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 دلَل امليظنات ًاملبادرات احمللَة يف بياء السالو  

 
 
 
 

 احلٛاس ٚاٌتفبٚض ٚادلسبِٚخ: ٌغخ

 : اٌتفبٚض- 
طضؾإ أٚ أنجض خ٬ؾاتِٗ بؾهٌ طٛعٞ يف ستاٚي١ يًٛفٍٛ ٖٛ ع١ًُٝ سٌ ْظاع ٜٓاقؿ ؾٝٗا 

إىل سٌ أٚ تؿاِٖ سٍٛ اٖتُاَاتِٗ ٚساداتِٗ املؾذلن١ ٜٚهٕٛ سيو باعتعزار ا٭طضاف 

 .يتكزِٜ تٓاط٫ت

 : ادلسبِٚخ-  
ايٓظاع إىل حتكٝل َهاعب تهٕٛ باينضٚص٠  ْؿع١ٝ عت٘ ٜغع٢ ؾٝٗا نٌ َٔ طضيفٖٞ ع١ًُٝ 

 ع٢ً سغاب ا٭خض.

  احلٛاس: 
ٖٛ ع١ًُٝ تٛافٌ بني أطضاف ْظاع ، يٝػ ا٫تؿام أِٖ أٖزاف اذتٛاص ٚإمنا انتؾاف اذتادات  

 ٚاملقاحل ٚصا٤ املٛاقـ املع١ًٓ.

 : ا١ّ٘خ احلٛاس 
قز ٜزؾع اىل تعزٌٜ ايغًٛى  ايشٟٜعز اذتٛاص َٔ اسغٔ ايٛعا٥ٌ املٛف١ً اىل ا٫قٓاع ٚتػٝرل ا٫جتاٙ 

اىل ا٫سغٔ ٫ٕ اذتٛاص تضٜٚض يًٓؿٛؼ اىل قبٍٛ ايٓكز ٚاسذلاّ اصا٤ ا٫خضٜٔ ٚتتذ٢ً أُٖٝت٘ يف 

رعِ ايُٓٛ ايٓؿغٞ ٚايتدؿٝـ َٔ َؾاعض ايهبت ٚحتضٜض ايٓؿػ َٔ ايقضاعات ٚاملؾاعض ايعزا١ٝ٥ 

 .ٚاملداٚف ٚايكًل

   : ٠ىْٛ احلٛاس ِف١ذًا ػٓ طش٠ك 
o ف َٔ اذتٛاص ٚؾِٗ َٛمٛع٘ ٚاحملاؾع١ ع١ًٝ اثٓا٤ اذتٛاصحتزٜز اشلز.  
o ا٫عتعزار ايٓؿغٞ ٚايعكًٞ ٚا٫عتعزار ذتغٔ ايعضض ٚمبط ايٓؿػ. 
o  عزّ افزاص اسهاّ ع٢ً املتشاٚص اثٓا٤ اذتٛاص ست٢ ٚإ نإ شتط٦ًا يهٞ ٫ ٜتشٍٛ املٛقـ اىل

 دزاٍ.
o  ٍبػرل٠ اثٓا٤ اذتٛاص ست٢ ًُٜػ ستاٚص٠ ؽدك ٚاسز يف نٌ َض٠ َا اَهٔ سيو رٕٚ ا٫ْؾػا

 ا٫ٖتُاّ ب٘ ؾٝقبح اذتٛاص َجُضًا ٚستككًا ٭ٖزاؾ٘.

     :أدٚاد ٘ذَ اٌسالَ يف اجملتّؼبد 
o : ايقضاع ٚايعٓـ 

 ٖٛ عًٛى ققزٟ ٜغتٗزف اذتام اينضص بايؾدك اٚ املُتًهات.

o : َغببات ايعٓـ 

 

 ةة الحرو لتتوننةة اغط  نن  لروون  ال  فحمستخدمي النسخة االل
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 دلَل امليظنات ًاملبادرات احمللَة يف بياء السالو 

 .ع٤ٛ ايع٬قات بني ايطضؾني  .1

 .ايعزا٤ ايهأَ بني ايطضؾني ٚايضغب١ يف ايجأص .2

 .اإلفضاص ع٢ً ايضأٟ ٚعزّ ايذلادع عٓ٘  .3
 . ايًعب ع٢ً املؾاعض ايز١ٜٝٓ يز٣ ايطضؾني .4

اإلسباط ايعاّ يز٣ ايطضؾني ٜتُجٌ يف ؾكزإ ا٫ٌَ يف املغتكبٌ ع٢ً نٌ املغتٜٛات  .5

 .ايغٝاع١ٝ( -ا٫قتقار١ٜ   –)ا٫دتُاع١ٝ 

 : خطٛاد اٌمعبء ػٍٝ اٌؼٕف 

 ايؿ٦ات املُٗؾ١ )ا٭نجض قاب١ًٝ ٫عتجاص٠ ايعٓـ( خاف١ ايؾباب ٚايؿكضا٤ ٚايعاطًني. .1
اذتل يف ايتعبرل ٚقبٍٛ ا٭ؾهاص َُٗا ناْت  اذتٛاص ايقشٞ اإلظتابٞ إلعطا٤ نٌ ايؿ٦ات .2

 رصد١ ا٫خت٬ف َعٗا.

  .ايتزصٜب ع٢ً املٗاصات ا٫دتُاع١ٝ َٚٗاصات ايتٛافٌ َٚٗاصات اذتٛاص .3

 ايعكاب ايؿٛصٟ يًُدط٧ مما ٜكًٌ سز٠ ٚتهضاص ايغًٛنٝات ايعٓٝؿ١ . .4

 ادلشازً اٌتٟ ميش ثٙب اٌصشاع اٌطبئفٟ يف أٞ جمتّغ:
 –املٛاد١ٗ ايطا٥ؿ١ٝ  –ايقضاع ايطا٥ؿٞ  –ايغًٛى ايطا٥ؿٞ  –هض ايطا٥ؿٞ ايؿ –املٓاذ ايطا٥ؿٞ  -

 خطٛص٠ ايقضاع.

o  : ٟٕاٌتؼصت اٌذ٠ 

ايتعقب :ْٛعًا َٔ ا٫ْتُا٤ ايظا٥ز اىل ادتُاع١ اٚ ايؿهض اىل سز اعتبعار ا٫خضٜٔ ٚنضاٖٝتِٗ اٚ  -

 ايتعايٞ عًِٝٗ. 

 ٚايهضا١ٖٝ .ايتغاَح : تزعٛ ا٭رٜإ ايغُا١ٜٚ يًتغاَح ْٚبش ايعٓـ  -

َٛقـ ا٭رٜإ َٔ ايتغاَح ؾأْٗا ٫ تاَض ا٫ بارترل ٚاذتل ٚايق٬ح ٫ٚ تزعٛ ا٫ بايدل ٚاذتب  -

 ٚايضمح١ ٚاإلسغإ ٫ٚ تٛفٞ ا٫ با٭َٔ ٚايغًِ ٚايغ٬ّ.

o  : َِثبي ِٓ اإلسال 

)ؾهإ ايتغاَح يف سٝا٠  –(  199) ا٫عضاف  ()خش ايعؿٛ ٚاَض بايعضف ٚاعضض عٔ ادتاًٖني()

اجملتُع ايٓبٟٛ ٫ تؾزٜز ع٢ً ايٓاؼ ٫ٚ ٜ٪اخش ادتاًٖني ٚامنا ٜغض تٝغرل ٚصمح١ بعز صمح١ 

 ( 159) اٍ عُضإ  (ؾعا غًٝغ ايكًب ٫ ْؿنٛا َٔ سٛيو( نٓتٚيٛ ))

٫ تغبٛا ٚٚايزع٠ٛ اىل سغٔ ايتعاٌَ ْض٣ إ ايكضإ عتشص َٔ عب ا٫خض ٚؽتِ عكا٥زِٖ )

 ( 108ٕٛ َٔ رٕٚ اهلل ؾٝغبٛا اهلل عزٚا بػرل عًِ ( ) ا٫ْعاّ ايشٜٔ ٜزع
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 دلَل امليظنات ًاملبادرات احمللَة يف بياء السالو  

 -لٛاػذ ِٚٙبساد اسبس١خ ٌٍتفبٚض ٚاحلٛاس :
ٍٛ ايٓظاع عٔ طضٜل حتًٌٝ ٜٚكقز ب٘ مجع مجٝع املعًَٛات اييت ميهٔ ايٛفٍٛ إيٝٗا س ايتشنرل :  .1

 ايٓظاع 

ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايع٬ق١ َع٘ إٕ ٚدزت أٚ ايع٬قات : ٚتؾرل إىل أ١ُٖٝ َعضؾ١ ايطضف ا٭خض يف ايٓظاع ،  .2

َٔ نٞ  تعز مُاًْا ع٢ً إٔ نٌ طضف عٝٛافٌ ست٢ ايتٛفٌ ا٤ ع٬ق١ َع٘ ٚايجك١ ٚايتٛافٌ اٯبٓ

 ٫تؿام .

)ٚاييت ني املقاحل ٚاملٛاقـ ٫ٕ املقاحل ٜٚكقز ٖٓا إٔ متٝظ ب  -ايذلنٝظ ع٢ً املقاحل ٚيٝػ ع٢ً املٛاقـ: .3

َا تهٕٛ أَضًا اعاعًٝا ٚغرل َا ٜضٜزٕٚ )أٟ املض١ْٚ (يطضيف ايٓظاع ٚعار٠ متجٌ ا٫ستٝادات ا٫عاع١ٝ أٟ 

يف ايػايب يف سني ٜضغب بعض اطضاف ايٓظاع تغ١ُٝ َا ٜضٜزْٚ٘ َٛقؿًا أٚ َطًبًا مما ظتعٌ  ٚامح

 املؿاٚمات فعب١ ْعضًا يهٕٛ املٛاقـ ٫ تهٕٛ َض١ْ يف اغًب ا٫سٝإ .

  -اظتار خٝاصات يتشكٝل َهاعب َتباري١ : .4
ؾػايبًا َا تهٕٛ يهٌ َؾه١ً عز٠ سًٍٛ ، ٚيهٔ نجرلًا َا صتز إٔ اذتٌ املضؾٛض ٖٛ َا ٜٛمع ع٢ً ايطاٚي١ 

 ع٢ً أْ٘ ايٛسٝز ٖٚشا ٖٛ ارتطأ ايشٟ ٜكع ؾٝ٘ ادتُٝع .

 َعضؾ١ ارتٝاص ا٫ؾنٌ ايشٟ ميهٓٓا حتكٝك٘ بايتؿاٚض . .5

 ؾقٌ املؾه١ً عٔ ايٓاؼ . .6

 هإ املٓاعب يًطضؾني يًتؿاٚض ( .اص َٓطك١ ا٫تؿام احملتٌُ ) املاختٝ .7

 حتًٌٝ قٛتو ايتؿاٚم١ٝ بزق١ : .8
 -أٟ َا ظتب إٔ متًه٘ أٚ َا ميهٔ إٔ متًه٘ َٓٗا ا٫َج١ً ايتاي١ٝ : 

اَت٬ى  -اَت٬ى ايغًط١  -اَت٬ى املاٍ  -) اَت٬ى ايكزص٠ ع٢ً ايتٛافٌ ادتٝز ٚايتعبرل ٚقزص٠ ا٫قٓاع 

ايؾذاع١  -ق٠ٛ ايؾدق١ٝ  -ايجكاؾ١  -ارتدل٠  -ايعًِ  -ايتشايؿات  -ايع٬قات  -ا٫ع٬ّ  -املعًَٛات  -اذتل  

 ايٛقت ٚاراصت٘ ( . -اَت٬ى ارتط١ ٚايض١ٜ٩  -املبارص٠  -ادتضا٠٤  -

  -االصغبء اٌفؼبي :

  ملٗاص٠ ا٫فػا٤ ايؿعاٍ عز٠ اعايٝب َٓٗا : 

 ايتعاطـ ( –ا٫ٜناح  -اعار٠ سنض اٯصا٤  -ا٫عتٓباط   -) ايتؾذٝع 

ٚيهٌ اعًٛب َٔ تًو ا٫عايٝب ايػضض َٓٗا ٚايطضٜك١ املٓاعب١ نُا ٖٞ َٛمش١ يف ايٓؾض٠ 

 ارتاف١ بأعايٝب ا٫عتُاع ايؿعاٍ .

 َت٢ عتزخ ايتؿاٚض ؟    

تتؿل أطضاف ايٓظاع ع٢ً إٔ ٖٓاى ْظاعًا ; ٚإٔ ايتؿاٚض أٚ ايعٌُ َعًا عتزخ ايتؿاٚض ؾكط عٓزَا 

 عٝشكل ْتا٥ر أؾنٌ َٔ ايعٌُ بقٛص٠ َٓؿضر٠ .

  

 لتتوننةة اغط  نن  لروون  ال  فحةة الحرو مستخدمي النسخة االل
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 تؼش٠ف اٌٛسبطخ : 

أسز أمناط ايتؿاٚض ايشٟ ٜغاعز ؾٝ٘ طضف ثايح َكبٍٛ َٔ قبٌ أطضاف ايٓظاع ع٢ً  ٟ٘

 ايٛفٍٛ إىل سٌ قز عذظٚا عٔ ايٛفٍٛ إيٝ٘ بأْؿغِٗ .

َٚكب٫ًٛ َٔ  ٚع١ًٝ ذتٌ ايٓظاع ٜتزخٌ ؾٝٗا طضف ثايح ، ٖٛ ايٛعٝط ٜٚهٕٛ سٝارًٜا -أٚ ٟ٘ :

ا٭طضاف بٗزف املغاعز٠ ٚبؾهٌ طٛعٞ يف اعار٠ ايتٛافٌ َٔ أدٌ ايٛفٍٛ إىل اتؿاق١ٝ َكبٛي١ 

 َٔ ا٭طضاف املتٓاطع١ .

 ف١ّب ختتٍف اٌٛسبطخ ػٓ اٌتفبٚض ؟   
ٕ ايتؿاٚض ٜتنُٔ اطضاف ايٓظاع ) طضؾني أٚ انجض ( ٜتشارثإ ٜٚتؿاٚمإ بؾهٌ َباؽض أ

ايٛعاط١ ٜكّٛ بٗا طضف ثايح ) يٝػ طضؾًا يف ايٓظاع ( بٗزف َغاعز٠  يًتٛفٌ إىل اتؿام ، بُٝٓا

 املتٓاطعني ع٢ً ؾِٗ قناٜا ايٓظاع ٚايتؿاٚض يًٛفٍٛ إىل سٌ يٓظاعِٗ . 

     -خطٛاد اسبس١خ ٌؼ١ٍّخ اٌٛسبطخ  :
 -اٌتسعرياد : .1

باب٘ ٜٚعين ظتب ع٢ً ايٛعٝط مجع املعًَٛات ٚاذتكا٥ل عٔ اطضاف ايٓظاع ٚحتًٌٝ ايٓظاع ٚاع 

ٚأطضاف ايٓظاع املع١ٝٓ بؾهٌ َباؽض ٚغرل َباؽض َٚعضؾ١ افشاب ايكضاص ْٚكاط ايك٠ٛ ٚاينعـ 

 عٔ ا٫طضاف املتٓاطع١ .

o : اّ٘ٙب 
إٔ عتنض  ظتبز َٔ ٜحتز -اختٝاص ايٛقت ٚاملهإ املٓاعبني  -اختٝاص ايٛعٝط  -) قبٍٛ ايٛعاط١  

 تًب١ٝ سادات ا٫طضاف ارتاف١ ( .  -ايًكا٤ 

 اطشاف إٌضاع . ذادلصبحل ٚادلٛالف ِٚشاػبتٙب ػٕاستىشبف  .2

 ) ا٫ْتكاٍ َٔ ايعباصات ايغًب١ٝ إىل ايعباصات ا٫ظتاب١ٝ سٍٛ املقاحل ( . -تؼش٠ف إٌدبذ : .3

أٟ ع٢ً ايٛعٝط َعضؾ١ املٛاقـ ٜٚكض بايعٛاطـ / املعامل ٚايكٝاّ بإعار٠ فٝاغ١ املقاحل ، ٚميهٔ 

 تكِٝٝ ارتٝاصات املدتًؿ١ اييت عت٪رٟ إىل تغ١ٜٛ .اعتدزاَٗا ملعاٜرل ٜتِ َٔ خ٬شلا 
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 -ٚظغ اخل١بساد : .4

 أٟ َغاعز٠ اطضاف ايٓظاع ع٢ً ايتؿهرل يف اندل عزر ممهٔ َٔ ارتٝاصات َع تؾذٝع٘ يٮبزاع . 

 تم١١ُ ٚحتذ٠ذ اخل١بساد . .5

 اخت١بس االتفبق ٚوتبثتٗ . .6

o االِٛس االسبس١خ اٌتٟ جيت ِشاػبتٙب يف ػ١ٍّخ اٌٛسبطخ :- 

 -َا ًٜٞ : ٓذاح ايٛعاط١ يشا ظتب عًٝ٘ َضاعا٠باعتباص إٔ طضٜك١ تعاٌَ ايٛعٝط َع ا٫طضاف ٖٞ عٓقض اعاعٞ ي

 . املٛمٛع١ٝ ٚاذتٝار١ٜ ٚا٫سذلاّ بني ا٫طضاف ، ٚبٓا٤ ايجك١ 

 ع١ًُٝ ايٛعاط١ .  حصتاتٛامع ايٛعٝط ٖٛ أَض سٟٝٛ إل 

 ًٗٝٗا .ا٫ ٜ٪رٟ ٚدٛر ايٛعٝط إىل طٜار٠ تعكٝز ا٫َٛص بٌ تغ 

 . ابضاط ادتٛاْب ا٫ظتاب١ٝ يٮطضاف املتٓاطع١ 

 . ع٢ً ايٛعٝط اَتقال ايعٛاطـ ٜٚػًب عًٝٗا املٓطل 

 . املقاذت١ ٖٞ اشلزف ، ٖٚٓا تهُٔ صعاي١ ايٛعٝط 

o : احلبالد اٌتٟ  تستذػٟ ف١ٙب اٌٛسبطخ-  
 . ٫ تعضف اطضف ايٓظاع بعنٗا ايبعض 

  بٗا .يٝغت نٌ ا٫طضاف َٛدٛر٠ ع٢ً ايطاٚي١ َٚعضف 

 . عزّ ٚدٛر اطاص َكبٍٛ يًتؿاٚض 

 . تٛتض ايع٬ق١ بني ا٫طضاف ٚغٝاب ايجك١ 

 . تقًب يف املٛاقـ بني ا٫طضاف أٚ ايٛفٍٛ إىل طضٜل َغزٚر 

  . اع٬ٕ ساد١ ا٫طضاف إىل طضف ثايح أٚ ساد١ اسزِٖ إىل مُا١ْ 

o :  ِىت تىْٛ ِسبػذح اٌٛس١ط غري جمذ٠خ- 
 ًٗٝحتت مػط ْؿغٞ نبرل . ٚاقعُا إسا نإ اسز ا٫طضاف أٚ ن 

 . عٓز اعتدزاّ ايٛعاط١ نبزٌٜ عٔ ايكإْٛ أٚ نٛع١ًٝ مػط ٚإدباص إلْٗا٤ ايٓظاع 

 . اخت٬ف َٛاطٜٔ ايك٣ٛ بني ا٫طضاف اثٓا٤ ع١ًُٝ ايٛعاط١ 

 ا٫طضاف . سزإٕ نإ اشلزف ٖٛ ايكُع ; نشضَإ َٔ اذتكٛم ايؾضع١ٝ ٫ 
 

 لتتوننةة اغط  نن  لروون  ال  فحةة الحرو مستخدمي النسخة االل
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 دم١ضاد اٌؼًّ اجلّبػٟ :
ٍُٜٛؾض ايعٌُ ادتُاعٞ ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ يت١ُٝٓ ارتدلات، ٚحتغني ايكزص٠ ع٢ً ايتدطٝط ٚاإلبزاع يضؾع 

ّٝظات ايعٌُ ادتُاعٞ  -:ايهؿا٠٤، ٚؾُٝا ٜأتٞ مم

  املؾاصن١. 

  ايكزص٠ ع٢ً سٌ املؾه٬ت. 

  اذته١ُ ادتُاع١ٝ. 

  ٕايؾعٛص با٭َا. 

  َٛاد١ٗ املؾانٌ املعكز٠. 

  تكزِٜ اعضع يًكضاصات. 

 ِؼٛلبد اٌؼًّ اجلّبػٟ :
تعٗض يف بعض ا٭سٝإ سٛادظ ٚعكبات متٓع عرل عٌُ ايؿضٜل ايؿّعاٍ، يشيو ُتعتَبض ايكزص٠ ع٢ً 

 -: نؾـ ٖشٙ اذتٛادظ دظ٤ًا َٔ عٌُ املزٜض، ٚؾُٝا ٜأتٞ ِسنض َعٛقات ايعٌُ ادتُاعٞ

 ايكٝار٠  ع٤ٛ. 

  ع٤ٛ ايتدطٝط. 

  ٌمعـ ايتٛاف. 

  ا٫ؽتبانات ايؾدق١ٝ. 

  اطتؿاض َغت٣ٛ ايتزصٜب. 

  ْكك اذتٛاؾظ ٚاملهاؾ٦ات. 
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 : اجلّبػٟ اٌؼًّ اخالل١بد

 ١ّٝ ل٬خاإل ١ّٝ إخ٬ل   :ٚايٓ  .ايعٌُ إلصتاح تعاىل باهلل ٚا٫عتعا١ْ هلل ايٓ

 أخ٬قٞ ٖزف ٜهٕٛ ٚإٔ ٚٚمٛس٘ اشلزف تٛسز  :اشلزف. 

 ع٢ً ٖٚٛ ايػرل ٚإٜجاص ايشات بإْهاص ايؿضٜل يف ؾضر نٌ عتٜتُ إٔ ظتب  :اإلٜجاص 
 عًٝ٘ ٚبايتايٞ بأنًُٗا اجملُٛع١ صتاح ع٢ً عٝٓعهػ ٬٤ايظَ صتاح إٔ قٓاع١

 .ؽدقًٝا

 ِٜ٭ٕ َُٗت٘ إصتاح يف اجملُٛع١ يف ؾضرٟ أ َغاعز٠ عٔ ٜتداسٍ ٫  :ايعٕٛ تكز 

 .عًٝ٘ عٝعٛر ادتُٝع صتاح

 ٌُّ  غرلٙ إؾؾاٍ عتاٍٚ ٫ٚ بٗا املٛنٌ َغ٦ٛيٝت٘ ؾضر نٌ ٜتشٌُ  :املغ٦ٛي١ٝ حت

 .َُٗت٘ يف خًٌ إسزاخ خ٬ٍ َٔ

 ؾضر نٌ ٜعٌُ عٝح ا٭رٚاص تكغِٝ يف تًكا١ٝ٥ ٖٓاى تهٕٛ إٔ ظتب : ايتًكا١ٝ٥ 

 .يٮرٚاص اؾتعاٍ بزٕٚ ؾعً٘ ٜغتطٝع َا ايؿضٜل يف

 ٌسيو ؾإٕ ايؿضٜل قا٥ز عُٝا ٫ٚ ايٓقح ادتُٝع ٜتكبٌ إٔ ظتب  :ايٓقح تكب َِٗ 

 .ٚصتاس٘ ايعٌُ يتطٜٛض

 ِٝأٚ ا٫دتُاع١ٝ املها١ْ أٚ ايغٔ سغب ع٢ً ٚيٝػ   :ايهؿا٤ات سغب ا٭رٚاص تكغ 

   .ايزٜٔ

 لتتوننةة اغط  نن  لروون  ال  فحةة الحرو مستخدمي النسخة االل
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 ٢ًعَٔ ادٌ تقُِٝ بضاَر ٚاْؾط١ ٚتكزِٜ َكذلسات ٚاؾهاص تغاعز املٓعُات ٚاملبارصات 

 ع٢ًايٛمع اذتايٞ بزق١ ٚايٛقٛف  ع٢ًايتدطٝط ٭ْؾط١ بٓا٤ ايغ٬ّ  ٫بز َٔ ايتعضف 

َٗزرات ايغ٬ّ ٚايتعاٜؿ ايغًُٞ بؾهٌ رقٝل َٔ ادٌ ٚمع ا٫قذلاسات املٓاعب١ اييت 

  .تقُِٝ ايدلاَر ٚا٫ٖزاف ع٢ًتغاعز نٌ ايؾضنا٤ 

ايؿذ٠ٛ ٚتقُِٝ َٚٔ ادٌ ايٛفٍٛ ايٞ ٖشٙ ا٫عباب ٚتؾدٝك املغببات ٚحتزٜز 

ا٫قذلاسات ؾكز قاّ ؾضٜل َؾضٚع تطٜٛض ارٚات بٓا٤ ايغ٬ّ بتقُِٝ اعتبٝإ ؽاٌَ ٚمت 

ٚاْؾط١ بٓا٤ ايغ٬ّ  ٚاصبعني تٓؿٝشٙ َٝزاْٝا َع عؾضٜٔ َٓع١ُ ست١ًٝ َٗت١ُ بدلاَر 

َبارص٠ ست١ًٝ  24ٚؽاب١ َٔ ايٓاؽطني يف اجملتُع ٚايٓؾطا٤ يف ايعٌُ ا٫دتُاعٞ ٚ ؽاب

ؽاب َٔ ايٓاؽطني يف اجملتُع ٚناْت ْتا٥ر تًو  24دقق١ يف زتاٍ ايغ٬ّ ْٚغا١ٝ٥ َت

 ايٓشٛ ايتايٞ : ع٢ًٚا٫ؾهاص اييت مت اذتقٍٛ عًٝٗا   ٚاٯصا٤ ا٫عتبٝاْات

  .ادلستٜٛ احملٍٟ ػٍٝٚادلٙذداد ٌٍسالَ ٚاٌتّبسه االختّبػٟ  ٌألسجبةٍِخص -أ

 ٠ش باٌسالَ ٚاٌتؼ اٌٛظغ االلتصبدٞ ٚتأثريٖ ػٍٝ
ميجٌ ايتشزٟ ا٫قتقارٟ ٚتزْٞ َغت٣ٛ ايزخٌ ٚؾكزإ ايهجرل َٔ ا٫عض ٚايؾباب ٭عُاشلِ 

