
حامعت عبذ الحمُذ بً بادًـــغ معخغاهــم 

ت و علىم الدعُير  كلُـت العلىم الاكخطادًت و الخجاٍس

 

 

ت  كعم العلىم الخجاٍس

  مزكشة جخشج ملذمت غمً مخؿلباث هُل شهادة ماظتر ؤكادًمي 

تالخخطظ:الشعبت م الخذماث:العلىم الخجاٍس  حعٍى

: املىغىع

 

 

 

      :ألاظخارة                                                                 :                                        إعذاد الؿلبت

 

 

لجىت املىاكشت 

الطفت حامعت الشجبت الاظم والللب 

بكني يىؾف 

 مالحي عقيت

 بً ػيضان ياؾحن

 "ؤ"ؤؾخاط مدايغ  

 "ؤ"ؤؾخاطة مدايغة 

 "ؤ"ؤؾخاطة مدايغة  

ظامٗت مؿخغاهم - 

ظامٗت مؿخغاهم - 

ظامٗت مؿخغاهم - 

عثيؿا - 

مقغعا - 

مىاقكا - 

 

 

 

 2019/2020 : الجامعُتالعىت 

 

لالخذمتالعُاخُتفُالجضائش  حعٍى

 

 

 َذاس العُذ -

بً ثابذ خشؾاوي  -
 

 مالحي سكُت -
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 الدشكش

 

 

 

 

بىا إًاَا وإلاًمان الزي ؤهاس به كلىبىا  الحمذ هلل على الىعمت التي َو

ؤخلظ الدشكشاث للمؤؾشة وألاظخارة مالحي سكُت وألاظاجزة بً شني ًىظف وبً 

ذان ًاظين الزًً ظاعذوها بئسشذاتهم اللُمت وإلى كل ؤظخارة وؾلبت شعبت  ٍص

م خذماث ت بجامعت خشوبت وخاضت جخطظ حعٍى  .علىم الخجاٍس

 

 

ب ؤو بعُذ هلىل له  وؤخيرا لكل شخظ ظاعذها مً كٍش

 

 

 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشا
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 إلاَذاء 

 

 

وكؼ سبك ؤال حعبذوا إالإًاٍ وبالىالذًً إخعاها :" وعمال بلىل هللا حعالى بعذ بعم هللا الشخمً الشخُم 

 .ضذق هللا العظُم....."    

 

مين ؤؾال هللا في  ؤَذي ثمشة حهذي املخىاغع إلى ؤعض وؤخب ما في الىحىد والكىن إلى الىالذًً الكٍش

م العلم واملعشفت وإلى كل ؤفشاد العائلت مً كبير إلى ضغير ما اللزان مهذا إليي ؾٍش  .عمَش

 

 

 

ين  وإلى  وإلى حمُع ألاضذكاء  وإلى كل مً وظعتهم راكشحي ووعيهم كلمي ، كما ؤَذًه إلى ألاظاجزة املؤؾٍش

 .سفُلي في إهجاص العمل َذاس العُذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بً ثابذ خشؾاوي
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 إلاَذاء 

 

 

وكؼ سبك ؤال حعبذوا إالإًاٍ وبالىالذًً إخعاها :" وعمال بلىل هللا حعالى بعذ بعم هللا الشخمً الشخُم 

 .ضذق هللا العظُم....."    

 

ما اللزان مهذا  مين ؤؾال هللا في عمَش ؤَذي ثمشة حهذي املخىاغع إلى ؤعض ما في الىحىد الىالذًً الكٍش

م العلم واملعشفت وإلى الجذ والجذة خفظهما هللا  .إليي ؾٍش

 

شفاَا هللا وعفاعا مً مشغها ، وإلى إخىحي " سجىد " وإلى صوحتي الغالُت والكخكىجتإبىتي الطغيرة 

 .، وإلى كل عائلت َذاس مً ضغير إلى كبير "  وعُم ، إظماعُل ، ؤمُىت ، عبذ الىىس "واخىاحي 

 

ً وإلى  وإلى حمُع ألاضذكاء  وإلى كل مً وظعتهم راكشحي ووعيهم كلمي ، كما ؤَذًه إلى ألاظاجزة املؤؾٍش

 .سفُلي في إهجاص العمل بً ثابذ خشؾاوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َذاس العُذ
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 الفهشط

 

 امللذمتالعامت

 حعىٍلالخذمتالعُاخُت :الفطالالول 

 امللذمت

 الخذمتالعُاخُت :املبدحاالول 

 مفاَُمدىاللخذمتالعُاخُت :املؿلباالول 

 ماَُتالعُاخت :املؿلبالحاوي

 الطىاعتالعُاخُتوالاكخطادالعاملي :املؿلبالحالث

 حعىٍلالخذمتالعُاخُت :املبدحالحاوي

 ماَُتحعىٍلالخذمتالعُاخُت :املؿلباالول 

جالدعىٍلُالعُاحي :املؿلبالحاوي  املٍض

 هظاماملعلىماجالدعىٍلُىبدىثالدعىٍلللخذمتالعُاخُت:املؿلبالحالث

 الخاجمت

 دوسالدعىٍلفُدىمُتاللؿاعالعُاخُفُالجضائش :الفطاللحاوي

 امللذمت

 الدعىٍلالعُاحيإظتراجُجُت :املبدحاالول 

 الخخؿُؿاإلظتراجُجُلليشاؾالدعىٍلُالعُاحي :املؿلباالول 

 إلاظتراججُاجالدعىٍلُتفُمجااللعُاخت :املؿلبالحاوي

 الخىمُتالعُاخُت :املؿلبالحالث

 واكعىآفاكالدعىٍلالعُاخُىالفىذكُفُالجضائش :املبدحالحاوي

 جلُُمالىغعالعُاخُىالفىذكُفُالجضائش :املؿلباالول 

 الحظيرةالفىذكُتفُالجضائش :ملؿلبالحاوي

 الخاجمت

 الخاجمتالعامت
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 كائمتاملشاحع

 

 

 

 

 

 

 

مللذمت ا

 

 % 12 جدخاللؿياختمهاهتهامتفياقخهاصياجنشحرمىضواللٗالم،وجمشاللقُاٖاالقخهاصياألولللمٗمىعةب

 .) مىاإلظماليالٗالمي% 8 ( مليىوٗمل 200 الٗاإلايىجىفغخىاليPIBمً

 ؛بهخىانلخاالججاهاث% 4 مليىن،بيؿستهمىؾىىو  702 بلى 25 اعجفٗٗضصالؿياخمً 2000 بلى 1950 مً

 2020.ملياعفي 1.6 الحاليتجخىقٗاإلاىٓمتالضوليتللؿياخت

بجهظهاألعقامخٗنؿاإلاهاؾساإلامنىخدقيقهامنهظاالقُاٖاإلاؿخمغفيالىمى،هظهاإلاهاؾسالخيللسلضاهاإلاخقضمتخهتألاؾض

 2010 ؾىت : فمشال . )... فغوؿا،الىالياجاإلاخدضةألامغينيت،اؾساهيا،ايُاليا، ( منها

 79.8 اخخلخفغوؿاالغياصةفيٗضصالؿياخالىافضييسدىالي

 103.1 مليىوؿاثذ،بيىمااخخلخالىالياجاإلاخدضةألامغينيتالغياصةفيحجمالٗاثضاجالؿياخيتبقيمت

ملياعصوالع،ؤماالسلضاهالىاميتبضؤجتهخمإلثربإهميتالؿياخت،خيشإنسدخسًٗالضولخىٓغبلىهظاالقُاٖنمهضعلخىفحراى

 .،ظلسالٗملتالهٗستوالاؾدشماعاجاألظىبيتومدغمللخىميت3 قغلىالضزل

جىاظهالىظهاجالؿياخيتفيالٗاإلامىافؿتقضيضةللٓفغباألؾىاقىػباثىإلثرجُلسا؛فيهظاالؿياقإنسدخدؿىيقالخضماجا

لؿياخيتوالفىضقيتجمشلخدضياللهىاٖتالؿياخيتوؤصاةللحفاْٗلىالؼباثىالحالييىىلؿبزباثىجضصوجدقيقالخىميتالم

 ؾخضامت

ببغاػصوعالدؿىيقفيالؿياختلإخضؤهممخُلساجىجاخالهىاٖتالؿياخيتبديشمىىاظساإلااؾـالضعاؾتهداوإلاىساللهظا

خساعفيبرامجهاوزُُهاوبصاعتها  .اجالؿياخيتوالفىضقيتوالهيئاجاإلصاعيتاإلاٗىيتبالؿياختؤزظٖاماللدؿىيقسٗيىااٖل

 

 

 

 

 :إلاشكالُت

 فُما جخمحل ؤَمُت حعىٍم الخذمت العُاخُت
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الفطالالول 

 حعىٍلالخذمتالعُاخُت
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: الول الفطال

دوس الدعىٍم في جىمُت اللؿاع العُاحي في الجضائش 

 

جمشاللضعاؾاجالدؿىيقيتؤخضؤهماالججاهاجالحضيشتفيالفنغالاقخهاصيٗلىالغغممىخجضعهافيالخاعيش،بالؤهاى

جإنيلفيهاوبىائهاٖلىإؾؿٗلميتيٗخبرخضيشاوؿبيا،فالدؿىيقيُسقنيكاَُاإلااوظضحٗمليتمساصلتبيىُغفيىإخضهمااى

بلخ،  ... ؾىقىآلازغهىمؿىقالؿلٗتؤوالخضمتؤوالفنغة

قضؤنسدالدؿىيقاإلابرعالحقيقيلىظىصؤيماؾؿتوبقائهاواؾخمغاعوكاَها،فًالٖلىإهالدؿىيقلميٗضمقخو

برالدؿىو  عاٖللؿلٗتماؤوزضمتما،بؤلجهإنسدمخغلغالفينالألوكُتفقضؤنسدخىٓيماألؾغوألافهاعوالؿياخت،يمٖغ

 . قسلحخىالؿياؾتَغىٗليهاالدؿىيقىؤنسدهىامالدؿىيقالؿياس ي

الخضماتهياألزغًإنسدخمدلضعاؾاجدؿىيقيتوجقىياجسانتبدؿىيقالخضماث،ومنهاالخضماجالؿياخيتالخيبر

ىانغالجظباى ػفيهاالدؿىيقىؤنسدخاإلااؾؿاجالؿياخيتجلجإبلىفلؿفاجىهٓغياجىجقىياجالدؿىيقاإلاسخلفتلغغيةْهاٖع

لىقغاعاجالكغاء  . ؾياخيإوجىظيهالؿاثدىدىزضماتهابلحخىالخإزحٖر
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إظتراجُجُت الدعىٍم العُاحي : املبدث ألاول 

جُىيغقُاٖالؿياختؤنسدالكغاللكاغللجلضواللٗالم،فالغغستفيخُىيغهىالاؾخفاصةمىمضزالتهؿيماالا

قخهاصيتمنها،إلاخٗضمدالزخالفسؤلنسدخالهضفاإلايكىص،بهماَغقترقيتالؿياختواإلاىاهجالخييٗخمضٖليهاوألاؾاليسالٗل

خُىيغالقُاٖالؿياخيمدؤلبداسٗضيضةلىيٗإٍ ميتالىاظسةجساٖهاهيالخيإنسدخمدالزخالفىبدض،ومىشمهاهمىيٖى

لميتوؤماصيميتجمنىمىخُىيغهىجىميخه،بؤلنسدًغوعةجىميتاليكاَالؿياخيٗساعةٖىمسُُاجةؾتراجيجيتفياإلاسا ٖع

 . بغالٗلميتلنشحرمىالضولؿيمااإلاخُىعةمنها

الدؿىيقالؿياحي،يٗخبرمىإهمإصواجالخىميتالؿياخيتػياصةٖلىالخسُيُالؿياخيىالخىميتالؿياخيت،فهظه

مفغصاجىظضجلىفؿهامهاهفيخُىيغالقُاٖالؿياخيمىسالإلؾهامهاالفٗالفيترقيتالؿياخت،هظهالٗىانغمغجسُتيس٘

 . يهاالسًٗخٗملٗلىخُىيغالؿياختوجغقيتها،ومنههاهخمدلهظاالجؼءمىسدشىا
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الخخؿُؿاإلظتراجُجُلليشاؾالدعىٍلُالعُاحي : املؿلباالول 

ؤعجسُٓهىعالخسُيُالؿياخيىجُىعهىلظلنإهميتهسبروػالؿياختلٓاهغة 

اهغة اظخماٖيتمىىاخيتؤزغي،وقضخٓيذ اقخهاصيتخًاعيت،ؾلىليتمىىاخيتْو

الؿياختاإلاٗانغةليكاَةوؿاهيسإهميتو اٖخساعلسحريىلمخدٓىبهافيإيٗهغمً 

واظخماٖيت اقخهاصيتالٗهىعالؿابقت،فقضهجىيٗىاليكاَاجالؿياخيتالنشيفتهخاثجىآزاع

ٓيمىواضحفيدياةاإلاجخمٗاجىالكٗىبفيٗهغهاالحايغ،ألامغالظيإؾخضٖىخىظيها مغاهيتماهلهاؤزٖغ وزقافيتوبيئيتٖو

الهخمامةلىًغوعةجىٓيمىيسُىجىظيهىجقييمهظهاليكاَاجللىنىإللىاألهضافاإلايكىصةواإلاغغىبتبكهلؿغي٘،وقضجغث

بٗلىظلهاٖخماصوجسييإؾلىبالخسُيُالؿياخينٗلممخسههيخىاولسالضعاؾتوالخدليلىالخفؿحرظميٗاألوكُتالؿيا

 . خيتويٗملٗلىخُىيغها

فالخخؿُؿاإلظتراجُجُالعُاحي: الفشع ألاول   : حعٍش

 "  بإههW.Hneuman؛ خؿسماٖغفه1 "ٖمليتمىهجيتومؿخمغةإلاؿخقسلقُإ " الخسُيُٗمىماهى*

. ٖمليتٖقليتفيإؾاؾهاوميلضهىيةلىإصاء

غفه*  ..2" ألاقياءبُغيقتممخٗتفالخسُيُخفنحرقسؤلصاءوؤصاءفيًىءالحقاثقالالخسمحن" ، Urwickٖو

يفتيقغعفيهااإلاضعاءماطايىجؼوهىمخىىليفىمىيىجؼ " ٖلىإهه" George Steiner لماٖغفمىُغف *  3" ْو

.  "مغخلتالخفنحرفياإلاؿخقسلسقهضالخٗغفٗلىاإلاكنالجىالاؾخٗضاصلحلها " ومىشميمنىالقىألهالخسُيُهى

تالخياعاجالُىيلتألاظاللخييًٗهامضيغالبرامجفيكنلخضماجىؾياؾاجىزُُٗمل " ؤماؤلاؾتراجيجيتفهي*  4" مجمٖى

                                                             
سضالقاصع،مغظٗؿايق،م1  68 هضيٖغ
 78 ،م 2007 دمحمالهحرفي،الخسُيُالؿياحي،اإلانخسالجامٗيالحضيض،ألاؾنىضعيت،2
 79 اإلاغظٗالؿابق،م3
 91 ،م 1 ، 2004 فااصٖسضاإلاىٗمالسنغو،الخىميتالؿياخيت،ٖاإلاالنخاب،4ٍ
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 " وحٗغفاإلؾتراجيجيتؤيًاٖلىإجها*

تمىالخياعاجالخييإزظبهاقاصةالبرامجفيمايخٗلقساألهضافىالخضماجىالؿياؾاجىزُِ ،وييسغيلئلؾتراجيجالٗملمجمٖى

 5" ياجالىاجحتؤهخلسيإهضافالبرامجالخيخًٗهاالحهىمت

 - الخسُيُىؤلاؾتراجيجيت - مؼظالٗىهغيىالؿابقحن

 : فياإلاجااللؿياخييقىصهابلىالخسُيُاإلؾتراجيجيالؿياخيالظييٗغفٗلىإهه

  عؾمهىعةجقضيغيتمؿخقسليتلليكاَالؿياخيفيضولتمٗيىتوفيفترةػمىيت

مدضصة،وبمقخًىظلندهغاإلاىاعصالؿياخيتفيالضولتمىإظلخدضيضؤهضافالخُتالؿياخيتوجدقيقخىميتؽ

ضاصبغهامجمخىاؾقيخهفبكمىلفغوٖاليكاَالؿياخيىمىاَقالضولتالؿيا ياخيتؾغيٗتومىٓمتمىسالإٖل

 6.خيت

  مافتؤلاظغاءاجاإلااصيتٖلىىيٗإهضافممنىتالخىفيظفياإلاجااللؿياخيٗلى

يىءاإلاىاعصالبكغيتواإلااصيتاإلاخاختوبالىٓغلؤلولىياجاإلاقغعة
7. 

لىالجهاجالغؾميت،وبهمايجسإهيىٓغبليهٗلىإجهبرهامج٘ والييسغيالىٓغبلىالخسُيُالؿياخيٗلىإجهميضاهيقخهٖغ

مليتمكترلتبيىالجهاجاإلاىٓمتللقُاٖالؿياخيمىجهاجدهىم ملمكترلسيىالقُاٖالٗامىالقُاٖالخانىألافغاص،فهٖى

 . يتومقضميالخضماجالؿياختالخىانىلظااإلاؿتهلنيىللخضماجالؿياخيت

 : ؤَمُتالخخؿُؿاإلظتراجُجُالعُاحي: الفشع الحاوي

يلٗسالخسُيُالؿياخيضوعبالغاألهميتفيخُىيغاليكاَالؿياحي،وطلهلهىجهمىهجاٖلميالخىٓيمىبصاعةاليكاَاى

ملمكترلالجساطالقغاعاجفيةصاعةاإلاىاعصالؿياخيتويؼوصالجهاجاإلاؿاوى ؾياخيسجميٗٗىانغهىؤهماَه،فهىيىفغبَاٖع

ة 

باألؾاليسىالاججاهاجالخييجسإهدؿلنها،ممايؿهلٗملهاويىفغلشحرامىالجهض،فًالٖلىظلنفهىيؿاٖضٖلىخىخيضظهىصط

ميٗالىخضاجاإلاؿاولتٖىدىميتالقُاٖالؿياخيىجيؿيقٗملهاويقللمىاػصواظيتالقغاعاجىألاوكُتوجًاعبها،ويمنىةيجا

ػؤهميتالخسُيُاإلؾتراجيجيالؿياخيفيالىقاَالخاليت
8: 

  يؿاٖضالخسُيُالؿياخيٗلىخدضيضونياهتاإلاىاعصالؿياخيتوالاؾخفاصةمنهابكهل

 .مىاؾسفيالحايغواإلاؿخقسل

 يؿاٖضٖلىخهاملىعبُالقُاٖالؿياخيسالقُاٖاجظاجالهلت . 

 يىفغؤعييتظيضةالجساطالقغاعاجاإلاىاؾستلخىميتالؿياختفيالقُاٖيىالٗامىالخام . 

                                                             
سضالقاصع،مغظٗؿابق،م5  73 هضيٖغ
 65 ،م 1987 هبياللغوبي،الخسُيُالؿياحي،ماؾؿتالشقافتالجامٗيت،ألاؾنىضعيت،6
 59 دمحمٖسيضاث،مغظٗؿابق،م7
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 يىفغاإلاٗلىماجىالسياهاجىؤلاخهاثياجىالخغاثُىيًٗهاجدخخهغفُالسيها . 

 ػياصةالفىاثضالاقخهاصيتوالاظخماٖيتوالسيئيتمىساللخُىيغاليكاَالؿياخيىجىػيٗشماعجىميتهٗلىإفغاصاإلاج

 . جم٘،لمايقللمخيؿلسياث الؿياخت

 اإلاؿاهمتفيدىميتالقُاٖالؿياخيٗلىمؿخىًسًٗاإلاىاَقاإلاخسلفتؾياخيا . 

 جىفحرالنفاءاجىألايضيالٗاملتاإلاضعبتوالخييمنىاالؾخفاصةمنهافيدىميتالؿياخت  . 

 

 

 

 : ؤَذافالخخؿُؿاإلظتراجُجُالعُاحي: الفشع الحالث

بالخإليضفةجهىمىىعاءاٖخماصهاٖلىالخسُيُاإلؾتراجيجيالؿياخييؿٗىةلىخدقيقإهضافمٗيىت،وبههاهالهضفالغثيـ

 9: يىألاؾاؾيهىجغقيتاإلاىخجالؿياحي،فةجهىالإهضافإزغًىىظؼهافيالىقاَالخاليت

 ٘جىفحرالخجهحزاجىالخضماجلخىميتالقُاٖالؿياحي،مىإظلخدؿيىإصاءهىعف 

 .لفاءجه

 (زلقاألؾىاقالؿياخيت)الٗملٗلىةيجاصمىاَقؿياخيتظضيضة. 

 اعاإلااؾؿيىالهيهليلقُاٖالؿياخت  . جُىيغؤلَا

 يفهابكهلفٗاى  . اإلاؿاهمتفيخهىيييضٖاملتماهلتومضعبتوجْى

 حصجيٗالقُاٖالخانٗلىاإلاؿاهمتفيدىميتالؿياختواؾخغالاللفغناالؾدشماعيت اإلاخاخت . 

 ويٗةَاعحكغيٗييضٖمالقُاٖالخانلحالإلاكالاللخييىاظههاالقُاٖالٗام . 

 الاهفخاخٗلىالؿياختالٗاإلايتمٗالحفاْٗلىالؿياختالضازليت . 

 جيؿيقاليكاَاجاالقخهاصيتألازغًمٗالقُاٖالؿياحي . 

 بالخسُيُالؿياخيىًمىٗضمقياميكاَاحؿياخيتمىافؿتلحضما . 

 : مشاخإلعذادخؿتإظتراجُجُتظُاخُت: الفشع الشابع

برؤعبٗمغاخلىهي  10 : خؿسهايؼعوآزغوهفةهالخسُيُالؿياخييمٖغ

  :اإلاغخلتألاولى 1-4

جخمفيهاٖمليتاإلاسحالكامللليكاَالؿياخيىمىاعصهىاججاهاجالىمىفيها،وملمايخٗلقساليكاَمىمساَغوفغ

 . م

                                                             
 128 فااصٖسضاإلاىٗمالسنغو،مغظٗؿابقىو9

 
 83 ،م 1، 1999 ٖشماهمدمضغىيم،الخسُيِ،ؤؾؿىمساصت،صاعخفاءلليكغوالخىػي٘،ٖمان،10ٍ
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: اإلاغخلتالشاهيت 2-4

مٗيىمىالؿياختوبوكاءمىاَقـ جدضيضألاهضافالٗامتلليكاَمىساللخدضيضمٗضالجىمىمٗيىت،حصجيٗىٖى

 .ياخيتظضيضة

  :اإلاغخلتالشالشت 3-4

 . فيهايخمخدضيضالىؾاثاللالػمتلخىفيظألاهضافاإلادضصةؾابقامىساللبرامجالدؿىيق

  :اإلاغخلتالغابٗت 4-4

 . ؤلاقغافىالغقابتٖلىاإلاكغوٖالؿياخيلمٗغفتظىاهسالقىةوالًٗففيه

 

 

 : إلاظتراججُاجالدعىٍلُتفُمجااللعُاخت: املؿلب الحاوي

 : هىالشالزإهىاٖمىاإلؾتراجيجياجالدؿىيقيتفياإلاجااللؿياخيىهي

 11: ؤلاؾتراجيجيتالدؿىيقيتالهجىميت: الفٕغ ألاوى 

لىالؿىقالؿياخيىبضوعهاجخفغ حؿخسضمهظهاإلؾتراجيجيتمىقسالإلااؾؿاجالؿياخيتالنبرًظاجالخإزحرالنسحٖر

 : ٖةلىإهىاٖىهي

 بؾتراجيجيتالخىؾٗالجغغافيفيالؿىقالحاليت . 

 بؾتراجيجيتازتراقإؾىاقجضيضة. 

 بؾتراجيجيتاخخهاعالؿىقالؿياخيت. 

  بؾتراجيجيتقياصةوجىظيهالؿىو . 

  بؾتراجيجيتالخدضيالؿىقيمىساللبرامجؿياخيتٖاليتالجىصة،ؤوبغامجؿياخيت

 . عزيهتظضالايمنىمىافؿتها

 : ؤلاؾتراجيجيتالدؿىيقيتالضفاٖيت: الفٕغ الشالض

وجقىمٗلىخجىسالخهاصممٗاإلااؾؿاجالؿياخيتالنبري،بليجسالٗمل 

 12 : ٖلىةيجاصظؿىعللخقاعبىاإلاهلحتاإلاكترلتوؤهمهظهاإلؾتراجيجياث

 ؤيالقسىلسالخسٗيتلكغماجإزغًضوهالخفنحرفي ػياصةالحهتالؿىقيت:إظتراجُجُتالخبعُتالعىكُت .1

 . وجهىهمىسالإلجساٖىهجكغلتؾياخيتلسحرةو جقليضهالالؾخفاصةمىسبرتها:إظتراجُجُتاملدشابالعىقي  .2

                                                             
 98 ،م 1998 لغيمقاؾم،جغقيتالؿياختفيالجؼاثغ،عؾالتماظيؿتر،اإلاضعؾتالٗلياللخجاعة،ظامٗتالجؼاثغ،11

 
 100 اإلاغظٗالؿابق،م12
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وطلنٗىُغيقخقضيمسضماث :إظتراجُجُتجخفُػالجىدةوالنزولباالظعاس .3

مكابهتلخضماجالكغماجالنبرًلنىسإقلجىصةوؤقلؿٗغبهضفاؾخقُابالؿىاخالظيىالتهمهمالجىصةبقضعماحهمهم

 . الؿٗغ

وهيإلبرؤلاؾتراجيجياث :إظتراجُجُتجللُذاللرامجالىااحتللششكاجالكلري  .4

 .اؾخسضاما،وجهىهمىساللضعاؾتؤيالبرامجإلثرهجاخازمخقضيمهالجلسالؿياح

وجهىهمىسالالؾخغالالإلااؾؿتلفاثًالُلب  :إظتراجُجيهالذفاعاإلًجابي .5

 . الؿياخياإلاىظىصوالغحرمكسٗمىُغفاإلااؾؿاجالنبري 

 

 

 : ؤلاؾتراجيجيتالدؿىيقيتالغقيضة: الفٕغ الغاب٘

 : وهيةؾتراجيجيتْغفيتحٗخمضٖلىترقيضؤوظهاإلهفاقلغفٗةهخاظاإلااؾؿاجالؿياخيتوؤهمهظهاإلؾتراجيجياث

 .العُاخُتإظتراجُجُتجدعِىاالداءداخالملؤظعت .1

 . ويهىهظلنسٗضالضعاؾتوالخٗغفٗلىالىفقاجالغحر يغوعيتلالؾخغىاءٖنها:الخكلفتإظتراجُجُتجخفُؼ .2

ؾىاءجنميصجغغافيسغلقماؾؿاجفيمىاَقال :إظتراجُجُتجكمِشالعىق  .3

جدققإعباخمٗخبرة،ؤوجنميكفياإلاؼيجالدؿىيقيمىساللحظفبرامجترويجيتهٓغالٗضمفٗاليتها،ؤوالاهخمامسق

خىاءبالؿياخالضاثميىفقِ  . َاٖؿىقيمٗيىمىسالالاٖل

وجغجسُهظهاإلؾتراجيجيتبخدليالليكاٍ :إظتراجُجُتاكخطاداليشاؾالدعىٍلي .4

الدؿىيقيالظيخقىمبهاإلااؾؿتزمضعاؾتهظااليكاَىمقاعهتهسالٗاثضاإلادقق،فةطاماهالٗاثضمىاؾسايدخفٓبهظ

 االيكاٍ،وفيدالتالٗنؿفةجهيجسالخىقفٗىمماعؾتهظااليكاَالدؿىيقي،وحٗغفهظهاإلؾتراجيجيتٖلىإجها

ٖمليتخغليتوصوعيتقاملتومىٓمتومؿخقلت،جخمضازالإلااؾؿتالؿياخيتبهضفنكفإوظهالقهىعؤومىاٍ"

إيسلل،وجقضيمالخىنياجالالػمتواإلاىاؾستلىقايتاإلااؾـ هالخللىالخيساباججاهاتهظاألاصاءوالحيلىلتصوهىقٖى

ضمخنغعهفياإلاؿخقسل،ألامغالظيحرفٗمىنفاءةاليكاَالدؿىيقيلكغ ةالؿياخيتمىيخاثجحضوثهظاالقهىعٖو

 .13" لتالؿياختويالضعبديتها

 : ملىماجىجاخاإلظتراجُجُتالدعىٍلُتالعُاخُت: الفشع الخامغ

 14: يٗخمضهجاخاإلؾتراجيجيتالدؿىيقيتالؿياخيتالخيخًٗهااإلااؾؿاجالؿياخيتٖلىٗضةٖىاملىظلغمىإهمها

 :  جىفغاإلاٗلىماث1.5

                                                             
سضالقاصع،مغظٗؿابق،م13  97 هضيٖغ
 272 نبريٗسضالؿمي٘،مغظٗؿابق،م14
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حٗخبراإلاٗلىمتباليؿستلىايٗياإلؾتراجيجيتالدؿىيقيتاإلااصةالخامإوألاؾاؾالظو 

يقىمٗليهسىاءهظهاإلؾتراجيجيت،وجغجسُهظهاإلاٗلىماجسالجىاهساالقخهاصيتوالؿياؾيت 

والاظخماٖيتوالخُىعاجالخنىىلىظيتاإلاغجسُتباليكاَالؿياخيالٗاإلايىاإلاجليلظلنفةن 

 : ؤلاصاعةالدؿىيقيتفيداظتبلىمٗلىماحًٗ

 السيئتالدؿىيقيت . 

