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 الفصل األول

 ات املدرسيةيعمدخل عام إىل اجلن
 

 :املكس١َ

َٓص ؾذط ايتاضٜذ َٚكط سذط ايعا١ٜٚ هلصا ايعامل ٜٓهبط اٜكاع ايعامل 

ٜكاعٗا يصا ؾكس بإْهباط اَٛض َكط ، ٜٚػطع اٱٜكاع يسضد١ اـؿكإ اشا تػاضع ا

ٚقـ ايعامل َؿسٖٚا َٚبٗٛضا ٖٚٛ ٜط٣ َكط تٓتؿض اْتؿانتٗا املباضن١ ع٢ً 

 ايعًِ ٚايؿػاز ٚايطػٝإ ،

ٖصٙ ايجٛض٠ املباضن١ ٚنعتٓا مجٝعًا ع٢ً احملو ؾأَا إ ْػتُط ْٚطٛض 

َكطْا ايت٢ نشٝٓا َٔ أدٌ سطٜتٗا بايسّ ٚنٌ غاىل ْٚؿٝؼ . ٚاَا إٔ ْعٛز 

 0ايع٬ّ ٚايتدًـ اىل عكٛض غشٝك١ َٔ 

يصا هب إٔ تتذ٘ ا٭ْعاض ا٭ٕ اىل َا ازلٝ٘ َؿطٚع َكط ايك٢َٛ ٖٚٛ 

 0ايتعًِٝ 

إ ايتعًِٝ ؾ٢ عكط املعًَٛات١ٝ ٚايعٛمل١ ٚايػعٚ ايجكاؾ٢ ٚايؿهط٣ ٚايتطٛض 

  0ايتهٓٛيٛد٢ اختًـ َؿَٗٛ٘ ٚاضتؿعت أُٖٝت٘ 

ٛض ا٭غاغ٢ ؾاٱضتكا٤ ب٘ ٖٛ ططٜكٓا َٚسخًٓا اىل خطٜط١ ايعامل ٖٚٛ احمل

  0٭َٓٓا ايك٢َٛ 

املسضغ١ ٢ٖ امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ ايذلب١ٜٛ ايت٢ ٜتِ ؾٝٗا اْكٗاض املان٢   

باؿانط َٔ أدٌ املػتكبٌ ، ٢ٖٚ ايب١٦ٝ ايت٢ ٌٜٓٗ ؾٝٗا ايطايب ايعًِ ٚاملعطؾ١ 

ٚمياضؽ ؾٝٗا ؾت٢ ايٛإ ا٭ْؿط١ ايذلب١ٜٛ ، َجٌ أ٭ْؿط١ ايت٢ تتعًل غس١َ 

تكسّ خسَات يًط٬ب زاخٌ املسضغ١ َجٌ مماضغ١ ا٭ْؿط١ اؾُاع١ ٚايت٢ 



 

 

ايذلب١ٜٛ غٛا٤ ايكؿ١ٝ ٚاي٬قؿ١ٝ ٜتاح هلِ َٔ خ٬ٍ مماضغ١ تًو اؾُاعات 

ٚا٭ْؿط١ ت١ُٝٓ اي٤٫ٛ ٚا٭ْتُا٤ ٚإعسازِٖ يًُٛاط١ٓ ايكاؿ١ مبا ٜػاعس ع٢ً 

بٓا٤ ؾدك١ٝ ايطايب ٚت١ُٝٓ ؾدكٝت٘ مبا ٜت٥٬ِ َع ٚاقع َٚتطًبات ايعكط 

َتُػهني بجٛابتٓا ايت٢ تعتدل ايٛعا٤ اؿا٢َ يًؿدك١ٝ املكط١ٜ َٔ ايصٚبإ 

ملا هلصٙ اؾُاعات َٔ أ١ُٖٝ ؾا٥ل  0ؾ٢ ٖصا ايبشط اـهِ َٔ ايعٛمل١ ٚايتػطٜب 

ٚخطرل٠ ؾ٢ ت١ُٝٓ ؾدك١ٝ ط٬بٓا ٚؽطهِٗ ط٬ب قازضٜٔ ع٢ َٛاد١ٗ ٖصٙ 

هبرل َٓطًكني َٔ ايتشسٜات اؾػاّ َ٪َٓني بكهاٜا اَتِٗ ٚقٝط ٚطِٓٗ اي

ايجٛابت اٱميا١ْٝ ايس١ٜٝٓ ايػ١ًُٝ ، ٚقبٌ ايبسا١ٜ غٓعطف َؿّٗٛ املسضغ١ 

 ٚخس١َ اؾُاع١ باملسضغ١ 

 املسضغ١.

ٚاؾُع١ٝ نٝـ َا ناْت ْٛع١ٝ أْؿطتٗا ٚنٝـ َاناْت أٜها ق٠ٛ   

تأثرلٖا ؾٗٞ ٫ ميهٓٗا بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ تكّٛ َكاّ ا٭غط٠ اييت ٖٞ 

اغ١ٝ ا٭ٚىل يف تهٜٛٔ ٚتٓؿ١٦ ايؿطز، نُا أْٗا أٟ اؾُع١ٝ ٫ ميهٓٗا ايب١٦ٝ ا٭غ

إٔ تعٛض زٚض امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ َُٗا نإ تكاضب أزٚاضُٖا. ؾُهاْتٗا تدلظ َٔ 

خ٬ٍ زٚضٖا ايتهًُٝٞ يف تٓؿ١٦ ايؿطز/ايعهٛ اْط٬قا َٔ اٱَهاْٝات املاز١ٜ 

ؾطٖا، إناؾ١ إىل ا٭دٛا٤ ٚايبؿط١ٜ اييت تتٛؾط عًٝٗا أٚ اييت ميهٔ هلا إٔ تٛ

املتاس١ زاخًٗا اييت هلا أبعاز ْؿػ١ٝ ٚٚدسا١ْٝ ٚادتُاع١ٝ املػاعس٠ ع٢ً تؿاعٌ 

ايطؿٌ ٚايٝاؾع ٚايؿاب ادتُاعٝا، ٚع٢ً إبطاظ املٛاٖب ٚقكٌ ايطاقات اييت تأخص 

أؾها٫ َتعسز٠ يف قٛض٠ أْؿط١ كتًؿ١ َٚتٓٛع١، نُا ٜػتطٝع ايٓاؾ٧ 

ًهٝات اٱداب١ٝ اييت تعٌُ ع٢ً إضتكا٥٘ ا٫دتُاعٞ ايتُطؽ ع٢ً نجرل َٔ املػ

َٔ خ٬ٍ ؼًُ٘ املػ٪ٚيٝات، َٚػاُٖات٘ يف ٚنع ايدلاَر َٚؿاضٜع ا٭ْؿط١، 

ٚإبسا٤ ضاٜ٘ ؾُٝا مياضؽ زاخٌ مجعٝت٘، ٚشيو اْط٬قا َٔ تسضب٘ ع٢ً َباز٨ 



 

 

اؿٛاض ٚع٢ً تكسِٜ ايٓكص ايصاتٞ، ٚع٢ً ؾذاع١ املٛاد١ٗ نٌ شيو ٜهػب٘ ثك١ 

 ؿػ٘ ػعً٘ أنجط إهاب١ٝ ٚأنجط َػا١ُٖ يف املُاضغ١ اؾُاع١ٝ.يف ْ

أ٫ٚ:ؾايعٌُ اؾُعٟٛ ٜؿتػٌ يف ا٭ٚقات اؿط٠ يٮؾطاز، أٟ ا٭ٚقات 

اـاضد١ عٔ ا٭ٚقات اٱدباض١ٜ/اٱيعا١َٝ )ا٭غط١ٜ ٚاملسضغ١ٝ 

ٚايع١ًُٝ/ايٛظٝؿ١ٝ(. َع ايعًِ إٔ ٖصا ايتٛظٜع ٫ ميهٔ تعُُٝ٘ بػبب ظٗٛض 

 ط ايسا٥ِ. بايٓػب١ يًؿباب املعطٌ.ايٛقت اؿ

ثاْٝا:نْٛ٘ ٜعتُس ع٢ً ايتطٛع١ٝ يف ا٫ْهُاّ، ٚنصيو ع٢ً ايتطٛع١ٝ 

يف املؿاضن١، ٚيًؿطز اؿل يف ا٫ْػشاب َٔ ايٓؿاط أٚ َٔ اؾُاع١ يف أٟ ٚقت 

ؾا٤ إٕ نإ َج٬ شيو ٫ ًٜيب سادٝات٘ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يصيو اْعهاغات غًب١ٝ 

 ٭غط٠ أٚ يف املسضغ١ أٚ يف ايعٌُ.ع٢ً قػاض سٝات٘ زاخٌ ا

ثايجا:نْٛ٘ ٜعتُس ع٢ً ا٭غًٛب ايسميكطاطٞ يف ايتػٝرل ٚيف ايتٓعِٝ ٚيف 

 ايتعاٌَ َا بني ا٭عها٤ نٝؿُا ناْت َٛاقعِٗ زاخٌ اجملتُع.

َٚٔ ٖصٙ ا٭غؼ ايج٬ث١ ميهٓٓا اغتدطاز ث٬ث١ َباز٨ ت٪طط املُاضغ١ 

 ب١ٜٛ ا٭خط٣ ٖٚٞ:اؾُع١ٜٛ ٚمتٝعٖا عٔ باقٞ املاضغات ايذل

 َبسأ ا٫ختٝاض. -أ

 َبسأ ايتطٛع. -ب

 َبسأ املؿاضن١. -ز

 َبسأ ا٫ختٝاض: -أ

٫ ٚدٛز يعٌُ مجعٟٛ زٕٚ ٚدٛز سط١ٜ يف ا٫ختٝاض، ٖٚٞ ؾعٌ شاتٞ مياضغ٘ 

ايؿطز َٔ أٍٚ ؿع١ ًٜر ؾها٤ اؾُع١ٝ غٛا٤ أتاٖا عٔ قض إضازت٘ أٚ بإٜعاظ 

 سعا١ٜ ٚٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ أٚ َٔ باب ايؿهٍٛ.َٔ ا٭ٚيٝا٤ أٚ ا٭قسقا٤ أٚ َٔ اي

ؾؿٞ نٌ اؿا٫ت ٜهٕٛ سطا يف إٔ ٜػتُط إٕ ٖٛ ٚدس َا ٜطغب ؾٝ٘ أٚ َا 



 

 

ًٜيب ي٘ سادات٘، ٚإَا ٜٓػشب أٚ ٜٓكطع عٔ ايذلزز ع٢ً اؾُع١ٝ ٚع٢ً 

أْؿطتٗا َٚػأي١ اؿط١ٜ يف ا٫ختٝاض ٫ تتعًل ؾكط بًشع١ اٱْهُاّ إىل 

ؿعٍٛ يف نٌ أْٛاع ٚأؾهاٍ املُاضغ١ اؾُع١ٜٛ، ٭ْٗا اؾُع١ٝ، بٌ ٖٞ غاض١ٜ امل

تتطٛض يف سايتٗا ايؿطز١ٜ عٓس اٱْهُاّ يتكرل َبس٤ا عاَا ِٜٗ ع٬ق١ 

ايؿطز/ايعهٛ َع باقٞ ا٭ؾطاز/ا٭عها٤ املهْٛني يًذُع١ٝ َٚع باقٞ َٓتٛدٗا 

ايػًٛنٞ ايع٥٬كٞ ايساخًٞ ٚاـاضدٞ َٚع َٓتٛدٗا ا٭زبٞ ٚايتٓؿٝطٞ، ٖٚٛ 

ٚ أ١ُٖٝ يف اضتباط ايعهٛ ظُعٝت٘، إشٕ إٕ اؿط١ٜ ٖٓا يٝػت ؾعاضا داؾا أَط ش

بٌ ٖٞ مماضغ١ ٚتطب١ٝ ٚغًٛى ٚست٢ يف فا٫ت اخت٬ف ايط٣٩ َا بني ا٭عها٤ 

سٍٛ قه١ٝ َٔ ايكهاٜا ؾإٕ ٖصا املبسأ وؿغ يهٌ سك٘ يف ا٫خت٬ف ٚيف 

يتٓاقهات يٝؼ ا٫عذلاض ٚمبا إٔ ايعٌُ ٖٛ مجاعٞ ؾإٕ تعطٜـ ا٫خت٬ؾات ٚ ا

عذبٗا أٚ نتُاْٗا بٌ بٛنعٗا يف إطاضٖا اؿكٝكٞ ٚايتعاٌَ َعٗا ع٢ً أغاؽ 

أْٗا ظاٖط٠ قش١ٝ ٭ٟ عٌُ مجاعٞ ؾًهٌ مجاع١ ططٜكتٗا اـاق١ يف تسبرل 

اخت٬ؾاتٗا ٚتٓاقهاتٗا تبعا يطبٝع١ قٛاْٝٓٗا ا٭غاغ١ٝ ٚايساخ١ًٝ ٚاييت ٜهٕٛ 

نٌ ٚاؾس ع٢ً اؾُع١ٝ، ٚيف ساي١ سٛهلا اتؿام مجاعٞ بعس إٔ ٜطًع عًٝٗا 

ا٫عذلاض عًٝٗا إٕ ٖٞ ناْت غرل َتُاؾ١ٝ ٚطبٝع١ اؾُع١ٝ ؾٝتِ تعسًٜٗا 

ٚتٓكٝشٗا سُٝٓا تٓعكس ا٭دٗع٠ املكطض٠ يًذُع١ٝ غٛا٤ يف زٚضاتٗا ايعاز١ٜ أٚ يف 

زٚضات اغتجٓا١ٝ٥ نُا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ يف قإْٛ اؿطٜات ايعا١َ اـام 

 باؾُعٝات.

 ٛع:َبسأ ايتط -ب

إْ٘ املبسأ ايصٟ ميٝع ايعٌُ اؾُعٟٛ عٔ باقٞ ا٭قٓاف ايذلب١ٜٛ ا٭خط٣ 

إْط٬قا َٔ َبسأ اؿط١ٜ يف اٱختٝاض تأتٞ ع١ًُٝ ايتطٛع املٛغّٛ بٗا ايعٌُ 

اؾُعٟٛ بؿهٌ هعٌ ايؿطز/ايعهٛ ٜٓدطط يف املُاضغ١ اؾُع١ٜٛ بهٌ 



 

 

هاضت٘ ٜٚذلدِ يف تًكا١ٝ٥. ٚايتطٛع غًٛى ٜٓبع َٔ شات ايؿطز َٚٔ ثكاؾت٘ ٚس

املُاضغ١ اؾُع١ٜٛ َٔ خ٬ٍ أْؿطتٗا ايعاز١ٜ أٚ اٱؾاع١ٝ ٚاـسَات١ٝ 

ٚنصيو َٔ خ٬ٍ طبٝع١ تػٝرل ٚتسبرل ؾ٪ْٚٗا. ؾايهٌ َتطٛع زاخٌ اؾُع١ٝ، 

ؾاملكابٌ املٓتعط ٖٛ إٔ ٜط٣ نٌ َتطٛع مجعٝت٘ ؼكل أٖساؾٗا َٚؿاضٜعٗا 

يصٟ ٜكٟٛ سؼ ٚسب ا٫ْتُا٤ ٜٚهٕٛ هلا ٚدٛز َتُٝع زاخٌ اجملتُع، ايؿ٤ٞ ا

 إيٝٗا.

ٚغًٛى ايتطٛع ٫ ٜكتكط عٓس ايؿطز/ايعهٛ ؾكط ع٢ً مماضغت٘ 

اؾُع١ٜٛ بٌ ٜؿٌُ نٌ غًٛنات٘ اجملتُع١ٝ نبرلٖا ٚقػرلٖا ٚأُٜٓا ٚدس، 

٭ْ٘ غًٛى َسْٞ َتُٝع هعٌ اٱْػإ أنجط اْسَادا ٚأنجط َبازض٠ َٔ غرل 

 ٭ْ٘ ٜهع ايكاحل ايعاّ زا٥ُا ْكب عٝٓٝ٘.

 َبسأ املؿاضن١: -ز

ؾإشا نإ َبسأ ايتطٛع ٜتِ بططٜك١ عه١ٜٛ ٚتًكا١ٝ٥ ؾإٕ َبسأ املؿاضن١ 

ٜٓطًل َٔ نطٚض٠ ٚدٛز ٚعٞ مبا غٝٓٗض ب٘ ايؿطز ايعهٛ َٔ َٗاّ َٚػ٪ٚيٝات 

قسز٠ َٚسقك١ يف ايعَإ ٚاملهإ ، ٚيف أٖساؾٗا ٚيف ٚغا٥ٌ إلاظٖا، ٖٚٞ يٝػت 

َؿاضن١ نٝؿ١ٝ ْٚٛع١ٝ تؿذلض  َؿاضن١ ن١ُٝ مجاٖرل١ٜ عطن١ٝ بٌ ٖٞ

 ٚدٛز ايتعاّ بٓٛع١ٝ ايعٌُ املطًٛب.

ٚيطؾع نٌ يبؼ ؾاٱيتعاّ ٖٓا ٫ ٜعين أٟ تهاضب َع َبسأ اؿط١ٜ ايصٟ 

اْطًكتا َٓ٘ بٌ ٖٛ َ٪طط يهٌ مماضغ١ مجع١ٜٛ ته١ٜٝٓٛ ٭ْ٘ َبين ع٢ً ٚدٛز 

١ ثكاؾ١ٝ ٚعٞ َػبل بطبٝع١ املٗاّ املطًٛب إلاظٖا، ٖٚصا ايٛعٞ ْابع َٔ طبٝع

اؾُع١ٝ َٚٔ طبٝع١ ثكاؾ١ اؾُع١ٝ َٚٔ طبٝع١ ؾًػؿ١ تعاًَٗا ايساخًٞ 

ٚاـاضدٞ، ؾًٝػت ٖٞ أٚاَط ؾٛق١ٝ تٓعٍ يًكاعس٠ يًكٝاّ بٗا ٚإلاظٖا زٕٚ سٛاض 

أٚ َٓاقؿ١، ٭ٕ ايكك١ يف ايعٌُ اؾُعٟٛ َا ٖٞ إ٫ فُٛع١ أؾطاز ايكاعس٠ 



 

 

١ مبذُٛع١ َٔ ا٭دٗع٠ اييت تٓتدب زٚضٜا يتػٝرل ؾ٪ٕٚ اؾُع١ٝ ٖٚٞ َطتبط

تػرل ٚتطاقب غرل اؾُع١ٝ مبع٢ٓ إٔ اٱْؿطاز يف ايطأٟ أٚ ؾطض ْٛع َٔ 

املعا٬َت أٚ ا٭ْؿط١ ٫ ميهٔ إٔ وكٌ إ٫ إشا ناْت اؾُع١ٝ ٫ تؿتػٌ طبكا 

 يًػًٛى ايسميكطاطٞ اؾُعٟٛ.

 َؿّٗٛ اؾُع١ٝ ايجكاؾ١ٝ:

ب١ يًكٝاّ بٓؿاط َعني اؾُع١ٝ ٖٞ مجاع١ َٔ ا٭ؾطاز اْبجكت عِٓٗ ضغ

نإ َٛدٛزا َٔ قبٌ أٚ غرل َٛدٛز يؿا٥ستِٗ أٚ يؿا٥س٠ فتُعِٗ يف إطاض َٔ 

ايتعإٚ ٚايتطٛع ٚمماضغ١ ا٭ْؿط١ ٚايع٬قات اييت تكّٛ بٗا اؾُع١ٝ تطبٜٛا 

 اؾُاع١ : ٚثكاؾٝا ٚؾٓٝا ٚادتُاعٝا ٚضٜانٝا...اخل.

هلا ٍَٝٛ ٚأٖساف اؾُاع١ ٢ٖ فُٛع١ َٔ ا٭ؾطاز اٚ امل٪غػات ايت٢ 

َؿذلن١ ػُع بٝٓٗا ٚؾ٢ غعٝٗا يتشكٝل تًو ا٭ٖساف تتذُع ٚتهع ْعاّ 

 أٖساؾٗا.ٚبطْاَر ميهٓٗا َٔ ؼكٝل ٜٓعِ عًُٗا 

 

 اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ باملسضغ١ :

٢ٖ فُٛع١ َٔ ايط٬ب هلا ٍَٝٛ ٚأٖساف َؿذلن١ تتعًل بايٓٛاس٢ 

شكٝل تًو ا٭ٖساف تتذُع ا٫دتُاع١ٝ ٚايذلب١ٜٛ ػُع بٝٓٗا ٚؾ٢ غعٝٗا يت

ٚتهع ْعاّ ٜٓعِ عًُٗا ٚبطْاَر ميهٓٗا َٔ ؼكٝل اٖساؾٗا خانع١ ؾ٢ شيو 

يًٓعِ ٚايًٛا٥ح ايعا١َ ايت٢ ؼهِ امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ ٜٚؿطف عًٝٗا اسس 

ا٭خكا٥ٝني ا٫دتُاعٝني باملسضغ١ أٚ ضا٥س َٓؿص ؾ٢ ساي١ عسّ ٚدٛز أخكا٢٥ 

  0ادتُاع٢ 

 خس١َ اؾُاع١

َٔ ططم اـس١َ ا٫دتُاع١ٝ تٗسؾإىل َػاعس٠ امل٪غػ١ يهٞ  ٖٞ ططٜك١



 

 

 تكٌ إىل اغطانٗا ٚاٖساؾٗا اثٓا٤ َػاعس٠ أعها٤ اؾُاع١يًٛقٍٛ اىل 

 ا٫ٖساف ا٫دتُاع١ٝ.  

 أٖساف خس١َ اؾُاع١ يف اجملاٍ املسضغٞ 

َػاعس٠ ايط٬ب ع٢ً ايٓهر ٚت١ُٝٓ ؾدكاٜتِٗ َٚكاب١ً  -

ػِٗ ٚت١ُٝٓ َػ٦ٛيٝاتِٗ ػاٙ استٝاداتُٗٛظٜاز٠ تهٝؿِٗ َع اْؿ

 فتُعِٗ املسضغٞ ٚاجملتُع اـاضدٞ.

إتاس١ ايؿطق١ يًط٬ب ٫نتػاب املٗاضات املدتًؿ١ اييت تعٜس َٓكسضتِٗ  -

 اٱْتاد١ٝ ٚت١ُٝٓ قسضاتِٗ ا٫بتهاض١ٜ.

إتاس١ ايؿطق١ يًط٬بًُُاضغ١ اؿٝا٠ ايسميكطاط١ٝ ٜٚتِ شيو عٔ ططٜل  -

 ا٫خكا٥ٝا٫دتُاعٞ. املُاضغ١ ايؿع١ًٝ ؼت إؾطاف

َػاعس٠ ايط٬ب نأؾطاز ٚاؾُاعات املسضغ١ٝ ع٢ً تعسٌٜ  -

 ٚتػٝرلاػاٖاتِٗ.

إتاس١ ايؿطق١ يًط٬ب يت١ُٝٓ قسضاتِٗ ع٢ً ا٫ؾذلاى َع ايػرل عٓططٜل  -

إغٗاّ ايط٬ب ٚاؾذلانِٗ َع اٯخطٜٔ يف نٌ َا ٜتعًل بِٗ َٔ أَٛض يف 

 اثٓا٤سٝاتِٗ اؾُاع١ٝ.

ع٢ً اسذلاّ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ يع٥٬َُٗهأؾطاز ٚايتدًٞ عٔ  َػاعس٠ ايط٬ب -

ّٝع ٚايتشاٌَ ٚاسذلاّ ا٫ؾطاز ٚاؾُاعات بػض ايٓعط عٔ  قؿيت ايتش

 َعتكساتِٗ ٚادٓاغِٗ.

غطؽ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ نايعسٍ ٚايكسم ٚا٫َاَْٗٛطاعا٠ آزاب ايػًٛى  -

 ٚايكٛاعس ايعا١َ.

 .ت١ُٝٓ قسضات ايط٬ب ع٢ً ايكٝاز٠ٚايتبع١ٝ -

َػاعس٠ ايط٬ب ع٢ً ايتُػو عكٛقِٗ ٚاملطايب١ بٗا زٕٚ تطزز أٚخٛف  -



 

 

 ٚأزا٤ ٚادباتِٗ ٚايكٝاّ مبػ٦ٛيٝاتِٗ عٔ ضغب١ شات١ٝ .

اغتػ٬ٍ ٚقتؿطاؽ ايط٬ب ٚاؾُاعات ا٫دتُاع١ٝ املسضغ١ٝ ٚاغتجُاضٙ مبا  -

 ٜعٛز عًِٝٗ ٚع٢ً اجملتُعايصٟ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘ بايٓؿع

يًشٝا٠ ٚشيو عٔ ططٜكُػاعستِٗ يًػرل قسَا تأٌٖٝ ايط٬ب ٚاعسازِٖ  -

 اىل ا٫َاّ َٚٛاد١ٗ ايكعاب ٚقاٚي١ سٌ َؿانًُٗبأْؿػِٗ.

 

 أ١ُٖٝ خس١َ اؾُاع١

إتاس١ايؿطق١ يًط٬ب ٫نتػاب املٗاضات املدتًؿ١ اييت تعٜس ٚتُٓٞ قسضاتِٗ -

 اٱبتهاض١ٜ .

غطؽ ايكِٝ اٱغ١َٝ٬ ٚا٫دتُاع١ٝ ايكاؿ١ ٚتطمجتٗا إىل أؾعاٍ -

 َٛاقؿٛغًٛى ٚاقعٞ َجٌ :ٚ

 (ايكسم ، ا٭َا١ْ ، ايٓعاّ ، ايتعإٚ ، سب ايعٌُ ، اٱٜجاض ) ..

 ؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ َٚعطؾ١ اؿكٛم ٚايٛادبات ٚا٭خص ٚايعطا٤ .-

اغتجُاض ٚقت ايؿطاؽ ؾُٝا ٖٛ َؿٝس ، ٚت١ُٝٓ خدلات ايطايب ٚتٜٓٛعٗا ٱثطا٤  -

 ثكاؾتٗٛتٓؿٝط قسضات٘ ايعك١ًٝ .

ب ، ٚتأٌٖٝ ايط٬ب ع٢ً ايكٝاز٠ٚايطٜاز٠ ٱنػابِٗ ايكسض٠ ع٢ً إعساز ٚتسضٜ-

 ؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ ػاٙ ٚطِٓٗ .. 

ا٫غتؿاز٠َٔ اؾُاعات املسضغ١ٝ يف تعسٌٜ بعض ا٭مناط ايػًٛن١ٝ -

ايػًب١ٝ ، ٚع٬ز يبعض اؿا٫تايؿطز١ٜ ، ٚقاٚي١ إزَاز أقشاب ٖصٙ 

 اؿا٫ت يف اجملتُع ..

يتؿاعٌ اٱهابٞ ايػًِٝ َع فتُعِٗ ، مبا وكل ت١ُٝٓ قسض٠ايط٬ب ع٢ً ا-

هلِ ايتهٝـ ا٫دتُاعٝايػًِٝ ، يف ظٌ ايتطٛضات ٚامل٪ثطات ٚاملتػرلات 



 

 

 ايػطٜع١ ..

انتؿاف املٛاٖب ٚاملٗاضات يس٣ ايطًب١ ٚقكًٗا ٚتُٓٝتٗا ٚتٛدٝٗٗا ـس١َ -

 ايؿطز ٚاؾُاع١

 ١ .تطب١ٝ ايطايب ع٢ً ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ ٚؼٌُ املػ٪ٚيٝ -

تًب١ٝ ساداتايطايب ايٓؿػ١ٝ بانطاط٘ باؾُاع١ َٚػاعست٘ يًتدًل َٔ  -

 أعطاض ٚأَطاض ْؿػ١ٝ نايكًل ،ٚا٫ْطٛا٤ ٚاـٛف ، ٚايعٓـ ، ٚايتُطز .. 

تسضٜب ايط٬ب ع٢ً املُاضغ١ايسميكطاط١ٝ َٔ خ٬ٍ تؿعٌٝ زٚض اجملايؼ -

 ايط٬ب١ٝ ، متاؾًٝا َع املٓٗر ايسميكطاطٝايػا٥س يف اجملتُع

 

 أ٫ٚ: ٚؾُٝا ٜتعًل باملٗاضات ا٫غاغٝ٘ ٖٚٞ:

 املٗاض٠ يف ايتؿهرل يكاحل اؾُاع١ أٚ يًذُاع١: -

ٜعين إٔ ميًها٭خكا٥ٞ إزضانا ٚؾُٗا ملؿاِٖٝ اؾُاع١ ٖٚصٙ املٗاض٠ قس  

تهٕٛ َٗاض٠ إزضان١ٝ ٚتعتُسع٢ً َؿاِٖٝ اؾُاع١ نايسٜٓاَٝه١ٝ 

اغًٝٗط١ٜ٩ نٌ ايصٟ متط ب٘ ٚايتُاغو ٖٚصٙ املؿاِٖٝ تعتدل ايكاعس٠ ا٫غ

 اؾُاع١ ..

ا٭خكا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٜػتدسّ ايتؿهرل ا٭نجطعُكًا َٔ ادٌ ؾِٗ  -

ايعٛاٖط اييت متط بٗا اؾُاع١ َع نطٚض٠ ؾِٗ بعض املؿاِٖٝ 

اـاق١باؾُاع١ َجٌ : اؿذِ ،ا٭زٚاض، املعاٜرل، تهٜٛٔ اؾُاع١ ،مناشز 

 منٛ اؾُاع١ ا٫تكاٍ ،ايكٝاز٠،ايتذاْؼ، ايتُاغو َٚطاسٌ

املٗاض٠ يف تسعُٝايتُاغو:املكطًشات املػتدس١َ يف اؾُاع١ تػتطٝع  - 

إٔ تسعِ ايتُاغو ٚسُٝٓا ٜتشسثا٭خكا٥ٞ بًؿغ )مٔ( ٫ٚ ٜكٍٛ أبسا 

)أْا ( ٭ٕ ٖصا ايًؿغ هعًِٗ أنجط تٛسسًا يصيهٝذب ع٢ً ا٭خكا٥ٞ 



 

 

ٔ ؾاْٗإٔ ا٫دتُاعٞ إٔ ٜػاعس اؾُاع١ ع٢ً ؼكٝل ٖصا ا٫ؼاز ٭ْ٘ َ

ٚأٜها هب ع٢ً ا٭خكا٥ٞ ، يف منٛ اؾُاع١ ٚؼكٝل ٚظٝؿتٗاٜػاعس 

تٛع١ٝا٭عها٤ أِْٗ فتُعٕٛ ٱلاظ ٖسف ٚاسس ٚأِْٗ يٝػٛا َٓععيٕٛ 

 عٔ بعهِٗ ايبعض.

ٜتُجٌ شيو يف اعتٓام ٚ املٗاض٠ يف ايٓعط إىل اؾُاع١ نهٌ أٚ إمجايٝا: -

ست٢ ٜػتطٝع إٔ ميًو  ا٭خكا٥ٝايٓعط٠ ايؿُٛي١ٝ يهٌ أعها٤ اؾُاع١

اتكاٍ بكطٟ َع مجٝع ا٭عها٤،ٚهب ع٢ً ا٭خكا٥ٞ إٔ ٜٛد٘ 

اٱميا٤ات ٚاٱؾاضات املدتًؿ١ ؾُٝع ا٭عها٤ يف اؾُاع١ست٢ ٜؿِٗ 

أعها٤ اؾُاع١ اْ٘ ٜٗتِ باؾُاع١ نهٌ ٚيٝؼ بؿطز ؾٝٗا أٚ اثٓني 

نٞ ٖٚصٖاملٗاض٠ تتطًب َٔ ا٭خكا٥ٞ َٗاضات يف ا٫تكاٍ اؿػٞ ٚاٱزضا

 بني ا٭ؾدام بعهُٗٛبعض...

  

 ثاًْٝا: املٗاضات املتعًك١ بتهٜٛٔ اؾُاع١:

 املٗاض٠يف ا٫ختٝاض املسضٚؽ يُٓاشز ا٫تكاٍ يف اؾُاع١: -

ٖٚٞ تعين اؿهِ ع٢ً ؾهٌ ا٫تكايساخٌ اؾُاع١ ٚؾهٌ ا٫تكاٍ هب إٔ 

 ٜهٕٛ َتؿكًا َع أٖساف اؾُاع١ ٚسذُٗا َٚطاسًتطٛضٖا .

 ط َاسككت٘ اؾُاع١ :املٗاض٠ يف شن-

ٚؾٝٗا ٜكّٛ ا٭خكا٥ٞ ا٫دتُاعٝبتًدٝل الاظات اؾُاع١ ٚتكسَٗا 

ٖٚصا املًدل ٜعطض يؿعًٝا َٔ ا٭خكا٥ٞ ٚضمبا ٜؿ٬ُ٭عُاٍ اييت مت الاظٖا 

َٔ قبٌ اؾُاع١ أٚ ا٭ؾهاض أٚ ا٫ْؿعا٫ت اـاق١ بأعها٤اؾُاع١ ٚأخكا٥ٞ 

ٙ ا٭عها٤ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ ايتٝتطٛضت يف ايعٌُ َع اؾُاعات ٜٓبػٞ إٔ هصب اْتبا

اؾُاع١ ٖٚصا ٜعطٞ ايطاق١ يًذُاع٘ يًعٌُ بك٠ٛ يهٞ ٜك٬ إىل ايٓٗا١ٜ 



 

 

 بؿهًُتكسّ ..

ٚا٭خكا٥ٞ ٜػتطٝع إٔ ٜكطض بؿهٌ َتهطض يف ْٗا١ٜ نٌ َطس١ً تكسَات 

اؾُاع١ٚالاظاتٗا ٖٚصا ٜػاعس اؾُاع١ يف تكِٝٝ ْؿػٗا زا٥ُا ٖٚصا ٜهٕٛ 

 ًتكسَاملػتُط يف اؾُاع١...أنجط اهابٝا ي

 قٝا١ْ تاضٜذ ٚتٛاقٌ اؾُاع١ : -

ٚشيو بج٬ث١ ططقُدتًؿ١ ٖٚٞ : تصنرل اؾُاع١ غدلاتٗا ايػابك١ 

ا٫هاب١ٝ ٚايػًب١ٝ ،عٌُ ع٬ق١ بٝٓاملطس١ً اؿاي١ٝ ٚاملطس١ً أيػابك٘، َػاعس٠ 

 اؾُاع١ يف ت١ُٝٓ ٚتطٜٛط خدلاتٗاايػابك١.

 اؾٝس ٭عها٤ اؾُاع١ :  إع٬ٕ املعاٜرل ٚا٫غتُاع-

 زٚض ا٫خكا٥ٞ ا٫دتُاعٞ يف فاٍ ايعٌُ َع اؾُاعات املسضغ١ٝ

"سسز ايكطاض ايٛظاضٟ اـام باختكاقات ٚٚادبات ا٫خكا٥ٞ ا٫دتُاعٞ 

يًعٌُ ع٢ً تؿهٌٝ اؾُاعات ا٫دتُاع١ٝ بايؿهٌ ايصٟ ٜت٤٬ّ َع طبٝع١ 

تِٗ ع٢ً ايتٛاؾل ٚؼٌُ املطس١ًايتع١ًُٝٝ يتًب١ٝ استٝادات ايط٬ب َٚػاعس

املػ٦ٛي١ٝ ٚإعسازِٖ يًشٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ايػ١ًُٝ يف إطاض زٚض٠ نطا٥س يتًو 

 اؾُاعات ٚعًٝ٘ اغتجُاضاؾُاعات املسضغ١ٝ يف ت١ُٝٓ ؾدك١ٝ ايطايب ".

 ٚبتشًٌٝ ٖصا ايسٚض املٗٓٝاملتٛقع َٔ ا٫خكا٥ٞ ا٫دتُاعٞ غٓذس َا ًٜٞ

ع١ٝ اييت ٜؿهًٗا ا٫خكا٥ٞ ا٫دتُاعٞ هب إٔ تت٤٬ّ اؾُاعاتا٫دتُا    =

َع طبٝع١ املطس١ً ايتع١ًُٝٝ ٜٚتطًب شيهتشسٜس خكا٥ل ٚاستٝادات 

 املطس١ً ايتع١ًُٝٝ .

هب إٔ تًيب ٖصٙ اؾُاعاتاستٝادات ايط٬ب ٚإ ٜػاعسِٖ ا٫خكا٥ٞ     = 

ا٫دتُاعٞ عٔ ططٜل إثاض٠ َايسِٜٗ َٔ قسضاتٛاغتعسازات ٚاغتجُاضٖا 

ٚأْؿط١ اؾُاع١ يٝتُهٓٛا َٔ ايتٛاؾل ٚؼ٬ُملػ٦ٛي١ٝ  َٔ خ٬ٍ بطاَر



 

 

 ٚشيو ٱعسازِٖ يًشٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ايػ١ًُٝ.

َٔ ايهطٚضٟ إ ٜهْٛا٫خكا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ع٢ً ؾِٗ ٚٚعٞ يسٚض٠ نطا٥س    =

 يًذُاع١.

هب إ ٜهٕٛ ا٫خكا٥ٝا٫دتُاعٞ ًَُا با٫َهاْٝات املتاس١ باملسضغ١   =

 ٝا٠ا٫دتُاع٫.١ٝغتجُاضٖا يف تٓؿٝط اؿ

اغتجُاض اؾُاعات املسضغ١ٝ يف ت١ُٝٓ ؾدك١ٝ ايطايب ٚشيو َٓد٬ٍ   =

تٛظٜع ا٭زٚاض اييت تٓاغب ايكسضات ٚاٱغتعسازات ٚتتؿل َع املٍٝٛ 

 ٚتػِٗ يف ؼكٝل أٖساف اؾُاع١. ٚايطغبات

 

 املسضغ١ٝ اؾُعٝاتنٝؿ١ٝ تهٜٛٔ 

 أ٫ٚ : املطس١ًايتُٗٝس١ٜ

ٞ سٍٛ ؾهط٠ تؿهٌٝ اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝبإغتدساّ إثاض٠ اجملتُع املسضغ-

 اٱشاع١ املسضغ١ٝ ٚاملًككات اٱع١ْٝ٬ زاخٌ ايؿكٍٛ ٚخاضدٗا.

 عجا٫َهاْٝات اي٬ظ١َ يتشكٝل ا٫ٖساف اييت ؼتادٗا اؾُاع١.-

 اٱع٬ٕ عٔ اؾُاع١باغتدساّ ايٛغا٥ٌ ايػابك١.-

 ثاًْٝا : َطس١ً ايتهٜٛٔ

 طاغبني يف ا٫ْعُاّ يًذُاع١.اغتكباٍ ٚتػذٌٝ ايط٬ب اي -

اغتكطاب ايط٬ب املػتٗسؾٝٓبذلغٝبِٗ يف ا٫ْعُاّ اىل اؾُاع١. -

 )بسٕٚ إيعاّ هلِ )

 ؼسٜس ٚؾطح أٖساؾٛأغًٛب عٌُ اؾُاع١ يٮعها٤. -

 ؼسٜس ا٭زٚاض ٚايٛظا٥ـ يٮعها٤.-

 ؼسٜساملطانع َٔ خ٬ٍ عًُٝات اْتداب١ٝ.-



 

 

 ثايجًا : َطس١ً ايتدطٝط

 َر اؾُاع١ ٚؾل ا٫ٖساف احملسز٠ مبؿاضن١ ا٭عها٤.= ٚنعدلْا

 =تٛظٜع ا٭زٚاض ع٣ًا٭عها٤ طبكا ي٬غتعساز ٚاملٍٝٛ ٚايكسضات.

 = سكط ا٫َهاْٝات ٚؼسٜس ا٫زٚاتٛايٛغا٥ٌ اي٬ظ١َ يتٓؿٝص ايدلاَر.

 ضابعًا : َطس١ً ايتٓؿٝص

ٌٍ ؾُٝا ىل بتٛدٝ٘ ضا٥س اؾُاع١. -  بس٤تٓؿٝص ا٫عها٤ يٮزٚاض ن

 ؼكٝل ايسٜٓاَه١ٝاييت ؽسّ ايدلاَر ٚؼكل اهلسف زاخٌ اؾُاع١.-

 تٛدٝ٘ ايتؿاعٌ بكٛض٠اهاب١ٝ. -

 اغتُطاض ايتػذٌٝ َٔ قبٌ ايطا٥س َع بٝإ ايتؿاع٬ت. -

 خاَػًا : َطس١ً ايُٓٛ ٚايٓهر

 =ا٫ػاٙ با٫زٚاض مٛ اهلسف.

=قٝاؽ منٛ اؾُاع١ٚنٌ عهٛ ؾٝٗا َٔ خ٬ٍ اؿهٛض ٚايكسض٠ ع٢ً 

 ٓؿٝص ايسٚض َٚس٣ تػرل منطايػًٛى.ت

 غازغًا : َطس١ً إْٗا٤ اؾُاع١

 ٚتأتٞ يف ْٗا١ٜ ايعَٔ احملسزيتٓؿٝص ايدلْاَر بعس َطس١ً ايتكِٝٝ ٚاملتابع١.

 َكَٛات لاح اؾُاع١ا٫دتُاع١ٝ 

 ٜعتُس لاح اؾُاع١ ع٢ً اؾٛاْب ايتاي١ٝ :

 ا٫عها٤ : ضغب١ ا٫عها٤ با٫ْعُاّ يًذُاع١ . -

طف : ي٘ زٚض اغاغٞ سٝجٝعتُس ع٢ً قؿات٘ ايؿدك١ٝ َٚعٗطٙ ايعاّ املؿ -

 0ٚأغًٛب٘ يف اؿٝا٠ ٚخدلات٘ ٚايططٜك١ ايتٝٝتبعٗا يف عًُ٘ َع اؾُاع١ 

ايدلْاَر : ٖٚٞ ا٭زا٠ اييت ؼكل أٖساف اؾُاع١باخت٬ف امل٪غػ١ ْٚٛع  -

 اؾُاع١.



 

 

كٝل تٓعِٝ اؾُاع١ : هب إ ٜهٕٛ يًذُاع١ ْعاَٝػاعسٖا ع٢ً ؼ-

 أٖساؾٗا نُذًؼ إزاض٠ ٚؾإ تٓؿٝص.

 ايتػذٌٝ يف خس١َاؾُاع١ باجملاٍ املسضغٞ

 ايتػذٌٝ ٖٛ تسٜٚٔ املعًَٛات ٚاؿكا٥ل ايًؿه١ٝٚايطق١ُٝ ؿؿغ املاز٠ .

 ايػذ٬ت املػتدس١َ

 ٚتؿٌُ َاًٜٞ : -غذ٬ت اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ : -

ْعُاَِٗ غذٌ ايعه١ٜٛ ٜػذًؿٝٗا أزلا٤ ط٬ب اؾُاع١ ٚتاضٜذ إ -أ

 ٚبٝاْاتِٗ ا٭ٚي١ٝ َٚطانعِٖ زاخ٬ؾُاع١.

غذٌ قانط ا٫دتُاعات تػذٌ قانط ا٫دتُاعات  -ب

 ايًذإ( –فًؼ ا٭زاض٠  –اـاق١باؾُاع١ ( اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ 

غذٌ ايدلاَر ٚا٭ْؿط١ ٜػذٌ اغِ ايدلْاَر ، َهإ ايتٓؿٝص ، ٚقت  -ز

ْٝات ٚايٛغا٥ٌ ،إهابٝات ٚغًبٝات ايتٓؿٝص، بٝإ املؿاضنني ٚأزٚاضِٖ ٚاٱَها

 ايدلْاَر.

 

 املعٛقات ٚايكعٛبات ايت٢ تٛاد١ ايعٌُ َع مجاعات ايٓؿاط

ايعٌُ َع اؾُاعات ٜٛاد٘ بعض ايكعٛبات ٚاملعٛقات ايت٢ تكـ اَاّ 

 -ؼكٝل أٖساؾ٘ املطد٠ٛ َٓ٘ َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط :

اع١ بؿٓٝات ايعٌُ َٚباز٨ =عسّ اٱملاّ ايهاؾ٢ َٔ ا٭خكا٢٥ َؿطف اؾُ

ٚأٖساف ايعٌُ َع اؾُاعات عَُٛا ٚاٖساف اؾُاع١ ايت٢ ٜؿطف عًٝٗا 

 خاق١ ٚنصيو ايٓٛاس٢ املاي١ٝ ٚاٱزاض١ٜ .

 =ايعذع ايكاضر ؾ٢ ا٭خكا٥ٝني ا٫دتُاعٝني باملساضؽ .

=طبٝع١ املطس١ً ايػ١ٝٓ ٚايتع١ًُٝٝ غٛا٤ املطس١ً ايكػرل٠ هلا قعٛباتٗا 



 

 

 ايجا١ْٜٛ هلا َكاعبٗا. ٚنصيو املطس١ً

=نعـ املٝعاْٝات باملساضؽ ٚعسّ تٛظٜع املٝعا١ْٝ بؿهٌ دٝس ٜهُٔ غٝٛي١ 

 ناؾ١ٝ يتشكٝل ا٭ٖساف.

=ععٚف بعض ايط٬ب عٔ مماضغ١ ا٭ْؿط١ خاق١ ؾ٢ املطس١ً ايجا١ْٜٛ ) خاق١ 

 ايكـ ايجا٢ْ ٚايجايح ( ٚؽٛف اٚيٝا٤ ا٫َٛض َٔ اْؿػاٍ ابٓا٥ِٗ .

اؾ٢ َٔ بعض املعًُني ٚايعاًَني بامل٪غػ١ َع ايذلب١ٝ =عسّ ايتعإٚ ايه

 ا٫دتُاع١ٝ .

=نعـ اَهاْٝات بعض اجملتُعات احمل١ًٝ اسان١ٓ يًُ٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ 

 ٚانؿاض َػت٣ٛ ايٛع٢ ايتع٢ًُٝ ٚا٫دتُاع٢ يٮؾطاز باجملتُع احمل٢ً .

 =تعٓت بعض َسٜط٣ امل٪غػات ٚايكا٥ُني ع٢ً ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ ٚاٱزاض١ٜ .

=نجط٠ ا٭عُاٍ ايهتاب١ٝ ٚاي١َٝٛٝ ايت٢ تجكٌ ناٌٖ اـكا٢٥ ا٫دتُاع٢ 

بامل٪غػ١ خاق١ اشا نإ ٚسٝسًا بامل٪غػ١ اٚ ايعسز قًٌٝ بايٓػب١ ؿذِ 

 امل٪غػ١ . 

ططم ايتػًب ع٢ً ايكعٛبات ٚاملؿانٌ ايت٢ تٛاد١ ايعٌُ َع مجاعات 

 ايٓؿاط

١ً ايسضاغ١ ٚضبطٗا اٱعساز اؾٝس ٚايهاؾ٢ يٮخكا٢٥ ا٫دتُاع٢ ؾ٢ َطس-

 باجملاٍ ايع٢ًُ ايؿع٢ً َٔ سٝح ايٛاقع ايص٣ ٜعٝؿ٘ ايعإًَٛ ؾ٢ اؿكٌ.

عكس زٚضات تسضٜب١ٝ َػتُط٠ يٮخكا٥ٝني ا٫دتُاعٝني باملساضؽ يطؾع -

 نؿا٥تِٗ ٬َٚسك١ املػتذسات ع٢ً قعٝس ايعٌُ ٚايتهٓٛيٛدٝا 

ضر ؾ٢ املساضؽ ايتٛغع ؾ٢ تعٝني ا٭خكا٥ٝني ا٫دتُاعٝني يػس ايعذع ايكا-

. 

اغٓاز مجاع١ ٚاسس٠ يٮخكا٢٥ ا٫دتُاع٢ بامل٪غػ١ َع باق٢ اعُاٍ -



 

 

ايذلب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ عٝح ٜعٌُ مجٝع ا٭خكا٥ٝني بامل٪غػ١ ؾ٢ فاٍ 

 خس١َ اؾُاع١ .

تكُِٝ بطاَر َٚؿطٚعات هلصٙ اؾُاعات تٓاغب املطس١ً ايعُط١ٜ ٚايسضاغ١ٝ -

بعض ٚعسّ ايكسض٠ عٓس ايبعض عٝح ْتػًب ع٢ً اغباب ايععٚف عٓس اي

 اـط اٚ عسّ ايؿِٗ ايكشٝح . 

ظٜاز٠ سك١ًٝ ْػب١ مجاعات ايٓؿاط َٔ قطاض املكطٚؾات ٚزعِ املساضؽ َٔ -

 قبٌ اٱزاضات ٚاملسٜطٜات .

تؿذٝع ايط٬ب تؿذٝعا ٥٫كا ٚاٜها املعًُني ع٢ً املؿاضن١ باهاب١ٝ ؾ٢ -

 زؾع مماضغ١ ايٓؿط١ بٌ ٚتكُُٝٗا .

تسضٜب١ يهٌ ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ يًتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ عكس زٚضات -

مماضغ١ ايٓؿط١ ٚيٝؼ فطز ا٭نتؿا٤ ع٢ً ايتؿسٜس ايطٚت٢ٓٝ مبُاضغ١ 

 ايٓؿط١ .

دعٌ املؿاضن١ اجملتُع١ٝ غرل َطنع١ٜ ٚشيو يًتػًب ع٢ً َؿه١ً ق١ً -

 َٛاضز ) بؿط١ٜ َٚاز١ٜ ( يبعض اجملتُعات بايكط٣ ٚخ٬ؾ١ .

 

تطٜٛط ايعٌُ بايذلب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ عًَُٛا ٚايعٌُ َع مجاعات َكذلسات ي

 ايٓؿاط

=َٝه١ٓ ايعٌُ بايذلب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚعٌُ بطْاَر ايهذل٢ْٚ يًذلب١ٝ 

ا٫دتُاع١ٝ ٜػٌٗ ايعٌُ ع٢ً ا٭خكا٢٥ ا٫دتُاع٢ َٔ سٝح ايتػذٌٝ 

 ٚاملتابع١ َٔ قبٌ ايتٛدٝ٘ ٚاملتابعني .

سضغ١ اشا تٛاؾط انجط َٔ اخكا٢٥ =ؽكٝل ايعٌُ ؾ٢ خس١َ اؾُاع١ بامل

باملسضغ١ عٝح ٜػٓس يهٌ اخكا٢٥ ادتُاع٢ اٱؾطاف ع٢ً مجاع١ ٚاسس٠ 



 

 

 ؾكط .

=تعٜٚس املهتبات املسضغ١ٝ بأسسخ ايهتب اـاق١ غس١َ اؾُاع١ ؾ٢ اجملاٍ 

 املسضغ٢ . 

=عكس ٚضف تسضٜب١ يٮخكا٥ٝني ا٫دتُاعٝني باملساضؽ ٫غتُطاض ايتٛع١ٝ 

 ١ ايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ يٮخكا٥ٝني ا٫دتُاعٝني .ٚايتشؿٝع يتُٓٝ

=عكسَ٪متط عاّ يٮخكا٥ٝني ا٫دتُاعٝني ع٢ً املػت٣ٛ ايك٢َٛ ٚنصيو 

يهٌ ازاض٠ تع١ًُٝٝ ؾ٢ بسا١ٜ نٌ عاّ ملٓاقؿ١ املػتذسات ٚايتطٜٛط ؾ٢ 

 ايعٌُ َٚؿه٬ت ايعاًَني .

 =ضَع١ٜ ايتػذٌٝ خكٛقا اشا مل ٜعٌُ باقذلاح َٝه١ٓ ايعٌُ.

 

 يطس٬ت:مجاع١ ا

 اٖساف ايطس٬ت

 أ٫ٚ : ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ :

ضبط املاز٠ ايسضاغ١ٝ ايٓعط١ٜ بايٛاقع ايعًُٞ احملػٛؽ ٚاملًُٛؽ بعٝسًا عٔ 

 دٛ املسضغ١ . 

 تعٜٛس ايط٬ب ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ ٚؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ َٚٛاد١ٗ ايكعاب.

 إنػاب ايط٬ب خدلات َٚعاضف دسٜس٠ ، ٚإنػابِٗ ايكسض٠ ع٢ً ايتكطف

 يف املٛاقـ اؾسٜس٠.

 تٛثٝل ايع٬ق١ بني ايطًب١ ٚاملسضغ١ ٚاملعًُني .

 

 ثاْٝا : ا٭ٖساف ا٫دتُاع١ٝ :

 ت١ُٝٓ قؿات ايكٝاز٠ ٚايتبع١ٝ َٔ خ٬ٍ املُاضغ١ ايسميكطاط١ٝ .



 

 

ايكها٤ ع٢ً ضٚح ا٫ْععاي١ٝ اييت قس تٛدس يس٣ بعض ايط٬ب ٚت١ُٝٓ 

 ايع٬قات بِٝٓٗ.

 كٝل املتع١ ٚايذلٜٚح عٔ ايٓؿؼ.اغتجُاض ٚقت ايؿطاؽ ، ٚؼ

 ثايجا : ا٭ٖساف ايجكاؾ١ٝ :

 املعطؾ١ عٔ ططٜل املؿاٖس٠ ٚامل٬َػ١ ٚايتذطٜب.

 اعتباض ايطس١ً ٚغ١ًٝ تع١ًُٝٝ .

 اٱسػاؽ اؾُايٞ ٚتععِٝ قسض٠ اـايل عع ٚدٌ .

 إؾباع اهلٛاٜات اـاق١ .

 ضابعا : ا٭ٖساف ايك١َٝٛ :

ٛطٔ ٚظٜاز٠ َعطؾ١ ايطايب يٛطٓ٘ مبانٝ٘ ت١ُٝٓ ضٚح اي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ يً

 ٚسانطٙ َٚػتكبً٘ .

 َتابع١ ْٗه١ ايب٬ز يف ؾت٢ اجملا٫ت ، ٚايٛعٞ مبؿطٚعات ايت١ُٝٓ.

 انتػاب خدلات َٚعًَٛات عٔ أفاز ايٛطٔ.

 ايتعطف ع٢ً أدعا٤ ايٛطٔ َٚعامل٘ اهلا١َ.

 

يػ١ٝٓ إٕ اتباع ا٭غؼ امل١ٝٓٗ ٚايع١ًُٝ ٜػتًعّ َطاعا٠ خكا٥ل املطس١ً ا

يط٬ب املطاسٌ املدتًؿ١ عٓس ايكٝاّ بايطس٬ت يهُإ ا٫غتؿاز٠ ٚؼكٝل 

 ا٭ٖساف َٔ ٖصٙ ايطس٬ت .

ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ايطس٬ت يف تعطٜـ ايت٬َٝص بايب١٦ٝ احمل١ًٝ  أ٫ٚ ٚبايكسض 

ايصٟ ٜٓاغب استٝاداتِٗ ٚايعطٚف احملٝط١ بِٗ ٚاـطٚز إىل ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ 

 ِ ٜٚسخٌ يف إطاض املٓٗر ايسضاغٞ .بايكسض ايصٟ ىسّ منٖٛ

 



 

 

 ايًذ١ٓ ا٫دتُاع١ٝ  :

ؽتل بتسعِٝ ايع٬قات بني أعها٤ اؾُاع١ ٚايط٬ب املؿاضنني يف 

 ايطس١ً ، ٚتٗتِ بايتػص١ٜ ٚبدلْاَر ايػُط أثٓا٤ ايطس١ً.

 ايًذ١ٓ ايكش١ٝ :

ؽتل باؾٛاْب ايكش١ٝ يًط٬ب يف أثٓا٤ ايطس١ً ٚ هب إٔ ٜهٕٛ 

 ا١ٜ باٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ.أعها٤ٖا ع٢ً زض

 ؾ١ٓ ايسعا١ٜ ٚايتكاضٜط :

ؽتل بعٌُ ايسعا١ٜ اي٬ظ١َ ناٱع٬ٕ عٔ ايطس٬ت َٚٛعسٖا ، ٚايتكطٜط 

اـام باٱشاع١ عٔ ايطس١ً ، ٚؽتل ٖصٙ ايًذ١ٓ با٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ 

 ٚبايتكاضٜط ٚاملعاضض .

عها٤ ٚهٛظ ٜٚهٕٛ يهٌ ؾ١ٓ َكطض ٫ٚ ٜكٌ أعها٤ نٌ ؾ١ٓ عٔ مخػ١ أ

يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ تؿهٌٝ ؾإ أخط٣ زا١ُ٥ أٚ َ٪قت١ ؽسّ اؾُاع١ 

 ٚتػاعسٖا يف ؼكٝل أٖساؾٗا.

 

 تؿهٌٝ مجاع١ ايطس٬ت طبكا يٮغؼ امل١ٝٓٗ ايػ١ًُٝ .

 ايكٝاّ بأَا١ْ ايًذ١ٓ ايتٓػٝك١ٝ يًطس٬ت .

 املؿاضن١ َع املؿطف ايعاّ يهٌ ضس١ً يف ٚنع ايدلْاَر ٚاعتُازٙ َٔ َسٜط

 املسضغ١ ٚنصا املؿاضن١ يف تطؾٝح ١٦ٖٝ ا٫ؾطاف ع٢ً ايطس١ً .

تٛظٜع فُٛعات ايط٬ب ع٢ً املؿطؾني با٫ؾذلاى َع املؿطف املٓؿص 

يًطس١ً ٚا٫ستؿاظ بكٛض٠ َٔ نؿٛف أزلا٤ ايطس٬ت بعس اعتُازٖا َٔ َسٜط 

 املسضغ١ .

 89بتاضٜذ   88َطاعا٠ َا ٚضز بؿإٔ املعس٫ت ا٫ؾطاؾ١ٝ يف ايٓؿط٠ ايعا١َ ضقِ 



 

 

عٓس تٛظٜع ايط٬ب ع٢ً املؿطؾني املطاؾكني يًطس١ً با٫ؾذلاى َع  31/ 8/

 املؿطف املٓؿص .

عٌُ اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ يًشكٍٛ ع٢ً تكاضٜح ايعٜاضات ٚأَانٔ املبٝت 

 َٔ اؾٗات املع١ٝٓ قبٌ قٝاّ ايطس١ً بٛقت َٓاغب .

 ١ًٝ يًطس١ً .% َٔ ايتهايٝـ ايؿع50ٜطاعٞ أ٫ ٜكٌ اؾذلاى ايط٬ب عٔ 

 ا٫ضتباط بٛغ١ًٝ ا٫ْتكاٍ املٓاغب١ قبٌ ايطس١ً بٛقت ناف .

 ا٫ستؿاظ مبٛاؾكات أٚيٝا٤ ا٭َٛض ع٢ً اؾذلاى ابٓا٥ِٗ يف ايطس١ً .

ا٫ستؿاظ بهاؾ١ املتعًكات اـاق١ بهٌ ضس١ً بططٜك١ تهُٔ ٚنٛح ايعٌُ 

 ايؿين ايذلبٟٛ املتبع يف نٌ ضس١ً .

اـاق١ بهٌ ضس١ً يف إع٬ّ اجملتُع املسضغٞ اٱؾاز٠ َٔ مجٝع املتعًكات 

 مبا مت ؾٝٗا َٔ ْؿاط ؼكٝكا ٭ٖساف مجاع١ ايطس٬ت .

ايعٌُ ع٢ً اؾذلاى املعًُني ٚايط٬ب يف إعساز زيٌٝ ايطس١ً ايصٟ وتٟٛ 

ع٢ً املعًَٛات ايها١ًَ عٔ اجملاٍ املككٛز بايطس١ً ْٚؿط َا ب٘ َٔ َعًَٛات 

تُع املسضغٞ نهٌ ٚع٢ً أعها٤ ايطس١ً بٛد٘ بهاؾ١ ايٛغا٥ٌ املُه١ٓ ع٢ً اجمل

 خام .

ا٫ؾذلاى يف عه١ٜٛ ايًذ١ٓ اييت ٜكّٛ بتؿهًٝٗا َسٜط املسضغ١ ٚاملٓٛط بٗا 

 إعساز مماضغ١ اْتكا٫ت ايطس٬ت بايعطبات ايػٝاس١ٝ إشا تطًب ا٭َط شيو 

 

ٖٛ املػ٦ٍٛ ا٭ٍٚ عٔ تٓؿٝص بطْاَر ايطس١ً ٚنٌ َا وح ؾٝٗا ٜٚكسّ 

ٚاختكاقات٘   -إزاض٠ املسضغ١ عٔ ايطس١ً عكب ايعٛز٠ َباؾط٠  تكطٜطا إىل

 -نايتايٞ :

ٜؿذلى َع إزاض٠ املسضغ١ ٚا٭خكا٥ٞ ا٫دتُاعٞ املدتل يف تطؾٝح أعها٤ 



 

 

 ١٦ٖٝ اٱؾطاف ع٢ً ايطس١ً .

عكس ادتُاع  ٭عها٤ ايطس١ً َٔ ايط٬ب ٚاملؿطؾني قبٌ َٛعس قٝاَٗا 

 يًتعطف ع٢ً ناؾ١ ايتعًُٝات .

ايط٬ب مبكاسب١ َؿطؾِٝٗ عٓس بس٤ ايطس١ً َٚطادع١ أزلا٥ِٗ  اغتكباٍ

ع٢ً ايهؿٛف املعتُس٠ َٔ إزاض٠ املسضغ١ ٚايتأنس َٔ ٚدٛز بطاقاتِٗ املسضغ١ٝ 

 َعِٗ طٛاٍ ايطس١ً .

 تٛظٜع املػ٦ٛيٝات ع٢ً ١٦ٖٝ اٱؾطاف َٚطاقب١ تٓؿٝصٖا بهٌ زق١ .

باغِ ايطس١ً  تٓعِٝ ا٫تكا٫ت اـاضد١ٝ اـاق١ بايطس١ً ٖٚٛ املتشسخ

 عٓس ايهطٚض٠ .

 َعاٜؿ١ ايط٬ب ٚاملؿطؾني َٚكاسبتِٗ يف نٌ تٓك٬تِٗ .

اٱؾطاف ايعاّ ع٢ً ناؾ١ ا٭ْؿط١ بايطس١ً غٛا٤ تٓؿٝص ايدلاَر يف 

 َٛاعٝسٖا أٚ ايتػص١ٜ ٚخ٬ؾ٘ .

تصيٌٝ أ١ٜ قعٛبات ٚسٌ املؿه٬ت اييت تعذلض أعها٤ ايطس١ً ٖٚٛ املػ٦ٍٛ 

 سخ خ٬هلا .ا٭ٍٚ عٔ أ١ٜ كايؿات ؼ

عسّ ايػُاح َطًكا ٭ٟ ؾدل ايتٛادس َع ايطس١ً يف مجٝع ؼطناتٗا 

 إ٫ ايط٬ب املؿذلنني ٚاملؿطؾني ؾكط .

 املػ٦ٛي١ٝ ايعا١َ عٔ ايٓٛاسٞ املاي١ٝ اـاق١ بتٓؿٝص بطاَر ايطس١ً .

مجع تكاضٜط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚتكاضٜط ايط٬ب املؿذلنني يف ايطس١ً 

 ٗا٥ٞ ٚتكسمي٘ ٱزاض٠ املسضغ١ .ٚٚنع ايتكطٜط ايٓ

 –عٝٓات  –قٛض  –تكاضٜط  –تػًِٝ ناؾ١ َتعًكات ايطس١ً ) نؿٛف 

 نتٝبات ( يٮخكا٥ٞ اٱدتُاعٞ املؿطف ع٢ً مجاع١ ايطس٬ت . –تكاضٜح 

 



 

 

ٖٛ املػ٦ٍٛ ايجاْٞ بعس املؿطف ايعاّ يًطس١ً ٜٚتٛقـ لاح بطْاَر ايطس١ً 

 -َا ًٜٞ : ع٢ً قٝا١َ مبػ٦ٛيٝات٘ ٚأِٖ اختكاقات٘

 اٱؾذلاى َع َؿطف عاّ ايطس١ً يف تٓؿٝص بطْاَر ايطس١ً .

 اٱؾذلاى َع َؿطف عاّ ايطس١ً يف اغتكباٍ ايط٬ب ٚاملؿطؾني .

تٛظٜع فُٛعات ايط٬ب ع٢ً املؿطؾني باٱؾذلاى َع ا٭خكا٥ٞ 

 اٱدتُاعٞ املدتل .

 املعا١ْٚ يف سٌ املؿه٬ت اييت قس تعذلض ايط٬ب أٚ املؿطؾني .

 ايتأنس َٔ ٚدٛز ايتكاضٜح اـاق١ بايعٜاضات قبٌ َٛعس ايطس١ً .

 ايتأنس َٔ غ١َ٬ ٚغ١ًٝ اٱْتكاٍ ٚنؿاٜتٗا يعسز أؾطاز ايطس١ً .

 اٱؾطاف ع٢ً املبٝت ٚايتػص١ٜ ٚايٓٛاسٞ املاي١ٝ بايتعإٚ َع املؿطف ايعاّ .

 ٜؿذلى يف ٚنع ايتكطٜط ايٓٗا٥ٞ يًطس١ً .

 

 ملاي١ٝ ٚاٱزاض١ٜ يف ايطس١ً ا٫ؾطاف ع٢ً ناؾ١ ايٓٛاسٞ ا

 اغت٬ّ َٝعا١ْٝ ايطس١ً ٚا٫يتعاّ بايكطف يف سسٚز ايبٓٛز املعتُس٠ .

َطادع١ َػتٓسات ايكطف ٚاعتُازٖا َٔ املؿطف ايعاّ أ٫ٚ بأٍٚ َع َطاعا٠ 

تػ١ٜٛ مجٝع املػتٓسات مبذطز ايعٛز٠ ٚتٓعِٝ غذٌ َايٞ يًُبًؼ املعتُس 

 ٚاملٓكطف ٚاملتبكٞ .

ايتػص١ٜ َٚؿطف عاّ ايطس١ً يف نٌ َا ٜٛنٌ إيٝ٘ َٔ  َعا١ْٚ َؿطف

 أعُاٍ .

اعساز ٚاغتٝؿا٤ اغتُاضات املهاؾآت املػتشك١ ٚاؽاش ادطا٤ات ايكطف طبكا 

ٚتعس٬ٜت٘ ايكازض َٔ اجملًؼ ا٭ع٢ً  1982يػ١ٓ  330يًكطاض ايٛظاضٟ ضقِ 

 يًؿباب ٚايطٜان١.



 

 

 دبات أخط٣ .ايكٝاّ مبا ٜػٓسٙ إيٝ٘ املؿطف ايعاّ يًطس٬ت َٔ ٚا

 ايكٝاّ بهٌ َا ٜتعًل بايؿ٦ٕٛ اٱزاض١ٜ يًطس١ً .