ٚاْٗٝاص َؾاصٜعِٗ ٚاتغاع صقع١ ايؿكض يف ايُٝٔ عببا ص٥ٝغٝا َٔ اعباب اطتضاط ايؾباب يف 

 .ايعٌُ املغًح ٚا٫ْنُاّ ايٞ ادتُاعات املغًش١ 

تأثض ؽضنات ايكطاع ارتال باذتضب يف ايُٝٔ ، نٌ سيو ار٣ ايٞ تكًٝك ؾضل  اماؾ١ اىل

  .املٛاصر بؾهٌ نبرل دزا عٛا٤ يف ايضٜـ اٚ املز١ٜٓ ع٢ًايعٌُ املتاس١ اَاّ ايؾباب ٚايقضاع 

 اٌؼــــذاٌــــــخ:
ٚايعزاي١ يف ايت١ُٝٓ ٚاملغاعزات ا٫ْغا١ْٝ ٚاملغا٠ٚ  ايؾهٌ ايعاّ ٚايعزاي١ ا٫ْتكاي١ٝب ي١اايعز

ايؾعٛص بايعًِ ٚعزّ ا٫ْقاف ٜعظط ايضغب١ يز٣ املعًَٛني با٫ْتكاّ  ؾ ، ٚبٓا٤ ايغ٬ّ 

خاف١ يف ظٌ غٝاب رٚص ايكنا٤ يف َٓاطل ايقضاع  ٚقز بضطت فضاعات ْٚظاعات نجرل٠ 

 :ضط تًو املؾه٬ت ٚايقضاعات املغت٣ٛ احملًٞ بغبب عزّ تٛؾض ؾضل ايعزاي١ َٔ اب ع٢ً

بؾهٌ نبرل يف نٌ املزٕ اي١ُٝٓٝ تكضٜبا ٚخاف١ املٓاطل  ايشٟ اْتؾضا٫صامٞ  ع٢ًايقضاع 

اعتدزاّ  ع٢ًايقضاع –املٓاطٍ  ع٢ًايقضاع -اييت تغٝطض عًٝٗا مجاعات َغًش١ فػرل٠  

  .املٛاصر َجٌ َٛاصر املٝاٙ يف ايضٜـ  ٚغرلٖا َٔ ايقضاعات
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 :االٔتمب١ٌخاٌؼذاٌخ 

سٌ ايقضاعات ايٛط١ٝٓ ايهدل٣ بقؿكات عٝاع١ٝ ٫ تضاعٞ سكٛم اينشاٜا ٚاملتنضصٜٔ ٫ٚ  

عٛاٌَ اىل اؾ٬ت اجملضَني َٔ ايعكاب نًٗا تكزّ ايتعٜٛض ايعارٍ ٚاملٓقـ شلِ اماؾ١ 

 .ت٪رٟ ايٞ تٗزٜز ايغ٬ّ ا٫دتُاعٞ ٚتعظط ايعٓـ ٚايقضعات احمل١ًٝ بؾهٌ نبرل 

 ١ّٕخ:اٌؼذاٌخ يف اٌت

ارتزَات ٚاملؾاصٜع عٛا٤ اذته١َٝٛ اٚ اييت  ع٢ًٖٚشا ادتاْب املكقٛر ب٘ سقٍٛ َٓطك١ َا  

ٖشٙ ارتزَات ٚاملغاعزات بقٛص٠  ع٢ًتكزَٗا املٓعُات ٚعزّ سقٍٛ َٓاطل اخض٣ 

 ا٫خض٣. َتغا١ٜٚ َع املٓاطل

زَات ارت اعاؼ ايًٕٛ اٚ ايعضم اٚ ادتٓػ ع٢ً ١ٓ َٔ ايٓاؼ عٛا٤ ع٢ًاٚ سقٍٛ ؾ١٦ َعٝ

املغت٣ٛ احملًٞ ٚؾكا  ٌ املجرل٠ يًٓظاعات ٚايقضاعات ع٢ًرٕٚ اخض٣ ٖٞ اٜنا َٔ ايعٛاَ

 .يٓتا٥ر ا٫عتبٝإ 

 :ادلسبٚاح

املغا٠ٚ بني ايبٝض ٚايغٛر ايشنٛص ٚا٫ْاخ ٚغرلٖا يف ؾضل ايتٛظٝـ ٚارتزَات  

ايغًُٞ ٚاملغاعزات َٔ ايعٓافض ا٫عاع١ٝ ي٬عتكضاص ٚايتعاٜؿ ٚبزْٚٗا ؾإ ايتعاٜؿ 

  .ٚايغ٬ّ عٝعٌ َٗزرا

 دٚس ادلؤسسبد اٌتؼ١ّ١ٍخ يف ثٕبء اٌسالَ  ٚظؼف خمشخبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبَ ٚاجلبِؼٟ -

  دٚس ادلؤسسبد اٌتؼ١ّ١ٍخ يف ٔشش ثمبفخ اٌسالَ ٚاٌتؼب٠ش :

َغت٣ٛ ايتعًِٝ ايعاّ اٚ  ع٢ًتكّٛ امل٪عغات ايتع١ًُٝٝ باٟ رٚص يف ايتٛع١ٝ عٛا٤  ا٫ٕ ٫ ست٢

ايتُاعو ا٫دتُاعٞ ٚقِٝ َٚؿاِٖٝ ادتاَعٞ خاف١ ؾُٝا ٜتعًل بٓؾض ثكاؾ١ ايغ٬ّ ٚ

 ٚااذتٛاص ٚايتعاٜؿ عٛا٤ نإ سيو ايزٚص َٔ خ٬ٍ املٓاٖر ايزصاع١ٝ اٚ ا٫ْؾط١ املزصع١ٝ 

 .َغت٣ٛ ايزصاعات ٚا٫عاخ ٚايتؿاعٌ بني امل٪عغات ايتع١ًُٝٝ ٚاجملتُع  ع٢ًادتاَع١ٝ اٚ 
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 خمشخبد اٌتؼ١ٍُ اجلبِؼٟ ٚادلتٛسط:

استٝادات عٛم ايعٌُ ٫ َٔ  بدات ايتعًِٝ ادتاَعٞ ٚاملتٛعط اييت ٫ تٓاعنُا إ شتض 

ظاعات سٝح ايهِ ٫ٚ ايهٝـ خًكت طابٛص نبرل َٔ ايؾباب ايعاطًني ايشٜٔ اطتضطٛا يف ايٓ

املغًش١ بقٛص٠ نبرل٠ امضت بايتعاٜؿ ايغًُٞ ٚايتُاعو ا٫دتُاعٞ ٚخًكت ؽضخا 

  .نبرلا يف اجملتُع

 اٌج١ئخ اٌغري ِشدؼخ ٌمطبع االػّبي اٌصغريح
ٜغتطٝع ايؾباب ايشٜٔ ؾكزٚا اعُاشلِ بغبب اذتضب اٚ ايشٜٔ ؾكزٚا عا٥ٌ ا٫عض٠ اٚ  ٫

سٛاؾظ َٚؾذعات  ع٢ًارتضدني ايشٜٔ مل ظتزٚا ؾضل عٌُ مل ٜغتطٝعٛا اذتقٍٛ 

تٛؾض اٟ خطط سه١َٝٛ ساي١ٝ ٫ٚ متهِٓٗ َٔ بزا سٝاتِٗ ايع١ًُٝ بقٛص٠ فشٝش١ ؾ٬ ت

َؾذع٘ يًؾباب يؿتح َؾاصٜع فػرل٠ عٛا٤ َٔ َٔ املٓعُات ا٫ْغا١ْٝ يتٛؾرل ب١٦ٝ  ست٢

 ع٢ً ست٢ ٫ٚ–املؾاصٜع ايقػرل٠  ع٢ًاٚ ايتزصٜب –اٚ ا٫قضاض املٝغض – ايتٌُٜٛ رلسٝح تٛؾ

َغت٣ٛ تكزِٜ تغ٬ٝٗت سه١َٝٛ َجٌ َٓح ايتقاصٜح بزٕٚ صعّٛ اٚ تؾذٝعات مضٜب١ٝ 

سباط يز٣ ايؾباب مما اٚ سٛاؾظ تغاعز يف اْعاـ ٖشا ادتاْب ٖٚشا ٜعين تٛيٝز ايؾعٛص باإل

 .ٜ٪رٟ ايٞ ادتٓٛح يًعٓـ 

 ف دٚس ادلؤسسخ اٌشمس١خؼتذٟٔ ِستٜٛ اخلذِبد اٌؼبِخ ٚظ
ؿ١ َٚٔ ابضط تًو َتٛق يُٝٔ ؽب١٘ َٔ بزا١ٜ اذتضب يف اٝايهجرل َٔ امل٪عغات ارتزَ

َٚ٪عغ١ ايهٗضبا٤ ٚاينعـ  املٝاٙارتزَات ا٫عاع١ٝ َجٌ خزَات َ٪عغ١  ارتزَات املتٛقؿ١

ايب٦ٝٞ ٚقز خضدت َععِ  ايٛمععٔ ايٓعاؾ١ ٚحتغني  ١املغ٪ٚيايؾزٜز يف رٚص امل٪عغات 

رت اىل ْتا٥ر ا٫عتبٝإ إ غٝاب تًو ارتزَات تغبب يف ْظاعات ست١ًٝ فػرل٠ نجرل٠ ا

ايطضقات ٚفضعات يف  ٚع٢ً املٝاَٙٛاصر  ع٢ًا٫قتتاٍ ٚايعٓـ خاف١ يف ايضٜـ فضاعات 

اَانٔ ٚمع ايكُا١َ ٚنٌ سيو بغبب معـ  ٚع٢ً املٝاٙخظاْات  ع٫٢ًسٝا٤ يف املز١ٜٓ ا

  .امل٪عغات ارتز١َٝ

 اٌطبلخ اٌغري ِستغٍخ ٌذٜ اٌشجبة
إ عزّ تٛؾض ايؿضل يًؾباب  ٔ مت اعتذٛابِٗ يف ا٫عتبٝإ ع٢ًٜتؿل ايػايب١ٝ ايعع٢ُ مم

يًتعبرل عٔ اْؿغِٗ ٚعزّ اعتػ٬ٍ ايطاق١ ا٫ظتاب١ٝ يزِٜٗ ٚعزّ تٛؾض ايؿضل ايهاؾ١ٝ 

املغت٣ٛ احملًٞ ٖٞ َٔ ابضط  ع٢ًيزِٜٗ يًُؾاصن١ يف ع١ًُٝ ايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ ٚاملؾاصن١ 

اعات خاصد١ مج ِٗ اىلا٫عباب اييت ارت ايٞ اطتضاط ايهجرل َِٓٗ يف ايٓظاع املغًح ٚاْنُاَ
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املكذلسات  ع٢ًعٔ ايكإْٛ ٚمماصع١ ايعٓـ ٚقز صنظْا يف ٖشا ايزيٌٝ بؾهٌ نبرل 

ٚايدلاَر اييت تغاعز يف َعادت١ ٖشا ايغبب ا٫عاعٞ َٔ اعباب َٚٗزرات ايتُاعو 

 .ا٫دتُاعٞ ٚايغ٬ّ 

 ٌمبْٔٛظؼف دٚس خٙبد أفبر اٌمبْٔٛ ٚزً ادلشىالد  ٚإٌضاػبد احمل١ٍخ خبسج ِؤسسبد س١بدح ا

َٔ ابضط اعباب اْتؾاص ايعٓـ ٚايقضاعات املغًش١  إ ع٢ًٜتؿل ايهجرل َٔ ايؾباب ٚاملٓعُات 

ٖٛ غٝاب رٚص اقغاّ ايؾضط١ ٚاحملانِ ٚايٓٝابات ٚدٗات اْؿاس ايكإْٛ ٚبضٚط تٓعُٝات 

غرل صزل١ٝ بز١ًٜ تكّٛ عٌ املؾه٬ت بني املٛاطٓني َٚعادت١ ايٓظاعات ٚايقضاعات احمل١ًٝ 

غرلٖا  اٚ ايعكاٍ اٚ طعُا٤ ادتُاعات املغًش١ اٚ املؾاٜخ خ٬ٍيف املز١ٜٓ اٚ ايضٜـ َٔ  عٛا٤

ٗا تٓعُٝات خاصز اطاص ايغًط١ ايضزل١ٝ اماؾ١ ايٞ بضٚط مجاعات َغًش١ متتًو ٚمجٝع

ار٣ اىل دت٤ٛ ايهجرل َٔ ايٓاؼ اَهاْٝات اندل َٔ تًو اييت متتًهٗا دٗات اْؿاس ايكإْٛ مما 

ِ َٔ خ٬ٍ اعتدزاّ ايغ٬ح ٚاْتؾاص ادتُاعات املغًش١ يف ا٫سٝا٤ ٚايكض٣ سٌ َؾانًٗ اىل

ٚبزٕٚ اعباب ٚاْتؾاص ايكتٌ خاصز ايكإْٛ ٚا٫ؾ٬ت َٔ ايعزاي١  ٭عبابايٓاص  بإط٬مٚايكٝاّ 

  .ٝا َٚغتكب٬ ايغ٬ّ ٚايتعاٜؿ ايغًُٞاب تعُل ايؾضذ ا٫دتُاعٞ ٚتٗزر سايٚمجٝعٗا اعب

 ٚاالداسٞ  ٚاٌس١بسٟاٌفسبد ادلبيل 
اْتؾاص ايؿغار بؾهٌ نبرل َايٝا ٚاراصٜا ٚتكاعِ ايغًط١ َٔ قبٌ ا٫سظاب ٚادتُاعات 

املغت٣ٛ احملًٞ ٚتعٝني املكضبني َٔ ا٫سظاب ٚادتُاعات يف  ع٢ًاملغًش١ يف نٌ َهإ 

ٚتػًٝب ا٫سظاب ، ٚظا٥ـ اراص١ٜ عًٝا َٚتٛعط١ بزٕٚ تٛؾض اٟ َعاٜرل يًهؿا٠٤ ٚارتدل٠ 

يز ْٛعا َٔ ايؾعٛص نٌ سيو ٚ ، سغاب ايٛط١ٝٓ ٚاعتبعار امل٪ًٖني ع٢ًقاحل اذتظب١ٝ يًُ

ؼ يز٣ اجملتُع احملًٞ ٚخاف١ ايؾباب ٖٚشا ايؾعٛص بايطبع َٔ ا٫عباب اييت باإلسباط ٚايٝأ

  .تٗزر ايتُاعو ا٫دتُاعٞ ٚٚسز٠ اجملتُع بؾهٌ نبرل

َ اٌشمس١خ ٚاحلضث١خ  احلشذ اٌطبئفٟ ٚاٌذ٠ٕٟ ٚاٌذٚس اٌسٍجٟ ٌٛسبئً االػال
 ٚسٛء استغالي ٚسبئً اٌتٛاصً االختّبػٟ

بني طضيف اذتضب عٛا٤  أٚد٘خ٬ٍ ؾذل٠ اذتضب يف ايُٝٔ بًؼ ايتشضٜض ايطا٥ؿٞ ٚاذتظبٞ 

نإ ايتشضٜض عٝاعٞ اٚ طا٥ؿٞ اٚ رٜين ٚنإ سيو ايتشضٜض ٖٛ احملضى ا٫عاعٞ 

اَز اذتضب ٚعببا اٜنا َٔ اعباب  ايقضاع يف ايُٝٔ ٚعببا اعاعٝا َٔ اعباب اطاي٘ يتأدٝر

 ع٢ًاعتُضاص َز دبٗات ايكتاٍ بايطاق١ ايبؾض١ٜ ٚايؾباب يًُؾاصن١ يف ايقضاع عٛا٤ 

َغت٣ٛ اجملُٛعات  ع٢ً َغت٣ٛ ايؾُاٍ ٚادتٓٛب اٚ ست٢ ع٢ًاملغت٣ٛ ايعاّ يف ايُٝٔ اٚ 
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املغا٥ٌ سات ا٫ثض ايبعٝز تٗزر  أخطضي١ َٔ ْطام ايطضف ايٛاسز ٚتعز ٖشٙ املغأيف  ٠ايقػرل

بؾهٌ نبرل ع١ًُٝ ايغ٬ّ يف ايُٝٔ ٚيف نٌ َٓطك١ َٔ املٓاطل ايقػرل٠ ، نُا إ 

ا٫عتػ٬ٍ ايغ٧ٝ يًؾباب ايٓاؽطني َٔ قبٌ ا٫سظاب يف َٛاقع ايتٛافٌ ا٫دتُاعٞ ٚدعًٗا 

 َٓق١ يٓؾض ايهضا١ٖٝ ٚاذتكز ٚمتظٜل ايٓغٝر ا٫دتُاعٞ . 

 وً رٌه ٘ذد ِٚبصاي ٠ٙذد إٌس١ح االختّبػٟ ٚاٌتؼب٠ش ثشىً وجري خذا 

 ظؼف اٌجٕبء ادلؤسسٟ ٚاالِىب١ٔبد ادلتٛفشح ٌٍّٕظّبد ٚادلجبدساد ٌتٕف١ز ثشاِح اٌسالَ
َغت٣ٛ  ع٢ًايهجرل َٔ املٓعُات احمل١ًٝ تعاْٞ َٔ معـ ؽزٜز يف بٓٝتٗا ايتشت١ٝ عٛا٤ 

ايتٌُٜٛ ٖٚشا دعًٗا عادظ٠ عٔ  ع٢ًا٫َهاْٝات املار١ٜ اٚ ارتدلات ٚاملٛاصر ايبؾض١ٜ اٚ ايكزص٠ 

ايكٝاّ باٟ تزخٌ يًتدؿٝـ َٔ ا٫عباب اييت تػشٟ ايعٓـ ٚايتطضف ٚتٗزر ايتعاٜؿ 

ا٫دتُاعٞ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ ، خاف١ بعز إ غارصت ايهجرل َٔ املٓعُات ايزٚي١ٝ ٚاملُٛيني ايُٝٔ 

  .اضتقضت ايت٬ُٜٛت ٚاملغاعزات ا٫ْغا١ْٝ املكز١َ يًُٝٔ يف ايتزخ٬ت ا٫ْغا١ْٝ ؾكطٚ

االفىبس ٚادلمرتزبد ٌٍتذخالد ادلطٍٛثخ ِٓ ادلٕظّبد احمل١ٍخ ٚادلجبدساد -ة
 ادلستٜٛ احملٍٟ ػٌٍٝتؼض٠ض اٌتؼب٠ش اٌسٍّٟ ٚثٕبء اٌسالَ 

ملبارصات املغتٗزؾ١ َٔ خ٬ٍ قزَت املٓعُات ٚايؾباب ٚأَ خ٬ٍ ْتا٥ر ا٫عتبٝإ ؾكز 

َٔ ا٫ؾهاص ٚاملكذلسات ٭ْؾط١ َٚؾاصٜع تغاعز يف تعظٜظ  ٚنبرلٌا ٖا٬ٌ٥ ا٫عتبٝإ نٌُا

ايتُاعو ا٫دتُاعٞ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ عٝتِ اصؾام نٌ ا٫ؾهاص يف املًشل ارتال بٗشا ايزيٌٝ 

ؾهاص ِٖ تًو ا٫ض٥ٝغٞ يف ٖشا ايزيٌٝ عٝتِ تًدٝك أٚيهٔ َٔ خ٬ٍ ٖشا ادتظ٤ اي

ٚا٫قذلاسات ملغاعز٠ املٓعُات ٚاملبارصات يف تطٜٛض ٚتقُِٝ بضازتٗا يف زتاٍ بٓا٤ ايغ٬ّ 

 َٔ ٖشا ادتظ٤ َٔ ايزيٌٝ . (أ)م٤ٛ املؾه٬ت ٚا٫عباب اييت عبل سنضٖا يف ايؿكض٠  ع٢ً

افىبس ِٚمرتزبد ٌالستفبدح ِٓ طبلبد اٌشجبة ٚاششاوُٙ يف ػ١ٍّخ ثٕبء اٌسالَ ٚتؼض٠ض  -1
 ٠ش اٌسٍّٟ :اٌتؼب

متٌٜٛ َبارصات فػرل٠ يًؾباب ٜكَٕٛٛ َٔ خ٬شلا بتٓؿٝش اْؾط١ زتتُع١ٝ خز١َٝ  -

َجٌ َبارصات تضَِٝ ايطضم ايقػرل٠ اٚ حتغني ايٛفٍٛ ايٞ املٝاٙ ٚفٝا١ْ ؽبهات املٝاٙ 

 .........اخل
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اؾ٬ّ َٚٛار تٛع١ٜٛ سٍٛ بٓا٤  إلْتازتؾذٝع ايؾباب املبتهضٜٔ يف زتاٍ ايتقٜٛض ٚاملْٛتاز  -

ايغ٬ّ ٚتعظٜظ ايتعاٜؿ ايغًُٞ ٚايتُاعو ا٫دتُاعٞ ٚاط٬م َغابكات سٍٛ ٖشا املٛمٛع 

 .ؾًِ ٚاؾنٌ يٛس١ اٚ اؾنٌ عٌُ ؾين ...اخل ٭ؾنٌ

تكزِٜ تزصٜبات ْٛع١ٝ)يف  ع٢ًفٓاع١ ٚبٓا٤ قزصات ايكار٠ ايؾباب : َٔ خ٬ٍ ايذلنٝظ  -

ايؾباب  ٭بضطايعٌُ ايطٛعٞ...........اخل(   -اذتٛاص–ايتعاٜؿ -ؾض ايٓظاعات–زتاٍ ايغ٬ّ 

ٌ ايعُض١ٜ املبهض٠ ٚفٓاع١ مناسز َٔ ايكار٠ ايؾباب ٚدعًِٗ ٜكَٕٛٛ بزٚص َِٗ يف يف املضاس

 ع٢ًتزصٜب اقضاِْٗ يف املزاصؼ ٚادتاَعات ٚايكٝاّ بأعُاٍ قٝار١ٜ تؾذع بك١ٝ ايؾباب 

 .ا٫يتشام بِٗ ٚعزّ ا٫طتضاط يف ايٓظاع املغًح 

ح باب ايتطٛع يًؾباب ؾت ع٢ًْطام ٚاعع ٚتؾذٝع املٓعُات احمل١ًٝ  ع٢ًؾتح اجملاٍ  -

  .اْؾط١ املٓعُات احمل١ًٝ ٚايكٝاّ بزٚص َِٗ يف حتغني اٚماع زتتُعاتِٗ ي٬ْنُاّ اىل

–باب بهٌ ؾ٦اتِٗ )ايٝاؾعني تٓعِٝ َغابكات صٜام١ٝ ٚتضؾ١ٝٗٝ ٚاْؾط١ ٜؾذلى ؾٝٗا ايؾ-

 ايؿتٝات(–املعاقني  _املُٗؾني

 ادلستٜٛ احملٍٟ ٚادلسبءٌخ ٚحمبسثخ اٌفسبد ػٍٝاٌشجبة  إلششانأشطخ  -2
متٌٜٛ ٚرعِ ٚصـ ايعٌُ ٚا٫دتُاعات اييت ٜؾاصى ؾٝٗا ايؾباب ٚايغًطات احمل١ًٝ ٜكزّ  -

 .ؾٝٗا ايؾباب اع٦ًتِٗ ٚاؾهاصِٖ َٚٓاقؾ١ ايكناٜا ايعا١َ َع ايغًطات احمل١ًٝ 

تهٜٛٔ زتُٛعات َٚبارصات ؽباب١ٝ يف املٓاطل ٜهٕٛ َعذلف بٗا صزلٝا َٔ قبٌ ايغًطات  -

 ايغًطاتاحمل١ًٝ يف نٌ َٓطك١ تغاعز يف َتابع٘ قناٜا َٚؾه٬ت ايغهإ يف َٓاطكِٗ ايٞ 

 .ايضزل١ٝ َٚتابع١ سًٗا 

١ تٛع١ٝ ايغهإ احملًٝني بكناٜا ايغ٬ّ ٚايتُاعو ا٫دتُاعٞ َٔ خ٬ٍ اْؾط١ ؽبابٝ -

 .َؾذع٘ بايتٓغٝل َع عكاٍ اذتاصات ٚاعنا٤ اجملايػ احمل١ًٝ

رعِ ايتشايؿات ٚايؾبهات ايؾباب١ٝ املع١ٝٓ بأْؾط١ ايتُاعو ا٫دتُاعٞ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ يف  -

 .املٓاطل ايقػرل٠ 

اعزار ٚثٝك١ بني ايؾباب ٚادتاْب اذتهَٛٞ تتنُٔ قٛاعز محٌ ايغ٬ح يف ا٫سٝا٤  -

طا٤ ايؾباب رٚصا يف ْؾض تًو ايكٛاعز بني اقضاِْٗ يف ا٫سٝا٤ ايقػرل٠ ٚاملٓاطل ٚاملٓاعبات ٚاع

 .ٚاذتاصات 
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 .أشطخ ِٚمرتزبد ٌتسسني دٚس ِؤسسبد اٌتؼ١ٍُ يف ثٕبء اٌسالَ ٚاٌتؼب٠ش اٌسٍّٟ -3