 القضعاجالدؿىيقيتللماؾؿت . 

 اإلاىخجاجالؿياخيتألازغًإياإلاىافؿتوبؾتراجيجيتهاالدؿىيقيت . 

 حجمالؿىقالؿياخياإلادخمل. 

 

 :  الكمىى 2.5

ويقهضبظلنإهخهىهاإلؾتراجيجيتاإلاسخاعةقاملتإلاسخلفمغاخاللٗمليتالدؿىيقيتالخيخقىمبهااإلااؾؿتالؿياح

 ...يتببخضاءامىاإلاىخجالؿياخيفالدؿٗحر،والخيكيِ

 . الخ،خيشدخًمىاإلؾتراجيجيتظميٗالجىاهسالخيخضزلفياليكاَالدؿىيقيالؿياخيدخلخدققالىجاخاإلاُلىب

 :  السٗضالؼمني3.5

وهىالىقخاإلادضصلخُسيقاإلؾتراجيجيتالدؿىيقيتالؿياخيت،فىجاخهامغجسُسمضي 

الالتزامسالىقخاإلادضصلخُسيقهاألهإهميتهاؤيًامغجسُتبٗىاملنشحرةجخغحربخغحرالؼمً 

 . وبالخاليالبضوؤهيهىهدىفيظؤلاؾتراجيجيتوفقجضولؼمىيهاعم

 :  ؾلُتاجساطالقغاع4.5

يغجسُىجاخاإلؾتراجيجيتالؿياخيتٖللؿالمتاجساطالقغاعالظييدضصبجساٖهظه 

ؤلاؾتراجيجيت،فهلماماهالقغاعناصعاٖىاإلصاعةالٗلياللماؾؿتماهإلثرهجاخاألجها 

ناخستالؿلُتفياجساطالقغاع،وهيالجهتاإلافتريإجهاقاصعةٖلىفهمىاؾديٗابجمي٘ 

 . الجىاهساإلاهمتاإلاغجسُتبخدضيضؤلاؾتراجيجيتاإلاشلىالخيخهىهإلثرفٗاليتوبيجابيتلخدقيقاألهضافاإلاؿُغةللماؾؿت

 :  جُسيقاإلؾتراجيجيت5.5

تلهاماهىجاخهامالضاوجذ ملماماهخُسيقاإلؾتراجيجيتالدؿىيقيتصقيقاوؾليماخؿساإلاغاخاللؼمىيتاإلاىيٖى

قيقهالؤلهضافالدؿىيقيتؤمغامؿلمابه،ألهخُسيق 

ليهايٗخبرمىالٗىامالإلاهمتالخييخىقفٗليهاهجاخها،  ؤلاؾتراجيجيتالخيخماالؾخقغاٖع

 .فالخسُيُسالجىفيظؾليمضقيقالجخدققٗنهىخاثجةيجابيتواليؿاويكيئا

 :  ؤلازخياعالؿليملئلؾتراجيجيت6.5
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يٗخبرؤلازخياعالؿليملئلؾتراجيجيتالدؿىيقيتالؿياخيتاإلاسييٗلىمٗايحرؾليمت 

غوفىاقٗيتوؤؾسابمىُقيتوصعاؾتجدليليتللؿىقالؿياخيىحصخيهضقيقللقضعاث  ْو

 . وؤلامهاهياجالدؿىيقيت،ؤخضاإلادضصاجالغثيؿيتالخيخلٗسضوعامهمافيىجاخهظه ؤلاؾتراجيجيت

فًالٖلىخىفغالٗىامالإلاظمىعةؤٖالهحخىدىجحاإلؾتراجيجيتالدؿىيقيتالؿياخيت 

فةجهمىالىاظسالٗملٗلىالخقييمالضوعيلئلؾتراجيجيتاإلاخسٗت،جسٗالخغحرالسيئتالاقخهاصيت 

للماؾؿتوبصماظالخغحراجالحاليتوالخىقٗاجاإلاؿخقسليتفيالقغاعاجىؤلاؾتراجيجياجالدؿىيقيتبكهلمؿخمغلخدضيمٓاهغ

 القىةوالفغنىحٗؼيؼاؾخغاللها،

والخٗغفٗلىىقاَالًٗفىاإلاساَغإلاٗالجتهاوجفاصحهاوهىمايهُلحٗليهاإلاغاظٗت 

الدؿىيقيت،مىسالإلاغاظٗتوجضقيقإهضاف،ؾياؾيا،بؾتراجيجياث،ؤؾاليسىبظغاءاث 

 15اإلااؾؿتالؿياخيتولظلهالٗامليىفيها

الخىمُتالعُاخُت :املؿلبالحالث

سيٗتالٗالقاجبينهظهاإلاهىن  يغجسُفهمالخسُيُالؿياخيبكهلنسحربمٗغفتمفهىمىمهىهاجالخىميتالؿياخيتَو

اث،بهالخىميتالؿياخيتهيإخضزماْهغمىإهىاٖالخىميتالٗضيضة،وهيسضوعهامخغلغلتفيهلٗىانغالخىميتاإلاسخلفت،وجها

 .صجهىهمخُابقتمٗالخىميتالكاملت،فهلمقىماجالخىميتالكاملتهيمقىماجالخىميتالؿياخيت

لظلنخٗخبرقًيتالخىميتالؿياخيتٖىضالنشحرمىضواللٗالم،مىالقًايااإلاٗانغة،مىجهاتهضفةلىاإلؾهامفحزياص

ةالضزاللفغصيالحقيقي،وبالخاليخٗخبرؤخضالغوافضالغثيؿيتللضزاللقىمي،ولظلنسماجخًمنهمىدىميتخًاعيتقاملتى

 .مافتاإلاقىماجالُسيٗيتوؤلاوؿاهيتواإلااصيت،فالخىميتالؿياخيتوؾيلتللخىميتالاقخهاصيت

 : مفهىمالخىمُتالعُاخُتوعىاملها: ألاول الفشع 

لقضلثراؾخٗماإلاهُلحالخىميتالؿياخيتٖلىلؿاهاإلاؿاوليىٗىالؿياختو 

الفىضقتفيالؿىىاجاألزحرة،وماهمىاألهميتبمهاهإهيخٗغفٗلىماهيتالخىميتالؿياخيتوصاللتهظااإلاهُلح،وهىيكحربلىق

ٗلميضقيق،وهىمدالهخمامفيهىاٖتالؿياختٖلىمؿخىًهلضواللٗاإلاالؿياخيت  . ييتفىيتومىيٖى

وماهالخهىعؤهالخىميتالؿياخيتهيسلقىجُىيغاإلاىخجالؿياخيإوهيالٗمالإلاىٓمىاإلاؿخمغإلوٗاقهىاٖتالؿياخت

ملمكغو  لىجاهسىاخضهىالٗغيالؿياخيسمٗىلخسُيُهلسلضوجقؿيمهابلىمىاقٗؿياخيتٖو ،غحرؤجهظاالخهىعماهحرلٖؼ

 . ٖاجدىميتؾياخيتؾىاءماهخمخهاملتؤوفغصيت،وؤغفلهظاالخهىعظاهساهاماوهىالٗمالتبالهىاٖتالؿياخيت

ليهفالخىميتالؿياخيتمفهىمىاؾٗةلىضعظتؤجهاحكملبرامجمسخلفتبًٗهامخهل  ٖو

باألزغومخضازلىمخفاٖلياصيةلىةؾخمغاعالخقضمىالىمىلهىاٖتالؿياختوالفىضقتالخيهيجؼءمىالخىميتالاقخهاصيتللض

                                                             
الءالؿغابي،مغظٗؿابق،م15  290 زالضمقابلتٖو
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،وحكماللخىميتالؿياخيتظميٗالجىاهساإلاخٗلقت 16ولت

باألهماَاإلاهاهيتللٗغيىالُلسالؿياخيحن،الخىػيٗالجغغافيللمىخجاجالؿياخيت،الخضفقىالحغلتالؿياخت،جإزحراجالـ

 . ياختاإلاسخلفت

لماؤجهاٖساعةٖىاالعجقاءوالخىؾٗسالخضماجالؿياخيتواخخياظاتها،وجخُلسالخىميتالؿياخيتجضزاللخسُيُاى

 17 . ؾياخيساٖخساعهإؾلىباٖلميايؿتهضفخدقيقإلبرمٗضإلامنىمىالىمىالؿياخيسإقلخهلفتممنىتوفيإقغبىقخمؿخُإ

وهىالٗضةٖىاملمازغةفيةخضازالخىميتالؿياخيتالخيدؿٗىاألممىالكٗىبسمسخلفمؿخىياتهابلىخدقيقها،ويمنىدهغ

 18 : هافيالٗىاماللخاليت

 

  :الٗامالألوى  1-1

حٗضالؿياختوكاَااقخهاصيا،بمٗىىإهالضزاللؿياخييتزايضفياألقاليمإوالضواللؿياخيتالخيدؿخُيٗخىفحرمافتؤوم٘

ْمسضماجىمخُلساجهىاٖتالؿياختبها،ويقلهظاالضزلخسٗاإلاؿخىًىصعظتالالخفاءالظاجيالخيدخمخٗبهاألاقاليمفيهظاالم

 . ظاى

: الٗاماللشاوي 2-1

جخإزغالؿياختبٗامالألؾٗاعؾيماؤؾٗاعالؿفغوالخضماجالؿياختومؿخىًالضزالإلااصيلؤلفغاصبهىعةلسحرة،فتزايضجهالي

 . فالغخلتالؿياخيتبلىةقليمييخجٗنهًٗفاإلقسالٗلىالؿفغبلىهظاؤلاقليممىإظاللؿياخت

: الٗاماللشالض 3-1

زانيتالخغحرالنسحرللُلسالؿياحي،والظييخإزغبٗىاملخاعظيتاليمنىالخيسابُسيٗتهاوبحجمها،زانتوؤهىمُالؿياختا

 . لضوليتالخييقُٗفيهاالؿياخمؿافاجُىيلتللىنىإللىاإلاهاهاإلاقهىصيدؿمساعجفاٖالخهاليف

  :الٗاماللغاب٘ 4-1

ٖضمقابليتاإلاىخجالؿياخيللخسؼيىنمافيالٗضيضمىالهىاٖاث،ؾيماوؤهالؿياختجخهفساإلاىؾميتفيمٗٓماألوقاث،م

 : ماياصيةلىٗضمشساجمؿخىياجالدكغيلفيهىاٖتالؿياختويخممىاظهتهظهاألمىعبةخضًالىؾيلخيىالخاليخحن

 زفًىفقاجالؿياختوؤؾٗاعزضماتهاوحصجيٗالؿياختالضازليت . 

 ألافىاط الؿياخيتحغيحرحجمىمؿخىًالٗغيالؿياخيسديشيخفقىمؿخىياجخضفق. 

: الٗاماللخامـ 5-1

                                                             
 37 ،م 2008 مدييمدمضمؿٗض،ؤلاججاهاجالحضيشتفيالؿياخت،اإلانخسالجامٗيالحضيض،ألاؾنىضعيت،16
 45 ،م 2004 غىيممدمضٖشمان،الخسُيُالؿياخيىالخييمت،ألاعصن،17
 37 مدييمدمضمؿٗض،مغظٗؿابق،م18
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نٗىبتاؾخقُابالؿياخىحٗظعيماهجظبهمؿىىيابلىىفؿاإلقليمالؿياخيلنثرةاإلاغغياجالؿياخيتفيإقاليمالٗاإلااإلاسخل

 .فت،لظايؿٗىالٗاملىهفيالقُاٖالؿياخيةلىسلقغيىضاثمٗىضالؿياخٗلىإملٗىصتهممغةؤزغًؤلصاءالفٗاللؿياحي

مىالخىاػهاالقخهاصو،  ظضيغبالظلغؤهالخىميتالؿياخيتحٗملٗلىةيجاصهٖى

والاظخماٖيفياإلاىاَقىاإلاجخمٗاجالؿياخيت،هٓغألاهاإلاكغوٖاجخقامسٗيضةٖىاإلاىاَقالهىاٖيتوالخجاعيتالٗاصيت،خيصذ

قامفيمىاَقالجظبالؿياخيالخيدخمحزبجمااللُسيٗتفيكىاَئهاوظسالهاوبيئتهاالىساجيتوالحيىاهيت،لييبخٗضالؿاثدًٗ

مكهلت 

السيئتالخيإوظضتهاالهىاٖاجىالاعجقاءالحًاعيىاػصخامالؿهاهفياإلاضهالنبري،ويالخٓإوؿهاهاإلاىاَقالؿياخيتالجضيض

بهماإلاكغوٖاجالؿياخيتاى ةالظيىهاهىايٗخمضوهمىقسلٗلىقُاٖاجسضاثيتمالؼعاٖتوالهيضواإلاهىاليضويت،غالساماحؿخٖى

ظضيت،ألامغالظييترجسٗليهاعجفاٖمؿخىًمٗيكتهمفًالٖلىاعجفاٖإزماهسضماحٗىامالإلهخاظفيهظهاإلاىاَق،باإليافتبلىا

 . عجفاٖؿٗغألاعى،هديجتجإزحرالؿياخت الضازليت

 : ؤَذافالخىمُتالعُاخُت: الفشع الحاوي

تهضفالخىميتالؿياخيتبلىخدقيقالؼياصةاإلاؿخمغةاإلاخىاػهتفياإلاىاعصالؿياخيتوحٗميقىجغقيضؤلاهخاظيتفيالقُإ

الؿياحي،وهيٗمليتمغلستجًمٗضةٖىانغمخهلتيسًٗهاالسًٗىمخضازلتوجقىمٗلىمداولتالىنىإللىاالؾخغالالأل

 .مشل لٗىانغؤلاهخاظالؿياخيسُغقٗلميتوجنىىلىظيت،وهىالإهضافٗامتوؤزغًمدضصة

ألاهضافالٗامتهيهلماحٗماللخىميتالؿياخيتفيالضولتٖلىخدقيقهسهفت 

ٖامتمشاللىمىالؿياخياإلاخىاػهسديشاليترجسٗليهخلخلتالاقخهاصالقىميىجضٖيم 

آلازاعالاقخهاصيتللؿياختواإلادافٓتٖلىدىميتههيسالضولتمىاألؾىاقالؿياخيتفي 

مىاظهتاإلاىافؿتالضوليت،وػياصةالضزاللؿياخياإلظمالحزياصةلسحرة،ؤماألاهضاف 

اإلادضصةفهياألهضافالخيخمشلىخاثجىاضحتاإلاٗاإلايجسالىنىإلليهاويؿهلمٗها 

ماالإلاُلىبتلخدقيقخلهاألهضاف،ويمنىخلخيهمجمٕى ألاهضاففيالىقاَالخاليت  : 19ويعجضولؼمىيلخىفيظألٖا

 : فياإلاجاالالقخهاصو 1-2 

 اث  . جدؿيىىيٗمحزاهاإلاضفٖى

 ػياصةمؿخىياجالضزل. 

 ػياصاجةيغاصاجالضولتمىالًغاثب. 

 زلقفغنٗملجضيضة. 

 : ٖلىالهٗيضالاظخماعي 2-2 

 جىفحرحؿهيالجالترفيهىؤلاؾخجمامللؿاهاإلادليحن . 
                                                             

 21 هىعالضينهغمؼ،مغظٗؿابق،م19
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 خمايتوبقساٖالغغساجاالظخماٖيتلؤلفغاصوالجماٖاث . 

 : ٖلىالهٗيضالسيئي 3-2

 اإلادافٓتٖلىالسيئتومىٗخضهىعهاوويٗةظغاءاجدمايتمكضصةلها . 

 : ٖلىالهٗيضالؿياؾيىالشقافي 4-2

 وكغالشقافاجىػياصةالخىانلسيىالكٗىب. 

 جُىيغالٗالقاجالؿياؾيتبيىالحهىماجفيالضواللؿياخيت. 

 

 

 

 

واكع وآفاق الدعىٍم العُاحي والفىذقي في الجضائش : املبدحالحاوي

 

حٗخبرالجؼاثغؤلبرصولتفيالقاعةؤلافغيقيت،لماجدخؤليًااإلاغجستالٗاقغةٖاإلايامىديشاإلاؿاخت 

ؤلاظماليت،فالجؼاثغجىفغصبمقىماجُسيٗيت،زقافيت،صيييت،وجاعيسيت،ظضممحزة،ممايمننهابمؼاولتؤوكُتها 

ضماؾدشماعهسالكناللصحيذ،  الؿياخيتٖلىمضاعالؿىت،ولنىاإلاكهلتجنمىفيٗضماالهخمامسهلهظاٖو

زانتفيٓاللتراظٗاجالخييكهضهاهظاالقُاٖفيسًٗالضوالإلاجاوعةلمهغوجىوؿالخيمىاإلاخىق٘ 

يفتهديجت 7 ملياعصوالعوفقضاهىدى 1.3 جغاظٗةيغاصاتهاالؿياخيتفيالٗامالحاليبىدىالىهف آالفْى

ماالإلاخٗلقتبالقُاٖالؿياح  جغاظٗقُاٖاجالىقلىألٖا
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الؿياختوالجؼاثغقهتخسٗىيفتإلاخٗغفنهايتؾٗيضةخخىاآلن،الحب 

يخجلىفحروٖتاإلاهاهىقهتؤػمىتغابغةياعبتفيٗمقالخاعيش، واإلاًٗلتجخمشل 

فيمكهلتالجىصةوالخىفغوالخجاوؿىالخإهيلفيسضماتهظااإلاجالساإليافتالى 

ىيتواإلاىاهئالجؼاثغيتهدى  ٖضمقضعةٖلىخبىيسياعالٗؼلتوجىظيهاإلاُاعاجالَى

ىىدى بلضاهافغيقيتوؤوعبيت مجاوعةللجؼاثغوالحىياإلاخىؾُإو  زضمتالٗسىعللؿياخاألظاهسىاإلاغتربيىمىإهاللَى

افيقُاٖالؿياخت  . الخىيفيمٗغلتاللحاقسمهافالضوى اإلاغاعبيتاإلاجاوعةالخيدققخخقضمالسحراوملحْى

 81 اهدهتالجؼاثغميؿىقالؿياختالٗاإلايتيئيلتظضابؿبسالعجؼفيهيامل الاؾخقسااللخيال جىفغخالياؾىي 

 90% ؤلفخابٗتللقُاٖالٗام،وؤن 36 ؤلفؿغيغمنها

 " ؤوعوميض " قسنت .مىالحٓحرةالفىضقيتفيالجؼاثغالحؿخجيسللمقاييؿالضوليت،وفقالضعاؾتؤٖضتها 

الخيدكغفٗلىترقيتالاؾدشماعباإلاىُقتاإلاخىؾُيت 

 80 ؤلفؿغيغ، 81 وفيىفؿالؿياقدكحربخهاثياجىػاعةالؿياختالجؼاثغيتؤهالقُاٖالظييىفغ ؾىي 

 4 الخيؿخمنىالسالصمىاؾخقساى 2015 ٪منهاغحرمهىفتوقضويٗخإفقاإلؾتراجيجيتقُاٖيت بلىغايتؾىت

 20 % وهظاالىمى يقضعب 2020مليىوؿاثدؿىت  24 ماليييؿاثذ،فيدييؿيسلغ ٖضصؾياححىيالسدغاإلاخىؾِ

  باليؿستللجؼاثغ وؤهخىافضالؿياخٗلىالجؼاثغقضبلغ وؿستهمى ؾىىيتحٗاصالى ـ 2005و 2000 مابحن

مىظبضايتألالفيتالحاليت،ميؿىاخإظاهسىوَىيحن %10

ولخضاعلهظاالعجؼ،حكضصالجهتالىنيتٖلىًغوعةالخٗاملمٗالٗقاعالؿياحي 

بدظعهٓغالحؿاؾيتهالنسحرة،مىهقُاٖالؿياختيٗخبرقُاٖاؤفقيايدخاظةلىخضازل 

مسخلفالقُاٖاجسانتمنهاقُاٖاألقغااللٗمىميتالظييىفغالسييتالخدخيت،وؤن 

ؤولىيتهاخاليافيالخٗاملمٗهظاالقُاٖخىهسٗلىخىفحروجإهياللهيامل،زم 

المىالاجهاى  . الحضيشٗىالخضماجمىسالاللخهىيىىؤلٖا

فيمجاى  وفيٓلهظاالخىظهاإلاٗمىلسهحالياحكهضاإلاغخلتالغاهىتحؿاٖع

 800 الخىافؿبهضفالغفٗمىقضعاجاالؾخقساإلاىساللدصجيٗاالؾدشماعاث،خيشدكحر آزغألاعقامةلىىظىصؤلثرمً

لىمؿخىًالىػاعةصازلمىاَق الخىؾٗالؿياحي،غحرؤجهاإلاترقالهخهىهاؾدشماعاجفيمؿخىًالقُإ، خيشإن  َلساؾدشماٖع

يتالخضماحغحر " َلساالؾدشماعليؿسالًغوعةاؾدشماع" ، ؤماٖىىقاَالقىةوالًٗففيالؿياختالجؼاثغيت،فاهىٖى

غوى  يتوالنميتيٗيفت،ٖو جىافؿيت،والقضعةٖلىالخنيفمىالىاخيتالىٖى

  150ؤلففيخىوؿى 230  ؤلفؿغيغمقابل81ؤلايىاءمخىايٗت،يًافةلىظلنقلتالاخترافيتوؤهقضعاجاإليىاءإلاخخجاوػ 

ؤلففياإلاغغب، واليؼاى وػهالقُاٖالٗامىزقلىوػهاإلصاعةيكهلٗسئاؤيًا،خخىىبهامخلنذ 

 . الجؼاثغقضعاحؿياخيتووؾاثلماليتمٗخبرة
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 .الجهىدالدعىٍلُتللجضائشغمىاملخؿؿالخىحيهُللتهُئتالعُاخُت: الفشع ألاول 

ىدلىى  خالؿلُاجالجؼاثغيتفيالخفنحٖر هديجتلتزايضاإلاساوفبكإهىضعةاإلاسؼوهالىفُي،قٖغ

ىيالظييدكنؤلؾاؾامىٗاثضاجاإلادغوقاث فإٖلىخسُتجُىيغيتلقُا.بضيلتلخلقثروةظضيضةيٗخمضٖليهاؤلاقخهاصالَى

ٖالؿياختلجٗلهابضيالخقيقياإلاهضعصزلهاالىخيض،والخيجاءث 

ىيحن،وا ىيلمىاألبدار،والخدقيقاث،والضعاؾاث،والخبراث،والدكاوعالىاؾٗمٗالفاٖليىالَى لخخىيجىاضجلمؿاَع

 20.إلادلييىالٗمىميحن،ولخىام

 :2015هظشةعامتخىملخؿؿالتهُئتالعُاخُت-1-1

فاملخؿؿالخىحيهُللتهُئتالعُاخُت -1-1-1  :(Schéma Directeur d'Aménagement Touristique)حعٍش

 2007 ؾىت MATET جمةٖضاصاإلاسُُالخىظيهيللتهيئتالؿياخيتبالخٗاوهمٗاللجىت

-ODIT ممىُغفىػاعةتهيئتؤلاقليمىالسيئتوالؿياختالخيقامخسنخابتجقغيغالخبرةخىاللىقاَىاإلاداوعاإلاغظٗيتلهظا

France ىيللتهيئت  يكنالإلاسُُالخىظيهيللتهيئتالؿياخيتآلفاو SDAT الفغوؿيت اإلاسُُىهىظؼءمىاإلاسُُالَى

اعؤلاؾتراجيجياإلاغظٗيللؿياؾتالؿياخيتفيالجؼاثغ 2025  ؤلاقليميت  SNAT بط .م،ؤلَا

ىيتفيمسخلفاآلفاقٗلىاإلاضًالقهحر   واإلاضًالُىيل 2015واإلاضي اإلاخىؾِ 2009  يٗلىىٓغتهاللخىميتالؿياخيتالَى

 .ويدضصألاصواجالنفيلت بدىفيظهاوقغوَخدقيقها . وفيةَاعالخىميتاإلاؿخضامت2025

لمايبرػالنيفيتالخيخٗتزمالضولتمىساللهايماهالخىاػهالشالسي 

اإلاخمشلفيالٗضالتؤلاظخماٖيت،الفٗاليتؤلاقخهاصيت،وخمايتالسيئتفيإَغالخىميتاإلاؿخضامتٖلى 

ىيساليؿستللٗكغييؿىتاإلاقسلتلماؤجهيمشاللىزيقتالخيخٗلىالضولتمىساللهالجميٗالفاٖليىىالقِ مؿخىًهاماللترابالَى

،فهى ؤصاةجترظمةعاصةالضولتفيدشميىالقضعاث 2025 اٖاث،وظميٗاإلاىاَقًٗ مكغوٖهاالؿياخياإلقليميآلفاو

الُسيٗيت،الشقافيتوالخاعيسيتللسالصوويٗهافيسضمتالؿياختفيالجؼاثغ،لخدقيقالقفؼة 

ىيتللضولت  .اإلاُلىبتوظٗاللؿياختؤولىيتَو

:  إلاداسةالعُاخُتالجذًذة-1-1-2

يخُلسخُسيقاإلؾتراجيجيتالجضيضةجىٓيماوبصاعةؾياخيتظضيضةؤيًا،تهضفةلىدصجيٗةقامت 

جفاٖلَسىاءبيىالفاٖليىالغثيؿيحن،والظيؿيؿمدسًماهدىفيظاإلاكاعيٗبرئيتجدترمالضعاؾاث 

                                                             
م العُاحي وؤثٍش على الؿلب العُاحيمغوان صحغاوو، -20 حؿىيق الخضماث، : ، مظلغة جسغط لىيل قهاصة اإلااظؿخحر ، جسهوخالت الجضائش-الدعٍى

 .150، م2012-2011ظامٗت جلمؿان، الجؼاثغ، 
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لىالخىػيٗالجضيضللمهامسيىاإلاؿدشمغيىالٗمىمييىىالخىام  الخقىيتوؤلاقخهاصيت،لماحؿهٖغ

 .ولظاالخسُيُالجيضلؤلٖمالفيالؼماهىاإلاهاهاإلاىاؾسحن

ويسقىللضولتمىساللهظاالىمُاإلصاعيالجضيضالحقفيخهميمالؿياؾتالؿياخيتٖلى 

ىيمىساللخىفحرالسيئتالؿياؾيتوالقاهىهيتاإلاىاجيتوالبرامجالخىمىيتالضاٖمت  اإلاؿخىًالَى

يتوالٗالمتالخجاعيتللىظهتالجؼاثغيتاإلاؿخقسليت،بيىماجهىهالجماٖاجاإلادليتؤصاة  لترقيتالىٖى

. الخىفيظظهىياومدليامىسالإلؾىاصاإلاكاعيٗىألاوكُتاإلاىلضةللمىاعصالؿياخيتبلىالفاٖلحن ؤلاقخهاصييىىالكغماء

 21:مشاخلخىفُزاملخؿؿالخىحيهُللتهُئتالعُاخُت-1-1-3

اعالخىٓيمي،ألاظهؼةوؤلاظغاءاث  تَغيقخدضصؤلَا يمغجىفيظاإلاسُُٗبرمغاخلىفقساَع

: الخىٓيميت،ولظاالجضواللؼمىيلمسخلفاإلاغاخل،وهي:

 .وغعهُكالللُادة: املشخلت ألاولى-ؤ

جهىهسمشابتالخُىةألاولىفياإلاؿاع،خيشيخمالٗملٗلىخٗييىمضيغالهيئت،مضعاءالقُاٖاث، 

 :وعئؾاءاإلاهام،واإلاهلفييساإلاهامؤلظل

 جقضيماإلاسُُالخىظيهيللتهيئتالؿياخيتوقغخإهضافهىمدخىاه. 

 ىيتلخىميتالؿياخت)جىٓيماإلاؿخفيضيىمىاإلاخٗامليىفيالؿياخت  .الجلؿاجالجهىيتوالَى

 جىييدإصواعالفاٖليىفيالؿياخت. 

 جدضيضالبرهامجالخقضيغيئلهجاػاإلاسُُالخىظيهيللتهيئتالؿياخيت. 

 جدضيضَغيقتؾحرالتهيئت. 