 

املؿطف املطاؾل َػ٦ٍٛ َػ٦ٛي١ٝ نا١ًَ عٔ ايطًب١ ايصٜٔ ٜػٓس إيٝ٘ ١َُٗ 

اٱؾطاف عًِٝٗ َٔ بسا١ٜ ايطس١ً ست٢ ْٗاٜتٗا ٚعٛزتِٗ إىل َكاض َسٜطٜاتِٗ أٚ 

 اّ .إزاضاتِٗ ايتع١ًُٝٝ أٚ َسضغتِٗ ٚاٱيتعاّ بتعًُٝات املؿطف ايع

تكػِٝ اجملُٛع١ املطاؾل هلا إىل مجاعات ٫ تتعس٣ نٌ َٓٗا مخؼ ط٬ب 

ٚإغٓاز بعض املػ٦ٛيٝات إىل بعض ايط٬ب َٔ اؾُاع١ يًُػاعس٠ أثٓا٤ ايطس١ً 

 أٚ تٛظٜع ايتػص١ٜ ٚخ٬ؾ١ َع َسا١َٚ امل٬سع١ بؿهٌ َػتُط .

ا٫يتعاّ مبعاٜؿ١ ايط٬ب ٚايتٛادس َعِٗ َٚطاؾكتِٗ بكؿ١ َػتُط٠ 

 زا١ُ٥ طٛاٍ ايطس١ً َٚطاقب١ غًٛنِٗ ٖٚٛ املػ٦ٍٛ ا٭ٍٚ عٔ غ٬َتِٗ .ٚ

تكسِٜ تكطٜط عٔ اجملُٛع١ ملؿطف عاّ ايطس١ً ٚمجٝع ايتكاضٜط َٔ ايط٬ب 

 يتكسميٗا َع تكطٜطٙ باْتٗا٤ ايطس١ً .

َػ٦ٍٛ َػ٦ٛي١ٝ نا١ًَ عٔ أٜ٘ أزٚات تٛظع ع٢ً ايط٬ب يف أَانٔ املبٝت 

 َانٔ اييت ٜتِ ظٜاضتٗا .أٚ ايتػص١ٜ ٚنصيو غ١َ٬ ا٭

تٛدٝ٘ ايط٬ب مٛ ايػًٛنٝات اٱهاب١ٝ ؾُٝا ٜتعًل باحملاؾع٘ ع٢ً 

ا٭َانٔ اييت ٜكَٕٛٛ بعٜاضتٗا خاق١ املٓاطل ايػٝاس١ٝ َٔ سٝح غ٬َتٗا 

ْٚعاؾتٗا ٚقٝاْتٗا ٚايتعاٌَ َع َٔ ٜتٛادس ؾٝٗا َٔ َٛاطٓني ٚغا٥شني 

 أداْب .

از ٚتػًِٝ ايتػص١ٜ يًط٬ب ؼت ٜطأؽ ؾ١ٓ ايتػص١ٜ ٜٚؿطف ع٢ً إعس

 إؾطاف َؿطف عاّ ايطس١ً .

اٱؾطاف ع٢ً ايتػص١ٜ ٚاغت٬َٗا ٚؾكا يعسز ا٭ؾطاز املعتُس َٔ ايػٝس 



 

 

 املؿطف ايعاّ ع٢ً ايطس١ً ٚطبكا يًهُٝات ٚا٭قٓاف املكطض٠ .

اٱغذلؾاز ظسٍٚ ايتػص١ٜ املعٍُٛ ب٘ يف ضس٬ت َٚعػهطات املسٜط١ٜ 

 ،اٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ.

إعساز نؿٛف ايتػص١ٜ اي١َٝٛٝ ٚاٱمجاي١ٝ َٚطابكتٗا ع٢ً ايؿٛاترل غٛا٤ 

 ناْت ع٢ً عٔ ططٜل َتعٗس أٚ عٔ ططٜل ايؿطا٤ املباؾط .

اٱؾذلاى َع املؿطف املايٞ يف اغتٝؿا٤ ؾٛاترل ايتػص١ٜ ٚغرلٖا َٔ 

 املؿذلٜات .

اٱؾطاف ع٢ً ْعاؾ١ أَانٔ إعساز ايطعاّ ٚططٜك١ إعسازٙ ٚق٬سٝت٘ 

 ؾ١ ا٭ٚاْٞ املػتدس١َ .ْٚعا
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( أٌمٕددا الىطددلم المذسعددٓ مددٓ ال م ٕددا 9191أحمددذ داددذام احمددذ    -23

التشبُٔا التشبٕا ، مد ا التشبٕا تصذس دده ال دىدا الُيىٕدا اليةشٔدا     

 ل تشبٕا َالثيلما َال  ُم ، ال ذد التلعع َالثملوُن.

( الىطدلم المذسعدٓ    9191ئدخلس خُوغتُن َ ملَصدالودذ مدلَتظ      -22

محمدددذ د دددٓ ال شٔدددلن ، مإعغدددا   مدددٓ المشح دددا الثلؤُدددا ، تشخمدددا   

 مشاوك ٕه ل ةالدا َالىطش ، اليلٌشة.

ٌدد( ( دَس ااداسة  9141الحمٕددذ ،الدددٌُشة عدد ٕملن داددذ ال ضٔددض        -21

المذسعٕا تدلي الىطلم المذسعٓ مٓ المشح ا الثلؤُا بمكا المكشمدا  

، سعللا ملخغتٕش غٕش مىطُسة، ك ٕا التشبٕا بمكا المكشما ، خلم ا 

 أم اليشِ.

( تيددُٔح حصددا الىطددلم   9119ذ ، أحمددذ محمددذ الحغدده د ددٓ    الغدد  -23

 ( ، الذَحا. 933المذسعٓ ، مد ا التشبٕا اليةشٔا ، ال ذد   

( سؤٔدا وحدُ ت ضٔدض دَس الىطدلم      9113ال صٕمٓ، محمذ به ع ذ    -29

 المذسعٓ مٓ تةُٔش ال م ٕا التشبُٔا ، سعللا الخ ٕح .

سٔل بىت دلمش بده  ال ٕغشْ َ الدلبشْ ، دلمش به محمذ به دلمش َ  -23

( َاقدددع اطوطدددةا التشبُٔدددا َأاشٌدددل د دددّ التحصدددٕ     3441ٌددد)   

الذساعٓ ل ة)ب مه َخٍدا وردش الةد)ب َالم  مدٕه، َصاسة التشبٕدا      

 َالت  ٕح، ع ةىا دملن.

( ال لئدذ التشبدُْ لشوطدةا التشبُٔدا      3449المىلدٓ، وُسة محمدذ     -29

     َ   لشوطدددةا  :ااشدددكللٕا َالحددد  ، َسقدددا ميذمدددا ئلدددّ المدددإتمش اط

 .3449/  3/  33 -33التشبُٔا ، دَلا الاحشٔه 

( دَس اطوطدددةا ال)ةددد ٕا مدددٓ سدلٔدددا    3443آمىدددً ساشدددذ بىددددش     -21

الت مٕزات المٌُُبلت الغد ُدٔلت مدٓ المشح دا االبتذائٕدا مده َخٍدا       

 .93ورش تشبُٔا، مد ا سعللا الخ ٕح ال شبٓ، ال ذد 



 

 

 ال )ذ،الكُٔت.(الىطلم المذسعٓ،مكتاا  9199خ)  داذ الٌُلب  -14

( الىطدددلم المذسعدددٓ: م ٍُمدددً ََ لئ دددً     9113حغددده شدددحلتا،    -19

 َمدلالت تةإيً، الذاس المصشٔا ال اىلوٕا، اليلٌشة.

م (  3441َصاسة التشبٕدددددا َالت  دددددٕح    -دائدددددشة التيدددددُٔح التشبدددددُْ -13

اتدلٌلت ك  مده الت)مٕدز َالم  مدٕه َالمطدشمٕه َمدذٔشْ المدذاسط       

تى ٕز الىطةا الت  ٕمٕا بللح يدا اطَلدّ   َأَلٕلء اطمُس وحُ متة الت 

 مه الت  ٕح اطعلعٓ ، مغيط ، ع ةىا دملن.

م( أادش االشدتشاف مدٓ الىطدلم المذسعدٓ      9199سٔلن ، مك(شْ حغه   -12

ل مُاد االختملدٕا مٓ التحصٕ  الذساعٓ لٍل مٓ المذسعا المتُعةا 

" ، وطدددشت مدددٓ كتدددلب ب ىدددُان : الىطدددلم المذسعدددٓ بدددٕه الىرشٔدددا     

 ، الةا ا اطَلّ، مكتاا ال )ذ ، الكُٔت. َالتةإق

ٌدد(( َاقددع المىلشددط   9149عدد مّ داددذ ال  ددُس أكددشم الددذٔه  ٕددلم        -11

ال)مىٍدٕدددا ل)ختملدٕدددلت بمدددذاسط الاىدددلت الثلؤُدددا بمذٔىدددا مكدددا     

المكشمددا ، سعددللا ملخغددتٕش غٕددش مىطددُسة ، قغددح المىددلٌح ، ك ٕددا       

 التشبٕا ، خلم ا أم اليشِ ، مكا المكشما .

( دَس الىطدددلم المذسعدددٓ مدددٓ ال م ٕدددا   9119ه حغددده د دددٓ حغدددٕ  -13

التشبُٔددا بمددذاسط دَلددا اامددلسات ال شبٕددا المتحددذة، َسقددا بحثٕددا        

 ميذما ئلّ ك ٕا التشبٕا،خلم ا ااملسات ال شبٕا المتحذة.

( اطوطةا التشبُٔا : الُاقع َالةمدُذ  3449كتلسة، داذ ام عٕف   -19

لتشبُٔا ،دَلدا الاحدشٔه،   ، َسقا ميذما ئلّ المإتمش اطَ  لشوطةا ا

 ماشأش/شالم. 33 -33

ٌ(( التخةٕط لشوطةا غٕش الصد ٕا  9141مشاد ع ٕملن دشقغُط   -13

مٓ المذاسط الثلؤُا ل اىٕه بمىةيا مكا المكشما ، سعللا ملخغدتٕش  

غٕدددش مىطدددُسة ، قغدددح ااداسة التشبُٔدددا ، ك ٕدددا التشبٕدددا ، خلم دددا أم 

 اليشِ ، مكا المكشما . 
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 ايؿكٌ ايجاْٞ

 الثقافة املدرسية
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َكس١َ

تع١ًُٝٝ، نشكٌ ٜ٪طط ٕ تاضٜذ ا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ زاخٌ امل٪غػات ايإ

ايؿعٌ ايجكايف.. ٜعطف طابعا خاقا، بايٓعط إىل اؾُٛز ايصٟ عطؾت٘ ط٬ٜٛ 

بػبب غٝاب ايسضاغات اؾاز٠ يف ٖصا املٝسإ، عٝح ظًت امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٚ 

يػٓٛات ط١ًٜٛ خانع١ ملٓاٖر ايذلب١ٝ ايتكًٝس١ٜ، ْعطا يػٝاب ؾًػؿ١ تطب١ٜٛ 

املػ٪ٚي١، ست٢ ؼٛيت امل٪غػات إىل ؾب٘  ٚانش١ ٚ غٝاب اؿٛاض َع ا٭طط

غذٕٛ ٜسخًٗا ايتًُٝص ٚ ٜػازضٖا تاضنا ٚضا٤ٙ َا تعًُ٘ َٔ َعاضف، ئ وتادٗا 

 . {زاخٌ ا٭غط٠، َع ا٭قسقا٤، يف ايؿاضع...... }يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ 



 

 

ٚضغِ إٔ ٖٓاى عس٠ ػاضب تٓؿٝط١ٝ نايتعإٚ املسضغٞ با٫بتسا٥ٞ، ٚ 

اع١ٝ ٚ ايذلب١ٜٛ يف ايطٛض ايجاْٟٛ، إناؾ١ إىل اؾُع١ٝ مجع١ٝ ا٭ْؿط١ ا٫دتُ

ايطٜان١ٝ اييت مت إسساثٗا َ٪خطا ظُٝع املػتٜٛات، يهٓٗا تبك٢ فطز أْؿط١ 

 ع٢ً اهلاَـ مل ؼكل ؾ٦ٝا.

ؾا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ ٖٞ فُٛع١ َٔ ايعًُٝات ٚ أؾهاٍ ايتسخٌ 

ني أؾطاز أٚ تػٝرل ايبٝساغٛدٞ، اييت ٜتِ بٗا تػٝرل ٚ تٛدٝ٘ ٚ نبط ايتٛاقٌ ب

َٗاّ ٚ أعُاٍ ٜكَٕٛٛ بٗا، عٝح إٔ ا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ تكب يف سكٍٛ كتًؿ١ 

 بعٝسا عٔ أٟ تٓعِٝ زٜين أٚ غٝاغٞ. {تٓؿٝط١ٝ، تطب١ٜٛ، ثكاؾ١ٝ...... }

ٚ تػتسعٞ ٖصٙ ا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ َٓؿطني يتساٚهلا سٝح ٜعٌُ املٓؿط 

 ع٢ً: 

 د بح ضٚح املبازض٠.

َٝص١ٜ تٗسف إىل ْؿط ايٛعٞ ٚ تهػرل اؾُٛز ايجكايف د خًل زٜٓا١َٝ ت٬

 ايه٬غٝهٞ ايصٟ تعطؾ٘ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ.

 د ؾشص ايؿهط ٚ بح ضٚح اٱبساع.

 د تؿذٝع املبازض٠ ٚ املٓاؾػ١ بني ايت٬َٝص.

َػطح، َٛغٝك٢، ضٜان١  }ثِ إٕ ايعٌُ ايجكايف مل ٜعس قكٛضا يف 

ع٬ُ َٛاظٜا بٌ أقبح ايعٌُ ايجكايف يف ، بٌ تعس٣ شيو.. ؾًِ ٜعس {بس١ْٝ.....

قًب ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٜسعُٗا ٚ ىًل ؾها٤ات عسٜس٠ ٱغٓا٥ٗا ٚ تعُٝكٗا، 

 }ا٭َط ايصٟ مل ٜتش٘ ايعٌُ ايطزلٞ زاخٌ ايؿكٌ عٝح ظٗطت ف٬ت 

سٛاضات، ْسٚات،  }، ٚأْؿط١ ثكاؾ١ٝ ع٢ً ؾهٌ{سا٥ط١ٝ، خط١ٝ، َطبٛع١...



 

 

 :. نًٗا تٗسف إىل{أَػٝات...

 د ت١ُٝٓ ثك١ ايتًُٝص يف َ٪٬ٖت٘ ايؿدك١ٝ ٚ طاقت٘ اٱبساع١ٝ.

د دعٌ ايتًُٝص أنجط اْؿتاسا ٚ قاب١ًٝ ـًل ع٬قات ٚز١ٜ َع اٯخطٜٔ ٚ 

قسض٠ ع٢ً ا٫نطاط يف ايعٌُ اؾُاعٞ ٚ إبساع قٝؼ دسٜس٠ يذلق١ٝ أزا٥٘ يف 

 فاٍ تٓؿٝطٞ َعني.

 

 معني الثقافة:

بح مثقفان، فقػ  يوػ ف اللعلػيم    ال يعني تعليم شخص ما أنه أص

مؤثران أك غير مؤثر، يع ؿ السل ؾ أك ينحرؼ به كيصػبح اتػلثرار   

األفوار غير مجػ يان ييػي يفقػ  رصػي ق الرلػرا م مػر الخبػرة        

اإلنسانية السل  ية، كمر ثم فإف الثقافة ال يقص  بها تلك الصفات 

لرػ،،  أك الري ؿ اللي تريز الفرد الرلعلم عر غيرق مػر أفػراد الرج  

كهي ليست بالسل ؾ الحسر كالػوكؽ الجرػالي أك الفػر ذك ال ػ ف     

الررتف، الوم ينعوس علي اآلخرير في العبلقات اإلنسػانية، أك أنهػا   

اللخصص في مجاؿ معير تخصصان دقيقان، فق  اعلاد الناس أف يصف ا 

فردان بثقافله العالية، أك مجلرعان بثقافله ال ينية، أك العلرية، كلوننػا  

بالثقافة  ل مثقف في الحياة ، يؤثر في العبلقات االجلراعيػة   نعني

ذلك الول الوم تل ابك عناصرق كتل اخل كيؤثر كيلغير كيلطػ ر  

 .(1)بلغير الزماف كالرواف

كق  يو ف مفه ـ الثقافة مح د إال أنه يل ول كفقػان للرجػاالت   

                                           

 



 

 

الرخللفػػة تاريخيػػة  انػػت أـ فلسػػفية أـ نفسػػية أك اجلراعيػػة أك 

 كب ل جية.انثر

كق  يو ف اللر يز في ملناكؿ الثقافػة علػي اإلنلػاج الفوػرم     

كالرعن م الرنبثق مر اللفاعل االجلراعي، كمر ثػم نجػ  اتػايل را    

عالم اإلنثركب ل جيا اإلنجليزم يعرفها ب نها االول مر ػ"ا الػوم   

ي رل الرعرفة كالرعلق ات كاألخبلؽ كالفنػ ف كالقػان ف كاللقاليػ     

العادات اللي يولبها اإلنساف  وائر كعض  في مجلرػ،  كاإلموانيات ك

إف الثقافة هي  ل ما ينقل عبر  Wodwardبينرا يرم اكداكردا 

األجياؿ مر رمزيات كتراث اجلراعي موػ ف مػر العقائػ  كالفنػ ف     

كالقيم كنظم الحياة كق انينها كطرؽ كأتالي" االتصاؿ الرسػلخ مة  

حثُا عر معناها مر النايية في الرجلر، كق  يو ف الر خل للثقافة ب

الفعلية كما يرتبط بها مر صفات كمعاني فعلية كمػا ترثلػه الرثػل    

 كالنظم كالعقائ .

كمر الصع بة تح ي  مفه ـ كاضح للثقافة ، كإف  ػاف هنػاؾ   

شبه اتفاؽ عاـ علي مو نات الرفه ـ، منها إف الثقافة ا لساب للعلم 

جرالي كهي السل ؾ كنرط كالرعرفة، كهي تعني اإلب اع كاالبلوار ال

اللعبير الخاص برجلر، مر الرجلرعات كهي )الثقافػة( ضػرب مػر    

 الضركب الرفيعة مر اللفوير النظرم كاللجري .

كإذا  اف اإلنساف يلط ر فالثقافة تلط ر أيضان الرتباطها به كال 

يرور أف نعلبر اإلنساف مح ران للثقافة في  ػل القصػ ر، فاألزمنػة    

 نساف كتفويرق يخللفاف .تخللف كمطال" اإل

كعرفت الثقافة ب نها  ل ما ينقل عبر األجياؿ مر قيم كعادات 

كاتجاهات كتقالي  كنظم كأفوار، كلق  كضػ، إدكارد ب. تيلػ ر فػي    

تعريفان للثقافة تضرر أف ا الثقافة  1871 لابه الثقافة الب ائية تنة 

، هي ذلك الرر " الولي الػوم ي ػلرل علػي الرعرفػة كالرعلقػ      



 

 

كالفر، كاألدب ، كاألخبلؽ ، كالقان ف، كالعرؼ، كالقػ رات، كالعػادات   

 .(2)اللي يولسبها ب صفه عض ان في الرجلر،

ك اف للط ر عل ـ االنثركب ل جيا كالعل ـ االجلراعية أثر في 

تغير مفه ـ الثقافة ييي كجه النق  لرفه ـ تايل ر للثقافة كترثػل  

 ذلك في اللالي: 

 ميوية الظاهرة الثقافية .إهراؿ ير ة كدينا 

 إهراؿ العبلقة بير الثقافة كالرجلر، الب رم. 

 كمر ثم ظهرت تعريفات ج ي ة للثقافة منها:

 :  Quincy Wrightتعريف ؿ . رايت 

عرفت الثقافة علي أنها )النرػ  اللرا رػي لللقنيػات كالعػادات     

كالرعلق ات ل ع" مر ال ع ب يعيش في يالة االتصاؿ الرسلرر بير 

فرادق كينلقل هوا النر  اللرا ري إلي الجيل الناشػ  عػر طريػق    أ

 اآلباء كعبر العرليات اللرب ية.

 :   Maliowskyتعريف مالين فسوي 

عرؼ مالين فسوي الثقافة ب نها )جهاز فعاؿ ينلقل باإلنساف إلي 

كض، ي ا " الر ا ل كالطر ح الخاص الوم ي اجه اإلنسػاف فػي   

ئلػػه كفػػي تػػياؽ تلبيلػػه لحاجاتػػه  هػػوا الرجلرػػ، أك ذاؾ فػػي بي

 .(3)األتاتيةا

                                           

 

 



 

 

 :   Grunebaumتعريف ج تلاف جركتي ـ 

عرؼ ج تػلاؼ الثقافػة ب نهػا هػي الجهػ  الربػوكؿ للقػ يم        

مجر عة ملراتوة مر اإلجابات علي الرآزؽ الرحيػرة اللػي ت اجػه    

 الرجلرعات الب رية في مجرل يياتها.

قضػايا الجوريػة   فالثقافة هي الر اجهة الرلوررة مػ، تلػك ال  

كاألتاتية اللي تلم اإلجابة عنها عبر مجر عة مر الرم ز ، فل ػول  

بػػولك مر بػػان  ليػػان ملوامػػل الرعنػػي ملراتػػك ال جػػ د قػػاببلن 

 .(4)للحياةا

كبالرغم مر ذلك فقػ  كجهػت انلقػادات للثقافػة مػر خػبلؿ       

 اللعريفات الر ض عة لها مر ذلك : 

كليسػػت  إف الثقافػة ليسػػت مجػػرد معل مػػات تقلنػػي  

 ترا ران للرعرفة فقط.

 الثقافة م اقف يية ملحر ة. 

الثقافة تعبر عر اإلنساف مر جهػة كهػي عرػل دائػم      

 كتعي مسلرر للحقيق إنسانية اإلنساف فق مجلرعه.

لق  رأم علراء النفس كاالجلراعات كاللربية أف الثقافة ن ع مر 

نػاء عبػر   البناء أك اللرا م الفورم الوم ينلقل مر اآلبػاء إلػي األب  

 الركابط االجلراعية ال عبر الركابط البي ل جية .

 كمر اللعرفات اللي تم الل صل إليها: 

 :E.Herriotتعريف ادكارد هيري  

                                                                                                  

 



 

 

كه  أف الثقافة هي ما يبقي فػي ذا رتنػا عنػ ما ننسػي  ػل      

 .(5)شيءا

كلق  أكضح ب . ؼ . توينر أي   بار السل  يير رأيه تجػاق  

ق لة مر جيل آلخر ، بق له اينهػار اللػ ازف   ما قيل عر الثقافة الرن

 .(6)بير اللط ر البي ل جي كالثقافي عن  نقطة النقل مر جيل آلخرا

ب نها  ػل مػا    Charless Elwoodكيعرفها ت ارلز ال كد 

ينقل اجلراعيان كيل    ل م االتصاؿ كيلجس  تػ ريجيان فػي تقاليػ     

لر، ما هي إال نظػم  الجراعة ب اتطة اللغة، كباللالي فإف ثقافة الرج

اللفوير كالعادات كالعرل الوم يرارته أفراد مجلر، معير، كالثقافة 

نلاج مرارتػة كتحػ م الطبيعػة تػ اء  ػاف ذلػك النلػاج مػادم         

 ػػاألدكات كاألبنيػػة كاألتػػلحة كالر  ػػل كالرلػػبس كاآلالت، أك   

الج ان" الرعن ية كغير الرادية،  الركيانيات كاللغة كاألدب كالفر 

 كالخلق كالقان ف. كال ير

كيرم ميريت كايل ري ج اأف الثقافة تورر مو ناتها في العق ؿ 

كليس في مظاهر الحياة الخارجية كاألفوار هي اإليساس الحقيقػي  

 للثقافة ا.

 ثقافة ال ع ب : 

لول شع" مر ال ع ب ثقافة خاصة ، إذا  ػاف هنػاؾ محػ دات    

خاص يريزها  عامة تحفظ كتص ف هوق الثقافة ييي يصبح لها طاب،

                                           

 

 



 

 

كق  توكب ثقافة شع" معير، لع ـ كج د دعائم لها أك تجابه  ثير 

مر الرلغيرات اللػي تقللعهػا مػر جػوكرها  رػا يقللػ، اإلعصػار        

 األشجار.

كلق  تط ر مفه ـ الثقافة بل اخللف كفقػان الخػلبلؼ اإلنسػاف    

كالزماف كالرواف، فيرم اأكت  بلنيبرجا أف الثقافػة هػي اإلنجػاز    

الفورم الرفي، كهػي الفنػ ف كالعلػ ـ كاآلداب كالفلسػفة      الفني أك

 ك ل ما يعبر عر عبقرية شع".

كيرم علم االجلراع أف الثقافة هػي  ػل مػا يلعلرػه اإلنسػاف      

كيولسبه مر عادات كق رات كما يولسبه مػر خبػرات، كمػا ي ر ػه     

كيخلقه مر ماديات أك هي نلاج كمحصػلة الخبػرة أنهػا ترثػل فػي      

رعي ة كاللعامل م، اآلخرير كاللفاعل معهم ، أنها طريقة األ ل كال

مجر عة مر القيم كالربادئ ، اللي ي رثها جيل إلي آخر كهي اللغة 

كال ير كالرعلق ات، كاللعليم كالخير كال ر، أنها  ػل مػا يلفاعػل    

معه اإلنساف مر أشواؿ مادية  الرباني كالسيارات كنرط األثاث أنها 

قة اللفوير . أنها تحػ د شػول اللفاعػل    شول األماني كاأليبلـ كطري

 اإلنساني في ميادير الحياة .

كغالبان ما يس د مفهػ ـ بػير ال ػع ب الرخللفػة فػي ثقافلهػا       

كبخاصة في ال كؿ النامية، أنهم أدني مسل م مر غيرهم في الػ كؿ  

الرلق مة ، فيلر  ف ثقافلهم بحثُا عر ثقافة أخرل فلوكب ثقافلهم 

ال ينلري ال كؿ الرحو مة ب ول ما مر أشواؿ في إطار نزعة كاتجاق 

الضغ ط االتلعرارية الرعاصرة، كخير مثاؿ علي ذلك في ال اليات 

الرلح ة األمريوية أكضح العالم الس تي ل جي ميلل ف ـ.جػ ردكف  

ثبلثػػة مرايػػل فػػي توػػ ير البنيػػة األمريويػػة فػػاألكلي )االملثػػاؿ 

تػراث أجػ ادق   اإلنجليزم( كيقضي ذلك ب ف يلخلى  ل منهػا عػر   



 

 

 .(7)ليلبني تل ؾ كقيم الحياة األنجل توس نيه

)الب تقػة( كهػي    The melting – Patكالرريلػة الثانيػة   

ان ماجان بي ل جيان لل ع ب األنجل  توسػ نية مػ، تػائر الجراعػات     

الرهاجرة كمزجان بير ثقافلهم جريعان يؤديػاف إلػي نرػ ذج أمريوػي     

 محلي ج ي .

)اللع د الثقافي(  Cultural Pluralismأما الرريلة الثالثة 

فهي اللي تريز ال ض، الراهر كتسعي إلي االيلفاظ بطػاب، الحيػاة   

 الجراعية كاالن ماج االقلصادم.

كتسعى  ثير مر ال كؿ كالجراعات في الحفاظ علػي ثقافلهػا   

فاتجاق الس د في ال اليات الرلح ة األمريوية بلر زهم فػي بعػ    

ة الرلح ة أك الجراعات العربية في فرنسا، الرناطق كأيضان في الررلو

أنهم يو ن ف أيياء لها عاداتها كتقالي ها، كأيػ ي ل جيلها الخاصػة،   

كه  ما عرفه العالم عػر ير ػة السػ د ييػي أصػبح ا يعرفػ ف       

ب صحاب الق ة الس داء كاص ركا شعارات منها األت د جريل اكأنػي  

ا كاثقافػة  فخ ر ب ف أ  ف أت دا اكصػاي" الجػوكر اإلفريقيػة   

ت داءا ، بل يرم علراء النفس أف السػ د قػيم تػيو ل جية ينبغػي     

 .(8)مراعاتها عن  اللعامل معهم، فثقافة شع" تعني ذاتيله

                                           

 

 



 

 

إف الثقافة  ياف مر " يضم أن اع ملباينة مر السػل ؾ تبعػان   

للطبقػػة أك ال ضػػ، االجلرػػاعي أك الرهنػػة أك اللعلػػيم كالػػ كر    

لن عية ياملهػا تػ اء أ ػاف رجػل أـ      االجلراعي، كهي تخللف تبعان

 امرأة أـ طفبلن كهي ملباينة مر منطقة إلي أخرل.

 الرفه ـ ال امل للثقافة : 

مر خبلؿ ما تق ـ يرور بل رة مفه مان شامبلن للثقافة يلرثل في 

اللالي االثقافة هي طريقة الحياة فػي الرجلرػ، بج انبهػا الراديػة     

ا كهي مػر كضػ، اإلنسػاف فػي      اآلالت كاإلن اءات كاألزياء كغيره

تػعيه لللويػػف مػ، البيئػػة الطبيعيػة االجلراعيػػة إلشػباع ياجاتػػه     

العض ية كالفعلية كالنفسية كاالجلراعيػة كالسياتػية كاالقلصػادية    

كالفنية كتلرثل في قيم الحياة كاتجاهاتها كمعاييرها الحا رة فػي  

 طرؽ اللفوير كالفور كأنراطه.

ي اللي تريز الرجلرػ، اإلنسػاني   إف ثقافة اإلنساف مر صنعه كه

بق رته علي انلقاء الخبػرة مػر رصػي ها الرلػرا م كهػي ت ػرل       

الرخلرعات كالصناعات كأنرػاط السػل ؾ،  رػا تلضػرر الج انػ"      

 النفسية كالركيية ... إف الثقافة  ل عض م ملراتك األجزاء.

 :   Civilizationالحضارة 

نية أك الحضارة كالر  Cultureإف الحضارة يالة مر الثقافة 

عنصر أتاتي في الثقافة، كللحضارة ج انبها الرادية، اللي تعرؼ بها 

 كلها أيضان ج انبها الرعن ية كأبعادها الفورية، كص رها االجلراعية.

 عر ميات الثقافة كخص صياتها: 

 The Study Of Manيقسم لينل ف  لابه دراتة اإلنسػاف  

هػػي العر ميػػات  فػػي محل اهػػا إلػػي ثبلثػػة محػػاكر أتاتػػية ك   

 كالخص صيات كالرلغيرات .



 

 

 :   Universals( عر ميات الثقافة 1)

كهي الرفردات اللي ت لرؾ فيها أفراد الرجلر، ال اي  كتلعلق 

بنظم األفوار كالرعلق ات كالقيم كطػرؽ اللفويػر كأنػ اع السػل ؾ     

 كاللغة...إلخ كالعر مية تح د ثقافة شع" عر ثقافة شع" آخر.

 لثقافة :( خص صيات ا2)

كهي األتس كالرو نات اللي ترثل مجر عة خاصة في الرجلر، 

عر غيرهم كيحورهم تل ؾ معير، كتنقسم الخص صيات إلي قسرير 

 ،هرا: 

خص صية مهنية : كتسللزـ خبرات خاصػة   -أ

ألداء الرهنة ف نت ال تعػرؼ أداء مهنػة معينػة كأف    

 يو ف لك خبرة مرارتة هوق الرهنة.

بقات األفراد فػي  خص صيات طبقية : أف ط -ب

 الرجلر، ال اي  نرط الثقافة.

 :  Alternatives( الرلغيرات 3)

كهي ما يظهر فجائيػان فػي ييػاة األفػراد كال يلصػف بالثبػات       

كيصع" اللرسك بها، كال تلرؾ أثران في يياة األفراد  بيران لزكالها 

 بزكاؿ الرؤثر.

ط يبلن فل ثير الحركب علي األفراد يصبح ملغير كلونه ال يبقي 

نلاج لرلغيرات أخرم توػ ف أ ثػر قػ ة منػه فيحػ ث اضػرحبلؿ       

ت ريجي يلبلشي بع ق األثر كيصبح مجرد ذ ػرم، كأف مػر يعػاني    

مر هوا اللغير هم الجيل الحادث فيه اللغيير أمػا األجيػاؿ البليقػة    

فللويف كفقان لسن ات يياتهم الرعاصرة، فعلػي تػبيل الرثػاؿ تػ ثر     

ب كبع  تقسيم بػرلير إلػي شػطرير عػاني     األلراف  ثيران مر الحر



 

 

الوثير مر هوا اللقسيم، كق  يو ن ف الزال ا يعان ف يلى الي ـ كلور 

ليس بال رجة األكلي خبلؿ أياـ اللقسيم ، كت ريجيان يلناتي األلراف 

ذلك، كأيضاَن اللغير الوم ي ؽ فجائيان فػي هيركشػيرا كنجػازا ي    

لقنبلة أك بعػ ها بسػن ات ،   ليس ه  الي ـ علي ما  اف خبلؿ إلقاء ا

كيقاس ذلك علي ييػاة اإلنسػاف كمػا يطػرأ عليهػا مػر تغييػرات،        

كاللغيرات غير مسلقرة تلسم بالقلق كاالضطرابات إلػي أف تلحػ ؿ   

 .(9)إلي خص صيات ثم عر ميات ييي يصبح االتلقرار نهاية الرطاؼ

كاللغير ق  يو ف كلي  ياجة أك م ولة أك دخ ؿ ع امل دخيلػة  

لرجلر،  االنفلاح الوم ي ث مثبلن كما ترت" عليه مػر آثػار   علي ا

في تل  يات الناس كلور ذلك يػزكؿ تػ ريجيان إذا تغلبػت القػيم     

كاألفوار العربية كال ينية علي ذلك الغزك االنفلػايي كقػ  يصػبح    

شيئان خاص بول إنساف فللغير تل  يات األفراد كيصع" الرج ع بها 

فلسفة تراث.. كيلحوم في م م بقاء إلي معايير ركيية أك ترتبط ب

 ذلك عامل االنل ار أك االن ثار.

 خصائص الثقافة : 

الثقافة تراثل اإلنساف في تفاعله مػ، اآلخػرير كيػزداد تفاعػل     

الثقافة  لرا  انت الثقافة في مو ناتها ترس الر ػاعر اإلنسػانية،   

ف نت ت عر باللعاطف م، ما ق  ألفله كما يػرتبط بػك  إنسػاف ،    

   ذلػك اجلػ فا بق لػه اإف الصػراع الػوم أصػاب ..أرض       كيؤ

أمريوا البلتينية، ق  منحنا أدباُن، مر ال ع ب الرقه رة الفقيرة تعرؼ 

 نفسها فيها.

                                           

 



 

 

كالثقافة في الرجلرعات الرلق مة إلزاـ تخللف عر الثقافة فػي  

الرجلرعات النامية الرلخلفة ، ييي تخللف رتالة اإلنسػاف الرفوػر   

ذلك ماري فارجاس لي ا بق له اإف تو ف مب عان في الرب ع كيؤ   

بل  غير بيرك كقارة غير أمريوا البلتينية يعنػي أكالن كال غيػر فػي    

 ثير مر األيياف، تحرل مسئ لية شخصية مسئ لية عرل ما أف بلغ 

الرسل م الرن  د فس ؼ تزداد نر ان كازدهاران ثقافػة البلػ ، أمػا أف    

مر ببلد أمريوا البلتينية، فينري أكالن،  تو ف مب عان في بيرك أك غيرق

كال غير في  ثير مر األيياف، تحرل الرسئ لية االجلراعية، كيوػاد  

يو ف محرمان علي اإلنساف اللنصل مر هوق الرهرػة كإذا أدار ظهػرق   

 اف هوا ه  اللنرل بعينػه مػر قضػية شػعبه كيػرم اجلػ فا أف       

إنجػاز إلػي اتجػاق    اإلنساف الرثقف إذا تنصل مر قضية الرظل مير ك

فإنه يبي، قضية قارة مر اآلدميير، الوير ألق ا عليػه عػ"ء اللعبيػر    

عر أنفسهم كأيبلمهم أف الفور كاإلب اع يؤدم دكر العلم كين ب عر 

األي ي ل جية في جان" مر مهرلها، أف أم ن اط إنساني مطل ب كال 

ك ال يعني ذلك أف يو ف الرفور الرب ع كثائقياَن في إنلاجه فإف ذلػ 

يسري إب اعان ثقافيان، بل ينحرؼ ترامان عر قضية الثقافة، فإف لم يور 

هناؾ أ}ض تلحرؾ كتنب  كتلنفس  رصػ ر إنسػاني ي خػو مػر     

اله اء ما يرل  ص رق بإيقاع منػلظم كأف ينظػر مػر كراء الرمػ ز     

الثقافية إلي معاني تنب  بالنبت قبل أف ينبت بل كأيضان ب ول الثرار 

إب اعان علي اإلطبلؽ ، إف الثقافة ن اط دافق الرعاني ، كما  اف ذلك 

كاألياتيس كاألفوار الرلج دة طالرا يج  اإلنساف أنػه يحرػل ذاتػه    

 كذات اآلخرير ل ي ة لقضية الثقافة.

كق  يهاجر الرفور الرب ع خارج األرض اللي يعيش فيػا بحثػان   

ق عر اإللهاـ في مواف آخر، بعي ان فػي منفػي الرهجػر، أنػه فػي هػو      



 

 

الحالة ق  قط، صلة الريم الثقافية بينه كبير كطنػه ييػي ي ػعر    

باألرض، اللي يحيا عليها، فالثقافة يياة معاشة ال تنفصػل ج انبهػا   

الرادية عر ج انبها الرعن ية كأف هجرة الرب عير الرثقفػير ترثػل   

خط رة علي الرجلرعات كإذا  ػاف هػؤالء قػ  كجػ كا أ ثػر مػا       

أف الطر ح إلي مػا هػ  أفضػل كالنظػرة     يفلقركف إليه في ببلدهم 

النافوة كالحرية كاالخلبلؼ كالحافز علي الخلق كاإلبػ اع الفوػرم،   

كه  ما ي ف، إلي اللساؤؿ عر السب" الوم يرػنعهم مػر أف يخلقػ ا    

هوق الظركؼ كمر أف يقير ا تلك النظم األتاتية في ببلدها ذاتهػا،  

ضػػاؿ ضػػ  كمػػر الرسػػلم بػػه أف الرييػػل أتػػهل مػػر البقػػاء كالن 

البيركقراطيير منفردان ق  يجعل الرثقف في منفي داخل كطنه ييي 

الرلل كالصرت كتيادة الل جيه كق  يو ف في البع  ت طي  العبلقػة،  

 كاإلثرار فليست الهجرة دائران بال يء السي  كالسلبي.

كق  يو ف اقلبلع الفرد مر كطنه نلاج اإلطار الفوػرم   مػه   

رت كالفقػر كفقػان لرجلرعػه كأيضػان     مر اللعاتػة كاإليبػاط كالصػ   

الرعاني اللي تق دق إلي االغلػراب كتلحػ د خصػائص الثقافػة فػي      

 : (10)اللالي

 

 أنها نامية كملج دة. (1)

تلػػػ ثر بػػػاللغيرات السياتػػػية كاالجلراعيػػػة    (2)

 كاالقلصادية.

 تل ول كفق أي ي ل جية ال ع ب. (3)

                                           

 



 

 

 ذات  ياف مل اخل األجزاء. (4)

 يح د معالرها الزماف كالرواف. (5)

بررايل ثبلثة كهػي دكر الطف لػة كال ػباب     ترر (6)

 كال يخ خة: 

 ترتبط بالرجلرعات اإلنسانية. 

 نامية كملج دة كملط رة. 

 ديناميوية في ترا يبها كتفاعبلتها. 

 ذاتية تنب، مر البناء االجلراعي. 

 تل ثر باللغيرات ال اخلية أك الخارجية. 

 تنقل عبر األجياؿ مر خبلؿ أنظرة السل  يات. 

 تليراد أنظرلها مر خارج البناء االجلراعي.ال يرور ا 

 ت ول اللربية بع ان أتاتيان علي بنائها. 

 الثقافة ليست تل  ان. 

كهي القػ رة علػي اللعبيػر     Symbollingاللرميز  

 عر األفوار كالرعاف كالعبلقات .

 الق رة علي اصطناع الرم ز كاتلخ امها. 

 الثقافة ت ير إلي ما ه  عقلي. 

 مر الحضارة لونها مل اخلة معها.أنها أكت، كأشرل  

 أنها رم ز كتعابير . 

 أف  ل ظاهرة هي عنصر مر عناصر الثقافة. 

 هي تعبير الرجلر، برم زق الخاصة كالرسلقلة. 

أنها مؤثرة للنضػ  كاللطػ ر ، كعػر رؤيػة اإلنسػاف       

 كالعالم كالطبيعة كالو ف عر مان.



 

 

أنها الطريقة الخاصة بلجسي  الحاضر كرتػم آمالػه    

 لم مسلقبله.كمعا

 األصالة . 

 أنها  ائر يي يلط ر باتلررار. 

أف  ل تغير في الرجلر، يؤدم إلي تغير في الثقافة  

. 

 كتلرثل أتس الثقافة في الرحاكر األربعة اللالية : 

 اللوامل الثقافي. (1)

 اللرا م الثقافي . (2)

 االنل ار الثقافي. (3)

 دينامية الثقافة كجر دها. (4)

 السابقة في اللالي :  كيرور إلقاء الض ء علي الرحاكر

 

 أكالن : اللوامل الثقافي:

الثقافة نسق كاي  يجر، الج ان" الرادية كالرعن ية كالفوريػة،  

كمر ثم فإف ي كث خلل في أي  هوق الج ان" تػؤثر فػي األجػزاء    

األخرل كاللغير يلبعه تغير في الفور كتطػ ير فػي القػيم، كلوػي     

مػة الثقافػة، تطفػي    يح ث الل ازف كيلقػ ـ الرجلرػ، تلػ ثر منظ    

ج ان" علي أخرم كتن   فئات كقػيم كمعػايير مغػايرة ترامػان فػي      

الرجلر، يو ف مػر شػ نها ذكبػاف الثقافػة كانحػراؼ السػل  يات       

 اإلنسانية.



 

 

فالرجلر، األمريوي أعطي أهرية لللط ير اللون لػ جي ترتػ"   

علي ذلك ظه ر االتجاق البرجراتي الوم أصبح معيػار لوػل جانػ"    

عن م فلفوك الرجلر، يعني ع ـ اتباع القيم اللي تسلر  مادم أك م

مر األدياف كش ف ال اليات الرلح ة ش ف الع يػ  مػر دكؿ أكركبػا ،    

بينرا الزاؿ ال رؽ لح   بير ملراتك بللك القيم كيعطي أهريػة  

 برم للطق س ال ينية كالرراتيم الررتبطة بهػا، إف  ثيػران مػر    

بنائي للثقافػة ، فلنل ػر األمػراض    األمم ال تحس" يسابان للل ازف ال

الفورية كالسل  ية  السرقة كالنص" كالخ ؼ كاإلرهاب، كيح ث 

م جات مضادة بول الثقل نح  مصادر القيم ، فلن   الجراعات اللػي  

 ق  يو ف أكالن لها أتس منطقية هادفة في الحياة .

كيح ث الفراغ العاطفي كتظهر ظاهرة، عػ ـ االنلرػاء كيبػ ك    

نساف،  ولك يب ك أف تل" اإلنساف قيرلػه أك مبػ أ مػر    اغلراب اإل

 قيرة أنه أصبح تحت ت ثير خارجي أك كازع نفسي يلحوم فيها.

كمر ثم يصبح مر األهرية عنػ  اللخطػيط لبنػاء ال ػع ب أف     

يو ف هناؾ ن ع مر اللوامل كاإليساس باإلنسػاف كبػ كف تخطػيط    

ي ، كق  يوػ ف  ملوامل له للغيرت القيم كما صحبها مر تل ؾ إنسان

 نقره علي الرجلر، .

 ثانيان: اللرا م الثقافي : 

الثقافة هي محصلة الخبرة اإلنسانية في مجاالت مخللفة كهػي  

تنقل عبر األجياؿ عر طريق اللربية، ك ػل جيػل يضػيف لسػابقة     

رصي  خبراته، اللي يبنيها علي خبرات مر تػبق ق ، فلطػ رت تبعػان    

اللي يلرت" عليهػا تنريػة السػل ؾ    لولك اللغة كالرم ز كاإلشارات 

اإلنساني كتط يرق، كمر نلاج هوا اللط ير أيرؼ الولابػة كأصػ ات   



 

 

الر تيقي، كاللغة الرسلخ مة، أف الرنظ مة الثقافيػة فػي مجلرػ،    

معير هي إنعواس للخبرة اإلنسانية الرلرا رػة، أف تػل ؾ اإلنسػاف    

لرػ، لػه   ينم عر رصي ق الثقافي، كق  يو ف السل ؾ غريبػان فػي مج  

 عراقله كيو ف ذلك بفعل ملغيرات تحاكؿ إذابة الواتية الثقافية .

كنليجة لللرا م الثقافي أف ازدادت الخبرة اإلنسػانية كتعقػ ت   

كت اخلت كلم يور هناؾ ب  ت م اللج ء إلي اللصنيف كفقان لع امل 

السػػر كالجػػنس كالرهنيػػة كالبيئػػة كالرجلرػػ، ...إلػػخ، كأف ت جػػ  

نقية كتصنيف الخبرة كتوثيفها كمنهػا األتػرة   مؤتسات تسهم في ت

كالر رتة كالنادم كالجرعيات كالهيئات كالرصالح الحو مية ، كمػر  

 أبرز ج ان" اللرا م الثقافي أشواؿ الرخلرعات.

 

 

 ثالثان: االنل ار الثقافي :

ما ينلجه اإلنساف فوريان أك ماديان إذا ي دق بزمانه كموانه كجعل 

وير يعيش معهم لرات ما أنلجػه بر تػه، كلوػر    بينه كبير األفراد ال

اإلنساف  ائر اجلراعي كباللالي ما ينلجػه مػر فوػر ثقػافي غيػر      

 مرل ؾ له ييي ي خو ذلك في االنل ار.

 كيح ث االنل ار الثقافي مر خبلؿ اآلتي: 

تفاعل اإلنساف في الرجلرػ، بطريقػة مباشػرة أك     (1)

 غير مباشرة 

كالربلبػس   االنل ار مر خبلؿ الراديػات  السػل،   (2)

 كالرنلجات .



 

 

انل ػار مػػر خػبلؿ الرعن يػػات كبخاصػة األديػػاف     (3)

 كاالتجاهات الفورية.

 االنل ار عر طريق القصر كالضغ ط السياتية. (4)

 كيؤثر االنل ار الثقافي في النه ض بالجنس الب رم.

 رابعان : ديناميوية الثقافة كجر دها :  

كتارة أخرم الثقافة  الوائر الحي النامي تارة تلصف بالجر د 

تلصف بال يناميوية ، كتعني بال يناميوية أف الثقافة مفل ية، تلقبل 

الج ي  علي أف يلم الحفاظ علي اللراث الحضارم لئلنساف، كالثقافة 

ال يناميوية يوثر بها الرلغيرات كالب ائل اللي تلصف بالسػرعة، فػي   

، كأف اللحامها م، الثقافات األخرل، كاإلفادة منها كفق ي كد كاضحة

األفراد اإلنسانيير في مثػل هػوق الثقافػات يلريػزكف بػاللفوير ذات      

االتجاهات الرلع دة في إطػار مػر ال يرقراطيػة الفوريػة، كيوػ ف      

نليجة لولك تع يل القػ انير كنظػم الحيػاة برػا يخػ ـ اإلنسػاف،       

كبرق ار ما ت خو الثقافة ال يناميوية مر الثقافات األخرم تعطي هي 

الج ي  أف ال يناميوية الثقافة تعوس شول اللفاعػل  األخرم ب كرها 

كالعبلقة في الرجلر، اإلنساني كالرثػاؿ علػي الثقافػة ال يناميويػة     

 . (11)يلرثل في ثقافة الر ف إذا ما ق رنت بالثقافات الب ائية

كالثقافة الجام ة هي ثقافة نرطية تع د اإلنساف فيها علي نرط 

ر كهي هادئة ذات صبغة تلسػم  بع  مر الحياة كاللفاعل م، اآلخري

                                           

 



 

 

بق ال" فورية جام ة كتعػرؼ بثقافػة العػادات كاللقاليػ  الخلقيػة      

كالطق س كالرراتيم، كق اع  السل ؾ كايلراـ القػان ف، كمراتػيم   

الزكاج كالر ت كالعبلقات كاللي تح د دكر اإلنساف في اللفاعل داخل 

ت خو طاب،  األترة كخارجها، كأف أم ر الر ت في الثقافات الرسلقرة

 جلل تح د موانة الر تي كغالبان ما تو ف م ضعان للح يي بير الناس.

كفي الثقافة الرسلقرة تلرر ز االهلرامػات يػ ؿ األفػراد كال    

الجراعات في إطار مر القيم الخلقية . كال تهرهم البيئة أك ما يطرأ 

عليها مر تغيرات ، كينع ـ اللجري" عربلن بالق ؿ اليس في اإلموػاف  

ب ع مرا  افا أك مر فات ق يره تاق، أك بارؾ اهلل فيرا رزؽ، كه ق أ

 كالي قبلنا خ كا أيه، أف هوق األمثاؿ تعوس فلسفة هوق الثقافة .

كتؤدم األدياف دكران هامان في الثقافات الرسػلقرة، ييػي تعلبػر    

األدياف برثابة ض ابط تحوم تل  يات الناس، كتح د أشواؿ اللفاعل 

ـ، كاللعامل م، اآلخرير كموانة اإلنساف مر كال يػه،  كالحبلؿ كالحرا

 كمرر تربطه بهم صلة الريم، إنها ثقافات الريف . دائران.

 :   Culturalاللربية كاللغير الثقافي  

 ال كاف، ألي اث اللغير كاللط ر الثقافي : 

 يرور بل رة ذلك في اللالي : 

االنفجار الرعرفي كالثقافي السػري، كالرلبليػق    (1)

 أنظرة الثقافة كالرعرفة في العالم .في 

إدراؾ شع ب العالم ب نه ال تطػ ر أك تقػ ـ دكف    (2)

 الثقافة األصلية.



 

 

االنفلاح الثقافي العالري نليجػة تػبل االتصػاالت     (3)

كما طرأ عليها مر تغير أكج" ضركرة اللطػ ير  

 كاللح يي.

اخلبلؼ أنظرة القيم فػي الرجلرعػات كاخػلبلؼ     (4)

غير أكجػ" ضػركرة   النظرة كما طرأ عليها مر ت

 اللط ير كاللح يي.

تط ر العل ـ كالفن ف كما أي ثله مر تغيػر فػي    (5)

 منظ مة القيم.

 اخلبلؼ أنظرة اللرا ي" االجلراعية. (6)

 أهرية اله ية الثقافية الق مية. (7)

اللط ير في الرؤتسػات األ اديريػة كاللعليريػة     (8)

 كدكر الفرد فيها.

إدراؾ دكر األتػػرة كالرجلرػػ، ألهريػػة اللعلػػيم  (9)

 لرعرفة.كا

 الرفه ـ ال ائرم : 

ي ير هوا الرفه ـ إلي  ل ثقافة ترػر بررايػل ثبلثػة أشػبه     

بالحلقات في عرػر اإلنسػاف، فالرريلػة األكلػي كتسػري بالب ائيػة       

كالثانية كيطلػق عليهػا النرػ ، أمػا الحلقػة الثالثػة فهػي مريلػة         

االضرحبلؿ كالفناء، أك برعني آخر مريلة الطف لة ثم ال ػباب ثػم   

 خ خة.ال ي

كيرم ت ينبني اأف هناؾ تقسيران آخر يلو ف مر خرس مرايل، 

 كهي: 

مريلة الطف لة كهي مريلة صراع فورم مػر أجػل    

 ظه ر الربادئ كاألفوار .



 

 

 مريلة االللفاؼ ي ؿ الرح ر الفعاؿ )القيادة(. 

 مريلة االتلعبلء الفورم. 

 مريلة االنهيار كانل ار الف ضى. 

غير الثقافي يبني كفقان الخلبلؼ الثقافات بينرا يرم ت ابير أف الل   

كما يرتبط بها مر ق انير كفي ض ء يقسم اللغير الثقافي إلي عػ د  

 مر الرحاكر كهي:

 

كيرلػػاز بال يناميويػػة كالسػػرعة    الرحػػ ر األكؿ: 

الر ض عية كمظػاهر ذلػك الج انػ" الراديػة كمػا      

 يرتبط بها مر مناف، للرجلر،.

ت السياتة كالع امػل  كيلصل برلغيرا الرح ر الثاني: 

االقلصادية السائ ة في الرجلر،، كاللػي قػ  تعػرض    

أكضاعان يو ف مر ش نها تغير في الر خبلت الثقافيػة،  

 ييي يل ول تل ؾ األفراد بصفة مؤقلة.

كيرتبط ذلك بالرو ف العاـ للثقافػة   الرح ر الثالي: 

كبخاصة ظه ر طبقات مر السبلالت الحا رة، ييػي  

زكم بػزكاؿ هػوق السػبلالت ، أك    تس د مفاهيم ثم تن

 تق طها  را ي ث في الثقافة اإلغريقية.

 :  Evolutionary Conceptالرفه ـ اللط رم 

 يؤتس هوا الرفه ـ علي ع د مر الرحاكر أهرها :

كهػػ  مػػا يػػرتبط  الرحػػ ر اللطػػ رم الحلرػػي: (1)

بالث رات كاللح الت االجلراعية كغالبان ما يوػ ف  

ضػعها افهيجػلا   مح د ب ه اؼ كنلػائ  تػابق ك  

يرم اله ؼ مػر اللغيػر تحقيػق دكلػة  املػة،      



 

 

كيرم امػار سا الهػ ؼ مػر اللغيػر تحقيػق      

 مجلر، ال طبقي.

كه  محػ ر رئيسػي    الرح ر الحلري االقلصادم: (2)

في اللغير الثقافي فنلاج للضغ ط االقلصادية ق  

تح ث الصراعات الفورية كتلضارب كمر ثم تنر  

ا يػ ث فػي   تبعان لػولك مػ خبلت الثقافػة  رػ    

)مػر   1982الحصار االقلصادم علي ف  بلن  عاـ 

دكؿ الس ؽ األكربية الر لر ة،  انت النليجػة  

تق ط الحو مة العسورية في األرجنلػير كقيػاـ   

صراعات فورية داخلية، كأصبحت أزمة الطػ ابير  

كالبحي عر السل، الغوائيػة ع امػل مػؤثرة فػي     

تفوير النػاس كباللػالي أصػبح مفهػ ـ الخػراب      

نلائجها عامبلن هامان تحسػ" لػه الخطػ ات قبػل     ك

 اللفوير فيه.

الصػراع الفوػرم يػؤثر فػي      الرح ر السياتػي:  (3)

الثقافة إذ  اف مص ر هوا الصػراع هػ  الطبقػة    

الحا رة، أك الضغ ط السياتية الخارجية، كهػ   

ي ث في ب لن ا كما يحاكؿ الس فيت الل ثير بػه  

 علي ير ة العراؿ الب لن ي ف.

كبني علػي نظريػة الن ػ ء     ي ل جي:الرح ر الب (4)

كاالرتقاء ال اركفا ييػي يػ ث اللطػ ر نلػائ      

لق رة اإلنساف علي البقاء في تصارعه م، الطبيعة 

كأف االبقاء لؤلصلحا ، كيرماتبنسرا أف الػ نيا  



 

 

بخير كأف اللط ر أمر يلري يرر به اإلنساف علي 

أف يلػػاح لئلنسػػاف الحريػػة كال يرقراطيػػة كأف  

صة لئلنسػاف تػؤدم إلػي مصػلحة     الرصلحة الخا

للجري،، طالران أف اإلنساف في مجلر،، كأف اللق ـ 

ينبغي أف يبني كفق اللطػ ر البي لػ جي بسػيطان    

 غير معق ان مح دان في خط ات كاضحة.

 الرفه ـ الهادؼ : 

إف هوا الرفه ـ يعلر  علػي اللخطػيط العلرػي كالر ضػ عية     

الرفه ـ أف اإلنساف جػزء   كأهرية األه اؼ اإلنسانية  را يعلبر هوا

مر  ل لولك ينبغي أف ت ضح األهػ اؼ بػو اء ، كأف توػ ف ذات    

عائ  إيجابي في تل  يات اإلنساف نلاج ل ول الرخرجات الرحس بة 

مسبقان ، فعرلية اللعليم مثبلن تعلبر مي اف اتلثرار ذات عائ  محس ب 

 كمردكد مخطط له مسبقان.

  : ncept Comprehensive Coاللفسير ال امل 

إف هوا اللفسير ه  محصلة  ل الرنظ مة الثقافية مر ج انػ"  

مادية كمعن ية غير محس تة كأف هػوق الع امػل تلر ػز جريعهػا     

النص" في اإلنساف إلي اث الحػراؾ االجلرػاعي لػه ، كأف اللطػ ير     

يرتبط بخبرة اإلنساف كذ ائه كق رته علي اللفاعػل كاللويػف مػ،    

فيها ، فػبل ي جػ  انفصػاؿ بػير الع امػل       مو نات البيئة اللي يعيش

 االجلراعية كالبي ل جية كاالقلصادية أك السياتية.

إف هوا الرفه ـ ه   ياف قائم ملوامل ، كأف أم تغيير فػي أم  

جزء مر الرو نات الرحيطة باإلنساف كاللػي يلفاعػل معهػا يحػ ث     

تغيير في مفه ـ الثقافة، كمر ثم فإنػه ي جػ  تػرابط بػير  افػة      



 

 

اهر االجلراعيػة باعلبارهػا  ػل غيػر منفصػل األجػزاء، كأف       الظ 

 اإلنساف باعلبارق الرل ثر بهوق الظركؼ فه  قادر علي تغييرها .

 أتس انلقاؿ الثقافة : 

اللعليم ه  الرح ر الرئيسي لنقل الثقافة مر جيل األدبػاء إلػي   

جيل األبناء كه  الوم ينقي الثقافة مر ال  ائ" ال خيلة كيضيف ما 

بط بج ها إلنرائها كبػ كف اللعلػيم ال يلقبػل اإلنسػاف الرمػ ز      يرت

الثقافية ف ؽ ال اقعية الرجردة مػثبُل أك الرعرفػة أك الرمزيػة، كإذا    

 انت الثقافة في تعريفها هي  ل ما يحيط باإلنساف مػر ماديػات   

باإلضافة إلي  ل ما يل ارثه مر معن يات فهوا يعنػي أنػه ال تػبيل    

األجياؿ دكف أف يو ف هناؾ تربيػة كإذا  انػت    النلقاؿ الثقافة عبر

تربية اإلنساف تعني تفاعله في عػالم مػادم برػا يولسػبه مػر قػيم       

كمعن يات، إذف الثقافة شوبلن مػر أشػواؿ اللربيػة كبرقػ ار تربيػة      

اإلنساف تو ف ثقافله كال يقص  باللربية االبلعاد عػر  سػ" العلػم    

ك في هوق العرلية، كمػر  كالرعرفة كالخبرة...إلخ بل أف يل افر ذل

 ثم تصبح أتس نقل الثقافة ما يلرثل في اللالي: 

 أكالن: الج ان" الرعن ية : 

 اللغة اللفظية كالسرعية كالبصرية. 

 اللربية كنرط اللعليم . 

 السل ؾ اإلنساني كدكاف، اإلنساف. 

 ال ير كما يرتبط به مر قيم. 

 األترة كالر رتة كالرجلر،. 

 كتائل اإلعبلـ. 



 

 

 إلنساف كالرفاهيم الررتبطة به.طبقة ا 

 الرفلق ات . 

 نرط األي ي ل جيات اللي ينلقيها الرجلر، . 

 ال اقعية نح  مطال" أتاتية . 

 اللعليم الرقص د كغير الرقص د. 

 ثانيان : الج ان" الرادية : 

 اللراث الررئي أك الرسر ع أك الرول ب. 

أشواؿ العرارة كأنراط الفنػ ف فػي الرجلرػ، كنلػاج      

 ـ.العل 

الرلايف كالرعارض، قاعات االتلراع، الرولبات، أنظرة  

 السجبلت الرخللفة.

 أه اؼ الثقافة : 

 ترقية الرم ز اللفظية كالسرعية كالبصرية. (1)

 تط ير السل ؾ القائم علي تلك الرم ز. (2)

اإلضافة إلي رصي  الخبرة اإلنسػانية مػا هػ  ج يػ       (3)

 كمعاصر، إلضافة يلقات ج ي ة لللط ر.

 لغة.ترقية نظم ال (4)

إضافة معاني ج ي ة يو ف مػر شػ نها إيػ اث تويػف      (5)

 أفضل بير اإلنساف كمجلرعه.

 إضافة يلقة للط ير اإلنساف يضاريان. (6)



 

 

 مح  األمية السرعية كالبصرية كالرعرفية . (7)

 تط ير النظرة إلي اإلنساف كمفه منا عنه. (8)

 كض، معايير كمح دات ت ضح موانة اإلنساف  إنساف. (9)

ة ل ول الحياة كالبحػي عػر   تح ي  النظرة الرسلقبلي (10)

 أفضل السبل لل ص ؿ إليها.

تط ي، اإلموانات الرادية كالرعن يػة لخ مػة اإلنسػاف     (11)

 كالرجلر،.

 ربط اإلنساف بالعالم الرحيط به محليان كعالريان. (12)

إيػػ اث اللقػػاء فوػػرم تجػػاق مجر عػػة مػػر الربػػادئ  (13)

 كاألفوار اللي يرتضيها الرجلر، لنفسه.

 اللنرية الثقافية : 

راعاة البع  الثقافي لللنرية يعني اإلقرار ب ف اللنرية يجػ"  إف م

أف يو ف ه فها النهائي إعادة اإلنساف إلػي ذاتػه، أم بعبػارة أخػرل     

إيبلله موانه في أفق يؤ   كج دق ب الن مر أف يح  منه، كفي زمر 

يلفق كتلبية ايلياجاته كإشباع رغباته، كفي م ينة تلقبله كتلحصنه 

ه، كفي مجلر، يس دق اللضامر كاللوامل كفي عرل ب الن مر أف تلفظ

يرنحه الورامة كالحرية. كيؤدم ذلك إلي اللنرية ييي يلبؤ نبػ ئ  

 اإلب اع موانه الوم يليق به . 

 كترتوز اللنرية الثقافية ، علي ع د مر األتس أهرها: 



 

 

الرحافظة علي اللراث الق مي الرلرثل في الج ان" الرادية  

كأف ال ت ػػ ق اإلضػػافات أك الح اثػػة  كالرعن يػػة للثقافػػة،

 ج هر تلك الرم ز ،أيان  اف ن عها.

أف توػػ ف اإلضػػافة مح ثػػة إليجػػاد عبلقػػة بػػير القػػ يم   

 كالرعاصر.

كق  أ   الرؤترر ال كلي الوم عق  فػي م ينػة البن قيػة عػاـ         

ـ ، ضركرة تعريق األفوار اإلقليريػة للثقافػات كإنرائهػا، كأنػه     1970

 للنرية إلهامها مر معير الثقافة.يج" أف تقلبس ا

 اللراث الثقافي : 

اللراث ه  ذا رة األمم ال عبية ، كه  محصلة اإلتهامات اللػي  

أضافها اإلنساف منو ب ء الخليقة علي رقعة معينػة مػر األرض لهػا    

ي كدها الزمنية، كالروانية ، كملغيرات ترتبط بها، كمر ثػم يصػبح   

 ف ، كخط  ال يرور تق ير أبعادق.إهراؿ اللراث ضياع له ية اإلنسا

 دكر اللعليم تجاق اللراث الثقافي : 

يرثل اللعليم ال تيلة كالقناة اللي يرر بها اللراث الثقػافي مػر   

جيل اآلباء كاألج اد إلي جيل األبناء، بل ه  الرعيار الوم يرور مػر  

خبلله الحوم علي الح اثة أك اتلررار اللقلي ية، كبرقػ ار الخبػرة   

انية اللي تحورها معايير العصر تو ف ال افعية علػي أف يراعػي   اإلنس

 ع د مر الع امل في العرلية اللعليرية كهي: 

 أف يهل م اللعليم ب هم قيم الثقافة الق مية كالعالرية. 

االبلعاد عر تعليم األبناء االجلثاث الثقافي ، أم تعلريه بغير  

 تة.لغله الق مية منو الي ـ األكؿ الللحاقه بالر ر

أف ترثل اللغة الق مية للببلد ضركرة ترب ية كثقافية فػي   

 آف معان.



 

 

 تعزيز الفن ف كاللقالي  ال عبية كالقيم االجلراعية. 

 ت  ي  اللعليم في كاق، الببلد كتاريخها ال طني. 

 أف ترتيخ  اللون ل جيا شينا أـ أبينا ، يع  ظاهرة ثقافية. 

ريػة بػ كف إدراؾ   إف عرلية اتلعارة النظم كاألفوػار اللعلي  

لل اق، ق  تؤدم إلي ت ػ يه الرعػايير، كإلػي ظهػ ر قػيم      

ج يػػ ة ال عبلقػػة لهػػا بالحقػػائق االجلراعيػػة كاإلنسػػانية  

 الرلغلغلة في ال ع" الرعني.

 لرا  اف تط ير اللون ل جيا محليان،  لرا كج  ارتبػاط   

بير ال اق، الثقافي كبير اإلنساف، بحيي يح ث اللرابط م، 

اليلياجات القائرة ، أف ال يؤثر ذلك في اللج ء األكضاع كا

 إلي كصفات مسل ردة.

 لرا  اف هناؾ بحي عػر ت افػق أفضػل بػير الرسػارات       

الرح دة لللغيرات اللون ل جيػة كبػير ت قعػات الرجلرػ،،     

  لرا ت    دكر اللعليم في الثقافة.

 تون ل جيا االتصاالت كالواتية الثقافية : 

تصاالت، ذكبانػان لثقافػات  ثيػر مػر     لق  أي ثت تون ل جيا اال

ال ع ب، غير ملراتوة الواتية، فالناس يللق ف في ييػاتهم الي ميػة   

بثقافات أخرل كيول ف فيها مغايرة كيبليظ ف م اق، ال ي لف نهػا،  

كيلعرف ف بولك علي إنسانية ملع دة ال ج ق، فبػرام  الللفزيػ ف   

فية اللػي فرضػت   كالصحابة كاإلذاعات ق  يطم ي اجز العزلة الثقا

علي  ثير مر العالم، فلم يع  مفه ـ السػلار الح يػ م كالحػ كد    

ال كلية تج م في فرض يصار فورم معير داخل دكلة مر الػ كؿ،  

كيل ق، علراء االتصاؿ أف العالم تيصبح عرا قري" مجػاالن مفل يػان   

ترامان ييي تن ر الرعارؼ علػي نطػاؽ كاتػ، ييػي أصػبح اقلحػاـ       



 

 

 آلخرير ظاهرة دائرة تنفو إلي  افة األما ر.الحياة الخاصة ل

لقػػ  أصػػبح للون ل جيػػا االتصػػاؿ دكران فػػي تغييػػر الثقافػػات  

كتياتات ال ع ب كاقلصادياتها، كنسر، عر شع"  اف للواتيت دكران 

في تغير اتجاق أمة ب  رلها كه  ما ي ث إليراف، ك ولك أشػرطة  

أمة ب  رلها، إف  الر تيقي كاألغاني يرور أف توي" أك تنري مفاهيم

العلم كاللون ل جيا جزء ال يلجػزأ مػر الثقافػة الرعاصػر، اللػي ال      

تح ها قي د ييي لم يع  لرق لة  لين  اأف الغرب غػرب كال ػرؽ   

شرؽا موانة أماـ تق ـ اللون ل جيا كغزكهػا فػي دكؿ العػالم فػإف     

اللون ل جيا كما ي ث بها مر تح ؿ أثرت بػ كرها علػي اللحػ الت    

ية لئلنساف كأثرت في مفاهيره كتل  ياته، م، فارؽ كاي  البي ل ج

أف اللح الت االجلراعية ي ثت برع ؿ ترعة أ بر  ثيران، إف أفوار 

الناس كاهلراماتهم كأتالي" يياتهم كمصائرهم كمسلقبلهم تلطػ ر  

في مخللف أنحاء العالم كفي كقت  انت ال ع ب فيه ال تزاؿ تعيش 

ع  كفي هوا العصػر ي ػول العػالم    معزكلة كملباع ة بعضها عر ب

   ي ة كاي ة.