 .رعِ اْؾط١ بٓا٤ قزصات املعًُني ٚايكٝارات ايتع١ًُٝٝ -

رعِ بضاَر َٓتع١ُ سٍٛ بٓا٤ ايغ٬ّ ٚايتعاٜؿ ايغًُٞ يف ا٫ساع١ املزصع١ٝ ٚطابٛص -

 .ايقباح 

ا٫قٌ اعبٛعٝا يف زتاٍ ايتعاٜؿ ايغًُٞ  ع٢ًاعتُار سق١ رصاع١ٝ  ع٢ًتؾذٝع املزاصؼ -

 .ٚبٓا٤ ايغ٬ّ 

رعِ ٚتؾذٝع اعاخ ايتدضز يف ادتاَعات خاف١ قغِ ا٫ع٬ّ ٚارتز١َ ا٫دتُاع١ٝ يف -

  .اٍ ايتعاٜؿ ايغًُٞ ٚبٓا٤ ايغ٬ّزت

صبط ايطايب ٚامل٪عغ١  ع٢ًتؾذٝع اذتقك املزصع١ٝ ٚاحملامضات ادتاَع١ٝ اييت تضنظ -

صؼ يف ؾض اا٫دتُاع١ٝ باجملتُع ٚتؾذٝع املبارصات اييت ٜكّٛ بٗا ط٬ب ادتاَعات ٚاملز

 .ايٓظاعات ٚايتٛع١ٝ ببٓا٤ ايغ٬ّ يف َٓاطكِٗ 

ٚعا٥ٌ تع١ًُٝٝ َٚٛار تٛع١ٜٛ سٍٛ بٓا٤  إلْتازيًُزاصؼ ٚادتاَعات  تٛؾرل املٛاصر املاي١ٝ-

اييت تزعٛ  يٮعُاٍايغ٬ّ ٚايتعاٜؿ ٚتؾذٝع اقا١َ املعاصض ٚاملغابكات املزصع١ٝ ٚادتاَع١ٝ 

 .ايغ٬ّ ٚايتعاٜؿ  اىل

تؾذٝع ايظٜاصات املزصع١ٝ ٚادتاَع١ٝ بني ادتاَعات ٚاملزاصؼ يتبارٍ ا٫عُاٍ املغضس١ٝ -

 .ٚايؿ١ٝٓ يف زتاٍ ايتعاٜؿ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ 

 .َغت٣ٛ ايط٬ب يف املزاصؼ  ع٢ًتقُِٝ اري١ ٚارٚات َبغط١ -

تطٜٛض ٚعا٥ٌ تع١ًُٝٝ يف املزاصؼ يتغٌٗٝ ع١ًُٝ تظٜٚز ايط٬ب باملعًَٛات ٚاملٗاصات -

 .٫جتاٖات سٍٛ بٓا٤ ايغ٬ّ ٚايتعاٜؿ ايغًُٞ ٚا

تٓعِٝ ؾعايٝات ؾ١ٝٓ ٚاعُاٍ ابزاع١ٝ ٚدزاصٜات ٚصعَٛات يف عاسات املزاصؼ يتعُٝل -

 .ا٫ؾهاص ا٫ظتاب١ٝ سٍٛ قِٝ ايغ٬ّ ٚايتعاٜؿ ايغًُٞ

 تؼض٠ض دٚس اجلٙبد اٌشمس١خ ٚسخبي اٌذ٠ٓ ٚاالػال١ِني يف ثٕبء اٌسالَ ٚاٌتؼب٠ش اٌسٍّٟ  -4

ٚصداٍ ايزٜٔ يف زتاٍ ايتُاعو  يإلع٬َٝنيؿٝش ٚصـ عٌُ ٚرٚصات تزصٜب١ٝ تٓ-

  .ا٫دتُاعٞ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ ٚتٓعِٝ خطب َغذزٜ٘ يف ٖشا ادتاْب َٔ خ٬ٍ خطبا٤ املغادز

ٚصـ عٌُ ْٚزٚات َع ا٫سظاب ايغٝاع١ٝ ٚقار٠ اجملتُع يًتدؿٝـ َٔ ارتطاب اذتظبٞ -

 .ايتشضٜنٞ 



 

  

 
 

   28 

 دلَل امليظنات ًاملبادرات احمللَة يف بياء السالو 

اؾهاص يتعظٜظ ايتُاعو  عٞ اييت تتب٢َٓٛاقع ايتٛافٌ ا٫دتُا ع٢ًتؾذٝع اجملُٛعات -

 .ا٫دتُاعٞ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ 

سز٠ تغاعز ٖشٙ ايؿ١٦  ع٢ًاعزار اري١ تٛع١ٜٛ يهٌ ؾ١٦ َٔ ايؿ٦ات ايٓؾط١ يف اجملتُع -

 .ايكٝاّ بزٚص اظتابٞ يف ٖشا ادتاْب ع٢ً

 أشطخ ٌتم٠ٛخ اٌج١ٕخ االسبس١خ ٌٍّٕظّبد احمل١ٍخ  -5
ٚايتعاٜؿ يف زتاٍ ؾض ايٓظاعات  عايًٝا قزصات زتُٛع٘ َٔ املزصبني احملذلؾني تزصٜبًابٓا٤ -

  .يًعٌُ املغتكبًٞ يف ٖشا ادتاْب تهٕٛ ْٛا٠ ايغًُٞ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ ست٢

 أشطخ ٚثشاِح ِتؼذدح اخشٜ  -6
 .تؾذٝع املؾاصٜع ايقػرل٠ املزص٠ يًزخٌ يًؾباب ايعاطًني عٔ ايعٌُ -

ايبز٤  ع٢ًتٓؿٝش اْؾط١ ٚٚصـ َع ادتٗات اذته١َٝٛ يتٛؾرل ب١٦ٝ َٓاعب١ يتؾذٝع ايؾباب -

املغا١ُٖ يف  ع٢ًمبؾاصٜع َجٌ ايتقاصٜح ٚا٫عؿا٤ات ٚتؾذٝع ايبٓٛى ٚايكطاع ارتال 

 متٌٜٛ تًو املؾاصٜع 

ا٫بتهاص ٚحتغني َؿاِٖٝ  ع٢ًتؾذٝع املدُٝات ايؾباب١ٝ سات ا٫ْؾط١ اييت تغاعز -

 .ايتعاٜؿ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ 
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 ػٍٝ ِستٜٛ اٌذٌٚخ :
 ارخاٍ َبار٨ ثكاؾ١ ايغ٬ّ يف املكضصات ايزصاع١ٝ. 

 .اؽضاى ايؾباب يف ع١ًُٝ فٓع ايكضاص يف ساٍ ايتغ١ٜٛ ايغٝاع١ٝ 

 اؽضاى ايؾباب بؾهٌ ؾعاٍ يف امل٪متضات ايع١ًُٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايزٚي١ٝ.  

  تٛؾرل املٛار اي٬ط١َ يتؿعٌٝ داْب ا٫بزاع ٚا٫بتهاص ٚتبين املٛاٖب ٚتطٜٛضٖا

 .ٚتكزميٗا ستًٝا ٚخاصدًٝا 

  يٮْؾط١تغٌٗٝ إدضا٤ات ايتقاصٜح . 

 ْؾط١ اييت تٓؿشٖا امل٪عغات عزّ تقعٝب اإلدضا٤ات يٮ. 

 .ّتؾذٝع املبارصات ٚادتُعٝات ايؿاع١ً يف ْؾض ثكاؾ١ ايغ٬ 

  تعظٜظ املٛاط١ٓ يز٣ ايؾباب ٚبح ايضٚح ايٛط١ٝٓ ٚتعُٝل سب٘ يٛطٓ٘ ٚا٫عتعزار

 .ايٛطٔ ًزؾاع عٓ٘ َٔ أٟ خطض ٜٗزري

 ع٬ّ ٚايؾباب يف ايتٛع١ٝ سٍٛ ثكاؾ١ ايغ٬ّ.عٌُ زتاٍ ٚاعع يإل 

 .ايدلاَر املزع١َٛ ٚاملغتُض٠ 

 ٤ ايغ٬ّ عٌُ را٥ض٠ خاف١ يف ايغًط١ احمل١ًٝ تعٌُ ع٢ً املؾاصن١ ايعا١َ يف بٓا

 عٔ طضٜل ؾعايٝات شتتًؿ١ .

 .اختٝاص ايكٝارات ايؾباب١ٝ يف ٚظا٥ـ اختار ايكضاص 

 ٍٛايغ٬ّ. اقغاّ َغاس١ ٚاعع١ يًؾباب يف ا٫ع٬ّ يًشزٜح س 

 .ًِا٫يتظاّ بايكٛاْني ايزٚي١ٝ يف قن١ٝ اذتضب ٚايغ 

 ُات تضؽٝح ايؾباب ايؿاعًني يف اجملتُع ٜٚتِ اْتدابِٗ عٔ طضٜل ادتاَعات ٚاملٓع

 .ست٢ ٚإ ناْٛا غرل َتشظبني

 .تك١ٜٛ ايؾبهات ايٛط١ٝٓ ٚتعظٜظ ا٭ْؾط١ اجملتُع١ٝ املًب١ٝ ٫ستٝادات ايؾباب 

 ؾط١ ايؾباب خاف١ َٔ خ٬ٍ اذتٛاص ٚا٭ْٜظ بٓا٤ ايجك١ بني فٓاع ايكضاص ٚتعظ

  .ط بٓا٤ ايجك١ٚايزٚصات ايتزصٜب١ٝ اييت تعظ

 ِٓ خبٔت ِٕظّبد اجملتّغ ادلذٟٔ :

  ا٭ري١ ايتٛع١ٜٛ ٚتٓؿٝش ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ يًؾباب ٚايكٝاّ بزعِ ٚتٓؿٝش اعزار

 ا٭ْؾط١ اشلارؾ١ اىل متهني ايؾباب .

 .ّايعٌُ ع٢ً تأٌٖٝ ايؾباب يف دٛاْب بٓا٤ ايغ٬ 
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  رعِ َؾاصٜع ايتدضز ٚاملغابكات ٚايؿعايٝات ايؾباب١ٝ ٚتؾذٝع اعتُضاصٖا يف مجٝع

 اجملا٫ت.

 اجملتُع ٚايٓاطسني َٔ خ٬ٍ ايتٛطٜع  ني اؾضارعزّ خًل فضاعات ٚحتغغات ب

 ايػرل عارٍ يإلغاث١.

  تٛؾرل ايزعِ املدقك ٭ْؾط١ ْؾض ايغ٬ّ بؾهٌ ناٌَ ٚعزّ مٝاع شتققات

 ٖشٙ ا٭ْؾط١.

  إعار٠ بٓا٤ ايشانض٠ يز٣ ايؾباب َٔ خ٬ٍ ايتٛافٌ ايجكايف ٚاذتناصٟ بني

 ٚا٫ٚيٜٛات.ا٭دٝاٍ ٚاعتذُاع طاقات ايؾباب ضتٛ ا٭ٖزاف 

 .تأٌٖٝ ايؾباب يف زتا٫ت ايجكاؾ١ 

 .بضاَر ايتٛع١ٝ ٚايتجكٝـ 

 .تؾبٝو َع نٌ املٓعُات ايعا١ًَ يف بٓا٤ ايغ٬ّ يتشزٜز يكا٤ات رٚص١ٜ 

 .ايتزصٜب ٚتؾهٌٝ املبارصات ٚا٫حتارات ٚبٓا٤ ايٓٛارٟ ايضٜام١ٝ 

 .ايتٛدٝ٘ اىل ايتأٌٖ ٚايتُهني يًؾباب 

  ٫عُاٍ يف زتاٍ ا٫عُاٍ اإلْغا١ْٝ ٚا املٓعُاتَٔ  ايؾباب ايؿاعًنياعتكطاب

 ايغ٬ّ.ارتاف١ ب

  نعاٌَ يتػرل ايغًٛى ٚتعظٜظ ايتُاعو تطٛعني َيٝقبشٛا ؽباب ايؾاب تزصٜب

 .ا٫دتُاعٞ يف اجملتُعات

 ّإظتار ؾضل تزصٜب١ٝ ٚتأ١ًٖٝٝ يًؾباب يف داْب ثكاؾ١ ايغ٬. 

 ِٓ خبٔت ادلٕظّبد اٌذ١ٌٚخ:

  ا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ يف اجملتُع ٚخاف١ با٭صٜاف.رعِ امل٪عغات ٚاملٓعُات 

 ار٠ َؾاصن١ ايؾباب يف ع١ًُٝ بٓا٤ ايغ٬ّ.ٜاينػط ع٢ً فاْعٞ ايكضاص يف ط 

  تزصٜب َٓعُات اجملتُع املزْٞ ٚادتٗات ايضزل١ٝ ٚاذته١َٝٛ ع٢ً ايتعاٌَ َع

ٌ ا٭ْؾط١ ٚايدلاَر ايؾباب١ٝ ٚنٝؿ١ٝ تطٜٛضٖا ٚتٛدٝٗٗا ٚا٫عتؿار٠ َٓٗا ٚمتٜٛ

 ايدلاَر ٚا٭ْؾط١.

 ٞرعِ بضاَر ايغًِ ا٫دتُاع.  

 .تأٌٖٝ ٚتزصٜب نٛارص شتتًؿ١ َٔ اجملتُع 

 . ايزٚصات ٚايدلاَر ايتٛع١ٜٛ 

 .رعِ ايؾباب َايًٝا ْٚؿغًٝا ٚعًًُٝا 

 ثكاؾت٘ايغ٬ّ ْٚؾض  زتاٍ تبين َؾاصٜع ٚبضاَر خز١َٝ يهٌ َٔ ٜعٌُ يف. 
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  املٓعُات ايتٛع١ٜٛ يف اجملتُع.اؽضاى ٚرعِ اندل قزص َٔ املٓعُات ٚخاف١ 

  متٌٜٛ ايدلاَر ايؾباب١ٝ. 

 .ايظاّ املٓعُات احمل١ًٝ بإرخاٍ ؾ١٦ ايؾباب مُٔ املغتؿٝزٜٔ َٔ ايدلاَر. 

 ٖٚايتُهني يًؾباب.ٝرعِ بضاَر ايتأ ٌ 

  رعِ املٓعُات احمل١ًٝ َٔ ادٌ اؽضاى ايؾباب يف اختاس ايكضاص بعز َعضؾت٘ بأ١ُٖٝ

 .ايغ٬ّ

  اذتاد١ اىل تطٜٛض ٚحتغني بضاَر اذتٛاص بني ايجكاؾات. 

 .اذتاد١ اىل َغح ٚتٛثٝل ٚتكِٝٝ ا٫بتهاصات ٚايتذاصات ايٓادش١ 

  عٌُ ٚصـ عٌُ تتٝح َؾاصن١ ايؾباب يف بضاَر ثكاؾ١ ايغ٬ّ َٚؾاصن١

 .املعًَٛات ٚتبارٍ ارتدل٠ ٚايجكاؾ١ بني ايؾباب ٚاملٓعُات ايزٚي١ٝ

  ايؾباب ٚرٚص  2250تطبٝل قضاص. 
 ٟايزعِ املارٟ ٚايؿهض. 
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 اٌسالَ ثمبفخ تؼض٠ض أخً ِٓ ادلمرتزخ ٚاألٔشطخ ادلششٚػبد
ّ  ايتيت  ٚاملؾضٚعات ا٭ْؾط١ ايتٛعع يف ميهٓٗا ست٢ نجرل٠ َٛاصر املٓعُات حتتاز  أٚ سايٝتا  بٗتا  تكتٛ

ٞ  ٚؾُٝتا . ايغ٬ّ يجكاؾ١ املدتًؿ١ ادتٛاْب يتعظٜظ  ايعاملٝت١  املٓعُتات  سنضتٗتا  ايتيت  بعتض ا٭َجًت١   ًٜت

 عتتٔ ا٭َجًتت١ إىل بعتتض باإلمتتاؾ١ شلتتا، ايتابعتت١  احملًٝتت١ ايؿضعٝتت١ امل٪عغتتات عتتٔ ؾنتت٬ً ٚاإلقًُٝٝتت١

 .أنجض َٛاصر شلا ؾضتتٛ َا إسا بٗا ايكٝاّب تضغب اييت ٚا٭ْؾط١ املؾضٚعات

 اٌشمسٟ غري ٚاٌتؼ١ٍُ اٌتذس٠ت
 : أنجض أٚ ٚاسز٠ ملٓع١ُ ايتابع ايؿضع١ٝ امل٪عغات بٗا تكّٛ اييت ا٭ْؾط١

o ايٓظاع حتٌٜٛ َٗاصات سٍٛ تزصٜب١ٝ بضاَر. 

o ٚايتٌُٜٛ ايتٓعِٝ ٚ املؾضٚعات إراص٠ سٍٛ تزصٜب١ٝ بضاَر. 

o جتٓب٘ ايقعب َٔ يٝػ ٚأْ٘ ؾطضٜا ؽ٦ٝا يٝػ ايعٓـ بإٔ ايتٛع١ٝ طٜار٠. 

o ايغ٬ّ فٓاع١ أدٌ َٔ ايؾباب عٌُ سٍٛ عٌُ ٚصـ. 

o ًِٝاإلْذلْت اعتدزاّ نٝؿ١ٝ ايٓاؼ تع. 

o طتضم  عًت٢  ٚاملعًُتني  ايؾتباب  تزصٜب  ٌ ٌ  نٝؿٝت١  ٚعًت٢  ايٓتظاع  ست  ْقتح  بتضاَر  َتع  ايتعاَت

 .بايغ٬ّ ٜ٪َٕٓٛ أؾضار ٚتطٜٛض ت١ُٝٓ أدٌ َٔ املزاصؼ يف ٚإصؽار ا٭قضإ

o ٚايجكاؾ١ ايتعًِٝ يف اذتل ٚ ايًػ١ سكٛم سيو يف مبا اإلْغإ، سكٛم سٍٛ رصاع١ٝ سًكات. 

o  ايؾباب َ٪عغات َناعؿ١ أدٌ َٔ ايجكايف ايتٓٛع ع٢ً املتزصبني تزصٜب. 

 :ػبدل١خ دلٕظّبد اٌتبثؼخ اٌفشػ١خ ادلؤسسبد لذِتٙب ِمرتزبد
o املتزصبني يًُتطٛعني ٚ ٚاملٛد١ٗ ايغ٬ّ ثكاؾ١ مبٗاصات ايتزصٜب بضاَر يف ايتٛعع . 

o ًِٝٚايزعتٛص. ايغٝاع١ٝ ايع١ًُٝ سٍٛ ايضٜؿ١ٝ املٓاطل يف املبغط ايتع 

o اعتزا٤ات أ١ٜ َٔ اإلْغإ سكٛم محا١ٜ ٚ تٛثٝل نٝؿ١ٝ عٔ ايكاْْٛٞ ؽب٘ ايتزصٜب  . 

o ايؾعيب ٚاملغضح املتشضن١ ايضعّٛ اعتدزاّ طضٜل عٔ يًؾباب ايغ٬ّ ثكاؾ١ تزصٜػ 

 . ٚايهاصٜيب ٚايغٓػاٍ ٚبانغتإ اشلٓز يف ا٭َض نُا ٖٛ ٚاملٛعٝكٞ

o املعًَٛات ْٚكك ايؿِٗ ع٤ٛ َع تتعاٌَ إٔ ميهٔ ٚاييت ٚتزصٜب١ٝ تع١ًُٝٝ ٚسزات تطٜٛض 

 ا٭عاؼ ع٢ً بٓا٤ تطٜٛضٖا ظتب ٚاييت ٚايػضبٝني ايعضب بني ٚاملٛدٛر٠ ٚايُٓاسز ايتع١ًُٝٝ

 . خًؿٝاتِٗ عٔ ايٓعض بػض ايؾعٛب بني ٚاذتٛاص ايعامل١ٝ َٔ اذتضٜات املٓاعب

 عٔ ايغ٬ّ بجكاؾ١ ايتٛع١ٝ يظٜار٠ مح٬ت يف ايكَٛٞ املغت٣ٛ ع٢ً املٓعُات أعنا٤ ٜٓدضط إٔ ظتب

 ع٢ً بأعُاٍ ايكٝاّ ميهِٓٗ ٚست٢ يًؾباب ايكزصات ٚبٓا٤ اإلع١َٝ٬، ٚاذت٬ُت ايعٌُ، طضٜل ٚصـ

 ْٝذرلٜا إىل ايدلاطٌٜ َٔ ايكاصات عدل ارتدلات تبارٍ ع١ًُٝ تٝغرل ٜتطًب ٚايشٟ..... املغت٣ٛ احملًٞ

 .عامل١ٝ اتقاٍ خ٬ٍ ؽبه١ َٔ ٚغرلٖا
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 اٌؼبدلٟ : اٌشجبة ثني االتصبي شجىخ

 بايكٝتارات  ارتافت١  ايكتزصات  يبٓتا٤  ايزٚيت١  َغتت٣ٛ  عًت٢  يتزصٜبٝت١ ا املٓاعتبات  يتطتٜٛض  خطت١  ٚمع

ٞ  طٜتار٠  أدٌ َٔ ايغ٬ّ ثكاؾ١ بكناٜا ايؾباب١ٝ ٚاملضتبط١ ٞ  املغتت٣ٛ  عًت٢  ايتٛع ٞ  ايكتَٛ  َتع  ٚايتزٚي

ٔ  مجًٝعا ايؾباب ؾٝ٘ ًٜتكٞ ٚايشٟ ايؾباب ايعاملٞ َٓتز٣ َتابع١ ٌ  َت ٍ  املغتتُض،  ايتتزصٜب  أدت  ٚتبتار

ٍ  عًت٢  بٓتا٤  رٚيٝت١  ع٬ُت ايؾباب ٖ٪٤٫ ٜكّٛ املُهٔ إٔ َٔ أْ٘ نُا ادتٝز٠، ارتدلات  ايتيت  ا٭عُتا

 خ٬شلِ.  َٔ متت

ٌ  تٛؾض ساي١ ٚيف  ٔ  ايتُٜٛت ٌ  َت ٕ  ايػتضض  ٖتشا  أدت ٌ  ٜغتاعز  عتٛف  ا٭َتض  ٖتشا  ؾتإ  عًت٢  نتبرل  بؾته

ٍ  أغًتب  ٚيف بايؾتباب،  املٗتُت١  بتني املٓعُتات   ايتعإٚ  َتع  اذتهَٛٝت١  غترل  املٓعُتات  تتٓتاؾػ  ا٭ستٛا

ٟ  ستاؾظ  ٚدتٛر  إٔ إ٫ املهًُت١،  ٚاملٛاصر ارتدلات قٝاَٗا بتكاعِ َٔ بز٫ بعنٗا ٔ  َتار  ٜغتاعز  إٔ ميهت

 .املٓعُات بني ايتعإٚ تؾذٝع ع٢ً

 خبِؼبد تذس٠س ثمبفخ اٌسالَ:

 ِايغ٬ّ داَع١: َجٌ عامل١ٝ; داَعات طضٜل عٔ ايغ٬ّ ثكاؾ١ يتزصٜػ ادتٛر٠ عاي١ٝ ايدلاَر تت  

 ادتاَعتات  ٚؽتبه١  ايُٓغتا،  يف ا٭ٚصٚبٝت١  يًذاَع١ ايتابع ايغ٬ّ رصاعات َٚضنظ يف نٛعتاصٜها،

 .ايعامل املتشز٠ يف

 ايزٚيٝت١  ايظَتا٫ت  تٛدز  ٔ ٌ  َت ٌ  ايغت٬ّ،  أدت ٟ  ايظَايت١ : َجت ّ  ايضٚتتاص ٞ  يًغت٬ ٞ  ٚايتيت  ايعتامل  تعطت

 .ؾٝٗا املؾذلنني أعزار ٜكٌ اييت ادتٓغٝات َٚؾاصن١ اختٝاص يظٜار٠ ا٭ٚي١ٝ

 ثكاؾت١  يزصاعت١  َٓتاٖر  ايعتامل  أضتا٤ شتتًـ يف تٛدز  ّ ٌ  ٚاملتزاصؼ،  ادتاَعتات  يف ايغت٬  َتٓٗر  َجت

 .اذتٝا٠ َز٣ ايقزاق١ َزاصؼ ٚبضْاَر َٚٓٗر يًغ٬ّ، ٫ٖٞ ْزا٤ يًذ١ٓ ايغ٬ّ ثكاؾ١

 َا ع٢ً ٜٓبين ايشٟ ايؾاٌَ اذتٛاص تعظط ٚاييت ادتاَع١ َغت٣ٛ ع٢ً رٚي١ٝ تع١ًُٝٝ رٚصات تٛدز 

 .اذتناصات بني ايؾاٌَ اذتٛاص ٜكّٛ ب٘
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 َكزّ ا٫قذلاح ٖٚشا ٚايجا١ْٜٛ ا٫بتزا١ٝ٥ املزاصؼ يف ايطًب١ تزصٜب َٓاٖر . 

 بايعزايت١  ارتافت١  اإلدتضا٤ات  ْتتا٥ر  ٚرصاعت١  يًغتؿض  ايؿضف١ إتاس١ تعتدل -  ٌ  اذتكٝكت١  دتٓت١  َجت

 . شلا َجٌٝ ٫ خدل٠ - صٚاْزا يف" نا ايػانا" ْٚعاّ إؾضٜكٝا، يف دٓٛب ٚاملقاذت١

 املعضؾتت١ عًتت٢ اذتقتتٍٛ يف ٜغتتاعز ايطبٝعتت١ ايٓتتظاع عًتت٢ ٚستتٌ ايتتزٚيٞ ايكتتإْٛ رصاعتت١ إٔ نُتتا

 .صٚاْزا أٚ إؾضٜكٝا يف دٓٛب عابكا سزثت اييت َجٌ أطَات سزٚخ ملٓع اي٬ط١َ ٚاملٗاصات

 اٌشجبة يف ِٕبطك خمتٍفخ ِٓ اٌؼبمل )جتبسة سبثمخ( : ِجبدساد
 املدتًؿ١. ايز١ٜٝٓ اجملُٛعات بني جتُع اييت امل٪متضات 

 ايقضاعات اْتٗا٤ بعز تكاّ اييت ايؾباب َعغهضات . 