 .جىظُمىسشاجالعمللكلمششوع: املشخلتالحاهُت -ب

يخمشلهضفىعقاجالٗملفيجمٗنؤلًٖاءالخليتللٗملحىإلاكغوٖمدضص،وجدضيضالُغيقت 

الفغوٖالٗقاعيت،الهيالالإلااليت،والقُاٖاجالخيلهاالٗالقتبهلم)الٗمليتاإلاىاؾست،لماحؿٗىلمٗالجتمسخلفاإلقهالياث

اجظاجالٗالقت (قغوٕ ،بيافتبلىالخُغقةلىمسخلفاإلاىيٖى

ٗام،ججهحزاحؿياخيتوجغفيهيت،مقاعباث :الخييمنىإهخهىوٗللؿبيالإلاشاى ؤلايىاء،ؤلَا

 .الٗمغاهيت،بٖخساعاجالخىميتاإلاؿخضامت،الخييجسالٗملٗلىخنييفاإلاكاعيٗىفقها

فاإلظتراجُجُتوفلالكللؿبعُاحي: املشخلتالحالحت-ج  .حعٍش

بىاءاٖلىماجمخدضيضهفياإلاغخلتالشاهيتيقىمهلمهلفسمهمتمدليتبخدضيضمغاخلخىفيظ 

اإلاسُُٗلىمؿخىًقُسه،وهنظاؾيبرػؤولىيتالخضزلنماخضصتهامسخلفالىعقاث،لنىفقِ 

 .الخيخسهالقُسالؿياخيالظييخىلىالخنفلسه

                                                             
م العُاحي وؤثٍش على الؿلب العُاحيمغوان صحغاوو، -21  .154، مغظ٘ ؾابق، مخالت الجضائش-الدعٍى
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 .إؾالكمشخلتماكباللدشغُلللمخؿـ: املشخلتالشابعت-د

جخمشلفياظخماٖاجهاليمٗممشليالقُاٖاجاألزغي،الفاٖليىاإلادلييىاإلاٗىييىساإلاكغوٕ 

وممشليمسخلفالفغوٕ،مىإظاللكغوٖفيالضعاؾاجىمخابٗتها،لمايخمىيٗاإلاغنضوؤصاة 

اإلاخابٗتوجقييممىُغفاألقُابالؿسٗتالؿياخيت،السدشٗىاإلاؿدشمغيىىاإلاُىعيً،وجىٓيم 

 .الفغوٖىاإلاهىييىاإلظخماٖيحن

 

 

 .إهؿالكإواللىسشاجىاملفاوغاث: املشخلتالخامعت-َـ

الىعقاجاألولىهياإلاكاعيٗظاجاألولىيت،بيافتبلىخلهالخيدخٗلقسةٖاصةجإهيالإلاىظىصؤنال 

، ويخٗيىٗلىغئؾاءاإلاهامسمجغصاهُالقالىعقاجاألولى (مالٗقاعمشال)والخيالجغجسُسإيقيىص

بقغامالقُاٖاث )الكغوٖفياإلافاوياجالًغوعيتلخىفيظاإلاكاعيٗاألزغًللمسُُالخىظيهي

 .(ألازغي،اقخىاءالٗقاعاث،والسدشٗىالخمىيل،والخٗغفٗلىهافتالكغماءاإلادخملحن

 .وغعئظتراجُجُتللتركُتوإلاجطال: املشخلتالعادظت-و

المإوالبلىاإلاهىيحن  إلؾخٗاصة  (اإلاخٗاماللؿياخيىوماالجالؿفغ)فياإلاغخلتألاولىيخىظهاإٖل

يت  .الشقتوججضيضنىعةالجؼاثغ،وبُٖاءيماهاجسدىميتؾياخيتطاجىٖى

يجسإهخهىهاإلؾتراجيجيتٖلىمغاخلمخخاليتلخدضيضألاؾىاقاإلاؿتهضفتوألاهضافدؿب 

 .ألاؾىاو،جدضيضوؾاثالإلجهااللفٗالت

 .إؾالكمخؿؿىىعُتالعُاخت (PQT):املشخلتالعابعت-ي

يتالؿياختبمٗغفتاإلااؾؿاجالفىضقيت  ،ؤصحاب (فىاصو،مسيماث،بقاماث)ججؿيضمسُُىٖى

 .اإلاُاٖم،الضواويىالؿياخيتاإلادليت،وماالجالؿياختوالؿفغوالىاقلحن،والٗملٗلىخهييفها

يتالؿياختٖلى وخضةمهىفتؤو يٗاص  200 ٪مىالحٓحرةالفىضقيت 20 حكملٗمليتمسُُىٖى

هغهتها،زلقخهييفقاهىوي،والسضءفيمسُُالخهىيً  .جهييفهامىإظلخدضيشٖى

 .SDAT 2005جىفُزاملخؿؿالخىحيهُللعُاخت:املشخلتالحامىت-ص

فيهاإلهجاػاإلاكاعيٗاإلاضٖىمتبمسخلفاإلظغاءاجاإلاغافقتباإلعجهاػ  يجسٗلىالحغلياجالخيكٖغ

 . ٖلىمسُُاجالٗمالإلادضصفياإلاغخلخيىالشاهيتوالشالشت

لمايخٗيىٗلىهيئتالقياصةٖقضبظخماٖهلؿختؤقهغللىقىفٗلىضعظتجقضماإلاكاعيٗئلخهاء 

 .ؤلازخالالجىبٖاصةيسُُغيقتالٗماللًغوعيت

 :ألاَذافاإلظتراجُجُتللمخؿؿالخىحيهُللتهُئتالعُاخُت-1-1-4
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 :2015-2008ألاَذافاملادًتللمشخلتألاولى  -ؤ

 2015 مليىوؿاثدإظىبيفيأفاو2,5جىىيالجؼاثغمىساللهظااإلاسُُالىنىإللىخضفقاحؿياخيتب 

ليهيجسخىفحر  .ؾغيغمنهاطاججىصة ٖاليت 75.000 ؾغيغ، 84.615 م،ٖو

 40.000 ألاهضافاإلادضصةلؤلقُابالؿياخيتطاجاألولىيت،حكهلمايقاعبىهفقضعةؤلاؾديٗاباإلاخىقٗت،ب

  400.000 ؾغيغاإلاخسقيتفياإلاضًاإلاخىؾِ، وجىفحر10.000منهافياإلاضًالقهحر،و 30.000 ؾغيغباإلاٗايحرالٗاإلايت،

 . مقٗضبيضاغىظيللخهىيً 91.600، و(مساقغ،وغحرمساقغ)مىهبكغل

 :2015-2008ألاَذافاملالُتللمشخلتألاولى  - ب

حؿخىظساألهضافالخييؿٗىاإلاسُُالخىظيهيللتهيئتالؿياخيتجدقيقهافيمغخلتهاألولى،بؾدشماعاحٗمىميتوزانتجقضعبــــ

 .ملياعصوالعؤمغيهي2,5ـ 

 60.000 الالػملخلقؿغيغظضيض ب)الٗمىميىالخام،اإلااصيىغحراإلااصو))يقضعؤلاؾدشماعؤلاظمالي

 .صوالعؤمغيهي 5.000 صوالعؤمغينيمنهاٖساعةٖىةؾدشماعاجماصيت،ؤما ؤلاؾدكماعاحغحراإلااصيتفخمشل  55.000 صوالعؤمغيهي،

ليهفةهاإلاسلغاإلظماليئلهجاػاى لىمؿخىًاألقُابالؿياخيتطاجاإلمخياػيؿخىظسةؾدشماعاجةظماليت  40.000ٖو  ؾغيٖغ

 مليىهضوالعلهلؿىت 350 م،بمٗضى 2015 ملياعصوالعؤمغينيةلىغايت 2.5 قضعها

خياصيليؿستؤلاؾدشماعاجالٗمىميتمىةظمالياإلؾدشماعاجفيقُاٖالؿياختوالظييقضعب ماصو)15%ومٗاألزظباإلاٗضالإٖل

 2008مليىهضوالعزالاللفترةاإلامخضةبحن 75 ،فةهالؿلُاجالٗمىميتيخىظب ٖليهابهفاقماقيمخت(ةوغحرماصيت

 22.مليىهضوالعؤمغينيؿىىيا 54 مىإظل جُىيغؤقُاباإلمخياػالؿياخيالؿسٗت،وهىمايمشلمسلغ2015و

ألاَذافالخُِععىاملخؿؿالخىحيهُللتهُئتالعُاخُتجدلُليها،مىخالل : 12-02الجذول سكم 

تفُالفترةاملمخذةبين   .2015 و2008مػاعفتاللذساجالعُاخُتالجضائٍش

 2015 2007العىىاث  

 2,5 1,7ٖضص الؿياح باإلاليىن 

 (جخؿلب التهُئت) 75000 (جخؿلب التهُئت) 84869ٖضص ألاؾغة 

 3% 1,7%وؿست اإلاؿاهمت في الىاجج اإلادلي الخام 

 2000 بلى 1500 250 (مليىن صوالع ؤمغيهي)ؤلايغاصاث 

 400000 200000مىانب الكغل  

 91600 51200جهىيً مقاٖض بيضاغىظيت 

عزاجاالولىٍت - ج  :املشاَس

 :خضصاإلاسُُالخىظيهيللتهيئتالؿياخيتمكاعيٗظاجإولىيت،منهاالجاعو بهجاػهىمنهاماهى مدلضعاؾتجخمشلفي

                                                             
م العُاحي وؤثٍش على الؿلب العُاحيمغوان صحغاوو، -22  .157، مغظ٘ ؾابق، مخالت الجضائش-الدعٍى
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 ؾغيغمىمسخلفاألنىاف 29.386 فىاصقخابٗتللؿالؾاللٗاإلايتاإلاكهىعة،يهلٗضصألاؾغةبهابلى. 

 23  

ىيىالٗالمي  .قغيتؾياخيتلئلمخياػ،باإليافتبلىخسهيهٗضةؤعيياجللخىؾٗالؿياخيمىإظلخلسيتالُلسالَى

 خضاثقالدؿليت،والحٓاثغالسيئيتوالؿياخيت،بيافتبلىمغالؼالٗالط،الصحتوالغفاهيت. 

 8.000 ؾغيغ،باإليافتبلى زلق 5.986 مكغوٖؿياخيفياألقُابالؿياخيتلئلمخياػؾخىفغ 80 بَالو 

 :مىهبكغل،مقؿمتوفقماهى مىضحفيالجضوى عقم

 

 

 

عالعُاخُتفُاالكؿابالعُاخُتلإلمخُاص: 13-02حذول سكم   .جىصَعاملشاَس

ع ألاكؿاب العُاخُت لإلمخُاص  عذد املشاَس

 23قغو -الكماى

 32وؾِ -الكماى

 18غغب -الكماى

 04قغو -الجىىب

 02الجىىب غغب 

 01" ألاهقاع"الجىىب النسحر 

 80املجمىع 

Source :SDAT 2025, MATET 

 ::دًىامُكُاجاملخؿؿالخىحيهُللتهُئتالعُاخُت-1-2

يقىممفهىماإلاسُُالخىظيهيللتهيئتالؿياخيتٖلىسمؿضيىامينياجدكناللُغيقالؿغي٘ 

مىساللخشميىىظهت  .واإلاؿخضامئلوٗاقالؿياختفيالجؼاثغوصٖمٗىصتهابلىالؿاختالضوليت

المتالجؼاثغبغيتمًاٖفتظاطبيتهاوقضعتهاالخىافؿيتوجدؿييخمىقٗها،وبوكاءؤقُاب  ٖو

ؤلامخياػالؿياخيتوجىٓيمهاخىلقغًؿياخيتُيٗخمضفيهاببغاػؤنالتواخاجىظماالإلاىاق٘ 

ني،بضءامً  اإلاخىؾُيت،وجُسيقمسُُالجىصةالؿيديتبغيتيماهامخياػالٗغيالؿياخيالَى

مىدالخإقحرةبةخضًالقىهلياجةلىغايتبؾمالفىضقالظييقٗٗليهاإلزخياعمغوعاباإلؾخقسالفي 

بىاباجالضزىاللضوليتفيهاإلاىاهئىاإلاُاعاث،بيافتبلىةصماظخهىيىمهىيٗاليالجىصة 

المىؤلاجهالىالخمىقٗفيساهتؾياخيتظضيضةجخىالسم٘  وؤلاهفخاخٗلىخنىىلىظياجاإٖل
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الخىظهاجالٗاإلايتالهاٖضة،فًالٖىترقيتالكغالتبيىالقُاٖالٗامىالقُاٖالخانسمايًمً 

الفٗاليتالالػمت،وهظابإهخهسمؿاٖيهافتاإلاخٗامليىفيخىزيىفؿالغايتؤالوهيةعياء 

الؿاثذ،وؤزحراويعخُتجمىيلبؿيُتوواضحتلضٖماإلاؿدشمغيىىمغافقتهمىجإَحرهم 

وبقامتٖالقاجشقتمٗهمظلنإجهيؿخديئلوٗاقالىمىصوهاؾترظاٖالشقتاإلاخساصلت، 

 وفيمايليٗغيللضيىامينياجالخمؿتالخيجاءبهااإلاسُُالخىظيهيللؿياخت

 :مخؿؿىحهتالجضائش-1-2-1

،بياف(لهىعالفىض ى،واوٗضاماألمً،وؤلاوغالو)هٓغاإلااحٗاهيهىظهتالجؼاثغمىالخهىعاجىالظهىياجالؿلسيت

ةبلىافخقاعهاباألؾاؾةلىالكهغةالىاؾٗت،لظلهىظسٗليهابيجاصؤلاؾتراجيجياث 

يت  .الالػمتلخقىيمهظهالهىعةوجشبيتهالخهىهىظهتؾياخيتجىافؿيتماملتجخمحزباألنالت،وؤلابخهاع،والىٖى

لىالٗمىمفةهمسُُىظهتالجؼاثغحهضفةلى : ٖو

 بىاءنىعةظضيضة،وحٗؼيؼؾمٗتوظهتالجؼاثغ. 

 ببغاػالهفاجاألؾاؾيتلىظهتالجؼاثغ. 

 جىٓيمدمالجةٖالمىبجهالفٗالت 

 نياغتجدليلخانللٗغيالؿياخياإلاخاححاليافيالجؼاثغ،واإلاىافؿت 

 ىاإلاديُاإلاجاوع ) "ببخهاعاجالىظهت /مىخجاث" جدضيضوبيجاصالشىاثياث  ؤيالخمحٖز

 ؤفًئلؾتراجيجيتبؾتهضافمىإظلجظباإلاؼيضمىالؿياح 

 جضٖمتزايضالخضفقاجالؿياخيت 

 بعؾاالليكغاجاإلزساعيتلىماالجاإلجهالخترظمالخىنياث)ويٗةؾتراجيجيتججاعيت 

 ؤلاؾتراجيجيتلخلقدملتجغويجيتفٗالت. 

 :مخؿؿاالكؿابالعُاخُتلإلمخُاص-1-2-2

جغليستمىالقغًالؿياخيتلئلمخياػفحرقٗتظغغافيتمٗيىتمؼوصةبخجهحزاث "القُسالؿياخيهى

ؤلاقامتمالدؿليت،ألاوكُتوالضوعاجالؿياخيت،فيخٗاوهمٗمكغوٖالخىميتاإلادليتويؿخجيب 

خب)لُلسالؿىقىيخمخٗساإلؾخقالليت،مخٗضصألابٗاص،يضمجاإلاىُقاإلظخماعي،الشقافي،ؤلاقليمي،والخجاعو  ألازظبٗيىااٖل

ضةمىاَقللخىؾٗالؿياحي  (ZET)،لمايمنىلغقٗتهالجغغافيتؤهخضمج(اعالخىقٗاجىمخُلساجالؿىو   مىُقتؤٖو

 :مىُقتجىؾٗؿياحي،  لمايدققاألهضافاآلجيت 205 وجدىػالجؼاثغخالياٖلى

 حؿهياللخىافؿيتالجاطبيت،اؾخمغاعيتألاقاليم،والخىميتاإلاخىاػهت. 

 ماى،ؾياختالصحغاويت،ؾياختٖالظيتوصحيت  جُىيغؾياختقاَئيت،ؾياختاإلاضهىألٖا

 وجغفيهيت،ؾياختالشقافيتوحٗسضيت،ؾياختالُسقاجالخانت،وفقاإلاحزاجهلقُب ؾياحي. 
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 الؿماخبربُجيضإلاسخلفاإلاغلساجالؿياخيت،وبخهامالألوكُتؤلاظخماٖيتوؤلاقخهاصيتفيمسخلفاألقُاب. 

 المتالىظهتالجؼاثغالجضيضة  .يماهامخياػنىعةٖو

 بقغامالؿهاهاإلادلييىفيٗملياجالتهيئت. 

 23:مخؿؿالىىعُتالعُاخُت-1-2-3

يتالؿياخيت  يتاليىممُلسايغوعيافيالضواللؿياخيتالنسحرة،ولظافةهمسُُالىٖى ؤنسدخالىٖى

لىالخهىيىىالخٗليم،لمايضمج  ني،فهىيغجنٖؼ يتالٗغيالؿياخيالَى يغميةلىخُىيغهٖى

المىؤلاجهالخماقيامٗخُىعاإلاىخجاجالؿياخيتفيالٗالم ليهفةجهظه الحغليتتهضفةلى .جنىىلىظياجاإٖل  :ٖو

  ها يتالؿياخيتمٗالُمىخئلقامتٖالمتججاعيتفغيضةمىىٖى الكغوٖفيمسُُللىٖى

يتالؿياخيت"  .،مايمشلحهيلتالىهجالىىعي"الىٖى

 يتوالٗغيالؿياخيىحصجيٗترويجهفيالجؼاثغوزاعظها  .الؿٗيالجاصبلىخدؿيىالىٖى

 اصةجإهيلىجغويجالىظهتالؿياخيتالجؼاثغيت  .بٗشضيىامينيتإٖل

 يتالؿياخيت،مىسالالإلاشاليتواإلاهىيتاإلاُلىبخحن، ؤهيهىهلهضوعفي  :ويترجسٗىاإلاماعؾتالجيضةإلاسُُالىٖى

 يتوجىميتويىخالٗغيالؿياحي  .جدؿيىالىٖى

 مىدغئيتظضيضةللمهىيحن. 

 يت  .خشاإلاخٗامليىفيالقُاٖالؿياخيٗلىالٗملًمىةَاعوبةظغاءاجالىٖى

 يت  .وكغنىعةالجؼاثغوجغويجهامىظهتطاجىٖى

 الحياػةٖلىمىقٗممخاػبيىالىظهاجالؿياخيتالٗاإلايت. 

يتالؿياخيتٖلىاإلااؾؿاجالكغينت،خيشيخٗلقخىفيظاإلاغخلتألاولىمىه بإعبٗتقغماء،هم  :يٗخمضمسُُالىٖى

 فىضقمهىفإو يٗاصجهييفه 200 الحهتالنبرًمىالحٓحرةالفىضقيت. 

 ٗامالفازغ  .ؤلَا

 وماالجالؿياختوالؿفغ. 

 الفغقالؿياخيتاإلادليت. 

 يتالؿياختوجدضيضبلتزاماجه الوٗىإهضافىهجمسُُىٖى  .ؤلٖا

 المىؤلاجهاى،ؤلاؾخقسااللصخص ي،لفاءة:جقييمةلتزاماجاإلاهىييىساإلاسُُمىسالى ، ؤلٖا

 .الٗماى،مغاقستاإلاىاق٘،الىٓافتوالهياهت،جشميىاإلاىعصاإلادلي

 يتالؿياخت" ببغامةجفاقاجالترزيو يت "هٖى  .مٗاإلااؾؿاجالخيخلتزمسىهجالىٖى

                                                             
م العُاحي وؤثٍش على الؿلب العُاحيمغوان صحغاوو، -23  163، مغظ٘ ؾابق، مخالت الجضائش-الدعٍى
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  يت،فلئلؾخجابتلؤلهضافاإلااصيت هظاويٗخبرالخضعيسحجغػاويتفياإلاسُُالؿياخيللىٖى

ماى  .،ؤنسدخهىيىاإلاىعصالبكغيإمغايغوعيا 2025والىقضيتاإلاؿُغةفيمسُُاأٖل

 :الخاضت – مخؿؿالششاكتالعمىمُت-1-2-4

يٗخبراإلاىخجالؿياخيسدضطاتهمدهلتلخضازاللٗضيضمىالٗىاملفيالقُاٖيىالٗامىالخام 

وغحرها،مايجٗاللحضيشٗىخدقيقخىميتصاثمتللؿياختبٗيضاًٖ ... مالىقل،الاؾخقساى،مهاعف،

قغالتبيىالقُاٖالٗمىميىالخانساألمغاإلاؿخديل،وهيالٗمليتالخيدسضؤبٗملىجدغك 

القُاٖيىالٗامىالخانٗلىدضؾىاءفيةَاعصوعهمايمىمسُُالخىميتالؿياخيتلئلؾخجابت 

يتطاجدىافؿيتٖاليت،ٖىُغيقخقؿيماإلاىاعص، ألازُاع،وألاعباح  . بفاٖليتللُلسالؿياخيمىسالإلاىخجاجىٖى

 :مخؿؿخمىٍاللعُاخت-1-2-5

خساعزهىنيتقُاٖالؿياخيتلهىجهانىاٖتزقيلتجخُلسةؾدشماعاجطخمتمً  ؤزظابٗيىااٖل

ظهتومىجهاطاحٗىاثضاؾدشماعيتبُيئتمىجهتؤزغًفاهاإلاسُُالخىظيهيلتهيئتالؿياخت 

ظاءبالحغليتالخامؿتإلاٗالجتهظهاإلاٗاصلتالهٗستمىساللضٖمىمغافقتالكغيهاإلاغقي 

 .،ؤواإلاُىعمىسالإلاسُُللخمىيل(اإلاؿدشمغ)

ً )فىفقاإلاسُُالتهيئتالؿياخيت،فةهاخخياظاجاإلاقاوليىالٗمىمييىىالخىام بغًالىٖٓغ

 :جخمشلساألؾاؾفيسمؿتمُالسإؾاؾيتهي(مغاخلخقضممكاعيٗهم

 ميقتللمساَغ،زانتممنىتالحضور  .صعاؾتظاصةٖو

 اصةالخإهيل،والخىؾ٘،واقخىاءٖخاصالاؾخغالى يتألقغاإٖل  .جمىيلمسُُالىٖى

 يغوعةالخهىيىىفقاإلاىاهجىالخقىياجالحضيشت. 

 المىؤلاجهاى،وؾاثالإلجهاى،الدؿىيقىالترقيتوالخيخٗخبرؤصواجمهلفت  .جمىياللتزويضبخنىىلىظياؤلٖا

 يحن  24.يغوعةظظبىجهىيىٗمالىٖى

 :خؿتحعىٍلىحهتالجضائشالعُاخُت-1-2-6

تهضفالجهىصالدؿىيقيتالخيجاءبهامسُُالتهيئتالؿياخيتبلىخٗؼيؼنىعةالجؼاثغلمغلؼ 

يىببغاػنىعةقاملتوظظابتللمىاَقىاإلاىخجاجالؿياخيتفي  ؾياحي،مىساللؼياصةالٖى

برمافتألاؾىاقالؿياخيتاإلادليتوالضوليت،والخيخهىهسالًغوعةمىساللخىفيظ  الجؼاثٖغ

 .بؾتراجيجيتحؿىيقيتمدنمتحٗخمضٖلىالترويجىؤلاجهاى

 :ضُاغتإلاظتراجُجُتالدعىٍلُتومبادئها-1-2-7

                                                             
م العُاحي وؤثٍش على الؿلب العُاحيمغوان صحغاوو، -24  .154، مغظ٘ ؾابق، مخالت الجضائش-الدعٍى
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بوٗمليتجغقيتالهىعةالجؼاثغيتلخهىهىظهتؾياخيتماملتالبضؤهيٗخمضبالًغوعةٖلىبىاء 

بؾتراجيجيتحؿىيقيتفٗالتوهاصفت،جخماقىىالؿياؾتالؿياخيتالجضيضةاإلاٗخمضةفياإلاسُِ 

 ،ويخمهظامىساللشالسٗىانغؤؾاؾيت،هي 2025الخىظيهيللتهيئتالؿياخيت:

 حؿدىضٖلى صعاؾتالؿىقمىسالاللٗغيىالُلب:نياغتبؾتراجيجيتحؿىيقيت. 

 جدضيضألاؾىاقاإلاؿتهضفتطاجاألولىيت. 

 جدضيضؤهضافالدؿىيقفيكدىاألؾىاو. 

 ؤؾىاو/جدضيضالشىاثياجمىخجاث. 

 حٗغيفاإلؾتراجيجياجالخجاعيتفيمسخلفاألؾىاو. 

  جىفيظالخُتالدؿىيقيت 

 :ؤَذافاإلظتراجُجُتالدعىٍلُتالجذًذة-ؤ

 :تهضفالجهىصالدؿىيقيتللىظهتالؿياخيتالجؼاثغيتمىسالإلااؾسقظلغهةلى

 ني،مىسالى  :جُىيغقضعةبؾهامالؿياختفياإلقخهاصالَى

 عفٗالقضعةالخىافؿيتوألاصاء. 

 الٗضالتوؤلاههافاإلظخماعي. 

 ىيحن  .ؤلاعجقاءبالهىيتوالترازالَى

 زلقالكغالتاإلادليتوالضوليت. 

 ظٗلىظهتالجؼاثغمىاعةفيالفًاءاإلاغاعبيىاإلاخىؾُي 

 بلخ...مالصحغاء،الترار،واإلاىاقٗالجظابت:جدغيهالؿماجالخىافؿيتللجؼاثغ. 

 جيكيُالجاطبيتالٗامتللسلضمىظهتؾياخيت. 

  بؾخٗاصةالشقتالغاثستلضًالجمهىع. 

 زلقهىعةبيجابيتطاجقيمتخىاللجؼاثغلجميٗالٗمالءالخاعظييىمنهمىاإلادليحن. 

 الخمىقٗىؤلازخهانفيقىىاجىؤؾىاقمدضصة 

 الٗملفيةزخهاناجمدضصة،والخنييفالجيضللٗغيمٗالُلساإلاخاح. 