 

 الثقافة الرضادة كاللح يي الثقافي : 

مفه ـ الثقافة الرضادة ، مفه ـ معاصر ن   م، ير ات النرػ   

ال بابي في الرجلرعات الوبرل، كه  مػا يػ ث فػي السػلينات مػر      

ير ة الهيبز كتررد الطبلب في فرنسا علي الرقررات الثقافية، كما 

الع ي  مر دكؿ أكركبا مػر اتجاهػات ثقافيػة قػ  تلصػف       ي ث في

بالسلبية أييانان كاإليجابية أييانان أخرل تجاق ير ػة الثقافػة فػي    

الرجلر،، فيح ث ع ـ ا لػراث بالرسػلقبل ككعػي بالحاضػر كأف     

النجاح ال يقاس ب جهه نظر برجراتية ، )مادية( بػل يجػ م نحػ     

 يانات غيػر ال ػرقية ، ال   ال خصية كإرضاء الوات كتحقيقها، كأف ال



 

 

 ترثل خبلص ال باب الرل تر فلن   االتجاهات ال ينية الرلطرفة.

 

 اللح يي الثقافي : 

اللح يي مفه ـ معاصر اتلخ اـ في مجاؿ الثقافة برعني ربط 

القيم الرعن ية كالرصي  الرػادم بخبػرات الحاضػر، فػاللغيير فػي      

األخػر، كيؤ ػ     الجزء في مجاؿ ما يؤثر بالضركرة في الرجػاالت 

ذلك عػالم االنثركب ل جيػا األمريوػي اادكارد هػ ؿا بػ ف أكجػه       

الثقافة الرخللفة مرتبطة فيرا بينها كيسل ؿ اإنػك ال توػاد ترػس    

 ثقافة في أم م ض، مر م اضعها يلى تل ثر بولك ج انبهاا.

كق  يو ف اللح يي الثقافي محيط تفرؽ فيه ثقافػات ال ػع ب   

ح دات تطبيق اللحػ يي، أك أتػاليبه مػ،    اللي ال ترلك م جهات كم

االرتقاء علي الج هر  را يق ؿ عالم الػنفس األتػلرالي اتػليفر    

ب  نزا أف هناؾ  ثيران مر األمثلة علي مجلرعػات كقػف تواملهػا    

الثقافي ثرنان لللح يي ، كهوا ال يلم عادة إال في البل اف النامية اللي 

الرلق مػة أك الرلراتػوة   تلهي كراء مخلفات كنفايات ثقافات ال كؿ 

الثقافة، فيرم اجاللرن ا أف بحي ال كؿ النامية عر نظم اقلصادية، 

لوي يحقق تق ـ أترع كزيادة في الصادرات كاإلنلاج اللون ل جي ق  

يو ف علي يساب الثقافات ال طنية بل يح ث بها ترزقان ال رجعة فيه، 

خػو  ا فليس  ل كمػي  للػ كؿ الناميػة هػ  نػ را كال يعنػي األ      

باللون ل جيا أك االنفلاح الثقافي أك اللح يي قضاء علي الثقافات إف 

لم تور ي ج  أه اؼ كاضحة تح د كترتم السياتة لبلتػلفادة مرػا   

ه  دخيل كما ه  مقيم مر رصي  ثقافي فاللق ـ اللون ل جي ل ع" 

 مثل الياباف أك الصير لم يغير مر ثقافة  بلهرا.

  اللبعية الثقافية كاللح يي:



 

 

يرم امػاريرما أف الجامعػات اإلفريقيػة ترثػل ذركة اللبعيػة      

للثقافػػات الغربيػػة ليسػػاع  فػػي ذلػػك ت ػػب، الربعػػ ثير أنفسػػهم 

بالثقافات الغربية كيسهم ذلك في ه ـ الثقافات الق مية، كق  تلع" 

السياتات دكران في ذلك، فق  ال تج  بل  أفريقي يخل  اآلف في نظم 

أشواؿ كأنراط النظاـ الغربي الوم يلفق  جامعاته كأبنية م ارته مر

أك ال يلفق م، طبيعة الحياة، أنت ال تفرؽ بير ناطحات السحاب فػي  

م ينة ني ي رؾ كبير العرائر الضخرة فػي م ينػة القػاهرة، بينرػا     

الزاؿ الطراز العربي علي ما هػ  عليػه،  ػولك اتػل ردت رمػ ز      

 ثقافية كمفاهيم  ثيرة أتهرت في تغير الحياة . 

لولك يرم امازكرما أف الجامعػة هػي الرسػئ لة كيػو رنا     

ذلك بعبارة لفرانز فان ف ا لوي ين م  الررء عليػه أف يصػير مػا    

 ليس ه ، إنسانان أبي ا . 

 كيرم امازكرما أف الحل يورر في ع د مر األبعاد أهرها: 

يج" أف تح ؿ البرام  أه افها صػراية كعػر كعػي     

لػة فػي إنلػاج منػاب،     ذاتي عر غايلها الحاليػة الرلرث 

ثقافية إلي غاية أخرم تلرثػل فػي تػ ري" كتػائط     

ثقػػافييرا دربػػ ا علػػي تفسػػير الثقافػػات كتح يػػ   

 اإلضافات، في ض ء الحفاظ علي األفضل.

إف الطلبػػة هرػػزة كصػػل بػػير الثقافػػات كعلػػيهم أف  

 يلعلر ا  يف يضيف ا كينر  ثقافلهم.

ألميػة،  إف اللح يي يرثػل أهريػة للرجلرعػات علػي م ػا ل ا     

كالصراع ض  الفقػر كالرػرض ككفيػات األطفػاؿ كاألميػة كتػ ني       

أكضاع الررأة كالعجز السياتي ألغلبية السواف، كهوا يقلضػي فهرػان   

أفضل لرعني تن ع الصيغ الثقافيػة كقيرلػه أك معرفػة بايلياجػات     



 

 

اآلخرير، أف نلص ر أنفسنا في موانلهم مر االيلراـ ، كيلطل" ذلك 

ير لؤلفوار كالرعل مػات، كالرعػارؼ ، كأف يوػ ف    ث رة ترب ية ، كتغ

اإلنساف كالنية كيػ ة كايػ ة ال اخػلبلؼ فػي مظػاهر الحيػاة عػر        

تل  ياته كلعل ذلك يق دنا إلي ما ذ ػرق عػالم األنثركب لػ جي    

األمريوي ارالف لنل فا في  لابه اأمريوي مائة في الرائةا يصف 

ة يريريػة )مػر   فيه ي مان في يياة م اطر أمريوي ، أغطيػة فراشػ  

الصير( كتوير إفطارق مر الصػل" )مصػن عة فػي جنػ ب الهنػ (      

كيحلسي القه ة )بنها مر أثي بيا( كهووا دكاليك، كهػ  يقػرأ فػي    

صحيفة ي مية تقرير عرا  يحل بغير ببلدق مػر أيػ اث كمصػائ"،    

فإنه إف  اف م اطنان صالحان كمحافظان تي ور عبرانيان بلغػة هن يػة   

مريوي مائة بالرائة، اكباللالي  م مر إنساف مائة مؤ  ان علي أنه أ

بالرائة ك م فرنسي مائة بالرائة ، إف البحي عر الق مية الثقافيػة  

 بات مطل" أتاتي لل ع ب الناميةا.

هووا يؤ   الغرب أف ال ػع ب الناميػة م ػو ؾ فػي ه يلهػا      

الثقافية ألنه ال ه ية ل ع ب غير ملجانسة لم تصهر بع  في ب تقة 

ية ق مية . كهناؾ شع ب منها ما قضي علي كجه األرض تػبعة  ثقاف

 آالؼ تنة .
 

 الرجلػػػر، :

ييي أف الرجلر، هػ  ميػ اف ال راتػة لوثيػر مػر العلػ ـ           

اإلنسانية فلق  اخللف العلراء ي ؿ تفسيرق كتح ي  أبعادق كفيرا 

 يلي بع  اللعاريف : 

األفػراد  لق  عرؼ ت ماس الي ت الرجلر، ب نه جراعػة مػر       

يلعاكن ف لقضاء بع  الرصالح الهامة لهم كخص صػان الحفػاظ   



 

 

علي الوات كدكاـ الن ع . ففي الرجلر، تظهر العبلقات الرلبادلة 

بير أعضائه مر الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ الػوير يقيرػ ف فػي    

موػػاف كايػػ  كيلعارضػػ ف كظيفيػػان ااقلصػػاديانا لهػػ ؼ البقػػاء 

قات الرلفاعلة ته ؼ أيضان إلي كالحفاظ علي الوات  را أف العبل

دكاـ الرجل، كالجنس الب رم عػر طريػق الػزكاج كاللناتػل .     

كذلك يعلبر الرجلر،  جراعػة إنسػانية مخللفػان عػر بعػ       

اللجرعػػات اإلنسػػانية األخػػرل مثػػل جرهػػ ر  ػػرة القػػ ـ     

 غيرهم . كالرسافرير علي طائرة أك تفينة ك

للعبلقات اإلنسػانية   إما بيسانز فيرم أف الرجلر، ه  تنظيم    

لجراعة مر الناس الوم يؤثركف علي بعضهم البع  كلهم ثقافة 

م لر ة . كيظهر الل ثير في ص ر اللفاعػل االجلرػاعي الػوم    

يلم عر طريق كتائل االتصاؿ ال خصية ت اء أ انت في شػول  

رم زان أك إشارات أك علي مسل م اللغػة. كمػر خػبلؿ اللفاعػل     

د مرا ػز كأدكار اجلراعيػة مخللفػة    االجلراعي تلح د لؤلفػرا 

يرور أف يلعبها الفرد خبلؿ يياته . فيظهػر السػل ؾ الرلبػادؿ    

عن  قياـ الفرد بػ دكار ملعػ د مثػل مػ رس ، كأب ، كصػ يق ،      

كغيرها فالر رس يلفاعل م، اآلخرير في عبلقات اجلراعية مثل 

له عبلقة االتلاذ بالللريو ، عبلقة األب بابنه ، عبلقة الزكج بزكج

كغيرها ، كبولك يلع" الفرد أدكار مخللفػة كي ػغل مرا ػز    

 ملع دة خبلؿ فلرات يياته. 

كخبلصة الق ؿ يرور أف نسلنل  أف الرجلر، يلضػرر الخػ اص   

 اآلتية :



 

 

الرجلرػػ، بػػالرعني العػػاـ يعنػػي مجرػػ ع العبلقػػات  

 االجلراعية بير الناس.

هػػ  تجرػػ، لؤلفػػراد اإلنسػػانية مػػر الجنسػػير ذات   

 العررية الرلع دة .الرسل يات 

يرتبط أفراد الرجلر، داخل جراعػة اجلراعيػة لهػا     

 ياف ذاتػي كلهػا نظرهػا كثقافلهػا الرخللفػة عػر       

 ثقافات الرجلرعات األخرل .

الرجلر، ه  الجراعة الوبرم اللي ينلس" إليها الفرد  

كاللي يج  فيها العناصر األتاتية للحياة الر لر ة 

شػبوة مػر    م، آخػرير كمػر ثػم يصػبح الرجلرػ،     

 الجراعات االجلراعية .

كبولك يلضح أف الرجلر، جراعة مر األفػراد اإلنسػانيير لهػم    

ثقافة م لر ة كملريزة كتحلل إقليران جغرافيان مح دان كيسػ د  

الجراعة ب ع ر بال يػ ة االػنحرا  رػا اف الرجلرػ، يعلبػر      

 يانػػان ملريػػزان كيلرلػػ، باتػػلقبلله . كلػػيس ذلػػك معنػػي أف  

بواته مر النايية االقلصادية .  را أف الرجلر،  الرجلر، مولف

يلضػػرر أشػػواالن مخللفػػة مػػر اللنظيرػػات اللػػي تهػػ ؼ بقائػػه 

كاتلررارق لفلرة ط يلة مر الزماف . كبولك يرور أف نق ؿ أف 

 الرجلر، يلريز بخصائص مر بينها : 

 كي ة اإلقليم :  -1

الرجلر، جراعة  برل تعيش كتلحرؾ داخػل اقلػيم جغرافػي    

ي كقت معير ، كق  ينقسم هوا اإلقليم تياتيان أك إداريػان  مح د ف



 

 

إلي مناطق مثل محافظات أك م ف أك قرل أك غيرها . كمر ثػم  

 يلو ف الرجلر،  جراعة  برل مر جراعات أخرل فرعية .

 اللواثر الجنسي :  -2

إف اللواثر الجنسي ه  مص ر الحص ؿ علػي األجيػاؿ ج يػ ة .    

حػل الجيػل القػ يم كمػر ثػم      فالجيل الج ي  ي تي لوي يحل م

يحافظ الرجلر، علي ذاته طبيعيان عػر طريػق اللوػاثر . إال أف    

الرجلر، ق  يزداد أك يلناق  بطريقة غير طبيعية ، مثل ي كث 

يركب أك دمار أك هجرة إلي الخارج كعلي العوػس مػر ذلػك    

غزك مر دكلة أخرل أك الهجرة مر الخارج إلػي هػوا الرجلرػ،    

 كغيرها .

 الر لر ة :الثقافات  -3

يلريز  ل مجلر، بثقافة معينة . كالثقافة ه  ذلك ذلك الول 

الرعق  الوم يلضرر الرعرفة كالعقي ة كالفػر كاألخػبلؽ كالقػان ف    

كالعادات ك ل الق رات أك اإلموانيات اللي ا لسبها اإلنساف  عضػ   

في جراعة معينة ، كشر ؿ الثقافة يعني أف الرجلر، ال يعلر  علػي  

 ، آخر .ثقافة مجلر

 

 االتلقبلؿ أك السيادة السياتية :  -4

كمر الضركرم أف ال يوػ ف الرجلرػ، جػزءان مػر أك      -

منلريان إلي جراعة أخرل كإال فإنه يوكب في مجلر، آخر 



 

 

، فعر طريق االيلبلؿ كغيرها يفقػ  الرجلرػ، اتػلقبلله    

 كتيادته .

 مو نات اللنظيم االجلراعي :

 لنظػيم اجلرػاعي    إف أم مجلر، ملحضر أك قركل أك بػ ائي 

 يلضرر الرو نات اآلتية : 

فالفرد منو كالدته يعيش في جراعػة صػغيرة تسػري    جراعات : 

األترة كبع  ذلك يلس، دائرة الرعارؼ فيصبح عض ان في أ ثر مر 

جراعة مثل جراعة األقػراف ، جراعػة الر رتػة كهوػوا ، كمػر ثػم       

فيرا بينهػا   يلو ف الرجلر، ال اي  مر فئة مر الجراعات اللي تلريز

بع ة ن ايي مثل أن اع االهلرػاـ كالرسػئ ليات الرلقػاة علػي عػاتق      

أفرادها . كي عر أفراد  ل جراعة باالنلراء إلي هوق الجراعة  رػا  

 يس دهم شع ر الر ابهة . 

 القيم كالرعايير :

فالقيم هي الصفات ال خصية اللي يفضلها أك يرغ" فيها النػاس  

أف في  ل مجلر، مػر الرجلرعػات    في ثقافة معينة ، كلولك نج 

ت ج  اتفاؽ عاـ ي ؿ الصػفات اللػي يجػ" أف تلػ افر فػي القػادة       

كالزعراء كالصفات اللي تجعل مر اإلنساف إنسانان صالحُا أك تػيئان أك  

 صادقان أك محلرمان أك قليل األهرية . 

إال أف هناؾ صفات مرغ بة في  ل مجلر، مر الرجلرعات مثل 

اليلراؿ كضبط النفس كتلع" اللقالي  دكرها في ال جاعة كالق ة كا



 

 

كض، القيم في أم مجلر، كلولك تصبح القػيم م جهػات للسػل ؾ    

  را أنها تصبح ملزمة اجلراعيان .

فالقيم تعرل علي ظه ر ال يػ ة فػي الرجلرػ، كالثقافػة مػر      

النايية االجلراعية ، كخص صان ألنها تعرل علي إقامػة نقػط اللقػاء    

ار ،  را أف القػيم قػ  تلعػ ؿ أك تظهػر بصػ رة      تلجه إليها األنظ

ج ي ة نليجة لللط ر اللون ل جي فالث رة الصناعية مثبلن في أكربػا  

أثرت عر طريق الحياة كلولك ظهرت طبقة ج ي ة كهػي الطبقػة   

 الب رج ازية مرا أدم إلي ظه ر قيم ج ي ة .

فالقيم هي  ل الربادئ كاأليوػاـ كاالخلبػارات اللػي ا لسػبت     

اجلراعية خاصة خبلؿ اللجربة اإلنسانية ، كالقيم فػي ضػ ء    معاني

ذلك م جهات تريز بير ما ه  مرغ ب فيه كما هػ  غيػر مرغػ ب    

فيه .  را تلريز القيم ب نها نسبية فالجراؿ ق  يو ف قيرة مرغ ب 

فيها في مجلر، مر الرجلرعات يرنحها األفراد أهرية أكل ية كلونػه  

ر . كي ج  أن اع مر القػيم لهػا   ق  ال يو ف  ولك في مجلر، آخ

الغلبة كالسيطرة كتو ف كاتعة االنل ػار كلهػا تػاريخ ط يػل ألنػه      

اتلررت عبر فلرة ط يلة ك ػل مػر يحرػل هػوق القيرػة يحظػي       

بايلراـ كموانة اجلراعية عالية في الرجلر، بينرا هناؾ قيم فرعية 

 ال تو ف لها نفس الخصائص.

 الرر ز كال كر :  

ق ـ بير األشخاص تخض، لنظاـ معير ، كمعنػي  العبلقات اللي ت

هوا أف  ل شخص ، يرتبط باآلخر بطػرؽ لهػا مسػل يات محػ دة     

تعلر  في تح ي ها علػي أكضػاعهم النسػبية . كفوػرة الر ضػ، أك      

الررتبة نسلخ مها بصػ رة منلظرػة فػي يػ يثنا عػر النػاس فػي        



 

 

 الرجلر، كلهوا يرور أف نعرؼ الرر ز ب نه األكضػاع أك الرراتػ"  

 اللي تيخوها األشخاص في الرجلر،  ل إزار اآلخر . 

فإذا  ػاف الرر ػز أك الررتبػة ي ػير إلػي كضػ، األشػخاص        

بالنسبة ألشخاص آخرير فػإف الػ كر ي ػير إلػي الفعػل كاالتجػاق       

كالسل ؾ كالر اعر الرناتبة لول مر ز مر هوق الررا ز ب ػرط  

ا ػز .  أف تو ف مقب لة مر هؤالء األشخاص الػوير فػي هػوق الرر   

فعلي تبيل الرثاؿ يرور أف نل ق، مق مان السل ؾ الوم ت ؼ يصػ ر  

عر اآلخرير طبقان ألدكارهم كمرا زهم . فػإذا ذهػ" مريضػان إلػي     

طبي" فإننا نل ق، أف الطبيػ" تػ ؼ يول ػف الرػري  لل ػخيص      

م ضه ككصف العبلج الرنات" .  را أف الفرد ق  يلع" أ ثر مػر  

را ق  يؤدم إلي صراع األدكار ، فالطبي" دكران خبلؿ الي ـ ال اي  ، م

يعل" دكر األب في الرنزؿ كالص يق في النادم كاألتلاذ في الجامعة 

كمسلهلوان عن  الوهاب إلي الس ؽ كغيرها مر األدكار الرخللفة كفي 

  ل دكر يل ق، منه تل  ان مخللفان .

كالررا ز ق  تو ف م ركثه أك مولسبة ..في بع  األيياف نج  

فرد يحصل علي مرا ػز نليجػة لظػركؼ خاصػة ليسػت لػه       أف ال

تيطرة لها مثل جنسه كتػنه أك انلرائػه لطبقػة معينػة أك ألتػرة      

معينة . كعلي النقي  مر ذلك ت ج  الررا ز الرولسبة كهي اللي 

 يحصل عليها الفرد مر خبلؿ أعراؿ يق ـ بها بنفسه.

 السلطػة : 

 ة علػي أتػاس   ال تسير الرجلرعات مهرا  انت بسيطة أك معقػ 

ع  ائي إذ الب  مر كج د هيئة أك جهة مسئ لة عر إص ار القرارات 

اللي يناط بها بع  األفراد فػي  ػل مجلرػ، . ككضػ، القػرارات      



 

 

كالق انير كما يلصل بها مر إجػراءات يروػر أف يطلػق عليػه اتػم      

السلطة . كتل رج هوق الرسئ ليات مر البساطة إلي اللعقيػ   لرػا   

الحالة الب ائية إلي القركية إلػي الحضػرية إلػي     تغير الرجلر، مر

 الصناعية .

كيرور تقسيم السلطة إلي ثبلث أن اع : تلطة تنفيوية كإداريػة  

 كقضائية.

فاألكلي تعرل علي الحفاظ علي اتػلررار الق اعػ  االجلراعيػة    

كالقان نية في أداء عرلها األمر الوم يرن، االنحراؼ كالع كاف علػي  

 ول . أما الثانية فإنهػا تضػ، اللػ ائح األتاتػية      النظم االجلراعية

للرنظرات كالهيئات الرخللفة داخػل الرجلرػ، . أمػا الثالثػة فإنهػا      

تحاكؿ يل الر وبلت اللي تن   بير األفػراد فػي الرجلرػ، أك بػير     

 األفراد كالهيئات .

كت ج  أن ع ملع دة مر السلطة تحت إطار ال كلة كمر ثم فػإف  

 مية تخللف مر دكلة إلي أخرل ، كبولك تو ف أن اع األجهزة الحو

السلطة ق ة نظامية كشرعية في مجلر، معير كم افػق عليهػا مػر    

أعضاء الرجلرػ، . كتلعػ د أنػ اع كأشػواؿ الحو مػات فػي أنػ اع        

 السلطات بير تلطات ديولات رية كديرقراطية .

 األي ي ل جيػة : 

ت جػه  يرور أف تعرؼ األي ي ل جيػة ب نهػا نسػق مػر األفوػار      

األفعاؿ كيقاس علي أتاتها السل ؾ الفردم أك االجلراعي . كلولك 

نج  أف لول مجلر، نسقه الخاص الو يلفػق مػ، تاريخػه كطركفػه     

 الخاصة كثقافله الرريزة . 



 

 

فعلي تبيل الرثاؿ ي ج  لول مجلر، ق انير كعػادات كإجػراءات   

يلراـ خاصة تنطلق بالزكاج أك العزاء أك عبلقات الح" كالر دة كاال

ككاجبات القرابة كتو ف ذات ت ثير  بير علي الرغم مر أنها ليسػت  

مػػر الل ػػري، الرولػػ ب )قػػ انير مول بػػة( كعلػػي ذلػػك تصػػبح  

األي ي ل جية نظاـ فػي األفوػار الرل اخلػة )الرعلقػ ات كاللقاليػ       

كالربادئ كاألتاطير( الوم يؤمر بها جراعة معينة . كعلػي العرػ ـ   

  ل جية هي : يرور الق ؿ ب ف األي ي

 

أفوار عامة مقب لة عر الرجلر، كعرلياتػه ال اخليػة    

 كمر زق العالري.

 أفوار عامة مقب لة عر تاريخ هوا الرجلر، . 

أيواـ عامة عر الحقائق اللي يعلنقهػا النػاس بػ كف     

 مناق ة .

 قيم مقررة كمقب لة كأه اؼ مح دة للرجلر، . 

 اللغير االجلراعي كالثقافي :

ة مر العبلقات االجلراعية الرعق ة ال يسلرر الرجلر،  رجر ع

 را ه  كإنرا يح ث به بع  الرلغيرات كاللغير االجلراعي مقارنان 

بػاللغيرات البي ل جيػة لئلنسػػاف أك الجي ل جيػة لػؤلرض كيعلبػػر     

تغييران تريعان . كعلي الرغم مر ذلك فإف اللغير االجلراعي يلريػز  

دراتػة فلػرات اللػاريخ     بالبطء كال يرور مبليظلػه إال مػر خػبلؿ   

اإلنساني . كعلي العر ـ فإف الرجلرعات غالبان ما تحاكؿ اللخلص مر 



 

 

الق يم الوم لم يع  مناتبان لرطال" كايلياجات أفرادها كقػ  يوػ ف   

 هوا اللغير اجلراعيان أك ثقافيان أك  ليهرا معان .

فاللغير االجلراعي يظهر مر االخلبلفػات اللاريخيػة اللػي بهػا     

، الب رم . كمر ثم فػإف اللغيػر االجلرػاعي يعنػي ظهػ ر      الرجلر

اخلبلؼ يرور مبليظله في البناء االجلراعي . أك العػادات كاللقاليػ    

الرعركفة أك في مع ات كآالت لم توػر م جػ دة مػر قبػل كذلػك      

 بالرقارنة بحاالت كفلرات تابقة .

كمر ثثم فإف اللغيػر االجلرػاعي يهػلم باللحليػل الر ضػ عي      

ر أتباب الوبوبات االجلراعية كاتجاهاتها . كيخللف اللغيػر  للبحي ع

 عر مصطلح اللقػ ـ االجلرػاعي     Social Changeاالجلراعي 

Social Progress. 

في أف اللق ـ االجلراعي يه ؼ إلي البحي عر مجلر، أفضػل ا  

ما ينبغي أف يو فا بينرا اللغير االجلراعي يلعلق بالرجلر، ال اقعي 

  م جػ د مػا تػي ج ا ، كمػر أمثلػة اللغيػرات       كمسلقبله اما هػ 

االجلراعية اللي يرور مبليظلها ظه ر طبقة اجلراعية معينة فجػ ة  

اطبقة األغنياءا نليجة لظركؼ اقلصادية أك تياتػية أك اجلراعيػة   

 أك لظركؼ غير طبيعية مح كث الحركب كغيرها .

إذا  اف اللغير االجلراعي ي ير إلي اللغيرات اللػي تحػ ث فػي    

اللنظيم االجلراعي ، أم فػي بنػاء الرجلرػ، ككظػائف هػوا البنػاء       

الرلع دة كالرخللفة فإف اللغير الثقافي أكت، مر اللغير االجلرػاعي  

ألف اللغير الثقافي ي رل  ل ما يح ث مر تغير في  ل فرع مػر  

فركع الثقافة )مثل الفر ، العلم ، اللون ل جيا، كالفلسفة كغيرها( . 

لغيرات اللي تح ث في اللنظيرات االجلراعية . كمػر  باإلضافة إلي ال



 

 

هنا تظهر أف أكجه اللغير االجلراعي مل اخلة كتلصػل  ػل منهرػا    

 باألخرل .

 أتباب ي كث اللغير : 

ترج، أتباب ي كث اللغير االجلرػاعي أك الثقػافي إلػي أتػباب     

ناتجة عر الن اط اإلنساني مثل اللون ل جيا كع امل الثقافة كغيرها 

تباب خارجة عر إرادة اإلنساف مثل أتباب اجلراعية كبي ل جيػة  ، كأ

كتوانية كغيرها . كق  تو ف هوق اللغيرات قصيرة أك ط يلة الر ل 

 . كمر أهم أتباب ي كث اللغير ما يلي : 

 

 

 ع امل طبيعية :  -1

إف للع امل الطبيعية أثر  بير علػي تغييػر ييػاة الجراعػات ،     

الطبيعيػة نػادرة الحػ كث  رػا أف      كعلي الرغم مػر أف اللغيػرات  

اإلنساف يحاكؿ إخضاع الع امػل البيئيػة مػر أجػل تط يػ، البيئػة       

كاتلخ اـ مص رها اتلخ امان اقلصاديان . فاخلبلؼ الرناخ يؤثر علػي  

الرحاصيل كإنلاجها )اإلنلاج الصناعي( كظه ر أنػ اع مخللفػة مػر    

بلركؿ يؤثر الرعادف كمناجم الفحم أك الح ي  أك الوه" أك يق ؿ ال

علي الظركؼ االقلصادية كاالجلراعية ألفراد الرجلر،. كعلي العوس 

مر ذلك فإف بع  الظركؼ الرضادة ق  يؤثر علي أفراد الرجلرػ،  

مثػل تػػق ط األمطػار بغػػزارة لرػػ ة ط يلػة ، هبػػ ب الع اصػػف ،    

األعاصير ، الفيضانات ، قياـ البرا ير ، اشل اد الحرارة أك البػركدة  



 

 

علي ظركؼ الحياة االجلراعية كاالقلصادية كمػر ثػم    مرا ق  يؤثر

 يؤدم إلي تغير اجلراعي أك ثقافي .

 العامل السواني :  -2

إف اللع يل الحادث في يجم السػواف أك تػ زيعهم أكتػر يبهم    

يس" السر أك الجنس ق  يساع  علي اللغيير االجلرػاعي ، فلح يػ    

را يقلل مػر نسػبة   النسل فرثبلن يعرل علي تغير اللر ي" السواني م

األطفاؿ في الرجلر، كمر ثم يؤثر علي شػول كتر يػ" الرجلرػ،    

اآلف كمسلقببلن كأيضان بع  الحرب العالرية كج ت ألرانيا أنها فقػ ت  

جزءان  بيران مر شبابها مرا أدم إلػي قلػة عػ د الػو  ر بالنسػبة      

لئلناث كقػ  أدم ذلػك إلػي أف يلحػ ؿ مسػئ لية اإلنلػاج للفئػات        

ال ع" للع ي  هوا الفقػ  فخرجػت الرػرأة األلرانيػة      األخرل مر

للقياـ ب داء أن اع مخللفة مر األعراؿ ألكؿ مػرة . كمػر ثػم فػإف     

بع  اللغيػرات السػوانية قػ  تفػرض أنػ اع معينػة مػر السػل ؾ         

كالق اع  مرا جعل اللغيرات السوانية تؤدم إلي تلسلة ت افقية مػر  

 اللغيرات االجلراعية .

 رية : الع امل القي -3

إف القيم كاالتجاهات اللي تس د أم مجلر، مر الرجلرعػات قػ    

ت ف، إلي قب ؿ أك عرقلة بع  اللغيرات االجلراعية . ففػي  ثيػر   

مر الرجلرعات نج  أف  بار السر مثبلن يحاكل ف رفػ  اللغيػرات   

كال ق ؼ في كجهة كمقاكمله ب لي الطرؽ ألف طبيعة هػوا اللغيػر   

يلعػارض مػ، بعػ  مصػالحهم . كيعلبػر       لم يع  مناتبان لهم كق 

الرجلر، ال يرقراطي أ ثر مجاراة لللغير االجلراعي كت جيعان لػه  

 عر الرجلرعات األخرل .



 

 

 

 عامل الحاجة :  -4

ت ج، الحاجات الهامة ألفراد الرجلر، اللغير فبع  االخلراعات 

تخلفي عن ما تقل الحاجػة إليهػا االللفزيػ ف األبػي  كاألتػ د ا      

 آلخر يزداد الطل" عليها اليلياج الناس لها .كالبع  ا

 الث رات كالحركب :  -5

تعلبر مر الع امػل اللػي تػؤدم إلػي إيػ اث اللغيػرات فػبع         

الث رات ق  تؤدم إلي تغيػرات تق ميػة كمػر أمثلػة ذلػك الثػ رة       

األمريوية كث رة البل فية كغيرها كما أدت إليػه مػر تغيػرات فػي     

 الرجلر، .

  جي : العامل اللون ل -6

إف الرخلرعػػات كاال ل ػػافات الح يثػػة مػػر كتػػائل االتصػػاؿ  

كاآلليات الح يثة تؤدم إلي ي كث تغيرات في يياة األفراد كمر ثم 

في الحياة االجلراعية . فظه ر تون ل جيػا ي يثػة يلطلػ" عػادات     

ج ي ة كاتجاهات كمهارات معينة في السل  يات كغيرها مر ج ان" 

كعلػي تػبيل الرثػاؿ نجػ  أف العبلقػات       العرل كالحيػاة الي ميػة .  

األترية تغيرت نليجة للعامل اللون ل جي كالػوم أدم إلػي خػركج    

الررأة للعرل مرا أدم إلي تبلشى االخلبلفات بير الجنسير في داخل 

األترة كبير اآلباء كاألبناء )كخص صػان ل جػ د أجهػزة الللفزيػ ف     

 مثبلن في الرنزؿ(.

 :  االتصاؿ الثقافي كالفورم -7



 

 

عر طريق هجرة السواف كإيفػاد البعثػات كااليػلبلؿ كيرػبلت     

اللب ير تح ث أن اع مر االتصاؿ الثقػافي كالفوػرم بػير الثقافػات     

كالرجلرعات الرخللفة . مرا ق  يؤدم إلي ي كث تغيرات اجلراعيػة  

. 

 مقاكمة اللغير كمقاكمله : 

لي ق  مقاكمة اللغير االجلراعي أك الثقافي تعلبر مر الع امل ال

تقف عائقان كذلك ألف األفراد دائران يريل ف إلي أف يو ن ا محافظير 

، فالعقػػل اإلنسػػاني كال خصػػية ال تلغيػػر بسػػه لة كذلػػك ألنهرػػا 

يل وبلف عر طريق ا لساب معلق ات كاتجاهات كأنرػاط تػل  ية   

معينة .  را أف طرؽ اللفوير كالعرؼ كالنظم الرئيسية الر جػ دة  

أتاتيان مر شخصية الفرد كلػولك يبلقػي أم    بالرجلر، تو ف جزءان

 تغير اجلراعي أك ثقافي مقاكمة ق ية عن  ي كثه . 

كلهوا فإننا نج  أف معظم اللغيرات االجلراعيػة يػ ث تػ ريجيان    

يس" طبيعلها كن عيلها . فعلي تبيل الرثاؿ أف بعػ  االخلراعػات   

اآللية يروػر قب لهػا بسػه لة كبسػرعة بينرػا بعػ  االخلراعػات        

االجلراعية مثل الحركؼ األبج ية أك النظػاـ العػ دم أك الحو مػة    

العرالية كغيرها تو ف أ ثر صع بة كخص صػان ألنهػا أشػياء غيػر     

 مادية ليست محس تة .

عن ما ي تي اللغير كيو ف ملناتػبان مػ، الثقافػة القائرػة فرػر      

الرل ق، أف األفراد ت ؼ يقبل ف بسه لة كخص صػان إذا  ػاف هػوا    

ك اللج يػ  ال يلعػارض مػ، أم مػر القػيم أك الررارتػات       اللغير أ

الر ج دة في الثقافة . كعلي العر ـ فإف مر بػير أتػباب مقاكمػة    



 

 

اللغير ما يرج، إلي أتباب شخصية كمنهػا مػا يرجػ، إلػي ع امػل      

 تلصل بالنظم االجلراعية .

 كفيرا يلي بع  مر  ل منهرا : 

 اف اللغير إذا اللصارع م، ال قانير القائرة فرثبلن :  

يلصارع م، االتجاهات كالقيم اللقلي ية في الرجلر، 

فإف أفػراد الرجلرػ، ت فيرفضػ نه . فعلػي تػبيل      

الرثاؿ محاكلة اللصريح بالسراح بلعاطي الرخػ رات  

في بل  إتبلمية  را ي ج  في الببلد األكربية ت ؼ 

تبلقي رفضان  بيران كخص صان أف الرخػ ارت تراثػل   

كمر ثم يرف  الناس السػراح   الوح ليات في الضرر

بالر افقة أك باللصريح بلعػاطي الرخػ رات ، ألنهػا    

 ضارة .

إف  اللواليف الباهظة لػبع  اللغيػرات االجلراعيػة :    

بع  تواليف اللغيرات تو ف تببان في عػ ـ قب لهػا .   

فاخلراع طائرة الجامب  مثبلن يلطل" توػاليف إعػادة   

صة لل تػي،  بناء الرطارات كنزع بع  الرلويات الخا

كبناء الرطارات كأيضان اتػلقطاع جػزءان  بيػران مػر     

األمػ اؿ العامػػة )اللػػي يروػػر اتػػلخ امها فػػي يػػل  

م وبلت اجلراعية أخػرل( ل ػراء الطػائرات كبنػاء     

 الرطارات . فإنها ق  تبلقي مقاكمة مر األفراد.

إف اإلنساف دائران يحاكؿ االتػلجابة   العادات الفردية : 

عليها دائران فػي م اقػف معينػة     بالطريقة اللي تع د



 

 

فإذا  ات اللغير تيجعله يغير مر ذلك فإنه تػ ؼ  

 يعارض هوا الن ع مر اللغير .

يعرػػل اإلنسػػاف علػػي الحصػػ ؿ علػػي   الطر نينػػة : 

الطر نينة في يياتػه ، فػإف  ػاف اللغيػر تػيحاكؿ      

اللاثير علي هوق الحالة ف ف هوا اللغيير أك اللج يػ   

فعلي تبيل الرثاؿ إذا ظهر تيبلقي مقاكمة ش ي ة . 

تغير اجلراعي يه د بعػ  األفػراد فػي مرا ػزهم     

االجلراعية أك أكضاعهم االقلصادية فإنه ت ؼ يبلقي 

 مقاكمة ش ي ة مر هؤالء األفراد.

إف اللغير في أم مجاؿ مر  الل ثير الرلبادؿ لللغير : 

الرجاالت ت ؼ يؤثر علي بقيػة الرجػاالت األخػرل    

ير مباشرة . كقػ  توػ ف هػوق    بطريقة مباشرة أك غ

الل ثيرات ه امة في بع  الرجاالت كق  تو ف مفي ة 

في مجاالت أخرل كلولك مر بػير أتػباب مقاكمػة    

 اللغير في النظم االجلراعية ه  الل ثير الرلبادؿ .

إف  م م ته لة أك صع بة اللغير في  ػل مجػاؿ :   

بع  الرجاالت يو ف اللغير فيها تريعان كتهبلن كمر 

بلقي مقاكمػة  بيػرة . كمثػاؿ ذلػك ظهػ ر      ثم ي

تون ل جيا ي يثة مفي ة لئلنساف  اخلراع السػيارة  

مثبلن . بينرا في بع  الرجاالت ال تو نسريعة كمػر  

ثم تبلقي مقاكمة  ثيرة ، فعلي تبيل الرثاؿ إدخاؿ 

برام  ج ي ة في النظاـ اللعليرػي بصػ رة مفاجئػة    



 

 

ان للر رتير ت ؼ تبلقي مقاكمػة  بيػرة كخص صػ   

 أنهم لم يرارت ها مر قبل .

ييي أف اإلنسػاف يعلرػ  دائرػان علػي      االعلرػػادية : 

غيرق في الحص ؿ علي أن اع معينػة مػر األعرػاؿ ،    

فإذا  اف اللغير يه د هوق االعلرادية فإنػه تػيبلقي   

مقاكمػػة  بيػػرة . فرحػػاكالت إلقػػاء مسػػئ ليات   

ككاجبات أداء مهرة معينة لفػرد لػم يوػر يرارتػها     

جعله رافضان لها كق  يعرل علػي تثبػيط هػم    ت ؼ ت

 اآلخرير الوير ي ث لهم نفس الر قف .

كعلي العر ـ فإف اللغير أك اللج ي  يح ث تاثيران  بيػران علػي   

معظم ج ان" الثقافة كلق  كجػ  العػالم االجلرػاعي كلػيم اجبػرف      

ملغيران اجلراعيان ج ي ان نليجة الخلػراع كقبػ ؿ اإلنسػاف     150ظه ر 

كمر ثم ال ي ج  اخلراع هاـ كإال  انت له تلسلة ال نهائية  للسيارة

 مر النلائ  االجلراعية كالثقافية .

 اللربية كالرجلر، : 

منو أف ي ل  ال لي  الب ػرل يللقػاق مجلرػ، األتػرة الصػغيرة      

بالرعاية ، ثم ينر  كيل رج في نر ق لوي ي خل في عبلقات مخللفة 

به مر أفراد كمؤتسػات كنظػم   مر اللفاعل االجلراعي م، ما يحيط 

يياة . كال يسلطي، أم إنساف أف ينعزؿ  ليػة عػر مجلرعػه الػوم     

يعيش فيه ، بل أف هوا الرجلر، ه  الوم ير ق بالرهارات كالق رات ، 

كيسػاع ق علػػي ا لسػاب األفوػػار كالرثػل كالرعػػارؼ كالرعلقػػ ات    

ر، . كالعادات الرخللفة اللي ترونه مر أف يو ف عض ان في هوا الرجل

كال اق، أف لول مجلر، مر الرجلرعػات تػراته الخاصػة ، كطابعػه     



 

 

الخاص أك ثقافله اللي تريزع عر غيرق مر الرجلرعات ، كالفرد في 

يياته في مجلر، مر الرجلرعػات يلػ ثر بثقافلػه كتل ػول عاداتػه      

كتقالي ق كمثله علي ض ء تلك الثقافة . فرر كل  فػي يضػارة أك   

ب  أف يل ثر بللك الثقافة . كمػر ترعػرع    ثقافة إتبلمية أصيلة ال

في ثقافة علرانية ال تػؤمنم بالػ ير ال يرونػه أف يقبػل باألديػاف ا      

كالوم تربي في ثقافة عربية الب  أف يخللف عر ت اق الػوم تربػي   

تربية انجليزية مثبلن إذ أف  ل ثقافػة مػر تلػك الثقافػات تلػرؾ      

ل ب يياتػه كال  تراتها علي شخصية الفر د كتؤثر في تربيػة كأتػ  

 يرور تص ر غير ذلك .

إف ال لي  الب رم ي ل  كعن ق ق رات فطرية معينػة كالرجلرػ،   

مر ي له ه  الوم يص غ تلك الق رات كيسريها بسرله الخاصة به 

. فه  ي ل  مثبلن مزكد بالق رة الفطرية علي الوبلـ كلور الرجلرػ،  

،   ف يعلرػه  مر ي له ه  الوم ير ق باللغة الخاصة لهوا الرجلر، 

اإلنجليزية إذا كل  في انجللرا أك أمريوا مثبلن أك يعلره الفرنسية إذا 

كل  في فرنسا أك يعلره العربية إذا كل  في إي م ال كؿ العربيػة .  

كإذا ق ر لهوا ال لي  الب رم أف يؤخو إلي مجلر، مر القردة ، مثبلن 

  يو ف مػر  فق  يلعلم أتل ب اإلشارات كلغة القركد في اللفاهم كق

الصع" بع  ذلك أف نعلره لغة ق مه فيرا بع  ، كيؤي  هػوا الرعنػي   

قصة اأمالة ك رالةا كغيرهرا مرا تلح ث عنػه  لػ" اللربيػة ،    

فق  ثبت أف  بلن مر هؤالء ق  ا لسبت لغة الغابة اللي انقلبت إليها 

بع  اخلطاؼ ال ي ش لهم كهم صغار . ثػم أخػوت تلػك الخبلئػق     

عث ر عليها كفصلت عر بيئة ال ي ش كبػ أت إعػادة   ال ي ية بع  ال

تربيلها تربية إنسانية مر ج ي  . كق  أخوت في اللويف مرة أخرل 



 

 

للبيئة اإلنسانية كاالتصاؼ ب خبلؽ الب ر كاتلخ اـ لغػة الب ػر كإف   

  اف هوا اللويف األخير لم يلق ـ نظران للغلغل اللويف األكؿ فيهرا 

يه كأصػ لهرا بعػ  الصػفات     ولك فإف الطفل يرث عر كال 

الجسرية   ول ال جه أك ل ف العينير أك نح  ذلك ، كيرث عػنهم  

بع  الطبائ، كاالتلع ادت الفطرية  الو اء العػاـ أك جػزء منػه    

 الق رات الخاصة  الرتم كما إلػي ذلػك كلوػر هػوق الع امػل      

ال راثية كإف  انت ت خل في تو ير ال خية كتح د م م اتػلجابة  

ثرات البيئية كالعناصر الثقافية إال أف الثقافة أك الرجلر، الفرد للرؤ

ه  الوم يح د يح د  يفيػة اتػلخ اـ تلػك الع امػل ال راثيػة .      

كيؤي  تلك الحقيقة ما أثبلله ال راتات اللي قاـ بها بع  العلرػاء  

علي بع  الل ائم الويم أتح ت الع امل ال راثية فيهم كلور اخللفت 

انت النليجة اخلبلؼ فػي اللربيػة كالسػل ؾ .    مؤثراتهم الثقافية فو

ك وا ما قاـ به بع  علراء األجناس أمثاؿ مارجيػت ميػ  كغيرهػا    

الوير قام ا ب راتة علرية لبع  القبائػل اللػي تنلرػي إلػي أصػل      

بي ل جي كاي  م، اخلبلؼ العناصر الثقافية كالظركؼ البيئية اللي 

 ػل قبيلػة ينرػ      تخض، لها قبيلة دكف أخرل فلبير أف الطفل في

يس" النراذج الثقافية في الرجلر، الوم يعيش فيػه كيخللػف عػر    

غيرق مر أطفاؿ القبائل األخرل تبعان لولك فػي الخلػق كاتػله اؼ    

اله ؼ كتبني الرثل العليا علي الرغم مر كج د الل ػابه أك االتحػاد   

 في الجنس .

مرا تق ـ نرل  يف أف الرجلر، يلرؾ بصراته علػي شخصػية   

د كيؤثر علي صياغة فورة كمثله كعاداته كتقالي ق ، كالرجلرػ،  الفر

ه  مجر عة مر الناس تربطهم أه اؼ كقيم م ي ة كيحوم تعاملهم 



 

 

أتل ب خاص مر أتل ب الحياة الجراعيػة . تلػك الرجر عػة مػر     

الناس عر طريق تفاعلها م، البيئة اللي تعيش فيها تو ف لها ثقافلها 

ص بها . كتلػك الثقافػة قػ  توػ ف     الخاصة أك نرط تل  ها الخا

معق ة كق  تو ف بسيطة كفقان لرق ار اللفاعل م، البيئة الرحيطة . 

فثقافة اإلنساف األكؿ  انت ثقافػة محػ كدة إذ لػم تلعػ د عبلقلػه      

بالبيئة عر محاكلله الحص ؿ علي مصػادر أكليػة بسػيطة إلشػباع     

عليهػا  ياجاته للطعاـ ، كتزداد الحاجات كتلعقػ  أتػالي" الحصػ ؿ    

كتح ث اال ل افات كاالخلراعات كيح ث النقل الثقافي عر الغير . 

كيوثر االيلواؾ الثقافي كيزي  هوا مر محل يات الثقافة . كما أبع  

الفرؽ بير ثقافة اإلنساف في العصر الحجرل مػثبلن . كثقافلػه فػي    

عصر الزراعة . كعصر اللون ل جيا ..إلػخ . ك لرػا ازدادت ثقافػة    

كة كنراء  لرا ازدادت الحاجة إلي اللربية ك لرا ازداد الرجلر، ثر

 دكرها أهرية في يياة الفرد كالجراعة .

 

 الثقافة كاللربية : 

إف  ل إنساف ي ل  ع يم الثقافة برعنػي أنػه لػم يولسػ" بعػ       

عادات مجلرعه كطرؽ تفويرق كاتجاهاته كالرهػارات السػائ ة فيػه .    

في الحيػاة كنقػل اللػراث     مر أجل ذلك فإف تعليم أتل ب الجراعة

الثقافي إلي األفراد يصبح كظيفة خاصة تق ـ بها الر رتة . كلوػر  

أم جزء مر أجزاء الثقافة تلق ـ الر رتة ب ظيفة نقلها كالحفػاظ  

 عليها ؟ أهي العر ميات أـ الخص صيات أـ الرلغيرات.

ييي أف اللربية الر رتية هي مر أهم كتائل الرجلر، للحفاظ 

كشخصيله فق  اهلم اللربػ ير بصػفة خاصػة بر قػف      علي ثقافله



 

 

اللربية مر الثقافة، كلق  اتفق الجري، علي أنػه لوػل مجلرػ، مػر     

الرجلرعات عر مياته الثقافية الخاصة بػه كاللػي يحػرص علػي أف     

يلقنها لول طبلبه كأفرادق كذلك مثػل لغػة الرجلرػ، ، كتاريخػه ،     

ع  الصحة العامة كيػرم  كعاداته ، كدينه ، كالرهارات الحسابية كق ا

اللرب ي ف أف هناؾ مريلة مر اللعليم الب  أف تو ف عامة كإلزامية 

كاجبارية لول الر اطنير يلعلر ف فيهػا لغػلهم كديػنهم كتػاريخهم     

كعاداتهم كتقالي هم كالرهارات األتاتية البلزمة لحياتهم كتلك هي 

بلؼ الرريلة األكلية مر يياة الطفل . كتخللػف الرجلرعػات بػاخل   

ق راتها علي جعل تلػك الرريلػة مريلػة ط يلػة أك قصػيرة كأف      

ت رل مر الرهارات كالرعارؼ أ بر ق ر مرور يركف أنه أتاس فػي  

تراتك الرجلر، كالحفاظ علي ثقافلػه . كيعطػي الرربػ ف تلػك     

الرريلة أهرية خاصة ألنها تحػافظ علػي اعر ميػات الثقافػةا أك     

  الرجلر، شخصػيله كت ازنػه   الجزء األصيل منها كالوم ب كنه يفق

في عصر تخللف فيه األي ي ل جيات كتلصارع فيه الفلسفات كالقيم 

كالرثل كير زكف علي أف تلك الرريلػة األكلػي البػ  أف تعطػي     

اهلرامان  بيران ألتاتيات الثقافة أك عر مياتهػا كبغيػر ذلػك فػإف     

. اثقافة الرجلر،ا تو ف مه دة كمعرضة للغزك الثقافي مر الخارج 

كلرا أف نلص ر مصير امجلرػ، مػر الرجلرعػاتا ال يهػلم بلغلػه      

الق مية أك تاريخه الق مي أك دينه أك عاداته كتقالي ق أف مثػل هػوا   

الرجلر، محو ـ عليػه قطعػان بالفنػاء أك الػوكباف فػي غيػرق مػر        

الرجلرعات أك اللبعية الثقافية  رق مة ضركرية لللبعية السياتػية  

 كاالقلصادية .

ر ذلك بير أجياؿ مللابعػة مػر أجيالنػا فػي مريلػة      كلق  ظه

تعليرها األكلى كبػير لغلهػا الق ميػة كتاريخهػا الػ طنى كتراثهػا       



 

 

اإلتبلميي األصيل ط اؿ فلرة مريلة االتلعرار البريطػاني . قسػم   

اللعليم االبل ائي في ببلدنا إلي مرايل مزدكجة ، فهناؾ ازدكاج بير 

األزهريػة كتعلػيم ال دينػي فػي      تعليم ديني في الرعاه  كالولاتيػ" 

م ارس الحو مة . األكؿ ير ز علي الجانػ" الػ يني كينرػي علػي     

عل ـ العصر . كاآلخر ير ز علي اإلعػ اد الرهنػي كينرػي العلػ ـ     

اإلتبلمية كهناؾ ازدكاج آخػر بػير تعلػيم إلزامػي يعلػم القػراءة       

م إلي كالولابة كالحساب كال يق د إلي تعليم أعلي كتعليم ابل ائي يعل

ج ار ذلك اللغة اإلنجليزية كيق د إلي تعليم أعلي كيخلص برر له 

ق رة علي دف، الرصركفات . كهناؾ لػ ف ثالػي مػر االزدكاج بهػر     

تعليم مصرم أك كطني  ت رفف عليه ال كلػة أك الحو مػة كتعلػيم    

أجنبي ال يخض، إال لسلطة الثقافات األجنبية كالل جيه األجنبي فػي  

نت هوق االزدكاجػات الثبلثػة ذات أثػر ضػار علػي      الببلد . كلق   ا

ثقافلنا كمجلرعنا الرصرم ب كف شك إذ يالت بينه كبػير تراتػوه   

 االجلراعي لفلرة ط يلة ما زلنا نعانير آثارها الررة يلى اآلف.

إف االزدكاج اللعليري في تلك الرريلػة األكليػة يلعػارض مػ،     

مصر في ياجػة إلػي    نظرتنا إلي اللقسيم الثبلثي للثقافة كما زالت

مريلة أكلية مر اللعليم ت عم فيها أتاتيات الثقافة . كيهػلم فيهػا   

بلغة البل  ، كتاريخه ، كدينه ، كعاداته ، كتقالي ق ، أف يح ث تعلػيم  

مبني أك تخصصي آخر . كلق  أظهرت بع  ال راتات الرلػ خرة أف  

ر أك االتلع ادات الربنية كاللخصصية ال تظهر إال فػي الرابعػة ع ػ   

الخامسة مرا يليح فرصة  افية مر الزمر أماـ  ػل مػر ال كلػة    

كالطال" لصياغة مريلة تعليرية مناتبة مناتبة تق ـ فيها أتاتيات 

الثقافة لجري، أفػراد الػ طر ذ ػ ران كأناثػان بحيػي توػ ف تلػك        



 

 

الرريلة هي االح  األدنيا مر اللعلػيم الػوم تقلضػيه االر اطنػة     

 ضر.الصالحةا في كقلنا الحا

كإذا  انت اللربية الر رتية ابالوات الب  كأف تهلما ب تاتيات 

الثقافة ا فهي مطالبة ب ف تقػ ـ للرجلرػ،  ػل مػا يحلاجػة مػر       

أخصػائيير كعرػاؿ مهػػرة كفنيػير ك ػل ألػػ اف الحػرؼ كالرهػػر      

الضركرية للحفاظ علي بقاء الرجلر، كتق مػه كازدهػارق ، كلورػا    

لرجلرعات كبخاصة في مي اف ارتف، مسل م اللق ـ في مجلر، مر ا

الصناعة كالعل ـ  لرا اتل عي األمػر زيػادة اللقسػيم كاللخصػص     

الفني ال قيق كيصع" علي  ل الر لغلير في مي اف ما أف يػ ر  ا  

باللفصيل اللاـ جري، ج انبه فيلخصص ف في جانػ" كايػ  ، ففػي    

مي اف الهن تة مثبلن أصبحنا نجػ  الهن تػة الريوانيويػة كالهن تػة     

ر نية كالهن تة الن كية كهن تة الرباني كالخرتػانة الرسػلحة ،   ال

كالهن تة الوهربائية كهن تة الصػ اريخ كهن تػة الريػ اف كغيػر     

ذلك . كفي الط" يصل اللخصص فػي بعػ  الػببلد مػ م بعيػ ان ،      

كهووا في  ثير مر مجاالت الحياة الصناعية كالعلريػة . كاللربيػة   

ة في جريػ، هػوق اللخصصػات اللػي     مطالبة بإع اد الو ادر الرخللف

يحلاجها الرجلر، ، ك وا هي مطالبة برلابعة االلق ـ العلريا فػي  

 ػػل مجػػاؿ مػػر الرجػػاالت فػػبل توفػػي اللربيػػة بالحفػػاظ علػػي  

 الخص صيات الرهنية بل يجل أف تعرل علي تط يرها كتنريلها .

كما دمنا ننادم )بالرساكاة االجلراعية( فإف اللربػةم الر رتػية   

بة ب ف تلخلص مر  ل ما يني )النزعة الطبقية( ل م األفراد ، مطال

قبل الث رة  اف ذلك يح ث في مصر عن ما  انت تقلصػر بعػ    

الرهر كاألعرػاؿ  الخػ مات ال بل ماتػية مػثبلن كدخػ ؿ الوليػات       



 

 

كالر ارس علي عائبلت معينة لها أمبلؾ معينة أك قادرة علي تسػ ي   

 نفر قليل ج ان مر أبناء البل  مرا مصركفات معينة ال يق ر عليها إال

تاع  علػي نرػ  االنزعػة الطبقيػةا كتػاع  علػي كجػ د العزلػة         

كالوراهية بير أفراد ال طر ال اي  ألف  ل مر يللقػي تربيػة مػر    

هوا الن ع ي عر بريزته عر الجراعػة فيرتفػ، عػر م ػار لهم أك     

القرب منهم كيلعالى عليهم بل  ثيران مػا يػرف  يلػى االعلػراؼ     

بعر ميات الثقافة اللي ينبغي أنػلحوم تصػرفاته . كقػ  يلخػو مػر      

تربيله الخاصة في تلك الوليات صيغة مريزة له كل نػان مػر ألػ اف    

الثقافة ال يلع اق ه  كال أبناؤق ، يينئو تظهػر الطبقػة االجلراعيػة    

 ب ول صارخ يه د  ياف الرجلر، ككي ته .

أف يو نر قػف   أما كاج" اللربية ي  االرلغيػراتا فإنػه يجػ"   

ال راتة كاللحليل كالحور إذ أف امعاه  اللربيةا ال يرور أف يقبػل  

 ل ا ملغير ثقافي ا ب كف دراتػة أك تحليػل كبػ كف قبػ ؿ مػر      

الرجلر، األصلية ك ولك فإف اللربية ال تسلطي، أف تػرف   ػل   

كاف  . أك  ل ج ي  بحجة أنه ا ملغير ثقػافي ا بػل هػي تػ رس     

جربها  را ي ث مثبلن عنػ ما ظهػرت طػرؽ    تلك الرلغيرات كق  ت

ج ي ة في إع اد الرناه  : طريقػة الر ػركع ، طريػق ال يػ ات ،     

طريقة الن اط ..إلخ. كبولك تصبح اللربية فعبلن أداة نقػل ثقػافي   

كيفاظ علي الثقافة كفي نفس ال قت كتػيلة مػر كتػائل اللغييػر     

 الثقافي كاللج ي  الثقافي .

 

 األن طة الثقافية



 

 

ن طة الثقافية دكر  بيػر فػي إبػراز الر اهػ" األدبيػة      إف لؤل

كالعلرية كتنريلها كتػاهرت  ثيػرا فػي تػ عيلهم فػي الرجػاالت       

ال ينية كال طنية كاالجلراعية كتلو ف األن طة الثقافيػة مػر عػ ة    

مجاالت كلول مجاؿ منها جراعة ، تل ول مر مجر عة مػر الطلبػة   

 كمر أبرز تلك الجراعات :

 اعة الر رتية :جراعة اإلذ -1

مر أبرز كتائل االتصاؿ كاللػي ترثػل الػرأم العػاـ للر رتػة      

كغيرها كتن ر الثقافة بير طبلبها كتصقل شخصياتهم ، كهػي مػر   

أبػػرز األن ػػطة اللغ يػػة فالن ػػاط اللغػػ م ا ألػػ اف ملن عػػة مػػر 

الررارتة اللطبيقية لرهارات اللغة العربية ، يق ـ بها الطال" داخػل  

الر رتة أك خارجها ، في م اقػف طبيعيػة تلطلػ"    الفصل أك داخل 

اجلراعا أك  بلما أك قراءة أك  لابة ذلك بػرغبلهم كت جيػه مػر    

معلرهم مر خبلؿ أن ػطة اإلذاعػة ، كاإللقػاء ال ػعرم ، كالرسػرح      

[ (  ل هوق األن طة تػ رب الطالػ"   11كالن كات كالرحاضرات ا )]

جيػل نػاطق باللغػة     على اللح ث باللغة العربية األصيلة كتن   لنا

العربية األصيلة لغة القرآف الوريم ، قاؿ تعػالى ا كإف ربػك لهػ     

العزيز الرييم كإنه للنزيل رب العالرير نزؿ به الركح األمير على 

 [ ( 12قلبك للو ف مر الرنورير بلساف عربي مبير ا )]

 كمر أهم األه اؼ اللي تسعى اإلذاعة للحقيقها هي :

فس كتع ي  الطال" على الجرأة في م اجهة تعزيز الثقة بالن -1

 الجره ر.

 ت ري" الطال" على الح ار الهادؼ كالفاعل . -2



 

 

 إثراء الحصيلة اللغ ية للقارئ كالرسلر، . -3

 ت ري" الطال" على إجادة فر الح يي باإللقاء كالخطابة . -4

 ت ري" الطال" على النطق السليم للحركؼ . -5

 تة كالبيئة الرحيطة .دعم العبلقة بير الر ر -6

 ربط الطال" بالرناتبات ال ينية كال طنية . -7

ربط الطال" بلراثه العربػي كالعرػاني مػر خػبلؿ الولرػات       -8

 الرقركءة .

ت جي، الطال" على اإلطبلع كالقػراءة عنػ ما يولػف بولابػة      -9

 م ض ع ما .

 ت ري" الطال" على طبلقة اللساف . -10

لر رتة كالرجلر، الخارجي فالطالػ"  إلراـ الطال" ب خبار ا -11

 ينظر للعالم مر خبلؿ م رتله .

فاإلذاعة مقسرة لع ة محػاكر أك محطػات تطػرح ب ػول ثابػت      

كي مي مثل : الرق مة ، القرآف الوريم ، الح يي ال ريف ، الػ عاء ،  

الولرة كهناؾ محطات تضاؼ في بع  البرام  اإلذاعية  القصػائ   

 قات ثقافية ...الخ .أك مسريية قصيرة ، أك مساب

كهوا الن اط ليس مقص را على م رؼ الن اط كأعضاءق كإنرػا  

لول األن طة الحق في الر ار ة ، كالب  مػر ت زيػ، األدكار يلػى    

يلم ت جي، أغل" طبلب الر رتة على الر ار ة كلور كاقػ، بعػ    

الر ارس كلؤلتف تر ز على مر ل يه مهارة الخطابة كاإللقاء كإذا 

ة الن اط ترشيح طال" مبل ئ في الخطابة فإف الي ـ لر ياكلت رائ 



 

 

يرر بسبلـ كهوا ما تم إثباته في إيػ ل ال راتػات اللرب يػة يػ ؿ     

 [ ( .13األن طة غير الصفية في تلطنة عراف )]

 

 جراعة الرولبة الر رتية : -2

للقراءة دكر  بير في ت تي، م ارؾ الطبلب كتزيػ  رصػي هم   

ي تع يل اتجاهاتهم كتغرس قيرا جريلة اللغ م  را تساع   ثيرا ف

كأصيلة كمر أجل هوا أكج  ن اط الرولبة الر رتية الوم له أه اؼ 

  ثيرة .

 تحبي" الطبلب للقراءة كاإلطبلع . -1

 ت ري" الطبلب على القراءة الجهرية كالفهم لرا قرأ . -2

 ت ري" الطبلب على القراءة الصاملة كالفهم لرا قرأ . -3

 

 هارة اإللقاء كاللعبير بطبلقة لرا قرأق .ا لساب م -4

يلعرؼ الطال" علػى  يفيػة ت زيػ، الولػ" علػى الرفػ ؼ        -5

 الرولبية كطرؽ االتلعارة .

 ا لسابه مهارة الرناق ة كالح ار الهادؼ ي ؿ ما قرأ . -6

 ت تي، الرعارؼ كالر ارؾ . -7

 ت ريبه على القراءة السريعة . -8

 ل" .ا لسابه مهارة انلقاء الو -9

 اللعرؼ على الرولبات الر ج دة في ال الية . -10



 

 

 ت جي، الطبلب على  لابة الر اضي، ب تل بهم . -11

 

[ ( : أبحر كقلرك الحػ" ، كتػبليك   14يق ؿ فهري ت فيق )]

اال ل اؼ ، فعرلك هوا جهاد على طريق الحياة .... كجه  ي صػل  

م، اللصػريم  إلى اللوة ك الرعرفة ... كدليل على ق ة عظيرة ت ج  

كاإلرادة ، تعطي األعراؽ كج دا أ بر كأنفػ، مػر ير ػة الجسػم     

 كالرساية كالوللة في ير ة الحياة .

 جراعة اللص ير الض ئي : -3

ما أجرل أف تولس" مهارة فيها الوثير مر الوكؽ الرفي، كالحس 

الفني الب ي، إنها مهارة اللص ير الض ئي فرا رأيوم أف نلعرؼ على 

 لن اط أ ثر ......أه اؼ هوا ا

 

 ت ري" الطبلب على اللص ير كاللحري  كالطب، . -1

 ت ري" الطال" على فر اللعامل م، اآللة . -2

تساع  الطال" على معرفة  ل الرناتبات الر رتية كالعرل على 

 تغطيلها بالص ر .

 ت ري" الطال" على انلقاء الخلفية للص رة الرطل بة . -3

 ول جواب كم  ؽ .إع اد كتائل مص رة ب  -4

يخ ـ الر اد ال راتػية مػر خػبلؿ تصػ يرق مػثبل للجربػة        -5

 أنجزت .



 

 

 تص ير تل  يات اللبلميو الخاطئة كاللعليق عليها . -6

اللعاكف م، الجراعات األخرل بالر رتػة كإمػ ادها بالصػ ر     -7

 الف ت غرافية .

 

 جراعة الن كات كالرحاضرات : -4

اللعريػف بػه فػنحر نعػرؼ      أعلق  أف هوا الن اط في غنى عر

جريعا أهرية هوا الن اط فػي ت عيػة الطػبلب كت تػي، مػ ار هم      

كربطهم بالبيئة الرحيطة بهم ... فلعال ا معا نلعرؼ علػى الرزيػ    

 مر أه اؼ هوا الن اط :

 تثقيف كتزكي  الطبلب بالرعل مات الرخللفة . -1

 

 إيياء الرناتبات ال ينية كال طنية . -2

" فر االتػلراع كطػرؽ إلقػاء األتػئلة كطػرؽ      ت ري" الطال -3

 الح ار الهادؼ .

 ت ريبه على اله كء كالنظاـ كاالنضباط في الر اعي . -4

تعريف الطبلب الج د باإلداريير كالفنيير كالرعلرػير ك ػل    -5

 العاملير بالر رتة .

 خ مة الر اد ال راتية  اتلضافة مخلص في درس ما . -6

 نفس الطال" .ترتيخ آداب الح يي في  -7



 

 

ت ري" الطال" على ربط الرعل مات اللي ل يه كما يسر، فػي   -8

 الن كة للخركج بفورة كخبلصة ما .

 

 جراعة الرسابقات الثقافية : -5

 للرسابقات الثقافية ع ة أن اع منها :

 أ( مسابقات األتئلة )س ك ج( .

