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.  انغبيٛخ انجُٕثٛخفٙ األعبط األٔل ْزا انجحث ٚجحث فٙ —خالصخ

. ح انجُٕثٛخانغبيٙ: انكهًبد انًفزبحٛخ

I. انًمذيخ 

ب ؽجّ انجضٚشح انعشثٛخ ٔاألصمبع انحجؾٛخ، : انغبيٛخ انجُٕثٛخ ًً ٔيُطمخ اَزؾبسْب لذٚ

ْٔٙ نغبد ؽًبل جضٚشح انعشة، ٔيُٓب انعشثٛخ، ، فٙ انؾًبل:  ًٔو  :ْٔٙ ؽًبنٛخ ٔجُٕثٛخ

ا َؾأد فٙ ؽجّ انجضٚشح انعشثٛخ، ٔاَزؾشد حٛث اَزؾش اإلعالو، ٔ لذو يب ٔسد يٍ َمٕؽّ

َمؼ انًُبسح، ٚشجع ْزا انُمؼ إنٗ عُخ ثًبٌ ٔعؾشٍٚ ٔثالثًبئخ ثعذ انًٛالد ثشغى  َٓب 

 .رعذ ثٍٛ انذاسعٍٛ  لشة انهغبد انغبيٛخ إنٗ انهغخ انغبيٛخ األو

II. انًمبنخ يٕضٕع  

 
ب ؽجّ انجضٚشح انعشثٛخ ٔاألصمبع انحجؾٛخ، : انغبيٛخ انجُٕثٛخ ًً ٔيُطمخ اَزؾبسْب لذٚ

.  ْٔٙ ؽًبنٛخ ٔجُٕثٛخ

: فٙ انؾًبل:  ًٔو 

ْٔٙ نغبد ؽًبل جضٚشح انعشة، ٔيُٓب انعشثٛخ، َؾأد فٙ ؽجّ انجضٚشح انعشثٛخ، 

ٔاَزؾشد حٛث اَزؾش اإلعالو، ٔ لذو يب ٔسد يٍ َمٕؽٓب َمؼ انًُبسح، ٚشجع ْزا انُمؼ 

إنٗ عُخ ثًبٌ ٔعؾشٍٚ ٔثالثًبئخ ثعذ انًٛالد ثشغى  َٓب رعذ ثٍٛ انذاسعٍٛ  لشة انهغبد 

. ٚخ إنٗ انهغخ انغبيٛخ األوانغبو

ٌ انغجت فٙ حذاثخ انز٘ ظٓش يٍ انُمٕػ  ٌ انهغخ انعشثٛخ ٔجذد فٙ إ :ٔلهُب لجم رنك

يُطمخ صحشأٚخ، ٔانًُطمخ انصحشأٚخ و رٕجذ عُذْى كزبثخ، فٓزِ انُمٕػ طجًعب يجُٛخ 

ٌ دجهخ عهٗ انكزبثخ؛ ألٌ انكزبثخ فٍ يٍ انفٌُٕ انحضشٚخ، ٔجذد انكزبثخ فٙ انعشاق؛ أل

َٓش انُٛم فٙ نٕجٕد ٌ فٙ انعشاق، ٔٔجذد انكزبثخ فٙ انُٛم، ٘ٔانفشاد طجًعب كبَب يٕجٕد

انكزبثخ كبَذ رٕجذ حٛث رٕجذ األَٓبس،  يب فٙ ؽجّ انجضٚشح انعشثٛخ فكبَذ ٔيصش، 

صحشاء جشداء و صسع فٛٓب ٔو يبء، ْٔزا انغجت فٙ حذاثخ انُمٕػ  ٔ فٙ عذو ٔجٕد 

ٔانكزبثخ نى  ،صحشاء دح نهغخ انعشثٛخ؛ ألٌ ؽجّ انجضٚشح انعشثٛخ كبٌلذو انُمٕػ انًٕجٕد