  ٘جقؿيمفئاجالٗمالءاإلاؿتهضفيىمىسالإلاٗغفتقُاٖاجالؿىو،وجدليلخُىعصواف

 .(وفقالخىقٗاتهمىبمهاهياجالسالصالؿياخيت)اإلاؿتهلنحن

 حصجيٗٓهىعألاقُابالؿياخيتللخمحز 

 :ألاظىاكالعُاخُتاملعتهذفتمىلبالإلظتراجُجُتالدعىٍلُت-ب



 
 

 -30-  

 

بىاءاٖلىضعاؾتالؿىقالؿياخيىجدليالإلخهاثياجاإلاخٗلقتبٗضصالؿياخالىافضيىةلىالجؼاثغ 

مىمسخلفاإلاىاَق،فةهاإلاسُُالخىظيهيللتهيئتالؿياخيتمىساللهظهاإلؾتراجيجيتيغلؼ 

 :ٖلىسضمتزالزإؾىاقؿياخيت،حكملخمؿتفئاجمىالؿياخهي:

ىىاإلاقيميىساعظه:العىكالذاخلُت  .يدخىيٗلىناللجؼاثغييىاإلاقيميىضازاللَى

 .فغوؿا،بؾساهيا،بيُاليا،وؤإلااهيا:جمشالألؾىاقالخقليضيتالقغيستك:ألاظىاكزاجاالولىٍت

 .بغيُاهيا،وؤإلااهيا:اإلاخمشلتفيضوى ألاظىاكالىاعذة

 .الهحن،اليابان،عوؾيا،لىضا،الىالياجاإلاخدضةألامغينيتوصواللخليج:ألاظىاكالبعُذة

 :املىخجاجالعُاخُتالىاحبتركُتها-ج

خساعاإلااهالحؿياخيتللجؼاثغ،فةهضوافٗالؿياختلضًاإلاىاَىحن  ػياصةٖلىاألزظبٗيىاإٖل

تمىاإلاىخجاث  الجؼاثغيييخميئللىىفؿضوافٗاألظاهب،وهىمايخُلسالٗملٗلىترقيتمجمٖى

ىيىلظاػباثىالىظهتالجؼاثغيتلًماهقىةاليكاٍ  الؿياخيتبغيتجىىيٗالٗغيالؿياخيالَى

ضمهكاقخه،مًٗغوعةحٗؼيؼفاٖليتهىمغوهتهلمىاظهتالخغحراجاإلافاظئتالتي  الؿياخيٖى

 :حٗغفهاألاؾىاقالؿياخيتالٗاإلايت،جخمشلهظهاإلاىخجاحغالسافي

افيالٗالم،وحٗغفخضفقاجنسحرةجاصيةلى : العُاختالشاؾئُت -ؤ حٗخبرالؿياختالكاَئيتمىإهمإهىاٖالؿياختقيٖى

مىاعصماليتهاثلت،وهظااإلاىخىظالؿياخييمننهإهيهىهالٗمىصالفقغيللؿياختالجؼاثغيتمىجها 

. جملنهلمقىماجدىميتالؿياخيتالكاَئيت

ت - ب اليمنىالحضيشٗىمىخجؿياخيفيالجؼاثغصوهظلغالؿياختالصحغاويت،والخيدكهضمىدحن : العُاختالصحشاٍو

آلزغجىافضبًٗالؿياخاألظاهسفيالفترةاإلامخضةبييكهغيضيؿمبروماعؾمىهلؿىت،ال 

ياصجهايتالؿىتؾيماوؤجهامىخجغاثسفيسلضاجهم  .ؾيمازالأٖل

مىالؿياختيغوعة : العُاختاملعذهُت - ج لىٗضصلسحرمىالحماماجاإلاٗضهيت،ججٗلترقيتهظاالىٖى جىفغالجؼاثٖغ

خخميتمىسالإلوكاءَاقاجةيىاءقغيستمىخلهالحماماجفًالٖلىخدضيشىجدؿيىهىعة 

هغهتهابكهلحزيضمىيكاَهاويجٗلهامؼاعللؿياخاإلادليحن،وألاظاهب مىنؤلهداءالٗالم  . الحماماجاإلاٗضهيتٖو

بهالضعاؾاجاإلاؿخقسليتالخيإهجؼتهااإلاىٓمتالٗاإلايتللؿياختبييخإهاإلايىالإلاؿخقسليت : العُاختالحلافُت-د

للؿياختجخجهىدىالؿياختالشقافيتمىساللؼياعةاإلاٗاإلاالخاعيسيتوالشقافيتوالخٗغفٗلىٗاصاث 

وجقاليضالكٗىبىالحًاعاجالقضيمت،ملظلنيلؼماإلااؾؿاجالؿياخيتالجؼاثغيتحٗملٗلى 

 .جغقيتاإلاىاقٗالؿياخيتالشقافيتوالخاعيسيت

فيةَاعجهىيىاألقُابالؿياخيتزُُخالحهىمتالجؼاثغيتلترقيتؾياختاإلااجمغاحؿيما : ظُاختألاعمالىاملؤجمشاث-و

–قغقىبالخهىنسىاليديٗىابتوؾنينضةالؿاخليخحن،والقُب الؿياخياإلامخاػقماى-بالقُسالؿياخيكماى
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غغب،وملهاؤقُابيمنىإهخهىهمدلؿياختاإلااجمغاث –وؾِ،وقماى

مالىطلهلماجضعههظهالؿياختمىإمىالُاثلتٖليها . ؤوؾياختألٖا

اغُت - ٌ  :العُاختالٍش

لىقلىبالجماهحرممايجٗلهاجقىمبرخالجمىإظالإلاكاعلتفي  ؤنسدخالغيايتٖىهغمازٖغ

الخٓاهغاجالغياييتؤوخًىعهاومىشمىظسٗلىالضولتالجؼاثغيتؤهدسظلقهاعًالجهىصلسىاء 

ني  .ميكأجغياييتجمننهامىدىٓيمضوعاجغياييتمدليتوظهىيتوبقليميتوصوليتحٗىصبالفاثضة ٖلىاإلقخهاصالَى

 :الخؿؿالخُدخػمنهاإلاظتراجُجُتالدعىٍلُت-د

جغلؼبؾتراجيجيتالدؿىيقالخيجاءبهااإلاسُُالخىظيهيللتهيئتالؿياختظهىصهاالترويجيت 

الماإلاسخلفت،بيافتبلى  وؤلاجهاليتٖلىهلمىاإلاهىييىالفاٖليىفيالقُإ،ووؾاثالإٖل

 .الؿياخسدضطاتهممىساللبرهامجيخىافقمُٗسيٗتوزهىنياجاألؾىاقاإلاؿتهضفت

: الفشع الحاوي

الىخائجاالولُتللمخؿؿالخىحيهُللتهُئتالعُاخُت،والخىحيهاجالخُميشإجهادعمجهىدَالنهىغباللؿاعالعُاخُا

 25:لجضائشي 

ؤلاؾتراجيجيتالخىمىيتالجضيضةلقُاٖالؿياختفيالجؼاثغ،وبههاهدخٗضبَاعامغظٗياهامايٗنـ 

الٗغيًتلخُىيغالؿياخت  الغغستالؿياؾيتفيالنهىيسالقُإ،مىساللهياغتوعؾمالخَُى

خساعالىقاَالؿلسيتالنشحرةالخيجٗلخالجؼاثغ  فيالسالصزالاللؿىىاجاإلاقسلت،آزظةبٗيىاإٖل

حٗاهيمىىقهالخضفقاجالؿياخيت،عغمماجؼزغبهمىمىاَقؿياخيتهاصعةفيالٗالم،بلىإن 

الىخاثجاإلادققتٖلىإعيالىاقٗخسقىجضمددكمتوالحؿمىابلىمؿخىًالخُلٗاجالخيخهسىا 

بليهاؤلاؾتراجيجيتهٓغيا،خيصسقيخمٗٓممٗاإلاهامجهىلتلحضآلان،وحٗنؿفيغالساألخيان 

الوٗىةهُالقمكاعيٗالخيالػالختراوح مهاجها  .خالتالفىيىالخييٗيكهاالقُاٖىؤلاعججاليتفياإٖل

 :التهُئتالعُاخُت-1-3-1

 مىسيىالسلضاهاأللثرػياعةفيالٗالم" بلىىيٗيت "ؤظملسلضاهالٗالم" الخغوظسالجؼاثغمىىيٗيت" 

 .اليهىهةالبخٓافغالجهىصالفغصيتوالجماٖيتمٗالنشحرمىاإلزالنىؤلانغاع فيالٗمل

 يغوعةؤلاؾغاٖئلجهاءالضعاؾاجاإلاخٗلقتبمسُُالخىظيهيللتهيئتالؿياخيتاإلادليٗلىمؿخىًهلىاليتمىإظئلح

 .ناءلالإلاىاَقالؿياخيتاإلادليتوالٗملٗلىتهيئتها لخهسدمىخجاؾياخيايٗنؿإنالتجلهاإلاىاَق

                                                             
م العُاحي وؤثٍش على الؿلب العُاحيمغوان صحغاوو، -25  .175، مغظ٘ ؾابق، مخالت الجضائش-الدعٍى
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  ًنياغتالخُُالقُاٖيتيميكدىالىالياجىفقإهماَترجقيةلىالٗاإلايت،والخيم

قإجهاؤهدؿخجيبسالًغوعةإلخخياظاجاإلاىاَىاإلادليالؿياخيتيمىىفؿخىظه 

 .اإلاسُُالخىظيهيللتهيئتالؿياخيتاإلادضصلؤلولىياجىالخهىنياجاإلادليت

 مغاٖاةَمىخاإلاىاَىالجؼاثغيالؿياخيتوالؿٗيٗلىالحفاْٗليه،مىساللخدقيقغغساجه،بىاؾُتبَالقالبرام

 .ظالؿياخيتاإلاالثمتإلاؿخىياجضزله،وفتراجالُٗل

 الٗمالإلاكترمىالجاصمىقسلناللكغماءالفاٖليىسانتؤلاصاعييىفياإلاؿخىًالٗالي جددكٗاع 

،عوخاإلاساصعة،الخيسا"  ."الهغامت،الخُٕى

 الٗملٗلىةخضازالٗالقاجاإلاؿخضيمتوبىاءقىىاجاإلجهالىالدكاوعالضاثمتمٗالقُاٖاجظاجالهلتاإلاساقغةوغحرالم

 .باقغةبقُاٖالؿياخت

  يغوعةٖملىماالجالؿياختوألاؾفاع،والفىضقيحن،والحغماجالجمٗىيت،والجماٖاث

 .اإلادليتبغئيتمىخضةللنهىيسالؿياختمدليا

  جدفحزالهىاٖاجالخقليضيتلدؿاهمفيبروػوكاَؿياخيفٗاإلاىلضللثروةٖلىاإلاؿخىياث

 .اإلادليت،مىافؿتٖلىالهٗيضالضوليفيةَاعحكاوعيجماٖيسيىاإلاخٗامليىىالفاٖلحن اإلادليحن

  ؤلاهخمامساإلؾدشماعالؿياخيىبػالتمافتالٗغاقيلىاإلاكالاللخييمنىإهيهاصفها

 .اإلاغقيالؿياحي،بيافتبلىمغافقتهىصٖمه،بغيتالحفاْٗليهىظظبمؿدشمغيىجضصفي اإلاؿخقسل

  ،يغوعةالٗملٗلىمغاقستومخابٗتوكاَاجاإلاهىييىالفاٖليىفيالقُاٖسالكناللضاثم

يتفياألصاءوفقاللمٗايحراإلاغييت،ماميكإهه عفٗمؿخىياجالفٗاليت  .لًماهخدؿيىمؿخىياجالجىصةوالىٖى

 ملياجاإلاغاقستوالخفقضالضوعيت  .يغوعةالحفاْٗلىالٗقاعالؿياخيمىسالالليقٓتٖو

 جنشيفالٗماللجىاعو،مٗاإلؾخماٖىالدكاوعوجقضيمالضٖمةلىنالإلاهىييىىالحغفييىىمغافقتهم. 

  ىيتمٗفاٖليىمهىيقُاٖالؿياختمىإظل اللقاءاجالضوعيتاإلادليتوالجهىيتوالَى

 .جضٖيمىجدفحزولظاججىيضلاللُاقاجىالٗىامالإلاخاختلغفٗالخدضيىبٖاصةبٗض الؿياختفيالجؼاثغ

 اللقاءاجالخقيميتالخيميكإجهابُٖاءالخىظيهاجىالخٗليماجللمضعاءالىالثييىلخضاعمالىقاثهاإلاسجلتوجصحيداأل

 .زُاءلخسُيالهٗىباجالخيخٗتريمؿاعالخىميتالؿياخيت

: التروٍجالعُاحي-1-3-2

ىيللؿياختنٗستومؿخديلت،مىهإن  جسقىمهمتالترويجللؿياختالجؼاثغيتاإلاىملتللضيىاهالَى

الٗمليتفياألؾاؾهيةقىاٖللمىاَىيىاإلادلييىىالغؤيالٗامالخاعظيسالىظهتالؿياخيت 

 .الجؼاثغيتوممحزاتها،الظيميكإههخلقهىعةطهىيتؤوجصحيدهىعةزاَئتلضًجمهىعمٗحن ٖىالجؼاثغججٗلهحزوعها
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تمً  ىيللؿياختفيفتراحؿابقتبمجمٖى وقضبزخهغجاليكاَاجالترويجيتللضيىاهالَى

ألاوكُتاإلاددكمتالخيدسقىسٗيضةجماماٖىمؿخىًالنشافتالترويجيتالالػمتالخيميكإجها 

 :جدغيهالُلسالؿياخيفيىهدىاإلاقانضالؿياخيتالجؼاثغيت،جمشلخإغلسخلهالجهىصوألاوكُتفي

ني:الخشائؿالعُاخُت لىاإلاؿخىًالَى  .جمفيهظااإلاجاإلهجاػزغيُخييؿياخيخيىخبرػاهاإلاٗاإلاالؿياخيتللجؼاثٖغ

ني،والشاهيسام بالىماالث الؿياخيت:الذالئل  .بهجاػصليليىاألولخانسالفىاصقٗلىاإلاؿخىًالَى

تمىالنخبساللغتالفغوؿيتوالٗغبيتجدملٗىاويىمسخلفتك:الكخِباث  الؿاخاللجؼاثغو " جمُسٗمجمٖى

 .وغحرها .... ،"بىابتالصحغاء... الىاخاث"، و" ٖاإلامىالُمإهيىت ... الهقاعوالُاؾيلي " ،"حٗسحرألاخاؾيـ...

تمىاإلاىاقٗالؿياخيتالجؼاثغيتمهىعةبُغيقتجؼيض :ألاكشاص املػغىؾت جخًمىمجمٖى

 .فيجمالهاوججٗلهمدلخدفحزلغغى الؼياعة

تمخىايٗتمىالهىعًٖ الجؼاثغزانتللؿياخالجاهسمنهم  .اإلاىقٗالغؾميللضيىاوٗللكسنتالاهترهخالظييقضممجمٖى

ىيللؿياختالهاصفتبلى :إلاخخفاالجىالخظاَشاجالحلافُت يمىةؾتراجيجتالضيىاهالَى

ياص  النهىيسقُاٖالؿياختوجُىيغاإلاىخجالؿياحي،يدغم الضيىاوٗلىاإلاكاعلتفياأٖل

ىيىخخىٗلىاإلاؿخىًالٗالمي  .والخٓاهغاجاإلاقامتٖلىالترابالَى

ىيللؿياخيتبغخالجةؾخنكافيتٖلىدـ:الشخالجاإلظخكشافُت فيةَاعببغاػاإلاقىماجالؿياخيتللجؼاثغيقىمالضيىاهالَى

ابهلفاثضةاإلاخٗامليىالؿياخييىمىصحفيحن 

وباخشيىمخسههيىفيالؿياختفًالٖلىالجمٗياجالؿياخيتومسخلفالفاٖلييؿيما 

 .ألاظاهسمنهم،لؼياعةؤهماإلاىاقٗالؿياخيتالخييىىيالضيىاهترقيتها

ىيللؿياختُممشالللىظهتالؿياخيت :الطالىهاجىاملعاسع خيصكاعمالضيىاهالَى

الجؼاثغيت،ليهىهفيالىاظهتويخٗاملسُغيقتمساقغةمٗالجمهىعاإلاقهىصبالٗمليت 

 .ؤلاجهاليت،فيةبغاػالؿىقالؿياخيالجؼاثغو 

 

 :الحلافتالعُاخُت-1-3-3

اليمنىؤليمىالجهىصالؿاٖيتللنهىيسقُاٖهالؿياختؤهتهماللٗىهغالبكغيفياإلاجخم٘ 

الجؼاثغو،والظيدخفقنالألفهاعووظهاجالىٓغاإلاخسههتؤجهٗىهغيفخقغلشقافتؾياخيتجسضم 

القُإ،يغظٗظلنؤلؾسابخاعيسيتؾسقظلغهاواإلاخٗلقتبُسيٗتالىٓامالؿياؾيالؿابق،الظيلم 

يىالهخمامامافيالقُاٖالؿياختلمىعصبقخهاصو،مىمىُلقإهالسالصغىيتبسترولهاوغاػهافجٗل 

 .الؿياختفيأزغاهخماماجه

 : جشكُتالاظدحماسالعُاحي-1-3-4
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 : ويهىهظلنمىسالاللىقاَالخاليت

 تهيئتالٗقاعالؿياحي : 

 " بمىاَقالخىؾٗىاإلاىاقٗالؿياخيتؤهه03 اإلاخٗلق 2003.02.17   اإلااعزفي03 -03مىالقاهىن  20 فقضظاءفياإلااصة

يدكناللٗقاعالؿياخيالقابلللسىاءمىاألعيياإلادضصةلهظاالغغيفيمسُُالتهيئتالؿياخيتويًماألعييالخابٗتلؤلمالك

 " الٗمىميتوالخانتوجلهالخابٗتللخىام

 جمىيالإلاكاعيٗالؿياخيت : 

ويخمظلنٗىُغيقالخمىيلمٗمغاٖاةزهىنيتالاؾدشماعفيالقُاٖالؿياخيىمايخُلبهمىجهضلسحروعئوؾإمىالنشحرةف

 : يالٖلىاؾخغغاقهلىقخُىيل،ملهظهالخهاثهخجٗلخمىيالإلاكاعيٗالؿياخيتالبضؤهدؿخفيضمىالىقاَاإلاؼاياالخاليت

  مىدقغويسمسالغنسحرةوإلاضةَىيلتجسٗالحاظتاإلاكاعيٗالؿياخيتألمىاى

 .َاثلتقهضبوكائهافيمىاقٗةؾتراججيتوبخهميماجظاجهسغتظماليتجمننها مىاؾخقُابالؿىاح

 جسفيًفىاثضالقغويةلىإصهىمؿخىياتهامماميكإجهإهيصجٗاالؾدشماعفي اإلاجااللؿياحي . 

 جىىيٗٗمليتصٖماالؾدشماعفياإلاكاعيٗالؿياخيتؾيماجسفيًاجالغؾىم والًغاثب. 

 -2 دعمىإعادةجإَُالمليشأجالعُاخُت : 

وطلنمىإظلخدؿيىىعفٗقضعاجاإليىاءالؿياخيت،بطيخُلسمىالؿلُاجالٗمىميتبٖاصةجإهيالإلايكأجالؿياخيتؾىاء

ٖلىمؿخىًالقُاٖالٗامإوالقُاٖالخانالظييجسإهخُٗىلهاألولىيتفيةوكاءميكأحؿياخيتمقابلضٖميخلقاهالخانىف

 . قالُغقاإلاكاعبليهافيترقيتالاؾدشماعالؿياحي

 -3 دعمالخكىٍىفُمُذاهالعُاخت : 

مىالىؾاثاللىاظساالهخمامبهاقهضجىميتالؿياخت،الخهىيىالؿياخيىطلنمً 

اعاجالؿياخيتحٗىلسدؿيحرالهيالاللؿياخيتبمايجٗلها  زالإلوكاءمضاعؾخهىيىاإَل

 . حؿخغلسُغقٗلميتفًالٖلىمؿاهمتهافيةبغاػالؿىقالؿياخيالجؼاثغو 

 

 

 

الحظيرةالفىذكُتفُالجضائش : املؿلب الحاوي

حٗضالُاقتالفىضقيتؤخضاإلااقغاجالخيسىاؾُتهايمنً 

ىالقضعةالاؾديٗابيت  قياؾمضًخقضمالقُاٖالؿياخيفيسلضمٗحن،وطلنؤلجهاحٗبٖر

إلاسخلفاإلااؾؿاجاإلاٗضةالؾخقسااللؿياخالقاصميىةلىالضولتالؿياخيتاإلاًيفت،ولظلو 

لهىجهاجمشلقضعةاإلاىُقتٖلىامخهانالؿياخىالخُىعاجالؿياخيتاإلاهاخستلها، 
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خيشإهالفىاصقسهفتٖامتجقىمسخدًحراإلاؼيجالدؿىيقيالفىضقيالؿياخياإلاىاؾب 

للؿياخسالكناللظييالثمداظاتهمىعغساتهمالؿياخيتوبالخاليجظبهمةلىاإلاىُقتالؿياخيت 

اث  اإلاؿتهضفت،مىىاخيت،لماجقىمالفىاصقمىىاخيتؤزغي،بُساٖتوجىػيٗاليكغاجىاإلاُسٖى

الهالضوعو  الخانتبهاوباإلاىاقٗالخيتهخمبها،بؤلهاألمغقضيخٗضًظلهليهئللىاإٖل

الهىاإلاٗاعيالؿياخيتوالىضواجىاإلااجمغاث،وطلنبهضف اؾخقُابالؿياخسمسخلفإهىاٖهم  .واإلابرمجفيمسخلفىؾاثالإٖل

. الحظيرة الفىذكُت في الجضائش: الفشع ألاول 

اقاتهاؤلاؾديٗابيت،مىإهمالٗىانغاإلاهىهتإلمهاهياتها  حٗخبرالحٓحرةالفىضقيتلضولتماَو

ليهخٗخبرماقغا  الؿياخيت،فهيخمشلقضعاتهاإليىاءالخضفقاجالؿياخيتبليهالمقهضؾياحي،ٖو

 .هامايمنىمىساللهقياؾمضًخقضمىجُىعالقُاٖالؿياخيلهظاالسلض

وخضة،َاقتها 1232مدٓحرةفىضقيتمهىهتم2012ًوقضامخلنخالجؼاثغخخىنهايتؾىت

 .مىةظمالي ٖضصألاؾغةاإلاخاخت69,2%ؾغيغزاللىفؿالؿىت،بيؿستبؾخٗمالقاعبذ 96497ؤلاؾديٗابيتصعجب

 2006 ويٗغيالجضواللخُىعاليؿبيىالسُيءلٗضصالفىاصقفيالجؼاثغوقضعتهاؤلاؾديٗابيتزالاللفترةاإلامخضةبحن

 .م2012مى

 2012-2006الحظيرةالفىذكُتفُالجضائشوكذساتهاإلاظدُعابُت للفترة : 14-02حذولشكم 

العىىاث 

البُان 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 1232 1184 1152 1151 1147 1140 1134الفىاصو  

 96497 737 92 377 92 86383 85876 85000 84869ٖضص ألاؾغة 

 / 82,2 70,2 69,20 68 67 68,20 %وؿست بؾخٗماى ألاؾغة

ىيلئلخهاثياث،وكغة: املطذس .  2012الجؼاثغباألعقام،الضيىاهالَى
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 2012-2006عذد الفىادكفُالجضائش للفترة: 11-02الشكلشكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ت للفترة : 12-02شكل سكم  . 2012-2006عذد ألاظشة في الفىادق الجضائٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ؤهىاع الحظائش الفىذكُت وكذساتها-1-1

 :جخىػٖالحٓحرةوقضعاتهاؤلاؾديٗابيتفيالجؼاثغخؿسمايلي

 :جىصَعالفىادكىؾاكتهاإلاًىائُتخعبملكُتهااللاهىهُت-1-1-1

 208بـ 2012جخمشلفيالفىاصقالخيخٗىصملنيتهابلىالضولت،والخيقضعجدخلؿىت : فىادكاللؿاعالعمىمي -ؤ

الحٓحرة،بُاقتاؾديٗابخقضعب8%فىضقإيمايٗاصى   25% ؾغيغما يٗاصى 22226 مىمجمٖى

 .مىةظماليُاقاجاإليىاءزاللىفؿالؿىت
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 61000 يخمشلفيُاقاجاإليىاءالخيخٗىصملنيتهابلىالقُاٖالخانىالتي بلغذ:فىادكاللؿاعالخاص - ب

 87% وخضةفىضقيتحكهل 998مىةظماليالُاقاجلىفؿالؿىتمىػٖتٖلى  71% مإيمايٗاصى2012ؾغيغؾىت

 2006مقاعهتبؿىت   76,42% مىالحٓحرة،مدققتقفؼةهمى بمٗضى

،ويغظٗالؿبسفيظلنةلىبرهامجالخىنهتمىجهت،ولظلنحجماالؾدشماعاجالؿياخيت 

 .الخانتمقاعهتبالقُاٖالٗمىمي

جخمشلفيماؾؿاجاإليىاءالخابٗتللجماٖاجاإلادليتمىىالياث، :فىادكالجماعاجاملدلُت - ج

صواثغ،بلضياث،وهيساألؾاؾفىاصقظاجخهييفًٗيفمقاعهتبفىاصقالقُاٖالٗام،وقضقضعث 

 59 مىةظماليقضعاجاإلؾديٗاب مىػٖتٖلى 3% ؾغيغبيؿست 2650 مايقاعب2012َاقاجاإليىاءبهاؾىت

 .مىحجمالحٓحرةالهليت 5% ماؾؿتبيىاءجمشل

اإلاىاليييخُىعٖضصوخضاجالحٓحرةالفىضقيتوقضعاتهاؤلاؾديٗابيت 16و15 يىضحالجضولحن

 .2012-2006خؿسملنيتهاالقاهىهيتفيلفترة 

. 2012-2006جىصَعالفىادكدعبامللكُتاللاهىهُتفُالفترة :15-02حذولشكم

العىىاث 

اللؿاع 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 208 201 195 92 90 83 104الٗمىمي 

 947 912 887 1002 998 998 984الخام 

 77 71 70 57 59 59 46الجماٖاث اإلادليت 

 1232 1184 1152 1151 1147 1140 1134املجمىع 

Source : Annuaire Statistique De L’Algérie, ONS, Edition 2012. 

. 2012-2006جىصَعالفىادكدعبامللكُتاللاهىهُتفُالفترة :13-02شكل سكم 
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 2012-2002جىصَع ؾاكاث إلاًىاء خعب امللكُت اللاهىهُت في الفترة : 16-02الجذول سكم 

العىىاث 

اللؿاع 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

الٗمىمي 
2354

1 

2565

0 

2048

5 

2148

3 

2145

3 

2145

3 

2222

6 
6905 

1559

7 

1568

2 

1629

2 

الخام 
4434

3 

4714

0 

5847

5 

5862

2 

6068

3 

6037

3 

6100

0 

7520

0 

7118

4 

7115

5 

7417

4 

الجماٖاث 

اإلادليت 
4683 4683 3064 2733 2733 2650 2650 4278 5596 5539 6031 

املجمىع 
7256

7 

7747

3 

8202

4 

8280

8 

8486

9 

8500

0 

8787

6 

8638

3 

9237

7 

9273

7 

9649

7 

 

. 2012-2002جىصَع ؾاكاث إلاًىاء خعب امللكُت اللاهىهُت في الفترة : 14-02الشكل سكم 
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 :جىصَعالفىادكىؾاكتهاإلاًىائُتخعبىىعاملىخجالعُاحي-1-1-2

اإلاىخج ****خؿسمُٗياجالجضوى  اإلاىضحلخُىعجىػيٗالحٓحرةالفىضقيتفيالجؼاثغخؿبىٖى

 69,5% ٖلىالىدى الخالي %، يمنىترجيسالفىاصقدؿسنشافتها 2012بلىغايت  2007 الؿياخيفيالفترةاإلامخضةمً

 .فىاصقمىازيت 1,47% فىاصقدمىيت،3,04% فىاصقكاَئيت،  12,25% فىاصو صحغاويت،13,64% فىاصقدًغيت،

 

 

 .2012-2007جىصَعؿاكاجاإلًىاءخعبىىعاملىخجالعُاخُللفترة :17-02الجذولشكم 

العىىاث 

اللؿاع 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 606 784 784 801 758 754خًغو 

 400 284 252 141 177 174قاَئ 

 147 57 57 157 161 161صحغاوو 

 65 45 45 35 34 34خمام مٗضوي 

 14 14 14 17 17 17مىاخي 

 1232 1184 1152 1151 1147 1140إحمالي 

. 2012 لعىت الذًىاهالىؾىُلإلخطائُاث،وششة:املطذس

 

 .2012-2007جىصَعؿاكاجاإلًىاءخعبىىعاملىخجالعُاخُللفترة :15-02الشكل سكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008 2009 2010 2011 2012

 طاقات اإليواء

السنوات

 مناخي محام معدين صحراوي شاطئ حضري



 
 

 -40-  

 

 

يىمىاإلاىخجاجالؿياخيت ****غحرؤجهىوفقاللجضوى  فاهُاقاجاإليىاءجغلؼجإؾاؾافيىٖى

،بمٗضالجإلبرزميليهاالصحغاويفياإلاغجستالشالشتبالغغممىإهميتهظا (الحًغيتوالكاَئيت)

مىاإلاىخجالؿياخيالظيتراهىٗليهالضولتالجؼاثغيتلهىجهيكهلضٖامتالؿياختالجؼاثغيت فياإلاؿخقسل  .الىٖى

 :وقضجىػٖخُاقاجاإليىاءوفقالهظااإلاٗياعلمايلي

اخيصسجلحجمةظماليقضعبـ:املىخجالحػشي  -ؤ  2012 ؾغيغؾىت 44905سجلخُاقخاإليىاءالحًغيتجُىعاملحْى

. 2007 مقاعهتبؿىت 45,66%،مدققابظلنقفؼةهمى مٗخبرةقضعجســـــ 

  ؾغيغؤيسمٗضى 4397هياألزغًخُىعاملمىؾابفاعقحجم  2012 سجلخفيهُاقاجاإليىاءؾىت:املىخجالشاؾئي-ب

 .1,2%مدهىعةفياإلاجاى2012 و2007للفترة 2,8%،وهظامٗشساجيؿستالىمى ظؼثيا بــــــ 2007مقاعهتبؿىت   %22,65

 13.48%ؾغيغ،بيؿست  11649 حجماى2012لقضبلغخُاقاجاإليىاءفيهؿىت:املىخجالصحشاوي -ج

ُاقاجاإليىاءخيشدققخخُىعاختى  خيض 2010-2007للفترة  (قسه بؾخقغاع)،مٗشساٍججؼثٍيليؿبخه 2007مىمجمٖى

. 0,8%بلغذ 

الفترةخيصسلغخيؿستالتراظ٘ :املىخجاملىاخي-د  39.31%لقضخققخُاقاجاإليىاءاهسفاياملحْى

 .مىةظماليُاقاجاإليىاء % 1.46 ،مدققتبظلنيؿستجغاظٗةظماليتقضعث ب2007مقاعهتبؿىتألاؾاؽ2012ؾىت

 1528  ؤو ما يٗاصى 2012-2007زالاللفترة  % 23.74 لقضخققهىآلازغجغاظٗاملمىؾاقضعب:املىخجاملعذوي -و

 .مىةظماليُاقاجاإليىاء %4 ؾغيغ،مدققتبظلنتراظٗابظماليايقضعب

. 2012-2002جىصَعؿاكاجاإلًىاءخعبىىعاملىخجالعُاخُللفترة : 18-02الجذولشكم 

العىىاث 

املىخج 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 47508 52445 52085 44905 44700 44592 44561 42628 48680 35204 43224خًغو 

 31238 31322 31322 23804 23500 23248 23148 23148 21770 26034 19308قاَئ 

 11548 3770 3770 11649 11639 11639 11693 11511 4431 8105 3214صحغاوو 

 095 5 4111 4111 4906 4918 4608 4608 4608 5742 6905 5236مٗضوي 

 108 1 1089 1089 1119 1119 913 913 913 1411 1125 1385مىاخي 

 96497 92737 92377 86383 87876 85000 84869 82808 82034 77437 72473إحمالي 

Source : Annuaire Statistique De L’Algérie , ONS, édition 2012 

.. 2012-2002جىصَعؿاكاجاإلًىاءخعبىىعاملىخجالعُاخُللفترة: 16-02الشكلشكم 
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 :جىصَعالفىادكىؾاكتهاإلاًىائُتخعبذسحتجطيُفها-1-1-3

يخجاوػ  لم2012 عغمالُاقتالفىضقيتالخيخمخلنهاالجؼاثغ،بالؤهيؿستالفىاصقاإلاهىفتبهابلىغايتؾىت

اإلاىضحلخُىعجىػيٗالفىاصقىاإلااؾؿاجالخابٗت **** ،مقؿمتوفقاللجضوى %32

 : بلى2012بلىغايتؾىت2007لهافيالفترةاإلامخضةمً

 51 بظماليالحٓحرةالفىضقيت4,14% فىضقسمؿتهجىم،بيؿست. 