 ب( مسابقة  لابة اللقارير .

 ج( مسابقة  لابة القصة .

 ات  لابة الرسريية ....كغيرها .د( مسابق

 

فإذا اقلصرنا على مسابقات األتئلة )س ك ج( فإف لها ع ة أه اؼ 

 منها :

 تزي  مر ثقافة الطال" . -1

تخ ـ الر اد ال راتية عن ما تو ف األتئلة مرتبطة بػالرنه    -2

 ال راتي.

 ت ربهم على اللر يز على األتئلة كترعة االتلجابة . -3

 تق ية الوا رة كذلك بسرعة اتل عاء اإلجابة . ت ربهم على -4

 ترعة اتلنلاج الحل كال تيرا في الرسائل الرياضية . -5

 



 

 

 جراعة الصحافة : -6

الصحافة عالم جريل ألنه قائم على البحي كاللنقيػ" كال راتػة   

الري انية كالر ض عية كنقل األي اث لرعرفة آخر اللطػ رات علػى   

افة ب ول عاـ كلور مفه ـ الصػحافة  الساية ، هوا ه  مفه ـ الصح

 ن اط فإنه بعي   ل البع  عرا قلناق تابقا ، فق  أثبلػت ال راتػة   

اللي قرنا بها أف ن اط الصحافة مجرد  لابػة  ثيفػة لرعل مػات    

جاهزة كهي غير مفي ة ت ل أف الطال" يلحسر خطػة مػر  ثػرة    

الولابة كنحر بولك نو ف بعي ير جػ ا عػر الهػ ؼ الحقيقػي مػر      

قامة هوا الن اط كه  البحي دائرا عر الحقيقة كالرعرفة ، لػولك  إ

 الب  مر كض، شركط هامة عن  إدارة هوا الن اط كهي :

أف يع  الطال" ال تيلة بنفسه كيبحي عر م ضػ عات جريلػة    -

 كمفي ة كيرفقها بالص ر الر ضحة .

 

 عرل م ركعات يية كمناتبة لؤلطفاؿ . -

 الطائرة . تقليل ع د الصحف كال تائل -

 

 الوًٕل: الىطلم الثيلمٓ 

 أَالًً : م ٍُم الىطلم الثيلمٓ :

ٌُ الىطلم الزْ ٔكتغب الة)ب مه  )لً م لسف َم  ُملت دا   ال ص  َ لسخً.

الوًٕل : َعلئ  َبشامح الىطلم الثيلمٓ :



 

 

. المحلضشات َالمىل شات َالىذَات .1

 . الصحلما المذسعٕا .2

 . اارادا المذسعٕا .3

 . المكتاا المذسعٕا .4

 . الدملدلت الثيلمٕا المخت  ا .5

 اللثًل : مدلالت الىطلم الثيلمٓ :

خملدا الصحلما المذسعٕا :  (9 

أٌذامٍل :

تكُٔه سأْ دلم لذِ الة)ب .  .9

تُعٕع آملق المت  مٕه .  .3

الكطف ده مُٕ  َمُاٌب الة)ب .  .2

ىلقطا .التذسٔب د ّ الت إش َالحُاس َالم  .1

تأكٕذ ة لت الت لَن َالتىرٕح .  .3

التذسٔب د ّ اا شاج الصح ٓ َالاحث َخمع الم  ُملت .  .9

أوُاع الصحف المذسعٕا :

الصحٕ ا المذسعٕا اطعاُدٕا .  .9

ةحٕ ا الحلئط .  .3



 

 

ةحٕ ا المىلعالت .  .2

المةُٔلت .  .1

الىطشات .  .3

خملدا المكتاا المذسعٕا : (3 

مٍل :أٌذا

ئالسة ب ض اليضلٔل .  .9

ت شٔف الة)ب بم ٍُم الثيلما .  .3

ت ُٔذ الة)ب د ّ كٕ ٕا اليشاءة الصحٕحا .  .2

ت ُٔذ الة)ب د ّ كٕ ٕا الاحث َالتشتٕب َخمع الملدة ال  مٕا .  .1

ت ُٔذ الة)ب د ّ آداب اليشاءة َالغ ُف دا   المكتاا .  .3

ا :خملدا اارادا المذسعٕ (2  

أٌذامٍل :

الت شٔف بُ ٕ ا اارادا .  .9

الت شٔف بلطخٍضة اارادٕا .  .3

التذسٔب د ّ اعتخذام اطخٍضة .  .2

الت شٔف بُ ٕ ا م ّذ الاشولمح َالمزٔع َالمخشج َمٍىذط الصُت .  .1

الت شٔف بللاشامح اارادٕا .  .3



 

 

الت شٔف بص لت الخاش اطم .  .9

كٕ ٕا ا تٕلس مُضُع الحُاس َالمطلسكٕه مًٕ . ت ُٔذ الة)ب د ّ  .3

خملدا المغلبيلت اطدبٕا َالثيلمٕا : (1 

أٌذامٍل :

تىمٕا أمكلس المت  مٕه .  .9

. تُيٕذ الص ا بٕه الة)ب َئداسة المذسعا َأَلٕلء اطمُس َددح سَذ التىلمظ بٕه 3

الة)ب .

تالد  الخاشات َتئُا ال )قلت االختملدٕا .  .2

اكتطلف رَْ المُاٌب َتىمٕتٍل َتُخٍٍٕل .  .1

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ايؿكٌ ايجايح

 لثقافية املدرسيةاألنشطة ا
 "جماالتها ووظائفها"



 

 

 َؿّٗٛ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ

إٕ ١َُٗ تعطٜـ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ يٝؼ أَطًا غ٬ٗ ، ٚبكؿ١ عا١َ ؾإ 

  0 (12)ٓٗرا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ عٓس ظٗٛضٖا ، ظٗطت يف قٛض٠ أْؿط١ قاش١ٜ يًُ

ٚقس أز٣ عسّ اضتباط أٚد٘ ايٓؿاط باملٓٗر املٓعِ ، إىل اعتباضٖا ع٬ُ غرل 

َطًٛب هٛظ يبعض ايت٬َٝص ا٫ؾذلاى ؾٝ٘ ، نُا هٛظ يبعهِٗ اٯخط ايبعس 

ٚزعا شيو بعض املطبني إىل ا٫عذلاض ع٢ً اغتعُاٍ يؿغ ) ايٓؿاط  0عٓ٘ 

يؿ٤ٞ ٚاقع خاضز ْطام ايٛظٝؿ١  خاضز املٓٗر ( ، باعتباضٙ وٌُ يف طٝات٘ َع٢ٓ

اؿكٝك١ٝ يًُسضغ١ ، مما أز٣ إىل اقذلاح َكطًح ع٢ً غطاض ) َٓاؾط َع املٓٗر 

( ، ) َٓاؾط ْكـ َٓٗذ١ٝ ( ، ) َٚٓاؾط يف زاخٌ املٓٗر( ، ) َٚٓاؾط قاش١ٜ 

  0 13يًُٓٗر ( ، ) َٚٓاؾط ظا٥س٠ (

ًُٛاز َٔ تعسز املكطًشات يًٓؿاط املسضغٞ املكاسب ي ِٚبايطغ    

ايسضاغ١ٝ ، ٚايٓؿاط املسضغٞ املهٌُ هلا ، غرل أُْٗا َه٬ُٕ يبعهُٗا ايبعض ، 

سٝح إٔ ٖسؾُٗا ايبٓا٤ املتهاٌَ يًتًُٝص ، غرل إٔ ايبعض قس أخطأ يف ؾِٗ 

سكٝكتُٗا ؾُٗا يف ايٛاقع دع٤ ٫ ٜتذعأ َٔ املٓٗاز املسضغٞ ، سٝح إٔ املٓٗاز 

ٚإشا  0اخٌ سذط٠ ايسضاغ١ ٚخاضدٗا مبعٓاٙ ايهاٌَ ، ٜتهُٔ ْٛاسٞ ايٓؿاط ز

نإ ٫بس َٔ إهاز تؿطق٘ بُٝٓٗا ، ؾإ ايٓٛع ا٭خرل ٜتُٝع باؿط١ٜ ، َٔ سٝح 

                                           

 



 

 

اختٝاض ايتًُٝص يٓٛاسٝ٘ املتعسز٠ ، ٚؼٌُ ايعب٤ ا٭ندل َٔ تٓعُٝ٘ ٚإزاضت٘ ، 

ؾايت٬َٝص ٜػتذٝبٕٛ بهٌ سٛاغِٗ إىل ْؿاطِٗ اـاضدٞ ، ؾِٗ هتُعٕٛ 

ٌُ ؾ٤ٞ َا ، ِٖٚ ٜتشسٕٚ يف ايػطض ايصٟ ٜسؾعِٗ إىل أزا٤ مبشض إضازتِٗ يع

 ٖصا ايعٌُ.

نُا عطف ايٓؿاط املسضغٞ بأْ٘ ) مجٝع اجملٗٛزات اييت ٜكّٛ بٗا 

  0 14ايت٬َٝص يف املسضغ١ ، ٜٚبصيٕٛ ؾٝٗا دع٤ًا نبرلًا َٔ ْؿاطِٗ ٚطاقاتِٗ (

ٗتِ َٚٔ خ٬ٍ ْعط٠ َٛنٛع١ٝ يًٓؿاط ، عطف بأْ٘ ) تًو ايدلاَر اييت ت

باملتعًِ ، ٚتع٢ٓ مبا ٜبصي٘ َٔ دٗس عكًٞ أٚ بسْٞ يف مماضغ١ أْٛاع ايٓؿاط اييت 

تتٓاغب َع قسضات٘ ، َٚٝٛي٘ ، ٚاٖتُاَات٘ زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا ، عٝح ٜػاعس 

شيو ع٢ً أثطا٤ اـدل٠ ، ٚانتػاب َٗاض٠ َع١ٓٝ ، ٚاػاٖات َطغٛب١ ، ت٪ز٣ إىل 

بٗا ، مما ىسّ َطايب ايُٓٛ ، َٚتطًبات ت١ُٝٓ ؾدك١ٝ املتعًِ َٔ مجٝع دٛاْ

  0 15تكسّ اجملتُع ٚضقٝ٘ (

ٜٚعطف ايٓؿاط املسضغٞ ع٢ً أْ٘ ) شيو اؾع٤ َٔ املٓٗر ايصٟ ٜتٝح 

َعٜسًا َٔ ايتعطض يؿاعًٝ٘ ايتًُٝص ٚاهابٝت٘ ، يف انتػاب خدلات املٓٗر ، 

املسضغٞ ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ ، ميهٔ تكػِٝ ايٓؿاط  0َٚٔ ثِ ؼكٝل أٖساؾ٘ ( 

 إىل فايني :

                                           

 

 



 

 

ايٓؿاط املسضغٞ ايصٟ ٜطتبط باملكطضات ايسضاغ١ٝ ، ميهٔ إٔ ْػُٝ٘ )  .1

 0ايٓؿاط املكاسب ( ٖٚٛ اؾاْب ايتطبٝكٞ يًُٛاز ايسضاغ١ٝ 

ايٓؿاط ايصٟ ٜتُِ املكطضات ايسضاغ١ٝ ، ٜٚهٌُ دٛاْب ايككٛض يف املٓٗر ،  .2

 0ميهٔ إٔ ْػُٝ٘ ) ايٓؿاط اؿط ( 

املطتبط باملٓٗر ،  –ػابل ملؿّٗٛ ايٓؿاط املسضغٞ َٚٔ خ٬ٍ ايعطض اي

ٜتهح إٔ ايٓؿاط بكٛض٠ عا١َ  –ٚايٓؿاط املسضغٞ املهٌُ يًُٓٗر ) اؿط ( 

إ٫ إٔ ايؿطم ايٛسٝس بُٝٓٗا ،  0، ٜػِٗ يف ؼكٝل بعض ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ 

ٖٛ إٔ ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ٜطتبط عط١ٜ ايتًُٝص يف اختٝاض ايٓؿاط ايصٟ 

يٝ٘ ، ٚايصٟ ٜتُاؾ٢ َع قسضات٘ ٚإَهاْات٘ ، َٚطاسٌ منٛٙ ، زٕٚ أٟ ميٌٝ إ

بُٝٓا وتِ ع٢ً ايتًُٝص إٔ ًٜتعّ بايتٛدٝٗات ٚايٓعِ ،  0تسخٌ أٚ نػٛط 

ٚخطٛات ايسضؽ أٚ اؿك١ يف ايٓؿاط املسضغٞ املطتبط باملٓٗر ، َٚاعسا 

شيو ؾإُْٗا ٜػعٝإ إىل ْؿؼ ا٭ٖساف ، ٚوككإ ْؿؼ ا٭غطاض اييت 

 0كل يًتًُٝص سٝا٠ غعٝس٠ نطمي١ ؼ

 

 تكػِٝ ايٓؿاط املسضغٞ

 ايٓؿاط املسضغٞ املكاسب يًُٓٗر ايسضاغٞ :

أْٛاع ايٓؿاط : ْؿاط املٛاز ايع١ًُٝ ، ْؿاط املٛاز ايذلب١ٜٛ ، ْؿاط املٛاز  .1

ا٫دتُاع١ٝ ، ْؿاط املٛاز ايؿ١ٝٓ ، ْؿاط املٛاز اؿطن١ٝ ٚايطٜان١ٝ ، 

 0ْؿاط املٛاز ايجكاؾ١ٝ 



 

 

ٚتطبٝكًا عًًُٝا  –سف َٔ املُاضغ١ : غس املتطًبات املكطض ايسضاغٞ اهل .2

 0يًُعًَٛات ايٓعط١ٜ 

 0َهإ مماضغ١ ايٓؿاط : متاضؽ َععِ بطاف٘ زاخٌ ايؿكٌ باملسضغ١  .3

ؽطٝط بطاَر ايٓؿاط : تهع املسضغ١ خطط٘ بٓا٤ ع٢ً اـط١ ايعا١َ  .4

 0ْٚازضًا َا ٜ٪خص ضأ٣ ايت٬َٝص يف شيو 

 0يٓؿاط : متٌٜٛ َععِ بطاف٘ َٔ َٝعا١ْٝ املسضغ١ متٌٜٛ بطاَر ا .5

اٱؾطاف ٚايتٛدٝ٘ يدلاَر ايٓؿاط : ٜؿطف ع٢ً بطاف٘ َسضغٕٛ نٌ  .6

 0يف فاٍ ؽكك٘ ٜٚكّٛ بايتٛدٝ٘ َٛدٕٗٛ َٔ أَا١ْ ايتعًِٝ 

 

 ايٓؿاط املسضغٞ اؿط املتُِ يًُٓٗر ٚاملهٌُ ي٘ :

ايٓؿاط ايؿين ، أْٛاع ايٓؿاط :  مجاعات ايٓؿاط ايطٜانٞ ، مجاعات  .1

 0مجاعات ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ ، مجاعات ايٓؿاط ايجكايف 

اهلسف َٔ املُاضغ١ : مياضؽ ؿاد١ ايت٬َٝص ، ٚإؾباع ضغباتِٗ ٚت١ُٝٓ  .2

 0اػاٖاتِٗ ٚاغتهُاٍ ايٓكل يف املكطضات ايسضاغ١ٝ 

َهإ مماضغ١ ايٓؿاط :  متاضؽ َععِ بطاف٘ خاضز ايؿكٌ باملسضغ١ ،  .3

 0ٚخاضز ايٛقت احملسز يًشكل ايسضاغ١ٝ  ٚباجملتُع احمل٢ً

ؽطٝط بطاَر ايٓؿاط :  تٛنع خطط٘ َٔ قبٌ املؿطف ٚت٬َٝص مجاع١  .4

 0ايٓؿاط نُا ٜ٪خص ضأ٣ َ٪غػات اجملتُع شات ايع٬ق١ 



 

 

متٌٜٛ بطاَر ايٓؿاط :  ٜػِٗ ايت٬َٝص ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛض ، ٚبعض َ٪غػات  .5

 0اجملتُع احمل٢ً شات ايع٬ق١ يف متًٜٛ٘ 

ف ٚايتٛدٝ٘ يدلاَر ايٓؿاط :  تؿطف املسضغ١ عٔ ططٜل َؿطيف اٱؾطا .6

ايٓؿاط ع٢ً بطاف٘ ، نُا ٜتِ تٛدٝٗ٘ َٔ قبٌ َٛدٕٗٛ ؼسزِٖ إزاض٠ 

 0ايٓؿاط ، نُا ٜػاعس يف ايتٛدٝ٘ بعض اؾٗات شات ايع٬ق١ 

ٚإشا نإ اهلسف ا٫غاغ٢ ٚايٓٗا٥ٞ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايذلب١ٜٛ َػاعس٠ 

إىل أقك٢ سس ممهٔ ، ؾإ ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ٜػتطٝع  ايت٬َٝص ع٢ً ايُٓٛ

ٚقس سسزت أ١ُٖٝ ايٓؿاط  0إٔ ٜػِٗ يف ؼكٝل ٖصا اهلسف بؿهٌ نبرل 

 ؾُٝا ًٜٞ :  ااملسضغٞ يتشكٝل ٖصا اهلسف يف أضبع١ ٚظا٥ـ ض٥ٝػ١ٝ ْتٓاٚهل

 أ٫ًٚ : ٚظا٥ـ ٜكّٛ بٗا ايٓؿاط  مٛ ايتًُٝص :

 -ؾُٝا ًٜٞ أِٖ ٖصٙ ايٛظا٥ـ :

 ٚت١ُٝٓ ٍَٝٛ دسٜس٠ :  َٔ ٚادب  اؿـ عٔ ٍَٝٛ ايت٬َٝص ٚاغتجاضتٗايه

املسضغ١ نؿـ املٍٝٛ عٓس ايت٬َٝص ٚؼسٜسٖا ، ٚغطؽ ٍَٝٛ دسٜس٠ 

تععظٖا ٚتكَٛٗا ، ٚميهٓٓا اغتػ٬ٍ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ مبا هلا َٔ 

داشب١ٝ يت١ُٝٓ املٍٝٛ ٚتٛغٝع َساٖا ، ٭ْٗا تػُح يهٌ تًُٝص إٔ ٜعاٍٚ 

يٓؿاط َا ميٌٝ إيٝ٘ ، ٚتتٝح ي٘ ايؿطم ٭ٕ ٜهتؿـ دٛاْب نجرل٠ َٔ ا

َٔ اؿٝا٠ ، ٚوكٌ ع٢ً خدلات َتٓٛع١ بؿهٌ أنجط ؾاع١ًٝ َٔ تًو 

 0اييت تٗسف إيٝٗا َٛنٛعات ايسضاغ١ ا٭نازمي١ٝ زاخٌ ايؿكٌ 

ؾُدتًـ ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿ١ٝٓ تػِٗ 



 

 

نُا أْٗا تػاعس ع٢ً  0ٝل ٖصٙ ايٛظٝؿ١ بؿهٌ نبرل ٚاهابٞ يف ؼك

  0انتؿاف املٍٝٛ امل١ٝٓٗ عٓس ايت٬َٝص ، ٚضعاٜتٗا ، ٚتُٓٝتٗا 

 َيًُٛاطٔ يف فتُع زميكطاطٞ : تعتُس ع١ًُٝ  ١ت١ُٝٓ ايكؿات اي٬ظ

منٛ ايكؿات يًُٛاط١ٓ ايكاؿ١ بؿهٌ نبرل ، ع٢ً ايؿطم اييت تتاح 

ـ شات َع٢ٓ ٚز٫ي١ ، ؾاملسضغ١ يًتًُٝص ملُاضغتٗا ٚايتسضب عًٝٗا يف َٛاق

هب إٔ تتٝح يت٬َٝصٖا ايؿطم ٚاملػ٦ٛيٝات ايؿب١ٗٝ بتًو اييت 

ٖٚصا َا وتِ ع٢ً املسضغ١  0غٝٛادٗٗا ايتًُٝص ٜٚطايب بٗا يف سٝات٘ 

إٔ تٛظـ بطاَر أْؿطتٗا املسضغ١ٝ اؿط٠ اييت ٜؿذلى ايت٬َٝص يف 

ؿاضى ايتًُٝص يف ؽطٝطٗا ٚتٓعُٝٗا ٚتٓؿٝصٖا ٚتكٛميٗا ، ٚعٓسَا ٜ

نٌ شيو عًُٝا ؾإ شيو ٜعطٝ٘ ؾطق١ سكٝك١ٝ ملُاضغ١ ا٭غًٛب 

ايسميكطاطٞ يف اؿٝا٠ ، ٚايتسضب عًٝ٘ ؼت إؾطاف َسضغني َٚؿطؾني 

َتُهٓني يف ٖصا اجملاٍ ، مما ٜػاعسٙ يف ؾل ططٜك٘ ايطبٝعٞ يف اؿٝا٠ 

 0بسٕٚ عكبات 

 اٱْػإ بطبٝعت٘ ت١ُٝٓ ايع٬قات ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚاـًك١ٝ : مي ٌٝ

إىل ا٫دتُاع بػرلٙ َٔ ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜطتبط بِٗ بطباط ايكساق١ ، أٚ 

ٚايت٬َٝص بكؿ١ خاق١  0ايعَاي١ ، أٚ عٌُ َؿذلى أٚ ١ٜٖٛ َؿذلن١ 

ميًٕٝٛ إىل ا٫دتُاع َع بعهِٗ ايبعض ، ٖٚصا َا ٬ْسع٘ َٓص بسا١ٜ 

ؾطم ايًكا٤ ايػ١ٓ ايسضاغ١ٝ ٚبعس أداظ٠ ْكـ ايػ١ٓ ايسضاغ١ٝ ، يف 

املٓتعط بِٝٓٗ ٚتطقبِٗ يًكا٤ بع٥٬َِٗ ، ٜٚعتدل ايٓؿاط املسضغٞ اؿط 

َٝسإ ؾعاٍ يتشكٝل ٖصا ا٫ػاٙ ، ؾاـدلات ايتع١ًُٝٝ اييت مكٌ 

عًٝٗا َٔ ا٭ْؿط١ اؾُاع١ٝ ، ناملعػهطات ، ٚمجاعات ايتُجٌٝ ، 



 

 

 ١ٚايؿطم ايطٜان١ٝ ، تكسّ ؾطقًا ٚاغع١ َٚٓع١ُ ٖٚازؾ١ ، يتُٓٝ

يع٬قات ا٫دتُاع١ٝ اٱْػا١ْٝ بني ايت٬َٝص ، ٚيػطؽ ايكِٝ ايػ١ٜٛ ملا ا

 0ٜٓبػٞ إٔ تكّٛ عًٝ٘ ٖصٙ ايع٬قات 

إٕ اؾٛ ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜتٝش٘ ايٓؿاط املسضغٞ اؿط َٔ بػاط١ ٚبٗذ١ 

عٌُ ٚإؾباع يًشادات اؿكٝك١ٝ يًت٬َٝص ، ٜعتدل َٓاخًا غًٜٛا َٚٓاغبًا يبٓا٤ 

َٔ ا٭يؿ١ ٚاحملب١ بني ايت٬َٝص ، ٚبِٝٓٗ  ط١ ايػ١ًُٝ ٚضٚابايع٬قات ا٫دتُاعٝ

 0 16ٚبني َسضغِٝٗ َٚؿطؾِٝٗ َٚع اجملتُع احملٝط بِٗ 

ٖصا ؾه٬ عٔ إٕ ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ، ٜتٝح بكٛض٠ َككٛض٠ ٚٚاع١ٝ 

تعًِٝ ايت٬َٝص اؿٝا٠ اؾُاع١ٝ ، ٚايتهٝـ ا٫دتُاعٞ ، ؾاؿُاغ١ ، ٚاملبازأ٠ ، 

ػ٦ٛي١ٝ ، ٚايكسض٠ ع٢ً ايتهش١ٝ ، ٚايتعإٚ ، ٚايكسض٠ ع٢ً نبط ٚاٱسػاؽ بامل

ايٓؿؼ ، ٚايكدل ، ٚاملجابط٠ ، ٚطًب ايٓذاح ٚايؿٛظ ، ٚتكبٌ ايؿؿٌ ٚا٫غتؿاز٠ َٓ٘ 

اْط٬قًا نٛ ايٓذاح ، ٚايكؿح ٚايػُاس١ ٚا٭يؿ١ ٚايكساق١ ٚايعَاي١ ٚغرل 

ط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ شيو َٔ ٖصٙ ايكِٝ اـًك١ٝ ٚايطٚس١ٝ نًٗا ػس يف ا٭ْؿ

َٚٔ ٖصا املٓطًل ؾإ املسضغ١ ب٬ؾو  0ؾطق١ ايتهٜٛٔ ٚاملُاضغ١ ٚايتذطٜب 

  0َٓٛط١ بػطغٗا ٚتهٜٛٓٗا ٚتُٓٝتٗا يس٣ ا٭دٝاٍ اؿانط٠ ٚايكاز١َ 

 : إٕ بطْاَر ايٓؿاط   -إمنا٤ ٚتك١ٜٛ ايكش١ اؾػ١ُٝ ٚايعك١ًٝ يًت٬َٝص

اف ع٢ً تٓؿٝصٙ يف ن٤ٛ ايطٜانٞ ايصٟ ىطط ي٘ بعٓا١ٜ ، ٜٚٛد٘ اٱؾط

أٖساف تطب١ٜٛ ٚانش١ ، ٜػتطٝع إٔ وكل يًت٬َٝص ؾطقًا يُِٖٓٛ 

                                           



 

 

اؾػُٞ ٚايكشٞ ، ٚيبٓا٤ أدػاّ ٜتطًع إيٝٗا اٱْػإ ٜٚطدٖٛا اجملتُع 

 017٭ؾطازٙ 

أَا ايكش١ ايعك١ًٝ ، ؾك٬ًًٝ َا تتشكل عٔ ططٜل تعٜٚس ايت٬َٝص 

ُٛ َٔ خ٬ٍ َعٌُ اؿٝا٠ املسضغ١ٝ ، باملعًَٛات ، ٚتًكِٝٓٗ املعاضف ، ٚيهٓٗا تٓ

املتُجٌ يف ايٓؿاط خاضز دسضإ ايؿكٌ ، ايصٟ ٜتٝح اؿط١ٜ يًتًُٝص يًبشح 

 180ٚا٫ط٬ع ٚايتذطٜب ٚايتسضٜب 

ٖٚهصا لس إٔ َٝسإ ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ٜذلى ايؿطق١ ايها١ًَ 

يف يًتًُٝص نٞ ٜٓطًل ٜٚؿذلى يف ايتدطٝط ، ٚإقساض اجملا٫ت ، ٚاملؿاضن١ 

ا٫ستؿا٫ت ٚاملباضٜات ايطٜان١ٝ ، ٚؾ٢ مجاعات اٱشاع١ املسضغ١ٝ يتعًِ اٱيكا٤ ، 

ٚضغِ يٛسات ؾ١ٝٓ ٚغرلٖا َٔ املٝازٜٔ اييت وتاز ايتًُٝص ؾٝٗا إىل إٔ هطب 

 0ٜٚتعًِ ، مما ٜذلى ي٘ أثطًا عُٝكًا يف ايػًٛى 

 ا٭ٖساف ت١ُٝٓ املٗاضات ٚقكًٗا :  إٕ انتؿاف املٗاضات ٚتُٓٝتٗا ، َٔ أ ِٖ

ايذلب١ٜٛ اييت وككٗا ايتعًِ عٔ ططٜل ايٓؿاط ، ٚإٔ مماضغ١ ايٓؿاط َٔ 

خ٬ٍ ايٓٛازٟ املسضغ١ٝ ٚمجاعات٘ َٚٝازٜٓ٘ املدتًؿ١ ، ٜ٪ز٣ بؿهٌ طبٝعٞ 

  0ٚعًُٞ إىل ت١ُٝٓ َٗاضات ايتًُٝص ٚتأنٝسٖا 

  َٔ َٕػاعس٠ ايت٬َٝص ع٢ً ا٫ْتؿاع بٛقت ؾطاغِٗ إىل أقك٢ سس ممهٔ :  إ

ِ ايٛغا٥ٌ املؿٝس٠ يف اؿٝا٠ ، ٖٛ َعطؾ١ ا٭غًٛب ايٓاؾع ٫غتدساّ ٚقت أٖ

                                           

 



 

 

ؾايٓكا٥ح  0ايؿطاؽ ، باعتباضٙ غا١ٜ َٔ ايػاٜات اييت ْػع٢ إىل ؼكٝكٗا 

ٚاٱضؾازات ٚاملعًَٛات ايٓعط١ٜ اييت تكسّ يًت٬َٝص ٫غتػ٬ٍ ٚقت ايؿطاؽ ، 

إٔ نًل َؿًَٗٛا ٚيكس شنط دٕٛ ز٣ٜٛ ) أْٓا هب  0تجبت أْٗا غرل فس١ٜ 

دسٜسًا ٫غتدساّ ٚقت ايؿطاؽ ، ٚشيو بإضؾاز ايؿباب يًتؿطق١ بني أْٛاع 

ايٓؿاط اييت تجط٣ سٝاتِٗ ، ٚتًو اييت ٫ تػاعسِٖ ع٢ً ايُٓٛ بٌ 

ِّ ؾُٔ ايٛادب ع٢ً نٌ  19تؿكسِٖ َتع١ ٚؾا٥س٠ ٚقت ايؿطاؽ ( َٔ ث

ؾعِٗ إىل ايكا٥ُني ع٢ً ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚغرلِٖ ، متهني ايت٬َٝص ٚز

ا٫ؾذلاى يف كًـ أٚد٘ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، ملُاضغتٗا يف ٚقت 

ؾطاغِٗ ، ٜٚتعًُٕٛ بؿهٌ غًٛنٞ إٔ ٚقت ايؿطاؽ ٜع٢ٓ ْؿاطًا ٖازؾًا ْٚاؾعًا 

0  

  إتاس١ ايؿطم أَاّ ايت٬َٝص ٫ختٝاض ٚػطٜب قسضاتِٗ ع٢ً اٱبساع

١٦ًَٝ بايؿطم إٕ فا٫ت ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ،   -ٚا٫بتهاض :

اييت ٜٓطًل ؾٝٗا ايت٬َٝص َعدلٜٔ عٔ أْؿػِٗ ، ؾٲبساع ٚا٫بتهاض 

ايًػٟٛ هس فاي٘ يف أْؿط١ املػابكات ا٭زب١ٝ ٚاملطبٛعات املسضغ١ٝ ، 

ٚقشؿٗا اؿا٥ط١ٝ ٚاملطبٛع١ ، ٚؾ٢ َٓاغبات اـطاب١ ٚايتُجٌٝ 

يٓؿاط ٚاٱبساع ٚا٫بتهاض ايؿين هس فاٍ منٛٙ يف َٝسإ ا 0ٚايؿعط 

 0000ايؿين ، َٔ َعطض يًطغِ ٚايتكٜٛط ٚايٓشت ٚاؿؿط ٚايتططٜع 

اخل ، ٚاٱبساع ٚا٫بتهاض ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ هس فاٍ منٛٙ يف 

ْؿاطات اؾُاعات ايع١ًُٝ ، ْٚٛازٟ ايعًّٛ ، نُا إٔ اٱبساع ٚ٭بتهاض 

                                           

 



 

 

ا٫زاض٣ ، ٚايتدطٝطٞ ، ٚا٫دتُاعٞ ، هس فاٍ منٛٙ يف ْؿاط 

ٖٚهصا تتٝح ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ  0يط٬ب ٚاؼازاتِٗ ٚؾاِْٗ  فايؼ ا

  0اؿط٠ خدلات َجاي١ٝ تتطًب أسػٔ ايكسضات ا٫بتهاض١ٜ ٚأؾهًٗا 

 

  -ثاًْٝا: ٚظا٥ـ تػِٗ يف تطٜٛط املٓٗر املسضغٞ ٚؼػٝٓ٘ :

 -َٚٔ ٖصٙ ايٛظا٥ـ َا ًٜٞ :

سضؽ ٚقتًا ْازضًا َا هس امل  -تٛغٝع خدلات ايؿكٌ َٚسٖا خاضز اؾسضإ : .1

ٱناؾ١ خدلات دسٜس٠ يت٬َٝصٙ ، ٫ْؿػاي٘ مبطايب املٓٗر ايتكًٝسٟ 

املؿطٚض عًٝ٘ طٛاٍ ايػ١ٓ ايسضاغ١ٝ ، َٚع شيو ؾهجرلًا َا تجرل خدلات 

ايؿكٌ ايت٬َٝص ، ٚتٛقغ ؾِٝٗ ايطغب١ يف انتؿاف آؾام وػٕٛ باؿاد١ 

يف ؾهٌ أٚ  –إيٝٗا ، ٚيهٓٗا بعٝس٠ عِٓٗ ، ٖٚٓا ٜكبح اـطٚز َٔ ايؿكٌ 

أَطًا نطٚضًٜا ٚطبٝعًٝا َٚػاٜطًا  –آخط َٔ فا٫ت ايٓؿاط املسضغٞ اؿط 

ملٓطل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، ٚغب٬ٝ يتٛغٝع ايب١٦ٝ سٍٛ ايتًُٝص ٚؾتح ايططم 

٭ٚد٘ ٖا١َ َٔ ططم ايتعًِ ، اييت تػ٢ُ )) بايتعًِ عٔ ططٜل اغتدساّ 

 0 20املكازض ٚاملطادع

عٔ ايؿكٌ ايسضاغٞ ، َٚٝساْا يتذطٜب  ٖٚٓا ٜكبح ايٓؿاط َٓبجكًا

ٚمماضغ١ ا٭ؾهاض ٚاملؿطٚعات اييت تجرلٖا َٛنٛعات املٓٗر خ٬ٍ اؿك١ ، مما 

ٖٚصا َا ٜ٪نس ايع٬ق١ بني املٓٗر  0ٜعٛز ع٢ً املٓٗر بايجطا٤ ٚايعُل ٚا٫تػاع 

                                           

 



 

 

  21ٚايٓؿاط ، ؾهٌ َُٓٗا ٜعهؼ اٯخط ٚوكل غاٜات٘

: ٢ٖٚ اـدلات  22َٚٛاز تع١ًُٝٝ َتكس١َ اضتٝاز آؾام دسٜس٠ ٚخدلات -2  

ايتع١ًُٝٝ اييت عٓسَا تتشكل قُٝتٗا ايذلب١ٜٛ َٔ خ٬ٍ ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ، 

  0تكبح دع٤ًا َٔ املٓٗر 

ٚيصيو ؾإٔ فاٍ ايٓؿاط ٖٛ اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ ، ٚايب١٦ٝ ايٛاغع١ ، سٝح 

َباؾط٠ ، ٭ٕ  َكازض املٛاز ايتع١ًُٝٝ اؾسٜس٠ اييت تتكـ بأْٗا خدلات سػ١ٝ

ايهجرل َٔ خدلات ايؿكٌ ، ؼتاز إىل إٔ تأخص َهاْٗا ؼت ايتذطٜب ٚا٫ختباض 

  0، يف بطاَر ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ، ٚفا٫ت٘ املتعسز٠ ٚاملدتًؿ١ 

: ضغِ  23إثاض٠ زٚاؾع ايتعًِ يف سذطات ايسضاغ١ يتشكٝل تعًِ ؾعاٍ -3   

ا لس أْؿػٓا قتادني إىل َجرلات املجرلات املٛدٛز٠ عذطات ايسضاغ١ ، ا٫أْٓ

ؾايتًُٝص  0خاضد١ٝ ، تسؾع ايتًُٝص ٭ٕ ٜتعًِ ٭قك٢ زضد١ متهٓ٘ َٓٗا قسضات٘ 

بطبٝعت٘ َٝاٍ ي٬ْط٬م يف سط١ٜ زٕٚ قٝٛز ، ٚملؿاضن١ غرلٙ ، ٚؿب٘ ي٬غتط٬ع 

ٚا٫نتؿاف ، نُا تكٛزٙ ٭ٕ ٜكًس ٜٚعٌُ ٜٚٓؿعٌ ، ٚىًل يًذُاع١ 

٫ تػتجاض ا٫َٔ خ٬ٍ  –غايبًا  –ٖٚصٙ ايسٚاؾع  0ا١ْٝ ٜٚؿاضنٗا َؿاضن١ ٚدس

أٜهًا اغتدساّ ٖصٙ  –ا٭ْؿط١ خاضز ْطام ايؿكٌ ، ٚاييت ميهٔ َٔ خ٬هلا 

                                           

 

 



 

 

ايسٚاؾع بؿهٌ وكل أغطاض تع١ًُٝٝ َطغٛب١ ، عًًُا بإٔ بعض ايت٬َٝص 

ٜتٛادسٕٚ زاخٌ املسضغ١ يؿذلات ط١ًٜٛ ، بػبب اٖتُاَاتِٗ ببعض ْٛاسٞ 

 0سضغٞ اؿط اييت مياضغْٛٗا ايٓؿاط امل

ْتٝذ١  –:  24إتاس١ ؾطم ناؾٝ٘ يًتٛدٝ٘ ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ -4   

٫ْؿػاٍ املسضغني ، ٚنٝل ٚقتِٗ املػُٛح ب٘ يٲؾطاف ع٢ً ايٓؿاط املسضغٞ 

اؿط ، ْؿأت َؿه١ً يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايٓؿاط ، سٝح أْ٘ ٫ ٜػتطٝع املسضؽ 

ٙ ، إ٫ يف ؾذل٠ اؿك١ احملسز٠ بعَٔ ٫ ٜػُح ايكٝاّ بع١ًُٝ اٱؾطاف ع٢ً ت٬َٝص

ي٘ بتذاٚظٙ ، أَا ع١ًُٝ اٱؾطاف ٚايتٛدٝ٘ ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ يًت٬َٝص ؾ٬ ٚقت 

 0ي٘ عٓس املسضؽ

َٚٔ ٖٓا تكبح ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ فا٫ً ضسبًا ، يتشكٝل عًُٝات 

 ، ٚتتهؿـ ايتٛدٝ٘ ٚاٱؾطاف بأْٛاع٘ املدتًؿ١ : ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚاملٗين

ؾٝ٘ املٍٝٛ ، ٚتدلظ خ٬ي٘ ا٫ٖتُاَات ، ٚتعٗط ايكسضات ، ٜٚتػع ؾٝ٘ ايٛقت ، مما 

ٜػاعس املسضؽ ع٢ً ايكٝاّ بتشكٝل املٗاّ املٓٛط ب٘ أزا٩ٖا يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

 0ايذلب١ٜٛ َٔ تٛدٝ٘ ٚإضؾاز 

ثايجًا :  ٚظا٥ـ تػِٗ يف ت١٦ٝٗ َٓار َسضغٞ غًِٝ يًع١ًُٝ 

 -ايتع١ًُٝٝ :

 ٜٚتُجٌ شيو يف :

                                           



 

 

: ٜعتدل ايٓؿاط املسضغٞ  25تك١ٜٛ ضٚح ايعٌُ نؿطٜل بني أغط٠ املسضغ١ -أ

َٔ  –اؿط ، ٚغ١ًٝ ؾعاي١ يتشكٝل ضٚح اؾُاع١ ٚتُٓٝتٗا ، ٚعٌُ أغط٠ املسضغ١ 

باعتباضٖا ؾطٜكا ، َتعاْٚني ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف  –َسضغني ٚت٬َٝص ٚإزاض٠ 

ٛز املسضغ١ دٛ َٔ اـٍُٛ ، ٚتكبح ايع٬قات ٚبسٕٚ تٛاؾط ايٓؿاط ٜػ 0ايذلب١ٜٛ 

بني ايت٬َٝص َتؿهه١ ا٭دعا٤ زٕٚ ضٚابط ، سٝح ٫ هسٕٚ ايٛقت ايهايف 

، ١يًتعإٚ، بػبب إْٗاى نٌ َِٓٗ يف َػ٦ٛيٝات٘ ايؿطز١ٜ ٚٚادبات٘ ايطٚتٝٓٝ

 0ٚأٖساف ايؿدك١ٝ 

 ٚع٢ً ايطغِ َٔ إميإ اؾُٝع بأ١ُٖٝ ايتعإٚ زاخٌ ايؿكٍٛ ٚخاضدٗا ،

غرل إٔ املسضغني ٜٓكطؾٕٛ ؾساٚهلِ َٚكطضاتِٗ ، بايطغِ َٔ تٛقع نجرل َٔ 

ايت٬َٝص ، بإٔ املسضؽ ًَِ ظُٝع َا ٜطغبْٛ٘ َٔ َعًَٛات ٚأْؿط١ ، إ٫ إٔ 

املسضؽ ٫ ٜعرل شيو أٟ اٖتُاّ ، نُا إٔ تٛقعات املسٜطٜٔ ٚاملؿطؾني ع٢ً 

غني يتشكٝل أٖساف املسضغ١ ا٭ْؿط١ تصٖب ٖبا٤ًا إشا مل ٜتعإٚ َعِٗ بك١ٝ املسض

0 

ٚمما غبل تتهح أ١ُٖٝ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ املتُج١ً يف املعاضض 

ٚاملٗطداْات ٚاملعػهطات ٚايطس٬ت ٚغرلٖا يف ضبط دٛاْب ايعٌُ باملسضغ١ ، 

ٚتك١ٜٛ ايطٚح املع١ٜٛٓ ٭ؾطازٖا ، ٚإٜكاظ ايؿعٛض ايعاّ بايٛسس٠ ايعه١ٜٛ يسِٜٗ ، 

غ١ٝ اؿط٠ ، تعٌُ ع٢ً تهٜٛٔ ع٬قات ٚقساقات َت١ٓٝ نُا إٔ ا٭ْؿط١ املسض

 0بني أعها٥ٗا ، َٔ املُاضغني ٚاملؿطؾني ٚاٱزاضٜني 

                                           



 

 

إٕ ايٓعاّ  –( 26)ت١ُٝٓ اٱسػاؽ باسذلاّ ايكإْٛ ٚايٓعاّ زاخٌ املسضغ١  - ب

ايػًِٝ ٖٛ ايصٟ ٜٓبع َٔ زاخٌ ا٭ؾطاز أْؿػِٗ ، ٚايصٟ ٜعدل عٔ ْؿػ٘ يف 

ع َػتٜٛات يًٓعاّ ٚايػًٛى ، ٖٚصا ٜع٢ٓ إٔ قٛض٠ ضغب١ اجملُٛع١ يف ٚن

فاٍ بٓا٤ ٖصا ا٫سذلاّ ميهٔ إٔ ًُْػ٘ َٔ خ٬ٍ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ 

اؿط٠ ، ؾطاملا ضغب ايتًُٝص يف ايٓؿاط ٚاختٝاض مماضغت٘ أختٝاضًا سطًا ، 

ٚغاِٖ يف ؽطٝط٘ َع بك١ٝ ظ٥٬َ٘ يف مجاع١ ايٓؿاط ، ٚٚنعٛا ي٘ 

ؾإ شيو وتِ  0طغٛب ؾٝٗا أثٓا٤ مماضغت٘ َػتٜٛات يًٓعاّ ٚايػًٛى امل

ع٢ً ايت٬َٝص ا٫يتعاّ ب٘ شاتًٝا ، ٭ْ٘ يٝؼ َؿطٚنًا عًِٝٗ ، مما ٜٓعهؼ 

ع٢ً تكبًِٗ يٓعاّ املسضغ١ ٚيٛا٥شٗا ٚقٛاْٝٓٗا ، ٚسؿاظِٗ عًٝ٘ ٚاسذلاَ٘ 

، ٚبصيو ٜعس ايٓؿاط املسضغٞ اؿط غب٬ًٝ تطبًٜٛا َ٪ثطًا يت١ُٝٓ ايسٚاؾع 

  ٫0سذلاّ ايكإْٛ ٚايٓعاّ ا٫دتُاع١ٝ 

إتاس١ ايؿطق١ أَاّ املسضغني ٚاملؿطؾني يؿِٗ ايسٚاؾع ايها١َٓ ٚضا٤  - ز

، إٔ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ فاٍ  27املٛاقـ املؿه١ً يبعض ايت٬َٝص 

تًكا٥ٞ ٜٓطًل َٓ٘ ايت٬َٝص شاتًٝا ، يًتعبرل بهٌ ٚنٛح عُا ىتًر 

١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، اييت ظٛالِٗ ، ؾٝطًكْٛ٘ عٓس مماضغتِٗ يٮْؿط

 0تتُاؾ٢ َع قسضاتِٗ ٚاغتعسازاتِٗ ٚتؿبع َٝٛهلِ ٚضغباتِٗ 

ٖٚٓا ػسض اٱؾاض٠ إىل إٔ ٖصٙ ا٭ْؿط١ تدلظ ايػًٛى غرل ايػٟٛ يس٣ 

                                           



 

 

ايت٬َٝص ، مما ٜتٝح يًُسضؽ ٚاملؿطف ٚاملٛد٘ ، ايؿطق١ ايها١ًَ ملعطؾ١ ساي١ 

س املسضؽ تًُٝصًا ؾؿٌ يف زضٚؽ ايتًُٝص ٚزضاغتٗا أثٓا٤ املُاضغ١ ، ؾكس ٜؿاٖ

ايطٜانٝات ، ٚقس سكل لاسًا نبرلًا ٚانتػب ايجك١ يف ْؿػ٘ عٓسَا أزاض ؾ٦ٕٛ 

 0مجاع١ َٔ مجاعات ايٓؿاط ، أٚ قُِ ؾ٦ًٝا ٚسطن١ يف ايٓؿاط املٝهاْٝهٞ 

نُا ٜػتطٝع املسضؽ إٔ ٜط٣ بعض ايت٬َٝص اـذٛيني ٚاملٓطٜٛٔ ع٢ً أْؿػِٗ 

١ تًكا١ٝ٥ ٚغط مجاعتِٗ اييت ٜطتبطٕٛ بٗا ، ٚقس ، ٜػًهٕٛ بططٜك١ َٓطكٝ

ٜتعطف ع٢ً َا ٜسٚض بتؿهرل ايت٬َٝص سٍٛ خدلات ٚػاضب َسضغِٝٗ خ٬ٍ 

اؾًػات َعِٗ َٚٓاقؿتِٗ َٚكاسبتِٗ يف ايطس٬ت ، ٜٚػتطٝع املسضؽ 

ايتعطف ع٢ً ايهجرل َٔ املؿه٬ت بؿت٢ أْٛاعٗا ، عٓسَا ٬ٜظَِٗ نؿطٜو عٌُ 

 0أْؿطتِٗ  ، ٚعهٛ يف ْؿاط َٔ

َٚٔ نٌ َا غبل ، ٜػتطٝع املسضؽ ٚاملؿطف إٔ ٜهٕٛ ؾهط٠ نا١ًَ عٔ 

زٚاؾع ايت٬َٝص ايها١َٓ ٚضا٤ َا ٜعٗطْٚ٘ َٔ َٛاقـ غرل َأيٛؾ١ زاخٌ ايؿكٌ ، 

مما ميهٓ٘ َٔ فاب١ٗ شيو ، ٚايعٌُ ع٢ً ٚنع اؿًٍٛ املٓاغب١ هلا ، ٚبصيو 

 0 ٜتٛاؾط دٛ قشٞ يهٌ تًُٝص َٔ خ٬ي٘ ٜتعًِ ُٜٚٓٛ

  : 28ضابعًا : ٚظا٥ـ تػِٗ يف تٛطٝس ايع٬ق١ بني املسضغ١ ٚاجملتُع

إٕ ٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ أ١ُٖٝ عع١ُٝ يف تٛطٝس ايع٬قات بني املسضغ١ 

اييت أْؿأٖا اجملتُع ـس١َ أؾطازٙ ، ٚاجملتُع ايصٟ تط٣ ؾٝ٘ املسضغ١ املٓؿ٧ 

 0ٚاملٍُٛ ٚاملعانس يهٌ َا تكّٛ ب٘ املسضغ١ َٔ أعُاٍ 

                                           

 



 

 

املسضغ١ مبباْٝٗا ٚإَهاْٝتٗا ايبؿط١ٜ ٚاملاز١ٜ ، متجٌ َطنعًا ؾُٝع أؾطاز ؾ

اجملتُع ، ٜتذُعٕٛ ؾٝ٘ يسضاغ١ ٚؽطٝط ٚتٓؿٝص أْؿط١ ، تػِٗ يف سٌ 

َؿانٌ اجملتُع ، ٚاييت تسخٌ ع٢ً ١٦ٖٝ أْؿط١ إىل املسضغ١ ، ٜٚكبح ايت٬َٝص 

 ٦0ٛيٝاتٗا ع٢ً عًِ مبؿطٚعات اؾُاع١ ، ٜٚػُٕٗٛ يف ؼٌُ دع٤ َٔ َػ

ٚعٓسَا تكّٛ املسضغ١ عٔ ططٜل أْؿطتٗا املدتًؿ١ بتكسِٜ خسَاتٗا إىل اجملتُع 

ع٢ً ١٦ٖٝ سؿ٬ت َٛغٝك١ٝ ، أٚ متجًٝٝات َػطس١ٝ أٚ َٔ خ٬ٍ إقا١َ املعاضض 

ؾإْٗا بصيو  0ايؿ١ٝٓ ، أٚ مح٬ت تطٛع١ٝ ، أٚ َٔ خ٬ٍ املٗطداْات ايطٜان١ٝ 

ُٓٗا ، ٜٚتعاْٚإ ع٢ً سٌ مجٝع املؿانٌ تػِٗ يف تٛطٝس ايع٬قات املت١ٓٝ بٝ

اييت تعذلنُٗا ، ٜٚػتطٝع اجملتُع إٔ ٜتؿِٗ إَهاْات املسضغ١ ، ٜٚكّٛ 

مبػاعستٗا َازًٜا ٚبؿطًٜا يف مجٝع بطافٗا ٚأْؿطت٘ ، ناغتدساّ ايٓٛازٟ ، 

مبا ؼٜٛ٘ َٔ ٬َعب ، ٚقاعات ، ٚأزٚات ٚأدٗع٠ ، َٚػاضح َٚهتبات ، ٚا٫غتؿاز٠ 

ات ايبؿط١ٜ يًُذتُع يسعِ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ املدتًؿ١ ، ٚبصيو َٔ اٱَهاْ

تػتطٝع املسضغ١ إٔ تػتجرل اٖتُاّ اجملتُع َٚػاْست٘ ، عٔ ططٜل أْؿطتٗا 

 0املدتًؿ١ 

 فا٫ت ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠                    

تعخط ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ بايعسٜس َٔ اجملا٫ت ، اييت تػاعس ايت٬َٝص 

ع٢ً اختٝاض ايدلاَر املسضغ١ٝ ٚإعسازٖا ، بٓا٤ ع٢ً ظطٚؾٗا ٚإَهاْٝاتٗا ، ٚع٢ً 

ٚقس  0اختٝاض مجاع١ ايٓؿاط اييت تتُاؾ٢ َع َٝٛهلِ ٚقسضاتِٗ ٚاغتعسازاتِٗ 

فا٫ت ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ، ٚتؿعبت ؽككاتٗا ، ا٭َط ايصٟ  تتعسزت تكػُٝا

َٔ َٝٛهلِ ٚتتُاؾ٢ َع  ٜػاعس ايت٬َٝص ع٢ً مماضغ١ ا٭ْؿط١ اييت تٓبع

قسضاتِٗ ٚاغتعسازاتِٗ ، مما ٜػِٗ يف ت١ُٝٓ ؾدكٝاتِٗ َٔ مجٝع ْٛاسٝٗا 



 

 

 0اؾػ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ٚتعس َؿاضن١ ايتًُٝص يف ؽطٝط بطاَر ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ َٔ 

ب١ أِٖ ايٛغا٥ٌ اييت تػاعس ع٢ً تهٜٛٔ ؾدك١ٝ ايتًُٝص ، َٚٓش٘ ايؿطم املٓاغ

ؾه٬ عٔ إٔ  0يتشكٝل شات٘ ٚإؾباع سادات٘ ، ٚت١ُٝٓ قسضات٘ ٚاغتعسازات٘ 

ايدلاَر اييت ٜؿاضى ؾٝٗا ايتًُٝص ، تسؾع٘ ٭ٕ ٜبصٍ قكاض٣ دٗسٙ ٱلاسٗا 

ٚيتطبٝل بطاَر ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ يف اجملاٍ ايتعًُٝٞ  0ٚؼكٝل أٖساؾٗا 

  -: 29، ٜٓبػٞ إٔ تطاع٢

 0ع غٔ ايت٬َٝص يف كتًـ َطاسٌ ايتعًِٝ َس٣ َٓاغبتٗا ٚتسضدٗا َ -

 0َس٣ َٓاغبتٗا يًب١٦ٝ احمل١ًٝ ، ٚؾًػؿ١ اجملتُع  -

 0َس٣ َٓاغبتٗا ٱَهاْٝات املسضغ١ ٚظطٚؾٗا  -

إٔ ؼكل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ يًٓؿاط املسضغٞ ، عٝح ٜكبح نٌ بطْاَر  -

 0ٚغ١ًٝ ٫ غا١ٜ يف سس شات٘ 

 ط١ املسضغ١ٝ اؿط٠فا٫ت َٔ ا٭ْؿ 4ٚغٝتِ ا٫قتكاض ع٢ً عطض 

  أ٫ٚ: ايٓؿاط ايطٜانٞ املسضغٞ

نإ يًتكسّ ايعًُٞ ٚاخذلاع اٯي١ ، ٚقٝاّ اٱْػإ باغتدساَٗا اْعهاغات 

غًب١ٝ ع٢ً قشت٘ ، سٝح قًت يٝاقت٘ ايبس١ْٝ ، ٚاعتًت قشت٘ ، ٚبسأت تعٗط 

                                           

 



 

 

ت تؿٖٛات ايكٛاّ ، نُا اظزاز ٚقت ؾطاغ٘ ، ْتٝذ١ اخذلاعات٘ املتعسز٠ ، ٚاييت سً

َٚٔ ٖٓا أقبشت َؿانٌ اٱْػإ ايكش١ٝ  0قٌ اجملٗٛز ايبسْٞ يٲْػإ 

 0ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ أنجط تعكٝسًا : مما زؾع٘ إىل ايتؿهرل يف ايتػًب عًٝٗا 

يكس أنست ايبشٛخ ٚايسضاغات ، إٔ ع٬ز اٱْػإ َٔ تًو ا٭َطاض 

، ٚايبعس ٚايتؿٖٛات ايكٛا١َٝ ٜتُجٌ يف مماضغ١ اؿطن١ ٚايٓؿاط باغتُطاض 

بكسض اٱَهإ عٔ اغتدساّ تًو اٯ٫ت ٚاملعسات : اييت أقابت٘ باـٌُ ٚايهػٌ 

 0ٚايتشًٌ اؾػسٟ املػتُط 

 ٢ٚبصيو ٜط٣ ايباسح إٔ مماضغ١ ايٓؿاط ايطٜانٞ ، ٚاملسا١َٚ عً

اؿطن١ ، ٖٞ ايع٬ز اؾصضٟ ملدتًـ املؿانٌ ، َٔ تؿٖٛات قٛاَٝ٘ ٚأَطاض 

، ٚميهٔ ٱْػإ احملاؾع١ ع٢ً يٝاقت٘ ٚغعازت٘ ، تعذلض قش١ اٱْػإ ٚنٝاْ٘ 

ٚشيو ملُاضغت٘ أيٛاًْا َٔ ايٓؿاط ايطٜانٞ يف ٚقت ايؿطاؽ ٚؾل قسضات٘ ٚإَهاْات٘ 

ٖصا  0ٚاغتعسازات٘ ٚتبعا يطغبت٘ َٚٝٛي٘ ػاٙ أمناط ايٓؿاط ايطٜانٞ املدتًـ 

ٕ ٜهع ؾه٬ عٔ إضؾازٙ ٭ؾطاز أغطت٘ مجٝعا إىل مماضغ١ ايٓؿاط ٚاؿطن١ ، بأ

هلِ بطْافًا يُٝاضغٛٙ ٚؾكا ٭ٚقات ؾطاغِٗ ، ٚبٓا٤ ع٢ً قسضاتِٗ َٚٝٛهلِ ، مما 

ٜٓعهؼ اهابًٝا ع٢ً مجٝع أدٗعتِٗ اؾػ١ُٝ ٚأعها٥ِٗ بايكش١ ٚايعاؾ١ٝ ، 

سٝح تكّٛ بٛظا٥ؿٗا ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌُ ، ٜٚبعس املًٌ ٚايػأّ عٔ ْؿٛغِٗ ، 

ٕٛ ي٘ أثط طٝب ٚؾعاٍ ع٢ً ٚتٓدؿض زضد١ ايتٛتط ايعكيب عٓسِٖ ، مما ٜه

 0سٝاتِٗ َٚػتكبًِٗ 

ْٚتٝذ١ يًؿٛا٥س ايهجرل٠ يًٓؿاط ايطٜانٞ اؿطنٞ ، ؾكس اٖتُت ب٘ 

امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ، ٚدعًت٘ دع٤ًا َٔ بطافٗا َٚكطضاتٗا ايسضاغ١ٝ ، ٚاعتدلت٘ 

ٚغ١ًٝ ٖا١َ يف تهٜٛٔ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ايػ١ًُٝ بني ا٭ؾطاز زاخٌ املسضغ١ 



 

 

نُا اٖتُت املسضغ١ بأيٛإ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ايطٜان١ٝ املدتًؿ١ ،  0ٗا ٚخاضد

٭ثطٖا ايعُٝل يف َػاعس٠ ت٬َٝصٖا ع٢ً ؼكٝل منًٛا َتعًْا َتها٬َ ، باعتباضٙ 

فا٫ َٔ فا٫ت ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ يسٚضٙ ايؿعاٍ يف ؼكٝل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ 

0 

سضغٞ ، ايصٟ ٜعٌُ ايت٬َٝص ٜٚط٣ ايباسح إٔ بطْاَر ايٓؿاط ايطٜانٞ امل

َٔ خ٬ي٘ َتعانسٜٔ ، ٜٚتعًُٕٛ ؾٝ٘ نٝـ ًٜعبٕٛ َتعاْٚني ، ٫بس ٚإٔ ٜ٪نس 

زٚض ايكاز٠ ٚايتبع١ٝ ، ؾٓذاح أٟ َؿطٚع أٚ بطْاَر ٜتٛقـ ع٢ً ايكٝاز٠ ايطؾٝس٠ ، 

ٚايتبع١ٝ ايكاؿ١ املطٝع١ ، ٜٚتسضب ايت٬َٝص َٔ خ٬ٍ ايٓؿاط ايطٜانٞ 

از٠ ٚتابعني ، َٚٔ خ٬ٍ بطاَر ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ املسضغٞ نٝـ ٜهْٕٛٛ ق

املدتًؿ١ ٚمماضغتٗا ٜػتطٝع ايتًُٝص إٔ ٜتسضب ٜٚكبح قا٥سًا قاؿًا ٚتابعًا 

 0َطٝعًا 

نُا ٜط٣ ايباسح إٔ ايكٝاز٠ ٚايتبع١ٝ نًتاُٖا نطٚضٜتإ ٱمتاّ أٟ 

ْؿط١ ٚمبع٢ٓ آخط ؾإ ا٭ 0بطْاَر أٚ َؿطٚع ، إش إٔ يهٌ َُٓٗا زٚضًا ٜػِٗ ب٘ 

ايطان١ٝ تػع٢ َٔ خ٬ٍ بطافٗا ٚٚغا٥ًٗا املتعسز٠ إىل انتػاب ايت٬َٝص 

عٓسَا ٜهٕٛ َػ٫ٛ٦ عٔ عٌُ َا عًْٛا  -ايكؿات ايكٝاز١ٜ ،اييت ػعٌ ايتًُٝص

ٚأخًا َٚػاعسًا يع٥٬َ٘ ، ٚبايتايٞ عٓسَا ٜهٕٛ تابعًا ، ًٜتعّ بأسهاّ اؾُاع١ 

ٛي١ٝ يكاحل اجملُٛع ، ٖٚصٙ ايكؿات اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا ، ٚقازض ع٢ً ؼٌُ املػ٦

غايبًا َا تُٓٛ يس٣ ت٬َٝص اؿًك١ ايجا١ْٝ َٔ ايتعًِٝ ا٫غاغ٢ َٔ خ٬ٍ 

 0ايٓؿاط ايطٜانٞ املسضغٞ 

ٜتِ اختٝاض  –املطدٛ ؼكٝكٗا َٔ ٚضا٤ ايٓؿاط ايطٜانٞ  –ٚؾ٢ ن٤ٛ ا٭ٖساف 

سازاتِٗ ْٛع ايٓؿاط ، ايصٟ ٜٓاغب طبٝع١ ايت٬َٝص َٚٝٛهلِ ٚقسضاتِٗ ٚاغتع



 

 

اييت غٝؿذلنٕٛ ؾٝٗا ، يف سسٚز اٱَهاْات املتاس١ ، ٚيصيو لس تٓٛعًا يف 

 0تكػِٝ بطاَر ايٓؿاط ايطٜانٞ املسضغٞ 

 بطاَر ايٓؿاط ايطٜانٞ املسضغٞ 

تكسض اٱزاض٠ ايعا١َ يًٓؿاط املسضغٞ خط١ ؾُٝع ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ املدتًؿ١ ، 

ط وسز أْؿطت٘ ٚبطاف٘ ، ؾُهتب يف بسا١ٜ ايعاّ ايسضاغٞ ، ٚنٌ َهتب يًٓؿا

ايٓؿاط ايطٜانٞ ٜهع بطْافًا ٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ٚغرلٖا 

ٚتٗسف  0َٔ ا٭ْؿط١ اييت تٓعُٗا امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ خ٬ٍ ايعاّ ايسضاغٞ 

ٖصٙ اـط١ ٚايدلْاَر احملسز هلا إىل ضؾع َػت٣ٛ ايًٝاق١ ايبس١ْٝ يًت٬َٝص ، 

ز َٔ ايت٬َٝص ٚاملسضغني ٚايعاًَني باملسضغ١ يف ا٭ْؿط١ َٚؿاضن١ أندل عس

 0املسضغ١ٝ ، ٚؾػٌ أٚقات ؾطاغِٗ ، ٚخاق١ أثٓا٤ ايعط٬ت ايطزل١ٝ املدتًؿ١ 

نُا تٗسف إىل ايهؿـ عٔ أقشاب ايكسضات اـاق١ ، َٔ املٖٛٛبني يف اجملاٍ 

ٌ ع٢ً ايطٜانٞ ، ٚايعٌُ ع٢ً ايعٓا١ٜ بِٗ ، ٚقكٌ َٛاٖبِٗ ٚقسضاتِٗ ، ٚايعُ

ا٫عتٓا٤ بايت٬َٝص ايعازٜني ٚغرلِٖ َٔ ايت٬َٝص املعاقني ، مما ٜتٝح هلِ 

 0ايتهٝـ َع املسضغ١ ٚبايتايٞ َع اجملتُع احمل٢ً 

ٜٚط٣ ايباسح إٔ أٖساف ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ تًو تتُاؾ٢ َع أٖساف 

ايتعًِٝ ٚغٝاغت٘ ، ٭ٕ ؼكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف ٖٛ إلاح يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، 

ٚيكس ٚنعت أٖساف اـطط ٚايدلاَر يهٞ تتُاؾ٢ َع  0ل ٭ٖساؾٗا ٚؼكٝ

أٖساف َطس١ً ايتعًِٝ ا٫غاغ٢ بكٛض٠ عا١َ ، ٚاؿًك١ ايجا١ْٝ َٓ٘ بكٛض٠ 

خاق١ ، سٝح إٔ ايٓؿاط ايطٜانٞ ٜعتدل َٔ أِٖ ايٛغا٥ٌ احملكك١ يهجرل َٔ 

ا١ْٝ َٔ ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ اييت تػع٢ إيٝٗا ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، ٚاؿًك١ ايج

 0ايتعًِٝ ا٫غاغ٢ 



 

 

ٚؼ٣ٛ بطاَر ايٓؿاط ايطٜانٞ املسضغٞ ، فُٛع١ َٔ ا٭ْؿط١ اييت 

ّ ( ، َٚععُٗا  1996 – 75سسزتٗا خطط ايٓؿاط ايطٜانٞ املت٬سك١ َٓص عاّ ) 

: ا٭يعاب ٚايسٚضات ايطٜان١ٝ )  30يف ايػايب َتؿاب١ٗ يف احملت٣ٛ ٚاؾٖٛط ، ٢ٖٚ

 0ػت٣ٛ املطنعٟ ( ع٢ً َػت٣ٛ املطاقب١ ٚع٢ً امل

ايبط٫ٛت ٚاملٓاؾػات ايؿطز١ٜ ) ع٢ً َػت٣ٛ املطاقب١ ٚع٢ً املػت٣ٛ  -

 املطنعٟ ( 

  0إعساز املٓتدبات باملطاقبات  -

 0املٗطداْات ٚايعطٚض ايطٜان١ٝ  -

 0َطنع ايتسضٜب ايطٜان١ٝ باملطاقبات  -

ٚتعتدل ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٚايكش١ٝ دع٤ًا أغاغًٝا يتٓؿٝص َٓاٖر ايذلب١ٝ 

ٜان١ٝ ٚايكش١ٝ ٚبطافٗا بامل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ، ٚع٢ً مجٝع املػتٜٛات ايط

سٝح تًعب ا٭ْؿط١ اييت ؼٜٛٗا ايدلاَر ، زٚضًا ًَُٗا يف سٝا٠ ايتًُٝص ٚاملسضغ١ 

ٚاجملتُع ، مما ٜٓعهؼ اهابٝا ع٢ً قش١ اجملتُع ٚتكسَ٘ ، َٚٔ بطاَر 

 :  31ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٚايكش١ٝ باملساضؽ َا ًٜٞ

 0ات ايساخ١ًٝ باملسضغ١ ايًكا٤ -

  0ايًكا٤ات اـاضد١ٝ باجملتُع احمل٢ً  -

                                           

 



 

 

تٓعِ ٖصٙ ايًكا٤ات بني ؾكٍٛ املسضغ١ :  32أ٫ًٚ: ايًكا٤ات ايساخ١ًٝ

ٚمجاعاتٗا خ٬ٍ ؾذل٠ ا٫غذلاس١ ، سٝح ػط٣ خ٬هلا َػابكات ؾطز١ٜ 

٢ٖٚ يف ايٛاقع َعس٠ إعسازا َٓعًُا ، يف ؾهٌ بطْاَر َٔ قبٌ َسضؽ  0ٚمجاع١ٝ 

ايٓؿاط ايطٜانٞ ، ٚؾ١ٓ ايٓؿاط باملسضغ١ ، ٜٚػتُط ٖصا ايٓؿاط ست٢ ْٗا١ٜ 

ٚؾ٢ ايػايب ٜػتػٌ َسضؽ ايذلب١ٝ ايطٜان١ٝ دع٤ًا َٔ ايؿذل٠  0ايعاّ ايسضاغٞ 

املػا١ٝ٥ ، نٞ ٜػتهٌُ ايًكا٤ات ، ٚشيو بػبب قكط ٚقت ؾذل٠ ا٫غذلاس١ ، 

ًكا٤ات ايساخ١ًٝ أ١ُٖٝ ٜٚط٣ ايباسح إٔ هلصٙ اي 0ٚنجط٠ عسز ايؿطم املؿاضن١ 

نبرل٠ ، باعتباضٖا ؾطق١ طٝب١ ٫نتؿاف املٖٛٛبني ايصٜٔ غُٝجًٕٛ املسضغ١ يف 

  0ايًكا٤ات اـاضد١ٝ ، إىل داْب أُٖٝتٗا ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 ثاًْٝا : ايًكا٤ات اـاضد١ٝ : 