 ايعاملٞ  ا٫حتار عنٛ اقذلسٗا اييت تًو َجٌ املضأ٠ متهني إىل تٗزف اييت ٚاملؾضٚعات املكاب٬ت

 .املتشز٠ يٮَِ ايتابع١ يًُ٪عغات

 ٚاييت املؾضٚعات ٚايؾباب بني ايتبارٍ بضاَر سيو يف مبا ايٓظاع، سٌ إىل تٗزف اييت املبارصات 

 شتتًؿ١. ثكاؾ١ٝ ٚ ٚر١ٜٝٓ عضق١ٝ خًؿٝات ٚ َٓاطل َٔ ٚاملؾضٚعات املزاصؼ بني تضبط

 تعٌُ ٚاييت ايزٚي١ٝ املزصع١ٝ ايؾبهات َ٪متض َٔ  ٌ ّ  ثكاؾت١  تعظٜتظ  أدت  أؽتاصت  ٚايتيت  ايغت٬

 .باذتٝا٠ ف١ً شلا اييت َزاصؼ ايقزاق١ إيٝٗا

 اٌؼًّ : ِٚؼسىشاد ادلششٚػبد
 ايتطٛعٝت١  يًدزَات اجملًػ ايتٓغٝكٞ ٜزٜضٖا اييت ايعٌُ َٚعغهضات ايتطٛع١ٝ املؾضٚعات 

 .ايزٚيٞ ايجكايف ايتبارٍ َ٪عغ١ ٚاييت سنضتٗا ايعامل١ٝ

 إيٝٗتا  أؽتاص  ٚايتيت  ٚايٓعاؾت١  ا٭ؽتذاص  طصاع١ أْؾط١  ٛ ٍ  ايؾتباب  ٚستز٠  يف عنت ايتتابع   ٚا٭طؿتا

 .املتشز٠ يٮَِ يًدلْاَر ايب٦ٝٞ

 ايتزصٜب  ٌ ٌ  ارَتاز  إعتار٠  عًت٢  ٚايعُت  ا٫قتذلاح  ٖتشا  إىل أؽتاص  ٚقتز  ايغتابكني،  املكتاتًني  ٚتأٖٝت

 .املغٝشٝني يًطًب١ ا٫حتار ايعاملٞ



 

 
37     

          

 دلَل امليظنات ًاملبادرات احمللَة يف بياء السالو  

 اإلػال١ِخ : ادلجبدساد

 ثكاؾ١ يتعظٜظ ٚاإلْذلْت ٚايضارٜٛ يًتًٝؿظٜٕٛ ادتٝز ا٫عتدزاّ طٜار٠  ّ  اقذلسٗتا  ٚايتيت  ايغت٬

 .املٝزاْٞ يًُغح اعتذابٛا َٔ ايشٜٔ ايعزٜز

 ّعغت١  بٗا تكّٛ اييت ا٭ؾ٬ّ َجٌ ايتغذ١ًٝٝ ا٭ؾ٬٪َ  ّ  بضْتاَر  سيتو  يف مبتا  يًطؿتٌ،  ايغت٬

 . اإلْذلْت طضٜل عٔ ا٫ختٝاص ؾضل إتاس١ َع ايعامل يف فٓاع ايغ٬ّ أععِ

 ٚمخغ١ َا١٥ عزر ٚتٛطٜع ْؾض  ٔ ّ  ايتيت  املؾتضٚع  خطتط  َت ٍ  قتا ٔ  بهتابتٗتا  ا٭طؿتا ٌ  َت  أدت

ٔ  َٓاعب عٓٛإ عامل حتت املتشز٠ ا٭َِ ٚثٝك١ أقضتٗا ٚقز اذتهَٛات ملغاعز٠ا٭طؿاٍ   َت

 . ا٭طؿاٍ أدٌ

 سيتو  إىل أؽتاصت  ٚقتز  عزٜتز٠،  يػتات  إىل اإلع٬َٝت١  ٚاملبتارصات  املتاست١  املتٛار  ْؾتض  ٚ تضمج١ 

 ".دٛرْٝٛط"ٚناي١ 

 ّايضزل١ٝ ايتعًِٝ أْع١ُ يف ايغ٬ّ ثكاؾ١ تعظط اييت اإلع١َٝ٬ ٚاملبارصات املتاس١ املٛار تكز. 

 اٌشجبة : تعبِٓ تط٠ٛش
 ايتطٛعٝت١  يًدتزَات  ايتٓغٝكٞ اجملًػ قاّ ٚقز ايؾباب، بني ٚاملكاب٬ت ا٫دتُاعات تتِ إٔ ٜهؿٞ ٫

ّ  عًٝٗا ٜٓبين إٔ ظتب اييت ٚا٫ْعهاعات يٮؾهاص إطاص تكزِٜ ع٢ً ٜكّٛ َٓٗر بتطٜٛض ايعامل١ٝ  أٟ قٝتا

 إىل تٓعتض  ٚايتيت  يًعتامل  ايتعزر١ٜ ص١ٜ٩ ع٢ً َبٓٝا ٜهٕٛ ايؾباب يتنأَ َؾضٚع أٟ عٌُ أٚ َعغهض

٘  نتشيو  ٚ َٚ٪ؽضات َضنبات َٔ َا حتتٜٛ٘ بهٌ ٚاجملتُعات ا٭ؾضار ٕ  ايتيت  املتعتزر٠  ا٭ٚدت  تهتٛ

ٔ . ٚا٭قايِٝ ٚا٭ؾضار اجملتُعات ٌ  أرا٠ ايتطٛعٝت١  اعتبتاص ارتتزَات   ٚميهت  ٚايٓتاؼ  املتطتٛعني  يتشٜٛت

ٌ  ٜت٪ثض  سٝتح  َعٗتِ،  ٜعًُٕٛ ايشٜٔ ٞ  ايعُت ِ   ايتطتٛع ٕ  ايتيت  ٚايطضٜكت١  عًت٢ َعتكتزاتٗ  بٗتا  ٜؾتٝزٚ

ٕ  اييت اجملتُعات ٔ  ٚبتشيو . ؾٝٗتا  ٜعٝؾتٛ ٌ  يتشكٝتل  ايعُتٌ نتأرا٠   َؾتضٚعات  ْعتتدل  إٔ ميهت  ايتهاَت

 .ايجابت١ املعتكزات عٔ بعٝزا ايجكاؾات بني املتبارٍ اذتٛاص إىل باإلماؾ١ ايٓؾط

 

 

  



 

  

 
 

   38 

 دلَل امليظنات ًاملبادرات احمللَة يف بياء السالو 

 

 
 
ٕ  ، ا٫ستٝادات أِٖ َٔ ايتٌُٜٛ إٔ تعتدل املٓعُات إٔ َٔ بايضغِ  ٔ  ايعزٜتز  ؾتإ ٔ  َت  اعتتذابٛا يًُغتح   ايتشٜ

 :ًٜٞ َا َٚٓٗا بايتٌُٜٛ، املتق١ً غرل ا٭خض٣ ا٫ستٝادات َٔ بعزر طايبٛا ٞاملٝزاْ

 ٍٛأْؾطتٗا ٚعٔ ايؾباب َٓعُات عٔ َعًَٛات ع٢ً اذتق . 

 ٍٛاييت املُاصعات أؾنٌ عٔ املعضؾ١، ع٢ً اذتق  ّ  ٚتبتارٍ ارتتدلات   ٚققتك  اٯختضٕٚ،  بٗتا  ٜكتٛ

 .أْؾط١ َٔ ؽدك نٌ ب٘ ٜكّٛ إٔ ميهٔ َا ع٢ً ٚحتح ا٭ؾهاص تعطٞ إٔ ٚاييت ميهٔ

 أٚ اإلْذلْتت  ؽتبه١  عًت٢  عتٛا٤  املٗتاصات  بٓا٤ يف تغاِٖ اييت املٛاصر  ٔ ميهتِٓٗ   أؽتدال  طضٜتل  عت

 ع٬ّ . َؾضٚع بٓا٤ ميهٔ نٝـ إٜناح يف املغاعز٠

 عًت٢   املؿضٚمت١  ايكاْْٛٝت١  ايكٝتٛر  مت٤ٛ  يف خقٛفا ايغؿض، سض١ٜ يًؾباب تٛؾض اييت اإلدضا٤ات

 .أخض٣ رٍٚ يف ايؾباب ٚإقا١َ ايغؿض بع١ًُٝ حتٝط ٚاييت ايتأؽرلات

  املعًَٛتتات تهٓٛيٛدٝتتا ٚٚعتتا٥ٌ باإلْذلْتتت ارتافتت١ ٚاملتتٛاصر ا٭رٚات تتتٛؾرل أدتتٌ َتتٔ اإلدتضا٤ات 

 .ا٭خض٣ ٚا٫تقا٫ت

 ايغ٬ّ بجكاؾ١ ارتاف١ اجملا٫ت مجٝع يف ا٭نؿا٤ يًُزصبني ا٭ندل ايتٛؾرل. 

 ٕرصاعتات  َضنتظ  جتضبت١  َجٌ املتاس١; ايؿضل عٔ اإلع٬  ّ  ٚ ا٭ٚصٚبٝت١  يًذاَعت١  ايتتابع  ايغت٬

 .ايعًٝا ايزصاعات يطًب١ املتاس١ ايؿضل اإلع٬ٕ عٔ

 ايهتبرل٠،  ايزٚيٝت١  اذتهَٛٝت١  غترل  ٚاملٓعُتات  اذتهَٛٝت١  امل٪عغات شتتًـ بني املؾاصن١ ؾضل 

ٞ  جتتشب  أُْٗا نُا أندل، ؽضع١ٝ املؾضٚعات متٓح ايؿضل ٖشٙ ٚسيو ٭ٕ  أنتدل  عتزر  بايتتاي

 .ٚاملاضتني املؾاصنني َٔ

 ؾعايٝتٗا ٚأثبتت اختباصٖا مت اييت ٚايتزصٜب١ٝ ايتع١ًُٝٝ املٛار تٛؾرل. 
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 شجبة ا١ٌَٛ ُ٘ لبدح اٌغذ:
ايٛطٓٝتت١ ٚاحملًٝتت١ ظتتب إ تتنتتُٔ اٜت١ إدتتضا٤ات اٚ أْؾتتط١ يف ا٭َتِ املتشتتز٠ اٚ اذتهَٛتات     

ٚسيو ٭ْ٘ ٚع٢ً املز٣ ايطٌٜٛ عتعٗض ايؿٛا٥ز َٔ ٖشٙ اإلدتضا٤ات ٜٚؾتهٌ   اؽذلاى ايؾباب ، 

ٌ ايؾباب ايّٝٛ ايهت١ً اذتضد١ اييت ٜعتدل اؽذلانٗا اَض سًٜٝٛا َتٔ   ايٓذتاح يف بٓتا٤ ثكاؾت١     أدت

ايعًِ إ ايؾباب عٛف ٜؾعضٕٚ مبًهٝتِٗ ٖشٙ املؾضٚعات اسا َا أعطٝت ايؿضفت١   ايغ٬ّ َع

 ٫ؽذلانِٗ يف اإلدضا٤ات ارتاف١ بقٓع ايكضاص ٚاييت تغاعز ع٢ً حتكٝل ايتٓؿٝش.

 اٌت١ّٕخ ٚتٛظ١ف اٌشجبة:

           طٜار٠ تٛظٝـ ايؾباب َٔ خت٬ٍ املؾتاصٜع ايعًُٝت١ ايتيت تعًتِ املٗتاصات املٗٓٝت١ َجتٌ )ايٓذتاص٠

 ار٠ ٚايظصاع١ ٚارتٝاط١(.ٚاذتز

         ٌمتٌٜٛ املؾاصٜع ايقػرل٠ يًؾباب ٚايٓغتا٤ ٚتؾتذٝع تطتٜٛض َبتارصات تنتأَ ايؾتباب يًعُت

 اذتض يًشز َٔ ايتُٗٝؿ ٚاشلذض٠ غرل ايؾضع١ٝ يًؾباب ٚايتُٝٝظ.

           تكزِٜ َٓح رصاع١ٝ يًؾباب َتٔ غترل ايكتارصٜٔ اٚ غترل احملعتٛظني َتٔ ايؾتباب ٚستتٛ اَٝت١

ايؾٛاصع ٚتؾذٝع ايؿتٝات ع٢ً َٛافت١ً ايتعًتِٝ ٚصعاٜت١ ا٭طؿتاٍ يف َٓتاطل      ايٓغا٤ ٚأطؿاٍ 

ِٗ ي٬يتشتتام تْتتت قتتز ؽتتٗزت فتتضاعات يف اؾضٜكٝتتا َٚغتتاعز     اايقتتضاع ٚاملٓتتاطل ايتتيت ن  

 باملزاصؼ.

        عًتت٢ َغتتت٣ٛ اجملتُعتتات احملًٝتت١ ظتتتب ايذلنٝتتظ عًتت٢ املؾتتضٚعات ايتتيت تتتزعِ ارتتتزَات

يت تعُتتٌ عًتت٢ تؾتتذٝع ا٭ْؾتتط١ ا٫قتقتتار١ٜ    ا٫دتُاعٝتت١ راختتٌ اجملتُعتتات احملًٝتت١ ٚايتت   

 ٚاجملتُع١ٝ.
 اَج١ً ع٢ً بعض املؾضٚعات اييت ميهٔ تٓؿٝشٖا:

o غضؼ ا٭ؽذاص ٚايضٟ يتٓؾٝط ايت١ُٝٓ املغتزا١َ. 

o تٛؾرل ارتزَات ايكا١ْْٝٛ احمل١ًٝ يًؾباب. 

o  اْؾا٤ عٝار٠ اي٬د٦ني ملغاعزٙ ايؾباب. 

o ٓعاؾ١ ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝتاَني أَانٔ ملقارص املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ ٚاي. 

o  ١ٝتؾذٝع بٓا٤ ٚتضَِٝ املزاصؼ َٚضانظ ايقش. 

 : ٍايعٌُ ع٢ً طٜار٠ ايتٛع١ٝ ٚطٜار٠ ايتغاَح راخٌ اجملتُعات َٔ خ٬ 
اذتٛاص بتني ا٭دٝتاٍ ٚاذتتٛاص بتني ا٭رٜتإ ٚايتعتإٚ ايتزٜين ٚايضٚستٞ ٚغتضط فتؿات ايكٝتار٠            

ٚاشلٝانٌ ايزميكضاط١ٝ ٚاْؾتا٤ اْزٜت١   ٚتعظٜظ قِٝ ايزميكضاط١ٝ ٚاحملاؾع١ ع٢ً امل٪عغات 

 ٚتٓعِٝ ٚصـ ايعٌُ يتعظٜظ ايٛؾام ٚاي٥ٛاّ راخٌ ا٫عض٠.

 



 

  

 
 

   40 

 دلَل امليظنات ًاملبادرات احمللَة يف بياء السالو 

o :إٌذٚاد ٚادلؤدتشاد 

           اعتدزاّ املت٪متضات ايٛطٓٝت١ ٚاإلقًُٝٝت١ ٚايزٚيٝت١ يًؾتباب ٚاملٓعُتات ايعاًَت١ يف زتتاٍ بٓتا٤

 ٕ.ايغ٬ّ ٚاييت تٗزف اىل تؾذٝع تبارٍ ارتدلات ٚاملعًَٛات ٚتعظٜظ ايتعاٚ

    امل٪متضات اييت تٓاقؿ َٛمٛعات سكٛم ا٫ْغإ ٚسكٛم ايطؿٌ ٚا٭ؾهاص اييت تتعًتل بجكاؾت١

 ايغ٬ّ.

 ا٫   ٛ ّ ٬فتٌ خ٬شلتا اىل اتؿتام َتٔ ادتٌ تعظٜتظ ثكاؾت١ ايغت        دتُاعات ايزٚيٝت١ ٚايتيت ميهتٔ ايت

 ٚتكزميٗا اىل ا٭َِ املتشز٠.

o :ثشاِح اٌتجبدي ٚادلششٚػبد اٌذ١ٌٚخ 

  بايتبارٍ بني ايؾباب ايشٜٔ ٜعٝؾٕٛ يف ايبًز ْؿغ١ َجٌ بضاَر تبارٍ ا٭طؿاٍ ايدلاَر ارتاف١

َتتٔ شتتًتتـ املتتزاصؼ ٚاملضانتتظ ايتعًُٝٝتت١ ٚاملٓتتاطل املدتًؿتت١ ٚنتتشيو َعغتتهضات ايؾتتباب     

 ٚاملٗضداْات ايٛط١ٝٓ يًؾباب َٔ شتتًـ اجملُٛعات ايعضق١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايًػ١ٜٛ.

  ٚايتبارٍ بني املجكؿني ٚاملؿهضٜٔ ٚايتعتإٚ ا٫قتقتارٟ   إ ٜتِ تعظٜظ ٚتؾذٝع ايتهاٌَ ايجكايف

ٚايغٝاعٞ بني ايؾتباب َتٔ شتتًتـ ا٭قتايِٝ يف ايبًتز َتٔ ادتٌ تعظٜتظ ٚتكٜٛت١ أعتػ ايغت٬ّ            

 ا٫دتُاعٞ ٚايتؿاِٖ بني ا٭دٝاٍ ايكار١َ.

     بضاَر ايتبارٍ ع٢ً املغت٣ٛ اإلقًُٝٞ يف اؾضٜكٝا يتشؿٝظ ايتعإٚ ٚايتٛافٌ بتني ايؾتباب عًت٢

 غت٣ٛ اإلقًُٝٞ.امل

o : ُاحلّالد ٚمجبػبد اٌذػ 
 مت اقذلاح اعُاٍ شتتًؿ١ َٔ اذت٬ُت يف اطاص ثكاؾ١ ايغ٬ّ :

 .مح٬ت يزعِ َهاؾش١ اْتؾاص ا٭عًش١  -

 .تعظٜظ سكٛم ا٫ْغإ -

 .يف املٓافب ايغٝاع١ٝ  ٤حتزٜز سقك يًٓغا -

 .مح١ً ؽباب١ٝ يضؾع ؽعاص )٫ يًشضب( -

  .بمح٬ت ملهاؾش١ املدزصات ٚا٫غتقا -

 .مح٬ت َٔ ادٌ َزاصؼ اجملتُع ٚاييت تعٌُ َٔ ادٌ ثكاؾ١ ايغ٬ّ -

ا٫ستؿاٍ بايّٝٛ ايعاملٞ ذتكٛم ا٫ْغإ ٚايٝتّٛ ايعتاملٞ يًغت٬ّ ٚايٝتّٛ ايعتاملٞ يًكنتا٤        -

 .ع٢ً ايتُٝٝظ ايعٓقضٟ

o :الرتازبد االٔشطخ ٌٍذػُ يف اجملبالد اٌتب١ٌخ 

 َٕضاقب١ َٚتابع١ اْتٗانات سكٛم ا٫ْغا. 
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  ادٌ حتؿٝظ ا٫جتاٖات املغ٦ٛي١ يزِٜٗ ايؾضنا٤بز٤ سٛاص َع َٔ. 

 مل٪عغات اذته١َٝٛ .تأٜٝز ٚتعظٜظ اذتٛاص َع ايدلملاْات ٚا 

  املضأ٠ايزؾاع ٚايزعِ ذتكٛم. 

o :ٚسبئً ٚأشطخ تٕظ١ُ ٘زٖ احلّالد 

     اعتتتتدزاّ ٚعتتتا٥ٌ ا٫عتتت٬ّ )اإلساعتتت١ ٚايتًؿظٜتتتٕٛ ٚايٓؾتتتضات اإلخباصٜتتت١ بايًػتتتات املعضٚؾتتت١

 كًٝز١ٜ(.ٚايت

 تٓعِٝ امل٪متضات ايقشؿ١ٝ. 

 ّاْؾا٤ ؽت٬ت رٚص١ٜ َٚٓؾٛصات سٍٛ ثكاؾ١ ايغ٬. 

 ّعٌُ بضاَر تًٝؿظ١ْٜٝٛ يًؾباب ايشٜٔ ٜعًُٕٛ يف ايغ٬. 

 إعزار تكاصٜض تٓع١ُٝٝ اؾنٌ ٚاعتعضاض ا٭ْؾط١ ايغ١ٜٛٓ ٚا٫ٖزاف املٛمٛع١. 

  تٓعِٝ َغرلات ٚجتُعات مجاٖرل١ٜ. 

           ْؾض صعا٥ٌ ايغ٬ّ َتٔ خت٬ٍ ايًٛستات ٚايتيت ميهتٔ ٚمتعٗا ٚظٗٛصٖتا يف املتزاصؼ ٚاملضانتظ

 .ايجكاؾ١ٝ 

 عضض أؾ٬ّ عٔ ايتغاَح ٚسكٛم ا٫ْغإ ٚا٫خت٬ؾات يف املغاٚا٠. 

        تكزِٜ دٛا٥ظ تكزٜض١ٜ َٚهاؾ٦ات يًؾباب ايٓؾتط يف تعظٜتظ ثكاؾت١ ايغت٬ّ َٚٓاٖنت١ ايعٓتـ

 .ٚدٛا٥ظ ايغ٬ّ 

  َتتٔ َٓتتاطل شتتًؿتت١ ٚبعٝتتز٠ عتتدل اإلساعتت١ ٚايتًٝؿظٜتتٕٛ ٚاجملُٛعتتات         تٓعتتِٝ َٓاقؾتتات

 ا٫يهذل١ْٝٚ.

 ّاْؾا٤ َضانظ يتٛثٝل ثكاؾ١ ايغ٬. 

 اْؾا٤ فشٝؿ١ إخباص١ٜ ايهذل١ْٝٚ. 

 إلتاستت١  ١حتؿٝتتظ ٚتؾتتذٝع ايٛفتتٍٛ اىل املعًَٛتتات ٚا٭رٚات ايغتتُع١ٝ ٚايبقتتض١ٜ عًُٝتت١ َُٗتت

 .املعًَٛات عٔ ثكاؾ١ ايغ٬ّ

 َٚ ٓاقؾات املٓتزٜات ٚادتُاعات ٚصـ ايعٌُ يًباسجني.اتاس١ تكاصٜض 

 
 
 
 

 لتتوننةة اغط  نن  لروون  ال  فحةة الحرو مستخدمي النسخة االل
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  -شجىبد ٚاتصبالد ػٍٝ ادلستٜٛ احملٍٟ ٚاٌذٚيل  :
 ت ايؾباب يًكٝاّ بأْؾط١ يتعظٜظ ثكاؾ١ ايغ٬ّ.ايتشايـ اإلقًُٝٞ بني َٓعُا 

    ٌٝٗؽتتبه١ عاملٝتت١ يؾتتباب فتتٓاع ايؾتتباب ٚتهتتٜٛٔ زتُٛعتت١ َتتٔ ارتتتدلا٤ ايتتزٚيٝني َتتٔ ادتتٌ تغتت

 ايتشايـ ٚايتبارٍ بني ايؾباب َٔ شتتًؿ١ ايعامل.

              تٛافٌ عاملٞ بتني َٓعُتات ايؾتباب ايٓؾتط١ َتٔ ادتٌ تعظٜتظ ثكاؾت١ ايغت٬ّ عتٔ طضٜتل تٝغترل

ت ايؾتتباب َتتٔ شتتًتتـ َٓتتاطل ايعتتامل باإلمتتاؾ١ اىل عًُٝتت١ تبتتارٍ ارتتتدلا٤ َتتٔ     طٜتتاصات َٓعُتتا

 املٓعُات غرل اذته١َٝٛ .

 .ايؾؿاؾ١ٝ بني املٓعُات املؾاصن١ ٚإَها١ْٝ تعظٜظ اْؾطتِٗ ع٢ً َٛاقع ايؾضنا٤ 

 -اٌذػُ اٌشمسٟ ٚاٌس١بسٟ:
        ا٭َتِ املتشتز٠   رعِ ا٭َِ املتشز٠ يًنػط ع٢ً اذتهَٛتات ايٛطٓٝت١ يًعُتٌ عًت٢ تطبٝتل قتضاصات

 ٚا٫ٖتُاّ بايغ٬ّ ٚتٓعِٝ ا٭ْؾط١ يتعظٜظ ثكاؾ١ ايغ٬ّ.

           ٜعتتدل ايتعتإٚ بتتني املٓعُتات ايتيت تعُتتٌ عًت٢ تعظٜتظ ثكاؾتت١ ايغت٬ّ عًت٢ مجٝتتع املغتتٜٛات اَتتضًا

 .مضٚصًٜا

 ايتعإٚ ٚا٫تقاٍ ايهـ٤ بني اذته١َٛ ٚاملٓعُات احمل١ًٝ. 

 اصن١ يف عًُٝتت١ اختتتاس ايكتتضاص عتتٛا٤ عًتت٢ املغتتت٣ٛ حتتتتاز املٓعُتتات اىل ايتتزعِ ستتت٢ ميهٓٗتتا املؾتت

 ايٛطين اٚ اإلقًُٝٞ اٚ ايعاملٞ.

       ٖٓاى ساد١ اىل ٚدٛر َهتب يًؾباب َٔ ا٫حتار ا٫ؾضٜكتٞ ينتُإ َؾتاصن١ ايؾتباب يف عًُٝت١

 ٚإدضا٤ات سٌ ايٓظاع.