 19مىةظماليالحٓحرةالفىضقيت  1,54% فىضقإعبٗتهجىم،بيؿست. 

 50مىةظماليالحٓحرةالفىضقيت  4,06%فىضقشالزتهجىم،بيؿست. 

 34مىةظماليالحٓحرةالفىضقيت 2,76%  فىضقىجمخحن،بيؿست. 

 81مىةظماليالحٓحرةالفىضقيت 6,57%فىضقىجمتواخضة،بيؿست. 

ٓممىالحٓحرةالفىضقيتالقاثمت بيؿستوهي 977بيىمااى وخضةفىضقيتالساقيتغحرمهىفت،لخمشاللؿىاصألٖا

ىاإلاىخجٗاجىالكاليهاجىبيىجالكسابالخيدخىاؾسم٘ %79,30 فيالغالسخٗبٖر

 .مىهمٗٓمالؿياخالؼاثغييىللجؼاثغمىإوعوبازانتاإلاغتربيىمنهم،والظيييقهضوهالجؼاثغ 

 .لؼياعاجاليىمالىاخض،وقًاءالُٗلٗللؿىاخلها

 .2012-2006جىصَعالفىادكىاملؤظعاجالخابعتلهاخعبذسحتالخطيُفللفترة : 19-02الجذولشكم

العىىاث 

املىخج 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 51 13 13 13 13 13 13 ( هجىم5)فئت ؤولى 

 19 64 39 57 53 54 54 ( هجىم4)فئت زاهيت 

 50 60 77 152 142 145 145 ( هجىم3)فئت زالشت 

 34 74 72 148 160 157 155 (هجمخحن)فئت عابٗت 
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 81 58 58 101 99 97 97 (هجمت واخضة)فئت زامؿت 

 977 915 893 680 680 674 670غحر مهىفت 

 1232 1184 1152 1151 1147 1140 1134إلاحمالي 

. 2012الذًىاهالىؾىُلإلخطائُاث،وششة:املطذس

 

 

 

 

 

 .2012-2006جىصَعالفىادكىاملؤظعاجالخابعتلهاخعبذسحتالخطيُفللفترة: 17-02الشكلشكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يىضحالجضولخُىعجىػيٗالقضعاجاإلؾديٗابيتللحٓحرةالفىضقيتاإلاخىفغةخؿسضعظت 

ؾغيغ،جليهاالقضعاجاإلاخاختفي  56856 جهييفها،والخيدكهضهيمىتالفىاصقغحرمهىفتب

 6044 ،زمفىاصقالىجمخحن ب2012ؾغيغبلىنهايتؾىت 11700 الفىاصقمىشالزىجىمالخيؿيُغحٗلى

 3950 ؾغيغ،وحكهضاإلاغاجساألزحرةجىاظضفىاصو ألاعبٗتهجىمب 5455 ؾغيغ،وفىاصقالخمؿتهجىمب

 . ؾغيغ 2378 ؾغيغ،وفىاصقالىجمتالىاخضةب

 2012-2002للفترة  (فئتاملؤظعت)جىصَعؿاكاجاإلًىاءخعبذسحتالخطيُف : 20-02الجذولشكم 

العىىاث 

املىخج 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 عدد الفنادق

السنوات

 جنوم 3 جنوم 4 جنوم 5
 غري مصنفة جنمة واحدة جنمتني



 
 

 -43-  

 

 948 3 4984 4948 5455 5455 5455 5455 4590 4990 4959 4832 هجىم 5

 533 1 3750 3560 3950 3743 3743 3743 3383 3383 3757 3592 هجىم 4

 913 3 13180 13090 11700 11601 11225 11225 14807 14857 14740 14659 هجىم 3

 707 2 8070 8070 6044 5843 5843 5843 5800 5415 5424 5454هجمخحن 

هجمت 

واخضة 
2084 4212 2315 2315 2378 2378 2378 

2378 
30804 3804 6 326 

غحر 

مهىفت 
41946 44381 51474 53000 56225 56356 56856 

56856 
58905 58985 

78070 

 96497 92737 92377 86383 87876 85000 84869 82808 82034 77437 72473إحمالي 

Source : Annuaire Statistique de l’Algérie , ONS, Edition 2012. 

 2012-2002للفترة  (فئتاملؤظعت)جىصَعؿاكاجاإلًىاءخعبذسحتالخطيُف : 18-02الشكلشكم 

 

ت باالظشة-1-1-4 ض الحظيرة الفىذكُت الجضائٍش  :حعٍض

لكف ماجب الضولت لضي وػيغ الؿياخت والهىاٖاث الخقليضيت اإلاهلف بالؿياخت دمحم آمحن خاط ؾٗيض 

يت مً الخضماث بدنم عوح 150 بقغابت 2014ؤن الحٓحرة الفىضقيت ؾخٗؼػ غضاة ؾىت "  ؤلف ؾغيغ وجًفى بىٖى

ىضها ؾدىسفٌ ألاؾٗاع وؿبيا م٘ عف٘  اإلاىافؿت التي ؾخىفغها هظه ألاؾغة الجضيضة، وؾيىالب الٗغى الُلب ٖو

". مؿخىي الخضماث اإلاقضمت
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لقاء " زالى هؼوله امـ ييفا ٖلى بغهامج "دمحم آمحن خاط ؾٗيض"وؤقاع ماجب الضولت اإلاهلف بالؿياخت 

 حؿلم مل اإلااؾؿاث الفىضقيت التي هي في َىع 2013ؾيخم في جهايت ؾىت "للقىاة ؤلاطاٖيت ألاولى بلى ؤهه " اليىم 

 181ؤلاهجاػ وؾدىجؼ باإليافت بلى الفىاصو ٖضة مكاعي٘ زانت باإلاضاعؽ ومٗاهض الخهىيً الؿياحي التي ؾخٗؼػ 

ني بما فيها مغالؼ الخهىيً اإلانهي، ػياصة ٖلى بهجاػ اإلاضعؾت الٗليا  ماؾؿت جهىيً اإلادهاة ٖلى اإلاؿخىي الَى

يت للخضماث في الؿياخت وهىاك مكغوٕ 1200للؿياخت بخيساػة بؿٗت   مقٗض بيضاغىجي مما ؾيُٗي قفؼة هٖى

ني بىاليت ٖحن جيمىقيذ بؿٗت   مقٗض بيضاغىجي واهُالو اإلاكغوٖحن ؾيهىن في ؾىت 400بهجاػ اإلاٗهض الَى

ها بإصعاع زانت باإلاهً الؿياخيت الصحغاويت بط لهل قُب ؾياحي 2013 ، لما بغمج مكغوٕ مضعؾت ؤولى مً هٖى

 مقٗضا 880جهىيىه اإلامحز وبٗحن السييان بالٗانمت يىظض مكغوٕ قيض ؤلاهجاػ زام باإلاهً الفىضقيت يىفغ 

 " .بيضاغىظيا ويٗمل بالكغالت م٘ مضعؾت جهىيً فىضقيت ؾىيؿغيت

 ؤلف ؾغيغ والتي هي قيض 97مً ظهت ؤزغي لم يسف دمحم آمحن خاط ؾٗيض العجؼ النمي في هيامل ؤلايىاء اإلاقضعة بـ 

 ؾغيغ جخىفغ فيها اإلاقاييـ اإلاٗمىى بها 1500هىاك "الاؾخغالى خاليا مظلغا بإجها ال جنفي لخغُيت الحاظت وقاى بن

 ؤلف 87ٖاإلايا في ميضان الؿياخت وعغم العجؼ هجض مكاعي٘ اؾدشماعيت فىضقيت في َىع ؤلاهجاػ وؾخىفغ ؤلثر مً 

 ؾغيغ 6000 ؤلف ؾغيغ قيض ؤلاهجاػ وحٗغف جقضما في وجحرة ألاقغاى خيض جم اؾخالم 51ؾغيغ ظضيض منها ؤلثر مً 

".  ؤلف ؾغيغ في خالت جىقف ألؾساب مسخلفت30منها والسقيت 

وظىص مساصعة للمدترفحن في ٖغى "ؤما فيما يسو الؿياخت الكخىيت لكف طاث اإلاخدضر ٖلى 

جسفيًاث لخىٓيم عخالث للؿياخت الضازليت، لما هىه بالىماالث الؿياخيت بالجىىب التي جمخاػ بدـ ؾياحي 

يجب ٖليىا مىالست ما هىمٗمىى به صوليا ماؾخٗماى "، مكحرا في طاث الؿياو بلى ؤهه "ظيض ومؿخىي عاو

هاع الىاق٘ الحقيقي اإلاغيذ إلاىاَق الجىىب مً خيض ألامً  الم والاجهاى إْل الخنىىلىظيا الحضيشت في ٖمليت ؤلٖا

يضة م٘ مل القُاٖاث الٗمىميت ألازغي ولخُىيغه جىظض قغالت م٘ "زانت ، قاثال بن قُإ الؿياخت له ٖالقت َو

. بٌٗ الضوى الكقيقت والهضيقت

. اللُالي العُاخُت في فىادق الجضائش: الفشع الحاوي

 جمشل الليالي الؿياخيت مضة ؤلاقامت التي يقًيها الؿياح في الفىاصو للسلض الؿياحي اإلاًيف َيلت 

وعخالتهم الؿياخيت، واإلاالخٔ ؤن مٗضا حغحر الليالي الؿياخيت يدىاؾب َغصا م٘ مٗضى حغحر ٖضص الؿاثدحن 

ت مً الٗىامل  الىافضيً ٖلى اإلاىاَق الؿياخيت اإلاٗىيت، بال ؤن هظه القاٖضة ليؿذ مُلقت بط ؤن هىاك مجمٖى

التي حؿاهم في جدضيض مضة ؤلاقامت للؿاثدحن والتي قض جازغ ؾلسا ٖلى جؼايض ٖضص الليالي الؿياخيت، وهظه الٗىامل 

. يمنً ؤن جهىن ٖاإلايت ؤومدليت

 وقض حغحر همِ الُلب الٗالمي ججاه اإلاؼيض مً الغخالث الكاملت، وؤيًا فةن الغخلت الؿياخيت قض حكمل 

يت الؿاثدحن ؤزغه الىاضح في  ؤلثر مً صولت واخضة، مما يقلل مً مخىؾِ ؤلاقامت في مل منها، لما ؤن لخغحر هٖى



 
 

 -45-  

 

 وحؿاهم مل هظه الٗىامل في بهسفاى 26.طلو بؿبب بحؿإ فئاث الؿاثدحن لدكمل ختى طوو الضزىى اإلاخىؾُت

. مخىؾِ مضة ؤلاقامت، وبالخالي في جضوي مخىؾِ بهفاو الؿاثدحن في الليلت الؿياخيت الىاخضة

 وفي خالت الجؼاثغ جدؿم الليالي الؿياخيت التي يقخًيها الؿياح الىافضيً ٖليها بمدضوصيتها، وطلو جماقيا 

يىضح جُىع الليالي الؿياخيت في الهيامل الفىضقيت في *** م٘ حجم الُلب الؿياحي ٖلى هظا السلض، والجضوى عقم 

. 2012-2006الجؼاثغ زالى الفترة 

. 2012-2006جؿىس اللُالي العُاخُت في الفىادق في الجضائش للفترة : 21-02الجذول سكم 

العىىاث 

اللُالي العُاخُت 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

إحمالي اللُالي 

العُاخُت 
4905210 5119940 5346543 5645828 5939334 6329472 6640181 

اللُالي العُاخُت 

لغير امللُمين  
528590 573850 595740 674456 754103 845 367 936631 

اللُالي العُاخُت 

 %لغير امللُمين 
10,78 11,21 11,14 11,95 12,70 13,36 14,11 

 (اإلاقيمحن وغحر اإلاقيمحن)يالخٔ ًإن هىاك جُىعا بُيئا في ٖضص الليالي الؿياخيت إلظمالي الؿياح  

. 6,19% بط لم يخٗضي مٗضى مخىؾِ همىها الؿىىو 2012-2006الىافضيً بلى الجؼاثغ للفترة 

 مً بظمالي الليالي الؿياخيت 9,6% وباليؿست لليالي الؿياخيت لغحر اإلاقيمحن لم يخجاوػ ههيبها في اإلاخىؾِ 

لهظه الفترة، بن مدضوصيت الليالي الؿياخيت لغحر اإلاقيمحن بكهل زام يخىافق م٘ ٖضص الؿياح الىافضيً بلى 

الجؼاثغ لىفـ الفترة لما ؾيخطح الخقا، وهظه هديجت خخميت لٗضم قضعة اإلاىخىط الؿياحي في الجؼاثغ ٖلى 

اإلاىافؿت في ؾىو الؿياخت الضوليت وختى في اإلاىُقت اإلاغاعبيت والٗغبيت لهل، ومما ال عيب فيه ؤن ألاػمت الؿياؾيت 

وألامىيت التي ٖهفذ بالسالص زالى الٗقض ألازحر مً القغن الٗكغيً قض ؾاهمذ في باؽ القُإ الؿياحي بلى 

ظاهب تهميكه يمً ؤلاؾتراجيجياث الخىمىيت ومً الُسيعي ؤن يسخاع الؿياح ألاظاهب وظهاث ؤزغي غحر الجؼاثغ، 

بيافت بلى بحجام الجؼاثغيحن اإلاقيمحن في الخاعط لقًاء ُٖلهم في الجؼاثغ زىفا مً الٓغوف التي ماهذ حٗيكها 

. السالص آهظاك

. 2012-2006جؿىس اللُالي العُاخُت في الفىادق في الجضائش للفترة : 19-02الشكل سكم 
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 : الول خالضتالفطال

لقضجُىعمفهىمالدؿىيقفلميٗضالدؿىيقمغاصفللسي٘،لماماوكاج٘،بؤلنسدالدؿىيقفلؿفتٖملىمنهاظىظب

ٖلىاإلااؾؿاجاالقخهاصيتؤهخيخهجهسغيتجدقيقإهضافها،لماؤهمجاالجالدؿىيقخُىعجىحٗضصتهياألزغًفلمينخفيخضزالى

 . الخ ... حؿىيقفيالؿلٗاإلااصيتفقُسلخٗضاهةلىالخضماجىألافهاع

الخضماجالؿياخيتهياألزغًإنسدخمجاالللضعاؾاجالدؿىيقيت،فاألؾىاقالؿياخيتوصعاؾتهاوجدليلهاؾيمااى

ٖغيىالُلسالؿياخييىإنسدخمىةهخماماجغظااللدؿىيقالؿياحي،الىاظسخإهيلهملغفٗخدضياجةبغاػالجظبالؿياخيلسلض

 . ما

تمىالُغو،ؤهمهاالدؿىيقالؿياحي،ؤيىى جُىيغالقُاٖالؿياخيىبههاوغايتملضولت،ويهىهظلنمىسالإلاجمٖى

ٖةؾتراجيجيتحؿىيقيتجمنىىافٗالمىٗغيمىخىظىاالؿياخيبكهلحرغسالؿياخفيه،لماؤهالخسُيُالؿياخيىاؾدكغا

 . فخىظهالؿىقالؿياخييمنىاإلااؾؿاجالؿياخيتمىاإلاخىقٗالجيضفياألؾىاقالؿياخيت
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لحاويالفطال  

معاَمت الدعىٍم في جشكُت اللؿاع العُاحي في والًت معخغاهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 -48-  

 

 

 

 :امللذمت

خساع، فدتى ؾىت   1962يٗض القُإ الؿياحي مً بحن القُاٖاث الاقخهاصيت التي هي بداظت بلى بٖاصة الىٓغ والٖا

لم جنً هىالو ؾياؾت مٗخمضة و واضحت لقُإ الؿياخت، و طلو هٓغا الوٗضام الاؾخقغاع الؿياس ي، الاقخهاصو 

و الاظخماعي بؿبب الاؾخٗماع الفغوس ي، فمٗٓم الاهخماماث ماهذ مىهست ٖلى الهىاٖاث الشقيلت مً زالى ما 

ني الجؼاثغو للؿياخت، و في ؾىت 1962ؤملتها الؿياؾت اللستروليت اإلاٗخمضة، ففي ؾىت   جم بوكاء الضيىان الَى

؛ مل هظه الهيئاث ماهذ 1964 جم بوكاء الىاصو الؿياحي الجؼاثغو، لما جم جإؾيـ وػاعة الؿياخت ؾىت 1963

بمشابت القىة الضافٗت لالهخمام بالقُإ الؿياحي الجؼاثغو، خيض جم بنضاع ٖضصا مً اإلاىازيق ابخضاءا مً ؾىت 

، غحر ؤن طلو ؤلى صون النهىى 1969 لما جم وي٘ ظملت مً اإلاسُُاث الخىمىيت اإلاخخاليت ابخضاءا مً ؾىت 1966

بالقُإ بلى اإلاؿخىي اإلاُلىب هٓغا لالزخالى اإلاسجل في الؿىو الؿياخيت مً زالى العجؼ اإلاسجل في محزان 

الؿياح  )و الُلب الؿياحي  (ؤلامهاهياث، القضعاث و اإلااهالث الؿياخيت)الؿياحي لٗضم جىاػن الٗغى الؿياحي 

.  (اإلادليحن و ألاظاهب

اع علؼها ٖلى واليت مؿخغاهم لىمىطط، ؾىداوى في هظا الفهل الخٗغى للىي٘ الؿياحي في واليت        في هظا ؤلَا

:  مؿخغاهم مً خيض واقٗه وآفاقه، إلاداولت ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت الخاليت

ـ ما هي مهىهاث و ؤبٗاص الؿياخت في واليت مؿخغاهم؟  

ـ ما مؿخىي ؤهميت القُإ الؿياحي في واليت مؿخغاهم، و مضي بمهاهيت مؿاهمخه في الخىميت ؤلاقخهاصيت؟ 

ـ ما هي ؾسل جغؾيش زقافت ؾياخيت فٗالت في واليت مؿخغاهم ؟  
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. العُاخت في والًت معخغاهم: املبدث ألاول 

وؿعى في هظا اإلاسدض بلى صعاؾت قُإ الؿياخت في واليت مؿخغاهم، مً زالى ٖغى اإلاٗالم الؿياخيت للىاليت، و 

. 2015 ،2007الدؿىيق الؿياحي مً زالى بظغاء صعاؾت جدليليت لىاق٘ الٗغى والُلب الؿياحي للؿىىاث 
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ملىماث العُاخُت في والًت معخغاهم :املؿلب ألاول 

جؼزغ مىُقت مؿخغاهم بالٗضيض مً اإلاقىماث التي جمنً مً زاللها ظظب الؿياح ، وفيما يلي ؾيخم 

. الخُغو بلى اإلاقىماث الؿياخيت للمىُقت و آفاو الؿياخت في واليت مؿخغاهم

والًت معخغاهم : (01ـ 03)الطىسة سكم 

 
ت العُاخُت لىالًت معخغاهم : املطذس  املذًٍش

ً؛ حغُي مؿاخت قضعها  ، 2 لم2269          حٗخبر واليت مؿخغاهم مضيىت ؾياخيت، جق٘ في الكماى الغغبي مً الَى

، يدضها قماال السدغ ألابيٌ اإلاخىؾِ، غغبا واليتي وهغان ومٗؿنغ، 2لم224طاث واظهت بدغيت جمخض َىى 

ني عقم  . 11قغقا واليت قلف وظىىبا واليت غلحزان، ويجخاػها الُغيق الَى
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ؿت والًت معخغاهم: (02ـ 03)الطىسة سكم  . خٍش

 
 .اإلاضيغيت الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم: املطذس 

:       جمخاػ الهىعة الؿياخيت للىاليت بالٗىامل الخاليت

اإلاىار اللُيف والهاصت؛  - 

نضو اإلاىاق٘ اإلادميت؛ - 

ىيت بيافت بلى وظىص اإلايىاء الخجاعو 4ؾهىلت الىنىى بليها بؿبب قغبها مً مُاع وهغان، وججخاػها -   َغو َو

النسحر؛ 

. جىٕى الترار الشقافي ومقىماتها السدغيت- 

 :      مً بحن اإلاقىماث الؿياخيت التي جؼزغ بها واليت مؿخغاهم هظلغ

:  الشىاؾئ:  الفشع ألاول 
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الكاَئ هى قغيِ بقليمي للؿاخل الُسيعي، يًم اإلاىُقت اإلاغُاة بإمىاط السدغ في ؤٖلى مؿخىاها 

زالى الؿىت في الٓغوف الجىيت الٗاصيت واإلالحقاث اإلاهاخست لها والتي جًسِ خضوصها بدنم مىقٗها وقابليتها 

 27.الؿياخيت الؾخقساى بٌٗ الهيئاث بغغى اؾخغاللها الؿياحي

 بٗضة زغظاث ميضاهيت اؾتهضفذ 2015قامذ اللجىت الىالثيت اإلاهلفت باقتراح فخذ و مى٘ الكىاَئ للؿساخت لؿىت 

حر2فخذ قاَئ الكٗايبيت : مل الكىاَئ جقغع ٖلى بزغها .   و ماف ٖو

 

 

: 2015-2014عذد الشىاؾئ املعمىخت واملمىىعت للعباخت ظىتي (: 01ـ 03)الجذول سكم 

 

2015 2014 
 

 العذد إلاحمالي للشىاؾئ 48 49

 عذد الشىاؾئ املعمىخت للعباخت 19 21

 الشىاؾئ املمىىعت 29 28

 اإلاضيغيت الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم: املطذس 

 

شىاؾئ معخغاهم : (03ـ 03)الطىسة سكم

 
 اإلاضيغيت الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم: املطذس 

                                                             
ت هو قىىوي زام بالؿياخت في 27 ذة الشظمُت للجمهىسٍت الجضائٍش  9:  م، م2003 فبرايغ ؾىت 19 هـ، 1423 طو الحجت ٖام 18. 11، الٗضص الجٍش
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 :ؤماكً العُاخت العالحُت: الفشع الحاوي

. ويقهض بها يىابي٘ اإلاياه اإلاٗضهيت الحاعة التي حؿخسضم للٗالط مً النشحر مً ألامغاى التي جهيب ؤلاوؿان

 :يىابي٘ مٗضهيت مً ؤهمها"  3"وجمخلو واليت مؿخغاهم زالر

 الظو يهب ٖلى مضاع الؿىت ولننها ما جؼاى حٗاوي مً يٗف في الاؾدشماع ؤو :  مىبع عين هىٍص ي

الجظب الؿياحي؛ 

 صعظت ماويت، عغم ؾهىلت 25يق٘ بسلضيت ؾحراث، خيض جهل صعظت خغاعة مياهه : مىبع مكلرجت 

الىنىى بليه فهى قليل الاؾخٗماى، و يٗخبر مائه ظيض لؤلمغاى الجلضيت؛ 

 يق٘ بسلضيت ؾيضو ٖلي، بديض يهٗب الىنىى بليه، وهى مىس٘ غحر مؿخغل: مىبع ظُذي بشاعت . 

 

 

 

:  املعالم الذًيُت: الفشع الحالث

 يغيدا وػاويت، حؿخقُب ؾىىيا ٖضصا مٗخبرا مً الؿياح 39في بَاع الٗلىم الضيييت جخًمً الىاليت 

 .اإلاهخمحن بالشقافت الضيييت مشل الؼاويت الخجاهيت، السىػيضيتوالٗالويت

ذ ظُذي لخػش بً خلىف (: 04ـ 03)الطىسة سكم غٍش

 
 اإلاضيغيت الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم: املطذس 

 :املعالم الحلافُت:  الفشع الشابع

: جىٓم واليت مؿخغاهم  ؾىىيا الٗضيض مً اإلاهغظاهاث، مً ؤهمها

ني إلاؿغح الهىاة الظو يىٓم في قهغ ظىيليت مً مل ؾىت؛ -  اإلاهغظان الَى

ني للمؿغح اإلاضعس ي الظو يىٓم في هفـ الفترة؛ -  اإلاهغظان الَى
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مهغظان ؾيضو لخًغ بً زلىف الظو يىٓم في صاثغة ؾيضو لخًغ في قهغ ؤوث مً مل ؾىت ٖلى قهل  -

 خفالث مىؾيقيت طاث َاب٘ قٗبي؛

ني للترار الٗيؿاوو الظو يىٓم في مل ناثفت؛ -  اإلاهغظان الَى

 مهغظان الكٗغ واإلاىؾيقى السضويت الظو يىٓم في قهغ ؾبخمبر مً مل ؾىت في صاثغة ٖحن جاصلـ؛ -

ضة ؾيضو الكاعف؛ - ضة ؾيضو بً طهيست، ٖو ضة ؾيضو بلقاؾم، ٖو ضاث مً ؤبغػها ٖو  مهغظاهاث الٖى

ت مً الىدىث؛ -  مغاعاث ماؾغة التي جٓم مجمٖى

يؿخقُب هظا اإلاغلؼ ٖضص هاثل مً الؿياح  اإلادليحن و ألاظاهب زانت في فترة اإلاهغظان الظو : مغلؼ الفغوؾيت- 

يقام في ؤوازغ قهغ ظىيليت مً مل ؾىت  ، جنثر ػياعجه بؿـبب اإلاىار الُسيعي الهاصت و الغوماوس ي ،جىٓم فيه الٗضيض 

مً اإلاٗاعى و الهالىهاث ، مالهالىن الضولي للسُاَا في مل ؾىت خيض يإحي الٗضيض مً الىفىص الؿياؾيت مالىػعاء 

 و الىالة ، و الٗضيض مً اإلاؿدشمغيً ألاظاهب؛

  في ٖهض الاخخالى الفغوس ي؛1878الظو ؤوص ئ ؾىت " عؤؽ بيفي" مىاعة  -

. مهغظان اإلاىؾيقى ألاهضلؿيت - 

 

 :الغاباث وألاماكً الخالبت: الفشع الخامغ

حكهل الغاباث زغوة َسيٗيت وؾياخيت لىاليت مؿخغاهم، مً ؤهمها غابت بً ٖسض اإلاالو عمًان، غابت 

. ؾيضو مىهىع، غابت الؿىافليت، غابت قىاش ي ؾيضو لٗغبي، غابت ؾديضيا، ظسل الضيـ

      باإليافت بلى ؤمالً زالبت جضٖم الؿياخت الُسيٗيت للىاليت، منها مغاعاث ٖحن الىىيص ي، الهاف لهفغ؛ 

لما حؿاهم ظساى الٓهغة في الؿياخت . قالالث ومغاعاث ؾضاوة، خضيقت الهىع، مؿدىق٘ اإلاقُ٘، ؾض لغاميـ

. الُسيٗيت، الٗلميت، السيئيت، الهيض والاؾخجمام

غابت ظذاوة و الكاف لطفشبىالًت معخغاهم : (05ـ 03)الطىسة سكم
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 اإلاضيغيت الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم: املطذس 

 

ت واملخاخف: الفشع العادط  :املعالم ألاثٍش

لىاليت مؿخغاهم بُاب٘ مٗماعو يٗىص بلى القغن الؿاصؽ  (جيجضيذ، اإلاُمغ، الخساهت) جمخاػ اإلاضن القضيمت 

 28.ٖكغ والؿاب٘ ٖكغ؛ وبإخياء حكسه ؤخياء القهست لىاليت الجؼاثغ

        مً ألامالً ألازغيت لىاليت مؿخغاهم هجض نىع الٗغب الظو بني مً قسل ألاجغاك، بغط اإلادل الظو بني ٖام 

 وقهغ الساو دمحم النسحر،اإلايىاء القضيم مً ٖهض 1340، مخدف صاع القايض، الجام٘ النسحر الظو بني ؾىت 1082

 29.الغومان اإلاخىاظض بسداعة  بسلضيت بىغالم

 

 

 

 

 

آفاق العُاخت في معخغاهم : املؿلب الحاوي

 والظو يخٗلق 2003 فبرايغ17 اإلاىافق لـ 1423 طو الحجت ٖام 16اإلااعر في  01 -03      بمىظب اإلاغؾىم عقم 

 جخسظ الجؼاثغ بظغاءاث وؤٖماى الضٖم وجقضم اإلاؿاٖضاث وجمىذ 18بالخىميت اإلاؿخضامت للؿياخت، وفقا للماصة 

يت الخانت باالؾدشماع الؿياحي قهض حصجي٘  الخىميت الؿغيٗت واإلاؿخضامت  الامخياػاث اإلااليت والجساثيت، الىٖى

ني اع بلى اؾخدضار ؤصواث ؤزغي .للؿياخت واؾخدضار آزاع ايجابيت ٖلى الاقخهاص الَى  لما حؿعى في هظا ؤلَا