٢ٖٚ َػابكات ٚيكا٤ات ػط٣ بني أؾطاز ٚؾطم َٔ َساضؽ املٓطك١ ، ٚؾ٢ 

كتًـ أْٛاع ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ ، ٜٚكّٛ َهتب ايٓؿاط 

ايطٜانٞ ٚيتٛدٝ٘ ايطٜانٞ بٛنع بطْاَر هلصٙ ايًكا٤ات ، ٚتٗسف إىل ضبط 

املسضغ١ باجملتُع احمل٢ً ، ٚاغتجُاض َتبازٍ ٱَهاْات املسضغ١ ٚاجملتُع ، يتٛطٝس 

 0ايع٬قات بُٝٓٗا 

٣ بني أؾطاز ٚمجاعات ، مت اختٝاضٖا َٔ قبٌ إٕ ايًكا٤ات اـاضد١ٝ ػط

َساضغٗا يتُجًٝٗا يف ٖصٙ ايًكا٤ات ، ِٖٚ ايت٬َٝص ايباضظٕٚ ، ٚتؿتٌُ ٖصٙ 

ايًكا٤ات ع٢ً : غساغٝات نط٠ ايكسّ ، ث٬ثٝات نط٠ ايػ١ً ، ٚضباعٝات نط٠ 

                                           



 

 

 0ايطا٥ط٠  أٚ َا ؾابٗ٘ ، ٚتٓعِ عاز٠ يف املٓاغبات ايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ ٚايس١ٜٝٓ 

٢ و٢ٝ املٓكٛضٟ : ايطٜان١ يًذُٝع ، ططابًؼ ، املٓؿأ٠ ايعطب١ٝ يًٓؿط عً

تٓعِ ٖصٙ املٗطداْات ٚايعطٚض ايطٜان١ٝ  103ّ ، م  1980ٚايتٛظٜع ٚاٱع٬ّ ، 

ٱسٝا٤ كتًـ املٓاغبات ايٛط١ٝٓ ٚايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ، ٚتصنط٠ ايٓـ٤ 

ب َا تؿتٌُ عًٝ٘ َٔ بتاضٜذ ايبط٫ٛت ٚاجملاز ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ، إىل داْ

ايتُطٜٓات ٚايتؿه٬ٝت ايبٓا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ ، ٚاييت هلا زٚض نبرل ٚؾعاٍ يٛنع 

 0ايًب١ٓ ايػ١ًُٝ ؾٌٝ ق٣ٛ ، قازض ع٢ً ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ 

ٚتكّٛ نٌ بًس١ٜ أٚ َطاقب١ بتؿهٌٝ ؾإ َتدكك١ هلصا ايعطض ، 

عِ نٌ يتٓعِٝ ٖصٙ ايعطٚض ٚاملٗطداْات ايطٜان١ٝ ٚتٓؿٝصٖا ، نُا تٓ

َ٪غػ١ تع١ًُٝٝ عطٚض َٚٗطداْات ضٜان١ٝ ، يف ْٗا١ٜ نٌ عاّ ، تتٛهًا يهٌ 

 0اؾٗٛز اييت بصيت خ٬ٍ ايعاّ ايسضاغٞ 

تٗسف يطعا١ٜ املٖٛٛبني َٔ  : 33ضابعًا : َطنع ايتسضٜب ايطٜان١ٝ

ايت٬َٝص يف مجٝع اجملا٫ت ايطٜان١ٝ ، سطقًا ع٢ً زعُٗا ٚزؾعٗا يًُعٜس َٔ 

ٚت١ُٝٓ ا٫غتعسازات ٚايكسضات ايؿطز١ٜ يسٜٗا ، إىل أقك٢ سس  ايبصٍ ٚايعطا٤ ،

 0تػُح ب٘ إَهاْاتٗا ايطبٝع١ٝ 

َٚهتب ايٓؿاط بهٌ بًس١ٜ وطم ع٢ً إْؿا٤ ٖصٙ املطانع ايطٜان١ٝ ، ملا 

هلا َٔ أ١ُٖٝ تطب١ٜٛ ، يف قكٌ قسضات ايت٬َٝص ، ٚإعسازِٖ مبػاعس٠ َسضبني 

عس ، ٜطاع٢ ؾٝ٘ َٛاعٝس ايتسضٜب ، َتدككني ، ٜٚتِ شيو عٔ ططٜل بطْاَر َ

                                           



 

 

ٚتتٛىل نٌ َطاقب١ عٔ ططٜل ٚسس٠ ايٓؿاط املسضغٞ بٗا ، إعساز  0ٚأَانٓٗا 

َطانع يف َٓطك١ َتٛغط١ بايبًس١ٜ ، يتُهني َععِ ايت٬َٝص َٔ ا٫غتؿاز٠ 

 0َٓٗا ، ؼت ضعا١ٜ أسس املتدككني ٚإؾطاؾ٘ 

 خاَػًا : إعساز املٓتدبات باملطاقبات :

ايٛقٍٛ بايت٬َٝص املٖٛٛبني يسضد١ عاي١ٝ َٔ املٗاض٠ ٚاٱتكإ ، ٚتٗسف إىل 

سٝح ٜتِ اختٝاض ايت٬َٝص عٔ ططٜل ؾ١ٓ َعس٠ هلصا ايػطض ، يتُجٌٝ املطاقب١ 

يف ايًكا٤ات اـاضد١ٝ ، ٚتٛنٌ ع١ًُٝ ايتسضٜب ٚاٱؾطاف بٗصٙ املطانع إىل 

قكًِٗ ، نب١ َٔ ايعٓاقط ايكٝاز١ٜ ايذلب١ٜٛ املتدكك١ ، يًعٌُ ع٢ً 

ٚايٛقٍٛ بِٗ إىل َطاسٌ َتكس١َ َٔ ايتسضٜب ٚاملٗاض٠ ٚاـدل٠ ، يًُؿاضن١ بِٗ 

 0يف املٓاغبات ٚايبط٫ٛت اييت ػط٣ بني املطاقبات 

 ثاًْٝا :  ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ املسضغٞ   

 َكس١َ :

ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ املسضغٞ ٖٛ شيو ايٓؿاط ايصٟ ٜػًب عًٝ٘ ايطابع 

ٙ ، مبا وكك٘ َٔ تطابط ٚتٓعِٝ يًع٬قات ا٫دتُاعٞ أنجط َٔ غرل

ا٫دتُاع١ٝ بني ايت٬َٝص ٚايتًُٝصات ع٢ً ا٫ْتعاّ يف مجاع١ ، ٜٚهٕٛ عٓكطًا 

عا٬ًَ ٖٚاًَا ؾٝٗا ، ٜٚأخص َٓٗا ٜٚعطٝٗا يُٝٓٛ ٜٚتطٛض ، ؾايٓؿاط ا٫دتُاعٞ 

ٚغ١ًٝ تطب١ٜٛ شات أثط ٚانح يف سٝا٠ ايت٬َٝص ، ملا ي٘ َٔ زٚض يف ؼطِٝ 

ٜٚػِٗ ايٓؿاط  0 34ٛادع بني سٝاتِٗ زاخٌ املسضغ١ ٚسٝاتِٗ خاضدٗااؿ

                                           



 

 

ا٫دتُاعٞ املسضغٞ يف قٝاّ ايكساق١ ايٛز١ٜ بني أؾطاز اؾُاع١ اييت متاضؽ 

ْؿاط ٚاسسًا ، ٚايتسضٜب ع٢ً اـس١َ ايعا١َ ، ٚمماضغ١ ايسميكطاط١ٝ ، ٚؼٌُ 

كإْٛ ، ٚايتٛؾٝل بني املػ٦ٛي١ٝ ٚايتعإٚ ٚايجك١ يف ايٓؿؼ ، ٚاسذلاّ ايٓعاّ ٚاي

  0 35قاحل ايؿطز ٚقاحل اؾُاع١ ، ٚتكسٜط ايك١ُٝ ايعاي١ٝ ٭ٚقات ايؿطاؽ

ٚايباسح ٜط٣ إٔ تعسز أٚد٘ ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ ، َٔ مجعٝات يًطس٬ت 

ٚايعٜاضات ،ٚأخط٣ يًُكاٜـ ٚاملعػهطات ، ٚمجعٝات ي٬ستؿا٫ت ٚاـس١َ 

ٚمماضغت٘ ، ٚايتسضٜب ع٢ً  ايعا١َ ، تعس فا٫ خكبًا يًٓؿاط ا٫دتُاعٞ

أمناط ايػًٛى املدتًؿ١ ، ٚفا٫ ٫نتػاب ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ اؿُٝس٠ ، 

 0ٚايتسضٜب ع٢ً ايكٝاز٠ ٚايتبع١ٝ بطٚح زميكطاط١ٝ غ١ًُٝ 

ْٚعطًا ٭١ُٖٝ ا٭ْؿط١ ا٫دتُاع١ٝ املسضغ١ٝ بايٓػب١ يًؿطز ٚاؾُاع١ ، 

س ٜس ايعٕٛ إيٝٗا ، ٚايعٌُ ع٢ً ؾكس أقبح ٚادبًا ع٢ً املسضغ١ ا٫ٖتُاّ بٗا ، َٚ

تٓعُٝٗا يف إطاض ْعِ اؾُاع١ ايعا١ًَ مبدتًـ قا٫ت ا٭ْؿط١ ا٫دتُاع١ٝ 

                            036املسضغ١ٝ ، زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا 

 

 مجاعات ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ ٚبطاف٘ 

ٜعس ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ َٔ أِٖ ٚأزم فا٫ت ايٓؿاط املسضغٞ اؿط 

ٓٛعًا ، سٝح تتشسز مجاعات٘ يف إعساز َٔ ايت٬َٝص ، ش٣ٚ املٍٝٛ املؿذلن١ ت

                                                                                                  

 

 

 



 

 

ٚا٫غتعسازات املتكاضب١ ، ٜؿاضنٕٛ يف مماضغ١ بطاف٘ املتٓٛع١ بٓا٤ ع٢ً 

قسضاتِٗ ٚاغتعسازاتِٗ ٚشيو ٱؾباع َٝٛهلِ ، ٚانتػاب قُٝ٘ اؿُٝس٠ ، 

  0، ٚإْهاض ايصات ٚأمناط ايػًٛى اييت ٜػًب ع٢ً دًٗا طابع ايتعإٚ ٚايتآظض 

َٚٔ أِٖ مجاعات ٖصا ايٓؿاط اييت اؾتًُت عًٝٗا خطط ٚبطاَر ايٓؿاط 

 0املسضغٞ َا ٜأتٞ 

 0مجاع١ ايٓٛازٟ املسضغ١ٝ  -

 0مجاع١ ا٫ستؿا٫ت ايس١ٜٝٓ ٚايٛط١ٝٓ  -

 0مجعٝات ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ  -

 0مجاع١ خس١َ ايب١٦ٝ  -

 0مجاعات املعػهطات ايكٝؿ١ٝ  -

 0ايعٜاضات مجاع١ ايطس٬ت املسضغ١ٝ ٚ -

 0فايؼ اٯبا٤  -

ٚمما ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ يهٌ مجاع١ َٔ تًو اؾُاعات ٚاؾُعٝات أ١ُٖٝ 

ٚزٚضًا ، ميهٔ إٔ تػِٗ ب٘ يف ع١ًُٝ ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ يًت٬َٝص ، نُٔ اٱطاض 

 0ايذلبٟٛ ٚؼت إؾطاف املعًُني ٚاملؿطؾني املتدككني ، َٚسضا٤ املساضؽ 

َٔ ٖصٙ اؾُاعات ٚاؾُعٝات ٚبطافٗا ٜٚػتعطض ايباسح زٚض نٌ مجاع١ 

 -ؾُٝا ًٜٞ :

  -أ٫ًٚ : مجاع١ ايٓٛازٟ املسضغ١ٝ :

تتهٕٛ َٔ فُٛع١ ايت٬َٝص ايصٜٔ هلِ ٍَٝٛ مٛ ايعٌُ ٚا٫غتعساز ي٘ ، 



 

 

( تًُٝصًا َٔ ا٭عها٤ املكتٓعني  30 – 20ع٢ً إٔ ٜهٕٛ عسز ايت٬َٝص بٗا ) 

ايت٬َٝص ش٣ٚ املٍٝٛ ٚايكسضات  بؿهطتٗا ، ٚتٗسف ٖصٙ اؾُاع١ إىل َؿاضن١

املتُج١ً يف مماضغ١ ْؿاط ٚاسس ، ٚايتسضٜب ع٢ً مماضغ١ املٗاضات اـاق١ 

، ٚإؾباع َٝٛهلِ اـاق١ ، ٚتهٜٛٔ ايؿدك١ٝ املتع١ْ  ١باٱزاض٠ ايسميكطاطٝ

  0ادتُاعًٝا ْٚؿػًٝا ٚأخ٬قٝا ٚضٜانًٝا ، َٔ خ٬ٍ املػ٦ٛيٝات اييت مياضغْٛٗا 

ا٭ٖساف عٔ ططٜل تًو اؾُاعات اييت تكّٛ ع٢ً ٜٚتِ ؼكٝل ٖصٙ 

دٗٛز املعًِ املتدكل ايصٟ ٣ٜٛٗ ع٬ُ َعٝٓا ، ٜٚطغب يف ْكً٘ ٚتُٓٝت٘ يس٣ 

ٚغايبًا َا تهٕٛ ٖصٙ ايٓٛازٟ با٭قػاّ ايساخ١ًٝ ، اييت ٜعا٢ْ  0ايت٬َٝص 

ت٬َٝصٖا َٔ ٚقت ايؿطاؽ ايطٌٜٛ يسِٜٗ ، ا٭َط ايصٟ قس ٜذلتب عًٝ٘ امطاف يف 

يػًٛى إشا مل ٜػتػٌ اغتػ٫٬ أَجٌ ، ٚشيو عٔ ططٜل تكسِٜ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ا

ٜٚط٣ ايباسح إٔ مجاعات ايٓٛازٟ املسضغ١ٝ يف  037ٚايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ هلِ 

املساضؽ ، ٚبايتشسٜس با٭قػاّ ايساخ١ًٝ يًُ٪غػات ايتع١ًُٝٝ ، متجٌ َطنعًا 

ع١ٝ اٱْػا١ْٝ ، ٚتٓعُٝٗا بايؼ ا٭١ُٖٝ ، َبٓٝا ع٢ً أغاؽ ايع٬قات ا٫دتُا

ٚتطابطٗا مبا ٜهؿٌ غطؽ ايؿاع١ًٝ ٚا٫هاب١ٝ بني أعها٤ ٖصٙ اؾُاعات 

ٚتط٣ مجاعات ا٭ْس١ٜ املسضغ١ٝ ٖصٙ ا٭ْس١ٜ ٚتعسٖا ع٢ً  0با٭قػاّ ايساخ١ًٝ 

أغؼ ق١ٜٛ ، تػاعس ع٢ً اغتدساَٗا بأٜػط ايػبٌ ، ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا يف ت١ُٝٓ 

، ٚتعٜٛس ايت٬َٝص خ٬ٍ ٚقت ايؿطاؽ ع٢ً منط  ٚتهٜٛٔ ايؿدك١ٝ املتها١ًَ

اؿٝا٠ املٓع١ُ ٚايػرل ٚؾل إطاض تطبٟٛ كطط ، ٚؾٝٗا فاٍ يًتسضٜب ع٢ً 

 0مماضغ١ سٝا٠ ايؿٛض٣ زاخٌ اؾُاع١ ، ٚإبطاظ ؾدكٝات ايت٬َٝص ايكٝاز١ٜ 

 ثاًْٝا : مجعٝات ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ :

                                           

 



 

 

ب ايذلب١ٝ يف ؼكٝل إٕ ت١٦ٝٗ فا٫ت ايعٌُ ايتعاْٚٞ َٔ أِٖ أغايٝ

أٖساؾٗا ،سٝح تأخص ٖصٙ اجملا٫ت قٛضًا عسٜس٠ زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا ، َٚٔ 

أِٖ اؾُعٝات شات ا٭غطاض املدتًؿ١ ٚاييت َٔ نُٓٗا : اؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ 

ت١ُٝٓ  -ٚؼكل ٖصٙ اؾُعٝات عس٠ أغطاض ٚتػِٗ يف : 0 38يًُككـ املسضغٞ

ايكِٝ اييت ٜطن٢ عٓٗا اجملتُع ، ٚاييت بعض ا٫ػاٖات ،ٚتطغٝذ ايعسٜس َٔ 

تعس املٛاطٔ ايكاحل َٓٗا : ايتعإٚ ٚا٭َا١ْ ٚؼٌ املػ٦ٛي١ٝ ، ٚاسذلاّ اٯخطٜٔ 

،ٚاٱسػاؽ با٫ْتُا٤ يًذُاع١ ، نُا ٜسضب ايعٌُ ايتعاْٚٞ ايت٬َٝص ع٢ً 

ب ايعسٜس َٔ املٗاضات ٚتُٓٝتٗا َجٌ ايبٝع ٚايؿطا٤ ، ٚاملٗاض٠ يف اؿػاب ، إىل داْ

اـدل٠ اييت وكٌ عًٝٗا ايتًُٝص َٔ خ٬ٍ مماضغ١ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓؿاط ، 

 0ٚأغًٛب املعا١ًَ ، ٚنبط ايٓؿؼ 

ٚيهٞ وكل ايعٌُ ايتعاْٚٞ أٖساؾ٘ ايذلب١ٜٛ ٚا٫دتُاع١ٝ ، هب إٔ ٜساض 

بططٜك١ تػُح يًت٬َٝص مبُاضغ١ مجٝع َػ٦ٛيٝاتِٗ َٔ ؾطا٤ استٝادات 

ٚتٛظٜع ا٭ضباح ع٢ً املػاُٖني ، ٜٚتِ خ٬هلا تسضٜب املككـ ، ٚؼسٜس ا٭غعاض ، 

ايت٬َٝص ع٢ً أغايٝب ايتعإٚ ٚؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ ، ٭١ُٖٝ شيو يف بٓا٤ اجملتُع ، 

ٚشيو عٔ ططٜل املُاضغ١ ايؿع١ًٝ يًٓؿاط ، ست٢ ٜكبح عاز٠ غًٛن١ٝ َتأق١ً 

از ، يف ايت٬َٝص ، ؼسِٖٚ إىل ايعٌُ اؾُاعٞ يف ايتؿهرل ٚايتٓعِٝ ٚاٱْت

 0ٚتسضٜبِٗ ع٢ً ايتهاؾٌ ـرل فتُعِٗ 

 ثايجًا : مجاعات املعػهطات ايكٝؿ١ٝ :

تهتػب بطاَر املعػهطات تكسٜطًا نبرلًا ٚاعذلاؾًا بكُٝتٗا ايذلب١ٜٛ ، اييت 

                                           

 



 

 

هب إٔ مياضغٗا نٌ تًُٝص ٚتًُٝص٠ ، ٚشيو ٭١ُٖٝ ايكِٝ ايعسٜس٠ اييت ميهٔ 

ؾطاز نٝـ ٜعٝؿٕٛ َعًا يف تعإٚ إٔ تٛؾطٖا هلِ ، ؾؿٞ املعػهطات ٜتعًِ ا٭

َتبازٍ تػٛزٙ ايطٚح ايسميكطاط١ٝ ، سٝح ٜعٝـ ا٭ؾطاز يف اهلٛا٤ ايٓكٞ ، 

ٚمياضغٕٛ أٚدٗا َٔ ايٓؿاط تهػبِٗ ايكش١ ايعك١ًٝ ٚاؾػ١ُٝ ٚايٓؿػ١ٝ 

ٚا٫دتُاع١ٝ ، نُا تبعسِٖ عٔ ايتٛتطات ايعكب١ٝ ايٓاػ١ عٔ ايهٛنا٤ املجرل٠ 

سٜس٠ ٚايعساّ املكاسب ؿٝا٠ املس١ْٝ ، ٚتصٚم ْٛاسٞ ٭عكاب ، ٚا٭نٛا٤ ايؿ

اؾُاٍ يف ايطبٝع١ ، نُا مياضغٕٛ خ٬هلا بعض املػاَطات ، ٜٚتعًُٕٛ نجرلا 

ٚتتٓٛع املعػهطات ايكٝؿ١ٝ يف أَانٔ إقاَتٗا ، ؾُٓٗا اييت تٓعِ  039املٗاضات  َٔ

ايعط٬ت مبعػهطات ) بطاعِ ٚأؾباٍ ٚغٛاعس ايؿاتح ( بكٛض٠ َػتُط٠ يف ؾذلات 

٢ٖٚ  0ايكٝؿ١ٝ ، يتؿٌُ ايت٬َٝص ٚايتًُٝصات َٔ َطس١ً ايتعًِٝ ا٫غاغ٢ 

َٓتؿط٠ مبدتًـ بًسٜات اؾُاٖرل١ٜ ايػاس١ًٝ ، سٝح ايبشط ٚايػابات اؾب١ًٝ 

، ٚاؾِ املعتسٍ ٜٚتِ إعسازٖا بططٜك١ ع١ًُٝ َٓع١ُ ، ٚتؿتٌُ بطافٗا ع٢ً 

ٚايجكاؾ١ٝ ٚغرلٖا ، ؼت َععِ ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 0َعًُني َتدككني يف كتًـ تًو ا٭ْؿط١ 

ؾدكٝات ايت٬َٝص ، ٚإعسازِٖ  ١ٚتٗسف املعػهطات ايكٝؿ١ٝ أغاغًا يتُٓٝ

إعسازا ثٛضًٜا َٚعطؾًٝا َٚٗا ضٜا ، ٚشيو يتعطٜؿِٗ مبا ٜسٚض سٛهلِ َٔ أسساخ 

ؾ١ املٓاطل زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ ، نُا تٓعِ بعض ٖصٙ املعػهطات بٗسف عًُٞ ملعط

                                           

 ، انماْزج ، ٔذغثٛماذّ ، ٔأْذافّ ، أطظّ:  انًذرطٙ انُشاط:  رٚاٌ دظٍ فكزٖ
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ايعضاع١ٝ ٚاؾب١ًٝ ، ٚايكشطا١ٜٚ ، ٱدطا٤ ايسضاغات ٚايبشٛخ ايتاضى١ٝ 

   0 40ٚاؾػطاؾ١ٝ ٚايعضاع١ٝ

 -ضابعًا :  مجاعات ا٫ستؿا٫ت ايس١ٜٝٓ ٚايٛط١ٝٓ :

٢ٖٚ اؾُاعات شات ايكسضات اـاق١ يف ايتٓعِٝ ٚاٱؾطاف ع٢ً 

سضغ١ ٚخاضدٗا ، سٝح تكّٛ ا٫ستؿا٫ت ايس١ٜٝٓ ٚايٛط١ٝٓ ، اييت تٓعِ زاخٌ امل

 -ع٢ً فُٛع١ َٔ ايًذإ َٓٗا :

تتهٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ ايت٬َٝص ، ٜكَٕٛٛ بإعساز ؾ١ٓ املػذس :   -1

املػذس ٚتٓعُٝ٘ ٚتعٜٓ٘ بايكٛض ٚاٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ 

ايؿطٜؿ١ ، ٚتٓعِٝ َهتبت٘ ، َٚػاعس٠ ايت٬َٝص يف اؿكٍٛ ع٢ً ايهتب 

١ٓ املػذس ع٢ً ا٫ستؿا٫ت ايس١ٜٝٓ ٚايٛط١ٝٓ ٚتكّٛ ٚتؿطف ؾ 0ايس١ٜٝٓ 

بتٓعُٝٗا يف املٓاغبات املدتًؿ١ ، ٚاٱؾطاف ع٢ً اٱشاع١ ، ٚايكٝاّ باٯشإ 

 0ٚايك٠٬ بايت٬َٝص يف أٚقات ايك٠٬ املعتاز٠ 

ٜكع ع٢ً عاتكٗا َػاعس٠ ؾ١ٓ سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚػٜٛسٙ :   -2

ٚايت٠ٚ٬ ايكشٝش١ يًكطإٓ ايهطِٜ ، ايت٬َٝص ع٢ً اٱملاّ بهٝؿ١ٝ اؿؿغ 

 0ٚتٛنٝح أ١ُٖٝ اؿؿغ يًكطإٓ ايهطِٜ ٚا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ 

ٚتكّٛ ٖصٙ ايًذ١ٓ باٱؾطاف ؾ١ٓ اٱؾطاف ع٢ً املػابكات ايس١ٜٝٓ :  -3

ع٢ً ايكشـ ٚاجمل٬ت ايس١ٜٝٓ اييت تكطٖا املسضغ١ ٚغرلٖا ، ٚتكّٛ بتٓعِٝ 

ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚؾ٢ سؿغ ا٭سازٜح  املػابكات ايس١ٜٝٓ يف سؿغ ٚػٜٛس
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 0ايٓب١ٜٛ ٚؾُٗٗا ، ٚيهاؾ١ املٓاغبات ايس١ٜٝٓ ٚايتاضى١ٝ ، ٚايعًّٛ ايس١ٜٝٓ 

ٚتٗسف إىل ت١ُٝٓ املؿاعط ايس١ٜٝٓ ٚايك١َٝٛ يس٣ ايت٬َٝص ، َٔ خ٬ٍ إسٝا٤ 

ايًكا٤ات ٚايٓسٚات ايس١ٜٝٓ ، ٚايهتاب١ يف ايكشـ املسضغ١ٝ : مما ٜػِٗ يف 

ُٝص املػًِ املؿبع بطٚح اٱغ٬ّ ٚاملتُػو بآزاب٘ ، ٚاملُاضؽ إعساز ايتً

ؾ١ٓ اجمل١ً  041يػًٛن٘ ، ٚبٗصا تتشكل أٖساف ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ 

:  تكّٛ بإقساض ف١ً ز١ٜٝٓ َتدكك١ ٚتؿٌُ نٌ َا ٜتعًل ايس١ٜٝٓ 

َٓٗا بتبػٝط ايعكا٥س ٚايػرل ٚايتٗصٜب ، نُا تٓتٗع املٓاغبات ايس١ٜٝٓ 

ٚتعتُس  0ا آثاض ا٭سساخ ايتاضى١ٝ هلصٙ املٓاغبات ايس١ٜٝٓ يتدلظ َٔ خ٬هل

ٖصٙ ايًذ١ٓ اغًٛب ايكشـ ٚاجمل٬ت املكٛض٠ ، سٝح هُع ايت٬َٝص ايكٛض 

املٓاغب١ عٓس ظٜاضاتِٗ ٚضس٬تِٗ اييت ٜكَٕٛٛ بٗا يًب١٦ٝ اـاضد١ٝ ، 

ٜٚكَٕٛٛ بإيكاقٗا ٚايتعًٝل أغؿًٗا ، نٌ شيو ٜكّٛ ب٘ ايت٬َٝص ؼت 

 0ف َتدكل إؾطا

تعتدل املسضغ١ اؿسٜج١ َسضغ١ اجملتُع ، اييت مجاع١ خس١َ ايب١٦ٝ :  -4

تػِٗ زا٥ُا يف ايٓٗٛض ب٘ ، بططٜك١ َباؾط٠ أٚ غرل َباؾط٠ عٔ ططٜل عس٠ 

عٓاقط ٚأُٖٗا : مجاع١ خس١َ ايب١٦ٝ ، ٢ٖٚ تتهٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ 

ـس١َ  ايت٬َٝص ايصٜٔ يسِٜٗ ٍَٝٛ ٚاغتعسازات يًكٝاّ مبذٗٛزات تطٛع١ٝ

اؿٞ أٚ ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ، ٚايكٝاّ بتٓؿٝص بعض ايدلاَر ايجكاؾ١ٝ 

 0ٚا٫دتُاع١ٝ ، ٚزع٠ٛ أٚيٝا٤ ا٭َٛض ملؿاٖستٗا ٚاملؿاضن١ ؾٝٗا 

                                           



 

 

ٜٚط٣ ايباسح إٔ اٱعساز اؿكٝكٞ يًؿطز ، نٞ ٜكّٛ بسٚض اهابٞ يف ب٦ٝت٘ 

 0عاتٗا ٚفتُع٘ ، ٜتطًب إٔ ٜسضب ع٢ً خس١َ ايب١٦ٝ ، ٚاملؿاضن١ يف َؿطٚ

ٚإعساز ايتًُٝص يًشٝا٠ ٫بس إٔ مياضؽ اؿٝا٠ شاتٗا ، باعتباض إٔ ْؿاط ايتًُٝص 

ٖصا ؾه٬ً عٔ تؿاعً٘ َع ايعٓاقط ٜ٪ز٣ إىل انتػاب  0ؾطط أغاغٞ يتعًُ٘ 

خدلات شات َع٢ٓ بايٓػب١ يًتًُٝص ، نُا إٔ قٛاّ ٖصا ايتؿاعٌ ٫ ٜأتٞ إ٫ إشا 

٢ عٓاقط دسٜس٠ ، تتطًب َٓ٘ قسضًا َٔ ٚاد٘ ايتًُٝص َٛاقـ سكٝك١ٝ تؿتٌُ عً

  0ايتؿهرل ايعُٝل ٱعاز٠ ايتٛاؾل بٝٓ٘ ٚبني ب٦ٝت٘ مبعٓاٙ ايهاٌَ 

: ّٜٛ ايٓعاؾ١ :  سٝح 42ٜٚدلظ زٚض مجاع١ خس١َ ايب١٦ٝ يف ايدلاَر ايتاي١ٝ 

ٜكّٛ أعها٤ اؾُاع١ ع١ًُ تطٛع١ٝ يتٓعٝـ املسضغ١ ، أٚ ايكٝاّ ع١ًُ 

اٚض٠ ، َٚػاعس٠ ا٭ٖايٞ يف ْعاؾ١ ٚتٓعِٝ سِٝٗ يٓعاؾ١ ايب١٦ٝ احمل١ًٝ اجمل

يٝكبح مج٬ٝ ، نُا ٜػاُٖٕٛ يف أغبٛع ايٓعاؾ١ اييت تٓعُ٘ ايبًس١ٜ يف نٌ 

 0عاّ 

عٝس ايؿذط٠ :  تػِٗ مجاع١ خس١َ ايب١٦ٝ يف مح٬ت ايتؿذرل  -1

اييت تػتٗسف تؿذرل املٓاطل اؾطزا٤ ، ٚدٛاْب ايططقات املعبس٠ ، 

 ١0 ، َٚٓاطل تجبٝت ايطَاٍ ٚبعض املٓشسضات اؾبًٝ

أغبٛع املطٚض :  َع إط٬ي١ نٌ عاّ دسٜس ، ٜٓعِ أغبٛع يًُطٚض  -2

، تؿاضى ؾٝ٘ فُٛعات نبرل٠ َٔ ضداٍ املطٚض ايطاد١ً ٚاحملُٛي١ بهٌ 

ٚبصيو تػِٗ مجاع١ خس١َ ايب١٦ٝ يف ٖصا ا٭غبٛع ، َٔ خ٬ٍ  0بًس١ٜ 

                                           

 



 

 

ِٝ سطن١ املطٚض ايتطٛع ملؿاضن١ ضداٍ املطٚض يؿذلات َٔ ايعَٔ يتٓع

ٚإضؾاز املاض٠ ٭١ُٖٝ قإْٛ املطٚض ٚاحملاؾع١ عًٝ٘ ، َٚػاعس٠ ا٭طؿاٍ 

ٚايعذع٠ ع٢ً عبٛض ايططٜل ، نُا تػِٗ يف عًُٝات اٱْكاش ايٝسٟٚ 

 0ٚاملٝهاْٝهٞ ، ٚايتسضب ع٢ً اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ 

ّٜٛ ايكش١ :  ٜػِٗ أعها٤ مجاع١ خس١َ ايب١٦ٝ يف ٖصا ايّٝٛ ،  -3

ّٛ ايكش١ ايعاملٞ ، سٝح ٜٓعِ غٜٓٛا يف مجٝع أما٤ ايصٟ ميجٌ ٜ

ايعامل ، ٚتػِٗ مجاع١ خس١َ ايب١٦ٝ يف مح٬ت ايتطعِٝ ٚاٱضؾاز ، 

ٚظٜاز٠ املػتؿؿٝات ، ٚا٫ط٬ع ع٢ً ايدلاَر ايتك١ٝٓ زاخٌ ايٛسسات 

ايتدكك١ٝ اجملُع١ ، ملعٜس َٔ املعطؾ١ ايكش١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ بٗصٙ 

 0املٓاغب١ 

كسّ تػتطٝع املسضغ١ بعس٠ ططم ٚٚغا٥ٌ إٔ تٓؿ٢ ع٬قات ٚاىل داْب َا ت

 0: تبازٍ ايعٜاضات َع أٚيٝا٤ أَٛض ايت٬َٝص  43طٝب١ ٚس١ٝ َع ب٦ٝتٗا احمل١ًٝ َٓٗا

 0تهٜٛٔ فايؼ اٯبا٤ ٚاملسضغني  -

ا٫تكاٍ باهل٦ٝات احمل١ًٝ عٔ ططٜل زع٠ٛ خدلا٤ ايب١٦ٝ يعٜاض٠ املسضغ١ ، أٚ  -

 0ِ بعٜاض٠ ملعامل ايب١٦ٝ عٔ ططٜل قٝاّ ايت٬َٝص َٚعًٗ

 0عح َؿه٬ت ايب١٦ٝ ٚايعٌُ ع٢ً سًٗا  -

 0اغتجُاض خسَات ايب١٦ٝ ٚتعًِٝ ايهباض بٗا  -

                                           



 

 

إقا١َ املعػهطات يف ايعط٬ت ايطزل١ٝ يسضاغ١ ْٛاسٞ َع١ٓٝ يف ايب١٦ٝ  -

 غازغًا : مجاع١ ايطس٬ت املسضغ١ٝ ٚايعٜاضات :

بات مٛ ٖصٙ ٚتهِ مجٝع ايت٬َٝص ايصٜٔ هلِ ٍَٝٛ ٚاػاٖات ٚضغ

ٚتعتدل ايطس٬ت ٚايعٜاضات املسضغ١ٝ َٔ أِٖ ايٛغا٥ٌ ايؿعاي١  0اؾُاع١ 

يتدًٝل ايت٬َٝص َٔ دٛ ايؿكٌ ايسضاغٞ ، َٚا ؼسزٙ ايًٛا٥ح ٚايكٛاْني 

ايسضاغ١ٝ َٔ اْهباط١ٝ ، ٚإتاس١ ايؿطق١ هلِ َٔ خ٬ٍ ايطس٬ت ٚايعٜاضات 

ع١ ، سٝح ايؿُؼ ٚاهلٛا٤ ٫ْط٬م عط١ٜ ، مٛ ب٦ٝاتِٗ ا٫دتُاع١ٝ ايٛاغ

 44ٚايطبٝع١ مبا ؾٝٗا َٔ دباٍ ٚأؾذاض َٚٝاٙ 

ٚتعتدل مجاع١ ايطس٬ت ٚايعٜاضات ٚغ١ًٝ تطب١ٜٛ ١َُٗ ، ٜٓتكٌ ايتًُٝص 

بٛاغطتٗا ، َٚٔ خ٬هلا إىل ايتعبرل عُا ٜهٓ٘ زاخً٘ بكٛت عايٞ ، ٚعطن١ 

ؿكا٥ل ا٭ؾٝا٤  تًكا١ٝ٥ ، ٚاْتكاهلِ َٔ ايتعبرل ايطَعٟ ، إىل ايتعبرل املًُٛؽ

ع٢ً طبٝعتٗا ، ٚإعطا٤ اؿط١ٜ ٫نتػاب َعٜس َٔ اـدلات اؾسٜس٠ ٚاملعاضف 

  045املتٓٛع١ 

ٜٚككس بايطس٬ت ٚايعٜاضات ايتع١ًُٝٝ ، تًو اؾ٫ٛت املٓع١ُ اييت 

ٜٓعُٗا ٜٚكّٛ بٗا ايت٬َٝص ، ؼت إؾطاف ٚضعا١ٜ املسضغ١ ، يتشكٝل أغطاض 

اٖر ٚتجطٜٗا ، ٚتجبٝت ايكِٝ ايٓعط١ٜ اييت تؿطبٗا تطب١ٜٛ غا١َٝ ، تهٌُ ْكل املٓ
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  0 46ايت٬َٝص باملسضغ١ ، ٚؼكٝل َعٜس َٔ ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ

ٜٚط٣ ايباسح إٔ مجاعات ايطس٬ت ٚايعٜاضات ، ٚبطافٗا ٚأْؿطتٗا تهػب 

ايتًُٝص خدلات ق١ُٝ َٔ مماضغ١ غًٛن١ٝ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ ملدتًـ املكطضات 

اؾط باؿكا٥ل ايع١ًُٝ ٚتطابطٗا ، ٢ٖٚ اغًٛب تطٚوٞ ايسضاغ١ٝ ، ٢ٖٚ اتكاٍ َب

ٜٓكٌ ب٘ ايتًُٝص َٔ ا٭دٛا٤ املؿش١ْٛ بايكٝٛز ، إىل أدٛا٤ اؿط١ٜ ٚا٫ْط٬م 

مٛ إؾباع َٝٛي٘ يف ا٫غتط٬ع ٚايهؿـ ٚايبشح ٚايتأٌَ ، ٚانتػاب ايكسض٠ 

١ ، ا٭َط ع٢ً املٓاؾػ١ ، نُا أْٗا ٚغ١ًٝ ؾعاي١ يطبط املسضغ١ بايب١٦ٝ ا٫دتُاعٝ

 0ايصٟ ٜسعٛ إىل ايعٓا١ٜ بٗا ، ٚتٛؾرل إَهاْٝات تٓؿٝصٖا ٭زا٤ زٚضٖا املِٗ 

 -غابعًا : فايؼ اٯبا٤ :

ٜتهٕٛ فًؼ اٯبا٤ َٔ مجٝع أٚيٝا٤ أَٛض ت٬َٝص املسضغ١ شنٛضًا ٚإْاثا ، 

ٚشيو َع بس١ٜ ايعاّ ايسضاغٞ ، ٚي٘ زٚض ٖاّ يف : إيكا٤ نجرل َٔ ا٭نٛا٤ 

ٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ، ع٢ً َؿانٌ ايت٬َٝص اي١َٝٛٝ يف ايبٝت ايذلب١ٜٛ ٚاي

ٚاملسضغ١ يٝػٌٗ سًٗا ، ٚؼكٝل الاظات تطب١ٜٛ تٓعهؼ آثاضٖا ع٢ً ايؿطز 

ٚاجملتُع ، ٚتًعب تًو اجملايؼ زٚض َُٗا يف زؾع ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ إىل ا٭َاّ ، 

١ُٝ نُا تػِٗ ادتُاعات فًؼ اٯبا٤ يف َتابع١ كتًـ ا٭َٛض ايعً

 0ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ باملسضغ١ بكٛض٠ زٚض١ٜ َٓتع١ُ 

 

 ثايجًا : ايٓؿاط ايجكايف املسضغٞ 

                                           

 يجال فٙ انذذٚثح االذجاْاخ:  انؼزتٙ انخهٛج نذٔل انًرخصصٍٛ انخثزاء يٍ نجُح

 00 ص ، و 0891 ، انزٚاض ، انرزتٛح أدارج ، انًذرطٙ انرزتٕ٘ انُشاط



 

 

 َكس١َ :

إٕ ايٓؿاط ايجكايف املسضغٞ مبا ٜتهُٓ٘ َٔ أْٛاع عسٜس٠ َتٓٛع١ ، 

ناملػابكات ايجكاؾ١ٝ ٚا٭زب١ٝ ، ٚاٱشاع١ٝ ، ٚايكشاؾ١ ٚاملهتبات املسضغ١ٝ ، 

ملٓاظطات ، ٚمجعٝات ايٓؿاط ايجكايف ، ٜػِٗ بسٚض ٚايٓسٚات ٚاحملانطات ، ٚا

 0نبرل يف خس١َ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا 

 فا٫ت ايٓؿاط ايجكايف ٚبطاف٘ 

ٜؿتٌُ ايٓؿاط ايجكايف املسضغٞ ع٢ً ايعسٜس َٔ ايدلاَر ٚاجملا٫ت ، اييت 

، ٚشيو عٔ ططٜل  ميهٔ إٔ تتشكل أٖساف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ خ٬هلا

 0: مجاع١ املٛاغِ ايجكاؾ١ٝ  47مجاعات٘ املتعسز٠ ، َٚٔ أبطظٖا

 0مجاع١ ايٓؿط ا٭زبٞ  -

 0مجاع١ اٱشاع١ املسضغ١ٝ  -

 0مجاع١ ايٓؿاط ايسٜين  -

 0مجاع١ ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ  -

 0مجاع١ املهتب١ املسضغ١ٝ  -

 0مجاعات اؾُعٝات ايجكاؾ١ٝ ٚا٭زب١ٝ  -

َٔ تًو اؾُاعات يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  ٚؾُٝا ًٜٞ إبطاظ زٚض نٌ مجاع١

 ، َٚا ٜؿتٌُ عًٝ٘ بطْاَر نٌ مجاع١ ؾُٝا ًٜٞ : 
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 -أ٫ًٚ : مجاع١ املٛاغِ ايجكاؾ١ٝ :

ٜٚٓتُٞ هلا ايت٬َٝص شٚ املٛاٖب ٚايكسضات ايجكاؾ١ٝ ، ٚتؿتٌُ ع٢ً عس٠ 

ا أْؿط١ ثكاؾ١ٝ ، وٜٛٗا بطْاَر َعس َٔ قبٌ املسضغني ٚايت٬َٝص ، ٚبٓا٤ ع٢ً َ

دا٤ت ب٘ خط١ ايٓؿاط ايجكايف ، سٝح ٜؿتٌُ بطْاَر ٖصٙ اؾُاع١ ع٢ً : 

احملانطات ٚايٓسٚات ، ٚاملٓاظطات ، َػتٗسؾ١ إثطا٤ ٚت١ُٝٓ َعًَٛات ايت٬َٝص 

 0ٚايتًُٝصات ، يف ؾت٢ فا٫ت ايعًِ ٚاملعطؾ١ 

ٖٚصا ؾه٬ً عٔ تسعِٝ املكطضات ايسضاغ١ٝ ، ٚشيو بططح َٛنٛعاتٗا 

قؿ١ ، ٚت١ُٝٓ َٗاضات ايت٬َٝص يف ايبشح ٚايسضاغ١ ٚاٱيكا٤ ، يًسضاغ١ ٚاملٓا

ٚايتكسِٜ ، ٚضبط ايٓـ٤ باملهتب١ املسضغ١ٝ ، ٚضبط املسضغ١ بايب١٦ٝ عٔ ططٜل 

ا٫غتعا١ْ مبتدككني ٱيكا٤ احملانطات ٚايٓسٚات ع٢ً ايت٬َٝص ، ٚايهؿـ عٔ 

 0٘ ايت٬َٝص املٖٛٛبني يف ٖصا اجملاٍ ٚتعٗسِٖ بايطعا١ٜ ٚايتٛدٝ

 -ثاًْٝا : مجاع١ ايٓؿاط ايسٜين :

ًٜتشل بٗصٙ اؾُاعات ايت٬َٝص ٚايتًُٝصات ممٔ هلِ املٌٝ ٚايطغب١ 

ٚا٫غتعسازات ٚا٫ػاٖات ايس١ٜٝٓ ، ٢ٖٚ تعتدل َٔ أبطظ اؾُاعات ايعا١ًَ 

باملسضغ١ ، يطغايتٗا ايػا١َٝ ٚإغٗاَٗا يف َػاعس٠ ايت٬َٝص باملسضغ١ ع٢ً 

ٚغٓ٘ ْبٝ٘ ) عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ( ، َٚا ٜطتبط بايسٜٔ ا٫ضتباط بهتاب اهلل 

نُا ٜعٌُ أعها٤ مجاع١  0ا٫غ٢َ٬ َٔ اػاٖات ٚقِٝ َٚجٌ ٚعبازات 

ايٓؿاط ايسٜين زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا ، ع٢ً اغتػ٬ٍ املٓاغبات ايٛط١ٝٓ 

ٚايس١ٜٝٓ ٱبطاظ أٖساف ْؿاطِٗ ، ٚاملتُجٌ يف تطب١ٝ ايطٚح ايس١ٜٝٓ يف ْؿٛؽ 



 

 

َٝص ٚايتًُٝصات ، ٚتهٜٛٔ عٛاطـ اؿب ٚايذلاسِ بِٝٓٗ ، ٚضبط املكطضات ايت٬

ايسضاغ١ٝ مبٛاقـ اؿٝا٠ ، ٚباملُاضغ١ ايع١ًُٝ يًت٬َٝص ، ٚدعٌ املسضغ١ َطنع 

 0إؾعاع زٜين يف اجملتُع 

ٚتؿذٝعا يًت٬َٝص ٚسجِٗ ع٢ً سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚػٜٛسٙ ، ٚؼبٝبِٗ 

ٜين عٓكط املػابك١ يف سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾٝ٘ ، ٚنعت بدلاَر ايٓؿاط ايس

ٚػٜٛسٙ ٚت٬ٚت٘ ، ٚسؿغ ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ، َٚا ٜطتبط بٗا َٔ 

َعًَٛات ز١ٜٝٓ ٚثكاؾ١ٝ ، سٝح ػط٣ املػابك١ ع٢ً عس٠ َػتٜٛات : املػت٣ٛ 

 0ا٭ٍٚ )) املسضغ١ (( ٚاملػت٣ٛ ايجاْٞ )) ايبًس١ٜ (( ٚاملػت٣ٛ ايجايح )

  اؾُاٖرل١ٜ ((

ٚتؿهٌ ؾإ يتكِٜٛ ٖصٙ املػابكات ٚتكسّ يًؿا٥عٜٔ دٛا٥ع يًُػتٜٛات 

 (2)48ايج٬ث١ 

ٚايباسح ٜط٣ إٔ إدطا٤ ٖصٙ املػابكات ، يف كتًـ ا٭ْؿط١ ايس١ٜٝٓ ٖٛ 

زيٌٝ ع٢ً اٖتُاّ املػ٦ٛيني ، ٚإمياِْٗ بكسغ١ٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ايصٟ ٖٛ ؾطٜع١ 

َباز٨ اٱغ٬ّ اـايس٠ يف  اجملتُع ا٫غ٢َ٬  ٚميجٌ شيو َػا١ُٖ يػطؽ

ْؿٛؽ ايت٬َٝص ، ٚتأنٝسًا يًُػا١ُٖ يف ْؿط نتاب اهلل بني أبٓا٥ٓا ٚبٓاتٓا ، 

ٚقاٚي١ تعُٝل َؿاِٖٝ َٚباز٨ ايسٜٔ ا٫غ٢َ٬ أثٓا٤ املٓاغبات ٚا٫ستؿا٫ت 

املسضغ١ٝ ر مما ٜػِٗ يف تٛع١ٝ ايت٬َٝص مبا هط٣ سٛهلِ َٔ قا٫ٚت ، 

 0ِٜٓٗ ٚقُٝ٘ ايس١ٜٝٓ ، ٚقطع ضباط قًتِٗ بطبِٗ ٱبعازِٖ عٔ تعايِٝ ز

تتهٕٛ ٖصٙ اؾُاع١ َٔ ايت٬َٝص ثايجًا : مجاع١ ايٓؿاط ا٭زبٞ :

                                           

11 ص انظاتك انًزجغ



 

 

ٚايتًُٝصات ، َٔ يسِٜٗ املٌٝ ٚايطغب١ ملعاؾ١ ا٭عُاٍ ا٭زب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ، 

ٜٚػتٗسف ْؿاط ٖصٙ اؾُاع١ ، ت١ُٝٓ َٗاضات ايت٬َٝص ٚايتًُٝصات ٚقكًٗا يف 

يتعبرل ٚاٱيكا٤ ، ٚتعٜٛسِٖ اؾطأ٠ ٚايؿذاع١ ا٭زب١ٝ يف املٛاقـ ايهتاب١ ٚا

اـطاب١ٝ ، ٜٚػاعسِٖ ع٢ً تٛغٝع أؾل َساضنِٗ ،ٚإثطا٤ َعًَٛاتِٗ ايعا١َ 

ٚا٭زب١ٝ ، نُا ٜعس ٚغ١ًٝ ٖا١َ يًهؿـ عٔ املٛاٖب ا٭زب١ٝ ، ٚضعاٜتٗا ٚقكًٗا ، 

ا٠٤ ٚا٫ط٬ع ، ٜٚػِٗ يف بٓا٤ ؾدك١ٝ ايتًُٝص َٔ خ٬ٍ ايتؿذٝع ع٢ً ايكط

 ) 49ٚسهٛض ايٓسٚات ا٭زب١ٝ ٚاحملانطات

 –: فاٍ ايٓكس ا٫زب٢ 50ٜٚتهُٔ ايٓؿاط ا٫زب٢ املسضغٞ اجملا٫ت ايتاي١ٝ 

فاٍ ايككٝس٠ ايؿكش٢  –فاٍ ايكك١ ايككرل٠  –فاٍ ايتأيٝـ املػطسٞ 

 0فاٍ ايبشح ا٫زب٢  –

ٝص ٚايتًُٝصات ٜٚط٣ ايباسح أْ٘ ؾه٬ً عٔ ٖصٙ اجملا٫ت ، ؾإ ايت٬َ

ٜدلظٕٚ قٛضا يًٓؿاط ا٭زبٞ َٔ خ٬ٍ قشؿِٗ ٚف٬تِٗ املسضغ١ٝ ، َٔ 

أزب١ٝ ،  تنتابات أزب١ٝ ٚقكا٥س ،َٚا تبج٘ اٱشاع١ املسضغ١ٝ َٔ بطاَر ٚمتجًٝٝا

سٝح تطٖـ َٔ سػ٘ ، ٚتٛغع َٔ  0تجط٣ بٗا ثكاؾ١ ايتًُٝص يف ٖصا اجملاٍ 

 0خٝاي٘ ٚأؾك٘ 

َا ٜهتب٘ ايت٬َٝص َٔ قكل أٚ خٛاطط أٚ  ٚقس تؿتٌُ ٖصٙ ايدلاَر ع٢ً

قكا٥س ، ٚقس تؿتٌُ ع٢ً تعطٜـ بأزبا٤ ايعكط ٚؾِْٓٛٗ املدتًؿ١ يف ايهتاب١ ، 
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ٜٚػاعس ٖ٪٤٫ ايت٬َٝص يف نٌ شيو املؿطف ٚاملسضؽ املتدكل يف أٟ فاٍ 

 0َٔ اجملا٫ت ايػابك١ ، ٜٚأخص بأٜسِٜٗ يككٌ َٛاٖبِٗ ٚت١ُٝٓ ؾدكٝاتِٗ 

 -ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ : ضابعًا : مجاع١

ٜٓتُٞ هلصٙ اؾُاع١ ت٬َٝص ٚتًُٝصات ممٔ هلِ ٍَٝٛ ٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ 

ٚا٭زب١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايكشؿ١ٝ ، ٢ٖٚ فاٍ َٔ فا٫ت ا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ 

ٚتؿتٌُ 0ٚا٭زب١ٝ ، ٚمياضغٗا ايت٬َٝص ٚايتًُٝصات زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا 

 : ) 51ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ ع٢ً

: ٚتٗسف إىل ايتعطٜـ بٓؿاط نٌ ؾكٌ ع٢ً سس٠ ، ملا  قشٝؿ١ ايؿكٌ

ؾٝ٘ َٔ َٛاٖب ؾ١ٝٓ ٚأزب١ٝ ، ٜٚؿذلى ؾٝٗا ت٬َٝص ٚتًُٝصات ايؿكٌ ، ٚتؿٌُ 

َعًَٛاتٗا : املكاي١ ، ٚايككٝس٠ ، ٚايكك١ ايككرل٠ ، ٚايتعًٝل ايعطٜـ ، ٚاـدل 

 0ايؿا٥ل ، ٜٚؿطف عًٝٗا َسضؽ ايؿكٌ 

َتابع١ أْؿط١ اؾُعٝات املسضغ١ٝ قشٝؿ١ اؿا٥ط : عٔ ططٜكٗا ميهٔ  .1

، ٚتكٜٛطٙ تكٜٛطًا عُٝكًا ٚزقٝكًا ، ٚتعتين بايتٛدٝٗات ٚايتعًٝكات ، 

 0ٚا٭خباض املسضغ١ٝ اييت تٓعهؼ ؾٛا٥سٖا ع٢ً اجملتُع املسضغٞ 

ف١ً املسضغ١ : ٢ٖٚ تعهؼ َا ٚقًت إيٝ٘ املسضغ١ َٔ تكسّ يف فا٫ت  .2

١ َٔ املسضغ١ ، ٚأسس ايٓؿاط املسضغٞ املدتًؿ١ ؼت إؾطاف ؾٓ

 0أعها٥ٗا َسضؽ ايًػ١ ايعطب١ٝ ، ٚتكسض زٚضًٜا نٌ ث٬ث١ أؾٗط 
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ف١ً ْٛازٟ ايعًّٛ : ف١ً َتدكك١ ، ٜتٛىل ؼطٜطٖا مجاع١ ْٛازٟ  .3

ايعًّٛ يف نٌ َسضغ١ ، ٚتكسض ؾٗط١ٜ أٚ ْكـ ؾٗط١ٜ سػب اٱَهاْات 

 0املتٛاؾط٠ ، ٚتؿطف عًٝٗا ؾ١ٓ ْازٟ ايعًّٛ 

ٜكّٛ بعض ايت٬َٝص ايباضظٜٔ َٔ ايكؿني ا٭ٍٚ ف١ً ايتًُٝص :  .4

ٚايجاْٞ اعساز٣ بإعساز ف٬ت ثكاؾ١ٝ َػتك١ً ، ٜعسْٚٗا زاخٌ زؾذل 

خام ، ًٜككٕٛ ب٘ ايكٛض اييت ىتاضْٚٗا ، ٜٚػًؿْٛٗا بأغًؿ١ شات أيٛإ 

 0دصاب١ 

قشٝؿ١ املٓاغبات : تكسض ملٓاغبات َع١ٓٝ ، سٝح ٜكّٛ ت٬َٝص نٌ  .5

قط املٛنٛع اـام باملٓاغب١ ، ٚػُع ايعٓاقط ؾكٌ بهتاب١ أسس عٓا

نًٗا يتهٕٛ َٛنٛعًا قُٝا ٜعدل عٔ املٓاغب١ تعبرلًا دٝسًا ، ٜٚؿطف 

 0عًٝٗا ؾ١ٓ َٔ املسضغني مبا ؾِٝٗ َسضؽ ايًػ١ ايعطب١ٝ 

قشٝؿ١ اؾُعٝات : تكسض نٌ مجع١ٝ َٔ مجعٝات ايٓؿاط املسضغٞ  .6

ٝٗا َسضؽ ايٓؿاط قشٝؿ١ ، تٓؿط ؾٝٗا مجٝع أْؿطتٗا ، ٜٚؿطف عً

 0َع َسضؽ ايًػ١ ايعطب١ٝ 

ٚػط٣ َػابكات مجاعات أْؿط١ ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ املدتًؿ١ ، يف ْٗا١ٜ 

سٝح ٜتِ تٓعُٝٗا ع٢ً أغاؽ  0ايعاّ ايسضاغٞ بإؾطاف َهتب ايٓؿاط ايجكايف 

إٔ ٜؿذلى ؾٝٗا نٌ املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ ، ٜٚتِ تكٛميٗا بٓا٤ ع٢ً : َٛنٛعاتٗا ، 

دٗا ، ٚإٔ تٛنح ملػات ايت٬َٝص يف نٌ َطاسًٗا زٕٚ تسخٌ ٚططٜك١ إخطا

 0املسضغني املباؾط 

 -خاَػًا : مجاع١ اٱشاع١ املسضغ١ٝ :



 

 

تتهٕٛ َٔ ايت٬َٝص ٚايتًُٝصات ايصٜٔ يسِٜٗ َٛاٖب ٍَٚٝٛ يف ايعٌُ 

ظُاع١ اٱشاع١ املسضغ١ٝ ، ؼت إؾطاف َعًِ َ٪ٌٖ َٚتدكل يف فاٍ 

ملسضغ١ٝ ٚغ١ًٝ ق١ُٝ ٖٚا١َ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚتعتدل اٱشاع١ ا 0اٱشاع١ 

ٚتٗسف إىل تجكٝـ ايت٬َٝص ، ٚتٝػرل ع١ًُٝ ايتعًِ يًُٛاز ايسضاغ١ٝ  0ايذلب١ٜٛ 

ا٭غاغ١ٝ ، ٚتٛع١ٝ ايت٬َٝص مبباز٨ ثٛضتِٗ ايعطب١ٝ ٚأٖساؾٗا ، ْٚؿط أخباض 

ًِٝ اجملتُع املسضغٞ ٚاحمل٢ً ، ٚتسضٜبِٗ ع٢ً َٛاد١ٗ اؾُٗٛض ، ٚاٱيكا٤ ايػ

ٚايٓطل ايكشٝح ، نُا تػاعسِٖ ع٢ً ايتدًل َٔ سا٫ت ا٫ْطٛا٤ ٚاـذٌ 
520 

ٜٚط٣ ايباسح إٔ مجاع١ اٱشاع١ املسضغ١ٝ ، تتدص َٔ ايٓؿاط املسضغٞ اؿط 

َهاْا باضظًا ، ٫ضتباطٗا مبذا٫ت٘ املتعسز٠ ، ايكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿ١ٝٓ 

ٚأبطظٖا ، ٚيصيو ٜٓبػٞ إٔ تٗتِ ٚايطٜان١ٝ ، ٚقسضتٗا ع٢ً استٛا٤ ٖصٙ اجملا٫ت 

املسضغ١ بٗا ٚتؿذعٗا ، ٚتؿذع ت٬َٝصٖا ع٢ً ا٫ضتباط بٗا ٚايعٌُ يف بطافٗا ، 

ست٢ ٜتشكل املعٜس َٔ ا٭ٖساف اييت تٓؿسٖا ، ٚاملطتبط١ بأٖساف ايذلب١ٝ ، 

ٜٚٓبػٞ إٔ تػط٢ بطاَر اٱشاع١ املسضغ١ٝ ناؾ١ ا٭ٖساف ٚايٛظا٥ـ ا٭غاغ١ٝ 

٢ٖ ايتجكٝـ ٚايتعًِٝ ٚايذلٜٚح ، ٚضبط ايت٬َٝص باملٓاؾط اؿ١ٜٛٝ املٓٛط بٗا ، ٚ

يف اجملتُع ، ٚايهؿـ عٔ املٛاٖب ٚا٫غتعسازات اييت ٜهطًع بٗا ايت٬َٝص يف 

   53كتًـ فا٫ت ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠
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 -غازغًا : مجاع١ املهتب١ املسضغ١ٝ :

ػ١ تطب١ٜٛ أٚ املهتب١ املسضغ١ٝ دع٤ سٟٝٛ ٚنطٚضٟ ٫ٚ ميهٔ ٭ٟ َ٪غ

شيو يتٛؾرل املكازض ايتع١ًُٝٝ اييت ٜعتُس  0تع١ًُٝٝ ا٫غتػٓا٤ عٔ خسَاتٗا 

ٚتتهٕٛ مجاع١ املهتب١ املسضغ١ٝ َٔ  0عًٝٗا ايدلْاَر ايتعًُٝٞ ٚايذلبٟٛ 

ايت٬َٝص ايصٜٔ ميًٕٝٛ إىل ايكطا٠٤ ٚا٫ط٬ع ، ٚيسِٜٗ ايطغب١ ٚاملٌٝ ملػاعس٠ 

 ايهتب ٚاملكازض اييت وتادْٛٗا بػٗٛي١ ظ٥٬َِٗ َٚسضغِٝٗ ، بإضؾازِٖ إىل

 (3ٜٚػط )

ٜٚط٣ ايباسح إٔ مجاع١ املهتب١ املسضغ١ٝ ، تعتدل سًك١ ٚغط بني اؿٝا٠ يف 

ؾاملسضغ١ تعس ايتًُٝص ي٬غتؿاز٠ َٔ املهتب١ يتُسٙ  0املسضغ١ ٚخاضدٗا 

باملكطًشات ٚايطَٛظ ٚايٛغا٥ٌ اييت متهٓ٘ َٔ إٔ ٜكطأ ٜٚؿِٗ ، َعتُسًا ع٢ً 

٘ ، ٚتعًُ٘ نٝـ ىتاض املطادع ٚايهتب اييت تُٗ٘ يف فا٫ت ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ شات

ٚاٯزاب ، نُا تػاعس املهتب١ املسضغ١ٝ ع٢ً اغتدساّ ايهتب بسٕٚ َطؾس أٚ َعني 

، ؾٝػتعٝض عٔ ايؿكٌ بكاع١ املهتب١ ، ٚعٔ ايهتاب املسضغٞ بػرلٙ َٔ ايهتب 

ٕ تٛد٘ ايتًُٝص ٚتؿعطٙ باؿاد١ ٚإشا لشت املسضغ١ يف أ 0ا٭نجط غعاض٠ ع١ًُٝ 

إىل َٛضز َتذسز َٚعني ٫ ٜٓهب ، َٚعًِ ٫ ميٌ ، ٚبصيو ميهٔ إٔ تتشكل 

 0أٖساؾٗا ايذلب١ٜٛ 

 ضابعًا : ايٓؿاط ايؿين املسضغٞ 

تػع٢ املسضغ١ إىل بٓا٤ اؾاْب اؾُاىل يس٣ ايت٬َٝص ، باعتباضٙ دع٤ًا َٔ 

ٖٚصا اؾاْب ٫  –ف ايذلب١ٝ نٗسف َٔ أٖسا –ايؿدك١ٝ املتها١ًَ يًتًُٝص 

ميهٔ إٔ ُٜٓٛ بؿهٌ َتهاٌَ َع بك١ٝ دٛاْب ايؿدك١ٝ ، َا مل تهٔ ٖٓاى 



 

 

 0ٚغ١ًٝ تطب١ٜٛ تػاعسٙ ع٢ً شيو 

ٜٚط٣ ايباسح إٔ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ ٖٞ ايٓؿاط ايؿين ، ايصٟ ي٘ زٚض باضظ يف 

َػاعس٠ ايت٬َٝص ع٢ً انتػاب ع١ًُٝ اٱسػاؽ باؾُاٍ ، ٚايك١ُٝ ايؿ١ٝٓ 

ٜٚعتدل ٖصا اجملاٍ َٔ فا٫ت  0َا ٜؿاٖسْٚ٘ أٚ ٜػُعْٛ٘ أٚ ًُٜػْٛ٘ يهٌ 

نطٚض٠ ٫ظ١َ يت١ُٝٓ اؿػاغ١ٝ ايؿ١ٝٓ ، ٚتطب١ٝ ايصٚم  –ايٓؿاط املسضغٞ 

عٔ ، ؽطٝط بطافٗا ٚتٓعُٝٗا  لايػًِٝ ، ٚضغاي١ املسضغ١ ايؿ١ٝٓ تٓبج

ؿ١ٝٓ ٚاٱبساع١ٝ ٚتٓؿٝصٖا ، يف فاٍ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚغرلٖا َٔ أٚد٘ املُاضغ١ اي

 -ا٭خط٣ ، ٚاييت ميهٔ تكػُٝٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

ٚتؿٌُ فا٫ت ) ايطغِ ، ا٭ؾػاٍ ايٝس١ٜٚ ،  -ايؿٕٓٛ ايتؿه١ًٝٝ : .1

 ايٓشت ، ايػعٍ ٚايٓػٝر ٚايتططٜع ، ٚايتسبرل املٓعيٞ بكٛض٠ عا١َ 

املٛغٝك٢ ، ٚايػٓا٤ ،  –ٚتؿٌُ فا٫ت ) ايتُجٌٝ  -ايؿٕٓٛ ايتعبرل١ٜ : .2

ٚغٛف ٜكّٛ ايباسح بعطنٗا ٱظٗاض زٚضٖا يف  0قل ايؿعيب ، ٚغرلٖا ( ايط

ٚتػتٗسف ا٭ْؿط١ ايؿ١ٝٓ ملطس١ً  0ؼكٝل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ املطد٠ٛ 

ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ايتعطف ع٢ً أغؼ بٓا٤ ايعٌُ ايؿين َٔ سٝح : 

ايتدطٝط ، ايتهٜٛٔ ، ٚايذلابط ٚا٫تعإ ، ٚاغتدساّ ا٭يٛإ ، ٚإتاس١ 

أَاّ ايت٬َٝص ي٬غتُاع باؾُاٍ ، ٚتصٚق٘ ؾًٓٝا يف قٛضٙ ايطبٝع١ٝ ايؿطق١ 

 0ٚايكٓاع١ٝ ، ٚايتعطف ع٢ً أ١ُٖٝ احملٝط اؾُاىل ايب٦ٝٞ ٚاحملاؾع١ عًٝ٘ 

ٚميهٔ اغتجُاض اـاَات املٛدٛز٠ يف احملٝط ايب٦ٝٞ ٱْتاز ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ ، 

ات اييت مت َٚطاعا٠ ايُٓٛ بايعٌُ ايؿين يًت٬َٝص ، بٓا٤ ع٢ً اـدل



 

 

انتػابٗا ٚؾل أغؼ تطب١ٜٛ ، ٚانتؿاف ش٣ٚ املٛاٖب ٚش٣ٚ املٍٝٛ 

  0 54ٚا٫ػاٖات َٔ ايت٬َٝص ٚايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا

ٚنٞ تتشكل َػتٗسؾات ايٓؿاط ايؿين املسضغٞ : ؾ٬بس َٔ إهاز  .3

ايٛغا٥ٌ ٚاغتدساّ ا٭غايٝب ايذلب١ٜٛ اييت تػِٗ يف ؼكٝكٗا بكٛض٠ 

: )تعٜٚس ايت٬َٝص باملعًَٛات املٓاغب١ ٫غتعُاٍ 55ٗا اهاب١ٝ ق١ُٝ ، َٚٔ بٝٓ

 0ا٭زٚات ٚاـاَات ، ملعاٚي١ ايعٌُ ايؿين ٚاحملاؾع١ عًٝ٘ 

ت١٦ٝٗ املهإ املٓاغب يًُُاضغ١ ، عٝح تتٛاؾط ؾٝ٘ ايٓٛاسٞ اؾُاي١ٝ  -

 0ٚا٭ثاخ ٚا٭زٚات ٚاـاَات اي٬ظ١َ 

ات ايت٬َٝص اؾػ١ُٝ اختٝاض املٛنٛعات املٓاغب١ يًُطس١ً ايعُط١ٜ ، ٚقسض -

 0ٚايعك١ًٝ ، ٚتبػٝط َؿاُٖٝٗا ، يتُهِٝٓٗ َٔ ايتعبرل عٓٗا ؾًٓٝا

إعساز خط١ ؾ١ٝٓ تطب١ٜٛ َؿت١ًُ ع٢ً إعساز ايسضٚؽ ٚٚغ١ًٝ اٱٜهاح  -

 0املٓاغب١ 

 0إتاس١ ايؿطم يًت٬َٝص ملؿاٖس٠ ا٭ؾٝا٤ ع٢ً طبٝعتٗا  -

١ٝ ٚايٛط١ٝٓ اختٝاض املٛنٛعات ايؿ١ٝٓ اييت تعدل عٔ املٓاغبات ايسٜٓ -

 0املدتًؿ١ 
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تٛؾرل اؿط١ٜ يًت٬َٝص أثٓا٤ مماضغتِٗ ، ٱؾباع ساداتِٗ ايٓؿػ١ٝ ، ٚإبطاظ  -

 0َٝٛهلِ ٚاػاٖاتِٗ اـاق١ 

ا٫غتؿاز٠ َٔ زضٚؽ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ، يف ؼكٝل ايذلابط ٚايتهاٌَ بني املٛاز  -

 0ايسضاغ١ٝ ، َٔ خ٬ٍ ايتعبرل ؾٓٝا عٔ بعض املٛنٛعات املكطض٠ 

اى ايت٬َٝص يف ػٌُٝ ؾكٛهلِ ، ٚسذط٠ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ، ٚتٓعِٝ اؾذل -

 0املعطض املسضغٞ 

تكسِٜ املعًَٛات ايٓعط١ٜ عٔ أٖساف ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ، ٚتاضٜذ ايؿٕٓٛ  -

ٚاؿهاضات اٱْػا١ْٝ ٚتٛؾرل ايهتب ايؿ١ٝٓ ، ٚظٜاض٠ املتاسـ ٚاملعاضض ، 

 0ٚا٭َانٔ ا٭ثط١ٜ ، ٚتصٚم ايكِٝ ايؿ١ٝٓ ؾٝ٘ 

ِٜ أعُاٍ ايت٬َٝص أ٫ٚ بأٍٚ يًٛقٛف ع٢ً َا انتػبٛٙ َٔ َٗاضات تكٛ -

 َٚعًَٛات َٚؿاِٖٝ ؾ١ٝٓ  

 بطاَر ا٭ْؿط١ ايؿ١ٝٓ املسضغ١ٝ              

تتعسز بطاَر ا٭ْؿط١ ايؿ١ٝٓ باملسضغ١ ٚتتٓٛع سػب أٖساؾٗا ، َٚهإ 

يسضاغ١ٝ مماضغتٗا ، ٚايٛقت املػُٛح ب٘ ملُاضغتٗا ، ٚاضتباطٗا بباقٞ املٛاز ا

ٚيصيو ؾدلْاَر ايٓؿاط املسضغٞ اؿط مبطس١ً ايتعًِٝ ا٭غاغٞ  0ا٭خط٣ 

 -ٜٓكػِ إىل :

 0ْؿاط ؾين سط مياضؽ خاضز املسضغ١  .1

  0ْؿاط ؾت٢ سط ـس١َ املٛاز ايسضاغ١ٝ باملسضغ١  .2

 أ٫ًٚ : ْؿاط ؾين سط مياضؽ خاضز ْطام املسضغ١ :



 

 

، مياضؽ  ١١ ٚاملٖٛٛبٖصا ايٓؿاط بايت٬َٝص ش٣ٚ ايكسضات اـاق لٚىت

ٜٚتِ ؼت إؾطاف ٚتٛدٝ٘ املسضغ١ ، سٝح ٜكّٛ  0يف أٚقات ايؿطاؽ بايب١٦ٝ احمل١ًٝ 

ايت٬َٝص بتٓؿٝص بعض املؿاضٜع ايؿ١ٝٓ ، بإؾطاف َسضؽ ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ، َجٌ : 

تعٜني ٚػٌُٝ بعض املٝازٜٔ ٚاؿسا٥ل ايعا١َ ، ٚإقا١َ ايتُاثٌٝ ٚا٭ؾهاٍ 

ٜٚكّٛ املسضؽ مبػاعس٠ ت٬َٝصٙ يف نٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات اهلٓسغ١ٝ اهلازؾ١ ، 

 0تٓؿٝص ايدلْاَر ، ٚؾكا يكسضاتِٗ ٚإَهاْاتِٗ 

ٜٚط٣ ايباسح إٔ ايٓؿاط ايؿين املسضغٞ اؿط أنجط ؾا٥س٠ ٚأعُل أثطًا َٔ 

بطاَر ايٓؿاط ايؿين ، اييت متاضؽ زاخٌ ايؿكٍٛ ٚقاعات املسضغ١ ، سٝح إٔ 

عًٝ٘ املسضغ١ ٚؽطط٘ ، هس يف ايب١٦ٝ  ايٓؿاط ايؿين اؿط ٚايصٟ تؿطف

احمل١ًٝ َٝساًْا ممت٦ًًا باؿط١ٜ ٚا٫ْط٬م مٛ آؾام ايطبٝع١ ٚاؾُاٍ ا٫هل٢ ، 

ٖٚصا َسخٌ َِٗ يطبط ايتًُٝص بايطبٝع١ ٚخايكٗا ، ؾتُٓٛ ثكاؾت٘ ايبكط١ٜ ، 

ٚتٓعهؼ آثاضٖا ع٢ً غًٛن٘ ، تبعًا ملا ٜتػرل ؾٝ٘ َٔ دٛاْب ٚدسا١ْٝ ، ٜٚكبح 

تسضٜر َتصٚقًا يًذُاٍ ، ْاقسًا ي٘ ، ؾٝتػرل غًٛن٘ تبعا ملا ٜتػرل ؾٝ٘ َٔ باي

  0 56إزضاى يًذُاٍ

 ثاًْٝا : ايٓؿاط ايؿين اؿط ـس١َ املٛاز ايسضاغ١ٝ باملسضغ١ 

هلصا ايٓؿاط أثط بايؼ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، سٝح ٜػِٗ يف َػاعس٠ 

ْؿط١ ايؿ١ٝٓ اييت تػِٗ ايت٬َٝص يف تٓؿٝص بعض ا٭عُاٍ ، ٚمماضغ١ بعض ا٭

يف خس١َ بعض املٛاز ايسضاغ١ٝ ا٭خط٣ ، َجٌ تعٜني املػطح املسضغٞ ، ٚضغِ 

اـطا٥ط اؾػطاؾ١ٝ ٚايتاضى١ٝ ، ٚضغِ ايبٝاْات اهلٓسغ١ٝ ، ٚػػِٝ ايتذاضب ، 
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ٚظخطؾ١ اجمل٬ت ٚايكشـ اؿا٥ط١ٝ باملسضغ١ ، ٚتعٜني دسضإ املسضغ١ ٚططقاتٗا 

 0تؿه١ًٝٝ ٚايتعبرل١ٜ املدتًؿ١ ايساخ١ًٝ بايًٛسات اي

نُا ٜػِٗ ٖصا ايٓؿاط يف إظٗاض املسضغ١ باملعٗط املؿطف يف املػابكات ، 

ٜٚػِٗ شيو أٜها يف  0ع٢ً َػت٣ٛ املػابكات املدتًؿ١  ضٚخ٬ٍ املعاض

َػاعس٠ ايت٬َٝص ؼت إؾطاف َسضغِٝٗ ع٢ً منٛ َساضنِٗ ٚاغتعسازاتِٗ ، 

ٍ ٚأدًٗا ، ٚانتػاب اـدل٠ ٚاملٗاض٠ ٚا٭زا٤ ٚقها٤ أٚقات ؾطاغِٗ ٜأمثٔ ا٭عُا

0 

ٚميهٔ تكػِٝ أْٛاع ايٓؿاط ايؿين املسضغٞ ٚبطاف٘ ، سػب ا٭ٖساف 

 ( 1: )57ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ  وٚأغًٛب املُاضغ١ ٚشي

 0ايٓؿاط ايؿين ايجكايف  .1

 0ايٓؿاط ايؿين ايتعبرلٟ  .2

 0ايٓؿاط ايؿين يف فاٍ اٱؾػاٍ ايٝس١ٜٚ  .3

اط ايؿين املسضغٞ ، غٝتِ ؾطح َؿكٌ يهٌ ٱظٗاض ٚ٭١ُٖٝ أْٛاع ايٓؿ

 -قُٝت٘ ايذلب١ٜٛ ٚايؿ١ٝٓ :

 (2: ) 58أ٫ًٚ : ايٓؿاط ايؿين ايجكايف

 -ٜٚؿٌُ مجٝع أْٛاع ايٓؿاط ايؿين ايجكايف اييت ؼ٣ٛ بطاَر :

                                           

 ، ذغٕٚزِ ٔايكاَّٛ ٔٔطائهّ ، ٔأْذافّ ، نًذرطٙا انُشاط:  انغايذٖ انشٛخ اهلل ػثذ

 210 ص طاتك يزجغ

 210 ص ، انظاتك انًزجغ



 

 

ايٓسٚات ٚاحملانطات يف فاٍ ايؿٕٓٛ ٚأيٛاْٗا املتعسز٠ ، َٔ َٛغٝك٢  .1

  0َٚػطسٞ ٚغرلٖا 

ايؿطا٥ح ، ٚكتًـ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ اييت ٜتٛيس عٓٗا  ا٭ؾ٬ّ ٚعطض .2

 0َٓاقؿ١ َٔ داْب ايت٬َٝص ، ٚؾطح ٚتٛنٝح َٔ قبٌ املسضؽ 

، اييت ٜٓتر عٓٗا استهاى َباؾط بأغطاض  تايعٜاضات ٚايطس٬ت ٚاملعػهطا .3

ايطبٝع١ َٚٛاضزٖا ، مما ٜتٝح ايؿطم ايج١ُٓٝ يًت٬َٝص ي٬قتباؽ 

 0يس٣ ايت٬َٝص  ٚت١ُٝٓ ايصٚم ايؿين ٚاؾُايٞ

 ثاًْٝا : ايٓؿاط ايؿين ايتعبرلٟ :

ٜٚككس ب٘ ايطغِ ٚايعخطؾ١ ٚايطغّٛ اٱٜهاس١ٝ يف املٛاز ايسضاغ١ٝ ا٭خط٣ 

، ٚايطغّٛ ايتعبرل١ٜ ، ٚايعخطؾ١ ع٢ً ايعداز ٚايب٬غتٝو ٚا٭طبام ٚا٭قُؿ١ ، 

 0ٚاييت ميهٔ اغتدساّ اـاَات ايب١٦ٝ ؾٝٗا 

 -فاٍ ا٭ؾػاٍ ايٝس١ٜٚ :ثايجًا : ايٓؿاط ايؿين يف 

ٜٚؿٌُ عٌُ ايُٓاشز ٚا٭ؾهاٍ َٔ اـؿب أٚ ايؿداض أٚ اـعف ، ٚاييت هلا 

ٚتكػِ ا٭ْؿط١ ايؿ١ٝٓ بٓا٤ ع٢ً  059ع٬ق١ بإبطاظ ايذلاخ ايؿعيب يف ٖصا اؾاْب 

 -ْٛع ايٓؿاط إىل اٯتٞ :

 -ايٓؿاط املػطسٞ : .1

١ُٝٓ َساضى ٚتٗتِ ب٘ ؾعب٘ ايذلب١ٝ املػطس١ٝ ، ٚتػتٗسف َٔ شيو ت

                                           

 ، انثاَٙ انجشء ، انكرة ػانى ، انماْزج ، األٔنٗ انًزدهح انؼاب:  االفُذٖ دايذ يذًذ

 019 ص ، و 0819



 

 

ايت٬َٝص ٚتٛدِٝٗٗ مٛ انتػاب املباز٨ ٚاملجٌ ٚايكِٝ اٱْػا١ْٝ ، ْٚؿط 

 0ايجكاؾ١ ٚايٛعٞ بني قؿٛف ايت٬َٝص 

ٜٚعتدل ٖصا ايٓؿاط مبجاب١ ايعُٛز ايؿكطٟ ٭ْؿط١ املسضغ١ٝ املدتًؿ١ ، 

سٝح تتذُع نٌ اجملا٫ت يف ايٓؿاط املػطسٞ َٔ َٛغٝك٢ ، ٚتطب١ٝ ؾ١ٝٓ ، 

 0اع١ٝ ، َٚٗاضات ٜس١ٜٚ كتًؿ١ ، تعٛز بايٓؿع ع٢ً ايت٬َٝص ٚسطنات إٜك

ٚبصيو تكبح ايذلب١ٝ املػطس١ٝ ْػكًا تطبًٜٛا ي٘ قٛاعسٙ ٚأٖساؾ٘ اييت تتهاٌَ 

َع أٖساف اؾٛاْب ا٭خط٣ يًع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ، سٝح ٜهٕٛ ايُٓٛ ع١ًُٝ ن١ًٝ 

 0َتها١ًَ 

 : ١ٝ60 ٜٚؿٌُ بطْاَر ايٓؿاط املػطسٞ يؿعب٘ ايذلب١ٝ املػطس

 0إعساز ٥٫ش١ تٓعُٝ٘ يًُػابكات املػطس١ٝ ، ٚتٛظٜعٗا ع٢ً مجٝع املساضؽ  -

زضاغ١ ايٓكٛم املكس١َ َٔ املساضؽ املؿاضن١ ، ٚتٛؾرل بعض ايٓكٛم  -

 0املعس٠ 

 0تكّٛ ايؿعب١ بعٜاضات َٝسا١ْٝ تٛدٝٗٝ٘ يًُساضؽ املؿاضن١  -

 0ٞ تٛظٜع اـاَات املتٛؾط٠ يس٣ ايؿعب١ ، نُه٬ُت ايعٌُ املػطس -

 0اٱؾطاف ع٢ً تكؿٝات ايتعاٖطات املػطس١ٝ زاخٌ ايؿطٚع بايبًس١ٜ  -

اٱع٬ٕ عٔ املػابكات ْٚتا٥ذٗا ) املػطس١ٝ ( بني املساضؽ ايؿا٥ع٠  -

 0ٚا٫غتعساز يًتعاٖط٠ املػطس١ٝ يًُساضؽ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطع 

                                           

 طانُشا َذٕ انثإَٚح انًزدهح نغانثاخ انُفظٛح االذجاْاخ:  طانى يذًٕد ػشٚشج

 ، اإلطكُذرٚح جايؼح ، انزٚاضٛح انرزتٛح كهٛح(  يُشٕرج غٛز دكرٕراِ)  انزٚاضٙ
 91 ص ، و 0899



 

 

إعساز ايؿطم ايؿا٥ع٠ بايذلتٝب ا٭ٍٚ يتكسِٜ عس٠ عطٚض َػطس١ٝ ،  -

 0ذلاى يف َػابك١ اؾُاٖرل١ٜ ايعع٢ُ يًعطٚض املػطس١ٝ ٚإعسازٖا ي٬ؾ

ٜٚتِ إعساز اـط١ ٚايدلْاَر بايتعإٚ بني ؾعب١ ايذلب١ٝ املػطس١ٝ َٚهتب 

 0ايٓؿاط املسضغٞ 

 -ايٓؿاط املٛغٝك٢ : -2

ًٜعب ايٓؿاط املٛغٝك٢ زٚضًا ًَُٗا يف بٓا٤ ايٓـ٤ ، ٚإَسازِٖ بك١ُٝ 

ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ايؿ١ٝٓ ايتكاقًا  ايذلب١ٜٛ ٚايطٚس١ٝ باعتباضٙ َٔ أبطظ

بأساغٝؼ َٚؿاعط ايت٬َٝص ٜٚػِٗ ٖصا ايٓؿاط يف تٗصٜب ايٓؿٛؽ ، ٚإضٖام 

اؿؼ ، ٚا٫بتهاض ٚاٱبساع ، ٚيصيو تبٓت٘ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ، ٚاؽصت٘ ٚغ١ًٝ 

 تطب١ٜٛ يذلب١ٝ ايٓـ٤ ٚتهٜٛٔ فتُع َتهاٌَ َٔ ناؾ١ ايٛدٛٙ 

ٝك١ٝ ، يف َطس١ً ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ، يٝؼ تًكني إٕ اهلسف َٔ ايذلب١ٝ املٛغ

َعاضف َٛغٝك١ٝ ، أٚ َعًَٛات عٔ ْعطٜاتٗا أٚ تسٜٚٓٗا أٚ ععؾٗا ، بكسض َا تٗسف 

إىل إٜكاظ َؿاعط ايتًُٝص ، ٚإثاضت٘ مٛ ا٫غتُتاع ظُاٍ ا٭ؿإ ٚاْػذاّ 

تطنٝبٗا ، ٚضق١ تعبرلٖا يف تكٜٛط ايعٛاطـ ٚاملؿاعط ، ست٢ تتهٝـ َٛاٖب 

  0 61يتًُٝص ٚاغتعسازات٘ ع٢ً ن٤ٛ ٖصٙ اٯثاضا

تطب١ٝ أشٚام ايت٬َٝص َٛغٝكٝا غعٝا ٚضا٤ تهٜٛٔ   -ٜٚتشسز شيو يف :

املػتُع املجكـ ايٛاعٞ يًُٛغٝك٢ اؾٝس٠ ، ٚا٫ْتؿاع بؿٛا٥س ايػٓا٤ ٚا٭ٖاظٜر ، 

ٚا٭ْاؾٝس اؾُاع١ٝ ، ٚانتؿاف أقشاب املٛاٖب املٛغٝك١ٝ ، ٚضعاٜتِٗ عٔ 
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ٚإ ْتا٥ر شيو تطتبط مبس٣ َا ٜبصي٘ املعًُٕٛ َٔ  0ؿاط املسضغٞ ططٜل ايٓ

ْؿاط ٫نتؿاف أقشاب املٛاٖب املٛغٝك١ٝ ، ٚؾ٢ تٛدِٝٗٗ مبدتًـ ايٛغا٥ٌ 

 620يسضاغ١ املٛغٝك٢ 

 -نُا ٜهِ ايٓؿاط ايؿين :

يطغِ ايطغِ مبدتًـ املٛاز ) ايؿشِ ، أيٛإ ايعٜت ٚاملا٤ ٚايؿُع ( 

يطبٝع١ٝ ٚايعخطؾ١ ع٢ً اجمل٬ت ٚاؾطا٥س ، ٚع٢ً كتًـ ا٭ؾهاٍ ٚاملٓاظط ا

 اؾسضإ إٕ أَهٔ ، نٞ ٜتعطف ايت٬َٝص ع٢ً اغتعُا٫تٗا املدتًؿ١ 

ايطني  -َجٌ:عٌُ اجملػُات َٔ َٛاز ايطبٝع١ املدتًؿ١ املتٛؾط٠ 

ٚوًٌ ايؿهٌ إىل َهْٛات٘ ا٭غاغ١ٝ ،  0ٚاـؿب ٚايب٬غتٝو ٚايكاز ٚغرلٖا 

 0ا١َ يف إزضاى ا٭ؾهاٍ ٚا٭دػاّ ٜٚؿػط بعض ايعٛاٖط ايع

ٚتٗسف إىل إٔ ٜتعطف ايتًُٝص ع٢ً مناشز دسٜس٠ َٔ ا٭عُاٍ ايٝس١ٜٚ : 

ا٭ؾػاٍ اييت تعتُس ع٢ً خاَات ايب١٦ٝ املتٛؾط٠ ، سٝح ٜبتهط ايتًُٝص َؿػ٫ٛت 

ؾ١ٝٓ دسٜس٠ بايتأيٝـ بني اـاَات ، ٚايتعطف ع٢ً بعض اؿطف ايؿعب١ٝ ، 

 0تاضىٗا ٚتهٜٛٓٗا 

 :  63ا ٜؿتٌُ فاٍ ا٭عُاٍ ايٝس١ٜٚ ع٢ًنُ

ٚايسٖإ ٚايعخطؾ١  أؾػاٍ اـؿب ) قٓاع١ ايُٓاشز ٚاؿؿط عًٝٗا (

 0عًٝٗا 

                                           

 80 ص ، انظاتك انًزجغ

 8 – 1 يٍ أرلاو انًالدك إنٗ أَظز



 

 

 أؾػاٍ املعازٕ ) َٔ سسٜس ٚماؽ ٚاملّٓٝٛ ٚقكسٜط ٚغرلٖا (

 0يكٓاع١ مناشز ٚأؾهاٍ ٖٓسغ١ٝ كتًؿ١ 

ٚشيو يكٓاع١ ، ٚتؿهٌٝ  أؾػاٍ ايٓػٝر مبدتًـ أؾهاي٘ ٚأْٛاع٘ ،

  0ػِٝ كتًـ ا٭ؾهاٍ ٚا٭سذاّ ٚػ

ٜطٛعٗا ايت٬َٝص يكٓاع١ بعض ايػ٬ٍ ٚاؿكا٥ب أؾػاٍ اؾًس : 

 0ٚتػًٝـ بعض ا٭ؾهاٍ اهلٓسغ١ٝ املدتًؿ١ 

 0َٔ تططٜع ، ٚتؿهٌٝ ، ٚخٝاط١ ، ٚتطٜهٛ ٚغرلٖا أؾػاٍ اٱبط٠ : 

ٚشيو بعٌُ مناشز ٚأؾهاٍ َٔ أغكإ أؾػاٍ بعض َٓتذات ايب١٦ٝ : 

كإ بعض احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ ، ناؿًؿ١ ، ٚايسٜؼ ، ٚدطٜس ا٭ؾذاض ٚغٝ

 0ايٓدٌٝ ، يكٓاع١ ايطبام ٚايػ٬ٍ ٚايكبعات ، ٚاؿكا٥ط ٚغرلٖا 

ٚمما تكسّ ٜط٣ ايباسح إٔ تعسز بطاَر ايٓؿاط ايؿين ايتؿهًٝٞ ٚايتعبرلٟ 

ملُاضغ١  –مبػاعس٠ َسضغِٝٗ  –ٚتٓٛع٘ ، ٜتٝح ؾطقًا طٝب١ أَاّ ايت٬َٝص 

اع ايٓؿاط ايؿين ٚأؾهاي٘ ، َٚا ٜطغب٘ ايت٬َٝص ٚميًٕٝٛ إيٝ٘ بططم كتًـ أْٛ

تطب١ٜٛ سه١ُٝ ، تػاعسِٖ ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف اـاق١ يهٌ فاٍ ، ٚبصيو 

 0تتشكل ا٭ٖساف ايؿ١ٝٓ مبطس١ً ايتعًِٝ ا٭غاغٞ 

َٚٛدٗٞ ايٓؿاط  نُا ٜسعِ ؼكٝل ا٭ٖساف ظٜاضات املٛدٗني ايذلبٜٛني

ِ ظٜاضاتِٗ يف َػاعس٠ املؿطؾني ٚايت٬َٝص ، ع٢ً ايتػًب املسضغٞ ، ٚاييت تػٗ

ع٢ً ايعكبات اييت تعذلنِٗ خ٬ٍ املُاضغ١ ، سٝح ٜكّٛ املٛدٕٗٛ بايعسٜس َٔ 

ايعٜاضات إىل املساضؽ ٚمجاعات ايٓؿاط املسضغٞ ، بككس اٱؾطاف ٚايتٛدٝ٘ 



 

 

 0ٚايتكِٜٛ ٭عُاٍ املسضؽ املؿطف ، ٚايت٬َٝص ) أعها٤ مجاع١ ايٓؿاط (

َٚٔ خ٬ٍ املعاضض املسضغ١ٝ ، ٚاملػطسٝات ايؿ١ٝٓ ، ٚايعطٚض اٱبساع١ٝ ، 

تػتطٝع املسضغ١ إبطاظ الاظات ت٬َٝصٖا ، ٚإبساعاتِٗ ايؿ١ٝٓ ٖٚصا ٜعهؼ َس٣ 

ا٫غتؿاز٠ َٔ مماضغ١ فا٫ت ايٓؿاط ايؿين املدتًؿ١ ، ع٢ً تػٝرل غًٛى 

ملبسع١ ايؿ١ٝٓ ؾُٝا ايت٬َٝص ٚقكٌ َٛاٖبِٗ ٚت١ُٝٓ ؾدكٝاتِٗ ، ٚض٩ٜتِٗ ا

 0ٜعذلنِٗ يف اؿٝا٠ 

ٚغٛف ٜتٓاٍٚ ايباسح إَهاْٝات ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، ٚمماضغاتٗا ، 

 -ٚشيو بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 ٚمماضغاتٗا  إَهاْات ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ 

 أ٫ًٚ : مماضغات ايٓؿاط املسضغٞ اؿط:

ع٢ً ت١ُٝٓ ايتصٚم  –ايذلب١ٝ ايذلٚو١ٝ  –تعٌُ ايذلب١ٝ عٔ ططٜل ايٓؿاط 

ٚا٫ٖتُاّ باملٗاضات يف اجملا٫ت املتعسز٠ ، نُا ٜعٌُ ايٓؿاط ع٢ً ت١٦ٝٗ ايؿطم 

املٓاغب١ ملُاضغ١ اؿٝا٠ ا٫بتهاض١ٜ ، ٚاؿٝا٠ اييت تتػِ بايتشسٜس ، ٚتعًِ 

ا٠ اؾسٜس ٚتعًِ اؾسٜس يف املعًَٛات ٚاـدل٠ يف ايٓؿاط ، إىل َٗط٠ تعط٢ اؿٝ

 (1) 0 64طعًُا ، ٚػعًٗا أنجط إؾطاقا ٚابتٗادًا

إٕ ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ، ٫ ميهٔ إٔ ٜ٪ز٣ زٚضٙ بكٛض٠ ٖازؾ١ ٚؾعاي١ ، َا 

( َُٚٗا ٚؾطْا ي٘ 2) 0 65مل تهٔ ٖٓاى مماضغات اهاب١ٝ َٓع١ُ ، يتٓؿٝص بطاف٘
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ٚقتًا َٔ إَهاْات َاز١ٜ ٚبؿط١ٜ ، أٚ ػٗٝعات ، أٚ سٝع َهاْٞ ، أٚ سسزْا ي٘ 

ملُاضغت٘ ، ٫ ميهٔ إٔ وكل أٖساؾ٘ املٓؿٛز٠ إ٫ مبؿاضن١ ؾعاي١ َٔ داْب 

 0ايت٬َٝص ، يف ايتدطٝط ٚايتٓعِٝ ٚاملُاضغ١ ، باعتباضِٖ ٖسؾًا ٚغا١ٜ يدلاف٘ 

نُا هب َطاعا٠ ٍَٝٛ ايت٬َٝص ٚاغتعسازاتِٗ ، ٚساداتِٗ املدتًؿ١ 

ٚبني املؿطؾني ٚاملسضغني ٚإزاض٠ ،ٚع٬قاتِٗ ايٓاؾ١٦ خ٬ٍ املُاضغ١ ؾُٝا بِٝٓٗ 

املسضغ١ ، مما غٝهٕٛ ي٘ أثط تطبٟٛ ععِٝ يف دعٌ املُاضغ١ أنجط ؾاع١ًٝ ٚأثطًا 

 ع٢ً غًٛنِٗ ٚتكطؾاتِٗ 

 أ٫ًٚ: ايتدطٝط ٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ 

َٔ ايٛانح إٔ أٟ بطْاَر ٫ ٜٓذح إ٫ إشا خطط ي٘ ؽطٝطًا زقٝكًا ، 

امل١ُ٥٬ يتٓؿٝصٙ ، ٚاٱؾطاف عًٝ٘ ، نُا  ؾتشسز أٖساؾ٘ ، ٚتٛنح ا٭غايٝب

ٚإشا طبكٓا  0( 1)66ؼسز ٚغا٥ٌ تكٛمي٘ ٜسؾع ب٘ زا٥ُا إىل ايتشػٔ ٚايتطٛض 

أغايٝب ايتدطٝط ايػ١ًُٝ ع٢ً ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ، اتهح يٓا أ١ُٖٝ ضغِ 

خط١ عا١َ قبٌ بس٤ ايعاّ ايسضاغٞ ، ٖصٙ اـط١ ايعا١َ ٜتعإٚ مجٝع أؾطاز أغط٠ 

 ١0 يف ٚنعٗا ، ٚإقطاضٖا يف فًؼ املسضغ١ املسضغ

ٜٚط٣ ايباسح إٔ ايتدطٝط ٖٛ ايٛغ١ًٝ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ، اييت ػعٌ َٔ 

ايٓؿاط ٚسس٠ َتها١ًَ غرل َتهاضب١ ، تٓعِ عٌُ اؾُاعات املسضغ١ٝ زٕٚ 

تساخٌ ٚتهطاض ، أٚ نٝاع يًٛقت أٚ يًذٗس أٚ اٱَهاْات ، ٜٚعٌُ ع٢ً انتػاب 

١ أندل عا٥س ممهٔ بأقٌ ٚأقكط ٚقت ممهٔ ، ٚايٓؿاط املسضغٞ ايع١ًُٝ ايذلبٜٛ
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اؿط ٚغ١ًٝ ١َُٗ يتسضٜب ايت٬َٝص ع٢ً ايتدطٝط يبعض ايدلاَر ، اييت تػِٗ 

يف تهٜٛٔ ؾدكٝاتِٗ ، ٚيتشكٝل شٚاتِٗ ، ٚإؾباع ساداتِٗ ، ٚت١ُٝٓ قسضاتِٗ 

غرلٙ َٔ ٖصا ؾه٬ً عٔ إٔ ايدلاَر اييت ٜؿاضى ؾٝٗا ايتًُٝص  0ٚاغتعسازاتِٗ 

ايت٬َٝص ٚاملؿطؾني يف ؽطٝطٗا ، تهٕٛ قبب١ إىل ْؿػ٘ ، ٚأقطب َا تهٕٛ 

تعبرلًا عٔ ٚاقع١ ، سٝح ٜكبٌ عًٝٗا بطغب١ ، ؾٝشكل بصيو ايٓؿاط بعض 

 0أٖساؾ٘ ايذلب١ٜٛ املٓؿٛز٠ 

ٚعٓس قٝآَا بايتدطٝط ٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، هب َطاعا٠ املباز٨ 

 (2) -بٗا ، ٢ٖٚ :اهلا١َ يف ايتدطٝط ًْٚتعّ 

هب إٔ تٓبع بطاَر ايٓؿاط َٔ ٚاقع اجملتُع ،  -ايٛاقع١ٝ : -1

ٚظطٚؾ٘ ، ٚأسٛاي٘ ا٫دتُاع١ٝ ، ٚا٫قتكاز١ٜ ، ٚايػٝاغ١ٝ ، ٚا٫غتؿاز٠ 

 0َٔ خدلات اجملتُعات ا٭خط٣ اييت غبكتٓا يف ٖصا اجملاٍ

هب إٔ تهٕٛ اـط١ َط١ْ ، ٚغرل داَس٠ ، عٝح  -املط١ْٚ : -2

ٜس ، ٚإناؾ١ نٌ َؿٝس َٔ فا٫ت ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ، تؿٌُ نٌ دس

 0ٚأْٛاعٗا 

هب إٔ تهٕٛ خط١ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠  -ايتهاٌَ : -3

 0َتها١ًَ ا٭دعا٤ َتٓاغك١ يف ا٭ٖساف ايعا١َ ٚاـاق١ 

هب إٔ ٜؿٌُ ايتدطٝط مجٝع دٛاْب  -ايؿٍُٛ : -4

يؿا٥س٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، ٚفا٫ت ايٓؿاط ٚأْٛاع٘ ، يتشكٝل ا

ؾُٝع ايت٬َٝص ٚاملؿطؾني ، ٚنٌ أؾطاز مجاعات ا٭ْؿط١ ٚؾطقٗا 

 0ٚمجعٝاتٗا 



 

 

 -ٚميط ايتدطٝط مبطاسٌ َتعسز٠ َٚتك١ً ٢ٖٚ :

ؼسٜس ا٭ٖساف ايعا١َ يًٓؿاط ٚا٭ٖساف اـاق١ يهٌ  -1

 (1)67مجاع١ : 

إٕ تٓؿٝص بطاَر مجاع١ ايٓؿاط ، ٜتطًب سكط اٱَهاْات املتاس١ ، ٚتٓعِٝ 

ٖٚصٙ اـط٠ٛ تػاعس  0ايعٌُ ، ٚإعساز ايٛغا٥ٌ ، ٚاملكَٛات ا٭غاغ١ٝ خطٛات 

أعها٤ اؾُاع١ ع٢ً ايكٝاّ بع١ًُٝ َطادع١ يهٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات ايعٌُ ، 

 0مٛ ا٭ٖساف املطغ١َٛ اييت ؼ٢ُ بطافٗا َٔ ايؿؿٌ  0بططٜك١ تٛد١ٝٗٝ 

 -إعساز خط١ يًدلاَر اييت ت٣ٛٓ اؾُاع١ ايكٝاّ بٗا : -2

ػُٝع كتًـ املعًَٛات ، َٚكَٛات ايٓؿاط املسضغٞ بكٛض٠  سٝح ٜتِ

ٚعح ٚؼًٌٝ أغايٝب ٚططم ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ، َع ٚنع  0إسكا١ٝ٥ زقٝك١ 

َٛاقؿات ايتٓؿٝص ، ٚؼسٜس ا٫ختكاقات َٚػ٦ٛي١ٝ نٌ عهٛ َٔ أعها٥ٗا ، 

يف ن٤ٛ قسضات٘ ٚاغتعسازات٘ َٚٝٛي٘ ، ٚايعٌُ ع٢ً ؼسٜس ايعٌُ اي٬ظّ يهٌ 

 (2) 680َٔ خطٛات ايتٓؿٝص  خط٠ٛ

٢ٖٚ اؾاْب ايتٓؿٝصٟ يًدطٛتني ايػابكتني ، ٫ٚ  -ايتٓؿٝص : -3

ميهٔ إٔ تٓؿكٌ عُٓٗا ، سٝح إٔ أعها٤ اؾُاع١ ٜكَٕٛٛ بتٓؿٝص بطافِٗ 

بطٚح مجاع١ٝ تعا١ْٝٚ َؿذلن١ ، عٝح تتػِ با٭ؾهاض املٛسس٠ ، ٚايؿاع١ًٝ 
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١ٝ ، ٚميهٔ متجٌ شيو بؿطٜل يهط٠ ٚا٫هاب١ٝ يف ايعٌُ ، ٚاملػ٦ٛي١ٝ اؾُاع

سٝح إٔ ٖسف ايؿطٜل َؿذلى ، ٚخطٛات٘ ٚاسس٠ ، ٚيهٔ يهٌ ٫عب ي٘  0ايكسّ 

 0زٚض َعني ممٝع زاخٌ املٝسإ ٜكّٛ ب٘ 

٢ٖٚ املطس١ً ايٓٗا١ٝ٥ يًع١ًُٝ ايتدطٝط١ٝ ، املتابع١ ٚايتكِٜٛ :  -4

ٞ ، ٜٚتِ سٝح أْٗا ختاّ َطس١ً ايتدطٝط ايذلبٟٛ ؾُاعات ايٓؿاط املسضغ

ؾٝٗا ٚخ٬هلا عًُٝات ايتأنس َٔ ؼكٝل ا٭ٖساف ، ٚغ١َ٬ ٚاغتػ٬ٍ املكَٛات 

املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ يهٌ مجاع١ َٔ مجاعات ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ، ٚايتعطف ع٢ً 

 (3) 690اؾٛاْب ا٫هاب١ٝ ٚزعُٗا ٚاؾٛاْب ايػًب١ٝ َٚعاؾتٗا ٚتعسًٜٗا 

١ ايتع١ًُٝٝ ، ٚايٓؿاط املسضغٞ نُا ٜعتدل ايتكِٜٛ َٔ أِٖ أضنإ ايعًُٝ

٭ْ٘ ٜػتٗسف ايتعطف ع٢ً َٛاطٔ  0اؿط ، ٚنٌ ايػٝاغات ايت١ُٜٛٓ باجملتُع 

ايهعـ ٚايك٠ٛ يف بطاَر مجاعات ايٓؿاط ، َٚس٣ ؾاع١ًٝ اؾٗٛز اييت تبصهلا 

إزاض٠ املسضغ١ َٚا ٜعذلض غبًٝٗا َٔ قعٛبات َٚعٛقات ، يف تٓؿٝص بطاَر 

ٚضؾع  0ٚشيو بككس ؼػني َػت٣ٛ ا٭زا٤  0خاضدٗا ايٓؿاط بساخٌ املسضغ١ ٚ

 0ايهؿا١ٜ اٱْتاد١ٝ يًت٬َٝص ، ٚؼكٝل أٖساف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايذلب١ٜٛ 

 ثاًْٝا: تٓعِٝ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ 

إٕ تٓعِٝ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ٚإزاضتٗا ، ىتًـ َٔ ْعاّ تعًُٝٞ إىل 

هع ؿادات املسضغ١ ٚأٖساف سٝح ى 0آخط ، َٚٔ َ٪غػ١ تع١ًُٝٝ إىل أخط٣ 

اجملتُع ايصٟ أٚدسٖا ، إسػاغا بكُٝت٘ يف ؼكٝل ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ 

) ٚايٓؿاط املسضغٞ نأٟ عٌُ آخط وتاز إىل ايتدطٝط ،  0ٚايذلب١ٜٛ املٓؿٛز٠ 
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ٚايتٓعِٝ ، ٚايتٓؿٝص ، ٚاملتابع١ ٚايتكِٜٛ ، يهٞ ٜعٗط باملعٗط ايذلبٟٛ املؿطف ، 

 (1) ٠700 املسضغ١ ( ايصٟ تػع٢ إيٝ٘ إزاض

ٚؾ٢ ظٌ اٱزاض٠ ايؿعب١ٝ يًُ٪غػات ايتع١ًُٝٝ ، ٚاملتُج١ً يف ايًذ١ٓ 

ايؿعب١ٝ يًُسضغ١ ، ميهٔ ايكٝاّ ظُٝع ايعًُٝات اٱزاض١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ ، ٚايؿ١ٝٓ 

يًُ٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ عٛنًا عٔ ) َسٜط املسضغ١ ( ايؿطز يف اٱزاض٠ ايتكًٝس١ٜ ، 

اٱزاض١ٜ ، ٚتعٝني املؿطؾني ٚاملسضغني ، ٚتٓػٝل ايعٌُ اييت تكّٛ بتؿهٌٝ اجملايؼ 

 (2) 71ايذلبٟٛ بِٝٓٗ ، نُا ميهٓٗا ايكٝاّ باٯتٞ :

 0املسضغٞ باملسضغ١ ٚخاضدٗا  طإعساز اـط١ ايعا١َ يًٓؿا -1

سكط إعساز ايت٬َٝص ٚتٛظٜعِٗ ع٢ً أٚد٘ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ  -2

 0املدتًؿ١ ، بٓا٤ ع٢ً ضغباتِٗ َٚٝٛهلِ ٚاغتعسازاتِٗ 

إعساز َٝعا١ْٝ ايٓؿاط املسضغٞ ، ٚاٱؾطاف ع٢ً مجٝع أٚد٘  -3

ايكطف املاي١ٝ يهٌ ْؿاط ، ٚايتعطف ع٢ً ططم ايتٌُٜٛ ، ٚؼسٜس 

 0َكازضٖا 

ؼسز أَا١ْ ايًذ١ٓ ايؿعب١ٝ يًُسضغ١ أٚقاتًا ملُاضغ١ أٚد٘  -4

ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ٚأَانٔ مماضغتٗا يهٌ مجاع١ َٔ مجاعات 

 0طايٓؿاط املسضغٞ اؿ
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َتابع١ خطط ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ٚتطؾٝسٖا ٚتٛدٝٗٗا سٝح  -5

متاضغٗا مجاعات ايٓؿاط املسضغٞ ، ٚأٚد٘ ايكطف املايٞ املدكل يهٌ 

  0مجاع١ َٔ مجاعات ايٓؿاط املدتًؿ١

اختٝاض املؿطؾني يهٌ فاٍ َٔ فا٫ت ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ  -6

 0اؿط٠ ، ٚؾكًا يطغبات املسضغني ٚبٓا٤ ع٢ً ؽككاتِٗ 

 ًا : تٓؿٝص ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ثايج

يهٞ وكل ايٓؿاط املسضغٞ اؿط أٖساؾ٘ ، ؾُٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜعتُس يف 

تٓؿٝص بطاف٘ ع٢ً عس٠ ؾطٚط يهُإ لاس٘ ، سسزتٗا خط١ ايٓؿاط يف 

 (1: ) 72اٯتٞ

  ٘نطٚض٠ إٔ ىطط ايٓؿاط املسضغٞ اؿط يهٞ ٜٓاٍ نٌ تًُٝص ْكٝب

سضات٘ ، َٚطايب منٛٙ َطاعا٠ ملبسأ تهاؾ٪ َٓ٘ ، ٚؾكًا ملٝٛي٘ ٚاغتعسازات٘ ٚق

ايؿطم ، يصيو هب إٔ ٜٛد٘ نٌ تًُٝص إىل اختٝاض ايٓؿاط ايصٟ 

 0ٜٓاغب٘ 

  ٜتشتِ مماضغ١ مجٝع ا٭ْؿط١ بططٜك١ َٓػك١ َتها١ًَ ، ست٢ تػرل

 0ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ يف ططٜكٗا ايكشٝح 

 ٜ ٕؿذع قاٚي١ ضبط ايسضاغات ايع١ًُٝ بدلاَر ايٓؿاط املسضغٞ ، ٚأ

 0ايت٬َٝص ع٢ً ا٫ؾذلاى ؾٝٗا ، ٚؾكًا يكسضات نٌ تًُٝص ٚضغبات٘ 
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  هب إٔ تػع٢ بعض فا٫ت ايٓؿاط إىل ت١٦ٝٗ َٛاقـ تطب١ٜٛ قبب١

إىل ْؿؼ ايتًُٝص ، ست٢ ميهٔ عٔ ططٜكٗا تعٜٚسٙ باملعًَٛات ، ٚاملٗاضات 

 0املطاز اغتٝعابٗا ٚتعًُٗا 

  اؿٝا٠ املسضغ١ٝ باؿٝا٠ هب إٔ تػِٗ بعض بطاَر ايٓؿاط ، يف ضبط

ا٫دتُاع١ٝ ، نُا ؼاٍٚ ايعٌُ ع٢ً تٛثٝل ايك١ً ٚايتعإٚ بني ايبٝت 

 0ٚاملسضغ١ 

ٚتطدع  أ١ُٖٝ َؿاضن١ ايت٬َٝص يف تٓؿٝص بطاَر اؾُاع١ اييت ٜٓتُٕٛ 

 (2: )73إيٝٗا إىل 

إؾباع ساداتِٗ ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ َٓٗا : ا٫ْتُا٤ إىل  -1

ت َت١ٓٝ ، ٚايٛقٍٛ إىل زضد١ َٔ ايكبٍٛ اؾُاع١ ، ٚتهٜٛٔ قساقا

ٚا٫عتباض ا٫دتُاعٞ ٚاؾُاعٞ ، ٚايتكسٜط يًُػ٦ٛي١ٝ مٛ اٯخطٜٔ ، 

ٚايتعبرل اؿط ٚؼكٝل ايصات ، ٚمماضغ١ ٖٛا١ٜ خاق١ ، طًبًا يف نػب 

ايٓذاح ٚا٫لاظ ، ٚايؿعٛض با٭َٔ َٔ خ٬ٍ تطًعاتِٗ إىل َا تتٝش٘ 

  0 74ا٠ اؿط٠ ايؿطٜؿ١هلِ ب٦ٝتِٗ َٔ ؾطم ايعٌُ ٚاؿٝ

نُا إٔ تًو املؿاضن١ غبٌٝ إىل إؾباع ساد١ ايتًُٝص  -2

يًتذطٜب ، ٚسب املػاَط٠ ، َٚا ٜ٪ز٣ إيٝ٘ َٔ انتػاب خدلات دسٜس٠ 

زٕٚ قٝٛز ؼس َٔ ٖصٙ املػاَطات ، ناييت ؼسخ يف ايؿكٌ ايسضاغٞ ، 

ٚعٔ ططٜل تًو املؿاضن١ ميهٔ ت١ُٝٓ ا٭قاي١ يف ايتًُٝص ، ٚا٫بتهاض 
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ٚاملٗاض٠ اـاق١ بهٌ فاٍ َٔ فا٫ت ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ، ٚؾٝٗا 

فاٍ يًُٓطٜٔ ع٢ً ايكاز٠ ٚايتبع١ٝ ، ٚع٢ً ططم املٓاقؿ١ ٚا٭غايٝب 

 0ايسميكطاط١ٝ ، ٚايعٌُ ايتعاْٚٞ ، ٚتٛظٜع املػ٦ٛيٝات ٚؼًُٗا 

َؿاضن١ ايت٬َٝص يف تٓؿٝص بطاَر ايٓؿاط املسضغٞ ، تسعِ  -3

ذلب١ٜٛ يًٓؿاط املسضغٞ ، ٚاييت تٓاز٣ بإٔ ٜكّٛ ا٭غؼ ايٓؿػ١ٝ ٚاي

ايٓؿاط املسضغٞ ، ٚتٓؿٝص بطاف٘ ، ع٢ً ٍَٝٛ ايت٬َٝص ٚضغباتِٗ ، 

ؾػًٛى اٱْػإ يف ايػايب َهتػب َٚتعًِ ، ٚايتسضٜؼ أغاغ٘ اغتجُاض 

 0ٚتٛدٝ٘ ايتعًِ 

ٜٚتٛقـ لاح املعًِ ع٢ً قسضت٘ ع٢ً اغتجُاض نطٚب َٔ ايدلاَر ايؿعاي١ 

طاض ايعاّ يًذُاع١ اييت ٜؿطف عًٝٗا ٚأٖساؾٗا ، ٚنُإ َؿاضن١ نُٔ اٱ

ت٬َٝصٙ يف شيو عٔ ططٜل إسساخ َٛاقـ تع١ًُٝٝ تػتجرل َايسِٜٗ َٔ 

اغتعسازات ناؾ١ٝ ، ٚبسٕٚ تًو املؿاضن١ ، ٫ ميهٔ يًٓؿاط املسضغٞ إٔ وكل 

 (1) 075َا ٜكبٛا إيٝ٘ َٔ أٖساف غًٛن١ٝ 

يع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، إٔ َٛاقـ ايٓؿاط ٜٚط٣ بعض املطبني ٚاملٗتُني با

املسضغٞ ٚبطاف٘ َٛاقـ تع١ًُٝٝ ، ٚإتباع ضغبات ٍَٚٝٛ ايت٬َٝص ، َٚؿاضنتِٗ 

يف تٓؿٝص تًو ايدلاَر ، ٜ٪ز٣ بكٛض٠ أنٝس٠ إىل تعسٌٜ ايػًٛى ، ٚتػٝرل يف 

  076أزا٤ ايت٬َٝص عٔ ططٜل اـدل٠ ٚايتسضٜب ٚاملُاضغ١ ايؿع١ًٝ
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 -ط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ :ثاًْٝا : إَهاْات ا٭ْؿ

تعس اٱَهاْات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ يًٓؿاط املسضغٞ اؿط ، َٔ ا٭َٛض امل١ُٗ ، 

اييت تعٌُ ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف ٚايػاٜات ايذلب١ٜٛ ، اييت تػع٢ إيٝٗا ايع١ًُٝ 

ايتع١ًُٝٝ ايذلب١ٜٛ ، ملا هلا َٔ أثط طٝب ، ٚزٚض ؾعاٍ يف ت١ُٝٓ ؾدك١ٝ ايتًُٝص ، 

ا اؾػ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ، ؾتٛاؾطٖا بامل٪غػات َٔ مجٝع دٛاْبٗ

ايتع١ًُٝٝ ، ٜػاعس ع٢ً ت١٦ٝٗ ايعطٚف املٓاغب١ يًُُاضغ١ ٚانتػاب اـدل٠ 

 0ٚاملٗاض٠ 

 (3: ) 77ٚتٓكػِ إَهاْات ايٓؿاط املسضغٞ اؿط إىل قػُني

 0اٱَهاْات ايبؿط١ٜ  -1

  0اٱَهاْات املاز١ٜ  -2

عا١َ ، ٚايٓؿاط املسضغٞ  ١ايتع١ًُٝٝ بكؿْٚعطًا ٭ُٖٝتٗا يف ايع١ًُٝ 

 0بكؿ١ خاق١ 

ٜكّٛ ايباسح بؿطح نٌ عٓكط َٔ عٓاقطٖا ، ٚأثطٙ يف ؼكٝل أٖساف 

 0اؿًك١ ايجا١ْٝ يًتعًِٝ ا٭غاغٞ 

تعتدل اٱَهاْات ايبؿط١ٜ احملطى اٱَهاْات ايبؿط١ٜ :  -1

ا٭غاغٞ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بكٛض٠ عا١َ ، ٚا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ 

بكٛض٠ خاق١ ، ٫ٚ ميهٔ ٭ٟ َ٪غػ١ إٔ ت٪ز٣ ٚظا٥ؿٗا أٚ ؼكٝل 

أٖساؾٗا زٕٚ تٛاؾط ايعٓكط ايبؿط٣ ) ؽطٝطًا ٚتٓعًُٝا ٚتٓؿٝصًا ( 
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َُٚٗا ٚؾط يًٓؿاط املسضغٞ َٔ إَهاْات َاز١ٜ ، ٫ ٜػتطع ايتكسّ 

 0خط٠ٛ يٮَاّ يتشكٝل غاٜات٘ ٚأٖساؾ٘ زٕٚ تٛؾط ٖصا ايعٓكط 

٠ٛ ايؿاع١ً يف املُاضغ١ ٚايتسضٜب ٚاٱؾطاف ع٢ً ؾايعٓكط ايبؿط٣ ٖٛ ايك

خطط ٚبطاَر ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، ٚبٓا٤ ا٭دٝاٍ ايكازض٠ ع٢ً زؾع عذ١ً 

يتٓؿٝص خطط  ١ايبٓا٤ ٚايتكسّ يًُذتُع ، ٚتٓشكط اٱَهاْات ايبؿط١ٜ اي٬ظَ

 -ٚبطاَر ايٓؿاط املسضغٞ اؿط يف ايعٓاقط اٯت١ٝ :

 0سضغ١ ) َسٜط املسضغ١ ( أَني ايًذ١ٓ ايؿعب١ٝ يًُ -1

 0ايت٬َٝص  -2

 0املسضغٕٛ  -3

 0املؿطؾٕٛ ٚاملٛدٕٗٛ ايذلبٜٕٛٛ  -4

 -ضابعًا : املؿطؾٕٛ ٚاملٛدٕٗٛ :

ٜككس باٱؾطاف ت١ُٝٓ املتعًُني ، ٚؼػني ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚتطٜٛطٖا 

 بهاٌَ عٓاقطٖا 

غ١ٝ ( ، ) ايتًُٝص ، املسضؽ ، ايٛغ١ًٝ ، املٓاٖر مبعٓاٖا ايؿاٌَ ، ايب١٦ٝ املسض

 (3) 780َٚا تتأثط ب٘ نٌ ٖصٙ ايعٓاقط َٔ عٛاٌَ َتعسز٠ َتؿابه١ َتساخ١ً 

ٚاملؿطف ٖٛ ايكا٥ِ بع١ًُٝ اٱؾطاف تًو ، ٚي٘ زٚض ٖاّ يف ايٓؿاط املسضغٞ 

اؿط ، ٚؼكٝل أٖساؾ٘ ، باعتباض إٔ َؿطف مجاع١ ايٓؿاط َٔ أِٖ َكَٛات 
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كّٛ بايسٚض ا٭غاغٞ يف سٝح ٜ 0ايعٌُ ا٭غاغ١ٝ يف مجاع١ ايٓؿاط املسضغٞ 

ؽطٝط كتًـ ا٭ْؿط١ اؿط٠ ، ٚتٓؿٝصٖا ، ٚتٛدٝٗٗا ٚتكٛميٗا ، ٚتطؾٝسٖا ، 

تعتُس مجاع١ ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ع٢ً ؾدك١ٝ املؿطف ٚططٜك١ تعاًَ٘ َع 

أؾطازٖا ، ٚسػٔ تٛدِٝٗٗ ، يف إطاض َٔ املٛز٠ ٚاحملب١ ٚايتؿاِٖ ، ٚاسذلاّ 

 0َكذلسات اٯخطٜٔ ٚآضا٥ِٗ 

هٞ وكل ايٓؿاط املسضغٞ اؿط أٖساؾ٘ ، هب إٔ ٜتكـ املؿطف ٚي

 ( 1) -:79بكؿات عسٜس٠ ، تػِٗ يف ؼكٝل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ ، َٚٔ أُٖٗا 

  0ايتشًٞ بطٚح ايتؿاِٖ ، ٚاحملب١ ، مٛ أعها٤ اؾُاع١ 

  0اٱملاّ بٓٛع ايٓؿاط ايصٟ متاضغ٘ اؾُاع١ 

 ُاضغ١ ، يف دٛ َٔ اؿط١ٜ ايتشًٞ بطٚح املطح ٚتؿذٝع ا٭عها٤ ع٢ً امل

 0ٚايطنا 

  ِٗٓٝ0ايتعإٚ َع أعها٤ اؾُاع١ ، ٚبح ضٚح ايتعإٚ ب 

  ٘0ايتشًٞ بطٚح اـًل ، يٝهٕٛ َج٬ أع٢ً وتصٟ ب 

  0تهٕٛ تكطؾات٘ َكبٛي١ ٚغسٜس٠ 

ٖصا ؾه٬ عٔ ايكؿات ايؿدك١ٝ ، اييت ٜٓبػٞ إٔ تتٛاؾط يف املؿطف َجٌ 

كٝل أغطاض اؾُاع١ ، ٚتٓؿٝص بطافٗا بعض ايكسضات ، اييت تػاعسٙ ع٢ً ؼ

 (2: ) 80َٓٗا
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 0ايكسض٠ ع٢ً ؼًٌٝ املٛاقـ املدتًؿ١ زاخٌ اؾُاع١  -

 0ايكسض٠ ع٢ً ا٫ؾذلاى َع اؾُاع١ ، ٚتٛنٝح زٚضٙ ؾٝٗا  -

تؿذٝع أعها٤ اؾُاع١ ع٢ً إبسا٤ ايطأٟ ، ٚؽطٝط ايدلاَر املدتًؿ١ ،  -

 0ملدتًؿ١ يًذُاع١عٝح ٜدلظ َٔ بِٝٓٗ قاز٠ ، ٜٛدٕٗٛ املؿطٚعات ا

ايكسض٠ ع٢ً َعا١ْٚ اؾُاع١ ، عٓسَا تؿهط تؿهرلًا مجاعًٝا ، يٛنع ايدلاَر  -

 0ٚؽطٝطٗا ، ٚتطٜٛطٖا ، مبا وكل ضغباتِٗ ٚاستٝاداتِٗ 

ايكسض٠ ع٢ً اغتػ٬ٍ إَهاْات املسضغ١ ٚايب١٦ٝ ، اييت ميهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا يف  -

 (3) 810ؼكٝل بطاَر اؾُاع١ 

ؿطف ٚؾكًا ملٝٛي٘ ٚضغبات٘ ، ٚبٓا٤ ع٢ً تعن١ٝ َٔ َسٜط ٚهب إٔ ىتاض امل

املسضغ١ ي٘ ، ٚشيو يهُإ لاح َػرل٠ مجاعات ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ، 

نُا ٜٓبػٞ بعس اختٝاض املؿطؾني إٔ ٜتِ ايتدطٝط  0ٚؼكٝل أٖساف املطس١ً 

يعكس زٚضات تسضٜب١ٝ هلِ ، ٚخاق١ يٮْؿط١ اييت يٝؼ هلا َؿطؾٕٛ َتدككٕٛ 

و يهٞ ت٪ت٢ بطاَر ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ْتا٥ذٗا ، ٚؼكٝل أٖساؾٗا ، ٚشي

 0املٓؿٛز٠ 

ٚتأغٝػًا ع٢ً َا غبل تٛنٝش٘ ؾإ ايٓؿاط املسضغٞ اؿط مبذا٫ت٘ 

املتعسز٠ ٚغ١ًٝ تطب١ٜٛ ؾعاي١ ، تػِٗ يف ؼكٝل بعض ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ يًع١ًُٝ 

إٔ ٜتعاْٚٛا يتشكٝل ايتع١ًُٝٝ ، مما وتِ ع٢ً مجٝع ايعاًَني باملسضغ١ ، 

اهلسف ايهبرل يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، ٚاملتُج١ً يف ت١٦ٝٗ ناؾ١ ايعطٚف امل١ُ٥٬ 

ست٢ ُٜٓٛ ايتًُٝص منًٛا غًًُٝا َتها٬ًَ َٔ ايٓٛاسٞ ) ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ 
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ٚايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ ( تبعًا ملٝٛي٘ ٚقسضات٘ ، ٚاغتعسازات٘ ، نٞ 

 0ٜكبح َٛاطًٓا َٓتذًا 

َُٚٗا ٚؾطْا َٔ إَهاْات َاز١ٜ أٚ بؿط١ٜ ، ؾإ اؿاد١ َاغ١ ؾٗٛز ؾ١٦ هلا 

زٚض ايكٝاز٠ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بكؿ١ عا١َ ، ٚايٓؿاط املسضغٞ بكؿ١ خاق١ ، 

تًو اؾٗٛز اييت ٜكّٛ بٗا َٛدٗٛ ايٓؿاط املسضغٞ ، ٚاييت أٚنًت إيِٝٗ ١َُٗ 

 ١ٜٛ َتابع١ ايٛغا٥ٌ ٚا٭غايٝب ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب

زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا ، خ٬ٍ ظٜاضاتِٗ املٓتع١ُ ؾُاعات ا٭ْؿط١ 

 0املسضغ١ٝ اؿط٠ 

ٚ ٜٓبػٞ إٔ ٜهطؽ َٛد٘ ايٓؿاط املسضغٞ اؿط دٗٛزٙ ، يف ايكٝاّ مبػاعس٠ 

َؿطيف ايٓؿاط ، ع٢ً ؾِٗ أٖساف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، ٚايٓؿاط املسضغٞ اؿط 

ملؿانٌ ٚايعكبات اييت تٛادِٗٗ ، ع٢ً ٚد٘ اـكٛم ، َٚػاعستِٗ ع٢ً سٌ ا

نُا ٜ٪ز٣ زٚضٙ يف َػاعس٠ ايعاًَني باملسضغ١ ع٢ً ٚنع اـطط ايذلب١ٜٛ 

ايػ١ًُٝ ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ ، َب١ٝٓ ع٢ً َا تكسضٙ اٱزاض٠ ايعا١َ يًٓؿاط 

بع١ًُٝ ايتكِٜٛ  َّع ايكٝا 0املسضغٞ َٔ تٛدٝٗات ٚإضؾازات ، يف بسا١ٜ نٌ عاّ 

زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا ، تًو اؾٛاْب اييت ٜكّٛ بٗا ؾٛاْب ايٓؿاط املسضغٞ 

 0املسضغٕٛ )) املؿطؾٕٛ ع٢ً ايٓؿاط ((  –نٌ َٔ ) َسضا٤ املساضؽ 

يًتعطف ع٢ً اؾٛاْب ايػًب١ٝ َٚعاؾتٗا ، ٚاؾٛاْب ا٫هاب١ٝ ٚتؿذٝعٗا 

ٚزعُٗا ، ٚعح ناؾ١ اٱَهاْات ٚايٛغا٥ٌ ، اييت تػِٗ يف تٓؿٝص بطاَر ايٓؿاط 

اؿط ، باعتباضٙ ٚغ١ًٝ تطب١ٜٛ ؾعاي١ تسعِ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ، ٚتعٌُ ع٢ً  املسضغٞ

 0تصيٌٝ مجٝع املعٛقات اييت قس تعذلض غرل ايعٌُ باملسضغ١ 



 

 

 -ٚتؿٌُ : -اٱَهاْات املاز١ٜ : -2

ا٭زٚات ٚاملعسات ٚا٭دٗع٠ ٚاملٛاز اـاّ املدتًؿ١ ، اييت ؼتادٗا  -1     

 0ط٠ كتًـ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿ

 0ايسعِ املازٟ  -2     

  0املب٢ٓ املسضغٞ ، َٚا ٜتبع٘ َٔ ٬َعب ، ٚقا٫ت َٚعاٌَ  -3     

 0يًُُاضغ١  ّايٛقت اي٬ظ -4     

ٚ بطغِ إٔ َععِ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، متاضؽ يف ايعاز٠ خاضز ْطام 

املسضغ١ ، أٟ مب٬عب ٚغاسات َٚطاؾل اجملتُع احمل٢ً ، ؾإ بعض ا٭ْؿط١ 

ٚخاق١ سكل ايٓؿاط َٚا ٜتبعٗا َٔ َٗطداْات ْٚسٚات ٚقانطات 

َٚػابكات ، ؼتاز إىل َطاؾل املسضغ١ ، مبا ؾٝٗا املب٢ٓ املسضغٞ ، ٖٚصا َا ٜػ٢ُ 

 0) بايٓؿاط ايساخًٞ ( 

ْٚعطًا ٭١ُٖٝ اٱَهاْات املاز١ٜ ، ٚزٚضٖا يف تٓؿٝص بطاَر ايٓؿاط املسضغٞ 

١ْٝ َٔ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ، ؾُٝهٔ إبطاظٖا اؿط ، ٚؼكٝل أٖساف اؿًك١ ايجا

 -ؾُٝا ًٜٞ :

ميجٌ املسضغ١ ، اييت تعتدل ايبٛتك١ املب٢ٓ املسضغٞ َٚطاؾك٘ :  -1

اييت تتبًٛض ؾٝٗا ؾًػؿ١ اجملتُع ايعطبٞ ظُٝع َطاؾكٗا ، ٚتعتدل 

عٓكطًا ًَُٗا يف ألاح ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بأبعازٖا املدتًؿ١ ، ؾٗٞ يف 

ٚيصا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ قٛض٠ منٛشد١ٝ يف  0َتهاٌَ ايٛاقع فتُع قػرل 

َباْٝٗا ، ٚػٗٝعاتٗا ، ٚططم إزاضتٗا ، ٚإٔ تهٕٛ َٔ ايػع١ ٚايٓعاّ 

ٚايٓعاؾ١ ، عٝح هس ؾٝٗا ايت٬َٝص ساداتِٗ ي٬ْط٬م ، ٚايكسض٠ ع٢ً 



 

 

ايتعبرل عٔ نٌ استٝاداتِٗ ، َٚٝٛهلِ ، مبا ت١٦ٝٗ َٔ أيٛإ ايٓؿاط ، 

 (1) 082، ٚأدٗع٠ ، ٬َٚعب ٚغرلٖا  َٚا تٛؾطٙ َٔ َعسات

ؾاملب٢ٓ املسضغٞ ، هب إٔ ٜؿعط َٔ خ٬ي٘ ايت٬َٝص عط١ٜ ٚغعاز٠ ٚضغب١ 

يف ا٫ْط٬م ، ٚتهٕٛ هلِ ايكسض٠ ْؿػًٝا ، ٚادتُاعٝا ، ٚؾًٓٝا ، ٚسطنًٝا ع٢ً 

ايتشكٌٝ ايعًُٞ ، ٚمماضغ١ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ٜٚٓبػٞ إٔ ٜعِ املب٢ٓ املسضغٞ 

ز ٚعطنٗا ، يٝتٝح ايؿطم ايطٝب١ يتطبٝل ٚمماضغ١ بطاَر ع٢ً طٍٛ ايب٬

ايٓؿاط ، أَا إشا أقتكط املب٢ٓ املسضغٞ ع٢ً املباْٞ احملسٚز٠ ؾكط ، ؾإ شيو 

ٜ٪ثط غًبًٝا ع٢ً مماضغ١ ايدلاَر ايط٬ب١ٝ املدتًؿ١ ، ٚقس ٜكٌ اؿاٍ بايٓؿاط 

 0املسضغٞ إىل ايتٛقـ 

 ٚوت٣ٛ املب٢ٓ املسضغٞ ع٢ً :

َطاؾل  -3         0ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ  -2        0ا٫زاض٣  املب٢ٓ -1

 0ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ 

ٚيهٌ ٚسس٠ َٔ ٚسسات املب٢ٓ املسضغٞ ، َٛاقؿات ؾ١ٝٓ ٫بس َٔ تٛاؾطٖا ، 

سػب َعس٫ت ع١ًُٝ َسضٚغ١ ، قس ؽتًـ َٔ بًس إىل آخط ، ٚؾكًا يٲَهاْات ، 

يسضاغٞ ، ٚايٓػب١ ٚيهٓٗا هب أ٫ تكٌ عٔ سس َعني ؾُػاس١ ايؿكٌ ا

املدكك١ يهٌ تًُٝص يف غطؾ١ ايسضاغ١ ، ٚسذطات ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ٚاؾػطاؾ١ٝ 

، ٚايؿ١ٝٓ ٚاملػطس١ٝ ٚؾٓا٤ املسضغ١ ، ٚاملػاس١ اـهطا٤ ، َٚطاؾل اـسَات 

باملسضغ١ ، ملٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ ، يهٞ ٜػٌٗ ع٢ً أغط٠ املسضغ١ ، سط١ٜ اؿطن١ 
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١ُٝ ٚأْؿطتٗا املسضغ١ٝ املدتًؿ١ ، ٚأزا٤ ضغايتٗا ٚايعٌُ ، ٚتٓؿٝص بطافٗا ايعً

 0ع٢ً ايٛد٘ املطًٛب 

ٜٚٓبػٞ إٔ ػٗع ٖصٙ املطاؾل با٭زٚات ، ٚاملعسات ٚا٭دٗع٠ ايهطٚض١ٜ ، 

ناٱَهاْات ايهٗطبا١ٝ٥ ، ٚا٫تكا٫ت ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ، ٚاملعسات ايكش١ٝ 