 ٚص٠ قٝاّ اذتهَٛات ٚاملٓعُات باسذلاّ سكٛم ا٫ْغإضأ١ُٖٝ ٚم. 

  بزعِ ٚاْؾا٤ ايغٝاعات ذتُا١ٜ ا٭طؿاٍ ٚختقٝك ق٠ٛ بٛيٝغ١ٝ ذتُا١ٜ ظتب إ تكّٛ اذته١َٛ

 .سكٛم ا٭طؿاٍ ٚتٛؾرل املغاعز٠ ايكا١ْْٝٛ املٓاعب١
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 -اٌس١بسبد ِٚشبسوخ اٌشجبة :
ٜٛمح ايٛمع اذتايٞ عزّ ا٫ؽذلاى ايؿعًٞ يًؾباب يف ايكٝار٠ ٚعًُٝات فٓع ايكتضاص ٚايتشٟ ٫ ٜت٪رٟ    

ب إ تتٓب٘ اذتهَٛات ٚتعٞ املغ٦ٛي١ٝ اييت عًٝٗتا ٚتتزصى إ ايؾتباب    ظت واىل ايت١ُٝٓ ايغ١ًُٝ ٚيشي

يٝغٛا ؾكط قار٠ ايػز ٚمحا٠ املغتتكبٌ ٚيهتِٓٗ أٜنتا عٓافتض ؾاعًت١ يف حتكٝتل ايتػتٝرل ا٫دتُتاعٞ         

ٚايتشٍٛ يف اذتامض ٚسيو ٫ٕ ايؾباب قارصٕٚ ع٢ً قٝار٠ املبتارصات ٚايتٛافتٌ اىل سًتٍٛ ادتُاعٝت١     

ٍٛ عغٔ ١ْٝ ٚتضمجت اىل إدضا٤ات إظتاب١ٝ ميهٔ إ تقبح َ٪ؽضات افت١ًٝ  ٚاسا قٛبًت ٖشٙ اذتً

 يًُٓٛ ٚايت١ُٝٓ املغتزا١َ.

 
 
 

ٖٓاى اري١ راَػ١ ع٢ً إ تعًِٝ ايؿتٝات ٚاؽضانٗٔ يف ع١ًُٝ بٓا٤ ايغ٬ّ ٜعتٛر بايؿا٥تز٠ عًتٝٗٔ ٚعًت٢     

 زتتُعاتٗٔ.

  ٛعاًَا ٜعؾتٔ يف ايتزٍٚ ايٓاَٝت١ ٚميتجًٔ ضتتٛ       24- 10ًَٕٝٛ ؾتا٠ تذلاٚح اعُاصٖٔ بني  600ٖٓاى ضت

 َٔ عهإ ايعامل. 11%

  َ ؾتتا٠   ٓت١ عؾتض َٚتٔ بتني نتٌ تغتع ؾتٝتات تٛدتز        ثًح ايؿتٝات يف ايعامل َتظٚدات قبٌ عتٔ ايجا

 َتظٚد١ قبٌ عٔ ارتاَغ١ عؾض.

  ٛيف ايزٍٚ ايٓا95١َٝعًٜٓٛا عاًَا ٜٓذبٕٛ  19 – 15ًَٕٝٛ ؾتا٠ تذلاٚح اعُاصٖٔ َا بني  16ضت َٔٗٓ %  

 ع٢ً َزاص سٝاتِٗ.15% اىل 5ايزخٌ بٓغب١ تذلاٚح َا بني  ٜٛؾض ايتعًِٝ ا٭عاعٞ يًؿتٝات طٜار٠ يف % 

o :االزت١بخبد ادلختٍفخ ٌٍفت١بد 
 َِٓٗ، ًَٕٝٛ 900 ضتٛ اإلْاخ متجٌ ْغُ٘ بًٕٝٛ 1.8 ضتٛ ايعامل يف يًؾباب ايغها١ْٝ ايهجاؾ١ تبًؼ
 َؾه٬ت اي١َٝٛٝ سٝاتِٗ يف خال بؾهٌ ايؿتٝات ٚتٛاد٘ ، ؽابات أٚ َضاٖكات نٔ عٛا٤

 بٓا٤ رعِ ع١ًُٝ خ٬ٍ املُٗؾات ايؿتٝات جتاٌٖ ٜتِ َا ؾػايبا ، ٚاقتقار١ٜ ٚعٝاع١ٝ ادتُاع١ٝ
 نٓغا٤ تقٓٝؿٗٔ ٜتِ ٭ْٗٔ أٜنا بٌ إيٝٗٔ ايٛفٍٛ بقعٛب١ تتعًل ملغا٥ٌ ؾكط يٝػ ايغ٬ّ

 ؾٗٔ أفعب، ايؿتٝات ٚمع إٔ إ٫ ،بايضداٍ َكاص١ْ َعٗٔ ايتعاٌَ يف شتتًـ إطاص يف ٜنعٗٔ مما
 اييت املؾه٬ت بني ؾُٔ ، شتتًؿ١ فعٛبات ٜٛادٗٔ أٜنا بٌ بٝٛيٛدٝا ايٓغا٤ عٔ ؾكط غتتًؿٔ ٫

 ادتٓغ١ٝ ٚايقش١ باملؾاعض ٜتعًل ؾُٝا خاف١ ٞٚايٓؿغ ٟادتغز ا٭س٣ ايٓٛع أعاؼ ع٢ً ٜٛادٗٔ

 َغبٛق١ غرل ملغتٜٛات ٔتعضمٜ ؾايؿتٝات .ٚايغٝزات ايؿتٝإ يز٣ ختتًـ قز اييت ٚايٓؿغ١ٝ

 بايٓؿػ ايجك١ عزّ َٔ ساي١ عٔ يزٜٗٔ ٜغؿض قز َا ٖٚٛ .املعا١ًَ ٚع٤ٛ ايعٓـ َٔ ٚشتتًؿ١

 ايعظي١ ٚتؿنٌٝ ٚايؿكض ٞايػشا٥ ايٓعاّ ٚاخت٬ٍ أدغاَٗٔ بؾهٌ ايكبٍٛ ٚعزّ ايشات اسذلاّ ٚعزّ
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 ،نإْاخ ٖٜٚٛتٗٔ دٓغٗٔ ٚاستكاص ايبعض بعنٗٔ مز ٚايعٓقض١ٜ ٚاإلصٖاب ايعٓـ ٚمماصع١

 .ايؿتٝات َٔ قضٜٓاتٗٔ مز ادتٓػ أعاؼ ع٢ً ايتُٝٝظ ٚمياصعٔ بٌ

 َٚا أْؿغٗٔ عٔ ايتعبرل ع٢ً قارصات ٜقبشٔ سٝح ايؿتٝات، متهني ع٢ً ايعٌُ أ١ُٖٝ تأت٢ ٖٚٓا
 ايدلاَر تقُِٝ ٜعز ٚبُٝٓا ، اذتٝا٠ يف شلٔ ١املتاس ارتٝاصات ٜٚهتؾؿٔ َؾانٌ، َٔ ي٘ ٜتعضمٔ

 َع تتعاٌَ اييت ايدلاَر َععِ تٛؾض َا ؾػايبا ايؿتٝات، متهني طضم أسز ادتٓػ ْٛع أعاؼ ع٢ً
 َٔ أقضاِْٗ َع املغاٚا٠ قزّ ع٢ً ايؿتٝات َع يًتعاٌَ ؾضف١ اذتٝار١ٜ َٔ بٓٛع ادتٓغني
 إظتاب١ٝ، َؾاصن١ شلٔ ٜنُٔ يدلْاَر تٗٔٚساد ايؿتٝات صغب١ ا٫عتباص يف ايٛمع َع ايشنٛص،

 عٔ يف ٚرعُ٘ ايغ٬ّ فٓع يف يًُؾاصن١ املٗاصات ٚانتغاب َتغا١ٜٚ ؾضل شلٔ نُْٔ ست٢

 قزٚٙ ٚميجًٔ .زتتُعٗٔ يف ايغ٬ّ فٓع يف َؾاصنات ايٛقت َضٚص َع ٜقبشٔ ٞبايتاي ٚ َبهض

 .اجملتُع يف ايغ٬ّ ٚرعِ ببٓا٤ املعٓٝني َٚٔ ايؿتٝات َٔ يػرلٖٔ

 

 

 

  ٖٛ ايؿتٝات، بٛاعط١ تٓؿٝشُٖا ٜتِ يًؿتٝات صٚاْزا يف ٞإساع ٚبضْاَر زت١ً أٍٚ ٌُٜؾ بضْاَر 

 بعزر با٫عتعا١ْ )ايؿتٝات ستط١ َٚٓع١ُ َؾذلن١ أصم١ٝ عٔ ايبشح(  َٓعُيت قاَت سٝح

 اإلساعٞ ٚايدلْاَر اجمل١ً َغ٦ٛي١ٝ يٝتٛيني تزصٜبٗٔ بعز نقشؿٝات ٜعًُٔ اي٬تٞ ايؿتٝات َٔ

 َهٕٛ ؾضٜل بٛاعط١ ٚإراصت٘ ٚإْتاد٘ا٭عبٛعٞ  ايدلْاَر تقُِٝ ٚمت .ايؿتٝات ٜغتٗزؾإ ايًشإ

 أنجض َٚٔ ، َزصب إؽضاف حتت ٜعًُٔ عاَا 22 إىل 17 بني َا أعُاصٖٔ تذلاٚح ؾتا٠ 12 َٔ
 بؾإٔ ٚصأٜ٘ بؾاٖزت٘ ٞيٝزي َا ؽدك ٜغتنٝـ َا را٥ُا نإ أْ٘ ايدلْاَر َٝظت اييت ا٭ؽٝا٤
 ٚايقش١ اذتٌُ َجٌ ٟايضٚاْز اجملتُع يف عٓٗا ايتشزخ املضاٖكات ع٢ً عتعض َا قن١ٝ

 .ايؾدق١ٝ

  َا أعُاصٖٔ تذلاٚح ٞاي٬ت ٚاملغٝشٝات املغًُات ايقػرلات ايؿتٝات ٖٛ املغتٗزف ايدلْاَر مجٗٛص 

 ايغ٬ّ بأ١ُٖٝ تٛعٝتٗٔ خ٬ٍ َٔ ايؿتٝات متهني ع٢ً ايدلْاَر ٜٚعٌُ .عاَا 15 إىل 12 بني

 تٓؿٝشٖٔ خ٬ٍ ايؿتٝات ايدلْاَر ٜزعِ نُا ، عًُٝا ٚسًٗا ، ايقضاعات َع ايتعاٌَ ٚنٝؿ١ٝ

 نُا .ٚاملغًُني املغٝشني بني ايتؿاِٖ ٚرعِ ايغ٬ّ يبٓا٤ أْؾط١ تؾٌُ ست١ًٝ ع٬ّ ملبارصات

 عتٌُ ايش٣ ايؿٝزٜٛ َؾاٖز٠ املُهٔ َٚٔ ايتذضب١، ٖشٙ سٍٛ تغذًٝٝا ؾًُٝا بعٌُ ايدلْاَر قاّ
 ارتاف١ا٫صتًٝظ١ٜ   ايٝٛتٝٛب قٓا٠ ع٢ً  ( ْٝذرلٜا سلاٍ يف ايعٓـ إْٗا٤ : ْاظتا ؾتٝات ) عٓٛإ

 /lOHG37pe3w-https://youtu.be     ."َؾذلن١ أصم١ٝ عٔ ايبشح " ١تتتتتتتتمبٓعُ
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o (  اجملتّغ يف اٌسالَ ٠جْٕٛ إٌسبء)   ثشٔبِح 

 ع١ًُٝ يف املؾاصن١ َٔ ٚايؿتٝات ايٓغا٤ متهني إىل ٜٗزف بضْاَر ٖٚٛ ْٚٝباٍ ايؾضق١ٝ تُٝٛص يف 
 ايٓغا٤ َٚؾاصن١ املضأ٠ رٚص رعِ يف ايكضاص فٓاع يز٣ ٚايضغب١ ايكزص٠ ٚتعظٜظ ايغ٬ّ بٓا٤ رعِ

 .احمل١ًٝ ايغًطات َٚ٪عغات ايؾباب زتُٛعات َع ٚايتعإٚ ايتشاٚص يف ٚايؿتٝات

o :اٌفت١بد اٌٛاخت ِشبسوتٙٓ يف اٌربٔبِح 

  15ع١ٓ ٚؾتٝات اندل عًٓا تذلاٚح اعُاصٖٔ َا بني  14 – 10ؾتٝات فػرلات تذلاٚح اعُاصٖٔ َا بني – 

 ع١ٓ. 10

 ؾتٝات املزاصؼ. 

 ايؿتٝات اي٬تٞ ٫ ٜشٖػت اىل املزاصؼ. 

 يف اجملتُع احملًٞ ايؿتٝات ايعا٬َت. 

  ايؿتٝات اييت يزٜٗٔ إعاق١. 

 ًٞاي٬د٦ات َٔ ايؿتٝات اٚ ايٓاطسات ع٢ً املغت٣ٛ احمل. 

  ايؿتٝات املتظٚدات. 

  ايؿتٝات ايٝتُٝات. 

 ايبزٜٚات اٚ ايضساي١ اٚ اي٬تٞ ٜعؾٔ يف َٓاطل بعٝز٠ اٚ َعظٚي١ املٗادضات ا ٚ. 

 ٔا٭َٗات ايقػرلات يف ايغ. 

 املُٗؾ١ ادتُاعًٝا ٚاقتقارٜا ايؿتٝات َٔ ايؿ٦ات. 
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 ا٫دتُاع١ٝ املضتبط١ بايشنٛص ٚا٫ْاخ ٚايع٬قات بني ايضدٌ ٚاملضأ٠ ٚايؿتٝات ٚايؿتٝإ.ارتقا٥ك 

 ِب ثني اٌصشاع ٚاٌسالَ: ادلشأح
باعتباصٖا َهٕٛ افٌٝ يف ايعامل شلا رٚص أعاعٞ يف ع١ًُٝ ْؾض ثكاؾ١ ايغ٬ّ يف اجملتُع ٚع٢ً  املضأ٠

ستًُٝا ٜذلنظ يف ع١ًُٝ قبٍٛ إعطا٤  ناؾ١ َغتٜٛات٘ ارتاف١ ٚايعا١َ ٖٚشا ا٫َض ٜتطًب ؽضطًا

 يعب رٚص ايؾضٜو ا٭عاعٞ يف ٖشٙ ايع١ًُٝ . املضأ٠

يف ْؾض ثكاؾ١ ايغ٬ّ ع٢ً ث٬ث١ َضتهظات أعاع١ٝ تؾهٌ زتتُع١ ا٫طاص ايشٟ  املضأ٠هظ رٚص تٜٚض

 راخ١ً عًبًا ٚاظتابًا َع قن١ٝ ايغ٬ّ ٖٚشٙ املضتهظات ٖٞ : املضأ٠تتؿاعٌ 

 ايغ٬ّ ايٛطين ٚاإلقًُٝٞ ٚايزٚيٞ . –ايغ٬ّ ا٫عضٟ ٚايعا٥ًٞ  –ؾدقٞ ايغ٬ّ ايشاتٞ ٚاي -
ٖٚشٙ املضتهظات تؾهٌ ٚسز٠ َتها١ًَ ٫ ميهٔ ؾقٌ اسزاٖا ع٢ً ا٫خض بٌ قز ٜؾهٌ نٌ َٓٗا 

 َٓطكًا يٛدٛر ا٫خض .

 اٌؼشث١خ يف دػُ ثمبفخ اٌسالَ: ادلشأحِؼٛلبد اسٙبَ 
 َٔ ا٭خض٣ املٓاطل يف ايٓغا٤ بك١ٝ َجٌ َجًٗا ايتشزٜات َٔ ايعزٜز ايعضب١ٝ املضأ٠ تٛاد٘
 ٚمما ،ٚاملاٍ ايٛقت َجٌ ا٭عاع١ٝ املٛاصر ٚغٝاب ادتٓغ١ٝ يف املغاٚا٠ عزّ سيو يف مبا ايعامل

 ع٢ً أندل بؾهٌ املغأي١ يتقعب اجملتُعات شلشٙ احملاؾع١ ايطبٝع١ ايٛمع، ٖشا َٔ ٜؿاقِ

 . ٚاجملتُعٞ ايغٝاعٞ ايعٌُ يف َٓؿتح بؾهٌ يًُؾاصن١ ايكضاص اختاس ؾع١ًُٝ املضأ٠

 ايقارص املتشز٠ ا٭َِ َٝجام يف ٚصر نُا ٚاملضأ٠ ايضدٌ بني املغاٚا٠ َبزأ ٚدٛر َٔ ٚبايضغِ

 غايب١ٝ ،٫طايت 1948 عاّ ايقارص اإلْغإ ذتكٛم املتشز٠ ا٭َِ ٬ٕٚإع 1945 عاّ

 بؾهٌ ايت١ُٝٓ ع١ًُٝ يف املضأ٠ متهني مبٛمٛع ي٬ٖتُاّ عاد١ ايعضبٞ ايعامل يف ايزٍٚ
 ايعضب١ٝ ايزٍٚ يف ايتُٟٓٛ ايتدطٝط زتاٍ يف ايعاًَني بإٔ ا٭ري١ ت٪نز اذتكٝك١، ٚيف ،ناٌَ

 تًكا٥ٞ بؾهٌ عتؿٝز )ايضداٍ)  اجملتُع َٔ دظ٤ تؿٝز اييت ايدلاَر إٔ بؿضم١ٝ ٜعًُٕٛ (

 .املضأ٠ متهني آيٝات ع٢ً عًبًا اْعهػ َا ٖٚٛ  )٤ايٓغا( اٯخض دتظ٤ إىل ٚتٓغاب

 ثكاؾ١ رعِ يف ٚرٚصٖا ذتكٛقٗا ايعضب١ٝ املضأ٠ إعٗاّ رٕٚ حتٍٛ اييت املعٛقات أِٖ ٚتزٚص

 -: أُٖٗا َغتٜٛات عز٠ ع٢ً ايغ٬ّ

 ٜٛٔفسٙب ادلشأح ثزاد ٠تؼٍك ) راتٟ(  اٌشخصٟ ادلست:- 

 اإلظتاب١ٝ ٚايؾدق١ٝ ايغًب١ٝ ايؾدق١ُٖٝٚا  يًُضأ٠ ؽدقٝتإ ٖٓاى

 : اٌسٍج١خ شأحادل -
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 طا٥ز ثكٌ ميجٌ ) ا٫تهايٞ( ايٓغا٤ َٔ ايٓٛع ٖٚشا ،إَهاْٝاتٗا َٔ أقٌ سزٚر يف تعٌُ اييت ٖٞ

 عًٝٓا ظتب إمنا ايؾدق١ٝ، ٖشٙ يٛدٛر ْغتغًِ إٔ ٜعين ٫ ٖٚشا اجملتُع، َؾانٌ يف

 .ايغ٬ّ ثكاؾ١ ْؾض يف بزٚصٖا يًكٝاّ املضأ٠ حتؿٝظ بضاَر ملناعؿ١ َعادتتٗا

 : اإلجيبث١خ ادلشأح -

 بايزٚص يًكٝاّ إيٝٗا ْتٛد٘ اييت ايؾدق١ٝ ٖٚٞ ٚطٜارتٗا، إَهاْٝاتٗا إلظٗاص تعٌُ اييت ٖٞ
 ٚؽدق١ٝ يتشغٝٓٗا، داٖظ٠ تغع٢ ٭ٚماعٗا َغتغ١ًُ غرل ْٚؾاط، ١ٝؾاعً سات ؾٗٞ املطًٛب

 زتتُعٗا خز١َ يف تغاِٖ إٔ ميهٓٗا ؾٗشٙ ٚاقعٗا يتشغني ظضٚؾٗا َٔ ا٫عتؿار٠ حتاٍٚ
 ٚبايتايٞ ايقضاع، ٚتٗز١٥ اذتضب آثاص َعادت١ يف تغاِٖ إٔ ميهٓٗا نُا عًبٝات٘ َٚعادت١

 .ايغ٬ّ ثكاؾ١ ْؾض يف بزٚص ايكٝاّ ميهٓٗا

 ٜٛاٌذٚيل - احملٍٟ – األسشٞ ادلست: 

 : اٌذ١ٔٚخ إٌظشح -1
 أعرل٠ ايعضب١ٝ ب٬رْا طايت ؾُا شلا، ايز١ْٝٚ ايٓعض٠ ٖٞ املضأ٠ رٚص تعذلض اييت ايكٝٛر أِٖ َٔ

 راخٌ ايشنٛص١ٜ ؾػًب١ ايضدٌ َٔ أر٢ْ َغت٣ٛ يف شتًٛم أْٗا ع٢ً يًُضأ٠ املٛصٚث١ ايٓعض٠
 ٚايغٝاع١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايعا١َ، ارتز١َ َٝارٜٔ عٔ املضأ٠ إققا٤ إىل أرت ٚاجملتُع ا٭عض٠
 ؟ ثكاؾ١ مش١ٝ ْؿغٗا ٖٚٞ ثكاؾ١ تٓؾض إٔ املضأ٠ َٔ ْطًب ؾهٝـ ايٓعض٠، ٖشٙ بغبب

   :ٚاٌفمش اٌؼٕف  -2
 ٜهٕٛ قز ؾايعٓـ املعا١ًَ، ٚع٤ٛ املٓظيٞ ايعٓـ املضأ٠، طاقات تٗزّ اييت املأعا١ٜٚ ايجٓا١ٝ٥ ٖشٙ

 املضأ٠ عٌُ ع٢ً قٝزًا ميجٌ اذتايتني ٚيف يًُضأ٠ ايز١ْٝٚ ايٓعض عٝار٠ أٚ يًؿكض ْتٝذ١

 بأْ٘ ايؿكض سٍٛ املتاس١ ايعامل١ٝ امل٪ؽضات ت٪نز ٚايشٟ ايؿكض أَا،  رٚصٖا مماصع١ يف ٚسضٜتٗا
 املضأ٠ ع٢ً ايٛاقع سيو خاف١ ايجايج١ ا٭يؿ١ٝ يف ْٛادٗٗا اييت ايتشزٜات أخطض أسز ٜؾهٌ
 ايكٝٛر أِٖ ميجٌ ؾإْ٘(  ايؿكض تأْٝح)  َٚقطًح ٚعضب١ٝ عامل١ٝ ٚثا٥ل عٓ٘ عدلت ٚايشٟ

 .املضأ٠ رٚص ع٢ً

 أعُاٍ َٔ 96 % ع٢ً ٜظٜز َا إٕ املػضب يف املضأ٠ ذتكٛم ايزميكضاط١ٝ ايضابط١ تكضٜض يف

 .ايظٚز طضف َٔ تضتهب ايٓغا٤ مز ايعٓـ

 ١ُ :اٌتؼٍ -3
 سضَإ ٜعين ايتعًِٝ َٔ املضأ٠ ٚسضَإ سكٝك١ٝ ت١ُٝٓ ٭ٟ ايغبٌٝ ُٖا ٚاملعضؾ١ يتعًِٝا

 .ا٭١َٝ ٚستٛ املضأ٠ بتعًِٝ ا٫ٖتُاّ ظتب يشا ايت١ُٝٓ، َٔ اجملتُع

 لتتوننةة اغط  نن  لروون  ال  فحةة الحرو مستخدمي النسخة االل
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   :اٌؼًّ ػتء -4
 ا٭عض١ٜ املغ٪ٚيٝات إٔ نُا ، ايضدٌ َٔ أنجض أعبا٤ تتشٌُ املضأ٠  بإ ايزصاعات أنزت

 املضأ٠ تغتػً٘ إٔ ميهٔ نإ ايشٟ ايٛقت ٖٚٛ ايٓغا٤، َٔ نبرلا ٚقتا تغتًٗو ٚاجملتُع١ٝ

 ع٢ً ٚتؿضض سضنتٗا سض١ٜ َٔ حتز بايطؿٌ ايعٓا١ٜ َغ٪ٚي١ٝ ٚنشيو ، رخًٗا يتشغني

 .يٮعُاٍ َؾذع١ غرل ب٦ٝات يف عٝؾٗا يهغب تعٌُ إٔ املضأ٠

 :ادلٙبساد -5
٬ ؾن ارتاف١ املؾاصٜع يف املضأ٠ تٛاد٘ اييت ا٭خض٣ ايعٛا٥ل َٔ ٖٞ اي٬ط١َ املٗاصات غٝاب إٕ 

 حتز ٚنشيو (  ايتكًٝز١ٜ املٗاصات )  ع٢ً عار٠ ٜضنظ يًُضأ٠ املٛد٘ ايتزصٜب إٔ عٔ

 . شلٔ َٚتكز١َ دزٜز٠ َٗاصات تكزِٜ َٔ ايٓغا٤ بني املضتؿع١ ا٭١َٝ َعز٫ت
 ايعامل يف املضأ٠ فؿٛف يف ا٭١َٝ ْغب١ إٔ 2004  عاّ املتشز٠ يٮَِ ايبؾض١ٜ ايت١ُٝٓ تكضٜض يف

 .  50 % إىل تقٌ ايعضبٞ

  :ٚاٌفىش٠خ اٌذ١ٕ٠خ األص١ٌٛخ احلشوبد أتشبس -6
 إىل أرت اييت ايتػٝرل َعاٖض بضؾض ادتُاعات بعض ب٘ تٓارٟ ايشٟ ايزٜين ارتطاب اتغِ يكز

 يف بٝتٗا إىل املضأ٠ بعٛر٠ تٓارٟ ، قُع١ٝ تقٛصات تطضس نُا املضأ٠ٚمعٝ٘  يف ْٛعٞ حتٍٛ

 .املضأ٠ متهني مز ٚامح متٝظ

  :اٌذ١ٌٚخ ٚادلٛاث١ك اٌتشش٠ؼبد تطج١ك ػذَ  -7
 يف قافض٠ ايتؾضٜعات ؾُاطايت ٚاإلْغا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايغٝاع١ٝ املضأ٠ سكٛم تهؿٌ اييت

 .يزٜٗا املُهٔ َغاس١ ٜٚكًٌ املضأ٠ محا١ٜ عٔ ايعضب١ٝ إزبًاي َععِ

  :ادلذٟٔ اجملتّغ ِؤسسبد دٚس ظؼف -8
 بزٚصٖا ايكٝاّ عٔ عاّ بؾهٌ باجملتُع تٗتِ اييت أٚ باملضأ٠ ارتاف١ تًو عٛا٤ نجرل٠ رٍٚ يف
 ٚايشٟ ايغ٬ّ ثكاؾ١ بٓؾض ٚصعاٜتٗا َؾانًٗا ٚسٌ عكٛقٗا املضأ٠ ٚتجكٝـ ٚإصؽار تٛدٝ٘ يف

 .َهإ نٌ يف يًُضأ٠ ايتٛع١ٝ يف أندل بزٚص يًكٝاّ عتتاز

 
 
 
 

 َتعزر٠ ٚأْؾط١ مح٬ت خ٬ٍ َٔ بٓؿغٗا ثكتٗا ٚطٜار٠ املضأ٠ عٓز ايٛعٞ رصد١ صؾع. 