 30: بهضف19لضٖم ٖمليت الخىميت الؿياخيت، وطلو خؿب اإلااصة 

بُٖاء صف٘ للىمى الاقخهاصو؛ _ 

بصعاط الخىميت الؿياخيت يمً صيىامينيت الخُىع والخنيف الخنىىلىجي؛ _ 

حصجي٘ بخضار ماؾؿاث ظضيضة وجىؾي٘ مجاى وكاَها؛ _ 

الم طو الُاب٘ الخجاعو الاقخهاصو واإلانهي اإلاخٗلق بقُإ الؿياخت؛ _  جغقيت وكغ ؤلٖا

حصجي٘ مل ٖمل يغمي بلى عف٘ ٖضص مىاق٘ هيامل الاؾخقساى اإلاىظهت للؿياخت؛ _ 

حصجي٘ القضعة الخىافؿيت صازل القُإ؛ _ 

                                                             
.  اإلاضيغيت الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم28
 صاع الشقافت لىاليت مؿخغاهم- 29
ت هو قاهىوي زام بالؿياخت في 30 ذة الشظمُت للجمهىسٍت الجضائٍش . 7:  م، م2003 فبرايغ ؾىت 19 هـ، 1423 طو الحجت ٖام 18. 11، الٗضص الجٍش
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جغقيت مديِ مالثم لخدفحز عوح اإلاساصعة لخُىيغ الؿياخت؛ _ 

اٖخماص ؾياؾت جهىيً وحؿيحر اإلاىاعص البكغيت بدصجي٘ الاخترافيت وعوح ؤلابضإ والابخهاع؛ _ 

جمنحن اإلاؿدشمغيً مً الاؾخفاصة مً ألاصواث والخضماث اإلااليت اإلاالثمت م٘ مخُلساتهم؛ _ 

جدؿحن الخضماث السىنيت اإلاخٗلقت بضعاؾت ملفاث جمىيل اإلاكاعي٘ الؿياخت؛ _ 

حصجي٘ بغوػ مديِ اقخهاصو وقاهىوي يىفغ الضٖم لؤلوكُت الؿياخيت ويًمً قغوٍ جغقيتها وجشمينها في بَاع _ 

 .ميسجم

 31: بىالًت معخغاهمZET#مىاؾم الخىظع العُاحي : الفشع ألاول 

 15      حؿعى واليت مؿخغاهم بضوعها بلى النهىى بقُإ الؿياخت، مً زالى الخسُيِ للقيام بتهيئت وجىؾي٘ 

.  05/11/1988 اإلااعر في 232ـ 88مىُقت ؾياخيت، خضصث بمىظب اإلاغؾىم الخىفيظو عقم 

ظضوى اإلاىالي .  هنخاع مؿاخت قابلت للسىاء1797,1 هنخاع، منها 4238,1    جسلغ اإلاؿاخت ؤلاظماليت لهظه اإلاىاَق 

. ZETيلخو مىاَق الخىؾ٘ الؿياحي بىاليت مؿخغاهم 

 

 

 

 

 ZET.مىاؾم الخىظع العُاحي بىالًت معخغاهم : (02 ـ 03)حذول سكم 

مىؿلت الخىظع 

العُاحي 

مىؿلت الخىظع البلذًت 

العُاحي 

مىؿلت الخىظع البلذًت 

العُاحي 

البلذًت 

 ـ سؤط إًفي 6فغهالت ـ امللؿع 1

بً ٖسض اإلاالو 

عمًان 

ؾيضو ـ عين ابشاَُم 11

لخًغ 

 ـ صسٍفت 12ـ بً ع م سمػان 7ؾديضيا ـ ظدُذًا 2

زًغة  ـ كاف كادوط 13حجاط ـ حجاج 8مؼغغان ـ ؤوسَعتـ ضبالث 3

 ـ خشوبت 4

مؿخغاهم 

 ـالكاف ألاضفش  9

ؾيضو 

لخًغ 

ٖكٗاقت ـ ظُذي عبذ اللادس 14

اوالص ـ بداسة 15ـاملُىاء الطغير 10ـشلف شاؾئ 5

بىغالم 

 اإلاضيغيت الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم: املطذس 

                                                             
مل مىُقت ؤو امخضاص مً الاقليم بهفاث ؤو بسهىنياث َسيٗيت و زقافيت و بكغيت و ببضاٖيت مىاؾست للؿياخت ماهلت : مىاؾم الخىظع العُاحي31#

.  إلقامت ؤو جىميت ماؾؿت ؾياخيت ، و يمنً بؾخغاللها في جىميت همِ ؤو ؤلثر مً الؿياخت طاث اإلاغصوصيت

. اإلاضيغيت الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم
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، و هي واقٗت بحن مىُقتي الخىؾ٘ 16لخهييفها لمىُقت الخىؾ٘ الؿياحي " الصخغة"         جم اقتراح مىُقت 

.  هنخاع130عؤؽ بيفي و قاَئ قلف بدض جسلغ مؿاختها : الؿياحي

 باصعث واليت مؿخغاهم بالكغوٕ في صعاؾت تهيئت ؤوى قُب همىطجي لالؾدشماع الؿياحي بالىاليت 1987      في ؾىت 

 هنخاع قابلت للسىاء، والظو يمشل آلان القُب الؿياحي 32 هنخاع، منها 42بمىُقت نسالث التي جدخل مؿاخت 

 ؾغيغ 884 مكاعي٘ مىجؼة، والتي جىفغ َاقت بيىاء جقضع بـ 10الىخيض الظو جترلؼ فيه اإلاكاعي٘ الؿياخيت، منها 

. باإليافت بلى اإلاكاعي٘ التي هي في َىع ؤلاهجاػ

ىيت للخىميت الؿياخيت  بً ٖسض "  بضعاؾت تهيئت مىُقتي الخىؾ٘ الؿياحي(ANDT)      لقض قامذ الىمالت الَى

.  اللخحن اهتهخا وجم اإلاهاصقت ٖليهما في اهخٓاع الكغوٕ في ٖمليت تهيئت اإلاىُقخحن" عؤؽ بيفي" و" اإلاالو عمًان

 مسلغ مالي مٗخبر ٖلى غحر الٗاصة 2015سخغث الؿلُاث الىالثيت في مجاى تهيئت الكىاَئ إلاىؾم 

  صط093,00 554 054 1 :  لخدًحر اإلاىؾم وهى 

 

 

 

 

 

 2015الحىافض املالُت لتهُئت الشىاؾئ بىالًت معخغاهم ملىظم : (03 ـ 03)حذول سكم 

 

اإلاسلغ هٕى الٗمليت 

PCD 2015 329 451 000 صط 

PSD (DUC) 371 178 000 صط 

PSD (DTA) 4 500 000 صط 

FCCL 50 000 000 صط 

B W 53 040 000 صط 

B C 94 575 000 صط 

DTP 121 810 000 صط 
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 اإلاضيغيت الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم: املطذس 

 : هظه اإلاسالغ اإلااليت مىظهت لتهيئت وججهحز مل قىاَئ الىاليت، وهظا بـ

تهيئت الُغو واإلاضازل اإلااصيت بلى الكىاَئ،    -  

تهيئت ألاعنفت  -  

جنشيف ؤلاهاعة الٗمىميت   - 

ني20اقخىاء   -  .  مغلؼ الحمايت اإلاضهيت والضعك الَى

 مغخاى 21،  ( مغقاة06 ) غغفت 20 مغالؼ للخجهحزاث الصحيت، 08، ( غغف02) مغلؼ 12اقخىاء   -  

.  مغلؼ ؤمً 35اقخىاء   - 

 . ظغاعاث طاث مقُىعة10اقخىاء آالث لخىٓيف الغماى و   - 

 . اقخىاء الفخاث جىظيهيت  - 

 .(MIRADORS)اقخىاء ؤبغاط مغاقست الحغاؾت   - 

. تهيئت اإلاؿُداث والفًاءاث لخىٓيم الؿهغاث  - 

تهيئت اإلاؿاخاث الخًغاء    - 

:   الاظدحماس العُاحي بىالًت معخغاهم:الفشع الحاوي

باليؿست لالؾدشماع الؿياحي بىاليت مؿخغاهم هىالو مكاعي٘ ؾياخيت مىجؼة وألازغي في َىع ؤلاهجاػ، مكاعي٘ 

لساث الاؾدشماع الؿياحي التي سجلتها مضيغيت الؿياخت : ؾياخيت مبرمجت ، مكاعي٘ ؾياخيت مخىقفت، َو

ع الاظدحماس العُاحي الخاص على معخىي والًت معخغاهم إلى غاًت   2015 دٌعملر ؤـ ـ وغعُت مشاَس

باليؿست لالؾدشماع الؿياحي بىاليت مؿخغاهم هىالو مكاعي٘ ؾياخيت مىجؼة وألازغي في َىع ؤلاهجاػ، مكاعي٘ 

لساث الاؾدشماع الؿياحي التي سجلتها مضيغيت الؿياخت : ؾياخيت مبرمجت ، مكاعي٘ ؾياخيت مخىقفت، َو

ت العُاخُت في والًت معخغاهم ملىظم : (04 ـ 03)حذول سكم  ع الاظدحماٍس  2015املشاَس

 

Autre 40 000 000 صط 

 دج 000 554 054 1اإلاجمٕى 
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 اإلاضيغيت الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم:املطذس 

   

وتهيئت خٓـحرة الترفيه اإلاخىاظضة بغابت زغوبت ،اإلابرمج .   بيافت بلى  تهيـئت مل مىاَق الخىؾـ٘ مً ؾديضيت بلى زغوبت 

فيها بوكاء ؤمالً للترفيه للهغاع و النساع، اإلاقاهي و اإلاُاٖم ، خضيقت للحيىاهاث،  مؿسذ، مغآب لخىقيف 

، و تهـيئت (ؤهٓغ بلى اإلالحق الخام بسغيُت غابت زغوبت قسل وبٗض التهيئت ، خٓحرة الترفـيه بسغوبت  )الؿيـاعاث 

: الٗضيض مً الغاباث اإلاظمىعة في الجـضوى اإلاىالي

 2015تهُئت الغاباث لىالًت معخغاهم لعىت  : (05ـ 03)الجذول سكم 

 

 املعاخت

 

 إظم الغابت ؤو فشعها

 

الترجِب خعب ألاولىٍت 

 

 

 البلذًاث

تهيئت غاباث و ابخهاع غابت زغوبت  هنخاع 36 مؿخغاهم  01

تهيئت غاباث و ابخهاع هًاب   هنخاع16

 1مؿخغاهم فٕغ

 مؿخغاهم 02

تهيئت غاباث و ابخهاع هًاب   هنخاع15  مؿخغاهم 03

ع املىجضة  02 العذد املشاَس

 416 ظعت الاظخلبال

 75 مىاضب الشغل

ع في ؾىس الاهجاص  32 العذد املشاَس

 5158 ظعت الاظخلبال

 1021 مىاضب الشغل

ع املخىكفت  06 العذد املشاَس

 1082 ظعت الاظخلبال

 209 مىاضب الشغل

ع  25 العذد  املعخغلتاملشاَس

 1832 ظعت الاظخلبال

 200 مىاضب الشغل

ع التي لم جىؿلم   13 العذد املشاَس

 1504 ظعت الاظخلبال

 479 مىاضب الشغل

 66 عذد ؾلباث إلاظدحماس العُاحي 
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 2مؿخغاهم فٕغ

تهيئت و ابخهاع غاباث ويليـ    هنخاع06

 فٕغ غابت بىعخمت

بً ٖسض اإلاالو  04

 عمًان

تهيئت و ابخهاع غابت ؾضاوة،    هنخاع05

 فٕغ غابت ؾضاوة

 ؾيضو لخًغ 05

تهيئت و ابخهاع غابت فٕغ غابت   هنخاع10

 بىعخمت

بً ٖسض اإلاالو  06

 عمًان

 ماؾغي  07 تهيئت و ابخهاع غابت ماؾغي   هنخاع10

 اؾديضيت 08 تهيئت و ابخهاع هًاب  اؾديضيت  هنخاع15

تهيئت  و ابخهاعهًاب مداعقت فٕغ   هنخاع20

 غابت مداعقت 

 بىقحراٍ 09

 الؿىع  10 تهيئت و ابخهاع غابت مكاجت  هنخاع40

. اإلاضيغيت الٗامت للغاباث ، مدافٓت الغاباث لىاليت مؿخغاهم: املطذس

 

:  بيافت بلى ما ؾسق طلغه 

  ؾغيغ ؾُيفخـذ قغيسا ، وواخض باؾخـيضيت في َىع ؤلاهجاػ  (50)بىاء بيذ الكساب بسغوبت ؤيًا يدؿ٘ ِى

بيافت بلى مغلؼ الُٗل بؿديضيت صاثما؛ 

 اثالتهم بؿيضو لخًغ فاليؿست اإلائىيت لخقضم . مسيماث نيفيت زانت بإٖىان الحمايت اإلاضهيت ٖو

؛ ℅ 50ألاقغاى لهظه اإلاكاعي٘ جقضع ِب 

  مً ؾـيضو اإلاجـظوب بلى غايت نسالث؛  (مىعهيل  )بٖاصة تهيئت الؿاخل  مىدضع بفغيؼ

   جهيذ صعاؾخه  (300)بوكاء مسيم للكساب بىعيٗت يدؿ٘ ِى
ُ
. ؾغيغ ؤ

 

ع مشجلبت ؤخشي لها عالكت بلؿاع العُاخت - ب  : مشاَس

هىاك ٖضة مكاعي٘ لها ٖالقت مساقغة و غحر مساقغة بالؿياخت ،حُٗي نىعة ؤظمل للمىُقت و جؼيض مً اهخٗاف 

: اقخهاصها ،لما لها جإزحر بيجابي لجظب الؿياح ،مً بينها ما يلي 

ع راث ؤغشاع إكخطادًت - 1 : مشاَس

  ني عقم الغابِ بحن بلضيت مؿخـغاهم وبلضيت مل مً  ( ملم32)، الظو يخـغاوح َىله  (11)جدضيض الُغيق الَى

ؾيضو لخًغ وبً ٖسض اإلاالو عمًان، طلو لخجىب خىاصر اإلاغوع والخسفيف مً الؼخمت واإلاساَغ؛ 
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  بوكاء ميىاء ظىو قيض ؤلاهجاػ؛

  بوكاء مدُت هقل للمؿافغيً ظضيضة بسلضيت مؿخغاهم، وطلو لخسفيف الًغِ ٖلى اإلادُت ألاولى وجىفحر

الغاخت والىقذ للؿياح ؛ 

  مىهب قغل 1000، يىفغ 2010بوكاء ميىاء للهيض بهالمىضع ججاعو وللؿفغ، اهُالقا مً جهايت ؾـىت 

مساقغ وغحر مساقغ؛ 

  يدقق عغساث  (ملم53.4)ٖلى يتراوح َىله  (مؿخغاهم، اعػيى ووهغان)بوكاء مهب ماجي يغبِ بحن قىىاث

.  وخاظاث اإلاؿتهلنحن

ع راث ؤغشاع ثلافُت -  2 : مشاَس

: مً بحن اإلاكاعي٘ الشقافيت التي جمذ صعاؾتها، والتي هي في َىع ؤلاهجاػ ما يلي 

  بوكاء مؿغح ظهىو ٖلى في َغيق ؤلاجهاء؛

  بوكاء مٗهض مىؾيقي بجىاع اإلاؿغح الجهىو؛

  جهيذ صعاؾخه، وؾُيكٕغ في الدكييض؛
ُ
بوكاء اإلاخدف الجهىو، ؤ

  بوكاء مغلؼ زقافي مجاوع اإلاؿغح الجهىو؛

  ىيت جابٗت للحامت اإلاخىاظضة بالجؼاثغ الٗانمت؛ بهجاػ ملحقت للمنخست الَى

  منخست ظضيضة مىػٖت ٖلى مسخلف السلضياث في اإلاىُقت؛  26بوكاء 

  ؾغيغ؛  60بوكاء مضعؾت الفىىن الجميلت م٘ بقامت زانت لُلستها حؿ٘ ِى 

  بٖاصة تهيئت صاع الشقافت ، وصاع الغاخت للمجاهضيً بإوعيٗت؛

  تهيئت يغيذ ؾيضو لخًغ بً زلىف؛

 32.بٖاصة تهيئت قاٖت الؿيىما ؤلافغيقيت 

 

 

اغُت -  3 ع راث ؤغشاع ٍس : مً بحن هظه اإلاكاعي٘ هظلغ ما يلي :  مشاَس

  ِيىظض به (القُب اإلامخاػ) مخفغط 50.000بوكاء اإلاغلب ألاوإلابي الغياض ي بالقغب مً نسالث الظو يدؿـ٘ لـ ،

جهيذ صعاؾخه مً َغف 
ُ
مؿسذ وقاٖاث للغيايت واإلاالخق ألاعيـيت، بيافت بلى اإلاـدالث الخجاعيت والفىاصو، ؤ

مؿدشمغيً مىعيحن، وقغيسا ؾيسضؤ في ؤلاهجاػ، هظا ما ؾيضٖم وييكِ الؿياخت الغياييت باإلاىُقت؛ 

  حن جاصلـ؛ :  زالر مؿابذ قسه ؤوإلاسيت بالسلضياث الخاليت 3بوكاء ٖكٗاقت ، بلضيت ؾديضيت ٖو

                                                             
. مضيغيت الخسُيِ الخٗمحر و السىاء بىاليت مؿخغاهم32
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  بهجاػ مٗهض الغيايت بسغوبت  .

ع راث ؤغشاع دًيُت -  4 : جىظض ٖضة مكاعي٘ طاث ؤغغاى صيييت منها ما ؾيخم طلغه: مشاَس

  منها في َغيق ؤلاهجاػ؛ 60 مسجضا و277بوكاء 

  مضعؾت منها ظاهؼة، ومنها في َىع ؤلاهجاػ145بهجاػ ٖضة مضاعؽ قغآهيت يقضع ٖضصها  .

ع راث ؤغشاع إحخماعُت  -  5 :  جم بوكاء الٗضيض مً اإلاكاعي٘ في هظا اإلاجاى مً بينها ما يلي :مشاَس

 بىقحراث، ٖكٗاقت، ماؾغي، ٖحن الىىيص ي وطلو لخسفيف الًغِ :  بىاء زالر مؿدكفياث بسلضياث

 ؾغيغ لهل مؿدكفى ؛ 60. ٖلى اإلاؿدكفى اإلامغلؼو اإلاخىاظض بسلضيت مؿخغاهم ومؿدكفى ٖحن جاصلـ

  ضص ألاؾغة فيه .   ؾغيغا 240 بوكاء اإلاغلؼ الاؾدكفاجي الجامعي بسلضيت مؿخغاهم ،الظو جقضٖع

ع راث ؤغشاع علمُت-  6 : هىاك مكاعي٘ طاث ؤهميت بالغت في اإلاىُقت منها ما يلي :  مشاَس

  ؾغيغ  وبقامخحن 1000 مقٗض بيضاغىجي، جغافقها بقامت زانت جدؿ٘ لـ 4000 بوكاء مليت الُب جدؿ٘ لِـ 

؛ 2011 ؾغيغ، جم الكغوٕ في الاقخغاى مً ؾىت 3000 ؾغيغ والشاهيت لـ2000ظامٗيت جدؿ٘ ألاولى لـ 

  مقٗض 1000 بىاء منخست مغلؼيت بسغوبت جدؿ٘ لـ  .

        مل هظه اإلاكاعي٘ اإلاىجؼة والتي هي في َىع ؤلاهجـاػ ؾينـىن لها جإزحر ٖلى الؿياخت بمسخلف ؤهىاٖها منها 

 33.الشقافيت، الغياييت، الضيييت والٗلميت وغحرها مما ؾحزيض مً قىة الجظب فيها، وجخطح نىعتها للؿياح 

 

 

 

 

 

 

ؾلب اظدحماس ظُاحي في والًت معخغاهم : املؿلب الحالث

 3333 ؾغيغ وجىفغ 10523 َلب اؾدشماع ؾياحي بؿٗت اؾخقساى بظماليت جقضع بـ 31      سجلذ مضيغيت الؿياخت 

مىهب ٖمل، جخىػٕ ٖلى ٖضة مىاَق جىؾ٘ ؾياخيت بالىاليت ٖلى غغاع قُب نسالث؛ بال ؤجها جترلؼ زانت 

 ملف اؾدشماع ؾياحي مامل بُاقت 17، منها"بً ٖسض اإلاالو عمًان" و" عؤؽ بيفي " بمىُقتي الخىؾ٘ الؿياحي 

 مىهب قغل، جم جدىيله بلى الىػاعة الىنيت مً ؤظل صعاؾخه، و باقي 2836 ؾغيغ مقابل بوكاء خىالي 7650بيىاء 

. اإلالفاث لم حؿخنمل بٗض

                                                             
. مضيغيت الخسُيِ الخٗمحر و السىاء لىاليت  مؿخغاهم 33
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 2009فيما يلي الجضوى الخالي يسحن ملخو خىى ما طلغ خىى اإلاكاعي٘ الؿياخيت في َىع ؤلاهجاػ لؿىت 

يت اإلاكغوٕ،مىقٗه، مىانب الكغل اإلامنً بخضاثها، جهلفت اإلاكغوٕ، جاعيش بضايت ألاقغاى، وؿست جقضم  ،ؤو هٖى

. ألاقغاى، و بخخماى جهايت اإلاكغوٕ

ا مىذ ظىت  : (06-03 )الجذول سكم  ع العُاخُت في جم إهجاَص  . 2009املشاَس

 جهاًت اخخمال

ألاشغال 

وعبت جلذم 

 ألاشغال

خ  جاٍس

بذاًت 

 الألشغال

مىاضب 

الشغل 

املمكً 

 إخذاثها

عذد 

 ألاظشة

هىعُت 

 املششوع

 املىكع

 مؿخغاهم فىضو خًغو   ؾغيغ130 60 1990 ℅91 2011

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت ؾغيغ128 24 2000 ℅97 2010

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ 240 07 2002 ℅90 2010

 مؿخغاهم فىضو خًغو   ؾغيغ26 10 2001 ℅45 2011

 ؾهسالث.ث.م فىضو ٖاثلي  ؾغيغ18 05 1996  مخىقف℅40 ـ

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ255 09 1998 ℅76  بقامت ظاهؼة25

 ؾهسالث.ث.م فىضو ؾاخلي   ؾغيغ18 05 1996 ℅06 2012

بً ٖسض اإلاالو  مغلؼ ُٖل  ؾغيغ432 30 2004 ℅76  بقامت ظاهؼة14

 عمًان

 ؾهسالث.ث.م فىضو ٖاثلي   ؾغيغ18 10 2000 ℅95 2010

 ؾهسالث.ث.م فىضو ٖاثلي  ؾغيغ18 05 1996  مخىقف℅25 ـ

 ؾهسالث.ث.م فىضو ٖاثلي  ؾغيغ18 05 1999 ℅20 ـ

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت   ؾغيغ80 07 2000 ℅95  بقامت ظاهؼة20

 ؾهسالث.ث.م مغلؼ ُٖل  ؾغيغ156 12 2003 ℅20 2010

 بلضيت مؿخغاهم فىضو  ؾغيغ32 15 2004 ℅65 2010

 ؾهسالث.ث.م هؼى ٖاثلي  ؾغيغ18 15 2005 ℅75 2011

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ96 20 2005  مخىقف℅55  بقامت ظاهؼة12

 بلضيت ؾحراث هؼى َغيق  ؾغيغ20 15 2007 ℅70 2010

 ؾهسالث.ث.م هؼى ٖاثلي  ؾغيغ18 10 2006 ℅55 2010
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 ؾهسالث.ث.م هؼى ٖاثلي  ؾغيغ18 ـ 2007 ℅67 2011

 م ث ؽ نسالث هؼى ٖاثلي  ؾغيغ18 ـ 2007 ℅85 2010

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ100 15 2008 ℅48 2010

 ؾهسالث.ث.م فىضو  ؾغيغ48 21 2008 ℅88 2010

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت ؾغيغ100 20 2008 ℅86 2010

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ98 20 1992 ℅21 ـ

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ95 20 1996  مخىقف℅60 ـ

بقامت ؾياخيت   ؾغيغ 352 60 2002 ℅78 2010

 فىاصو+

 ؾهسالث.ث.م

بقامت ؾياخيت   ؾغيغ190 45 2009 ℅18 2011

 فىاصو+

 ؾهسالث.ث.م

ؽ اإلايىاء  .ث.م مغلؼ ُٖل  ؾغيغ360 ـ 2007 ℅96 2010

 الهغحر

2010 

 

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ 360 60 2009 ℅45

 

2011 

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت ؾغيغ393 50 2009 ℅16

 

2011 

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ 220 70 2009 ℅10

 

2011 

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ 182 80 2009 ℅13

 

2011 

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ 120 18 2009 ℅06

 

2011 

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ 100 18 2009 ℅06

 

2011 

 ؾهسالث.ث.م بقامتؾياخيت  ؾغيغ 156 ـ 2009 ℅02
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2011 

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ 127 ـ 2009 ℅12

 

2012 

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ270 35 2009 ℅20

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت ؾغيغ 326 40 2009 ℅06 2012

 ؾهسالث.ث.م بقامت ؾياخيت  ؾغيغ 50 10 2004 ℅100 ـ

 بلضيت مؿخغاهم فىضو خًغو  ؾغيغ 108 30 2001 ℅100 ـ

 836 ـ ℅48 ـ

مىطب 

ش5347   مششوع39  ظٍش

 .مضيغيت الؿياخت لىاليت مؿخغاهم : املطذس

: 2014الاظدحماس العُاحي لعىت 

 9487 مكغوٕ، والظو ؾيىفغ َاقت بيىاء جقضع بـ 80 بلى 2014ؾخهل اإلاكاعي٘  الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم لؿىت 

 مىهب قغل صاثم، الظو يمنً ؤن يدط ى ؤصحابه بخهىيً في مجاى ٖضة 1500ؾغيغ مقابل بوكاء ؤلثر مً 

  الظو ؾيخم (IEP )جسههاث مخٗلقت بالفىضقت والؿياخت مً قسل مٗهض الخٗليم اإلانهي للفىضقت والؿياخت 

. 2012بخضازه زالى ؾىت 

جمذ اإلاهاصقت ٖلى مسُِ قغل ألاعاض ي لقُب ؤلامخياػ بسلضيت مؼغغان ـ نسالث ـ خيض يًم هظا القُب مً 

اقت اؾديٗاب لسحرة04بحن اإلااؾؿاث اإلابرمجت  .  فىاصو طاث مقاييـ صوليت َو
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 العىق العُاحي لىالًت معخغاهم: املبدث الحاوي

      ؾيخم  الخٗغى لسٌٗ ؤلاخهاثياث اإلاخٗلقت بىاق٘ الؿىو الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم، مً زالى جدليل 

 ، ألن ؤلاخهاثياث الؿياخيت فيهما ماهذ 2015الٗغى والُلب الؿياخيحن؛ وؾيهىن الترلحز باألزو ٖلى ؾىت

ت ومخابٗت مً قسل مضيغيت الؿياخت للىاليت ؤلثر مً الؿىىاث الؿابقت . مًسَى
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العشع العُاحي لىالًت معخغاهم :  املؿلب ألاول 

يمشل الٗغى الؿياحي في ؤو صولت ؾياخيت مسخلف ٖىانغ الجظب الؿياخيت اإلاىظىصة بها الُسيٗيت والهىاٖيت؛ 

.  بيافت بلى الخضماث الٗامت والؿياخيت التي جقضمها هظه الضولت بلى الؿاثدحن

: َُاكل الاظخلبال: الفشع ألاول 

 : مالخالية، ماؾؿت فىضقي25 يىظض ٖلى مؿخىي واليت مؿخغاهم :املؤظعاث الفىذكُــت. ؤ

.  فىادق09- 

.  إكاماث ظُاخُت08- 

.  مؤظعاث  معذة للفىذكُت05-  
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. مىجلين-  

. هضل عائلي- 

: ظعت الاظخلبال لهزٍ املؤظعاث. ب 

.   ؾغيغ1832:  عذد ألاظشة-

.   غغفت422: عذد الغشف- 

.   وخضةbungalows » :272»عذد الىخذاث العكىُت - 

 .2015جىصَع الغشف وألاظشة خعب فىادق والًت معخغاهم لعىت : (07ـ 03)الجذول سكم 

 ظعت الاظخلبال
عذد 

 العمال
 دسحت الخطيُف

املؤظعت 

 الفىذكُت
ألاظش 

ة 
الغشف 

 العاخل غير مطىف 05 30 47

 الفىادق

 بالظُى غير مطىف 06 18 19

بذون هجمت  05 47 72  الىخُل

العاهىظُت  غير مطىف 15 54 94

 املىتٍز *1 17 16 24

47 26 32 
املىافلت على جطيُفه 

 *2في الشجبت 
 مىسَعخاغا

 غير مطىف 08 24 40
العاخل 

 الغشبي

كيزا  غير مطىف 05 14 19

فُىِعُا  غير مطىف 05 24 30

الشمغ   غير مطىف 03 19 36
النزل 

العائلُت 
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41 28 08 
مؤظعت معذة 

 للفىذكت
الشواًال 

املؤظعاث 

املعذة 

للفىذكت 

72 36 14 
مؤظعت معذة 

 للفىذكت
داس املعلم 

14 14 05 
مؤظعت معذة 

 للفىذكت
الجضائش 

48 24 05 
مؤظعت معذة 

 للفىذكت
اع  الٍش

55 17 04 
مؤظعت معذة 

 للفىذكت
البذس 

250 
 وخذة 50

 ظكىُت
العفير  غير مطىفت 15

إلاكاماث 

 العُاخُت

 

50 
  وخذة 10

 ظكىُت
 غير مطىفت 05

ؤوالد بً 

 ً الٍض

299 
وخذة 

 61ظكىُت
املىتٍز  غير مطىفت 06

104 
  وخذة 44

 ظكىُت
ألامشاء  غير مطىفت 14

210 
 وخذة 42

ظكىُت 
 غير مطىفت 

الىكالت 

ت  العلاٍس

62 
  وخذة 31

ظكىُت 
سخُل  غير مطىفت 05

60 
  وخذة 20

ظكىُت 
الىاخت  غير مطىفت 06

84 
 وخذة  14

 ظكىُت
دًاس البدش  غير مطىفت 04

الباَُت  غير مطىف 04 19 36
املىجُالث 

الذوفان  غير مطىف 04 12 19
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 وخضة 272 غغفت و422 هدى 2015ؤن ٖضص غغف الفىاصو قضع ٖضصها في جهايت ؾىت  (15ـ 03)يسحن الجضوى عقم 

ؾنىيت، وهى بالىٓغ بلى اإلاهاهت الؿياخيت للىاليت يٗخبر ٖغيا ال يؿخُي٘ اؾخقُاب ؾياح مدليحن وؤظاهب ؛ 

 ، وهظا جماقيا م٘ مىؾم الانُياف؛ وهظا يضى 1832 ب 2015بديض ؤن ٖضص ألاؾغة سجل ػياصة بؿيُت لؿىت 

.    ٖلى يٗف زضمت الفىضقت  في واليت مؿخغاهم

، مً خيض الفىاصو والىماالث الؿياخيت للؿفغ لما 2009 جمشلذ قىىاث الخىػي٘ الؿياخيت للىاليت ؾىت 

:  هى مىضح في الجضولحن عقم  اإلاىاليحن

 .2009الىكاالث العُاخُت للعفش في والًت معخغاهم لعىت : (08-03)حذول سكم 

خ بذاًت إلاظخغالل الىكاالث  الُذ العاملت جاٍس

عُت  01  03 23/10/1993إدَس

 17/08/1993 04 (espoir tour)ظفش ألامل 02

 22/07/2003 04 (tourafagency)جىساف ؤحيس ي 03

 07/07/1993 05 (odessi voyage)ؤودٌس ي للعفش 04

 15/02/2005 04 (sofi carte)ظىفي كاسث 05

ً جىسَغ البً 06  19/04/2008 05 (IBN EZZINE TOURISME)ٍص

 04 19/04/2008مجاَش  07

 05 2010مىظخا جىس  08

 34املجمىع 

 .مضيغيت الؿياخت لىاليت مؿخغاهم:املطذس

 

 

 :الحشكت الجمعىٍت:  الفشع الحاوي

:  صيىاهحن مدليحن وظمٗيخحن للؿياخت02   يىظض ٖلى مؿخىي واليت مؿخغاهم 

 الضيىان الؿياحي اإلادلي لسلضيت ؾحراث؛ 

 الضيىان الؿياحي اإلادلي لسلضيت ؾيضو لخًغ؛ 

1832 

 غشفت 422

 وخذة 272

ظكىُت  

 املجمـــــــــــىع 200
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  ظمٗيت الخساصى و الشقافتAZUR؛ 

 ظمٗيت مؿو الغىاثم. 