فبنزٍٚ كبَٕا ٚكزجٌٕ  ٔ ٚعشفٌٕ انكزبثخ كبَٕا  ،ركٍ يٕجٕدح حزٗ عُذيب جبء اإلعالو

 .ٚعذٌٔ عهٗ األصبثع يثاًل فٙ يكخ ٔيب إنٗ رنك

لذو يب فإرٌ انعشثٛخ َؾأد فٙ ؽجّ انجضٚشح انعشثٛخ، ٔاَزؾشد حٛث اَزؾش اإلعالو،  

ٔسد يٍ َمٕؽٓب َمؼ انًُبسح، ٚشجع إنٗ عُخ ثًبٌ ٔعؾشٍٚ ٔثهثًبئخ ثعذ انًٛالد، سغى 

ألٌ ؽجّ انجضٚشح  ؛ ٌ ثمٛخ انهغبد األخشٖ انغبيٛخ رشجع إنٗ لجم انًٛالد إنٗ انمشٌ انعبؽش

صحشاء، نى ركٍ انكزبثخ يٕجٕدح فٙ رنك انٕلذ، فهى رٕجذ انُمٕػ فٙ ؽجّ  دانعشثٛخ كبٌ

.  انضيٍ ح يٍانعشثٛخ فٙ يشحهخ لذٚى انجضٚشح

: انهغخ انعشثٛخ رُمغى إنٗ 

نغخ انُصٕؿ، نغخ يغًٕعخ فٙ  ،انهغخ انعشثٛخ كبَذ يٕجٕدح فٙ انؾًبل:  ًٔو 

 .انؾًبل، ْٔٙ نغبد ؽًبل ؽجّ انجضٚشح انعشثٛخ، ٔيُٓب انعشثٛخ

ٚك نغخ انُمٕػ فٙ انجُٕة، ْٔٙ نغبد ٔصهذ إنُٛب ثعض خصبئصٓب عٍ طش: ثبًَٛب

.  انُمٕػ

رعذ ثٍٛ انذاسعٍٛ ٔثٍٛ انًغزؾشلٍٛ  لشة انهغبد انغبيٛخ إنٗ انهغخ انغبيٛخ األو؛ ألٌ 

.  انهغخ انعشثٛخ رحزفع ثبنعُبصش األعبعٛخ نهغخ انغبيٛخ األو

نغبد َمٕػ  لذو يب ٔسد يٍ انُمٕػ ْٕ َمؼ انًُبسح نغخ َمٕػ، ْٔٙ نغبد نى  :ثبنثًب

لٕاعذْب، ٔنكٍ رعشفٕا عهٛٓب يٍ خالل انُمٕػ، ْٔٙ نغبد ٚغًعٓب انهغٌٕٕٚ، ٔنى ٚمعذٔا 

.  ٔصهذ إنُٛب ثعض خصبئصٓب عٍ طشٚك انُمٕػ

:  يُٓب -َمٕػ انعشثٛخ-انُمٕػ ْزِ 

جُٕة ؽشلٙ " انحشح"فٙ " انصفبح"عًٛذ ثزنك نٕجٕدْب فٙ يُطمخ : انصفٕٚخ . 

يب ثٍٛ  ٔٚشجع يب عثش عهّٛ يٍ َمٕؽٓب إنٗ ،ٔفٙ جٓبد  خشٖ" حٕساٌ"ديؾك فٙ 

.  انمشٍَٛ انثبَٙ لجم انًٛالد ٔانثبنث ثعذ انًٛالد

ٔرُغت إنٗ لٕو عشفٕا فٙ انزبسٚخ ثبنثًٕدٍٚٛ، : -انُمٕػ انثًٕدٚخ-انثًٕدٚخ  .ة

عثش عهّٛ ٔيُطمزٓب فٙ جٓبد يزفشلخ يٍ ؽًبل غشة ؽجّ انجضٚشح انعشثٛخ، ٔٚشجع يب 

يٍ َمٕؽٓب إنٗ يب ثٍٛ انمشٍَٛ انخبيظ لجم انًٛالد ٔانشاثع ثعذ انًٛالد، انثًٕدٚخ َغجخ 