 إرَادِٗ أدٌ َٔ املضأ٠ سكٛم ختك اييت ٚاحملامضات ايٓزٚات يف يًُؾاصن١ ايضداٍ رع٠ٛ 

 .املضأ٠ قناٜا يف

 ايٓغا٤ طبكات نٌ بني ٚايتٛافٌ ا٫تقاٍ دغٛص َٚز املٓاقؾات ـٝتهج. 
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 بايعضب١ٝ أنارميًٝا َضدعًا يتؾهٌ ادتٓزص سٍٛ ايبشٛخ تؾذٝع. 

 بايقشاؾ١ ايق١ً سات ٚا٭ْؾط١ ت٬اذتُ ٬ٍخ َٔ ايٛعٞ رصد١ ٚطٜار٠ ايعاّ ايضأٟ تػٝرل 

 .ٚا٭رب ٚاملغضح ٚايغُٝٓا ٚايتًٝؿظٜٕٛ ٚاإلساع١

 املضأ٠ بكناٜا ا٫ٖتُاّ ع٢ً ٚسجِٗ ٬ّاإلع ٚعا٥ٌ يف ايكضاص فٓاع ع٢ً ايتأثرل ستاٚي١. 

 ٌتأثرلا شلِ ٭ٕ باملضأ٠ تتعًل سغاع١ قناٜا سٍٛ َٚٓاقؾتِٗ ايزٜٔ عًُا٤ َع ايتٛاف 

 .اجملتُع يف ايهجرلٜٔ ٚقًٛب عكٍٛ ع٢ً نبرلا

 ّايٓؾض رٚص إٔ ٚخقٛفًا يًٓؾض ؾضف١ ٚإعطا٤ٖا ْؿغٗا عٔ ايعضب١ٝ املضأ٠ بهتابات ا٫ٖتُا 

 .ايضداٍ عٝطض٠ حتت تظاٍ ٫ ٚآيٝات٘

 ٌٜٛع٢ً حتح أؾهاص يٓؾض أرا٠ إىل عًٝٗا ٚاشلذّٛ املضأ٠ سكٛم ٫ْتكال أرا٠ َٔ ٬ّاإلع حت 
 ايٓٛع قناٜا بأ١ُٖٝ ايٓاؼ ٚعٞ رصد١ ٚصؾع زتتُعًٝا املضأ٠ فٛص٠ ٚحتغني املغاٚا٠

 .ا٫دتُاعٞ

 يًُضأ٠ ٚادتاَز٠ املتٛاصث١ ا٭ٚفاف ع٢ً ٜضنظ ايشٟ ايتكًٝزٟ، عٔ بزٌٜ، ْغا٥ٞ ٬ّإع إْؾا٤ 

 .اذتكٝك١ٝ مبؾانًٗا ٜٗتِ ٚايطؿٛي١، ا٭١ََٛ ٚقناٜا ٚادتُاٍ ا٭طٜا٤ ع٢ً اين٤ٛ ٜٚغًط

 ٌٝستاٚي١ ثِ ؾٝٗا املضأ٠ فٛص٠ ٚحتًٌٝ اإلع٬ّ ٚعا٥ٌ ملضاقب١ ْغا١ٝ٥ َٓعُات ٚرعِ تؾه 
 املضأ٠ مبقًش١ تنض اييت ايقٛص ٖشٙ تػٝرل أدٌ َٔ ايكٓٛات يف املغ٪ٚيني َع ايتٛافٌ

 .ٚاجملتُع

 أعنا٤ ٚخقٛفًا اجملتُع أؾضار نٌ تعضٜـ إىل تٗزف تٛع١ٝ ت٬ٚمح ٚيكا٤ات ْزٚات عكز 

 .أٖزاؾ٘ َٚاٖٞ ب٘ ٜكقز َٚاسا ادتٓزص بأ١ُٖٝ املزْٞ اجملتُع َٓعُات

 ٜتعاصض ٫ ٚإْ٘ ب٘ ٜتعًل َا نٌ تبني ٚايزٚصٜات ٚاملطبٛعات ايٓؾضات َٔ ايهجرل إفزاص 
 املضأ٠ َعا١ًَ ع٢ً عتح إْ٘ بٌ ايعضبٞ اجملتُع يف املٛدٛر٠ ٚايتكايٝز ٚايعارات ايكِٝ َع

 .متاًَا نايضدٌ اتبٚاد ٚعًٝٗا سكٛم شلا نإْغا١ْ

  12 [ العوبةة لرموأة مستقبرةة مؤشوات :

 

 

 لتتوننةة اغط  نن  لروون  ال  فحةة الحرو اال مستخدمي النسخةل
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 :اٌسالَ زفظ ػ١ٍّبد يف ادلشأح

 ْؿػ ٚع٢ً ا٭رٚاص، بٓؿػ ايكٝاّ باعتطاعتٗٔ إٔ ٬ّايغ سؿغ أؾضار َٔ ايٓغا٤ أثبتت

 ايغ٬ّ، سؿغ زتا٫ت مجٝع يف ايضداٍ َٔ ْعضا٥ٗٔ َجٌ ايؾاق١ ايعضٚف ْؿػ ٚيف املغت٣ٛ،

 .ايغ٬ّ سؿغ أؾضار مُٔ ٚاعتبكا٥ٗٔ ْغا٤ تعٝني ايتؾػٌٝ َكتنٝات َٔ أفبح ؾكز

 ايظٟ ٜضتزٕٚ ايشٜٔ املٛطعني ا٭ؾضار َٔ % 1 متجٌ املضأ٠ أفبشت ، 1993 عاّ ؾؿٞ

 125,000 عزرِٖ ايبايؼ ايغ٬ّ سؿغ أؾضار زتُٛع َٔ 4 % املضأ٠ متجٌ ٚايّٝٛ ايعغهضٟ،

 عٔ اجملُع١ اإلسقا١ٝ٥ املعًَٛات اْعض(   ايؾضط١ أؾضار َٔ 10 % تؾهٌ نُا تكضٜبًا،

 إىل 2005 َٔ ايؿذل٠ يف ايغاّ سؿغ عًُٝات يف ايؾضط١ ٚأؾضار ايعغهضٜني ا٭ؾضار بني املضأ٠

 املزْٝني املٛظؿني َٔ % 30 قضاب١ املضأ٠ ٚمتجٌ ايغ٬ّ، سؿغ بعجات يف  2010

 .ايزٚيٝني

 
  

 
  

 ايعكبات حتزٜز ٖٛ َؾاصنتٗٔ مُإ إىل ايدلْاَر ٜغع٢ ٞاي٬ت ايؿتٝات ظضٚف حتًٌٝ َٔ اشلزف
 ت٪ثض ٫ ست٢ خ٬ي٘ أرا٥ٗٔ َٚغت٣ٛ ايدلْاَر يف َؾاصنتٗٔ ؾضل ع٢ً ت٪ثض قز اييت ٚايعٛاٌَ

 صعا٥ٌ ٚمع ٜغٌٗ ايتشًٌٝ ٖشا َجٌ إدضا٤ ٞٚبايتاي ،يتشكٝكٗا ايدلْاَر ٜغع٢ اييت ايٓتا٥ر ع٢ً

 .إظتاب١ٝ ْتا٥ر ٚسات ؾاع١ًٝ أنجض تهٕٛ ٚ املغتٗزف يًذُٗٛص ايٛفٍٛ تغٌٗ ٚخطط

 ٖشا يف ايؾباب عٔ ٚمٛسا أنجض ص١ٜ٩ ٚمع ع٢ً ٜغاعز يًُذتُع ٚايعُٝل ادتٝز ايؿِٗ ٜعز 

  .اجملتُع

 اييت ايعكبات يتكِٝٝ ساد١ ؾٗٓاى، ايؿتٝات تٛادٗ٘ اييت ايعكبات ْٛع ايبٝاْٞ ايضعِ ٖشا ٜٛمح

 إىل ٚٚف٫ٛ بايٓؿػ ايجك١ عزّ َجٌ ٞايؾدق املغت٣ٛ ع٢ً ايعكبات َٔ بزا١ٜ ايؿتٝات تٛادٗٗا
 ت٪ثض إٔ جتٓب ميهٔ نٝـ حتزٜز ٜغٌٗ ست٢ يًُضأ٠، ايُٓط١ٝ ايقٛص َجٌ ايجكاؾ١ٝ ايعكبات

 َٔ املضد٠ٛ ٚايٓتٝذ١ ؾٝ٘ املؾاصنات ع٢ً ت٪ثض ٞٚبايتاي ايدلْاَر تٓؿٝش ع٢ً ايعكبات تًو

 .تٓؿٝشٙ

 

 

 

 
    

 الفتاه االسرة  المجتمع  الثقافة
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 ع٢ً ايدلْاَر عٝشزث٘ ايش٣ املتبأٜ ٚايتأثرل املدتًؿ١ ايٓتا٥ر بؾإٔ ايتؿهرل ظتب ايبزا١ٜ يف
 اجملُٛع١ ع٢ً عٝشزث٘ ايش٣ ايتأثرل ؾكط ٚيٝػ ٚايؿتٝات، ٚايؿتٝإ ٚايضداٍ ايٓغا٤

 صمبا اييت ا٭خض٣ ايؿ٦ات ٚنشيو املؾضٚع ؾٝ٘ ٜٓؿش ايش٣ اجملتُع ع٢ً أٜنا بٌ املغتٗزؾ١

 .املؾضٚع ٜتنُٓٗا اييت أٚ املؾضٚع بٗشا َع١ٝٓ تهٕٛ

 ادتٓغني َٔ املع١ٝٓ ا٭طضاف ١ناؾ اؽضاى ميهٔ نٝـ بؾإٔ ايتؿهرل ظتب 

 ٔيًؿتٝاتاستٝاد٘  َز٣ عٝزصى سٝح ايع١ًُٝ يتًو اجملتُع إراص٠ َٔ ا٫عتؿار٠ ٚميه 

 .ايدلاَر يف َؾاصنتٗٔ ٚأ١ُٖٝ

 تص١ُّ اٌرباِح ٚاٌتخط١ط:
ظتب ادضا٤ ايتشًٌٝ يعضٚف املؾاصنني يف ايدلْاَر ع٢ً أعاؼ ْٛع ادتٓػ ٖشا ٜنُٔ إ نٌ 

ٚايؾباب ٚايؿتٝات ٚايؿتٝإ خط٠ٛ يف ايدلْاَر ٜتِ تٓؿٝشٖا بعز ايٛمع يف ا٫عتباص ظضٚف ايؾابات 

 ست٢ يٛنإ املؾضٚع ٜغتٗزف ؾ١٦ ٚاسز٠ َٔ بني اجملُٛعات املغتٗزؾ١.

 اٌتٕف١ز ٚادلشالجخ:
 ع٢ً ايتٓٛع َضاعا٠ اعتُضاص ينُإ طضسٗا ميهٔ اييت ا٭ع١ً٦ بعض ٖٓاى ايتٓؿٝش َضس١ً خ٬ٍ

 :ٞنايتاي ٖٚٞ ادتٓػ أعاؼ

 ٌٖ ايدلْاَر يف املؾاصنني بني ادتٓػ ْٛع أعاؼ ع٢ً تٛاطٕ ٖٓاى. 

 ٌٖ ٔميهِٓٗ ٫ اإلداب١ ناْت إسا ، املؾضٚع يف املؾاصن١ املغتٗزؾ١ اجملُٛع١ اؾضار يهٌ ميه 

 .باإلبزاع تتغِ سًٍٛ إظتار ٚيتشاٍٚ ملاسا، ْؿغو ؾًتغأٍ ، املؾاصن١

 ٌٖ ٚاملغ٦ٛيٝات، ٚا٭رٚاص ٚارتًؿ١ٝ ادتٓػ ْٛع سٝح َٔ شتتًط ؾضٜل املؾضٚع تٓؿٝش ؾضٜل 

 .املؾضٚع خ٬ٍ املغتٗزؾ١ اجملُٛع١ عادات أؾنٌ ص١ٜ٩ يزٜ٘ عٝهٕٛ املدتًط ؾايؿضٜل

 ٌٖ َتغاٟٚ. بؾهٌ ا٭رٚاص ٜتٛيٕٛ املؾضٚع تٓؿٝش ؾضٜل يف املؾاصنني ادتٓغني ن٬ 

 ٚا٭َٔ ايغ١َ٬ ينُإ ايتدطٝط . 

 ٚد١ٗ َٔ ادتُاعٝا َكب٫ٛ ْعاَا أٚ قٛاعز ٚمع يف باملغا١ُٖ بايدلْاَر املؾاصنٕٛ َطايب١ 
 ب١٦ٝ ٚدٛر اعتُضاص ينُإ اإلظتاب١ٝ يًغًٛنٝات ٚتٛقعاتِٗ املؾذلن١ ايكِٝ ٜتنُٔ ْعضِٖ
 -: ٚايكٛاعز ايكِٝ تًو بني َٔ ٜهٕٛ قز املجاٍ عبٌٝ ع٢ً ،ادتُٝع تغتٛعب إظتاب١ٝ

 ٚاملضاعا٠ ا٫سذلاّ ا٤ٚابز ، اذتزٜح يف رٚصى ٚاْتعض ، سزٜج٘ خ٬ٍ أسز تكاطع ٫ ايػرل، ت٪س٣ ٫

 .ا٭خضٜٔ ٯصا٤
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 ٚا٭ْؾط١ ايدلْاَر جتاٙ أؾعاشلِ صرٚر عٔ نياملؾاصن ع٪اٍ ظتب ايدلْاَر َٚضاقب١ َتابع١ عٓز 
 دظ٤ بأِْٗ ٜؾعضٚا إٔ ٜٚنُٔ ايدلْاَر تكِٝٝ يف بعز ؾُٝا عٝغاعز ٖشا إٔ سٝح ؾٝٗا، ٚصأِٜٗ

 .ادتٓغني داْب َٔ ايدلْاَر عٔ صما ٖٓاى ٚإٔ ميجًِٗ ٚأْ٘ ايدلْاَر َٔ أفٌٝ

 ٚاملغاعزٜٔ نياملؾضؾٚ ٚا٭ْؾط١ ٚادتًغات ايدلْاَر بتكِٝٝ املؾاصنني قٝاّ مُإ ظتب 

 .اإلراصٜنيٚ

 َِغاصات ٚؾتح يبٓا٤ يًُذتُع ٚاحمل١ًٝ اذته١َٝٛ املٓعُات َع ٚايتعإٚ اجملتُع، َؾاصن١ رع 

 .ْغا١ٝ٥ قٝارات ٚظٗٛص اذتٝا٠ َز٣ ع٢ً ايٓغا١ٝ٥ يًُؾاصن١

 يه٢ ا٭١ًٖٝ يًُٓعُات يًؿتٝات طٜاصات تٓعِٝ خ٬ٍ َٔ املجاٍ عبٌٝ ع٢ً يًؿتٝات ؾضل تٛؾرل 

 .خدلاتٗا َٔ ٚا٫عتؿار٠ املٓعُات تًو تعٌُ نٝـ ٜتعًُٔ

 ٕٚايدلْاَر يف ايؿتٝات يٓؾاط يًزعا١ٜ احمل١ًٝ ا٫ع٬ّ ٚعا٥ٌ َع ايتعا. 

 تم١١ُ اٌرباِح :
 ا٭ع١ً٦ بني َٚٔ .أٖزاؾ٘ حتكٝل يف ايدلْاَر صتح َز٣ قٝاؼ ع٢ً يدلْاَرا تكِٝٝ إدضا٤ ٜغاعز

 :ادتٓغني ْعض ٚد١ٗ ا٫عتباص يف تأخش ٚاييت ايتكِٝٝ إدضا٤ خ٬ٍ طضسٗا ميهٔ اييت

 ا٭َض نإ ٚنٝـ ايدلْاَر؟ ٚفٝاغ١ ايتدطٝط َضس١ً يف ايؿتٝات َؾاصن١ ناْت نٝـ 
 يًؿتٝإ؟ بايٓغب١ نشيو

 ٌٖ ا٭ْؾط١؟ أٚ يًُؾضٚع ايتدطٝط مت عٓزَا ايؿتٝات ْعض ٚد١ٗ ا٫عتباص يف ا٭خش مت 

 ٌٖ ؟ ؾهٝـ سيو، مت إسا ايدلْاَر، خ٬ٍ ادتٓغني بني املغاٚا٠ قناٜا َٓاقؾ١ مت 

 ٚنشيو ٚا٭ْؾط١، ٚايٓزٚات ايتزصٜبات ؾٝٗا مبا املؾضٚع، أْؾط١ يف ايؿتٝات ؽاصنت نٝـ 
 يًؿتٝإ؟ بايٓغب١ ا٭َض

 شلٔ بايٓغب١ امل١ُٗ ٚاملغا٥ٌ ايؿتٝات استٝادات ع٢ً يًتعضف املؾضٚع سلًٗا اييت اإلدضا٤ات َا 
 بايؿتٝإ؟ ارتاف١ يتًو َكاص١ْ ،

 باملؾضٚع؟ املتعًك١ ايكضاصات فٓع يف ٚايؾباب ايؾابات َٔ نٌ ؽاصى نٝـ 

 املؾضٚع؟ َٔ َُٓٗا نٌ اعتؿار نٝـ ٚايؿتٝإ؟ ايؿتٝات ع٢ً املؾضٚع أثض ٖٛ َا 

 ٌٖ ٚاد٘ ٌٖٚ ايدلْاَر؟ أْؾط١ يف يًُؾاصن١ عكباتاي أٚ املداطض َٔ ٟأ ايؿتٝات ٚادٗت 
 ايعكبات؟ تًو ٖٞ ؾُا ، عكبات أ١ٜ ٚادٗٛا ٚإسا أٜنا؟ سيو ايؿتٝإ

 ٌٖ ايؿتٝات ميتًهٗا اييت ٚارتدلات هؿا٤اتايٚ َهاْٝاتا٫ َٔ ناٌَ بؾهٌ املؾضٚع اعتؿار 

  .ٚايؿتٝإ
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 ٚامح بؾهٌ تكُٝٝ٘ ٜتِ إٔ ظتب ايش٣ َا حتزٜز ظتب ايتكِٝٝ أرٚات أٚ أرا٠ اختٝاص عٓز 

 .ايتكِٝٝ يف املغتٗزؾ١ ٚاجملُٛع١ إطاص ٟأ ٚيف

 ِب جيت ِشاػبتٗ ػٕذ ٚظغ اٌربٔبِح :
 بني املغاٚا٠ رعِ إىل ٜٚٗزف عاملٝا َكب٫ٛ أَضا ادتٓغٞ ايتٓٛع تضاع٢ يًدلاَر اعذلاتٝذ١ٝ ٚمع

 بني املغاٚا٠ ٖزف يتشكٝل ٚع١ًٝ أْٗا إ٫ ساتٗا سز يف ٖزؾا يٝغت ا٫عذلاتٝذ١ٝ ٖٚشٙ ادتٓغني
 أعاعٝا أَضا بُٝٓٗا املغاٚا٠ تقبح ٚإٔ ادتٓغٝني، ْعض ٚدٗيت ا٫عتباص يف ٚا٭خش ادتٓغني

 املٛاصر ٚختقٝك ٚايتؾضٜعات ٚاذتٛاص ٚا٭عاخ ايغٝاعات ٚٚمع ا٭ْؾط١ نٌ يف َٚضنظٜا
 ظتب ايدلاَر يف ايؿتٝات َؾاصن١ ٚعٓز،  َٚتابعتٗا ٚتٓؿٝشٖا ٚاملؾضٚعات يًدلاَر ٚايتدطٝط

 ، املؾاصن١ ع٢ً ٚقزصتٗٔ ؾضفٗٔ ٚطٜار٠ َؾاصنتٗٔ اعتُضاص ينُإ ايتؿافٌٝ بعض َضاعا٠
 َؾاصن١ يف ايتؿهرل عٓز ا٫عتباص يف ٚأخشٙ ب٘ ايتؿهرل ٜتِ إٔ ظتب ملا ا٭َج١ً بعض ٢ًٜ ٚؾُٝا

 .ايدلْاَر ٚمع عٓز ايؿتٝات
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اثشص اٌمعب٠ب احمل١ٍخ يف ِذ٠ٕخ تؼض اٌتٟ جيت اْ تشوض ػ١ٍٙب ادلٕظّبد يف ػٍّٙب  -1
 ٌٕضاػبد ٚتٙذد اٌتّبسه االختّبػٟٟٚ٘ اٌمعب٠ب اٌتٟ تثري ا

  ٙايتاَني ايػشا٥ٞ ٚاملٝا. 

  ايٓعاؾ١ ٚا٫فشاح ايب٦ٝٞ ٚايتٛع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ. 

 ٞرعِ قطاع ايتعًِٝ بايهتاب املزصع. 

  عٌُ ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ يًؾباب سٍٛ اذتٛاص ٚايغ٬ّ ا٫دتُاعٞ ْٚبش ايعٓـ ٚثكاؾ١

 ايهضا١ٖٝ.

 . قناٜا تضعٝخ َؿاِٖٝ ايغ٬ّ يز٣ ايؾباب ايعا٥زٜٔ َٔ ادتبٗات 

 غٝاب رٚص ايزٚي١.ٚتهزؼ ايكُا١َ ؾانٌ َجٌ طؿح اجملاصٟ ٚاملكناٜا ٚاي 

 تؿعٌٝ ايزٚص ايغٝاعٞ  –املٓاؾغ١ ايؾضٜؿ١  -ايكناٜا ايغٝاع١ٝ )قبٍٛ ا٭خض

 ٚايزميكضاطٞ(.

  ٚايتغضب ايكناٜا اجملتُع١ٝ )قناٜا ايجأص ٚمحٌ ايغ٬ح ٚمضب ايضفال يف ا٫عضاؼ

ٚايتعقب اذتظبٞ  َٔ املزاصؼ ٚغٝاب ايزٚص اجملتُعٞ ايؿعاٍ يًؾباب ٚ املٓاطك١ٝ

 ٚايكبًٞ(.

  ايكناٜا ا٫قتقار١ٜ )ايبطاي١ ٚايؿكض ٚاجتاٙ ايؾباب ضتٛ ايعٓـ ٚعٗٛي١ جتٓٝزِٖ َع

 أٟ طضف غرل صزلٞ(.

 ٚ ايبشح ٚمعـ ايكناٜا ايؿهض١ٜ )ايتعقب ايؿهضٟ ٚمٝل ا٭ؾل بغبب ق١ً ا٫ط٬ع

 ايجكاؾ١ٝ(. رٚص امل٪عغات ٚاملٓؾ٦ات

 ًا٫دتُاعٞ ٚايتعاٜؿ.اذت٬ُت اإلع١َٝ٬ املنار٠ يًغ ِ 

  دضا٤ َا خًؿت٘ َٔ تزَرل يًُٓاطٍ.اييت طصعتٗا اذتضب ا٭سكار 

 .ايٓظاعات ٚارت٬ؾات ع٢ً ا٭صض ٚغرلٖا 

 .ٟمحٌ ايغ٬ح يػرل ايكطاع ايعغهض 

  . قناٜا ايجأص ٚايتعقبات ايكب١ًٝ 

 .محٌ ايغ٬ح يف ايؾٛاصع ٚا٭عٛام 
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 .ٞايتعقب املٓاطك 

  ًِٝايؿتٝات ٚايؿتٝإ(.معـ ايٛعٞ بأ١ُٖٝ ايتع( 

  ا٭َين ا٭را٤معـ . 

 .املُاسهات ايغٝاع١ٝ ٚاذتظب١ٝ 

 ْٕٛتؿؾٞ ايعقابات ارتاصد١ عٔ ايكا. 

 يف َز١ٜٓ تعظ  اْؿ٬ت محٌ ايغ٬ح. 

  تهضٜػ املٓاطك١ٝ ع٢ً َغت٣ٛ املز١ٜٓ ايٛاسز٠. 

  ايقضاع ايكا٥ِ بني ايتٝاصات. 

  ايقضاع ع٢ً املٓافب يف ا٭سظاب. 

 ا٥ـ يف زتاٍ ادتٝؿايقضاح ع٢ً ايٛظ.  

 ايتشضـ ٚنشيو ايتًُو يف ايبغط ع٢ً ا٭صمٞ اٜاقن. 

 ٞادتٌٗ ٚايتعقب ٚايتعكٝز ا٫دتُاع.  