  ًاء غحر ماهلحن لدؿيحر الضيىان  ؤما باليؿست للضيىان الؿياحي لسلضيت مؿخغاهم فهى ال ييكِ، هٓغا ألن ألٖا

وجغقيت الؿياخت، لما ؤجهم غحر مٗخمضيً مً َغف مضيغيت الخىٓيم والكاون الٗامت، باإليافت بلى ؤن مقغ 

 في خالت ظض مخضهىعة بؿبب ؤلاهماى (OPGI)والدعُير العلاسي الضيىان الخاب٘ ألمالك صيىان الترقيت 

.   الظو ؾيخم بهجاػهبمشكض للخىحُه وإلاعالم العُاحيوالالمساالة، خيض ؾيٗىى 

      مً زالى ما ؾسق طلغه، فةن قىىاث الخىػي٘ الؿياخيت للىاليت ال جؼاى يٗيفت ظضا، وظهىص اللجىت 

اع جسضو يٗيفت بن لم هقل مىٗضمت .  الىالثيت في هظا ؤلَا

: ألامً العُاحي في والًت معخغاهم:  الفشع الحالث

يٗخبر ألامً مً الًغوعياث التي يسدض ٖنها الؿاثذ في اإلاىُقت الؿياخيت، ولمٗيـاع وماقغ للجظب الؿياحي، فةطا 

ماهذ جمخلو اإلاىُقت مقىماث ؾياخيت بكتى ؤهىاٖها ولم يخىفـغ فيها ؤمً، فال يقهضها الؿياح مهما قضمذ مً 

ني، ؤو مغلؼا للحغؽ السلضو، ومغلؼا للحمايت .الدؿهيالث بط يخىاظض في مل قاَئ مدغوؽ مغلؼا للضعك الَى

. اإلاضهيت لحمايت اإلاهُافحن ٖلى مضاع الؿىت وحكخض الحغاؾت والحمايت في مىؾم الانُياف 

      وفقا لئلخهاثياث التي سجلذ مً قسل مهالح ألامً الىالجي إلاىُقت مؿخغاهم جم حسجيل ٖضة اٖخضاءاث 

: حٗغى لها الؿياح ألاظاهب مضوهت في الجضوى عقم  اإلاىالي 

حعشع  العُاح الاحاهب إلى  الاعخذاءاث في مىؿلت معخغاهم  : (09-03)الجذول سكم 

 (2008/2010 .) 

 

هىع إلاعخذاء 

 

 

 حيعُت العُاح

 

عذد إلاعخذاءاث 

 

العىىاث 

 

  جغليت الؿغقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بغحغاليت الؿغقت

 بلغاعيت الخدُيم الٗمضو إلالو الغحر

 نيىيت الًغب و الجغح الٗمضو

 بؾساهيت الؿغقت

 بغحغاليت ـ ظؼاثغيت الؿغقت 

 بيُاليت الؿغقت

 ؾىعيت الٗىف الخفيف
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 17 جغليت الؿغقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 مغغبيت الؿغقت

 غيييت (ألاقاعب )الٗىف ٖلى ألانىى 

 لسىاهيت الؿغقت

 نيىيت الخدُيم الٗمضو إلالو الغحر

مغيت الؿغقت
ُ
 (القمغ الؼعو)ق

 نيىيت الٗىف الخفيف اإلاخساصى

 نيىيت الؿغقت

 فلؿُيييت جدُيم ملو الغحر

  جىوؿيت الؿب و الكخم

 

04 

 

 

2009 

 بغحغاليت الؿغقت

 فغوؿيت الؿغقت

 بغحغاليت الؿغقت

  ؤؾساهيت الؿغقت

04 

 

 نيىيت الؿغقت 2010

 ماليت الؿغقت

 ؾلىفاليت الؿب و الكخم

 مهالح ألامً الىالجي إلاىُقت مؿخغاهم: املطذس 

 

خضاءاث ٖلى الؿياح ألاظاهب مما يضى ٖلى جىفغ ألامً في         مً زالى الجضوى يخطح اهسفايا في ٖضص الٖا

 34.الىاليت ولى ؤهه وؿبي، ؤما بطا خضزذ بٖخضاءاث غحر هظه فهي غحر مسجلت ٖىض مهالح ألامً الىالجي

ني في اإلاىُقت فهي مىضحت في الجضوى اإلاىالي  خضاءاث اإلاسجلت ٖىض مهالح الضعك الَى :     ؤما الٖا

 

 

 

 املشجكبت علر الشىاؾئ الخابعت إلكلُم  2009إلاعخذاءاث و ؤعمال العىف لعىت : (10-03)الجذول سكم 

                                                             
. مهالح ألامً الىالجي لىاليت مؿخغاهم34
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. مجمىعت معخغاهم

ؾبُعت الاعخذاء 

 

 مكان الاعخذاء

 قاَئ زغباث بسلضيت اوالص بى غالم الًغب و الجغح الٗمضو

 قاَئ زغباث بسلضيت اوالص بى غالم الؿغقت 

 اإلايىاء الهغحر  بسلضيت ؾيضو لخًغ الًغب و الجغح الٗمضو

 قاَئ ٖحن بغاهيم بسلضيت ؾيضو لخًغ الؿغقت

 غابت ملىفيـ بسلضيت بً ٖسض اإلاالو عمًان الؿغقت و جهىيً ظمٗيت ؤقغاع 

  بسلضيت بً ٖسض اإلاالو عمًان02قاَئ الكٗايبيت الؿغقت

 قاَئ ؾيضو مىهىع بسلضيت فغهالت الؿغقت

غبت غحر مدغوؽ بسلضيت مؿخغاهم الًغب و الجغح الٗمضو
َّ
 قاَئ اإلاُ

 قاَئ ؾيضو اإلاجظوب بسلضيت مؿخغاهم الؿغقت

 قاَئ ؾىهالخاع بسلضيت مؿخغاهم الؿغقت

قاَئ نسالث بسلضيت مؼغغان  الؿغقت

 قاَئ اوعيٗت بسلضيت مؼغغان الًغب و الجغح الٗمضو

ني الىالجي بىاليت مؿخغاهم: املطذس   مهلحت الخفخيل بالضعك الَى

 

ني الىالجي، هظه اإلاٗلىماث اإلاضوهت في الجضوى ال حٗنـ  خؿب جهغيداث مهلحت الخفخيـل بالضعك الَى

ـخضاء ماهذ في ؤمالً مٗؼولت حؿهل ٖلى اللهىم مً ٖملياث  هقو ألامً الؿياحي باإلاىُقت، ألن ؤمالً الٖا

ني بٗملها لحمـايت و ؤمً اإلاىُـقت، بل عاظ٘ بلى  الاهتهاب، وال جضى هظه الىخاثج ٖلى ٖضم قيـام مهالح الضعك الَى

. اوٗضام الىعي الشقافي ٖىض اإلاىاَىحن
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جدلُل الؿلب العُاحي في والًت معخغاهم : املؿلب الحاوي

الُلب الؿياحي هى الؿىو الؿياحي اإلاغجقب الظو تهضف الضوى الؿياخيت بلى بزاعجه وجيكيُه لخدقيق 

ؤلبر خغلت ؾياخيت مىه؛ وحٗخبر صعاؾت الُلب الؿياحي وجقضيغ حجمه اإلاؿخقسلي مً ؤهم ٖىانغ الضعاؾت 

ضص الليالي الؿياخيت، لما هى مسحن  ضص الجزالء، ٖو الدؿىيقيت، وطلو مً زالى صعاؾت وجدليل ٖضص القاصمحن، ٖو

. في الجضوى الخالي

 :2009- 1997جؿىس عذد اللُالي العُاخُت في الفىادق في والًت معخغاهم مً : (11ـ 03)الجذول سكم 

املجمىع الحالثي الشابع الحالثي الحالث الحالثي الحاوي الحالثي ألاول  

1997 - - - - 36144 

1998 - - - - 37279 

1999 - - - - 44570 

2000 7954 6331 14051 9846 38182 

2001 8456 5625 9542 5088 28711 

2002 9542 7400 8767 5929 31638 

2003 5491 7074 10097 4304 26966 

2004 4316 4495 8604 4627 22042 

2005 5520 6670 9609 5062 26861 

2006 5330 7371 7321 5931 25953 

2007 5266 6034 15197 4336 30833 

2008 5054 7710 13397 7486 33647 

2009 11290 11629 6454 0 42074 

ت العُاخت لىالًت معخغاهم:املطذس .  مذًٍش

، 2009- 1997 فيما يلي جمشيل بياوي لخُىع ٖضص الليالي الؿياخيت في الفىاصو في واليت مؿخغاهم مً 

.  مً زالى الكهل ؤؾفله
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 .2009- 1997جؿىس عذد اللُالي العُاخُت في الفىادق في والًت معخغاهم مً (:01ـ 03)شكل سكم 

 
 

 بلى 1997  الجضوى الؿابق يمشل جُىعٖضصاللياليالؿياخيتللىاليت مً ؾىت 

،وهيخمشاللُلسالفٗليٗلىاإلقامتبالفىاصقمىقسالإلاقيميىىغحراإلاقيمحن،الجؼاثغييىىألاظاهب، وبطا مان ٖضص 2009

الؿياح ؤوى ماقغ اقخهاصو يٗبر ٖلى وي٘ الؿياخت، فةن ؤٖضاص الليالي الؿياخيت التي يقًيها الؿياح ؤو 

 ٖلى ٖاثضيه الاؾدشماع الؿياحي
ً
 هاما

ً
.  القاصمىن للىاليت في الفىاصو واإلاىخجٗاث حٗض ماقغا

 وؾىت 1997   خؿب ما يسيىه الجضوى هىاك ػياصة مؿخمغة لٗضص الليالي الؿياخيت اإلاسجلت بحن ؾىتي

، ولنً بخهاثياث هظه الفترة غحر صقيقت، وقض ْهغ 44570 التي سجل فيها ؤلبر ٖضص ليالي ؾياخيت قضعث بـ 1999

 هدى 2004 بديض ؤلثر جغاظ٘ سجل ؾىت 2006 و2000جظبظبا في ٖضص الليالي الؿياخيت بحن ػياصة وجغاظ٘ بحن 

 ليلت لحرجف٘ بلى 30833 التي سجل فيها 2007؛ ولنً ٖضص الليالي الؿياخيت يٗغف جؼايض مؿخمغ بٗض ؾىت 22042

، وهظا ما يٗنـ ظهىص الىاليت في تهيئت الفىاصو والهيئاث الؿياخيت؛ الجضوى اإلاىالي يسحن ٖضص 2009 ؾىت 42074

.   مقؿمت خؿب الجؼاثغيحن وألاظاهب اإلاقيمحن وغحر اإلاقيمحن2009الليالي الؿياخيت لؿىت 

ين امللُمين وغير امللُمين  2009  عذد اللُالي العُاخُت لعىت(:12ـ 03)حذول سكم  ملعمت خعب الجضائٍش

. وألاحاهب

ين  املجمىع العُاح ألاحاهب العُاح الجضائٍش

ىن  ىن غير الجضائٍش  املجمىع ألاحاهب غير ألاحاهب املجمىع الجضائٍش
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 42061 امللُمين  امللُمىن امللُمين  امللُمىن 

18865 50 36446 0 5615 5615 

. مضيغيت الؿياخت لىاليت مؿخغاهم:املطذس

مقؿمت خؿب الجؼاثغيحن اإلاقيمحن وغحر اإلاقيمحن  2009 فيما يلي جمشيل بياوي لٗضص الليالي الؿياخيت لؿىت

: وألاظاهب، مً زالى الكهل الخالي

 2009  عذد اللُالي العُاخُت لعىت(:02ـ 03)شكل سكم 

 
 ليلت وهي ؤلبر وؿست 42061 قضعث بـ 2009    لما هى مالخٔ فان ٖضص الليالي الؿياخيت اإلاسجلت في ؾىت 

ت، هظا َسٗا يٗنـ ػياصة ظهىص الىاليت في الؿىىاث ألازحرة في الهىاٖت  مسجلت مقاعهت بالؿىىاث الدؿ٘ الفاَع

 18865 ليلت ؾياخيت للؿياح الجؼاثغيحن، مقؿمت بحن 36446الؿياخيت عغم ؤجها ال جؼاى ظهىص مخىايٗت، منها 

 ليلت للؿياح الجؼاثغيحن غحر اإلاقيمحن؛ ؤما ٖضص الليالي الؿياخيت لؤلظاهب 50ليلت للؿياح الجؼاثغيحن اإلاقيمحن و

.  وملهم ؤظاهب غحر مقيمحن، وهظا ما يالض بإن الؿياخت في واليت مؿخغاهم ال جؼاى ؾياخت صازليت5615فقضعث بـ 

.  ملعمت خعب اللاساث2009عذد اللُالي ألاحاهب لعىت : (13 ـ 03)حذول سكم 

اإلاجمٕى الشالسي الغاب٘ الشالسي الشالض الشالسي الشاوي الشالسي ألاوى  

 332 70 117 117 28بفغيقيا 

 3891 3 1063 1063 2825آؾيا 

 273 0 90 90 93ؤمغيها 

 1629 220 609 609 191ؤوعوبا 

 5 0 2 2 1ؤؾتراليا 

 .مضيغيت الؿياخت لىاليت مؿخغاهم: املطذس
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      يسحن الجضوى الؿابق ؤهىإ ألاؾىاو الؿياخيت في واليت مؿخغاهم، بديض ؤن ؤلبر خهت مً ؾياح هم  

 وطلو بدنم اإلاكاعي٘ والاؾدشماعاث اإلاكترلت التي يكغف 2009 ليلت ؾياخيت ؾىت 1629آؾيىيىن، خيض سجلىا 

 ليلت ؾياخيت بدنم القغب الجغغافي، ؤما الؿىو الؿياخيت 1629ٖليها الياباهيىن في الىاليت؛ يليهم ألاوعبيىن بـ 

.  ليالي ؾياخيت بٗض بفغيقيا وؤمغيها5ألاؾتراليت فخدل اإلاغجست ألازحرة بـ 

 مقؿمت خؿب ؤقهغ 2009اإلاىالي يسحن جُىع ٖضص الىافضيً بلى واليت مؿخغاهم ؾىت  (25-03)     الجضوى عقم 

. الؿىت

. 2015جؿىس عذد الىافذًً إلى والًت معخغاهم خعب ؤشهش ظىت : (14-03)حذول سكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مضيغيت الؿياخت لىاليت مؿخغاهم:املطذس

عذد الىافذًً ألاشهش 

 4213حاهفي 

 4423فُفشي 

 4679ماسط 

ل   5613ؤفٍش

 5204ماي 

 5108حىان 

 10239حىٍلُت 

 11562ؤوث 

 1002ظبخملر 

 2239ؤكخىبش 

 1838هىفملر 

 2764دٌعملر 
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      خؿب اإلاُٗياث اإلاسجلت في الجضوى الؿابق ، يخطح ظليا ؤن هىاك جظبظبا في ٖضص الىافضيً بلى الىاليت مً 

وافض، وهى 11562وافض وؤوث 10239قهغ بلى آزغ؛ ولنً ؤلبر وؿست سجلذ في قهغو ظىيليت بط بلغ ٖضصهم 

متزامً م٘ فهل الانُياف؛ وهظا ما يالض ؤن الؿياخت في واليت مؿخغاهم ؾياخت مىؾميت جغجنؼ ٖلى 

. الانُياف

 

 

 الدعىٍم  العُاحي في والًت معخغاهم: املؿلب الحالث

قاعلذ مهالحىا في ؤلثر مً خهت بةطاٖت الٓهغة خىى مىؾم الانُياف ، جمدىعث خىى ٖمليت جدؿيـ 

ت وخىى هٓافت الكىاَئ  . ؤزُاع الؿساخت في اإلاىاَق اإلامىٖى

لما قامذ الٗضيض مً الصحف بيكغ ٖضة مقاالث خىى اإلاىؾم، ولظا عوبىعجاظاث خىى مىؾم الانُياف و - 

. اإلااهالث الؿياخيت  إلاضيىت مؿخغاهم مً َغف ؤلاطاٖت اإلادليت

يت لىٓافت قىاَئ بلضيت بً ٖسض اإلاالو عمًان بخاعيش -  و بكاَئ ؾيضو 2015 ؤوث 18جم القيام بدملت جُٖى

ماى الىٓافت السلضيت 2015 ؤوث 24مىهىع بخاعيش   بمكاعلت ؤَفاى اإلاسيماث الهيفيت والنكافت ؤلاؾالميت ٖو

وؤٖىان الجؼاثغ السيًاء، م٘ القيام بٗمليت جدؿيؿيت للٗمل ٖلى هٓافت الكىاَئ واإلاديِ للمهُافحن بٗحن 

 . اإلاهان وجىػي٘ مُىياث ٖليهم وؤقغف ٖلى الٗمليت عثيـ اإلاجلـ الكٗبي الىالجي

: جلُُم مىظم الاضؿُاف: الفشع ألاول 

 :الخلُُم الاكخطادي .1

باليؿست إلاغصوصه ٖلى الىاليت وؾهاجها، وفي غياب بخهاءاث صقيقت لٗضص الؿياح الظيً قهضوا الىاليت وؤقامىا بها 

ت . زالى الُٗلت فةهه مً الهٗب بُٖاء ماقغاث ومقاعهتها بالؿىىاث الفاَع

بال ؤهه يسقى اإلاغصوص ظض بيجابي ٖلى اليكاٍ الخجاعو و الاظخماعي بديض ؤن مل الخجاع وختى زالى قهغ عمًان 

.   ٖغفىا وكاٍ فاو الخىقٗاث

 :الخلُُم الاحخماعي .2

ؤخضر مىؾم الانُياف مىانب قغل ٖضيضة في مسخلف اإلاياصيً خىالي بحن مىؾميحن وصاثمحن مىػٖحن 

،  (...مىاقف ؾياعاث ، ؤلكاك،  )ٖلى مسخلف هيامل ؤلايىاء، مل اليكاَاث اإلاىؾميت اإلاغجسُت بالكىاَئ 

... ؤٖىان الىٓافت 
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وبالخالي هقىى ؤن اإلاىؾم ، مما يالض ؤن اليكاٍ الؿياحي ؾاهم في الغقي الاظخماعي وظلب زغوة للؿهان 

. والسلضياث

:  الجاهب الخىظُمي .3

ٖمىما جم اظخياػ مىؾم انُياف خؿً، بالىٓغ بلى اإلاجهىصاث اإلاسظولت ولظا الاهخمام الىاؾ٘ للؿيض والي 

اهاث اإلاٗخبرة التي جم نغفها بٗىىان اإلاىؾم، ولظا ٖضيض القغاعاث  الىاليت إلهجاح هظا الٓغف مً زالى ؤلٖا

 .والخٗليماث اإلاىٓمت للمىؾم

لما ؤهىا إلاؿىا عض ى وقسىى ٖمىم اإلاهُافحن والاؾخمخإ بالسدغ مً زالى ؤعائهم في مسخلف اللقاءاث ٖبر ؤلاطاٖت 

 .وبالكىاَئ

: بال ؤن الىقُت الؿىصاء جسقى حسجيل

،  (وفاة) خالت غغو 19حسجيل - 

يحن ليكاَاث الكماؾياث و -  اؾخغالى الكىاَئ بُغيقت غحر قاهىهيت وغؼو اإلاخُفلحن واإلاؿخغلحن غحر الكٖغ

ألامىار بكهل لسحر وملفذ، ياعبحن ٖغى الحاثِ  للقىاهحن اإلاٗمىى بها في اإلاجاى الؿياحي والخٗليماث 

. والقغاعاث الىالثيت

. ججاوػاث في اؾخغالى مىاقف الؿياعاث عغم الخٗليماث اإلاكاع بليها- 

ت عغم ظملت الخىظيهاث والخدؿيؿاث مً قسل مسخلف اإلاهالح -  جغصص اإلاهُافحن بنثرة ٖلى الكىاَئ اإلامىٖى

. الؾيما الحمايت اإلاضهيت ؾىاء ٖلى الصحافت اإلاغثيت ؤو اإلانخىبت

حسجيل بٌٗ الىقاثو فيما يسو الىٓافت عغم اإلاؿاهماث اإلاٗخبرة لهظا اإلاىؾم اإلاسههت القخىاء آالث - 

الخىٓيف،  

مما  (مغالؼ الاؾٗاف– مغاخيٌ  )ٖضم اؾخٗماى بٌٗ الخجهحزاث الجضيض التي جم اقخىائها مً َغف السلضياث - 

. ظٗلها ٖغيت للخلف والٗسض مً َغف اإلاهُافحن واإلاىاَىحن

: مشاكبت هىعُت وحىدة مُاٍ العباخت : الفشع الحاوي

 : مشاكبت هىعُت وحىدة مُاٍ العباخت (:15-03)حذول سكم 
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مضيغيت الؿياخت لىاليت مؿخغاهم :املطذس

 

 

 

 

كؿاع الطىاعت الخللُذًت :املؿلب الحالث

: جؿىس خشكُت حسجُل و شؿب اليشاؾاث الحشفُت: الفشع ألاول 

 2015خشكُت حسجُل الحشفُين خعب مُذان اليشاؽ خالل العذاس ي ألاول :(16-03)حذول سكم 

 مُذان اليشاؽ
 2015العذاس ي ألاول 

 اليعبت املجمىع العام
 مؤظعت خشفُت حعاوهُت خشفُت خشفي فشدي

الهىاٖت الخقليضيت والهىاٖت الخقليضيت 

 الفىيت
132 - - 132 %18.72 

 14.60% 103 - - 103 الهىاٖت الخقليضيت الحغفيت إلهخاط اإلاىاص

 66.66% 470 - - 470 الهىاٖت الخقليضيت الحغفيت للخضماث

  705 - - 705 املجمىع

 مضيغيت الؿياخت لىاليت مؿخغاهم:املطذس

مجمٕى اليكاَاث الحغفيت اإلاسجلت ٖلى مؿخىي سجل الهىاٖت الخقليضيت و الحغف زالى الؿضاس ي ألاوى 

:  وكاَا خغفيا ، مىػٖحن خؿب اإلاياصيً الخاليت 705بلغ 2015لؿىت 

  18.72 وكاٍ خغفي ، ما يٗاصى وؿست 132ميضان الهىاٖت الخقليضيت الفىيت  % 

  14.60 وكاٍ خغفي ، ما يٗاصى وؿست  103ميضان الهىاٖت الخقليضيت إلهخاط اإلاىاص بـ % 

 
عذد الخدالُل املىجضة الهُئت املعىُت 

ني للسيئت والخىميت اإلاؿخضيمت الخداليل الفحزيىلمياثيت  304 .اإلاغنض الَى

 / مهالح مضيغيت الصحت والؿهان الخداليل السينخحرولىظيت
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  66.66 وكاٍ خغفي، ما يٗاصى وؿست 470ميضان الهىاٖت الخقليضيت إلهخاط الخضماث بـ% 

 :مىاضب العمل امليشإة(:17-03)حذول سكم 

 مُذان اليشاؽ
 2015العذاس ي ألاول 

 اليعبت املجمىع العام
 مؤظعت خشفُت حعاوهُت خشفُت خشفي فشدي

 18.72% 264 - - 264 الهىاٖت الخقليضيت والهىاٖت الخقليضيت الفىيت

 14.60% 206 - - 206 الهىاٖت الخقليضيت الحغفيت إلهخاط اإلاىاص

 66.66% 940 - - 940 الهىاٖت الخقليضيت الحغفيت للخضماث

  1410 - - 1410 املجمىع

 مضيغيت الؿياخت لىاليت مؿخغاهم:املطذس

 1410 مً زالى اإلاُٗياث اإلاسيىت في الجضوى ؤٖاله ؤن قُإ الهىاٖت الخقليضيت و الحغف يىفغ يخطحلما ؤهه 

 :مىهب ٖمل مىػٖت ماآلحي 

 264:الهىاٖت الخقليضيت و الهىاٖت الخقليضيت الفىيت 

 206:الهىاٖت الخقليضيت الحغفيت إلهخاط اإلاىاص 

 940:الهىاٖت الخقليضيت الحغفيت للخضماث 

 2015 خشكُت شؿب الحشفُين خعب مُذان اليشاؽ خالل العذاس ي ألاول :(18-03)حذول سكم 

 مُذان اليشاؽ
املجمىع  2015العذاس ي ألاول 

 العام

اليعبت 

 مؤظعت خشفُت حعاوهُت خشفُت خشفي فشدي املئىٍت

 71 الهىاٖت الخقليضيتوالهىاٖت الخقليضيت الفىيت
  

71 %14.43 

 85 الهىاٖت الخقليضيت الحغفيت إلهخاط اإلاىاص
  

85 %17.27 

 336 الهىاٖت الخقليضيت الحغفيت للخضماث
  

336 %68.29 

 492 املجمىع
  

492  

 مضيغيت الؿياخت لىاليت مؿخغاهم:املطذس
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 وكاٍ خغفي ، ؤٖلى وؿست قُب سجلذ في 492لظلو مً زالى خغليت قُب الحغفيحن جم حسجيل قُب 

 ، يليها ميضان الهىاٖت الخقليضيت إلهخاط اإلاىاص %  68.29ميضان الهىاٖت الخقليضيت الحغفيت للخضماث بـــــــ 