اضؽ نٌ ؾطز ؾٝ٘ ٚبصيو تتشٍٛ املسضغ١ إىل فتُع زٜٓاَٝهٞ ، مي ١اي٬ظَ

ٖٛاٜات٘ ٚأْؿطت٘ اييت تؿبع َٝٛي٘ ٚضغبات٘ ، ٚتتُاؾ٢ َع قسضات٘ ٚإَهاْات٘ ، 

ؼت قٝاز٠ سه١ُٝ ، ٚؾكًا يدلْاَر عًُٞ َٓعِ ، ٜهتؿـ َٔ خ٬ي٘ ايكسضات 

ٚاملٛاٖب ، ٚايت٬َٝص ش٣ٚ اؿا٫ت اـاق١ ، ايصٜٔ وتادٕٛ إىل تهجٝـ اؾٗٛز 

س٠ َٔ اـدل٠ ٚاملٗاض٠ ، نٞ ٜتهٝؿٛا َع َعِٗ ، يًٛقٍٛ بِٗ إىل زضد١ دٝ

 0اجملتُع ٜٚػُٗٛا يف بٓا٥٘ 

ٜعتدل ايتعًِٝ َٝساًْا َٔ املٝازٜٔ  ايسعِ املازٟ ) ايتٌُٜٛ ( -2

ا٫غتجُاض١ٜ ايك١ُٝ ، شات ا٭ثط ايؿعاٍ يف خطط ايت١ُٝٓ ٚتٓؿٝصٖا ، 

 سٝح أْ٘ ٜػِٗ يف ؽطٜر ايعٓكط ايبؿط٣ املتعًِ ) ؾًٓٝا ، ٚعًًُٝا ، َٚٗا

ضٜا ( مما ٜسؾع بعذ١ً ايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ إىل ا٭َاّ ، ا٭َط ايصٟ دعٌ 

ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٚاملتكس١َ ع٢ً ايػٛا٤ تػدط إَهاْاتٗا املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ 

 (1) 083ـس١َ ٖصا ايكطاع املِٗ 

ٚملا نإ ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ، عٓكطًا ًَُٗا ٚٚغ١ًٝ ؾعاي١ يًت١ُٝٓ 

ع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، ؾكس ضقست ي٘ بعض املٝعاْٝات ايبؿط١ٜ ، ٚدع٤ًا ًَُٗا َٔ اي

َٔ قبٌ ايسٚي١ ، يًكٝاّ بايكطف َٓٗا ع٢ً استٝادات ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، 
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نُا ٜػِٗ املككـ املسضغٞ ظع٤ َٔ ٖصا ايتٌُٜٛ ، نُا ٜػِٗ أٚيٝا٤ ا٭َٛض 

 ٚبعض املٛاطٓني يف ٖصا ايتٌُٜٛ ، ٚشيو ملػاعس٠ املسضغ١ ع٢ً متٌٜٛ ٚتػٝرل

 (2) 840بطافٗا 

 

ٚ نٌ ْؿاط َٔ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، وتاز إىل متٌٜٛ ٚؾكًا 

يدلاف٘ اييت ؼطم املسضغ١ ع٢ً تٓؿٝصٖا ، ٚإزضاى شيو ، لس إٔ ايسعِ 

املازٟ ٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، ي٘ أثط ٚانح يف ايكطف ع٢ً اؾٛاْب اييت ميهٔ 

 -إهاظٖا ؾُٝا ًٜٞ :

عسات اييت ؼتادٗا مجاعات ايٓؿاط املسضغٞ َجٌ : ؾطا٤ ا٭زٚات ٚامل -

ا٭زٚات اـاق١ بايطغِ ٚايتًٜٛٔ ، ٚاـاَات ايٛضق١ٝ ٚاـؿب١ٝ ٚاملعس١ْٝ 

 0ٚغرلٖا ، ٚاييت ٫ ٜؿٞ املٛدٛز َٓٗا باملسضغ١ مبتطًبات تًو اؾُاعات 

ػٗٝع املػطح مبا وتاز إيٝ٘ ، َٔ َعسات زلع١ٝ ٚبكط١ٜ ٚزٜهٛض ،  -

 0ُجٌٝ ، َٚا وتاد٘ اؿؿٌ َٔ َؿطٚبات َٚططبات ٬َٚبؼ يًت

ؾطا٤ ا٭زٚات ٚاملعسات ، ٚا٭دٗع٠ ايطٜان١ٝ اي٬ظ١َ ، ملُاضغ١ أيٛإ  -

 0ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ املسضغ١ٝ املدتًؿ١ 

ؾطا٤ اؾٛا٥ع ايتكسٜط١ٜ ، اييت تكسّ يًت٬َٝص ايباضظٜٔ يف كتًـ  -

 0أٚد٘ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ٚاملتؿٛقني زضاغًٝا 

َكطٚؾات ايطس٬ت ٚايعٜاضات ، ٚاملعػهطات ، ٚػٗٝعاتٗا مبا ؼتاد٘  -
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 0َٔ أزٚات ، ٚٚغا٥ٌ ايٓكٌ ، ٚايطعاّ ٚايؿطاب 

َكطٚؾات ايهؿاؾ١ ، َٚا ؼتاد٘ َٔ َعسات ٚٚغا٥ٌ يًطاس١ ٚايٓكٌ  -

 0ٚا٭نٌ 

َهاؾآت ايعاًَني ٚاملعًُني املؿطؾني ع٢ً ا٭ْؿط١ ، اييت تتِ خاضز  -

نٞ ٜػِٗ شيو يف  ١0 أثٓا٤ ايطس٬ت ٚايعٜاضات ٚاملعػهطات ٚغرلٖا ْطام املسضغ

 0زؾعِٗ يًعطا٤ ، ٚاملػا١ُٖ يف ؼكٝل أٖساف ايٓؿاط املٛنٌ إيِٝٗ 

َكطٚؾات بطاَر ا٭ْؿط١ املدتًؿ١ شات ايع٬ق١ غس١َ ايب١٦ٝ احمل١ًٝ  -

0 

س٠ ٚايسعِ املازٟ جملا٫ت ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، ٜتدص عس٠ قٛض ٚي٘ ع

 -َكازض َٓٗا :

َٔ َٝعاْٝات يًٓؿاط املسضغٞ ،  َا ؽكك٘ أَا١ْ ايتعًِٝ -1

سٝح ٜتُجٌ شيو يف تعٜٚس املساضؽ با٭زٚات ٚا٭دٗع٠ املدتًؿ١ ) 

ناٱشاع١ املسضغ١ٝ ، ٚدٗاظ ايتًٝؿعٜٕٛ ٚدٗاظ اٱشاع١ املػُٛع١ ، 

 ٚغرلٖا َٔ املعسات ٚا٭دٗع٠ شات ايتٌُٜٛ املطتؿع ( 00َٚهدلات ايكٛت 

0 

: سٝح ٜػِٗ يف َٝعا١ْٝ املسضغ١ نهٌ ،  املككـ املسضغٞ -2

ٚىكل َٓ٘ دع٤ يٮْؿام ع٢ً أٚد٘ ايٓؿاط باملسضغ١ ) نؿطا٤ 

امل٬بؼ ٚايهٛض ٚبعض ا٭زٚات يًذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ نا٭يٛإ ، ٚايٛضم املك٣ٛ 

ٚا٭ق٬ّ ٚا٭يٛإ ٚاـؿب ٚايكاز ( نُا ٜٓؿل َٔ َٝعا١ْٝ املككـ 

 0ٗطداْات اييت تٓعُٗا املسضغ١ بساخً٘ ع٢ً ا٫ستؿا٫ت ٚامل



 

 

ٚبعض امل٪غػات ايكٓاع١ٝ  َػاُٖات أٚيٝا٤ ا٭َٛض -3

ٚايتذاض١ٜ باجملتُع احمل٢ً ، ٜٚتُجٌ شيو يف ) تعٜٚس املسضغ١ ببسٍ 

يًتسضٜب يًؿطم ايطٜان١ٝ ٚببعض املٛاز نايٛضم بأْٛاع٘ ٚاـؿب 

 0ٚا٭يٛإ ، ٚبعض ا٭زٚات املهتب١ٝ ا٭خط٣ ( 

غِ َٔ شيو ، ؾإ ايباسح ٜ٪نس ع٢ً إٔ تًو اؾٗات ، ٫ تؿٞ ٚع٢ً ايط

بتٌُٜٛ ناف يٮْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، ٚشيو بػبب تعسز أْٛاعٗا ٚفا٫تٗا ، 

مما ٜتطًب َٔ أَا١ْ ايتعًِٝ ، ٚإزاض٠ ايٓؿاط املسضغٞ َعٜسًا َٔ املػا١ُٖ يف 

ؼكٝل  متٌٜٛ ايٓؿاط ٚظٜاز٠ املٝعا١ْٝ املدكك١ يًٓؿاط ، نٞ تػِٗ يف

ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ يٮْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، نُا ٜتطًب ا٭َط إٔ تٛنع 

ا٭َٛاٍ املدكك١ يًٓؿاط بأٜس أ١َٓٝ ، قازض٠ ع٢ً تػٝرلٖا مبا ٜتُاؾ٢ َع 

بطاَر ا٭ْؿط١ ، ٚؾ٢ سسٚز اٱْؿام ايؿعًٞ ؾُاعات ايٓؿاط ، ٚإٔ ٜػذٌ 

٢ ايٓؿاط ، شيو نً٘ يف غذ٬ت خاق١ ، َع نطٚض٠ تطؾٝس اٱْؿام عً

 0َٚتابعت٘ 

ا٭زٚات ٚاملعسات ٚا٭دٗع٠ ٚاملٛاز اـاّ : تتٓٛع ا٭زٚات ٚاملعسات  -4     

ٚا٭دٗع٠ ٚاملٛاز اـاّ يهٌ مجاع١ َٔ مجاعات ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ، سٝح إٔ 

 ) 085َٔ أُٖٗا 

ملُاضغ١ بطاَر ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ  -أ٫ًٚ : ايٓؿاط ايطٜانٞ :

 ٛاؾط :ايطٜان١ٝ هب إٔ تت
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أزٚات َٚعسات ا٭ْؿط١ اؾُاع١ٝ ) نط٠ ايكسّ ،  –امل٬بؼ ايطٜان١ٝ  -

 0ٚنط٠ ايػ١ً ، ٚنط٠ ايٝس ، ٚنط٠ ايطا٥ط٠ ( 

أزٚات َٚعسات ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ايؿطز١ٜ ) ايطَح ، ايكطم ،  -

 0اخل (  000اؾ١ً ، تٓؼ ايطاٚي١ ، ايتٓؼ ا٭ضنٞ 

، اؿكإ ، احملكط ، اؿًل ، أزٚات ٚأدٗع٠ اؾُباظ ) املطتب  -       

 0ايعك١ً ٚغرلٖا ( 

أزٚات َٚعسات ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ايؿ١ٝٓ نايٓؿط ٚاٱع٬ّ  -       

 0ٚغرلٖا 

ملُاضغ١ بطاَر ا٭ْؿط١ ايؿ١ٝٓ هب إٔ  -ثاًْٝا : ايٓؿاط ايؿين :

 :  86تتٛاؾط

 0أزٚات اؿؿط ٚايتؿهٌٝ ع٢ً اـعف ، اـؿب ، ٚاملعازٕ ، ٚايب٬غتٝو 

 0ٚات َٚعسات ايٓذاض٠ املدتًؿ١ أز 

  ، املٛاز اـاّ اي٬ظ١َ يًطغِ َجٌ : ا٭يٛإ املا١ٝ٥ ٚايعٜت١ٝ ٚايؿُع١ٝ

ٚا٭ٚاْٞ َٚا ٜطتبط بٗا َٔ ايؿطف ٚا٭يٛاح اـؿب١ٝ ٚايٛضق١ٝ ٚايكُاف 

0 

  ، املٛاز ٚاملعسات ٚا٭دٗع٠ اـاق١ با٭ؾػاٍ ايٝس١ٜٚ َٔ طني ، ٚدًٛز

 0ٚٚضم َك٣ٛ ٚغرلٖا  ٚأغ٬ى ٚخٝٛط ، ٚب٬غتٝو
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  َٛاز َٚعسات خاق١ بايتكٜٛط ٚايتهبرل ٚايطبع ، َٚا ًٜعَٗا َٔ َٛاز

 0خاّ 

  ػٗٝعات املػطح َٔ : إنا٠٤ ، ٚغتاض٠ أَا١َٝ ، ٚيٛسات خًؿ١ٝ ، َٚعسات

 0قٛت ٚغرلٖا  طزلع١ٝ َٚهدلات يًكٛت ، ٚيٛا ق

ع١ٝ هب ملُاضغ١ بطاَر ا٭ْؿط١ ا٫دتُا -:ثايجًا : ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ 

َعسات ٚأزٚات ايطس٬ت َٔ أزٚات ايطٗٞ ، ٚيٛاظّ اٱقا١َ يف ايطس٬ت  87إٔ تتٛاؾط

 0ايبعٝس٠ ، َع تٛاؾط قٓسٚم يٲغعاؾات ا٭ٚي١ٝ 

  ، أزٚات َٚعسات املككـ املسضغٞ َٔ أدٗع٠ ايطٗٞ ٚايتدلٜس ٚاؿؿغ

ٚزٚايٝب ؿؿغ ا٭زٚات ، ٚتٛاؾط ايهطاغٞ ٚايطا٫ٚت اييت هًؼ عًٝٗا 

 0ؾذلات ايطاس١  عٓس

  َٔ أزٚات َٚعسات يًتدطٝط ، ٚاـاَات ايؿ١ٝٓ اي٬ظ١َ يهٌ مجاع١

 0مجاعات ايٓؿاط ا٫دتُاعٞ ، َٚتطًبات بطافٗا 

  ، بعض ا٭دٗع٠ ايػُع١ٝ ٚايبكط١ٜ اي٬ظ١َ يعكس ايٓسٚات ٚاحملانطات

  0ٚاملٓاظطات 

هب إٔ ملُاضغ١ بطاَر ا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ ايٓؿاط ايجكايف :  -ضابعًا :

 : 88تتٛاؾط 
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 0املٛاز اـاّ َجٌ : ايٛضم املك٣ٛ ، أق٬ّ ايطقام ٚا٭يٛإ املدتًؿ١ 

  ، ٞا٭زٚات ٚاملعسات اهلٓسغ١ٝ اي٬ظ١َ يًُٛاغِ ايجكاؾ١ٝ ٚايٓؿاط ا٭زب

 0ٚايكشاؾ١ ٚاٱشاع١ املسضغ١ٝ 

  تٛؾرل ايهتب ٚاجملا٫ت ٚايكشـ باملهتب١ املسضغ١ٝ ، ٚإٔ ٜتٛاؾط ؾٝٗا

هتيب َٔ نطاغٞ ٚطا٫ٚت ٚزٚايٝب ٚأضؾـ يٛنع ايهتب عًٝٗا ا٭ثاخ امل

 0، ٚتٛاؾط عسز َٔ ايػذ٬ت اي٬ظ١َ باملهتب١ 

ٜٚط٣ ايباسح إٔ ؼكٝل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ ، ميهٔ إٔ ٜتِ َٔ خ٬ٍ 

ا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ املتٓٛع١ ، إشا تٛاؾطت ا٭زٚات ٚاملعسات ٚا٭دٗع٠ اـاق١ 

ٗع٠ املػُٛع١ ٚاملط١ٝ٥ َٚهْٛاتٗا ، ٚأٟ ْكل ٚنصيو ا٭د 0يتٓؿٝص بطافٗا 

يف أٟ دع٤ َٓٗا ٜ٪ثط تأثرلًا غًبًٝا ع٢ً تٓؿٝص ايدلاَر ٚؼكٝل ا٭ٖساف ، ٖٚصا 

 0ٜٓطبل ع٢ً بك١ٝ فا٫ت ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ا٭خط٣ 

ٜعتدل ؼسٜس  -ايعَٔ املدكل يًٓؿاط املسضغٞ اؿط : -4

اؿط ، ٚغ١ًٝ تهؿ٢ ع٢ً بطاف٘  ؾذلات ظ١َٝٓ َع١ٓٝ ملُاضغ١ ايٓؿاط املسضغٞ

، ٚؼتاز ع١ًُٝ تٓعِٝ ٚاختٝاض   89قؿ١ املػ٦ٛي١ٝ ٚا٫سذلاّ ، ٚايسق١ يف ايتٓؿٝص

 –ايعَٔ املٓاغب ملُاضغ١ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ، بايٓػب١ يعَٓٗا يف ايّٝٛ ايسضاغٞ 

إىل ْٛع َٔ ايسق١ ، ؾكس ٜهٕٛ ٖٓاى ٚقت َعني َٔ ايّٝٛ ايسضاغٞ َٓاغبًا 

 090طاَر َع١ٓٝ َٔ ايٓؿاط ، ٚأٚقات أخط٣ تٓاغب بطاَر قسز٠ ملُاضغ١ ب

ٜٚ٪نس ايٛاقع  إٔ ايعَٔ املدكل يًٓؿاط املسضغٞ نُٔ بطْاَر املسضغ١ ، 
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ٚدسٚهلا ا٭غبٛعٞ ، ٫ ٜهؿ٢ ملُاضغ١ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ، بػبب عسّ ٚدٛز 

ؾني أَانٔ املُاضغ١ املٓاغب١ ٱعساز ايت٬َٝص ايهبرل٠ ، ٚعسّ تٛاؾط املؿط

 0ٚاملسضغني ع٢ً تٓؿٝص بطاَر ايٓؿاط املدتًؿ١ 

َٚٔ شيو ؾإ بطاَر ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، تػِٗ بؿهٌ اهابٞ 

يتصيٌٝ ايككٛض يف ظَٔ ايٓؿاط باملسضغ١ ، ٚشيو مبُاضغ١ َععِ ا٭ْؿط١ 

املسضغ١ٝ يف ظَٔ غرل ظَٔ ايسضاغ١ ، سٝح ميهٔ اغتػ٬ٍ ايؿذل٠ املػا١ٝ٥ ، 

١ٝ ٚاملٓاغبات املدتًؿ١ ملُاضغ١ ا٭ْؿط١ ، ٚشيو يتشكٝل ٚايعط٬ت ايطزل

ا٭ٖساف اييت تػع٢ املسضغ١ إىل ؼكٝكٗا ، ٚميهٔ ؼسٜس ؾذلات ظ١َٝٓ ملُاضغ١ 

 -ايٓؿاط بايكٛض٠ املٓؿٛز٠ ٜٚتُجٌ شيو يف :

ٚنع خط١ َٔ قبٌ املسضؽ املؿطف ع٢ً بطاَر ا٭ْؿط١  -1

، ٚشيو بايتٓػٝل َع َسٜط املسضغ١ٝ اؿط٠ ، ملُاضغتٗا بايب١٦ٝ احمل١ًٝ 

املسضغ١ ، ٚبعض املػ٦ٛيني عٔ امل٪غػات باجملتُع ، يهٞ مياضؽ ت٬َٝص 

املسضغ١ أْؿطتِٗ باملٓؿآت املدتًؿ١ يًُذتُع ، ٚؾكًا ـط١ َدلف١ 

 ٫0غتػ٬ٍ تًو املٓؿآت ، ٚشيو يتشكٝل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ يًٓؿاط 

اغ١ باملسضغ١ إٔ ٜػتػٌ املسضؽ ا٭ٚقات اييت تتٛقـ ؾٝٗا ايسض -2

٭ٟ غبب َٔ ا٭غباب ، ملُاضغ١ بطاَر ايٓؿاط املسضغٞ اؿط ، يف ؾهٌ 

َػابكات ، أٚ بطاَر مجاع١ املهتب١ أٚ بطاَر ـس١َ املسضغ١ ٚتعٜٝٓٗا ، 

ٚتطتٝب سسا٥كٗا ٚتٓعٝـ غاساتٗا ، ٚغرلٖا َٔ أٚد٘ ايٓؿاط اييت 

 0ٗا تػِٗ يف ت١ُٝٓ املسضغ١ ٚإعطا٥ٗا زؾع١ ق١ٜٛ يتشكٝل أٖساؾ

٬ٜٚسغ إٔ بعض اؾُاعات باملسضغ١ ػس َهاًْا زا٥ًُا ملُاضغ١  -3

أْؿطتٗا بطغِ نٌ ايعطٚف َجٌ : مجاع١ اٱشاع١ املسضغ١ٝ ، ٚمجاع١ 



 

 

ايٓؿاط ايكباسٞ ٚأْؿط١ ايؿػش١ ، ٚمجاع١ املهتب١ املسضغ١ٝ ٚغرلٖا 

0 

نُا ٜػتػٌ َسضؽ ايٓؿاط ؾذلات ظ١َٝٓ ملُاضغ١ ايٓؿاط َجٌ  -4

ٚبعض املٓاغبات ا٭خط٣ ، يًكٝاّ بايعٜاضات ، ٚايطس٬ت ،  : أٜاّ اؾُع١ ،

 0ٚإقا١َ املعػهطات َٚا ٜتدًٌ تًو ا٭ْؿط١ َٔ بطاَر َػاعس٠ 

ٜٚٓبػٞ إٔ ْسضى إٔ اهلسف َٔ ؼسٜس ظَٔ ملُاضغ١ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ 

اؿط٠ ، ٖٛ َػاعس٠ ايت٬َٝص ع٢ً تٛظٝـ أٚقاتِٗ تٛظٝؿًا دٝسًا ، عٝح 

يتٛؾٝل بني ا٫غتؿاز٠ َٔ مماضغ١ ايٓؿاط ، ٚبني ا٫غتصناض ٜػتطٝع ايتًُٝص ا

ٚبصيو ْػتطٝع إٔ ْط٦ُٔ أٚيٝا٤ ا٭َٛض  0ٚأزا٤ ايٛادبات ايسضاغ١ٝ ايعسٜس٠ 

ٚغرلِٖ َٔ املؿههني يف أ١ُٖٝ ايٓؿاط ٚزٚضٙ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، ٚبصيو 

ٚؾ٢ ن٤ٛ  تػتطٝع املسضغ١ ٚنع بطافٗا ٚأْؿطتٗا يف سسٚز ا٭ٚقات املتاس١ ،

  0إَهاْاتٗا املتٛاؾط٠ 

 

ضابعًا : ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بني أعها٤ مجاعات ا٭ْؿط١ 

 املسضغ١ٝ اؿط٠ 

تتهٕٛ أغط٠ املسضغ١ يف ايعاز٠ َٔ ايت٬َٝص ٚاملسضغني ٚاٱزاضٜني ، سٝح 

تتهٕٛ بِٝٓٗ فُٛع١ َٔ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ، هلا اْعهاؽ اهابٞ َجُط ع٢ً 

زاض٠ املسضغ١ ، ٚع٢ً اجملتُع احمل٢ً ، ٚباعتباض ايٓؿاط املسضغٞ ايتًُٝص ٚع٢ً إ

اؿط ميجٌ أغاؽ تهٟٛ ٖصٙ ايع٬قات ، ملا ٜهطًع ب٘ َٔ ممٝعات ٚقِٝ ، تػِٗ 

يف زعِ ٚتك١ٜٛ أٚاقط ايع٬ق١ بني أؾطاز اجملتُع املسضغٞ ، سٝح إٔ ايت٬َٝص 



 

 

غ١ َٚٔ املؿطؾني مياضغٕٛ كتًـ ا٭ْؿط١ ؼت إؾطاف ٚتٛدٝ٘ َٔ إزاض٠ املسض

 ٚاملسضغني ٚغرلِٖ ، ٚبصيو تٓؿأ بِٝٓٗ عس٠ ع٬قات ميهٔ إبطاظٖا يف اٯتٞ :

 0ع٬ق١ ايت٬َٝص َع بعهِٗ ايبعض أثٓا٤ املُاضغ١  -

 0ع٬ق١ ايت٬َٝص َع َسضغِٗ أثٓا٤ مماضغ١ ايٓؿاط  -

 0ع٬ق١ املسضغني َع بعهِٗ ايبعض أثٓا٤ مماضغ١ ايٓؿاط  -

 ١ٓ0 ايؿعب١ٝ يًُسضغ١ ظُٝع أؾطاز أغط٠ املسضغ١ ع٬ق١ أَني ايًذ -

ٚ٭١ُٖٝ ٖصٙ ايع٬قات ٚعٓاقطٖا يف ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ، ؾإ ايباسح 

 غٝؿطح نٌ عٓكط َٔ عٓاقطٖا ؾطسًا ٜؿٞ بايػطض :

إٕ أ٫ًٚ : ع٬ق١ ايت٬َٝص َع بعهِٗ ايبعض زاخٌ إطاض اؾُاع١ : 

ٚانش١ أثٓا٤ تؿاعًِٗ ع٬قات ايت٬َٝص بعهِٗ ايبعض ، ٚتعٗط بكٛض٠ 

ٚتعاًَِٗ خ٬ٍ مماضغتِٗ يًٓؿاط ، غٛا أناْت تًو املُاضغ١ زاخٌ ايؿكٌ أّ 

  0 91خاضد١

ٚيهٞ تهٕٛ ع٬قات ايت٬َٝص اهاب١ٝ ، ٜٓبػٞ إٔ تٓطًل تؿاع٬تِٗ َٔ  

يًٓؿاط ، ٚشيو  ِخ٬ٍ ايتعإٚ ٚاٯخا٤ ، ٚاملٓاؾػ١ ايؿطٜؿ١ أثٓا٤ مماضغتٗ

 0ٚعا٥س تطبٟٛ غًِٝ ، وكل أٖساف نٌ مجاع١ يًٛقٍٛ إىل ْتا٥ر طٝب١ 

ٚنًُا نإ تٓعِٝ اؾُاع١ ، قا٥ُا ع٢ً أغؼ تطب١ٜٛ ْٚؿػ١ٝ غ١ًُٝ ، 

نًُا غاعس شيو ع٢ً تهٜٛٔ ق٬ت ق١ٜٛ ، ٚع٬قات محٝس٠ بني أعها٥ٗا ، 
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تػِٗ يف إتاس١ ايؿطق١ هلِ ٫نتػاب ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايػا١َٝ ، ٚايع٬قات 

ملٓاؾػ١ ايؿطٜؿ١ ، ٚايعٌُ اؾُاعٞ املٓعِ ٚظٗٛض قِٝ ايتعا١ْٝٚ اؿُٝس٠ ٚا

دسٜس٠ ، تتُجٌ يف ايكسض٠ ع٢ً ا٭خص ٚايعطا٤ ٚايتهش١ٝ يف غبٌٝ َكًش١ 

  0اؾُاع١ ٚضؾاٖٝتٗا

َٔ أِٖ أغؼ تهٜٛٔ  ع٬ق١ املسضغني َع ت٬َٝصِٖ : -ثاًْٝا :

ٚايتكسٜط ، ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ اؿُٝس٠ ، ٖٞ ايع٬قات املب١ٝٓ ع٢ً ا٫سذلاّ ، 

ٚاٱٜجاض ، ٖٚصا َا هب إٔ تهٕٛ عًٝ٘ ع٬ق١ ايتًُٝص مبسضغ٘ ، أثٓا٤ مماضغ١ 

ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، ٖٚصٙ ايع٬قات هلا أثط نبرل يف تهٝٝـ غًٛى ايتًُٝص 

، مٛ تعُٝل ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ، ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبني بك١ٝ ظ٥٬َ٘ ايت٬َٝص زاخٌ 

ٕ أغاؽ ايع٬قات بني ايت٬َٝص َٚسضغِٝٗ ، ٜتِ يف املسضغ١ ٚخاضدٗا ، ٚسٝح إ

ع١ًُٝ ا٭خص ٚايعطا٤ ايتعًُٝٞ ٚايذلبٟٛ ، ؾصيو هب إٔ ٜتِ يف إطاض َٔ 

ايسميكطاط١ٝ ، املطتهع٠ ع٢ً ا٭خ٠ٛ ٚا٫سذلاّ املتبازٍ ، ٚتعاطـ املسضغني َع 

  920ت٬َٝصِٖ 

سضغٞ زاخٌ ايٓؿاط امل تٜٚعتدل املسضؽ مبجاب١ ايعُٛز ايؿكطٟ يهٌ عًُٝا

، سٝح إٔ يؿدكٝت٘ ، ٚغًٛن٘ ، ٚخدلت٘ ، َٚٗاضت٘ ، أثط طٝب  ااملسضغ١ ٚخاضدٗ

يف تٛدٝ٘ ت٬َٝصٙ إىل ايٛغا٥ٌ ٚايططم ايػ١ًُٝ يًُُاضغ١ ، املب١ٝٓ ع٢ً أغؼ 

تطب١ٜٛ ٚؾ١ٝٓ غ١ًُٝ ، متهٔ ايت٬َٝص َٔ انتػاب املٗاض٠ ٚاـدل٠ بططٜك١ 

ٝصٙ يف نٌ خطٛات ايٓؿاط ، َؿٛق١ ، نُا أ"ٕ َؿاضن١ املسضؽ يت٬َ

ٚاسذلاَ٘ يؿعٛضِٖ ، َٚػاعستِٗ نًُا زعت اؿاد١ إىل شيو ، ٜٚػِٗ يف 
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تٛطٝس ايع٬قات اؿُٝس٠ ايػ١ًُٝ ، بني املسضؽ ٚت٬َٝصٙ ، ٚتطغٝذ ضٚابط 

احملب١ ٚا٫سذلاّ ، مما ٜهٕٛ ي٘ َطزٚز تطبٟٛ ععِٝ يف الاظ بطاَر اؾُاع١ ، 

 0ٚؼكٝل أٖساؾٗا ايذلب١ٜٛ 

ٖٚٓاى عس٠ تسابرل ٚأغايٝب تطب١ٜٛ تتدصٖا إزاض٠ املسضغ١ يتٛطٝس ٖصٙ 

 : )93ايع٬قات بني املعًُني ٚت٬َٝصِٖ َٓٗا 

 0ايعٌُ ع٢ً اْسَاز املعًِ َع ت٬َٝصٙ ، أثٓا٤ مماضغ١ ايٓؿاط املسضؽ  -

مما ٜعط٢ زؾع١ ق١ٜٛ يًت٬َٝص ، يبصٍ قكاض٣ اؾٗس ، ٫ٚنتػاب أندل َطزٚز 

يتٛدٝٗات املسضغ١ ، ٚتكشٝح ا٭خطا٤ اييت  ١املُاضغ١ ، ْتٝذ َٗاض٣ ممهٔ َٔ

تكع أثٓا٤ املُاضغ١ ٚتكِٜٛ ايػًٛى ايؿاش ، ٚشيو عٔ ططٜل ، تكسِٜ اٱضؾازات 

 0ٚايتٛدٝٗات ٚايٓكح َباؾط٠ خ٬ٍ املُاضغ١ 

إتاس١ ايؿطم ملُاضغ١ كتًـ فا٫ت ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ ، ٚأيٛاْٗا  -

ٚخاضدٗا ، َجٌ : ايطس٬ت ، ٚاملباضٜات ايطٜان١ٝ ،  املتعسز٠ ، زاخٌ املسضغ١

ٚاملعػهطات ، ٚاحملانطات ٚايٓسٚات ، ٚاييت تتٝح َعٜسًا َٔ ايًكا٤ات املباؾط٠ ، 

مما ٜٛطس ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ اؿُٝس٠ ٚايك١ٜٛ ، بني املسضغني ٚايت٬َٝص أثٓا٤ 

 0اٱعساز هلا ، ٚاٱؾطاف عًٝٗا ٚتٓؿٝصٖا 

ؿذ٠ٛ بني أعها٤ اجملتُع املسضؽ بهاؾ١ عٓاقطٙ ، ؾإ يًتكًٌٝ َٔ اي -

ايٓؿاط املسضغٞ ٜعٌُ ع٢ً إتاس١ ايؿطم املٓاغب١ ي٬ْسَاز ، ٚايتكاضب بني 

ٚشيو عٔ ططٜل تٓعِٝ ايطس٬ت ، ٚايعٜاضات ،  0ايت٬َٝص َٚسضغِٝٗ 

مما ٜػاعس ع٢ً تعُٝل اٱسػاؽ  0ٚاملعػهطات ، خ٬ٍ ايعط٬ت املدتًؿ١ 

                                           

 01 ص انظاتك انًزجغ



 

 

، ٜٚٛيس ايؿعٛض با٫سذلاّ ٚايتكسٜط ٚايتعإٚ  عطٝب١ بني اؾُٝبايع٬قات اي

 0ٚؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ ، يًٛقٍٛ إىل غاٜات غا١َٝ ، ٚأٖساف ْب١ًٝ 

إٔ ٜسضى املسضغٕٛ أِْٗ َطؾسٕٚ ، َٚٛدٕٗٛ ، يف املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ  -

ٚايبعس عٔ أغًٛب ايػٝطط٠ ٚايتذدل  0اييت ت٦ٝٗٗا بطاَر ايٓؿاط املسضغٞ اؿط 

إٔ ٜعتدل نٌ َِٓٗ ْؿػ٘ عهًٛا َتعاًْٚا َع أعها٤ اؾُاع١ ، ٜهع خدلت٘ ، ٚ

  094ا٭نجط ْؿعًا ؼت تكطؾِٗ 

ٚغًٛى املسضؽ اْعهاؽ ملس٣ ا٫هاب١ٝ ٚايػًب١ٝ ، اييت ٜطتهع عًٝٗا بطْاَر 

ؾإشا َا نإ املسضؽ شا ع٬ق١ طٝب١ ٚٚطٝس٠ َع ت٬َٝصٙ  0ايٓؿاط املسضغٞ اؿط 

ظٜاز٠ عُل ٚاهاب١ٝ تٓؿٝص بطاَر اؾُاع١ ، ع٢ً أغؼ ، نًُا أز٣ شيو إىل 

تطب١ٜٛ محٝس٠ ، ٜؿعط َٔ خ٬هلا ايتًُٝص بؿدكٝت٘ ، ٚقسضات٘ ، َؿبعًا ملٝٛي٘ 

ٚضغبات٘ ، مما ٜهٕٛ ي٘ أثط تطبٟٛ ععِٝ ، ع٢ً قشت٘ ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ثٓا٤ أَا إشا نإ املسضؽ َتػًطًا َٚتعذطؾًا ، ٜعاٌَ ت٬َٝصٙ أ 0ٚا٭خ٬ق١ٝ 

مماضغتِٗ يًٓؿاط بأغًٛب اٯَط ايٓاٖٞ ، ٜٚط٣ يف تكطؾات٘ ٚأسهاَ٘ بأْٗا 

قطع١ٝ ، ٚمل ٜتٝح ايؿطق١ يت٬َٝصٙ يًتعبرل عُا ٜؿعطٕٚ ب٘ ، َٚا ٜطغبٕٛ يف 

تٓؿٝصٙ ، ؾإ شيو غٝ٪ز٣ إىل ع٬قات غًب١ٝ ، ٜتٛيس عٓٗا انططاب ٚنبت ، 

٬قاتِٗ ، زاخٌ املسضغ١ مما ٜٓتر عٓ٘ ٌَٝ يًعسٚإ ٚأسساخ َٔ ايعٓـ يف ع

ٖٚصا َا تػع٢ إىل َعاؾت٘  0ٚغٝٛيس ٚنعًا خطرلًا يف املػتكبٌ  0ٚخاضدٗا 

 0بطاَر ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ اهلازؾ١ 

تعتدل ايع٬قات  -ع٬ق١ املسضغني َع بعهِٗ ايبعض : -ثايجًا :
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ٛاٌَ اييت اؿُٝس٠ ايطٝب١ ، ٚايتعإٚ املجُط بني املسضغني باملسضغ١ ، َٔ أِٖ ايع

تػِٗ يف ايٓٗٛض بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بكؿ١ عا١َ ٚايٓؿاط املسضغٞ اؿط ، 

بكؿ١ خاق١ ، سٝح إٕ ا٫يتعاّ َٔ داْب املسضغني بتدككاتِٗ ، ٚأَانٔ 

مماضغتٗا ، ٚؼسٜس ايدلْاَر ، ٜٚػِٗ يف تهٜٛٔ ع٬قات ادتُاع١ٝ غ١ًُٝ ؾُٝا 

ا٤ ايتهٝـ ا٫دتُاعٞ ايػًِٝ بِٝٓٗ باملسضغ١ ٚخاضدٗا ، ٭ٕ شيو ٜػِٗ يف إثط

بِٝٓٗ ، ٜٚسعِ أٚاقط ايكساق١ ٚاحملب١ ، ٚبايتايٞ ايتعإٚ بني اؾُٝع باملسضغ١ 
950  

نُا ٜٓبػٞ إٔ ٜعطف املسضؽ سسٚز عًُ٘ ، ٚفاي٘ ٫ٚ ٜتعساٖا ، ست٢ ٫ 

ٜتعاضض َع ظ٥٬َ٘ يف َهإ ٚظَإ املُاضغ١ ، ٚإٔ ٜهٕٛ سػٔ اـًل ، بؿٛؾًا ، 

تاز إىل املػاعس٠ ٚايعٕٛ َٔ ظ٥٬َ٘ ٚت٬َٝصٙ ، مما ٜٓعهؼ ٜػاعس نٌ َٔ و

ٜٚكسَٕٛ ي٘ نٌ  0سٝح ٜكسضْٚ٘ ٚوذلَْٛ٘  0ع٢ً تكطؾات اٯخطٜٔ سٝاي٘ 

عٕٛ َٚػاعس٠ وتاز إيٝٗا ، ؾبٗصٙ ايكٛض٠ اؿُٝس٠ يًع٬قات ، تتهٕٛ أغط٠ 

، َسضغ١ٝ َتُاغه١ ، ق١ٜٛ ، ت٪ز٣ ضغايتٗا ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ بكٛض٠ َؿطؾ١ 

ٜٚهٕٛ َٔ ْتا٥ر شيو ، إْتاز أؾطاز أقٜٛا٤ ، َعتعٜٔ بأْؿػِٗ ، قبني يًدرل 

 0ٚايتعإٚ ، قازضٜٔ ع٢ً ايتشسٟ ٚفاب١ٗ املداطط ، يف غبٌٝ تكسّ اجملتُع 

إٔ ٜؿذلى املسضغٕٛ َعا يف عًُٝات ) ايتٓعِٝ ، ايتدطٝط ، ايتكِٜٛ  -

املعه٬ت اييت  ٚإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تباسح ٚتؿاٚض َػتُط بِٝٓٗ ، ؿٌ مجٝع

تعذلنِٗ َٔ سني إىل آخط ، خ٬ٍ عًُِٗ َع ايت٬َٝص ، مما ٧ٜٝٗ دًٛا تطبًٜٛا 

تعاًْٚٝا ، ٜٚسعِ ٜٚٛطس ايع٬قات اؿُٝس٠ بني املسضغني ، مما ٜٓعهؼ اهابٝا 
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 ) 960ع٢ً ايت٬َٝص 

إٔ تتٝح املسضغ١ ملعًُٝٗا ؾطقًا تطٚو١ٝ ، بساخًٗا أٚ خاضدٗا ، متتشٔ  -

تِٗ ا٫دتُاع١ٝ ، يتعٗط َٔ خ٬هلا أغؼ ايذلابط ٚايتعإٚ يف ؾٝ٘ ع٬قا

ن٬ً سػب دٗسٙ ٚقسضت٘ ٚؽكك٘ ،  0ا٭عُاٍ املؿذلن١ اييت ٜكَٕٛٛ بٗا 

ٚسك١ًٝ ٖصٙ ا٭عُاٍ ، ٖٞ ايجُط٠ ؾٗٛزِٖ ٚع٬قاتِٗ ا٫دتُاع١ٝ ايطٝب١ ، 

غني ، يتٓعِٝ ٖصٙ ايدلاَر يف خ٬ٍ ايؿطاؽ يس٣ املسض 0اييت تذلغذ باغتُطاض 

 97مما ٜعٛز عًِٝٗ بايٓؿع ، ٚبتشكٝل أٖساف املسضغ١ ، ٚبايتكسّ ايٓذاح يًت٬َٝص

0  

ٜعتدل املسضؽ املجٌ ا٭ع٢ً يت٬َٝصٙ ، ٖٚصا َا وتِ ع٢ً املسضؽ إٔ  -

اؿُٝس٠ ، ٚايتكطؾات ايػ١ًُٝ ، ٚايػًٛى املتعٕ ، مما  مٜهٕٛ ًَتعًَا با٭خ٬

َع بعهِٗ ايبعض ، ٚبايتايٞ ع٢ً ٜٓعهؼ اهابٝا ع٢ً ع٬قات املسضغني 

ع٬قاتِٗ َع ت٬َٝصِٖ ، ايصٜٔ ٜطٕٚ ؾِٝٗ املجٌ ا٭ع٢ً ، ٚايكس٠ٚ اؿػ١ٓ ، 

ؾًُٕٝٝٛ إىل قاناتِٗ يف نٌ خط٠ٛ أٚ سطن١ أٚ غًٛى ٜٓبعح َِٓٗ ، مما 

 0ٜٓتر عٓ٘ قِٝ غًٛن١ٝ محٝس٠ يس٣ ايت٬َٝص 

غ١ ، ي٘ أثط عُٝل اؾٛ ا٭خٟٛ ايصٟ ٜػٛز بني مجٝع أؾطاز أغط٠ املسض -

 0يف تهٜٛٔ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ املتع١ْ ، بني املسضغني ، ٚبٝتِٗ ٚبٝت ايت٬َٝص 
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  098ٚنصيو ايعاًَني بإزاض٠ املسضغ١ َٔ ) َسٜط ، ٚإزاضٜني ٚغرلِٖ ( 

ٜٚتهح مما غبل إٔ شيو ٜسعِ ضغاي١ املسضغ١ ، ٜٚك٣ٛ أضنإ أْؿطتٗا ، 

ٚإٔ ت١٦ٝٗ اؾٛ  0اخل  000ايؿ١ٝٓ ٚايع١ًُٝ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ، ٚايطٜان١ٝ ٚ

املٓاغب ، ٚايؿطم ايطٝب١ ، تٛؾرل اٱَهاْات اي٬ظ١َ َٔ داْب املسضغ١ ملعًُٝٗا 

ي٬يتكا٤ ، عٔ ططٜل ايكٝاّ بايطس٬ت ، ٚايعٜاضات ، ٚايًكا٤ات يف كتًـ 

ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، ٜػِٗ يف تٛطٝس زعا٥ِ ايع٬قات اؿ١ُُٝ بني 

ني ، املب١ٝٓ ع٢ً أغاؽ ايتعإٚ ٚا٫سذلاّ ٚايتكسٜط املتبازٍ ، ٚتٓتؿ٢ املعًُ

خ٬هلا املطانع ايع١ًُٝ ٚاٱزاض١ٜ اييت ٜتكًسْٚٗا ، مما ٜتٝح َٓاخًا غًًُٝا ، 

 0غٝهٕٛ ي٘ أثطًا طٝبًا يف ؼكٝل أٖساف املسضغ١ 

 0ايتكِٜٛ يدلاَر ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠  -خاَػًا :  

ٚاملؿطٚض إٔ ٜػبكٗا  0أِٖ أضنإ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  ٜعتدل ايتكِٜٛ َٔ

٬ٜٚظَٗا ، ٜٚتابعٗا ، ٜٚػتُط بعس ْٗاٜتٗا ، شيو بٗسف ضؾع َػتٛاٖا ، 

  099ٚتطٜٛطٖا إىل ا٭ؾهٌ زا٥ًُا 

ٚبطغِ بعض ايكعٛبات تٛاد٘ تكِٜٛ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، إ٫ أْ٘ 

تكِٜٛ بطاَر ايٓؿاط اؿط  ميهٔ إٔ ْهع بعض املباز٨ ، اييت تػاعس يف ع١ًُٝ

 َٓٗا :
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91 ص ، طاتك يزجغ – األطاطٙ



 

 

إٔ تهٕٛ ع١ًُٝ ايتكِٜٛ يدلاَر ايٓؿاط ، شات طابع ٜهؿٌ هلا  -1

ا٫غتُطاض١ٜ ي٬ضتكا٤ مبػتٜٛاتٗا ، ٚتطٜٛط أٖساؾٗا ٚفا٫تٗا ، 

  1000َٚهُْٛٗا ، ٚأغايٝب مماضغتٗا 

إٔ ٜػِٗ يف ايتكِٜٛ مجٝع أؾطاز أغط٠ املسضغ١ ، َٔ ت٬َٝص  -2

ب١ٝ يًُسضغ١ ، َٚهتب ايٓؿاط املسضغٞ بايبًس١ٜ َٚسضغني ٚايًذ١ٓ ايؿع

، عًًُا بإٔ ايتكِٜٛ ايصاتٞ يًت٬َٝص يًدلاَر اييت مياضغْٛٗا ، ي٘ أثط 

 0طٝب يف دعٌ ع١ًُٝ ايتكِٜٛ ٖازؾ١ َٚؿٝس٠ 

إٔ تهٕٛ ا٭غايٝب ٚايٛغا٥ٌ املػتدس١َ يف ع١ًُٝ ايتكِٜٛ ، َٔ  -3

يتطبٝكٗا بكٛض٠ ايبػاط١ ٚايػٗٛي١ ، عٝح تؿذع ايكا٥ُني عًٝٗا ، 

  1010ؾع١ًٝ ، تػاعسِٖ ع٢ً ؼكٝل أٖساف تًو ايع١ًُٝ 

إٔ ٜهٕٛ يس٣ ايت٬َٝص عًُا با٭ْؿط١ ٚبطافٗا ، ٚؾُٗٗا  -4

ٚٚعٝا بأمناط ايػًٛى اييت تسٍ ع٢ً بًٛؽ ا٭ٖساف اـاق١ ٚايعا١َ 

  1020يهٌ مجاع١ 

إٕ َؿاضن١ ايت٬َٝص يف تٓؿٝص بطاَر ايٓؿاط ٜ٪ز٣ إىل تهاٌَ  -5

ٛاْبٗا املعطؾ١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ ، ٚا٭زا١ٝ٥ ، اييت تتكٌ باملٗاضات ، اـدل٠ ظ
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ٚاييت تكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتؿاعٌ ، ٚتتػِ بايؿٍُٛ ٚا٫غتُطاض١ٜ 

ٚايتهاٌَ ، ٚاييت ٫ ميهٔ ايٛقٍٛ إيٝٗا بسٕٚ َؿاضن١ ايت٬َٝص 

ٚتٗسف ع١ًُٝ ايتكِٜٛ يدلاَر ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، ايتعطف ع٢ً 

ايدلاَر ، ملٍٝٛ ايت٬َٝص ٚضغباتِٗ ٚاغتعسازاتِٗ ،  َس٣ ١ُ٥٬َ تًو

بككس تعسًٜٗا ٚتطٜٛطٖا ، ٚأثط اؾذلاى ايت٬َٝص يف عه١ٜٛ مجاعات 

ايٓؿاط ، ع٢ً ؼكًِٝٗ ايعًُٞ ، ٚايٓذاح يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ زاخٌ 

،  املسضغ١ ٚخاضدٗا ، ٚنصيو اٱغٗاّ يف تعطٜـ ايكاز٠ ايذلبٜٛني

جملا٫ت ايٓؿاط ، بككس تطٜٛط َٓاٖذٗا ظُٝع اؾٛاْب ا٫هاب١ٝ 

 0ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ غ١ًُٝ 

 -َٚٔ  أغايٝب ايتكِٜٛ املدتًؿ١ :

 0امل٬سع١  (1

 0غذٌ ايطايب  (2

 0ا٫ختباضات  (3

 0ططم ايكٝاؽ ايػٛغَٝٛذل١ٜ  (4

 0 تا٫غتبٝاْا (5

ٚؾٝٗا ٜكّٛ املسضؽ أٚ املؿطف مب٬سع١ ت٬َٝصٙ ،  -أ٫ًٚ : امل٬سع١ :

ٚانعا ْؿػ٘ َهإ ايتًُٝص ، ٚقا٫ٚ تؿِٗ زٚاؾع٘ ،  0أثٓا٤ مماضغتِٗ يًٓؿاط 

  0103َٚٝٛي٘ ، ٚأؾهاضٙ ، ٚنٝـ ميهٔ إٔ ٜ٪ز٣ ب٘ إىل غًٛى أٚ تكطؾات َع١ٓٝ 
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ٜٚٓبػٞ يًكا٥ِ بامل٬سع١ إٔ ٜهٕٛ َٛنٛعًٝا ، ٫ ٜتأثط مبٝٛي٘ ايؿدك١ٝ ، 

 ٚإٔ تهٕٛ أسهاَ٘ زقٝك١ ٚؾا١ًَ يؿدك١ٝ 0ٚأؾهاضٙ املػبك١ عٔ بعض ايت٬َٝص 

ٚإٔ ٜعس بصيو غذ٬ يت٬َٝصٙ ، ٜسٕٚ ؾٝ٘ أ٫ٚ بأٍٚ ٬َسعات٘ عٔ  0ايت٬َٝص 

نٌ َِٓٗ ، ٚاٱْتاز ايصٟ ألعٙ ، نا٭عاخ ٚايتكاضٜط ٚاملؿطٚعات ايؿ١ٝٓ 

ٚايطٜان١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ ، غٛا أناْت ؾطز١ٜ أّ مجاع١ٝ ، ٚبصيو 

سٝح : تعاِْٚٗ تتذُع يس٣ املؿطف قٛض٠ غ١ًُٝ عٔ غًٛى ايت٬َٝص َٔ 

اخل ، ٖٚصا نً٘ ٜػاعس املؿطف أٚ املسضؽ يف اؽاش  000ٚتعاًَِٗ َٚؿاضنتِٗ 

ايططم ايؿعاي١ ، يتشػني تسضٜب٘ أٚ تسضٜػ٘ ، ٚمتهٓ٘ َٔ ا٭خص بٝس ايتًُٝص ، 

ايصٟ وتاز إىل املػاعس٠ ٚايعٕٛ نُا ٜػاعسٙ ع٢ً تعُٝل غًٛى َعني أٚ ٌَٝ 

٬َٝص ، نشب ايكطا٠٤ أٚ ضغِ يٛس١ ؾ١ٝٓ ، َعني ، سُٝٓا ٬ٜسع٘ يس٣ أسس ايت

 0اخل  000أٚ َٗاض٠ يف ايًعب 

ٖٚٛ غذٌ ؾاٌَ يهٌ تًُٝص ، ٜبسأ  -غذٌ ايطايب : -ثاًْٝا:

ايتػذٌٝ ؾٝ٘ َٓص قسّٚ ايتًُٝص يًُسضغ١ ، ٚميجٌ املؿهط٠ املهتٛب١ يس٣ املسضؽ ، 

سعات ٜسٕٚ ؾٝٗا نٌ ٬َسعات٘ عٔ ايتًُٝص مبذطز زخٛي٘ املسضغ١ ، ٢ٖٚ ٬َ

َٓع١ُ يتكطؾات ايتًُٝص ، َٚٝٛي٘ ٚاػاٖات٘ ، ٖٚٛ املٓعاض ايصٟ ٜػتطٝع َٔ 

خ٬ي٘ املؿطف ع٢ً ايٓؿاط ، اؿهِ ع٢ً ايتًُٝص ، ٚايتعطف عًب٘ بططٜك١ 

  1040َٛنٛع١ٝ

ٜٚػتعني بٗصا ايػذٌ نٌ َٔ : ا٫خكا٢٥ ا٫دتُاعٞ ٚايٓؿػٞ ٚايطبٝب 
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تٛا٥٘ ع٢ً املعًَٛات ٚايبٝاْات ، ٚأَني ايًذ١ٓ ايؿعب١ٝ يًُسضغ١ ، ٚشيو ٫س

اـاق١ بايتًُٝص ، َجٌ ايبٝاْات اٱزاض١ٜ ٚاملػت٣ٛ ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف 

َٚػت٣ٛ شنا٥٘  0ٚا٫قتكازٟ ٭غط٠ ، ٚساي١ ايتًُٝص ايكش١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ 

ٚقسضات٘ اـاق١ ، ٖٚٛاٜات٘ ، َٚٝٛي٘ ايؿدك١ٝ ٚامل١ٝٓٗ َٚا ؾاب٘ شيو َٔ ْٛاح 

 0ايتًُٝص ، ٚسٝات٘ املسضغ١ٝ نًٗا ، تعط٢ ؾهط٠ ؾا١ًَ عٔ 

ٚاؾسٜط بامل٬سع١ ، إٔ غذٌ ايتًُٝص ي٘ خكٛق١ٝ ؾدك١ٝ ، عٝح ٫ 

ميهٔ تساٚي٘ إ٫ َٔ قبٌ َٔ ي٘ ع٬ق١ ٚطٝس٠ بايتًُٝص ، يسضاغ١ سايت٘ أٚ تكٛمي٘ 

، نُا ٜػِٗ يف ؼكٝل ضغاي١ املسضغ١ ، يهٞ ت٧ٝٗ أؾهٌ ايؿطم املُه١ٓ يُٓٛ 

 0ؾدك١ٝ ايتًُٝص 

ٜٚككس بٗا ا٫ختباضات املٓاغب١ يتكِٜٛ  -يجًا : ا٫ختباضات :ثا

سٝح  0ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ ، باعتباضٖا اؾاْب ايتطبٝكٞ َٔ ايٓؿاط 

 –تكاؽ عاز٠ َٔ فُٛع١ نبرل٠ َٔ ا٭غ١ً٦ ايككرل٠ ، شات اٱدابات ايػطٜع١ 

تتأثط بايعٛاٌَ ٖٚصٙ ا٭غ١ً٦ ٫ تتأثط بصات١ٝ ايتًُٝص أٚ املسضؽ أٚ املكشح ٫ٚ 

 ايب١ٝ٦ٝ احملٝط١ ، ٢ٖٚ أغ١ً٦ ) ا٫ختٝاض َٔ املتعسز ( ٚأغ١ً٦ ) إعاز٠ ايذلتٝب(

  0105ٚأغ١ً٦ ) ايتهٌُٝ ( ٚأغ١ً٦ ) ايكح ٚاـطأ ( ٚتؿػرلٖا 

٢ٖٚ أغًٛب َٔ   -ططم ايكٝاؽ ايػٛغَٝٛذل١ٜ : -ضابعًا :

ٚؾِٗ  أغايٝب ايتكِٜٛ ، ٜطًل عًٝٗا ) ايكٝاؽ ا٫دتُاعٞ ( بٗسف تكِٜٛ

ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ املتساخ١ً بني أعها٤ مجاع١ ايٓؿاط ، ٚميهٔ يًكا٥س أٚ 

 املؿطف ع٢ً ايٓؿاط ، إٔ ٜسضى ايع٬قات ايػا٥س٠ زاخٌ اؾُاع١ ، ٚإٔ ٜؿذع 
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ايت٬َٝص ايصٜٔ ميًٕٝٛ إىل ايععي١ ٚا٫ْطٛا٤ ، أٚ ايصٜٔ ٫ ٜٗتِ بِٗ أسس 

ا٤ اؾُاع١ اٯخطٜٔ ، بططم زاخٌ اؾُاع١ ، ٚميهِٓٗ َٔ ا٫ْسَاز بأعه

ٚأغايٝب تتٝح هلِ ؾطقًا طٝب١ ، ٜكبًِٗ اٯخطٜٔ باعتباضِٖ أعها٤ يف 

  0 106اؾُاع١

َٔ ايٛغا٥ٌ املتساٚي١ نجرلًا يف تكِٜٛ  -ا٫غتبا١ْ : -خاَػًا :

اـاق١ ، سٝح ٜتِ تكُُٝٗا بططٜك١  تايٓؿاط املسضغٞ ، ٚاغتدساّ ا٫غتبٝاْا

أدً٘ ، ٚؼت٣ٛ ع٢ً فُٛع١ َٔ أغ١ً٦ قكرل٠ ، ؽسّ ايػطض ايصٟ ٚنعت َٔ 

تػط٢ اؾٛاْب اييت ٜطاز َعطؾ١ َعًَٛات عٓٗا ، َجٌ ايٛقٛف ع٢ً ٚنع بطاَر 

، َٚس٣ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا يف ؼكٝل أٖساف  اايٓؿاط أٚ َس٣ ؾاعًٝتٗا ٚنطٚضٜاتٗ

ايٓؿاط بكؿ١ خاق١ ، ٚا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ بكؿ١ عا١َ ، ٢ٖٚ ٚغ١ًٝ ٖا١َ ، 

ع٢ً ْطام ٚاغع يف َععِ ايبًسإ ، يتكِٜٛ بطاَر ايٓؿاط ، َٚعطؾ١ َٚٓتؿط٠ 

املٛدٗني  –املؿطؾني  –زٚاؾع ايٓؿاط ، ٚبصيو تٛد٘ ا٭غتبا١ْ إىل ) ايت٬َٝص 

 0ٚاملسٜطٜٔ ٚغرلِٖ ( يتكِٜٛ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اؿط٠ –

ٚتهٕٛ عاز٠ أغ١ً٦ ا٫غتبا١ْ َٔ ايٓٛع ) املػًل ( أٟ ا٭غ١ً٦ اييت تهٕٛ 

دابات عًٝٗا بططم كتًؿ١ َٓٗا : اٱداب١ بايٓؿٞ ) ٫ (أٚ ا٫هاب١ )ْعِ ( أٚ اٱ

تعتُس ع٢ً استُا٫ت َتعسز٠ ، ٚىتاض اجملٝب أسس ا٫ستُا٫ت اييت تٓاغب٘ ، 

٢ٖٚ تتًدل يف اغتدساّ اٱدابات املتسضد١ اييت تتسضز ؾٝٗا عاز٠ َٔ ث٬خ إىل 

ني أندل ْؿ٢ ست٢ أقك٢ إداب١ مخؼ إدابات ، سٝح تهٕٛ اٱداب١ قكٛض٠ ب

 َجٌ : ٌٖ تعتكس إٔ ايٓؿاط أؾازى ؟ ؾٝهٕٛ ايتسضز ايج٬ثٞ ناٯتٞ : 
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أؾازْٞ نجرلًا ، أؾازْٞ بعض ايؿا٥س٠ ، مل ٜؿسْٞ بتاتًا ، ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ 

 ايتسضز مخاغًٝا َجٌ : 

أؾازْٞ نجرلًا دسًا ، أؾازْٞ بسضد١ َتٛغط١ ، أؾازْٞ بعض ايؿا٥س٠ ، مل 

 (1) 1070تاتًاٜؿسْٞ ب

ٚيهٞ ؼكل ا٫غتبا١ْ ْتا٥ر اهاب١ٝ ، ٜٓبػٞ إٔ تٛنع بططٜك١ ع١ًُٝ 

َطاعًٝا ؾٝٗا ؾطٚط ٖا١َ َجٌ : ايجبات ، ايكسم ، املٛنٛع١ٝ ، ٚايكٝاّ بتطبٝكٗا 

، ٚمجع بٝاْاتٗا ، ٚتؿطٜػٗا ، ٚتبٜٛبٗا ، ٚإعطا٤ ايتؿػرل ايعًُٞ يٲدابات 

ايػًِٝ ، ٚاؿكٍٛ ع٢ً ْتا٥ر تػاعسْا املدتًؿ١ ، بٗسف ايٛقٍٛ إىل ايتكِٜٛ 

يف تطٜٛط بعض ا٭ْؿط١ ، يتكسميٗا يًذٗات شات ايع٬ق١ ، ي٬غتؿاز٠ َٓٗا يف 

 0ٚنع اـطط ، ٚايػٝاغات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ يف إطاض اـط١ ايعا١َ يًسٚي١ 
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 مناشز يبعض اؾُعٝات ايجكاؾ١ٝ املسضغ١ٝ:

 أ٫ٚ: مجع١ٝ ايكش١ املسضغ١ٝ

: فُٛع١ املؿاِٖٝ ٚاملباز٨ ٚا٭ْع١ُ ٚاـسَات ايديت   سضغ١ٝ ٖٞ ايكش١ امل

تكسّ يتععٜع قدش١ ايطد٬ب يف ايػدٔ املسضغد١ٝ  ، ٚتععٜدع قدش١ اجملتُدع َدٔ         

 خ٬ٍ املساضؽ . 

ٚايكددش١ املسضغدد١ٝ يٝػددت ؽككددًا َػددتك٬ ٚإمنددا ٖددٞ بًددٛض٠ جملُٛعدد١ َددٔ         

٥ٝدات ٚايتٛعٝد١   ايعًّٛ ٚاملعاضف ايكش١ٝ ايعا١َ نايطدب ايٛقدا٥ٞ ٚعًدِ ايٛبا   

ايكش١ٝ ٚاٱسكا٤ اؿٝدٟٛ ٚقدش١ ايب٦ٝد١ ٚايتػصٜد١ ٚقدش١ ايؿدِ ٚا٭غدٓإ        

 ٚايتُطٜض . 

 أٖساف مجع١ٝ ايكش١ املسضغ١ٝ : 

  -تٗسف أْؿط١ ٚبطاَر ايكش١ املسضغ١ٝ إىل :

تكدددِٜٛ قدددش١ ايطددد٬ب بدددايتعطف عًددد٢ امل٪ؾدددطات ايكدددش١ٝ يكدددش١     -

 ايط٬ب يف ناؾ١ اجملا٫ت . 

قش١ ايط٬ب ٚامل٪ؾطات ايكش١ٝ نُٔ املػت٣ٛ املطًدٛب ، ٚ   سؿغ -

 تععٜع قش١ ايط٬ب. 

أَددا ا٭ٖددساف ايتؿكدد١ًٝٝ ٭ٟ َٓعَٛدد١ تعٓدد٢ بايكددش١ املسضغدد١ٝ ؾٝٓبػددٞ إٔ     

  -تؿٌُ َا ًٜٞ :



 

 

تعطٜددددـ ايعدددداًَني يف اجملدددداٍ ايذلبددددٟٛ ٚايكددددشٞ بأٚيٜٛددددات املؿدددده٬ت    (1

 ايكش١ٝ يف ايػٔ املسضغ١ٝ . 

يكدا٥ُني عًد٢ ايكدش١ املسضغد١ٝ َٗداضات ايتدطدٝط ٚايتٓؿٝدص        إنػاب ا (2

 ٚايتكِٜٛ يدلاَر ايكش١ املسضغ١ٝ . 

إنػاب ايعاًَني يف اجملاٍ ايذلبٟٛ ايكشٞ ايكسضات ٚاملٗاضات اي٬ظَد١   (3

 ي٬نتؿاف املبهط يًُؿه٬ت ايكش١ٝ . 

  تعٜٚس ايعاًَني يف املسضغ١ مبٗاضات ايتٛع١ٝ ايكش١ٝ باملسضغ١ . (4

َعاْٚدد١ ايطدد٬ب ٚايذلبددٜٛني ٚايعدداًَني ايكددشٝني يف َطاقبدد١ ٚؼػددني      (5

 ايب١٦ٝ ايكش١ٝ املسضغ١ٝ . 

ٛعّ ٚؼؿددغ ٚتعددعظ قددش١ ايطدد٬ب         (6 تكددسِٜ اـددسَات ايكددش١ٝ ايدديت تكدد

 ٚاجملتُع املسضغٞ . 

ايتٓػددٝل َددع اؾٗددات ايكددش١ٝ ا٭خددط٣ يف تكددسِٜ اـددسَات ايع٬دٝدد١   (7

 املتكس١َ . 

  -أْع١ُ ايكش١ٝ املسضغ١ٝ : تطٛض

 بسأت ايكش١ املسضغ١ٝ بسا١ٜ ع٬د١ٝ َٔ سٝح اهلسف ٚاحملت٣ٛ .  (1

بسأت يف ايتشدٍٛ إىل تدٛؾرل اـدسَات ايٛقا٥ٝد١ َجدٌ َهاؾشد١ ايعدس٣ٚ ٚ         (2

 إعطا٤ ايتطعُٝات ٚإدطا٤ات ايتعاٌَ َع ا٭َطاض املعس١ٜ . 

3)    ٝ ٦دد١ ايتُددطٜض ايػددطٜطٟ إىل   اْتكًددت إىل َددٔ ا٫عتُدداز عًدد٢ ا٭طبددا٤ ٖٚ

ؾ٦دددات َتدككددد١ ٚيهٓٗدددا أقدددٌ تدددأ٬ًٖٝ َجدددٌ املؿدددطف ايكدددشٞ ٚايعا٥دددط        



 

 

ايكددشٞ ٚاملجكددـ ايكددشٞ ٚممددطض ايكددش١ املسضغدد١ٝ ٚؾددين قددش١ ايؿددِ  

 ٚا٭غٓإ . 

تعاٜددس ا٫ٖتُدداّ بتكددسِٜ خددسَات تععٜددع ايكددش١ ٚايٛقاٜدد١ ا٭ٚيٝدد١ َددٔ        (4

 ا٭َطاض املٓتؿط٠ يف اجملتُع . 

سَات املكس١َ يف ايكش١ املسضغد١ٝ َدٔ ايتعاَدٌ َدع املؿده٬ت      ؼٛيت اـ (5

اؾػدددس١ٜ إىل املؿددده٬ت ايػدددًٛن١ٝ ٚقاٚيددد١ اؿًٝٛيددد١ زٕٚ انتػددداب  

ايطدد٬ب ايػددًٛنٝات ايكددش١ٝ ايػددًب١ٝ نايتددسخني ٚإزَددإ املدددسضات       

 ٚاملُاضغات اؾٓػ١ٝ احملط١َ . 

إىل زاخددٌ  اْتكًددت أعُدداٍ ايكددش١ املسضغدد١ٝ َددٔ ايعٝددازات ٚاملػتؿددؿٝات  (6

 امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ ٚإىل املسضغ١ . 

ؼٛيدددت خدددسَات ايكدددش١ املسضغددد١ٝ َدددٔ ا٫قتكددداض عًددد٢ نْٛٗدددا ٚظٝؿددد١   (7

يٮطبا٤ ٚاملُطنني ٚايطاقِ ايػطٜطٟ يٝؿذلى يف َٗاَٗدا أؾدطاز ا٭غدط٠    

 ايذلب١ٜٛ َع ايذلنٝع بايصات ع٢ً زٚض املعًِ . 

َػ٪ٚي١ٝ َ٪غػ١ أٚ إزاض٠ ٚاسدس٠ إىل   ؼٛيت ايكش١ املسضغ١ٝ َٔ نْٛٗا (8

عٌُ تٓػٝكٞ تتهاؾط ؾٝ٘ اؾٗٛز بني نٌ اؾٗات املع١ٝٓ ، ٖٚدصا تٛدد٘   

َتٓدداَٞ عًدد٢ َػددت٣ٛ ايعددامل،  إ٫ أْدد٘ أنجددط تبًددٛضًا يف ايددسٍٚ املتكسَدد١      

قددٓاعًٝا ، ؾكددس عكددست اؾُعٝدد١ ا٭َطٜهٝدد١ يًكددش١ املسضغدد١ٝ َ٪متطٖددا       

" ايتعدددإٚ : ايهًُددد١ املدتددداض٠   ايػدددٟٓٛ ايجايدددح ٚايػدددبعني ؼدددت ؾدددعاض :   

 يًكطٕ ايٛاسس ٚايعؿطٜٔ " . 

 



 

 

  َدلضات ايتشٍٛ ايٛقا٥ٞ يًكش١ املسضغ١ٝ :

ٜطدددع ايػددبب ٚضا٤ ايذلنٝددع عًدد٢ ايددسٚض ايٛقددا٥ٞ يًكددش١ املسضغدد١ٝ ٚإؾددطاى    

 ا٭ْع١ُ ايذلب١ٜٛ يف أْؿط١ ايكش١ املسضغ١ٝ إىل ا٭غباب اٯت١ٝ :

١ ٚتطٛضت تكٓٝاتٗا،  عٝح أقدبشت  ؼػٔ إَهاْات امل٪غػات ايع٬دٝ -

تػطٞ اؾاْب ايع٬دٞ ٚتذلى يٮْع١ُ ايتع١ًُٝٝ ايذلنٝع ع٢ً ايدسٚض  

 ايٛقا٥ٞ . 