 اتمعـ َ٪عغات ايزٚي١ ٚاؾتكاصٖا يإلَهاْٝات ٚا٭رٚات اي٬ط١َ مبا ؾٝٗا ا٫دضا٤ 

 ا٭١َٝٓ ٚايكنا١ٝ٥

   عزّ املغاٚا٠ بني ايضدٌ ٚاملضأ٠.  

  ايؿكض ٚاجملاع١. 

اٌطشق ٌٍٛصٛي اىل اٌشجبة غري ادلشرتوني يف ثشاِح ٚأشطخ ثمبفخ افعً  -2
 اٌسالَ ٚو١ف ميىٓ حتف١ضُ٘ ٌٍّشبسوخ؟

  ٍايتٛع١ٝ اجملتُع١ٝ َٔ َٓظٍ اىل َٓظ 

  املزاصؼ يف ايتٛع١ٝ اجملتُع١ٝ 

  ادتاَعات يف ايتٛع١ٝ اجملتُع١ٝ 

 .ٞتٛطٜع ايدلٚؽٛصات ٚا٫ع٬ْات عدل ٚعا٥ٌ ايتٛافٌ ا٫دتُاع 
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  تؿعٌٝ رٚص ايًذإ اجملتُع١ٝ يف اجملتُعات احمل١ًٝ َٔ ادٌ ايزؾع بايؾباب يًُؾاصن١

 يف بضاَر ٚاْؾط١ ثكاؾ١ ايغ٬ّ.

  ايكٓٛات اإلع١َٝ٬.يف ايتٛع١ٝ اجملتُع١ٝ 

  ايتٛافٌ ا٫دتُاعَٞٛاقع يف ايتٛع١ٝ اجملتُع١ٝ 

  ايع٬قات ايؾدق١ٝ َٔ خ٬ٍ ايتٛع١ٝ اجملتُع١ٝ 

 اَر يف ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ املدتًؿ١.دلاإلع٬ٕ عٔ ا٭ْؾط١ ٚايؿعايٝات ٚاي 

 .تؾهٌٝ املبارصات ايؾباب١ٝ ٚرعُٗا 

 .ّايتػط١ٝ اإلع١َٝ٬ املٓاعب١ ملؾاصٜع ْؾض ايغ٬ 

  ٍٚٚاملٓاطل ٚتؾذٝع ايؾباب ع٢ً املؾاصن١. يًشاصاتايٓظ 

 .إقا١َ ايزٚصات ٚايٛصـ ٚاؽضانِٗ ؾٝٗا 

  ايدلٚؽٛصات ٚاملًقكات.تٛطٜع 

  ًتٛع١ٝ َٔ ادٌ ثكاؾ١ ايغ٬ّ.يايزعِ املايٞ يًؾباب 

  تزصٜب ؾضم عٌُ يًتجكٝـ ٚإعطا٤ ايؾباب َها١ْ يتكزِٜ َا عٓزِٖ َٔ َٗاصات

 ٚايغٟٓٛ.ٚطضقات ٚحتؿٝظِٖ َٔ خ٬ٍ ايزعِ املارٟ 

  ٚ عا٥ٌ ايتٛافٌ ظُٝع أْٛاعٗا.ؾتح َٓتزٜات جتُع ايؾباب عدل 

 .عٌُ يكا٤ات ؽباب١ٝ 

  ٚإعطا٤ ا٫َتٝاطات املدتًؿ١ يًُتُٝظٜٔ ٚايباصطٜٔ. ٭ْؾط١ ايغ٬ّتؾذٝع ايزٚي١ 

 َٓٗا اجملتُع. صتاح يؾباب قاَٛا بأْؾط١ اعتؿار عضض جتاصب 

 ُِٝاتِٗ بضاَر اؽػاٍ ٚقت ايؾباب ٚت١ُٝٓ َٗاص تق. 

  ّافزاص ْؾضات تٗتِ بجكاؾ١ ايغ٬. 

  طضح َعاٜرل َع١ٓٝ يًُؾاصنني يف بضاَر ثكاؾ١ ايغ٬ّ َجٌ حتزٜز املٓاطل

 .ادتػضاؾ١ٝ َٔ املٓاطل ايٓا١ٝ٥

 صؾتع ٚعتٞ   ٚتًتو ايتدلاَر    يشٜٔ مل ٜغتبل شلتِ املؾتاصن١ َتٔ قبتٌ يف      اعتٗزاف ايؾباب ا

 .ايؾباب يف أ١ُٖٝ َؾاصنتِٗ يف بضاَر ايغ٬ّ
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زبي تٛفري ادلٛاسد ِبٟ٘ األٔشطخ ٚاٌرباِح اخلبصخ ثبٌشجبة ٚاٌتٟ ميىٓ يف  -3
 تٕف١ز٘ب ؟

 .متهني املبارصات ايؾباب١ٝ ٚايٓغ١ٜٛ يف ا٫عُاٍ اجملتُع١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ 

 . ايتٛع١ٝ سٍٛ ايعٓـ ْٚبش ايهضا١ٖٝ يف أٚعاط ايؾباب 

 . ٌُْؾض ثكاؾ١ ايعٌُ ايطٛعٞ ٚمتهني ايؾباب َٔ ا٫طتضاط بغٛم ايع 

 ٠ يف ايتٛع١ٝ بايكناٜا اجملتُع١ٝ.عٌٝ رٚص ايؾباب ادتاَعٞ ٚخاف١ ايؿتاتؿ 

 .سًكإ ْكاـ ب٪ص١ٜ يف أٚعاط ادتُعٝات احمل١ًٝ 

 ّرٚصات تزصٜب١ٝ َهجؿ١ ختك ثكاؾ١ ايغ٬ 

  ّاْز١ٜ  –نُاٍ ادغاّ  –املغابكات ٚاملٓاؾغات ايضٜام١ٝ)رٚصٟ نض٠ قز

 صٜام١ٝ..(.

  ؾٔ   -تقُِٝ املٛاقع  -١ْ ادتٛاٍ ٚاي٬ب تٛب فٝا -رٚصات تأٌٖٝ َٗاصٟ )َٝهاْٝها

 نٛاؾرل ْٚكؿ ... ( -سٝان١ ٚا٫ؽػاٍ ايٝز١ٜٚ   -خٝاط١  -ايتغٜٛل 

 . رٚصات يف زتاٍ ايتعًِٝ ٚايًػات 

  إقا١َ مح٬ت ٚستامضات تٛع١ٝ يف زتاٍ َهاؾش١ املدزصات َٚٓع محٌ ايغ٬ح َٚٓع

 مضب ايضفال يف ا٫عضاؼ .

  يف ادتٛاْب ايقش١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚغرلٖا .اؽضانِٗ يف مح٬ت طٛع١ٝ 

 . رعِ املؾضٚعات ايقػرل٠ 

 . ايتٛع١ٝ بكناٜا ايغ٬ّ ٚاملٗاصات ا٫دتُاع١ٝ 

 . إقا١َ ٚصـ تزصٜب١ٝ َتعزر٠ سٍٛ ايغ٬ّ ٚايتعاٜؿ 

 . ٞإقا١َ َؾضٚع ايقًح ا٫دتُاعٞ ٚتٓؿٝش عز٠ بضاَر يًقًح ٚايتعاٜؿ ا٫دتُاع 

  ايزاع١ُ يٓؾض ثكاؾ١ ايتغاَح ٚايقًح ا٫دتُاعٞ .إقا١َ ا٫ستؿا٫ت ٚايؿعايٝات 

  اذتٛاص ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ارت٬ف ْؾض يػ١. 

 . ْؾض ايتغاَح ٚنٝـ ٚد٘ اإلع٬ّ سيو 

 . ّرعِ َايٞ يًؾباب يتشؿٝظِٖ يجكاؾ١ ايغ٬ 
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  متض ؽباب َٔ ادٌ ايغ٬ّ .اْؾا٤٪َ 

  يف املز١ٜٓ .َغابك١ اؾنٌ ؾًِ ٚاؾنٌ قق١ عٔ ايغ٬ّ ٚاؾنٌ ؽدق١ٝ ع٬ّ تٓؿٝش 

  غؿضا٤ َٔ ادٌ ايغ٬ّ.نتزصٜب َا١٥ ؽاب 

  عٌُ ٚصـ َؾذلن١ تعِ ايؾباب َٔ مجٝع ؽضا٥ح اجملتُع ٚخاف١ ايؿ٦ات

 اينعٝؿ١ َجٌ )املعاقني ٚاملُٗؾني ٚغرلٖا َٔ باقٞ ؽضا٥ح اجملتُع( .

 . أْؾط١ ايتٛع١ٝ ايذلؾ١ٝٗٝ ٚايضٜام١ٝ 

  ٚايعك١ًٝ َجٌ رٚصات ايتدطٝط ٚا٫تقاٍ ٚايتٛافٌ ٚؾٔ  كزصات املٗاص١ٜايأْؾط١ بٓا٤

 .ا٫يكا٤ 

 . أْؾط١ ر١ٜٝٓ تزعٛ ٭١ُٖٝ ايغ٬ّ ْٚبش ارت٬ؾات 

 . ٟأْؾط١ ايتُهني ا٫قتقار 

 دٌ ايغ٬ّ)متهني ِ يف اطاص ايتأٌٖٝ ٚايتجكٝـ َٔ اتأٌٖٝ ايؾباب بجكاؾ١ ايغ٬ّ ايزا٥

 ايؾباب( .

 يف ادتاَعات ٚاملزاصؼ يف اطاص بضاَر نغب عٌُ أْؾط١ تٛع١ٝ بأ١ُٖٝ ثكاؾ١ ايغ٬ ّ

 ايتأٜٝز َٔ ادٌ ايغ٬ّ .

  بضاَر تٛع١ٝ بأ١ُٖٝ ٚإظتاب١ٝ شتضدات ايغ٬ّ)تًؿظ١ْٜٝٛ ٚإساع١ٝ( يف اطاص اذتٛاص

 َٔ ادٌ ايغ٬ّ .

 . ّعٌُ أْؾط١ صٜام١ٝ يف اطاص إؽاع١ ثكاؾ١ ايغ٬ 

 يغ٬ّ .عٌُ سًكات ْكاـ َٛعع١ ٚارتضٚز بأٚصام تتبين ْؾض ثكاؾ١ ا 

  ٌُاىل املغا٠ٚ ا٫ْغا١ْٝ . تزعٛ بضاَر ع 

  ِيف اذتز َٔ ايٓظاعات ٚفٓاع١ ايغ٬ّ . املضأ٠رٚص رع 

  ِرٚص ا٫ع٬ّ يف فٓاع١ ايغ٬ّ .رع 

  يف تٛع١ٝ ايغ٬ّ . املغادزخطبا٤ ا٫ؽار٠ 

  ِا٭ْؾط١ ايتع١ًُٝٝ ٚايذلؾ١ٝٗٝ ٚاملٓاؾغات ايتؿاع١ًٝ بٗزف متهني ايؾباب رع

يٝقبشٛا َٛاطٓني ؾاعًني قارصٜٔ ع٢ً تكزِٜ سًٍٛ ٚاقع١ٝ ملؾه٬ت زتتُعاتِٗ 

 ٚاملغا١ُٖ يف بٓا٤ ع١ًُٝ ايغ٬ّ .

 الحرو لتتوننةة اغط  نن  لروون  ال  فحةة مستخدمي النسخة االل
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  قش١ٝ .اي ايغ٬ٍٚتٛطٜع  اذتاصاتتأٌٖٝ قار٠ فشٝني يف 
 

ٚاٌغري ِب١ٌخ اٌتٟ جيت تٛافش٘ب ٌتٕف١ز ٘زٖ اٌرباِح ادلسبػذاد األخشٜ  -4
 ٚاألٔشطخ ؟

  رصاع١ استٝادات ايؾباب ٚايؿتٝات ع٢ً ٚد٘ ارتقٛل. 

 .ٌُعٌُ ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ يًؾباب اشلارؾ١ اىل اعزارِٖ يغٛم ايع 

  ّاعزار ا٭ري١ ايتٛع١ٜٛ ٚايكناٜا اجملتُع١ٝ املتعًك١ بايعٓـ ٚايهضا١ٖٝ ٚبٓا٤ ايغ٬

 ٚتكزميٗا يًؾباب.

  ٍؾتح اجملاٍ يًؾباب ي٬ْنُاّ بتؾهٌٝ املبارصات اجملتُع١ٝ ٚاملٓعُات ايعا١ًَ يف اجملا

 ايتُٟٓٛ ٚا٫دتُاعٞ.

  ّشتُٝات ايغ٬ 

 .تعإٚ ادتٗات ايضزلٞ ٚتكزِٜ ايتغ٬ٝٗت اي٬ط١َ 

 .اعتعزار ايؿضٜل ايطٛعٞ يًتٓؿٝش 

 أع٬ٙ. ٠ْؾط١ املشنٛصاعتدزاّ َٛاقع ايتٛافٌ ا٫دتُاعٞ يتٓؿٝش بعض ا٭ 

 .ّا٫عتؿار٠ َٔ ا٫ع٬ّ يف تعظٜظ ْٚؾض ثكاؾ١ ايغ٬ 

 .ٞتٓؿٝش سًكات ايٓكاـ اجملتُع١ٝ يٓؾض ثكاؾ١ ايغ٬ّ ٚايقًح ا٫دتُاع 

 .ّاْؾا٤ َبارصات طٛع١ٝ َتعزر٠ تٗزف ذت١ًُ ْؾض ايغ٬ 

  ّ(.ايغ٬ّيزعِ ثكاؾ١ اذتاد١ اىل )بضؽٛصات تٛع١ٜٛ ٚناَرلات تقٜٛض يعٌُ أؾ٬ 

 يٓؾض ثكاؾ١ ايغ٬ّ. تٓغٝل بني ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚامل٪عغاتتزصٜب ايؿضم ايطٛع١ٝ ٚاي 

 .ٕاملٛار ايؿ١ٝٓ ٚايقش١ٝ ٚايتعُرل ٚاإلعها 

 . ّستامضات تٛع١ٜٛ َٔ ادٌ ثكاؾ١ ايغ٬ 

 .ْزٚات يف ادتٛاَع ٚاملزاصؼ ٚادتاَعات 

  ايٓاؽ١٦ ٚايزعِ ايًٛدغيت. ب١ٝ ٚايتأ١ًٖٝٝ يًُٓعُات ٚامل٪عغاتايتزصٜايٛصـ 

 ًؾ١٦ ايؾباب  ٢ٚدٛر قٝارات زتتُع١ٝ تتبين ا٫ؽضاف ٚايتٛدٝ٘ ع. 
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  اٖتُاّ املهاتب ايتٓؿٝش١ٜ ٚاييت شلا ف١ً بؿ١٦ ايؾباب بتٓؿٝش أْؾط١ شتتًؿ١ يظٜار٠

 .ايٛعٞ بأ١ُٖٝ ايغ٬ّ َٚضسٌ ايٓظاعات

 .ّتؿاعٌ قطاع ايتًؿظٜٕٛ َع بضاَر ثكاؾ١ ايغ٬ 

  ايؾباب ٚايضٜام١ يف إقا١َ أْؾط١ ايضٜام١ َٔ ادٌ ايغ٬ّ.َغاعز٠ َهتب 

 .ّتبين قطاع اإلساع١ يدلاَر ثكاؾ١ ايغ٬ 

 .ّتؿاعٌ ادتاَعات َع ا٭ْؾط١ اييت تٓؾض ثكاؾ١ ايغ٬ 

 .ّؾتح أبٛاب املزاصؼ ٭ْؾط١ ثكاؾ١ ايغ٬ 

 .إقا١َ رٚصات تزصٜب١ٝ ٚ تٛؾرل ايكاعات ٚتٛؾرل َغتًظَات 

  يف َٛاقع ايتٛافٌ ا٫دتُاعٞ ْؾض ثكاؾ١ ايتعاٜؿ  َٔ ادٌ طاقِ عٌُتٛظٝـ. 

  ايزعِ ايًٛدغيت ذتٌ ايٓظاعات. 

 ّتٛؾرل ا٭ري١ ٚايدلاَر ارتاف١ بجكاؾ١ ايغ٬. 

 اعتؾاصٜني ٚنٛارص َتدققني يف زتاٍ بٓا٤ ايغ٬ّ . تٛؾرل 

ِبٟ٘ األٔشطخ ٚاٌرباِح ادلتؼٍمخ ثبٌسالَ يف زبٌخ تٛفري ادلٛاسد ادلب١ٌخ ٚاٌتٟ  -5
  اٌم١بَ ثٙب  ادلؤسسخ اٌتٟ تؼًّ  ف١ٙب؟تشغت يف

 . ٞمتهني ايؿتا٠ ادتاَع١ٝ ٚرٚصٖا يف ايعٌُ اجملتُع 

 . تزصٜب ايؾباب ع٢ً َٗاصات ايتؿهرل ايعًُٞ ٚسٌ ايٓظاعات 

  سٍٛ ايب١٦ٝ ٚا٫ٖتُاّ بايٓعاؾ١ . املضأ٠تٛع١ٝ 

  زتتُع١ٝ رعِ املؾاصٜع ايقػرل٠ ع٢ً َغت٣ٛ اجملتُعات احمل١ًٝ اييت تغبب يف ْظاعات

 يف قناٜا تهزؼ ايكُا١َ ٚطؿح اجملاصٟ ٚغرلٖا .

  املٗاصات اذتٝات١ٝرٚصات . 

 َٓع محٌ  –ؼ اإقا١َ مح٬ت تٛع١ٝ يف زتا٫ت )َٓع مضب ايضفال يف ا٫عض

 ايغ٬ح..(

 . تٛطٜع سكا٥ب فش١ٝ يٮعض ايؿكرل٠ 
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 .تٓؿٝش َغابكات صٜام١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚع١ًُٝ 

 يجكاؾ١ٝ ٚصؾزٖا بايتذٗٝظات ٚايذلٜٚر شلا يز٣ رعِ املهتبات ٚامل٪عغات ايع١ًُٝ ٚا

 ايؾباب.

  يف مجٝع ستاؾع١ تعظ سٍٛ ْؾض  ٚاذتاصاتتزصٜب١ٝ يف ايكض٣ ٚايعظٍ  ٚصـتٓؿٝش

 ايغ٬ّ ٚاملٗاصات ا٫دتُاع١ٝ ٚاذتٝات١ٝ.

  تكزِٜ ايزعِ املايٞ ٚا٫غاثٞ بؾهٌ عارٍ ست٢ ٫ تعٗض اذتغاع١ٝ ا٫دتُاع١ٝ بني

 اجملتُع. اؾضار

 اطاصات ادتُاع١ٝ تزعِ َؾاصٜع ايغًِ ا٫دتُاعٞ.تٓؿٝش ب 

 .تٓؿٝش بضاَر ايتُهني ا٫قتقارٟ َٚغاٚا٠ اجملتُع 

 .ٞرعِ بضاَر ا٫عض٠ ٚايطؿٌ يتشكٝل ايغًِ ا٫دتُاع 

  ًٞعٌُ ٚصـ ٚرٚصات ٚتٛسٝز ايقؿٛف يف َٛاد٘ ايعٓـ اذتظبٞ ٚايطا٥ؿٞ ٚايكب

 ٚطٜار٠ ايت٬سِ ا٫دتُاعٞ.

 ؾ٦ات اجملتُع. ملدتًـٛع١ٜٛ ٚا٫صؽار١ٜ ايٓزٚات ٚاحملامضات ايت 

 .اؽضاى ايؾباب يف ايزٚصات ٚا٭ْؾط١ املدتًؿ١ 

  يجكاؾ١ ايغ٬ّ. ٚتأًًِٖٝٗؾباب يأْؾط١ ٚبضاَر 

 . أْؾط١ صٜام١ٝ 

 .ؾتح َضانظ تٛع١ٜٛ طٛع١ٝ َٔ ادٌ حتنرل ايؾباب 

 . ّعٌُ َضانظ تأٌٖٝ ٚتطٜٛض يًؾباب املٗتُني بايغ٬ 

 ؼ ٚادتاَعات ٚتهضِٜ اؾنًٗا.املزاصأعٝػ ؾضم يًغ٬ّ يف ت 

  عٌُ ٚصـ تعِ ايؾباب َٔ ايؿ٦ات اينعٝؿ١ ٚؽباب َٔ ايؿ٦ات ا٭خض٣ سٍٛ بٓا٤

 ايٝات ايغ٬ّ ٚخاف١ يًؿ٦ات اينعٝؿ١.

 ى ؾٝٗا ايغًط١ احمل١ًٝ ٚاملٓعُات ٚاجملتُع املزْٞ سٍٛ ايٝات ذلعٌُ ْزٚات عا١َ تؾ

 بٓا٤ ايغ٬ّ ٚنٝؿ١ٝ اؽضاى ايؿ٦ات.

  تؾهٌٝ ؾضم ايتٛع١ٝ ع٢ً َغت٣ٛ اذتاصات. 

  تؾهٌٝ ؾضم ايغ٬ّ ع٢ً َغت٣ٛ املزاصؼ. 
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 تٓؿٝش َٗضدإ ؽبابٞ ملز٠ ث٬ث١ أٜاّ تعضض ؾٝٗا نٌ املٛاٖب يًؾباب. 

 .ٕتٓؿٝش بضاَر ايتُهني ا٫قتقارٟ يًؿتٝات ٚايؿتٝا 

 .ِٗتٓؿٝش رٚصات تزصٜب١ٝ يبٓا٤ قزصات 

 دٌ ثكاؾ١ ايغ٬ّ.أْؾط١ ايتُهني ٚايتأٌٖٝ يًؾباب َٔ ا 

 .ّبضاَر نغب ايتأٜٝز َٔ ادٌ ايغ٬ 

 .ّأْؾط١ صٜام١ٝ َٔ ادٌ ايغ٬ 

 .ّبضاَر تٛع١ٝ بأ١ُٖٝ إظتاب١ٝ شتضدات ايغ٬ 

 .ّْؾضات تٛع١ٝ َطبٛع١ سًٛ ثكاؾ١ ايغ٬ 

 ّإقا١َ ايبط٫ٛت ايضٜام١ٝ ارتاف١ بايغ٬. 

  ّإقا١َ رٚصات ْٚزٚات يًذاَعات ٚاملزاصؼ يف زتاٍ ايغ٬. 

 ًُضأ٠خاف١ يرٚصات  إقا١َ . 

  املٗاصات اذتٝات١ٝ َٔ ادٌ ايٛقا١ٜ َٔ ايعٓـ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ ع٢ً ت١ُٝٓ املعاصف ٚاملٗاصات

 ايتؿغرل ايغًٛنٞٚٚايتٛدٗات ٚايكِٝ املطًٛب١ ٚا٫سزاخ 

  تهٜٛٔ دتإ زتتُع١ٝ طاص١٥ ملٛاد١ٗ املداطض اييت تٛاد٘ املٓع١ُ عٛا٤ شتاطض

 .فش١ٝ اّ زتتُع١ٝ ْٚؾض ثكاؾ١ ايغ٬ّ 

  عٌُ مح٬ت َٓافض٠. 

 َٓاٖن١ ايعٓـ مز ا٭طؿاٍ ٚايٓغا٤. 

 )ْؾطا٤ ايغ٬ّ )تزصٜب امل٪ثضٜٔ اجملتُعٝني َٔ ايٓاؽطني سٍٛ ايغ٬ّ ٚايتعاٜؿ. 

  ارتاف١ باملضأ٠ .تٓؿٝش ايكضاصات ا٫مم١ٝ 

 )عٌُ أْؾط١ تعظط َٔ َؿّٗٛ ايغ٬ّ )نايضعِ ٚاملغضح. 

  ٖارؾ١ يف زتاٍ اعتٗزاف احمل٬ت ايتذاص١ٜ ٚصداٍ ا٫عُاٍ مبٓؾٛصات ًَٚقكات

 ايغ٬ّ.

  صعِ اعذلاتٝذ١ٝ يًعٌُ ع٢ً بٓا٤ ايغ٬ّ يًعؾض ايغٓٛات ايكار١َ. 

 لتتوننةة اغط  نن  لروون  ال  فحةة الحرو مستخدمي النسخة االل
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ِبٟ٘ ادلسبػذاد األخشٜ ٚغري ادلب١ٌخ  ٚاٌتٟ جيت تٛافش٘ب ٌٍّؤسسخ ٌتٕف١ز  -6
 اٌرباِح ٚاألٔشطخ ادلمرتزخ ِٓ اخً ثمبفخ اٌسالَ؟

 . تأٌٖٝ َضنظ زتتُعٞ َتعزر ا٭غضاض يًتزصٜب املٗين ٚايتكين اجملاْٞ يًؾباب 

 صٜع ايؾباب ارتاف١ باملٛاٖب ٚاملٗاصات ٚاملؾاصٜع املزص٠ يًزخٌ َٔ خ٬ٍ رعِ َؾا

 تٛؾرل )ا٭دٗظ٠ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚاذتكا٥ب ايقش١ٝ( .

  ايطا٫ٚت  -جتٗٝظ قاع١ تزصٜب َتها١ًَ ظُٝع ا٭دٗظ٠ ٚاملغتًظَات )ؽاؽ١ عضض

 .... اخل(. ٫بتٛب -

 تٛؾرل قاعات تزصٜب١ٝ زتٗظ٠ ٚ قضطاع١ٝ َٚغتًظَات أخض٣. 

 .َزصبني سٚ خدل٠ 

  فاي١ صٜام١ٝ..(-عاس١   –تٛؾرل َغاس١ َٓاعب١ )َبين 

 .رعِ َعٟٓٛ ٚتغ٬ٝٗت َٔ ادتٗات ايضزل١ٝ 

 .تهؿٌ د١ٗ ظٛا٥ظ ٖٚزاٜا املغابكات ايضٜام١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايع١ًُٝ 

  َع ايٛمع ايضأٖ. ٜت٤٬ّتأثرل امل٪عغ١ مبا 

  ايبدٛص .... اخل(  –رعِ امل٪عغ١ بأدٗظ٠ تزصٜب ٚتأٌٖٝ َجٌ )َانٝٓات ارتٝاط١

 يتٓؿٝش بضاَر ايتُهني.