 . % 14.43 و يليها ميضان الهماٖت الخقليضيت الفىيت 17.27%

 خعب البلذًاث الخىصَع الجغشافي لليشاؾاث الحشفُت (:19-03)حذول سكم 

 خشفي فشدي حعاوهُت خشفُت مؤظعت خشفُت املجمىع
 البلذًت

 حسجُل حشغُل حسجُل حشغُل حسجُل حشغُل حسجُل حشغُل

420 210 
    

 01 مؿخغاهم 210 420

46 23 
    

 02 نياصة 23 46

18 9 
    

 03 فغهالت 9 18

28 14 
    

 04 ؾديضيا 14 28

26 13 
    

 05 ٖحن هىيص ي 13 26

42 21 
    

 06 خاس ي ماماف 21 42

112 56 
    

 07 ٖحن جاصلـ 56 112

24 12 
    

 08 الهىع  12 24

16 8 
    

 09 واصو الخحر 8 16

14 7 
    

 10 ؾيضو بلُٗاع 7 14

54 27 
    

 11 زحر الضيً 27 54

48 24 
    

 12 ؾيضو ٖلي 24 48

24 12 
    

 13 بً ٖسض اإلاالو عمًان 12 24

42 21 
    

 14 حجاط 21 42
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18 9 
    

 15 هنماعيت 9 18

78 39 
    

 16 ؾيضو لخًغ 39 78

60 30 
    

 17 ٖكٗاقت 30 60

26 13 
    

 18 زًغة 13 26

58 29 
    

 19 بىقحراث 29 58

16 8 
    

 20 ؾحراث 8 16

16 8 
    

 21 ٖحن ؾيضو قغيف 8 16

40 20 
    

 22 ماؾغة 20 40

24 12 
    

 23 مىهىعة 12 24

14 7 
    

 24 الؿىافليت 7 14

8 4 
    

 25 ؤوالص بىغالم 4 8

10 5 
    

 26 ؤوالص م٘ هللا 5 10

68 34 
    

 27 مؼغغان 34 68

8 4 
    

 28 ٖحن بىصيىاع 4 8

10 5 
    

 29 جاػقايذ 5 10

18 9 
    

 30 نفهاف 9 18

14 7 
    

 31 الُىاهغيت 7 14

10 5 
    

 32 الحؿيان 5 10

1410 705 
    

 املجمىع العام 705 1410

 مضيغيت الؿياخت لىاليت مؿخغاهم:املطذس
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ؤن ؤلبر وؿست للحغفيحن جخمغلؼ في بلضيت مؿخغاهم مً خيض ٖضص اإلاسجلحن في يدسحن لىا مً زالى الجضوى ؤٖاله 

 خغفي 56 ، جليها بلضيت ٖحن جاصلؿسـ % 29.78 خغفي ؤو بيؿست 210سجل الهىاٖت الخقليضيت و الحغف و طلو بـ 

 .  % 05.53 خغفي بيؿست 39         و ؾيضو لخًغ بـ % 07.94جمشل وؿست 

دعم الحشفُين و إوشاء اليشاؾاث الحشفُت  :الفشع الحاوي

  دعم الحشفُين و إوشاء اليشاؾاث الحشفُت(:20-03)حذول سكم 

 مالخظت عذد املعخفُذًً اللرهامج حهاص الذعم

الطىذوق الىؾني لتركُت 

وشاؾاث الطىاعت الخللُذًت 
 312 2015بشهامج 

في ؾىس الذساظت على 

ت  معخىي اللجىت الىصاٍس

 الخاضت

 مضيغيت الؿياخت لىاليت مؿخغاهم:املطذس

مخابعت وغعُت املدالث املهىُت و الحشفُت : الفشع الحالث

 

 وغعُت املدالث املهىُت و الحشفُت (:21-03)حذول سكم 

الطىاعت 

الخللُذًت 

 للخذماث

الطىاعت 

الخللُذًت 

 إلهخاج املىاد

الطىاعت 

الخللُذًت 

 الفىُت

عذد 

اليشاؾاث 

الحشفُت 

 املعخفُذة

املدالث 

 املىصعت

املدالث 

 املىجضة

املدالث 

 املسجلت

 2015ظىت  / / / / / / /

681 481 234 1396 2214 2652 2720 
مجمىع 

 الىالًت

 مضيغيت الؿياخت لىاليت مؿخغاهم:املطذس

 

 % 63.05 جمشل وؿست 1396:مجمٕى ٖضص اليكاَاث الحغفيت اإلاؿخفيضة 
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خالل ؤَم إهجاصاث كؿاع الطىاعت الخللُذًت في مجال الخكىًٍ و الشظكلت و جإَُل املهاساث : الفشع الشابع

 2015ظىت 

:  الخكى1.4ًٍ

  كُف ؤوش يء مؤظعتي  :

 75: ٖضص اإلاترشححن

 06: ٖضص صوعاث الخهىيً 

  كُف ؤظير ؤخعً مؤظعتي

 318: ٖضص اإلاترشححن

 29: ٖضص صوعاث الخهىيً 

  كُف ؤخخاس فكشة مششوعي

 20:ٖضص اإلاترشححن

 02:ٖضص صوعاث الخهىيً 

:  جإَُل املهاساث 4.2

 1040:ٖضص اإلاترشححن 

 36:ٖضص صوعاث ؤلامخدان 

 943: ٖضص الىاجححن في الخإهيل 

  (مطلحت إعادة إلادماج ) الخعاون اللؿاعي مع كؿاع العذالت 4.3

في مجال الخكىًٍ  

 15:ٖضص اإلاترشححن

 01:ٖضص صوعاث الخهىيً 

:  في مجال الخإَُل 
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 268:ٖضص اإلاترشححن 

 09:ٖضص صوعاث ؤلامخدان 

 242: ٖضص الىاجححن في الخإهيل 

:  الخكىًٍ املخخطظ4.4

  ًنىاٖت اليؿيج  2015-03-31 بلى 2015-01-01م 

  ًمىانلت الخهىيً في نىاٖت اليؿيج  2015-08-31 بلى 2015-04 -01م  

  ًالُغػ ٖلى القماف 2015-05 -16 بلى 12م 

 01-06-2015  نىاٖت الحلىياث الخقليضيت و الخساػة 

  ًمىانلت الخهىيً في نىاٖت الحلىياث الخقليضيت و الخساػة 2015-10-30 بلى 2015-07-01م 

  ًالُغػ ٖلى القماف 2015-09 -30 بلى 29م 

ألاوشؿت التركىٍـت : الفشع الخامغ

   الطالىن الجهىي للمشؤة الحشفُت

 2015-03-13 بلى 2015-03-08مً : الخاعيش 

 خغفي 45: ٖضص اإلاكاعلحن 

وهغان ، مٗؿنغ ، بكاع ، ٖحن جيمىقيذ ، جياعث ، غيلحزان ، جيؿمؿيلذ ، ) والياث 08: الىالياث اإلاكاعلت 

 (مضيت 

 

  إظتهلك مدلي"معشع بُع مىخىحاث الطىاعت الخللُذًت على َامش جظاَشة "

 2015-06-25: الخاعيش 

 خغفي 12: ٖضص اإلاكاعلحن 

  معشع بُع مىخىحاث الطىاعت الخللُذًت بمىاظبت جيشُـ مىظم إلاضؿُاف

 2015-09-30 بلى 2015-06-23مً : الخاعيش 

 خغفي 39: ٖضص اإلاكاعلحن 
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 واليت 17: الىالياث اإلاكاعلت

   جىظُم ؤظبىع الطىاعت الخللُذًت لىالًت البُؼ بمعخغاهم

 2015-08-17 بلى 2015-08-11مً : الخاعيش 

 خغفي 31: ٖضص اإلاكاعلحن 
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: خالضت الفطل الحالث

 

وفقا إلاا ؾسق طلغه، ال جؼاى نىاٖت الؿياخت في واليت مؿخغاهم جىاظه النشحر مً الهٗىباث التي خالذ 

ختى آلان صون ونىلها بلى اإلاؿخىي اإلاُلىب الظو يالءم ما جمخلنه الىاليت مً اإلاقىماث النشحرة التي ججٗل منها 

واليت عاثضة في مجاى الؿياخت، وطلو ألجها لم جدخل في اإلااض ي مىقٗها اإلاُلىب لهىاٖت طاث ؤولىيت، لما ؤهه ال 

 ٖلى جقضيم مىخج ؾياحي مخهامل 
ً
جىظض بؾتراجيجيت واضحت ومخهاملت للنهىى بهظه الهىاٖت، مّما اوٗنـ ؾلسا

. ومخىٕى وغني باألوكُت الؿياخيت اإلاالثمت للمقىماث الؿياخيت اإلاىظىصة في واليت مؿخغاهم

مً زالى الضعاؾت اإلايضاهيت بالىاليت اجطح ؤهه، جيس٘ مكهلت في الحقيقت مً غياب الدؿىيق الؿياحي 

وييخهي به، وقض اهدهغ مجهىص الىاليت للنهىى بالؿياخت بكهل  (الؿاثذ  )بمٗىاه الحقيقي الظو يسضؤ باإلاؿتهلو 

ذ اللجىت الىالثيت  بةظغاء زغظاث ميضاهيت لكىاَئ الىاليت - اإلاهغغة– عثيس ي بتهيئت وجىٓيف الكىاَئ، بط قٖغ

 .اإلاؿمىخت للؿساخت، قهض مٗغفت الىقاثو التي حٗاوي منها ومضي جىفغ الخجهحزاث الًغوعيت
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 :الـخـاجمـــت

     يٗخبرالدؿىيقمىاألصواجالقىيتللمكاعلتفيالؿىقالٗاإلايت،وجدؿحن وجىفحرالخضماجاألؾاؾيت، 

وحٗؼيؼفغنالخىميتاإلادليت،بديض 

يٗضالاؾدشماعفيهاؤخضاإلادغماجاألؾاؾيتلخىافؿيتاإلااؾؿاجاالقخهاصيت،وخؿسضعاؾتإلاىٓمتالخٗاوهىالخىميتالاقذ

ناصيت ، فةهالدؿىيقهىؤخضالٗىاماللهامتوالحاؾمتفيضفٗالخىميتالاقخهاصيت، 

لظلنالبضمىةقدامهافياليؿيجاالقخهاصيىالاظخماعي،و خاليا الخضماجالؿياختجدخالإلاغجستألاولىفيالخجاعة 

. الالنتروهيت

     مايمنىالخىنئلليههىؤهخُسيقاجالدؿىيقلهإهميتبالغتفيضفٗىمىالؿياختصازل 

ىسٗض،و الضولت،فٗىُغيقهايمنىالخىانلمٗالؿياخىجؼويضهمساإلاٗلىماجىالٗغويالؿياختوجمنينهمسضءامىالحجٖؼ

نىال بلىالدؿضيضٖلىالخِ،لنىماجفخقغبليهالجؼاثغهىيٗف وغياب قسه للي 

الم والاجهاى وجسني الدؿىيقسدض طاجه . لالؾدشماعفيالسييتالخدخيتلخنىىلىظياؤلٖا

    حٗض الؿياخت في الجؼاثغ يغوعة ملحت إلاىاظهت مغخلت ما بٗض الستروى، والٗمل ٖلى بيجاص الٓغوف اإلاالثمت 

لقيام نىاٖت ؾياخت ظؼاثغيت، وجُىيغها بما يسضم الخىميت الاقخهاصيت، الاظخماٖيت والشقافيت للسالص، فترقيت 

وجُىيغ نىعة الجؼاثغ مؿاوليت الجمي٘ والؿياخت ليؿذ الىاظهت للسلض، ويمنً القىى ؤن الدؿىيقيٗض الغلحزة 

ألاؾاؾيت لخُىيغ الىظهت الؿياخيت الجؼاثغيت، ؤما صوع اإلاضيغيت الؿياخيت  فخخمشل ؤهميتها في جدضيض و 

.  اؾخنكاف الؼباثً وجدضيض القاثمحن ٖلى ججمي٘ وجىظيه الؿياح في الضوى اإلاهضعة لهم

 ما جىنلىا بليه مً اؾخيخاظاث مً زالى ما حٗغيىا له في الجاهب الىٓغو، و      ؾىدىاوى في هظه الخاجمت

اقتراخاث جخًّمً ما يجب ؤن جهىن ٖليه الؿياخت في الجؼاثغ مً ؤظل جُىعها اإلاؿخمغ لالؾخجابت للخغحراث 

ؾىاء في مجاى الدؿيحر ؤو جدقيق عغساث الؿياح و لؿب والئهم اهُالقا مً فغيياث السدض اإلادضصة . الجضيضة 

لى يىء هخاثج الضعاؾت اإلايضاهيت  خساع واق٘  و آفاو الؿياخت في واليت مؿخغاهم  ، ٖو في اإلاقّضمت، م٘ ألازظ بٗحن الٖا

جؼزغ واليت مؿخغاهم بمقىماث ؾياخيت مهمت حٗض بالنشحر في مجاى اإلاؿاهمت في التي زهو لها الفهل الشالض 

. 2025الخىميت الاقخهاصيت للىاليت بطا ما جم اؾخغاللها وفق ؤلاؾتراجيجيت اإلاضعوؾت آلفاو 
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 ٖلى هظا يمنً بظماى ؤهم الاؾخيخاظاث و الخىنياث اإلاؿخسلهت مً هظه الضعاؾت و اإلاغجسُت بالؿياخيت بىاليت 

 .مؿخغاهم مدل الضعاؾت و قُإ الؿياخت بالجؼاثغ بهفت ٖامت

 

 

الاظخيخاحاث : 

بهالجؼاثغعغمما جمخلنهمىمقىماحؿياخيتفغيضةومخمحزةبالؤجهاإلاترقى 

 .بلىاإلاؿخىًاإلاُلىبىإلادؿخُٗإهخدخلمهاهتيمىالؿىقالؿياخيتالٗاإلايت

 : بالجؼاثغبهفتٖامتوواليتمؿخغاهمسهفتزانتمنىدىا مىالىنىلللىخاثجالخاليت للدؿىيق الؿياحيبهضعاؾدىا

 :الىخائجعلىاملعخىًالىؾني-  ؤ

 جخمخٗالجؼاثغبةمهاهياحؿياخيتهامتحؿخُيٗإهخإهلهاألهخهسدمىسحن الضواللؿياخيت؛ .1

فكالإلاسُُاجالخىمىيتواإلاىازيقالؿياخيتفيخدقيقإهضافهااإلاؿُغةعغم  .2

 ؤلامهاهياجاإلااصيتالخيسههخلهاللنهىيسالقُاٖالؿياحي؛

ىيتؤوألاظىبيت؛ .3  هقصحجماالؾدشماعاجالؿياخيتؾىاءالَى

 جإزغفيسىنهتاإلااؾؿاجالؿياخيتعغمإهاغلبهاال يؿخجيسللمٗايحر الؿياخيتالضوليت؛ .4

هقهالخهىيىالؿياخيٗلىجميٗاإلاؿخىياجسانتٖلىمؿخىًالخٗليم الٗالي؛  .5

 هديجت 1999 ـ 1990اهسفايالُلسالؿياخيسالجؼاثغزانتزالاللفترة  .6

ألاوياٖاألمىيتاإلاؼعيتالخيٗغفتهاالسالص،بالؤجهظاألازحريٗغفؼياصة 

مٗخبرةفياآلوهتألازحرةهديجتالخدؿىالخضعيجيلؤلوياٖاألمىيتوالاهخمام 

الؿاثضمىاظاللنهىيسالقُاٖالؿياحي؛ 

المىالاجهاى .7 . الجؼاثغ حٗاوي  يٗفا فياالؾدشماعفيالسييتالخدخيتلخنىىلىظياؤلٖا

 :علىاملعخىًاملدلي- ب

الم والاجهاى بىاليتمؿخغاهمخخمشلفيما يلي :      بهالىخاثجاإلاخىنئلليهامىساللضعاؾدىاللؿياخت و ؤلٖا
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قُإ الؿياخت في واليت مؿخغاهم له آزاع ايجابيت ٖلى باقي القُاٖاث ألازغي هظلغ منها جىؾ٘ وجُىع  -1

الخ؛ ... ؾىىاث ألازحرة10الىقل في الىاليت، ػياصة قيمت الٗقاعاث في الىاليت زالى 

ال جىظض بؾتراجيجيت واضحت في مجاى نىاٖت الؿياخت في واليت مؿخغاهم، بط ؤن مٗٓم اإلاٗالم  -2

. الؿياخيت بالىاليت ال ػالذ ٖظعاء

 يىدهغالؿياخت في واليت مؿخغاهم ال جؼاى ؾياخت مىؾميت وصازليت، فاالهخمام بخيكيِ الؿياخت  -3

 فقِ ٖلى مىؾم الانُياف، بترلحز اللجىت الىالثيت ٖلى تهيئت الكىاَئ؛

 .ال يىظض اهخمام بالدؿىيق الؿياحي، مما يفؿغ يٗف ٖضص الؿياح ألاظاهب بالىاليت -4

؛  -5
ً
 هىاك غياب ؤؾىاو ؾياخيت هامت ظضا

 ال يؼاى ٖضص الؿياح ؤقل بنشحر مً الُاقت الؿياخيت بالىاليت؛ -6

هىاك قهىع لسحر في الٗغى الؿياحي مً خيض الٗضص ؤلاظمالي للفىاصو وألاؾغة والغغف وهقو هيامل  -7

الاؾخقساى بهفت ٖامت؛  

هىاك اهسفايا لسحرا في الُلب الؿياحي هديجت اهسفاى لفاءة الؿياؾاث الدؿىيقيت؛  -8

 ؛يٗف قىىاث الخىػي٘ الؿياخيت بالىاليت، الىاضح في يٗف زضمت الفىضقت -9

 .يٗف و غياب قسه للي لئلٖالم و ؤلاجهاى الؿياحي في مؿخغاهم -10

 إلاكـخـشاخـاث :

مىساللهظهالضعاؾتوالىخاثجاإلاخىنئلليهاؤمنىالىنىإللىٗضصمً الخىنياجالخيميكإجهاالٗملٗلىدسني 

 :الدؿىيقلخىميتالقُإ الؿياخيسالجؼاثغ بهفتٖامت وواليتمؿخغاهمسهفتزانتوهي

ىيتجقىمٗلىما يلي  :ويٗةؾتراجيجيتؾياخيتَو

ت التي جؼزغ بها بالصها؛  -1 الم للخٗغيف بالنىىػ الؿياخيت اإلاخىٖى حسخحر وؾاثل ؤلٖا

وي٘ بؾتراجيجياث ؾياخيت جغجنؼ ٖلى اإلاىُق وجىبشق مً واق٘ الجؼاثغ وجىفخذ ٖلى الشقافاث الؿياخيت  -2

 في الٗالم جإزظ ؤخؿنها وجترك ؤؾىؤها؛

بوكاء مٗاهض مخسههت في الؿياخت حٗمل ٖلى بعؾاء زقافت ؾياخيت لضي القاثمحن ٖلى اإلاغافق  -3

الؿياخيت اإلاسخلفت، مل في مىقٗه ولضي اإلاىاَىحن بىاؾُت ؤلاقهاع للخمنً مً اؾخمغاعيت الجهىص 

 وججؿيض ألاهضاف بخهلفت ؤقل وعبذ ؤلبر؛

سيٗت  -4 نياغت همىطط لهل مىُقت مً اإلاىاَق الؿياخيت، بديض يىفغص مل همىطط ًٖ آلازغ بما يخالءم َو

 مل مىُقت وما جؼزغ به مً بمهاهاث ؾياخيت؛



 
 

  -84-   

 

بجقان اللغاث ألاظىبيت ألالثر عواظا في الٗالم ماللغت ؤلاهجلحزيت مً َغف اإلاغقضيً إلمهاهيت الخداوع  -5

 والخفاهم وججىب الحغط الظو قض يىجغ ًٖ اؾخٗماى لغت ال يفهمها الؿاثذ؛

وظىب الخدلي باللياقت ألاصبيت في الخٗامل م٘ الؿياح، مدليحن ماهىا ؤم ؤظاهب، بط ال يمنً ؤن يدضر  -6

يت؛  طلو بال باالزخياع الضقيق ألشخام اٖخماصا ٖلى مٗايحر مىيٖى

 .اٖخماص الهضو في الهلمت والخفاوي في الٗمل والحفاّ ٖلى ألاماهت والغػاهت في الخٗامل -7

:    ؤزحرا يمنً ببضاء مالخٓخحن ؤعاهما ٖلى قضع مً ألاهميت

 ييسغي جىخي الحظع مً بٌٗ الؿياح بط قض يهىن مً بينهم مً يمتهً الجىؾؿت، املالخظت ألاولى ،

ً قهض، ومنهم مً ييكغ ؤفهاعا هضامت؛  ومنهم مً يدمل ؤمغايا فخالت ٖو

  ماهذ الؿياخت وما جؼاى خؿاؾت ؤمام ْاهغة الٗىف اإلاىٓم وغحر اإلاىٓم، املالخظت الحاهُتؤما ، 

ولٗل ما جمغ بالجؼاثغ ؤخؿً صليل ٖلى طلو، بال ان هظا ألامغ م٘ ما يىُىو ٖليه مً آزاع ؾلسيت ٖلى 

مقضعاث السالص وآالم للٗساص، فةن طلو لً يدىى صون اإلاط ي قضما لىي٘ بؾتراجيجياث مضعوؾت 

لخُىيغ الؿياخت ٖلى ؤن حؿىض اإلاهمت بلى طوو النفاءاث وؤلاعاصة الجاصة لخجؿيضها بهُالقا مً 

ؤلامهاهاث اإلااصيت والبكغيت والقيم الحًاعيت؛ وؤو ججاوػ لهظه اإلاىُلقاث ؾيهسذ بمشابت القفؼ في 

. اإلاجهىى 

:   ؤما باليعبت للؿاع العُاخت في والًت معخغاهم

 ٖىض ظمي٘ اإلاىاَىحن، مً زالى جضعيـ مىيٕى الؿياخت وشش الىعي العُاحي وثلافت العُاخت -1

ىيت خىى الؿياخت ليخم جساصى الخبراث بحن  لماصة في اإلاضاعؽ والجامٗاث، بقامت ملخقياث َو

خماص ٖلى ظمي٘  ىيت بااٖل ، لنؿب حٗاون وظائل إلاعالم والاجطالالىالياث، وجنشيف الحمالث الخٖى

 مل ؤفغاص الىاليت وهمى عوح اإلاؿاوليت ٖىضهم؛ 

  وكغ الؿلىك الجماهحرو الؿليم الظو يخفق م٘ مخُلساث الترغيب الؿياحي وخؿً اؾخقساى

الؿاثدحن ومٗاملتهم؛  

 جىظيه ٖىايت اإلاىاَىحن للمدافٓت ٖلى السيئت ومؿخىي الىٓافت في اإلاىاَق الؿياخيت  .

   ني مً مل ما يخٗغى له مً ؾغقت وجضهىع؛ خمايت الترار الَى

  
ً
 واظخماٖيا

ً
هاع ؤهميت الؿياخت اقخهاصيا جشقيف الجماهحر بدمالث بٖالميت مغلؼة إْل

 
ً
 و ؾياؾيا

ً
 وصحيا

ً
 وبيئيا

ً
الخ؛  ... وخًاعيا
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 جهىن للمىاَىحن اؾخٗضاصاث زقافيت لنؿب والء الؿياح. 

م  -2 خم رلك عً ؾٍش :   حصجُع الاظدحماس في ضىاعت العُاخت والفىادق ٍو

  وي٘ هٓام لدصجي٘ الاؾدشماع الؿياحي في مسخلف ألاقاليم واإلاىاَق؛

  ًفاءاث م لما يجب جىىي٘ الحىافؼ لدصجي٘ الاؾدشماع الؿياحي والفىضقي ماإٖل

الًغاثسسهىنا في بضايت افخخاح اإلاكاعي٘، وحؿهيل بظغاءاث الجماعك باليؿست لؤلظهؼة 

واإلاٗضاث التي جدخاظها، و جقضيم القغوى الُىيلت ألاظل باليؿست لكغماث الاؾدشماع 

الؿياخيت والفىضقيت اإلادليت؛  

  وواضحا وجدضيض ظهت مغظٗيت 
ً
وي٘ قاهىن لالؾدشماع الؿياحي والفىضقي بديض يهىن بؿيُا

  لالػصواط والغوجحن والفؿاص في ؤلاصاعة
ً
 .وعقابيت واخضة مسخهت مىٗا

 ؤو السًاج٘ التي جدخاظها نىاٖت الخىميت جبعُـ إلاحشاءاث الجمشكُت للبػائع التي ًدخاحها العُاح -3

الخ، وهظا بضوعه يسفٌ مً ؤؾٗاع ؤلاقامت في الفىاصو ... الؿياخيت مشل ألاظهؼة في الفىاصو وألازار 

ولظلو جبؿيِ وجسفيٌ ؤلاظغاءاث الجمغليت ٖلى خاظاث الؿياح التي . واإلايكأث الؿياخيت ألازغي 

ؤو الخلفىن الىقاى ؤو بٌٗ . يجلسىجها مٗهم لغغى الاؾخٗماى وليـ السي٘ مشل ؤظهؼة مامحراث الفيضيى

الخ؛ .. ؤظهؼة الخهىيغ 

 

؛  -4
ً
 وليفا

ً
  وي٘ زُت اؾدشماعيت واضحت في مجاى الؿياخت لخُىيغ الٗغى الؿياحي لما

  بٖضاص مىاق٘ بلنتروهيت للخٗغيف باإلاٗالم الؿياخيت لىاليت مؿخغاهم؛ -5

جهىيً يض ٖاملت ماهلت وبَاعاث في اإلاجاى الؿياحي، مً زالى بوكاء ملياث ؾياخت في الجامٗاث، ؤو  -6

 مٗاهض زانت؛  

خماصاث اإلاسههت للدؿىيق والترويج الؿياحي، واؾخسضام مل ما يلؼم مً وؾاثل الترويج  -7  ػياصة الٖا

ت  اؾخسضامالؿياحي ولٗل الم اإلاغثيت واإلاقغوءة واإلاؿمٖى  في هظا اإلاجاى و وؾاثل ؤلٖا
ً
 لسحرا

ً
ًٖ لٗب صوعا

 الخ؛.... َغيق وكغ مقاالث ؤو صٖايت ؾياخيت في قىىاث فًاثيت مكهىعة ؤو ٖغى ؤفالم 

 اإلاكاعلت في اإلااجمغاث واإلاٗاعى الؿياخيت الضوليت؛ -8

اث مشل -9 زغاثِ ؾياخيت، صليل ؾياحي، لخيساث ًٖ اإلاغالؼ الؿياخيت، ملهقاث، ؤفالم : جىػي٘ مُسٖى

 بٖالهيت، الصحافت؛

 لخدقق الخهامل في الخىميت بحن مافت القُاٖاث، والخُابق والخىافق   ألاخز بمبذؤ الخخؿُـ العُاحي -10

 جدقيق ؤلبر قضع ممنً مً اإلاهاؾب الاقخهاصيت 
ً
بحن الُلب الؿياحي واإلاىخج الؿياحي اإلاقضم، وؤيًا
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اإلاساقغة وغحر اإلاساقغة، وجإمحن ٖملياث الخدضيض والخُىيغ للمىاَق الؿياخيت، والخىؾ٘ وبيجاص مىاَق 

. ؾياخيت ظضيضة جخالءم م٘ حغحر وجُىع ٖملياث الخىميت الؿياخيت

خساع للماؾؿاث الفىضقيت والهيامل الؿياخيت في الىاليت؛ -11    بٖاصة الٖا

يت ؤصحابها بمؿاوليتهم ًٖ هقل اإلاٗلىماث ًٖ الهىعة  -12   صٖم وماالث الؿياخت و ألاؾفاع و جٖى

 الؿياخيت؛

 يغوعةوظىصمغقضييؿياخييىإلفاءفيهظهاإلاىاَقالؿياخيت؛ -13

خضاءاث التي قض يخٗغيىن لها،  -14   جىفحر الٓغوف ألامىيت للؿياح، وخمايتهم مً مسخلف ؤقهاى الٖا

مالؿغقت، الاغخهاب، وؾىء اإلاٗاملت والتي جازغ ؾلسا ٖلى الخىافض ألاظىبي ٖلى السالص، وما يىجم ًٖ طلو 

مً آزاع ؾلسيت ليـ ٖلى القُإ الؿياحي فدؿب وبهما ٖلى ؾمٗت الجؼاثغ؛  

  الاهخمام ؤيًا باللغاث الٗاإلايت باليؿست للمغقضيً ؾيما اللغت ؤلاهجلحزيت باٖخساعها لغت الٗىإلات بال  -15

 .مىإػ

 

 آفــاق البدــث  :

هٓغالدكابنقُإ الدؿىيقالؿياخيمٗالقُاٖاجاالقخهاصيتألازغًىحٗضصظىاهسه 

 :هإمؤلهخهىجهظهالضعاؾتمضزللُغخمىاييٗإلثرجسههافيهظااإلاجاى، هظلغمنهاٖلىىظهالخهىم

 الخىميتالؿياخيتاإلاؿخضامتبالجؼاثغ؛ 

 صوع الحهىمت ؤلالنتروهيت في جيكيِ الؿياخت ؤلالنتروهيت؛ 

 الخجاعة ؤلالنتروهيت و الدؿىيق الؿياحي ؤلالنترووي؛ 

      

لماهإمؤلهخهىجهىالضعاؾاجممازلتٖلىمؿخىًاإلادليؤلهىاٖمٗيىتمىالؿياختمالؿياختالصحغاويتؤوالؿياختالؿا

 .خليت
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