.  إنٗ لٕو ثًٕد

َغجخ إنٗ لٕو عشفٕا فٙ انزبسٚخ ثبنهحٛبٍَٛٛ، ٔلذ عثش عهٗ َمٕػ يُٓب : انهحٛبَٛخ .ج

ٔانمشٌ انشاثع  ؽًبل انحجبص ٔٚشجع يب عثش عهّٛ يُٓب إنٗ يب ثٍٛ انمشٌ انشاثع لجم انًٛالد

 .ثعذ انًٛالد

  :فٙ انجُٕة: ثبًَٛب

: ٔانهٓجبد انحجؾٛخ، ٔيُٓب ،رؾًم نغبد جُٕثٙ انجضٚشح انعشثٛخ ٔنٓجبرٓب

نغبد َمٕػ جُٕثٙ انجضٚشح، ٔكبَذ رغًٗ نذٖ انًغزؾشلٍٛ فٙ  ٔل األيش  . 

، ثبنحًٛشٚخ، ٔلذ ٔصهذ إنُٛب عٍ طشٚك َمٕػ ُعثش عهٛٓب فٙ انًٍٛ، ٔفٙ  يبكٍ  خشٖ

ٚشجع إنٗ انمشٌ انثبيٍ لجم انًٛالد،  -يٍ انحًٛشٚخ-ٔ لذو يب ٔصم إنُٛب يٍ َمٕؽٓب 

ٔ حذثٓب إنٗ انمشٌ انغبدط ثعذ انًٛالد، ٔرؾًم انحضشيٛخ، ْٔٙ نغخ يٍ نغبد جُٕة 

. انجضٚشح انعشثٛخ ُعثش عهٗ َمٕؽٓب فٙ حضشيٕد

فٙ لطجبٌ ؽًبنٙ ْٔٙ نغخ يٍ نغبد جُٕة جضٚشح انعشة ُعثش عهٛٓب : انمطجبَٛخ .ة

 .يُطمخ عذٌ

ْٔٙ نغخ  ْم يًهكخ يعٍٛ انزٙ كبٌ نٓب ؽأٌ رجبس٘ فًٛب ثٍٛ انمشٌ : انًعُٛٛخ .ج

ٔيُطمزٓب انجضء  ،ٔانمشٌ انشاثع لجم انًٛالد -عهٗ  سجح اٜساء-انثبيٍ لجم انًٛالد 

.  انؾًبنٙ انؾشلٙ يٍ انًٍٛ

. د كم انًُطمخ انًُٛٛخنغخ انُمٕػ انزٙ حهذ يحم انًعُٛٛخ ثى عبد: انغجئٛخ .د

ثمبٚب نغبد انُمٕػ انمذًٚخ انزٙ كبَذ فٙ جُٕة ْٔٙ  :انهٓجبد انجُٕثٛخ انحذٚثخ .ْـ

:  ثالد انعشة، ْٔٙ يزأثشح ثبنهغخ انعشثٛخ، ٔٚزكهى ثٓب اٌٜ فٙ يُبطك يخزهفخ، ٔيُٓب

.  ٔٚزكهى ثٓب انُبط فٙ يُطمخ يٓشح :انًٓشٚخ

طمخ ججهٛخ صغٛشح عهٗ عبحم انًحٛظ انُٓذ٘ ٔٚزكهى ثٓب فٙ يُطمخ فٙ يٍ: انؾحشٚخ

. يزبخًخ نًٓشح يٍ َبحٛخ انؾشق

 .ٔٚزكهى ثٓب فٙ جضٚشح عٕلطشٖ ٔفٙ جضس يجبٔسح نٓب: انغٕلطشٚخ
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