   ايعضٚض ٚايؿعايٝات. اقا١َتٛؾرل َٓعَٛات طاق١ سلغ١ٝ تًيب استٝادات 

 .ٞتٛؾرل شتُٝات ٚنضاعٞ يتٓؿٝش سًكات ٚتزصٜبات سٍٛ ايغًِ ا٫دتُاع 

 ط١ يًٓغا٤ تٛؾرل أدٗظ٠ ساعٛب ٚتٛؾرل َها٥ٔ خٝا. 

 ايتٓغٝل َع َضانظ تزصٜب إلقا١َ ايزٚصات املدتًؿ١.  

 .ا٭ْؾط١ بٛاعط١ ايتعاٌَ ا٫دتُاعٞ بٛاعط١ ايٓٛارٟ ايضٜام١ٝ يًؾباب 

 .عٌُ رٚصات تٛع١ٜٛ زتا١ْٝ طٛع١ٝ يًؾباب 

 .ْٞرعِ َارٟ ٚرعِ تزصٜب ٚتأٌٖٝ ؾضٜل قارص ع٢ً عٌُ تجكٝـ َٝزا 

 . رعِ ايبٓا٤ امل٪عغٞ يًُٓعُات  

 ارتطط ايغ١ٜٛٓ.  
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 إراص٠ تتُٝظ بايكٝار٠.  

 .ٚدٛر املٛار ٚايتذٗٝظات اييت تغاعز ع٢ً تٓؿٝش ايعٌُ بغضع١ ٚعٗٛي١ 

 . اط٬عٓا ع٢ً اِٖ أرٚات بٓا٤ ايغ٬ّ املغتدز١َ بايزٍٚ املُاث١ً 

 ايضٜام١ٝ اييت تكّٛ  ٭ْؾط١ا٫ؽضاف َٔ قبٌ  َهتب ايؾباب ٚايضٜام١ عٓز اقا١َ ا

 بٗا املٓعُات احمل١ًٝ .

  ّٚاملغُٛع١ ٚاملض١ٝ٥. املكض٠٤ٚ تؿاعٌ مجٝع ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ 

 تغٌٗٝ إقا١َ ا٭ْؾط١ يف ادتاَعات ٚاملزاصؼ. 

 .رعِ ايغًط١ احمل١ًٝ ٚتٛؾرل املزخ٬ت 

 ٌُطاقِ تٓغٝل يًزٚصات ايتزصٜب١ٝ ٚٚصـ ايع.  

  ٚدٛر َؾضؾني دتُٝع املٓاطل املغتٗزؾ١. 

 .تٛؾرل املٛاصر املطًٛب١ إلصتاط ا٭ْؾط١ 

  ٍتأثٝح َغاس١ ا١َٓ يٮطؿا. 

 تأثٝح َهتب ايٛعاط١ ٚايقًح.  

  ِاعتؾاصٜني ْؿشٚا أْؾط١ عابك١ يجكاؾ١ ايغ٬ّرع. 

  نٛارص َتدققني يبٓا٤ ايغ٬ّ ٚدٛراذتاد١ اىل. 

 تكّٛ ع١ًُٝ بٓا٤ ايغ٬ّ م٥ٛٗاع٢ً  اييت يٓعاّ ٚايزيٌٝ ٚايدلاَر اذتاد١ اىل ا. 

 ِبٟ٘ ادلتغرياد ادلطٍٛثخ ٚادلتؼٍمخ ثبٌس١بسبد اخلبصخ ثبٌشجبة ؟ -7
 .ايغُاح يًؾباب يف املؾاصن١ يف اختاس ايكضاص ايغٝاعٞ ٚمتهِٝٓٗ قاًْْٛٝا 

 .طٜار٠ ايٛعٞ مبدضدات اذتٛاص ايٛطين 

  اجملتُع١ٝ َجٌ )محٌ تؿعٌٝ ٚعٔ ايكٛاْني ايتؾذٝع١ٝ ٚايتأرٜب١ٝ املتعًك١ بايعٛاٖض

 ايغ٬ح ٚمضب ايضفال يف ا٫عضاؼ ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ ...(

 .إعار٠ اذتٝا٠ يًُ٪عغات ايجكاؾ١ٝ ٚتؿعٌٝ رٚصٖا 

 .تطبٝل ايعكٛبات املدايؿ١ يًغًِ ا٫دتُاعٞ ٚعزّ ايتٗإٚ بٗا 
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 .ٞرعِ ايؿعايٝات ٚا٭ْؾط١ اييت تزعِ بضاَر ايغًِ ٚايتعاٜؿ ا٫دتُاع 

 ٚايتعاٜؿ ا٫دتُاعٞ.ًارتاف١ بايغ يٮْؾط١ٜح تغٌٗٝ إدضا٤ات ايتقاص ِ 

  ٚاملٓاطل اييت تزعِ ايغًِ ا٫دتُاعٞ  اذتاصاتتؾذٝع املبارصات ٚا٫عُاٍ يف

 ٚايتعاٜؿ.

 .ايت١ُٝٓ َٚؾاصٜع ايزخٌ يٮؾضار 

 . متهني ايؾباب َٔ ايعٌُ يف مجٝع اجملا٫ت ا٫قتقار١ٜ ٚايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

  ٚعاري١ تتغِ بايؾؿاؾ١ٝ.بٓا٤ َغًغ٬ت ق١ٜٛ ٚعا١ًَ 

  ِٗتأٌٖٝ ايؾباب ٚتزصٜب. 

 .تٛع١ٝ تع١ًُٝٝ يف ادتاَعات ٚاملزاصؼ 

 . إعطا٤ ايؾباب َهاْ٘ يف ا٫ٖتُاّ ٚفٓع ايكضاص 

 .ِٗا٫ٖتُاّ باملٖٛٛبني ٚت١ُٝٓ قزصات 

 اجملايػ ايؾباب١ٝ ٝتؿع ٌ. 

 .تؿعٌٝ ٚتؾهٌٝ دتإ املغأي١ اجملتُع١ٝ املغاعز٠ يًُهاتب ايتٓؿٝش١ٜ 

 رٚص َهتب ايؾباب ٚايضٜام١ ٚا٫حتارات ٚايًذإ ٚاعتُار املٝظاْٝات املاي١ٝ تؿع ٌٝ

 يتٓؿٝش ا٭ْؾط١.

 .ارصاز بضاَر ايؾباب ٚايٓٛع ا٫دتُاعٞ يف خطط ايغًط١ احمل١ًٝ 

 . طٜار٠ ٚعٞ ايؾباب َٔ خ٬ٍ املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ ادتاَع١ٝ ٚاملزصع١ٝ 

  طٜار٠ ايٛعٞ ايؾضعٞ بأمضاص اذتضٚب. 

  تأٌٖٝ قطاع نبرل َٔ ايؾباب. 

 .ّتٛدٝ٘ ايغٝاع١ اإلع١َٝ٬ مبا غتزّ َتطًب ايغ٬ 

  اؽضاى ايؾباب يف اختاس ايكضاص. 

 .ّإعطا٤ ايؾباب رٚصات تأ١ًٖٝٝ ملعضؾ١ ايكضاصات املتعًك١ يف ايغ٬ 

  بٓا٤ ايٛعٞ ايعاّ ٚايزعِ ايغٝاعٞ ٚإرخاٍ تعًِٝ ايغ٬ّ يف زتا٫ت ايتعًِٝ مبا يف سيو

  ايجا١ْٜٛ.ايتعًِٝ يف املزاصؼ 

 لتتوننةة اغط  نن  لروون  ال  فحةة الحرو مستخدمي النسخة االل
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  عتتٟٛ املٓٗر ع٢ً ظتب إ املعًُني ع٢ً ايتزصٜػ َٔ ادٌ ايغ٬ّ ٚ مجٝعتزصٜب

 رصاع١ َٛامٝع تعًِٝ ايغ٬ّ ٚصؾض ايٓظاعات َٚٓع ٚقٛعٗا.

 يف 20يٛطين ٚاييت تٓك ع٢ً متجٌٝ ايؾباب بٓغب١ تطبٝل شتضدات اذتٛاص ا %

 .شتتًـ املضانظ يقٓاع١ ايكضاص

  تؿعٌٝ سه١َٛ ايؾباب. 

  ايكضاص ا٭َين  2250تطبٝل ايكٛاْني ارتاف١ باؽضاى ايؾباب. 

ِبٟ٘ ادلجبدساد ٚاألٔشطخ اٌتٟ جيت ػٍٝ  ادلٕظّبد اٌذ١ٌٚخ اٌم١بَ ثٙب ِٓ  -8
 اخً ٔشش ثمبفخ اٌسالَ؟

  يف تأعٝػ املؾاصٜع ايقػرل٠ ٚا٫فػض املزص٠ يًزخٌ .رعِ ايؾباب 

 . رعِ ا٭ْؾط١ ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ يف املزٜضٜات ايضٜؿ١ٝ اشلارؾ١ اىل عبٌ ايعٝؿ 

 .تأٌٖٝ املهتبات ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚعٌُ ايزٚصات ايع١ًُٝ يًؾباب 

 .رعِ سًٍٛ اتؿاقٝات ايغ٬ّ َٔ اطضاف ايٓظاع 

 .ؾتح ا٭ْز١ٜ ايضٜام١ٝ 

 ايجكاؾ١ٝ.ْٚؾط١ ايضٜام١ٝ رعِ ا٭ 

  ايقػرل٠ يًؾباب .ايكا١ُ٥ رعِ املؾاصٜع 

 .تؾذٝع ايتعًِٝ ٚاملٓاؾغات ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

 يف ايعطٌ ايقٝؿ١ٝ . تأٌٖٝ املزاصؼ ٚايهارص ايذلب١ٜٛ يتغاِٖ يف ٧ًَ ؾضاؽ ايؾباب 

  تأٌٖٝ ٚتؾذٝع ايؾباب ع٢ً اعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا يف ايت١ُٝٓ ٚتأٌٖٝ ايشات

 دزاَٗا بؾهٌ إظتابٞ.ٚاعت

 .ّتٓؿٝش بضاَر ايتزصٜب ٚايتأٌٖٝ يًتعاٜؿ ْٚؾض ايغ٬ 
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 .ٞتؾهٌٝ املبارصات ايطٛع١ٝ ٚايؾباب١ٝ اييت تٓؿش َؾاصٜع ايغًِ ا٫دتُاع 

 .ّتٓؿٝش بضاَر ايتُهني ا٫قتقارٟ اييت حتكل ْؾض ايغ٬ 

 .سٌ ايٓظاعات ٚرعِ ايقًح ايكبًٞ ٚايؾعيب 

 ايغ٬ّ ٚايتعاٜؿ. تؾذٝع ا٭ْؾط١ اييت تهؿٌ ْؾض 

 . َٔبارص٠ ايتعًِٝ يتٛدٝ٘ قزصات ايؾباب مبا غتزّ اجملتُع ٚايٛط 

 .ا٭ْؾط١ ا٫دتُاع١ٝ املدتًؿ١ ٚاملؾاصٜع ا٫غاث١ٝ 

  َٔ ّرعِ امل٪عغات ٚاملٓعُات ٚاملبارصات اييت تكّٛ بتأٌٖٝ ايؾباب يف ثكاؾ١ ايغ٬

 ادٌ ْؾض ثكاؾ١ ايغ٬ّ.

  ٚاملقاذت١ ايٛط١ٝٓ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتقار١ٜ ٚإعار٠ ايعُضإ.ايعٌُ ع٢ً إٜكاف اذتضب 

 َٝهٕٛ ؽبابٞ يزعِ ٚتؿعٌٝ ْؾض ثكاؾ١ ايغ٬ّ . ػرعِ ٚتأع 

  خاف١ اييت تعٌُ َع ايؿ٦ات ايتٛع١ٜٛ . ٚايٓاؽ١٦اؽضاى املهْٛات ايقػرل٠ 

  تؾذٝع ٚتؾهٌٝ ايؾبهات ٚا٫حتارات ايؾباب١ٝ. 

  ؾتح َضانظ ايتزصٜب يبٓا٤ قزصات ايؾباب. 

  إعطا٤ ايؿضف١ يًؾباب ٚخاف١ املبارصات ٚايكٝارات ايؾباب١ٝ باملؾاصن١ اثٓا٤ ٚمع

 ارتطط ا٫عذلاتٝذ١ٝ.

 .ّرعِ َؾاصٜع نغب ايتأٜٝز اجملتُعٞ َٔ ادٌ ايغ٬ 

 .ّرعِ اذتٛاصات ٚسًكات ايٓكاـ ٚتكزِٜ ا٭ٚصام ايغٝاع١ٝ اييت تٗزف اىل رعِ ايغ٬ 

  َتابع١ ًَـ املدؿٝني قغضًٜا. 

  َتابع١ َٛمٛع ايغذٕٛ ايغض١ٜ ٚٚمع سًٍٛ ْٗا١ٝ٥ شلا. 

  تأٌٖٝ ا٫عض ْؿغًٝا. 



 

  

 
 

   70 

 دلَل امليظنات ًاملبادرات احمللَة يف بياء السالو 

  رعِ تطبٝع اذتٝا٠ يف املزٕ اييت تؾٗز سضبًا َجٌ تأٌٖٝ ادتاَعات ٚاملزاصؼ

 ٚاملغتؾؿٝات ٚاملعاٖز ٚامل٬عب ايضٜام١ٝ.

  ايعٌُ ع٢ً ؾتح ايطضقات ٚاينػط ع٢ً املٓعُات املتق١ً با٭َِ املتشز٠ ع٢ً ؾو

 .قاص ع٢ً َز١ٜٓ تعظاذت

  إقا١َ رٚصات ٖارؾ١ َٚغتُض٠ بايتٓغٝل َع ايغًط١ احمل١ًٝ يتٜٓٛع ايزٚصات ارتاف١

 املزاصؼ ٚادتاَعات. ٚشتتًـيف زتاٍ ا٫ع٬ّ 

  يف اختاس ايكضاص ٚإقا١َ ٚصـ شلٔ. املضأ٠اؽضاى 

   ٚاط٬م بٝاْات َٓٗا يًزع٠ٛ يٛقـ ْظٜـ  ٚقت اذتضٚباط٬م َبارصات ع٬ّ عامل١ٝ

 رَا٤ أبٓا٤ ايبًز.

  حتزٜز أٚيٜٛات املؾاصن١ املٓتع١ُ يًؾباب باعتباصِٖ ؽضطًا اعاعًٝا ٫عتزا١َ

 .ٚصتاح دٗٛر بٓا٤ ايغ٬ّ

  املغا١ُٖ يف اْؾا٤ اٚ رعِ اجملايػ احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ ايكا١ُ٥ ٚغرلٖا َٔ قٓٛات

 عات ايعا١َ.تعظٜظ َؾاصن١ ايؾباب يف تطٜٛض ايغٝاا٫تقاٍ امل١ُ٥٬ اييت بإَهاْٗا 

 تؿعٌٝ املؾاصٜع ايت١ُٜٛٓ اييت تٗزف يٓٗٛض ايؿضر ٚاجملتُع. 

 اعتكطاب ايؾباب َٔ دٗات ايكتاٍ ٚرزتِٗ يف اجملتُع. 

 )ٟرعِ ايؾباب مبؾاصٜع فػرل٠ تعٛر شلِ بايزخٌ )ايتُهني ا٫قتقار. 

د ادلب١ٌخ يف زبي ل١بَ ادلٕظّبد ِبٟ٘ اٌطشق اٌتٟ ميىٓ اْ تذاس ثٙب ٘زٖ ادلٛاس -9

 ثتٛفري٘ب ِٓ اخً ثمبفخ اٌسالَ؟

  املغا١ً٥ اجملتُع١ٝ ٚتؿعٌٝ رٚص ايضقاب١ اجملتُع١ٝ عًٝٗا. 

 لتتوننةة اغط  نن  لروون  ال  فحةة الحرو مستخدمي النسخة االل
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  ا١ًٖٝ٫.تٓؿٝش املؾاصٜع ايت١ُٜٛٓ عٔ طضٜل املبارصات ٚاملٓعُات 

 .ايعٌُ َع َٓعُات اجملتُع املزْٞ سات ايجك١ 

 .تقُِٝ ْعاّ َتابع١ ٚتكِٝٝ أْؾط١ املؾضٚع ٚايتأنز َٔ َز٣ حتكٝٗا يٮٖزاف 

  اعزار رصاعات دز٣ٚ يًُؾاصٜع. 

 ٌُٛافؿات املٓاعب١ يًُؾاصٜع .ٚؾل امل ٚتزصٜب٘ اختٝاص ؾضٜل ايع 

  ايتٓغٝل َع ادتٗات ايضزل١ٝ. 

 املؾاصٜعاع٬ّ املغتٗزؾني ع ٔ. 

 .ايتٓغٝل َع ادتٗات سات ايع٬ق١ يبز٤ ايتٓؿٝش 

 اع٬ًَٝا ٚزتتُعًٝا .  املؾاصٜع سات ايؾؿاؾ١ٝ تٛؾرل 

 .املتابع١ ايكب١ًٝ ٚايبعز١ٜ يًُؾاصٜع 

 .سغاب املٓؿشٜٔ نأقغاط عغب اإلصتاط 

 .ا٫عتجُاص يًُاٍ نُؾاصٜع ت١ُٝٓ ٜعٛر ْؿعٗا ع٢ً ايؿضر ٚا٫عض٠ ٚاجملتُع 

 اصٜع ايٓكز َكابٌ ايعٌُ اٚ ايتعًِٝ اٚ ايقش١.اعُاٍ املؾ 

  ٌُصٜام١ٝ ثكاؾ١ٝ يًؾباب . فا٫تع 

  ّحتؿٝظِٖ يف ْؾض ثكاؾ١ ايغ٬ّ بزعُِٗ مبؾاصٜع ْادش١ يف دًب ايؾباب يًعٌُ ٚايغ٬

 بزٕٚ ايغ٬ح.

 . عٌُ املؾاصٜع ايتٛع١ٜٛ ٚايتجكٝؿ١ٝ 

  تأعٝػ تهتٌ ؽباب َٔ ادٌ ايغ٬ّ ع٢ً َغت٣ٛ احملاؾعات. 

 .ّايعًُٝات املاي١ٝ املعضٚؾ١ يف تٓؿٝش املؾاصٜع ٚايدلاَر ارتاف١ بايغ٬ 

 .ٚدٛر ْعاّ َايٞ ٭ٟ د١ٗ عٝتِ رعُٗا 

 .تؿعٌٝ رٚص ايضقاب١ ٚايتكِٝٝ َٔ دٗات أخض٣ غرل اييت تكّٛ بتٓؿٝش ايٓؾاط 
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 .تزصٜب ادتٗات اييت عٝتِ رعُٗا بهٝؿ١ٝ نتاب١ املٝظاْٝات ٚايقضف ٚايتقؿٝات املاي١ٝ 

 نٝظ ع٢ً ا٭ْؾط١ ٚايدلاَر ا٭قٌ نًؿ١ ٚا٭نجض دز٣ٚايذل. 

  ٞيًُضؽشني َٔ امل٪عغات يز٣ املٓع١ُ ايزاع١ُ تٓؿٝش تزصٜب يف اجملاٍ املاي. 

  ارخاٍ ا٭َٛاٍ يف ايٓعاّ احملاعيب يًُ٪عغات سات ا٫ٖتُاّ بٓؾض ٖشٙ ايدلاَر. 

 رعِ ا٭ْؾط١ ٚايدلاَر سات ايق١ً باملؾضٚع. 

  ٔدتُٝع ايؿ٦ات ايغ٬ّتكزِٜ خزَات ع. 

 ايضقاب١ ٚاملغا١ً٥ ٚايتقُِٝ ٚاملتابع١ ٚا٫عتؿار٠ َٔ ايزصٚؼ. 

  ٕٛيز٣ املٓع١ُ ريٌٝ إدضا٤ات َاي١ٝ تكّٛ َٔ خ٬شلا بتٓعِٝ ع١ًُٝ اعت٬ّ املٛاصر ٜه

املاي١ٝ ٚفضؾٗا يف أٚد٘ ايقضف املدقق١ شلا بايطضٜك١ اييت حتكل اعتػ٬ٍ اَجٌ شلشٙ 

 شكٝل اٖزاف املؾضٚع.املٛاصر ؾُٝا ٜقب يت

 )بضاَر ؾ٬ـ تٛع١ٜٛ )َكطع ؾٝزٜٛ ققرل. 

  صؾع ايتكاصٜض ايزٚص١ٜ يًدلاَر. 

 عٌُ ؽضٜو َضاقب يغرل أرا٤ املؾضٚع. 

  ْعضًا ٫ْعزاّ ا٭َا١ْ يف ايعزٜز َٔ ادتٗات ايطضٜك١ املج٢ً )ايبشح عٔ امل٪عغات اييت يزٜٗا

 صر(.اا٭َا١ْ بقضف املٛ
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 اٌتذس٠ج١خ اٚالً : األدٌخ
o ٌٝ2003 اذته١َٝٛ غرل يًُٓعُات ايتُٝظ َضنظ - ادتُاٖرلٟ ا٫تقاٍ أعايٝب ري . 

o ٌٝ2004 اذته١َٝٛ غرل يًُٓعُات ايتُٝظ َضنظ - ا٫تقاٍ َٗاصات ري . 

o ِٜا٫قتقار١ٜ يًت١ُٝٓ احملضٚع١ َضنظ ايتغاَح، ٚقِٝ اإلْغإ سكٛم ريٌٝ عًُٝإ، َض 

 2011. ٚا٫دتُاع١ٝ

o ْٞايعاًَني يًٓؾطا٤ َضدعٞ ريٌٝ ايزميكضاطٞ، ا٫ْتكاٍ زتاٍ يف ايتزصٜب َٗاصات ابضاِٖٝ، ٖا 

 2012 ايكاٖض٠ – ايت١ُٝٓ َٛاصر َضنظ – ايتزصٜب مبذاٍ

o املٛاطٓني ملؾاصن١ ايعاملٞ ٚايتشايـ املز١ْٝ املؾاصن١ ٚ ادتٝز اذتهِ بضْاَر  )،( CIVICUS 

 .ايزٚي١ٝ نرل ١٦ٖٝ َقض باملؾاصن١، اذتهِ سٍٛ تزصٜيب بضْاَر  (2009)

o  2004املعذِ ايٛعٝط. 

o ايغ٬ّ ٚبٓا٤ ايكٝار٠ ريٌٝ َٗاصات 

 اٌذ١ٌٚخ  اٌمشاساد :ثب١ٔبً 
o اختشتُٗا قضاصإ  -ايغ٬ّ ثكاؾ١ بؾإٔ عٌُ ٚبضْاَر إع٬ٕ املتشز٠، يٮَِ ايعا١َ ادتُع١ٝ 

 . 1999 أنتٛبض ٚارتُغني، ايجايج١ ايزٚص٠ يف ادتُع١ٝ ايعا١َ

o أطؿاٍ  أدٌ َٔ ٚ اي٬عٓـ ايغ٬ّ  يجكاؾ١ ايزٚيٞ ايعكز بؾإٔ قضاص ،  املتشز٠ يٮَِ ايعا١َ ادتُع١ٝ

 .1998/ 25 / 53ٚارتُغني ايجايج١ ايزٚص٠ ، ( (2010 – 2001 ايعامل

 إٌىرت١ٔٚخ  ثبٌثًب : ِٛالغ
1. www.dawaseredu.gov.sa   

2. hdhd.net-www.al   

3. www.komoedu.jeeran.com   

4. www.uop.edu.jo   

5. www.moeforum.net   

6. www.fao.org   
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 ساثؼًب : فش٠ك ادلسر ادل١ذأٟ :

 
 حنان درهم محود مويوب : -

 –مجع١ٝ اذته١ُ ايُٝا١ْٝ ارترل١ٜ  –)َ٪عغ١ ع٬ّ مئ يإلغاث١ ٚايت١ُٝٓ اإلْغا١ْٝ 

َ٪عغ١ ارتز١َ  –َ٪عغ١ اْكاس يًت١ُٝٓ  –َ٪عغ١ ؽضنا يًت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ 

 ا٫دتُاع١ٝ يًت١ُٝٓ ٚايتأٌٖٝ(

 

 : وفاء عبدالغفار األغربي -

َٓع١ُ –َٓع١ُ أدٝاٍ ب٬ قات  –َ٪عغ١ صعا١ٜ ايت١ُٜٛٓ  –)َ٪عغ١ متزٜٔ ؽباب 

 َ٪عغ١ صعاييت( –طٛص زتتُعو 

 

 فاطمة عبداجمليد غالب الشمريي : -

 –املٓع١ُ ايٛط١ٝٓ يت١ُٝٓ ايقش١  –َ٪عغ١ قِٝ اإلْغا١ْٝ  -)َ٪عغ١ اعتذاب١  

 َٓع١ُ فٓاع ا٫ٌَ ( –خطٛات يًت١ُٝٓ اإلْغا١ْٝ 

 

 سناء سعيد امحد علي : -

 -َٓع١ُ عؿضا٤ اإلْغا١ْٝ يًت١ُٝٓ ٚسكٛم ايبؾض –)َٓع١ُ ايؿ٪ار يًغ١َ٬ ٚايت١ُٝٓ 

–َ٪عغ١ ؾذض ا٫ٌَ يًت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ –َ٪عغ١ املغتكبٌ يًت١ُٝٓ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ 

 رصٚب ايٓٛص(َ٪عغ١ 
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