 تعاٜس إزضاى ايكا٥ُني ع٢ً اـسَات ايكش١ٝ ٭١ُٖٝ ايٛقا١ٜ .  -

ايؿ١٦ املػتٗسؾ١ َٔ اـسَات ايكش١ٝ املسضغ١ٝ ) ط٬ب املساضؽ ( ٖدٞ   -

ا٭غدددداؽ ٚتٓددددسضز َؿدددده٬تٗا ايكددددش١ٝ ؼددددت    ؾ٦دددد١ غدددد١ًُٝ دػددددسًٜا يف 

 املؿه٬ت ايػًٛن١ٝ.

تػرل ايسٚض ايتكًٝسٟ يًُسضغ١ ، ؾكس تػرل زٚضٖا نُكسض يًُعًَٛات ،  -

سٝددح أقدددبشت َكدددازض املعًَٛدددات َتٓٛعددد١ ٚغددد١ًٗ ايتدددساٍٚ ٚأقدددبح زٚض  

املسضغ١ ٜطنع ع٢ً ايذلب١ٝ ٚإنػاب ايػًٛنٝات ٚاملٗداضات ايديت ؼهدط    

  اٱْػإ يًشٝا٠ .

اضتؿدداع َػددت٣ٛ تٛقعددات اجملتُددع ٚبكٝدد١ ايكطاعددات ملددا هددب إٔ ٜكسَدد٘      -

 ايكطاع ايتعًُٝٞ يًُذتُع َٔ تطب١ٝ قش١ٝ هلصٙ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ امل١ُٗ

لاح ايعسٜس َٔ مناشز اـسَات ايكش١ٝ ايٛقا١ٝ٥ املكسَد١ َدٔ خد٬ٍ     -

    ٌ  املددساضؽ ، سٝددح أزت إىل تػددٝرلات ًَُٛغدد١ يف َعددس٫ت اٱقدداب١ ٚتكًٝدد

 نًؿ١ ايع٬ز . 



 

 

تؿبع ؽككات ايطب ايٛقا٥ٞ ايؿطع١ٝ ٚايعًّٛ املػاْس٠ َجٌ ايتٛعٝد١   -

ايكدددش١ٝ ٚعًدددّٛ ايتػصٜددد١ ٚاٱسكدددا٤ اؿٝدددٟٛ ٚقدددش١ ايؿدددِ ٚا٭غدددٓإ ، 

 ٚتٛؾط املعٜس َٔ ايهٛازض يف ٖصٙ اجملا٫ت . 

تعاٜس ْػب اٱقاب١ با٭َطاض املع١َٓ بدايطغِ َدٔ ظٜداز٠ املكدطٚؾات      -

 ع٬ز ٖصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ا٭َطاض. ع٢ً 

اضتؿاع ايهًؿ١ ا٫قتكداز١ٜ يًددسَات ايع٬دٝد١ بدايطغِ َدٔ تٓداقل        -

 املٛاضز املاي١ٝ ، ٚضنٛز ا٫قتكاز . 

اظزٚادٝدددد١ َكددددازض تكددددسِٜ اـددددسَات ايع٬دٝدددد١  ) ايكددددش١ املسضغدددد١ٝ      -

اؾٗدددات ايكدددش١ٝ ا٭خدددط٣ ايددديت تكدددسّ اـدددسَات ايكدددش١ٝ ايع٬دٝددد١    ٚ

ًكدد١( نددجرلا َددا ٜدد٪زٟ غدد٤ٛ اغددتدساّ اـددسَات ايع٬دٝدد١         بكددٛض٠ َط 

 ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا .

  -خسَات مجع١ٝ ايكش١ املسضغ١ٝ :

  -اـسَات ايع٬د١ٝ : -أ 

 ايهؿـ املبس٥ٞ ع٢ً ايط٬ب املػتذسٜٔ .  ·

 إعطا٤ ٚتكسٜل اٱداظات .  ·

 ايهؿـ ع٢ً املطن٢ ٚع٬دِٗ .  ·

 شٞ ع٢ً ؾإ ا٫َتشاْات . اٱؾطاف ايك ·

اٱؾددددطاف ايكددددشٞ عًدددد٢ ا٭ْؿددددط١ ٚاملٓاغددددبات ٚايتذُعددددات    ·

 ايطٜان١ٝ ٚايهؿؿ١ٝ يًط٬ب . 



 

 

  -اـسَات ايٛقا١ٝ٥ : -ب

 ايتطعُٝات ايتٓؿٝط١ٝ ٚاملٛزل١ٝ ٚعٓس زخٍٛ املساضؽ .  ·

َطاقب١ املكاقـ املسضغ١ٝ َٚتابع١ ا٫ؾذلاطات ايكش١ٝ ؾٝٗا  ·

.  

 َطاقب١ ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ .  ·

تكددسِٜ ا٭ْؿددط١ ايتٛعٜٛدد١ َددٔ قانددطات ْٚؿددطات ايكددش١ٝ    ·

 ٚبطاَر . 

 اٱؾطاف ع٢ً مجاعات اهل٬ٍ ا٭محط ٚايكش١ املسضغ١ٝ .  ·

 املؿاضن١ يف املٓاغبات ايكش١ٝ ايسٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚاحمل١ًٝ .  ·

  -ا٫غذلاتٝذٝات :

 ايذلنٝع ع٢ً اـسَات ايٛقا١ٝ٥ ٚع٢ً ضأغٗا ايتٛع١ٝ ايكش١ٝ .  -

اْطدددد٬م ا٭ْؿددددط١ ٚايدددددلاَر َددددٔ املسضغدددد١ ٚيددددٝؼ َددددٔ ايٛسددددسات      -

 ايكش١ٝ . 

إؾددطاى ا٭غددط٠ ايذلبٜٛدد١ يف قددش١ ايطدد٬ب َددع ايذلنٝددع عًدد٢ زٚض         -

 املعًِ . 

 .  إؾطاى أغط٠ ايطايب يف ايتٛع١ٝ ٚتعسٌٜ ايػًٛى ايكشٞ -

ا٫غدتؿاز٠ َدٔ َكددسَٞ اـدسَات ايكددش١ٝ اٯخدطٜٔ ٚإؾددطانِٗ يف      -

 أْؿط١ ايكش١ املسضغ١ٝ . 



 

 

 إؾطاى ايكطاع اـام يف تكُِٝ ٚمتٌٜٛ بطاَر ايكش١ املسضغ١ٝ .  -

تطؾٝس ايسٚض ايع٬دٞ بايتٓػدٝل َدع ٚظاض٠ ايكدش١ ٚزعدِ ٖدصا ايدسٚض        -

 يف ايعطٚف اـاق١ . 

تؿاز٠ َٔ اـدلات ٚاملٛاضز املتاس١ زاخٌ ٚخداضز ْعداّ ايتعًدِٝ ،    ا٫غ -

 َٚٔ املٓعُات ايسٚي١ٝ يف تٓؿٝص بطاَر ايكش١ املسضغ١ٝ . 

ؼدددسٜح ايكددد٣ٛ ايعاًَددد١ ٚتعٜٚدددسٖا بدددايهٛازض ٚاملٗددداضات شات ايطدددابع    -

 ايٛقا٥ٞ . 

  -ايط١ٜ٩ املػتكب١ًٝ :

ايتٓػددٝل ـددسَات   ؼسٜددس َؿددطف قددشٞ يف نددٌ َسضغدد١ ، ٜتددٛىل    -

 ٚبطاَر ايكش١ املسضغ١ٝ . 

 زعِ ْعاّ ايكش١ املسضغ١ٝ َطنعًٜا ٚططؾًٝا بايهٛازض ايذلب١ٜٛ .  -

ايتٓػددددٝل َددددع بكٝدددد١ َكددددسَٞ اـددددسَات ايع٬دٝدددد١ يًتعاَددددٌ َددددع      -

 اؿادات ايع٬د١ٝ يًط٬ب َٚٓػٛبٞ ايتعًِٝ . 

ف عًدددد٢ بددددطاَر  ؼٜٛددددٌ ايٛسددددسات ايكددددش١ٝ إىل َطانددددع يٲؾددددطا     -

 ٚخسَات ايكش١ املسضغ١ٝ . 

ؼٜٛدددٌ ايٛظدددا٥ـ ايكدددش١ٝ إىل ندددٛازض ٚقا٥ٝددد١ ؽطدددط يًددددلاَر       -

 ايٛقا١ٝ٥ يف املساضؽ ٚتؿطف ع٢ً تٓؿٝصٖا ٚتكٛميٗا . 

اغتػ٬ٍ بعض املدككات املاي١ٝ اييت تكطف ع٢ً ايتُٜٛٔ ايطديب   -

 ) أز١ٜٚ .. ٚغرلٖا ( يتٌُٜٛ ايدلاَر ايٛقا١ٝ٥  



 

 

ؼددددٜٛط أْعُدددد١ املعًَٛددددات ايكددددش١ٝ ٚتكددددِٜٛ ا٭زا٤ يف ايٛسددددسات َددددٔ    -

إسكددا٤ات ع٬دٝدد١ عددٔ املددطادعني ٚاملطندد٢ إىل ْعدداّ ملطاقبدد١ امل٪ؾددطات        

ايكش١ٝ يف املساضؽ ع٢ً َػت٣ٛ ٚطين ، َجٌ َ٪ؾدطات اؿايد١ ايػصا٥ٝد١    

نددايطٍٛ ٚايددٛظٕ ، َٚ٪ؾددطات بعددض ا٭َددطاض ا٭خددط٣ ا٭نجددط اْتؿدداضًا    

إ ، َٚ٪ؾددددطات بعددددض املؿدددده٬ت ايػددددًٛن١ٝ املتعًكدددد١ نتػددددٛؽ ا٭غددددٓ

بايكش١ نايتسخني ، َٚ٪ؾطات املؿه٬ت املتعًك١ بايتشكدٌٝ ايسضاغدٞ   

 ٚايتعًِٝ . 

  -َدلضات ا٫ٖتُاّ بدلاَر ايكش١ املسضغ١ٝ :

ايكش١ املسضغ١ٝ ٚاغع١ ا٫ٖتُاَدات ٚتتٓداٍٚ َٛندٛعات ندبرل٠ ٚٚاغدع١       (1

٫ٖتُاَات يف بطاَر قسز٠ ا٭طط َٚتؿبع١ مما ٜسعٛ إىل بطف١ ٖصٙ ا

 ٚا٭ٖساف . 

َؿٗدّٛ بدطاَر ايكددش١ املسضغد١ٝ َؿٗددّٛ َدطٕ ميهدٔ َددٔ خ٬يد٘ َعاؾدد١        (2

 ؾت٢ املؿه٬ت اييت تجبت أٚيٜٛاتٗا َٔ بني ا٫ٖتُاَات ايكش١ٝ . 

إٕ َددٔ ايهددطٚضٟ بطفدد١ ا٭ؾهدداض ٚبًٛضتٗددا ٚايتدطددٝط دٝددسًا يٝػددٌٗ         (3

 تبٓٝٗا ٚتػٜٛكٗا . 

هددٔ ايًذدد٤ٛ إىل بددطاَر ايكددش١ املسضغدد١ٝ نُطسًدد١ اْتكايٝدد١ يتشددٍٛ       مي (4

اـسَات ايكش١ٝ املسضغ١ٝ َٔ منطٗا ايع٬دٞ ايػا٥س إىل منط ٚقا٥ٞ 

َٓؿددٛز ، ؾٓذدداح بطْدداَر َددا َددٔ بددطاَر ايكددش١ املسضغدد١ٝ ميٗددس يتػددٝرل       

 ايػٝاغات املعٍُٛ بٗا بططٜك١ ع١ًُٝ . 



 

 

يف ساددددد١ َاغدددد١ يًتددددسضٜب   أغددددط ايطدددد٬ب َٚٓػددددٛبٛ  ا٭غددددط٠ ايذلبٜٛدددد١    (5

ٚايتعطٜـ بايكش١ املسضغ١ٝ ، ٜٚتشكدل شيدو َدٔ خد٬ٍ َؿداضنتِٗ يف      

 أسس بطافٗا ، مما ٜ٪زٟ إىل دصب اْتباِٖٗ ٚاٖتُاَِٗ . 

 املهْٛات ايجُا١ْٝ ؾُع١ٝ ايكش١ املسضغ١ٝ

 أ٫ٚ : ايذلب١ٝ ايكش١ٝ 

سف *تع٢ٓ فُٛع١ ا٭ْؿط١ اييت تكسّ بططٜك١ َسضٚغ١ يف إطاض ٚانح بٗ

 ايػًٛى (.  –ا٫ػاٙ  –تػٝرل ث٬خ دٛاْب يف ايؿ١٦ املػتٗسؾ١  ) املعطؾ١ 

 * َٛاقؿات ايذلب١ٝ ايكش١ٝ املجاي١ٝ :

 : تطنع ع٢ً -أ

 . ايعطٚف ٚايػًٛنٝات اييت تععظ ايكش١، ٚاييت تعٝل ايكش١   

 . املٗاضات اي٬ظ١َ يتطٜٛط ايػًٛى ايكشٞ ، ٚإهاز َٓار َععظ يًكش١ 

 ا٫غتعساز ٚاملعتكسات  ٚايكِٝ املطتبط١ بايػًٛى ايكشٞ ٚتسعُٝ٘ .. املعطؾ١ ٚ

 . تكسِٜ ايكس٠ٚ يف مماضغ١ املٗاضات ٚايػًٛنٝات ايكش١ٝ .

 تهٕٛ ؾا١ًَ ، مبع٢ٓ أْٗا :-ب

. تٓعط إىل ايكش١ َٔ َٓعٛض ؾاٌَ )  ايكش١ نُا عطؾتٗا َٓع١ُ ايكش١ 

 ايعامل١ٝ  (

ايكشٞ ) ضزل١ٝ ٚغرل ضزل١ٝ ، . تػتػٌ نٌ اٱَهاْات املتاس١ يًتجكٝـ 

 تكًٝس١ٜ ٚغرل تكًٝس١ٜ ( 



 

 

 . ؼطم ع٢ً تٓاغِ ايطغا٥ٌ ايكٝش١ .

 . متهٔ ايط٬ب َٔ ؼػني ايعطٚف مبا ٜسعِ ايكش١ املسضغ١ٝ 

 . تٓؿط ايتؿاعٌ بني املسضغ١ ٚاجملتُع ٚا٭غط٠ ٚاـسَات ايكش١ٝ احمل١ًٝ 

 . . تعٌُ ع٢ً ؼػني ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ ٚاؿؿاظ عًٝٗا 

 تهٕٛ أنجط ؾاع١ًٝ إشا :  -ز

 . أدطٜت يف ب١٦ٝ زاع١ُ 

 . ناْت َتٓاغ١ُ َع ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ يًؿ١٦ املػتٗسؾ١ 

. أؾطنت ايط٬ب ٚاملعًُني ٚاٯبا٤ يف ؼٌُ َػ٪ٚيٝاتِٗ ػاٙ قشتِٗ ٚقش١ 

 أغطِٖ ٚاجملتُع. 

 ساضؽ بعس. سطقت ع٢ً كاطب١ اؾٌٝ اؾسٜس ايصٟ مل ٜسخٌ امل

 ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ :   -ثاًْٝا 

 * ٫ تٓؿكٌ ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ عٔ ب١٦ٝ اجملتُع املٛدٛز٠ ؾٝ٘ .

*يًب١٦ٝ املسضغ١ٝ زٚضٖا امل٪ثط غًبًا أٚ إهابًا يف قش١ ايط٬ب ، ٚيف دعًِٗ 

 ٜؿععًٕٛ نٌ قسضاتِٗ ايها١َٓ 

غ١ بكٛض٠ *َٔ ايكعب تطب١ٝ ايط٬ب ع٢ً َباز٨ ايذلب١ٝ ا يكش١ٝ يف املسض

 ؾعاي١ يف ب١٦ٝ َسضغ١ٝ غرل قش١ٝ . 

تٓكػِ ايب١٦ٝ بكؿ١ عا١َ ) ٚنصيو ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ ( إىل ب١٦ٝ سػ١ٝ *

 : ٚب١٦ٝ َع١ٜٛٓ



 

 

ٚاملطاؾل  –ا٭ثاخ ٚاملعسات  –تؿٌُ املٛقع ٚاملباْٞ املسضغ١ٝ  ايب١٦ٝ اؿػ١ٝ :

 رل شيو . املٝاٙ ٚايكطف ايكشٞ  إقشاح ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ ... ٚغ –ايطٜان١ٝ 

تؿٌُ ايتهٜٛٔ ا٫دتُاعٞ ٚايٓؿػٞ يًُسضغ١ نُٓع١َٛ  ايب١٦ٝ ا ملع١ٜٛٓ :     

 –تععظ ايكش١ يس٣ ايط٬ب ، ٜٚؿٌُ شيو ايتدطٝط اؾٝس يًّٝٛ ايسضاغٞ 

ايع٬قات اٱْػا١ْٝ ) بني ايط٬ب ؾُٝا بِٝٓٗ  ، ٚبني ايط٬ب َٔ د١ٗ َٚعًُِٝٗ 

 ايٓعاّ اٱزاضٟ .    –(َٔ د١ٗ أخط٣ 

 يجا : اـسَات ايكش١ٝثا

 *ٜككس بٗا اـسَات املتعًك١ بايكش١ ٚاملطض ٚتٓكػِ إىل  :

اـسَات ايٛقا١ٝ٥ : ٚتؿٌُ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭َطاض ٚاملؿه٬ت ايكش١ٝ 

ايؿا٥ع١ يف اجملتُع املسضغٞ ) ايتطعُٝات ٚايععٍ ايكشٞ (، ٚتكسِٜ 

ُؿه٬ت اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ عٓس ايهطٚض٠ ، ٚخسَات ا٫نتؿاف املبهط يً

ايكش١ٝ ٚايتسخٌ املبهط املُهٔ يع٬دٗا ، ٚإسايتٗا إىل اـسَات ايع٬د١ٝ 

 املدتك١ َٚتابع١ اؿا٫ت ٚ ايتعاٌَ َع اؿا٫ت ايكش١ٝ املع١َٓ .  

ٚاـسَات ايع٬د١ٝ : ٚتؿٌُ ايهؿـ ايطيب ع٢ً املكابني بأَطاض ساز٠  

 أٚ َع١َٓ ( ٚع٬دِٗ 

إطاض املؿّٗٛ ٚايتعطٜـ ايؿاٌَ يًكش١  *ٜتِ تٓاٍٚ اـسَات ايكش١ٝ يف    

 نُا عطؾتٗا َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ ع٢ً 

أْٗا ساي١ َٔ ايتهاٌَ اؾػسٟ ٚايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚيٝػت فطز غٝاب      

 املطض أٚ ا٫عت٬ٍ .

 * ٜٛدس تساخٌ نبرل بني اـسَات ايكش١ٝ ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ .



 

 

 ضبعًا : ايكش١ ايٓؿػ١ٝ ٚاٱضؾاز 

* ٜٓبػٞ تٓاٍٚ اـسَات ايكش١ٝ ايٓؿػ١ٝ ٚاٱضؾاز ايٓؿػٞ يف إطاض      

املؿّٗٛ ايؿاٌَ يًكش١ ايٓؿػ١ٝ ، ع٢ً أْٗا اَت٬ى ايكسضات        ٚاملٗاضات 

 اييت متهٔ ايؿطز َٔ ايتعاٌَ َع ايتشسٜات اي١َٝٛٝ بايؿهٌ املٓاغب .

نٌ اـسَات -خسَات ايكش١ ايٓؿػ١ٝ ٚاٱضؾاز  -*تؿٌُ 

ملٓؿص٠ يف املسضغ١ٝ يف داْب ايٛقا١ٜ ٚا٫نتؿاف املبهط ٚايدلاَر ا

 يًُؿه٬ت ايٓؿػ١ٝ ايؿا٥ع١ يف ايػٔ املسضغ١ٝ .  

*ٜٓبػٞ إٔ ٫ تكتكط َجٌ ٖصٙ اـسَات ع٢ً اؿا٫ت ايػًٛن١ٝ اييت 

ت٪ثط ع٢ً ؼكٌٝ ايطايب أٚ غرل ايتعًِٝ يف ايؿكٌ ٚاملسضغ١ ، بٌ 

ؿذلى ؾٝٗا أندل عسز ٜٓبػٞ إٔ تؿٌُ نٌ ايط٬ب ، ٚبؿعايٝات ٜ

 ممهٔ َٔ املعًُني إٕ مل ٜهٔ نًِٗ . 

* َٔ غرل املٓطكٞ  ا٫ْتعاض ست٢ تعٗط املؿه٬ت ايػًٛن١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ 

يف غٔ املطاٖك١ ) قس ٜكعب ع٬دٗا (، بٌ هب املبازض٠ بايٛقا١ٜ َٓٗا 

َبهطًا ، َٚٔ خ٬ٍ آيٝات تطب١ٜٛ قش١ٝ َبتهط٠ تبسأ يف غٔ َبهط٠ ، بني 

ساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ ، ٚشيو إناؾ١ إىل خسَات ايسعِ ٚاٱضؾاز ط٬ب امل

 ٚايتٛدٝ٘ ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ .

 خاَػًا : ا٫ٖتُاّ بكش١ ايعاًَني

*تهتُددٌ ايؿددُٛي١ٝ املطًٛبدد١ يف تععٜددع ايكددش١ يف املددساضؽ عٓددسَا  تؿددٌُ قددش١   

 ايعاًَني يف املساضؽ َٔ َعًُني َٚػ٪ٚيني ٚإزاضٜني . 



 

 

يف ْٛعٝدد١ املؿدده٬ت ايكددش١ٝ ايدديت ٜٓبػددٞ ا٫ٖتُدداّ  *يًهددازض املسضغددٞ خكٛقدد١ٝ 

بٗا َكاض١ْ باملؿه٬ت ايكش١ٝ يس٣ ايط٬ب ) َٚٔ أِٖ ٖصٙ املؿه٬ت : ا٭َدطاض  

املعَٓدد١ َجددٌ زا٤ ايػددهطٟ ، ايػدد١ُٓ ،  اضتؿدداع نددػط ايددسّ ، اخددت٬ٍ زٖددٕٛ ايددسّ ،      

 (.   زٚايٞ ايػاقني ، بعض أَطاض ايعٕٝٛ ، أَطاض ايؿِ ٚا٭غٓإ  .... ٚغرلٖا

*تؿٌُ اـسَات ايكش١ٝ يًعاًَني ايٛقا١ٜ َٔ املؿه٬ت ايكش١ٝ شات ا٭ٚي١ٜٛ 

هلددصٙ ايؿ٦دد١ ايعُطٜدد١ ، ٚايتددسخٌ املبهددط ، ٚاٱسايدد١ يًدددسَات ايع٬دٝدد١ ، َٚطاعددا٠   

 ايعطٚف ايكش١ٝ اـاق١ .  

 غازغًا : ايتػص١ٜ ٚغ١َ٬ ايػصا٤  

ض  اعتكاز َؿازٙ إٔ . ٜػٛز يف بعض ا٭ٚغاط ايذلب١ٜٛ ٚبني أٚيٝا٤ ا٭َٛ

املككـ املسضغٞ هب إٔ ٜكسّ ٚدب١ غصا١ٝ٥ َتها١ًَ ، ٖٚصا ٜتٓاؾ٢ َع 

أغؼ ايتػص١ٜ ايػ١ًُٝ ، سٝح إٔ ٚدب١ اٱؾطاض شات أ١ُٖٝ نبرل٠ دساًُ ٚإٔ 

 َهاْٗا ايطبٝعٞ ٖٛ ايبٝت ٚيٝؼ املسضغ١ . 

. ٜٓبػٞ إٔ ٜٓعط إىل املككـ نُهإ يتكسِٜ ٚدب١ ته١ًُٝٝ خؿٝؿ١ ،ٚيٝؼ 

 َهاًْا يتكسِٜ بسٌٜ عٔ ٚدب١ اٱؾطاض .

.ْعين بايتػص١ٜ املسضغ١ٝ ٚغ١َ٬ ايػصا٤ نٌ اـسَات املتعًك١ 

 بايتػص١ٜ،ٜٚٓبػٞ إٔ تؿٌُ ايتسابرل ايكش١ٝ ايػصا١ٝ٥ باملسضغ١ َا ًٜٞ :

َطاقب١ املككـ املسضغٞ َٔ سٝح ايب١ٝٓ ٚاحملت٣ٛ َٚطاقب١ قش١ -1

 ايعاًَني يف ؼهرل ايطعاّ ٚتساٚي٘ .



 

 

َطاقب١ َا ٜتاح يًط٬ب َٔ أطع١ُ زاخٌ املسضغ١ ) غٛا٤ اييت ٜكَٕٛٛ  -2

بؿطا٥ٗا َٔ املككـ املسضغٞ  أٚ اييت وهطْٚٗا َٔ بٝٛتِٗ ( أٚ خاضدٗا 

 َٔ قبٌ باع١ دا٥ًني ٚغرلِٖ ، ٚايٛقا١ٜ َٔ ايتػُِ ايػصا٥ٞ . 

ضؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ ايػصا٥ٞ يف اجملتُع املسضغٞ ، ٚتٛقٌٝ ايطغا٥ٌ -3

 ١ٝ إىل أٚيٝا٤ أَٛض ايط٬ب ٚأغطِٖ . ايكش

 غابعًا : ايذلب١ٝ ايبس١ْٝ ٚايذلؾٝ٘ 

* ايذلب١ٝ ايبس١ْٝ يٝػت تطؾًا ، ٚيهٓٗا نطٚض٠ تطب١ٜٛ ٚقش١ٝ ) ْؿػ١ٝ 

 ٚدػس١ٜ ( ٚادتُاع١ٝ . 

 *ٖٓاى اضتباط ٚثٝل ببني ايذلب١ٝ ايبس١ْٝ ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ .

 املجاي١ٝ :  * َٛاقؿات  ايذلب١ٝ ايبس١ْٝ املسضغ١ٝ     

ٜتِ تٓاٚهلا َٔ سٝح نْٛٗا عاز٠ متاضؽ ع٢ً َس٣ اؿٝا٠ َٔ  -1           

َٓطًل ايٛعٞ مبطزٚزٖا ايكشٞ ، ٫ٚ ٜتِ تٓاٚهلا يف إطاض املٓاؾػات ايطٜان١ٝ 

 اييت تتطًب َٗاضات عاي١ٝ . 

تٗسف إىل ضؾع َػت٣ٛ ايًٝاق١ ايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ يًط٬ب ، ٚإهاز  -2

عٔ ايط٬ب ٚتؿذٝع املؿاضن١ ا٫دتُاع١ٝ بني ايط٬ب ؾطق١ يًذلؾٝ٘ 

ٚاملعًُني ، زٕٚ إٔ تعٜس َٔ ايتٓاؾؼ بِٝٓٗ أٚ تػ٤ٞ إىل ايب١٦ٝ ايٓؿػ١ٝ 

 يف املسضغ١ . 

 ثآًَا : ا٫ٖتُاّ بكش١ اجملتُع اجملاٚض 

 * ٫ تٓؿكٌ ايكهاٜا املتعًك١ بايكش١ يف املسضغ١ عٔ اجملتُع .     



 

 

سضغ١ نؿطق١ يتعُٝل ا٫ْتُا٤ إىل اجملتُع يس٣ * هب ايٓعط إىل امل    

ايط٬ب ، ٚنأزا٠ يًتػٝرل يف اجملتُع ، َٚٓٗا تٓطًل اـسَات ٚا٭ْؿط١ 

املتعًك١ بايكش١ ٱسساخ ايتػٝرل اٱهابٞ يف قش١ اجملتُع ، َٚٔ أَج١ً ٖصٙ 

 اـسَات: 

ب١٦ٝ قٝاّ املسضغ١ بٓؿاط قشٞ يف اجملتُع احملٝط ٜتٓاٍٚ قه١ٝ َجٌ إقشاح اي

، أٚ ايٛقا١ٜ َٔ اؿٛازخ ٚاٱقابات ، أٚ ايسع٠ٛ إىل ايٓؿاط ايبسْٞ ٚايطٜان١ 

 بني أؾطاز اجملتُع احملًٞ ... ٚغرل شيو .

 تٓبع  أ١ُٖٝ ع٬ق١ املسضغ١ ايكش١ٝ باجملتُع َٔ اؿكا٥ل ايتاي١ٝ  :

ؼٟٛ املسضغ١ ط٬بًا ِٖ ع١ٓٝ ممج١ً يًُذتُع بهٌ َ٪ؾطا ت٘ ايكش١ٝ  -1

 ضبع ايػهإ تكطٜبًا(.) ميجًٕٛ 

ايػٔ املسضغ١ٝ ؾطق١ ي٬نتؿاف املبهط يًُؿه٬ت ايكش١ٝ ) ٚغرل  -2

 ايكش١ٝ ( ايػا٥س٠ يف اجملتُع ٚع٬دٗا .

املسضغ١ ؾطق١ نبرل٠ ٚغرل َػتػ١ً يًٛقا١ٜ َٔ املؿه٬ت ايكش١ٝ  -3

 املٛدٛز٠ يف اجملتُع . 

٢ً َػت٣ٛ املسضغ١ ؾطق١ يًتأثرل يف ايػًٛنٝات ايكش١ٝ ع-4

 ايط٬ب ، ٚع٢ً َػت٣ٛ اجملتُع نً٘.  

ع٢ً املطؾس ايكشٞ ا٫ستؿاظ بكا١ُ٥ باؾٗات ايكش١ٝ ٚغرل ايكش١ٝ ايؿاع١ً  

يف اجملتُع ) ٚخاق١ يف قٝط املسضغ١ ( ٚاييت هب تٛثٝل ايك٬ت بٗا ٚتبازٍ 
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 ثاْٝا:مجعٝات اٯبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص

تعتدل مجعٝات آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص ؾاع٬ أغاغٝا يف املٓع١َٛ ايذلب١ٜٛ، 

بسٚض ٖاّ يف َس دػٛض ايتٛاقٌ بني امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٚا٭غط،  ٚيف إش تهطًع 

ْػر ايطٚابط ا٫دتُاع١ٝ ٚايع٬قات بٝٓٗا ٚبني كتًـ أطط ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ٚاٱزاض٠ ايذلب١ٜٛ ايعا١ًَ بامل٪غػ١، نُا تؿاضى يف تٓؿ١٦ َتٛاظ١ْ يٮدٝاٍ 

ػِٗ بسٚضِٖ ايكاعس٠، ٚيف ايطؾع َٔ َػت٣ٛ ٚعٞ اٯبا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ٚؼػٝ

ا٭غاغٞ يف ايٓٗٛض بأٚناع امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ تطبٜٛا ٚإزاضٜا ٚيف تطٜٛط 

 خسَاتٗا، ٚيف املػا١ُٖ يف إؾعاعٗا ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف ٚايؿين.

 

 

زٚض مجعٝات آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص َٔ خ٬ٍ املٝجام ايٛطين يًذلب١ٝ ٚايتهٜٛٔ  -1

 ٚايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ايكازض٠ ٭دطأ ت٘ :

كس خل املٝجام ايٛطين يًذلب١ٝ ٚايتهٜٛٔ مجعٝات آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص ي

باٖتُاّ بايؼ ٚأؾطز هلا َها١ْ َتُٝع٠، عٝح اعتدلٖا قاٚضا ٚؾطٜها أغاغٝا يف 

تسبرل ؾ٪ٕٚ امل٪غػ١ ٚدعًٗا ؾها٤ دصابا يًع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ، ٚفا٫ يتهطٜؼ ضٚح 

يؿان١ً. ٚقس مت ػػٝس ٖصا ا٫ٖتُاّ املٛاط١ٓ َٚباز٨ ايتهأَ ٚايتآظض ٚا٭خ٬م ا

َٔ خ٬ٍ املبازض٠ إىل تٓعِٝ عس٠ ًَتكٝات ٚط١ٝٓ ٚد١ٜٛٗ يؿا٥س٠ مجعٝات آبا٤ 



 

 

ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص ، ؾهًت َٓاغب١  يتبازٍ ايتذاضب ٚاـدلات ٚايتساٍٚ يف نٌ َا 

 َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜععظ أٚضاف اٱق٬ح، غٛا٤ َٓٗا املتعًك١ مبطادع١ املٓاٖر ٚايدلاَر أٚ

بتٓعِٝ اؿٝا٠ املسضغ١ٝ ٚتسبرل امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ، أٚ بسعِ اجملٗٛزات املطتبط١ 

 بتعُِٝ ايتُسضؽ ٚايطؾع َٔ اؾٛز٠ ٚإزخاٍ تهٓٛيٛدٝا اٱع٬ّ ٚايتٛاقٌ.

ٚيف ْؿؼ ايػٝام، ؾهًت ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ايكازض٠ يف 

اعذلاؾا ًَُٛغا بايسٚض إطاض تؿعٌٝ َكتهٝات املٝجام ايٛطين يًذلب١ٝ ٚايتهٜٛٔ 

 ا٭غاغٞ هلصٙ اؾُعٝات، ٚشيو َٔ خ٬ٍ َاًٜٞ :

  إقطاض متج١ًٝٝ ٖصٙ اؾُعٝات باجملايؼ اٱزاض١ٜ يٮنازميٝات

اؾ١ٜٛٗ يًذلب١ٝ ٚايتهٜٛٔ ، بٓػب١ ممجٌ ٚاسس عٔ نٌ غًو 

تعًُٝٞ، مما أتاح هلا إَها١ْٝ املػا١ُٖ يف تسبرل ايؿإٔ ايذلبٟٛ ٚؾددٞ 

سٜس ا٭ٚيٜٛات اؾ١ٜٛٗ ٚتكددسِٜ اقذلاسات سٍٛ املؿاضن١ يف ؼ

 ايدلاَر ايتٛقعددد١ٝ يٮنازمي١ٝ ؾددٞ كتًـ اجملا٫ت، ٫ٚ غُٝا:

  ايدلْاَر ايتٛقعٞ اؾٟٗٛ يتهٜٛٔ ا٭طط ايتع١ًُٝٝ

 ٚاٱزاض١ٜ ٚايتك١ٝٓ.

   ايدلْاَر ايتٛقعٞ اؾٟٗٛ يًبٓا٤ ٚايتٛغٝع

 ٔ.ٚاٱق٬سات ايهدل٣ مل٪غػات ايذلب١ٝ ٚايتهٜٛ

  . ٜٔٛغرل َ٪غػات ايذلب١ٝ ٚايته 

 . ٜٔٛتهٜٛٔ ؾبهات َ٪غػات ايذلب١ٝ ٚايته 



 

 

  ٚنع سك١ًٝ اٱلاظات َٚطاقب١ َس٣ تٓؿٝص ايكطاضات

املتدص٠ ٚسكط ايكٛا٥ِ ايذلنٝب١ٝ يًػ١ٓ املاي١ٝ املدتت١ُ 

. 

  ؼسٜس ايدلْاَر ايتٛقعٞ ٚسكط َٝعا١ْٝ ايػ١ٓ املٛاي١ٝ

. 

  مل٪غػات ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ايعَُٛٞ، املؿاضن١ يف ايتػٝرل املباؾط

ٚشيو َٔ خ٬ٍ عهٜٛتٗا مبذايؼ ايتسبرل ٚاجملايؼ ايذلب١ٜٛ 

ٚفايؼ ا٭قػاّ ، مما ميهٓٗا َٔ املػا١ُٖ يف اجملٗٛزات ايطا١َٝ إىل 

ايطؾع َٔ َػت٣ٛ أزا٤ امل٪غػات، ٫ٚغُٝا َا ٜتعًل بسضاغ١ بطْاَر 

لاظٙ ٚاملكازق١ ع٢ً ايعٌُ ايػٟٓٛ اـام بأْؿط١ امل٪غػ١، ٚتتبع إ

 ايتكطٜط ايعاّ املتعًل بايتسبرل اٱزاضٟ ٚاملايٞ ٚاحملاغباتٞ يًُ٪غػ١ .

 تٛغٝع زٚض مجعٝات آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص : -2

إشا ناْت اؿك١ًٝ ا٭ٚي١ٝ ٭زا٤ ٖصٙ اؾُعٝات إهاب١ٝ َٚؿذع١ ع٢ً 

شيو ٫ ميٓع ايعُّٛ، ع٢ً ايطغِ َٔ نٌ اٱنطاٖات املٛنٛع١ٝ ٚايصات١ٝ ،  ؾإٕ 

َٔ زعٛتٗا إىل بصٍ املعٜس َٔ اؾٗٛز إىل داْب نٌ املتسخًني يف ايع١ًُٝ 

ايذلب١ٜٛ ، َٔ أدٌ ؼكٝل ا٭ٖساف املتٛخا٠ َٔ امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ باعتباضٖا 

دٖٛط ع١ًُٝ إق٬ح املٓع١َٛ ايذلب١ٜٛ ، ٚشيو يف اػاٙ تععٜع تسخًٗا يف 

 ايعًُٝات ايتاي١ٝ :

  ايتًُٝصات ٚايت٬َٝص قكس زعِ ا٭غط٠ تعب١٦ آبا٤ ٚأَٗات

ايتع١ًُٝٝ ٚا٫ْكٗاض َعٗا يف تٓؿٝص اـطط ٚايدلاَر اييت 



 

 

غتهعٗا ي٬ضتكا٤ مبدتًـ فا٫ت ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ اييت أعًٔ 

،  2005َاٟ  18عٓٗا قاسب اؾ٬ي١ يف خطاب٘ ايػاَٞ بتاضٜذ 

َع اغتشهاض املٓٗذ١ٝ املٓسف١ ٚايتؿاضن١ٝ املٓكٛم عًٝٗا 

يف َٛنٛع املبازض٠  2005ْٜٛٝٛ  9بتاضٜذ  76املصنط٠ ضقِ  يف

 ايٛط١ٝٓ سٍٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ;

  تؿذٝع انطاط املطأ٠ يف مجعٝات آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص  ٚض٥اغ١

َهاتبٗا عٓس ا٫قتها٤ تكسٜطا ٭زٚاضٖا يف ت١ُٝٓ اجملتُع، 

مبجاب١ َس١ْٚ  70.03ٚاْػذاَا َع َباز٨ ٚأسهاّ ايكإْٛ ضقِ 

٭غط٠ اييت ؾهًت إسس٣ ايًبٓات ا٭غاؽ يبٓا٤ فتُع سساثٞ ا

َتطٛض تتبٛأ ؾٝ٘ ا٭غط٠ َها١ْ َتُٝع٠ يف ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ 

ٚاملػتسا١َ، ٚيف ْؿؼ ايػٝام، ٜتٛدب اؿح ع٢ً تػٝرل ايتػ١ُٝ 

املعتُس٠ هلصٙ اؾُعٝات يتكبح " مجع١ٝ آبا٤ ٚأَٗات ٚأٚيٝا٤ 

 ايت٬َٝص ٚايتًُٝصات".

 ٤ ٚا٭َٗات عكٛم ايطؿٌ، َٚٔ بٝٓٗا سك٘ يف تٛع١ٝ اٯبا

ايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ ايصٟ ٜ٪ًٖ٘ يًشٝا٠ ايع١ًُٝ ٚايعه١ٜٛ 

ايٓاؾع١ يف اجملتُع ، ٚزٚض اٯبا٤ ٚا٭َٗات يف إٔ ٦ٜٝٗٛا قسض 

املػتطاع يبٓاتِٗ ٚأبٓا٥ِٗ ايعطٚف امل١ُ٥٬ ملتابع١ زضاغتِٗ  

 سػب اغتعسازِٖ ايؿهطٟ ٚايبسْٞ .

 ٝػ١ٝ اهلازؾ١ إىل تؿذٝع ايتُسضؽ ٚزعِ اؿ٬ُت ايتشػ

متسضؽ ايؿتٝات خاق١ بايعامل ايكطٟٚ، ٚا٫ضتكا٤ ظٛز٠ 

اـسَات ايذلب١ٜٛ ٚقٛ ا٭١َٝ ، ٚتٛغٝع قاعس٠ املػتؿٝسات 



 

 

ٚاملػتؿٝسٜٔ َٔ ايذلب١ٝ غرل ايٓعا١َٝ ٚا٫ٖتُاّ با٭طؿاٍ شٟٚ 

اؿادات اـاق١، َٔ خ٬ٍ املػا١ُٖ يف تٓعِٝ أْؿط١ يًسعِ 

ذلبٟٛ ٚت١٦ٝٗ ايٛيٛدٝات بامل٪غػات ٚتٛغٝع ػطب١ ا٭قػاّ اي

 املسف١ ;

  تهطٜؼ ضٚح املٛاط١ٓ ٚايتػاَح َٚباز٨ ايتهأَ ٚايتآظض

 ٚا٭خ٬م ايؿان١ً ٚتطغٝذ َباز٨ سكٛم اٱْػإ ;

  تطٜٛط ْعاّ ايٓكٌ املسضغٞ يؿا٥س٠ تًُٝصات ٚت٬َٝص املٓاطل

 ايٓا١ٝ٥;

  ات اييت تػتسعٞ قبػ١ املػا١ُٖ يف ايذلَُٝات ٚاٱق٬س

 اغتعذاي١ٝ;

  ًِٝزعِ تٛغٝع ؾبه١ ايساخًٝات ٚزاض ايطايب ٚايطايب١ بايتع

 ايجاْٟٛ اٱعسازٟ خاق١ بايٛغط ايكطٟٚ ;

  َٔ نُإ اغتُطاض ايتًُٝصات ٚايت٬َٝص يف ايسضاغ١ ٚاؿس

ا٫ْكطاعات بايبشح عٔ أغبابٗا ٚايعٌُ ع٢ً ػاٚظٖا ، َع 

ر املطاقب١ املػتُط٠ ٚتكسِٜ تتبع عطا٤اتِٗ َٔ خ٬ٍ ْتا٥

 املػاعسات ايهطٚض١ٜ يًُتعجطٜٔ َِٓٗ يف ايٛقت املٓاغب ;

  املؿاضن١ يف قاضب١ ظاٖط٠ ايؿؿٌ ايسضاغٞ، ٚايتػٝبات ايؿطز١ٜ

ٚاؾُاع١ٝ يًت٬َٝص، ؾه٬ عٔ تتبع ظاٖط٠ ايػٝاب ٚاهلسض، 

ٚايبشح عٔ نٌ اؿًٍٛ املُه١ٓ يًشس َٓٗا َٔ خ٬ٍ إدطا٤ 

 ١ُ َع آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص املعٓٝني;اتكا٫ت َٓتع



 

 

  املػا١ُٖ يف تأطرل كتًـ ا٭ْؿط١ ايذلب١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ

ٚايتعاٖطات ايطٜان١ٝ اييت تٓعُٗا امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ، ٚيف 

نٌ ا٭ْؿط١ اييت َٔ ؾأْٗا إثطا٤  ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ، ٚشيو 

 بايتٓػٝل َع ايطاقِ ايذلبٟٛ ٚاٱزاضٟ يًُ٪غػ١ ;

 تكسٟ يعاٖط٠ ايعٓـ املسضغٞ ٚايعٌُ إىل داْب اؾٗات اي

املع١ٝٓ ع٢ً إزَاز ايتًُٝصات ٚايت٬َٝص نشاٜا ا٫مطاف 

 ايػًٛنٞ يف اؿٝا٠ املسضغ١ٝ بؿهٌ إهابٞ .

 ايتعاَات مجعٝات آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص : -3

إٕ ايٓٗٛض باملٗاّ املصنٛض٠ آْؿا ٚنٌ املٗاّ اييت ميهٔ هلصٙ اؾُعٝات 

نط٬ع بٗا ع٢ً أسػٔ ٚد٘، ئ ٜتأت٢ إ٫ بتهاؾط دٗٛز مجٝع املتسخًني يف ا٫

ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ، ع٢ً َػت٣ٛ امل٪غػ١ ٚ ايٓٝاب١ ٚ ا٭نازمي١ٝ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ 

 ا٫يتعاّ مبا ًٜٞ  :

    ايعُددٌ يف بساٜدد١ نددٌ غدد١ٓ زضاغدد١ٝ عًدد٢ تأغددٝؼ مجعٝددات آبددا٤ ٚأٚيٝددا٤

 ػات ايتع١ًُٝٝ.ايت٬َٝص ع٢ً َػت٣ٛ كتًـ أقٓاف امل٪غ

      نطٚض٠ ػسٜس َهاتب ٖصٙ اؾُعٝات مبذدطز اغدتٓؿاشٖا يًُدس٠ احملدسز٠

 هلا يف قاْْٛٗا ا٭غاغٞ ، ٚنصا ا٫يتعاّ مبكتهٝات٘ يف َٓح ايعه١ٜٛ ;

   ْٗددر ايؿددؿاؾ١ٝ ٚايسميكطاطٝدد١ ٚاؾسٜدد١ يف طددطم تػددٝرلٖا، َددع اؿددطم

 ع٢ً تٛغٝع قاعس٠ متجًٝٝتٗا.

 ٓع١ُٝٝ اؾاضٟ بٗا ايعٌُ، أثٓا٤ اسذلاّ ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ ٚايت

اْعكاز  أؾػاٍ اؾُٛع ايعا١َ اييت تؿهٌ َٓاغب١ يعطض ايتكاضٜط ا٭زب١ٝ 



 

 

ٚاملاي١ٝ املطتبط١ بأْؿط١ امل٪غػ١، َٚٓاقؿتٗا ٚاملكازق١ عًٝٗا ٚؾل 

 املكتهٝات املٓكٛم عًِٝٗ يف قٛاْٝٓٗا ا٭غاغ١ٝ .

 

آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص َػتًعَات ا٫ضتكا٤ با٭زٚاض اؾسٜس٠ ؾُعٝات  -4

: 

تععٜعا يًُٛقع املتُٝع هلصٙ اؾُعٝات، ؾكس أقبح َٔ ايهطٚضٟ يف 

املطس١ً ايطا١ٖٓ ايذلنٝع ع٢ً تطغٝذ آيٝات ايتٛاقٌ ٚزعِ ايتعإٚ بني 

ا٭نازميٝات اؾ١ٜٛٗ يًذلب١ٝ ٚايتهٜٛٔ  َٚكاؿٗا اٱق١ًُٝٝ ٚإزاضات 

ٚيٝا٤ ايت٬َٝص َٔ د١ٗ أخط٣ ، امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ َٔ د١ٗ، ٚمجعٝات آبا٤ ٚأ

 ٚشيو َٔ خ٬ٍ تٛؾرل ظطٚف ٚٚغا٥ٌ ايعٌُ  ايهطٚض١ٜ،  ٫ٚغُٝا :

o  متهني َهاتب مجعٝات آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص، َٔ مجٝع

املعطٝات املتعًك١ بايسخٍٛ املسضغٞ خ٬ٍ ا٭ؾٗط ايج٬ث١ 

 ا٭ٚىل َٔ ايػ١ٓ ايسضاغ١ٝ ;

o صنطات ايٛظاض١ٜ تٛظٜع ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚامل

ٚنٌ ايٛثا٥ل املطتبط١ باؿٝا٠ املسضغ١ٝ ع٢ً مجٝع اؾُعٝات، 

 َع اؿطم ع٢ً ايتعاٌَ  َعٗا بهٌ َٛنٛع١ٝ ٚسٝاز ; 

o  متهني مجعٝات آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص َٔ قٓازٜل يًُطاغ٬ت

ٚغبٛضات ٱؾٗاض اٱعدد٬ْات املتعدددًك١ بٗا، َٚكدددطات يعكس 

 ادتُاعاتٗا ايددطزل١ٝ

أٚ ايتٛاق١ًٝ بامل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ، ٚشيو يف سسٚز  



 

 

اٱَهاْات املتٛؾط٠، عًُا أْ٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ املكط ايط٥ٝػٞ 

 يًذُع١ٝ بامل٪غػ١ ;

o  زع٠ٛ مجعٝات آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص إىل تبازٍ املٓذعات

ٚايتذاضب ؾُٝا بٝٓٗا، عدل تطٜٛط قٛاْٝٓٗا ا٭غاغ١ٝ ٚأغايٝب 

١ُ يف ا٫ضتكا٤ بايكطاع ٚايطؾع َٔ َػت٣ٛ عًُٗا،  بػ١ٝ املػاٖ

 تسبرل امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ;

o  سح مجعٝات آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص َٚػاعستٗا ع٢ً تٛسٝس

قٛاْٝٓٗا ا٭غاغ١ٝ ٤٬ََٚتٗا َع اـكٛقٝات احمل١ًٝ، َع 

 زعٛتٗا إىل ايتهتٌ يف ؾسضايٝات أٚ ضابطات إق١ًُٝٝ أٚد١ٜٛٗ.

o  ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص، ٜتِ ؽكٝل ّٜٛ ٚطين ؾُعٝات آبا٤

ؼسٜس تاضى٘ يف ٚقت ٫سل، َددع ايعُدددٌ ع٢ً اغتجُاض ٚغا٥ٌ 

 اٱع٬ّ يتشػٝؼ اٯبا٤ ٚا٭َٗات ٚا٭ٚيٝا٤ بايسٚض املٓٛط بِٗ.

o  سح مجعٝات آبا٤ ٚأٚيٝا٤ ايت٬َٝص ع٢ً متجني أٚاقط ايؿطان١

 ٚايتعإٚ ؾُٝا بٝٓٗا ٚبني امل٪غػددات ا٫قتكازٜدد١ ٚا٫دتُاع١ٝ

 ٚاؾُاعددات احملد١ًٝ

  ٚاؾُعٝات ا٭خددط٣ ، ٚشيو َٔ أدددٌ ايعٌُ عًدد٢

 تأٌٖٝ َ٪غػات ايذلب١ٝ 

 .َُٞٛٚايتعًِٝ ايع 

 ثايجا: اؾُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ املسضغ١ٝ 



 

 

ايتعدإٚ ؾددهٌ َدٔ  اؾددهاٍ ايتٓعدِٝ  تددطتبط ؾٝد٘ مجاعدد١ َدٔ ا٫ؾدددام      

ٚا٠  يتشػدني اسدٛاهلِ   اضتباطًا اختٝاضًٜا يٛقؿِٗ اْاغًا ػُعدٛا عًد٢ أغداؽ املػدا    

ا٫قتكاز١ٜ ٚتعتدل  اؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ َٔ اؾُعٝدات ا٫دتُاعٝد١  بامل٪غػدات    

ايتع١ًُٝٝ  ٚاييت تػع٢ إىل متهني ايط٬ب َٔ أزا٤  املُاضغات ايتعاْٚٝد١  ٚايتدعٚز   

باملعًَٛدددات  ٚاملعددداضف ٚا٫ػاٖدددات ايػدددًٛن١ٝ  ايتعاْٚٝددد١. ٫ٚ ٜتعددداضض ْؿددداط     

عاْٚٝدد١ َددع نددٕٛ  بعددض اؾُعٝددات  يف املددساضؽ   َدد٪دط٠      مجاعدد١ اؾُعٝددات ايت 

يًؿددطنات  ، سٝددح  إٕ ٖٓدداى ايعسٜددس َددٔ ا٭َددٛض  ٚاؾٛاْددب اهلاَدد١ ايدديت تعددٛز          

بددايٓؿع يًطدد٬ب َددٔ خدد٬ٍ ْؿدداط  مجاعدد١ اؾُعٝدد١ ايتعاْٚٝدد١ ، ٜٚبكدد٢  ايؿدداضم    

ا٫غاغدددٞ ٖدددٛ  َػدددأي١ ؾطا٤ا٫غدددِٗ  َدددٔ قبدددٌ ايطًبددد١ ٚاغدددتجُاضٖا عدددٔ ططٜدددل       

ايتعاْٚٝددد١  يف سايددد١ عدددسّ ا٫غدددت٦ذاض، أَدددا ا٭ْؿدددط١ ايعاَددد١ ؾُاعددد١      اؾُعٝددد١

اؾُع١ٝ  ايتعا١ْٝٚ اييت تتهح  َٔ خ٬ٍ أٖدساف  ٚفدا٫ت عُدٌ اؾُاعد١ ؾدإٕ       

 ؼكٝكٗا نطٚضٟ ٖٚاّ يًط٬ب يف نٌ ا٭سٛاٍ .

 أٖساف اؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ :

 أ٫ًٚ : ا٭ٖساف  ايذلب١ٜٛ :

ؿؼ يف  ؼكٝدددل ناؾددد١  استٝادددداتِٗ تعٜٛدددسايط٬ب ا٫عتُددداز عًددد٢ ايدددٓ .1

 ٚؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ  يف تكطٜـ أَٛضِٖ ٚأَٛاهلِ.

تك١ٜٛ ايؿعٛض  باي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ يًب١٦ٝ  املسضغ١ٝ سٝح تتاح هلِ ايؿطم  .2

َٔ خ٬ٍ اضباح اؾُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ يتشكٝل َؿاضٜعِٗ  ؾٝشطقٕٛ عًد٢  

 َطاؾكٗا  ٚأزٚاتٗا.

 يعٌُ بايًذإ.انتػاب ايعسٜس َٔ اـدلات  َٔ خ٬ٍ ا .3



 

 

 قكٌ  ٚتسضٜب ٚت١ُٝٓ املٛاٖب. .4

 تأنٝس  ٚت١ُٝٓ ايٛاظع ايسٜين نا٫َا١ْ ٚاحملاؾع١ ع٢ً املاٍ. .5

 ثاًْٝا : ا٭ٖساف ا٫دتُاع١ٝ  :

 أنتػاب قٝازات ادتُاع١ٝ  ٚتسضٜبٗا ع٣ًايٓعاّ ا٫َجٌ  يف ايتعاٌَ . (1

 تسضٜب ايط٬ب ع٢ً ايؿٛض٣ َٔ خ٬ٍ فًؼ اٱزاض٠ ٚايًذإ. (2

 ح  ايتطٛع يًكٝاّ  غسَات اؾُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ .غطؽ  ضٚ (3

 إنػاب  ايط٬ب عاز٠ ايتعإٚ ٚق١ُٝ  ايتؿاْٞ يف خس١َ  ايػرل. (4

 تطب١ٝ ا٭عها٤  ع٢ً ايػُاس١ ٚايبػاط١ ٚسػٔ ا٫غتكباٍ يع٥٬َِٗ . (5

 ؽكٝل  ْػب١  َٔ ا٫ضباح يًُػاعسات ا٫دتُاع١ٝ. (6

 ثايجًا : ا٭ٖساف ا٫قتكاز١ٜ :

٢ً ا٫غدٗاّ ٚاملؿداضن١ يف إزاض٠  اؾُعٝد١ ٚيف عًُٝدات     تسضٜب ا٫عها٤ ع (1

)ايبٝددع ٚايؿددطا٤ ايتػددٜٛل ، سػدداب ا٫ضبدداح  ، اـػددا٥ط  ، قٝددس اؿػدداب ،      

 تٛظٜع ا٫ضباح ، سؿغ ا٫قٓاف ٚتطتٝبٗا ، ططٜك١ ايعطض .....اخل(  .

 غطؽ عاز٠ اغتجُاض ا٭َٛاٍ. (2

 غطؽ عاز٠ ا٫زخاض  عٔ ططٜل ؾطا٤  ا٫غِٗ. (3

 ٠  َاز١ٜ يًُػاُٖني عٔ ططٜل اضباح  ا٫غِٗ.ؼكٝل ؾا٥س (4

تػٌٗٝ  سكٍٛ ايط٬ب  ع٢ً سادٝاتِٗ  َٔ ايػدًع  ٚاـدسَات باغدعاض      (5

 يف َتٓاٍٚ اؾُٝع.



 

 

 متٌٜٛ ا٭ْؿط١. (6

تطبٝل َا ٜسضؽ  ْعطًٜا زاخٌ  ايؿكٌ ٚخاق١  يف َاز٠ ايعًدّٛ  اٱزاضٜد١     (7

 ٚا٫قتكاز١ٜ َٚاز٠ ايطٜانٝات.

 نٞ يس٣ ايطًب١.ضؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ ا٫غت٬ٗ (8

 

 ضابعًا:ا٭ٖساف ايكش١ٝ  :

تعٜٛس  ا٭عها٤ اؿطم ع٢ً قش١ ايط٬ب َدٔ خد٬ٍ تدٛؾرل ا٫قدٓاف       (1

 ايػصا١ٝ٥ ايكش١ٝ  ٚايٓعٝؿ١  ٚاملػًك١ ٚايكاؿ١.

تددسضٜب ايطدد٬ب عًدد٢ عددازات ٚأْعُدد١ ايؿددطٚط ايكددش١ٝ يًػددصا٤  ايػددًِٝ   (2

 ٚنٝؿ١ٝ سؿع٘ .

بٝدإ اُٖٝد١ ايػدصا٤ اؾٝدس      ْؿط ايٛعٞ  ايكشٞ بني ايطد٬ب عدٔ ططٜدل     (3

 ٚاملتٛاظٕ ع٢ً دػِ ا٫ْػإ.

 خاَػًا: اؾٛاْب ايتٓع١ُٝٝ يف اؾُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ  :

 ايعه١ٜٛ قاقط٠ ع٢ً ط٬ب ٚطايبات املسضغ١ ؾكط. (1

%  َددٔ عددسز  75ٜكدداؽ لدداح اؾُعٝدد١ بعٜدداز٠ عددسز املػدداُٖني ؾٝٗددا  عددٔ      (2

 ط٬ب املسضغ١.

سضغدد١ أٚ ؾكددٌ أٚ إشا سددٍٛ  إىل تدعٍٚ ايعهدد١ٜٛ  إشا ؽددطز  ايطايددب َدٔ امل   (3

 َسضغ١ أخط٣ أٚ يف ساي١ ايٛؾا٠ .

 اغِٗ.4( قطف ٫ٜٚكٌ عٔ 25ق١ُٝ ايػِٗ) (4



 

 

 ٫ هٛظ  ضز ق١ُٝ  ايػِٗ طاملا نإ ايطايب  َكٝسًا باملسضغ١. (5

تكدددطف أضبدددداح ا٫غدددِٗ غددددًٜٓٛابعس إقدددطاض اؿػدددداب اـتددداَٞ يًذُعٝدددد١       (6

 ايتعا١ْٝٚ.

 ؿٌُ مجٝع ط٬ب املسضغ١.ٜٓبػٞ  تٛغٝع قاعس٠ املػاُٖني  يت (7

يف سايدد١ اْتكدداٍ ايطايددب َددٔ املسضغدد١ إىل أخددط٣ اثٓددا٤  ايعدداّ ايساضغددٞ          (8

 ؼٍٛ أغُٗ٘ إىل املسضغ١  املٓكٍٛ  إيٝٗا زٕٚ ا٫ضباح.

ٚيًُعٜددس َددٔ ا٫ٜهدداح  ؾُٝددا ىددل  اؾٛاْددب  ايتٓعُٝٝدد١  ْٚػددب ايكددطف      

 تعًك١  بٗصا ايؿإٔ .املدتًؿ١  ٜطد٢ ا٫ط٬ع ع٢ً ايًٛا٥ح  ٚايكطاضات ايٛظاض١ٜ امل

 

 ؾإ اؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ:

 أ٫ًٚ : ؾ١ٓ املؿذلٜات :ٚؽتل باٯتٞ   :

املؿددداضن١ يف ؼسٜدددس ا٫قدددٓاف ايددديت تتدددساٍٚ باؾُعٝددد١ ٚإبدددسا٤  ايدددطأٟ    (1

 سٛهلاٚؾل َا ٖٛ َػُٛح ب٘.

 املؿاضن١  يف ؾطا٤  اؿادٝات. (2

 َتٗا.املؿاضن١ يف اغت٬ّ  ا٫قٓاف َٚطادعتٗا ٚايتانس َٔ غ٬ (3

 ثاًْٝا : ؾ١ٓ املبٝعات  ٚؽتل:

 َطادع١ ا٫قٓاف اييت مت اغت٬َٗا . (1

 تكٓٝـ ٚتطتٝب  ا٫قٓاف يف ا٭َانٔ املدكك١  هلا. (2



 

 

بٝع ا٫قٓاف  يًط٬ب  يف أٚقاتٗا املدكك١  يًبٝع  ٚتٛضٜدس  املبدايؼ  إىل    (3

 أَني اؾُع١ٝ  أٚ املػ٪ٍٚ عٓٗا.

 ٓٗا.سكط ا٫قٓاف  املتبك١ٝ  ٚٚنعٗا  يف أَان (4

 ثايجًا : ؾ١ٓ ا٫ع٬ّ ٚؽتل باٯتٞ:

ْؿط ايٛعٞ ايتعاْٚٞ ٚا٫غت٬ٗنٞ ٚؾٛا٥س ا٫غتجُاض بني ايط٬ب زاخٌ  (1

 املسضغ١.

 تؿذٝع  ايط٬ب ع٣ًاملػا١ُٖ يف اؾُع١ٝ  ايتعا١ْٝٚ. (2

 إشاع١ الاظات اؾُع١ٝ. (3

 عٌُ  قٛا٥ِ  با٫قٓاف ٚأغعاضٖا. (4

قتددد٘ بايكدددش١ ٚغدددطؽ   ْؿدددط ايدددٛعٞ ؾُٝدددا ٜتعًدددل بػددد١َ٬ ايػدددصا٤ ٚع٬      (5

 ايػًٛى ايتػصٟٚ ايػًِٝ يس٣ ايطًب١.

 ضابعًا : ؾ١ٓ ايع٬قات ايعا١َ ٚؽتل باٯتٞ   :

 ايتعطف ع٢ً َؿه٬ت  ايًذإ  ٚا٫عها٤  ٚايعٌُ ع٢ً سًٗا . (1

إهاز ق٬ت  ايتعإٚ بني مجاعد١ اؾُعٝد١  ايتعاْٚٝد١  ٚبداقٞ  مجاعدات       (2

 ايٓؿاط  باملسضغ١.

 ابكات ٚاملؿاضنات املدتًؿ١ اييت تعسٖا املسضغ١.متجٌٝ  اؾُع١ٝ يف املػ (3

َعاْٚددد١  اؾُعٝددد١  يف أزا٤  عًُدددٗا  َدددٔ ْاسٝددد١  ا٫تكدددا٫ت  باملػددد٪ٚيني    (4

 ٚاؾٗات شات ايك١ً .

 



 

 

 ا٫ت عٌُ مجاع١  اؾُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ  :ف

باٱنداؾ١ إي٣اجملدا٫ت اـاقدد١ بهدٌ ؾٓد١ َددٔ ؾدإ  اؾُعٝد١  ايتعاْٚٝدد١  ،       

َددٔ فددا٫ت عُددٌ اؾُاعدد١ ٚايدديت ٜكددّٛ أعهددا٤ اؾُاعدد١         ؾددإٕ ٖٓدداى ايعسٜددس   

با٫ؾددذلاى  يف تٓؿٝددصٖا  سػددب ا٫َهاْٝددات املتددٛؾط٠ يددسِٜٗ ٚايدديت تعددٛز بددايٓؿع        

 -عًِٝٗ ٚتػاعسِٖ يف ؼكٝل  أٖساف  مجاعتِٗ َٚٓٗا :

ْؿط ايدٛعٞ ايتعداْٚٞ ٚا٫غدت٬ٗنٞ ٚايػدصا٥ٞ ٚندٌ َدا ٜتعًدل          (1

املسضغدد١ٝ ٚايكددشـ   بٗددصٙ اؾٛاْددب ٚشيددو عددٔ ططٜددل اٱشاعدد١    

ٚاجمل٬ت ٚاملطٜٛات  ٚغرلٖدا َدٔ ايٛغدا٥ٌ  ٚشيدو بايتعدإٚ َدع        

 مجاع١ اٱشاع١ املسضغ١ٝ ٚمجاع١ ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ.

إعددددساز َػددددابكات بددددني طدددد٬ب املسضغدددد١  عددددٔ ْؿدددداط اؾُعٝدددد١     (2

ايتعاْٚٝددد١  َٚٓٗدددا عًددد٢ غدددبٌٝ املجددداٍ )َػدددابك١ ؽ ز ، نتابددد١      

ا٤ ٚا٫غدددت٬ٗى ٚغرلٖدددا ، ايبشدددٛخ ٚاملكدددا٫ت شات ايكددد١ً بايػدددص 

تكددددُِٝ  ؾددددعاض يًذُعٝدددد١  ، إعددددساز  اجملػددددُات ٚغرلٖددددا َددددٔ       

 املػابكات(.

املؿدداضن١ يف ايٓددسٚات ٚاحملانددطات ٚمحدد٬ت ايتٛعٝدد١ ايساخًٝدد١    (3

ٚاـاضدٝددددد١ ايددددديت تتشدددددسخ عدددددٔ ايتعدددددإٚ ٚايػدددددصا٤ ٚاملػدددددا٥ٌ     

 ا٫غت٬ٗن١ٝ  ٚغرلٖا.

يكداحل طد٬ب   املؿاضن١ يف ااقا١َ املًتكٝدات اـرلٜد١ اـرلٜد١       (4

املسضغدد١  ٚخاقدد١ املعػددطٜٔ ََُٓٗٛطاؾكٗددا بايتعددإٚ ٚايتٓػددٝل    



 

 

َدع اؾٗددات املعٓٝد١ ، ٚغرلٖددا  َدٔ املؿددطٚعات ا٫دتُاعٝد١  َجددٌ     

 َهتب١  تعا١ْٝٚ َٚا ؾاب٘ شيو  .

إعددددددساز ظٜدددددداضات يًذُعٝددددددات ايتعاْٚٝدددددد١ يف املددددددساضؽ ا٭خددددددط٣     (5

ٚيًُشدددد٬ت ايتذاضٜدددد١  يًتعددددطف عًدددد٢ نٝؿٝدددد١ سؿددددغ املددددٛاز       

 عٜٓٗا  َٚتابع١ ق٬سٝتٗا.ٚؽ

إعدددساز  ايسضاغدددات  عدددٔ بعدددض  ايعدددٛاٖط  ايددديت تتعًدددل  بٓؿددداط   (6

اؾُعٝددد١  ايتعاْٚٝددد١ َجدددٌ ندددعـ ايؿدددطا٤ يف اؾُعٝددد١ ، ددددٛز٠    

ا٫قٓاف املباع١ ،  زٚض  ايػدصا٤  يف ايتشكدٌٝ  ايعًُدٞ يًطايدب،     

 ٚدب١ ا٫ؾطاض ٚغرلٖا.

١ٝ َددٔ خسَدد١ غددطف َكددازض ايددتعًِ ٚغددطف اجملدداٍ ٚاملددٛاز يسضاغدد    (7

خدددد٬ٍ اجملدددد٬ت ٚاجملػددددُات ٚايبشددددٛخ ٚغرلٖددددا َددددٔ ا٫عُدددداٍ    

اـاقددددد١ بأٖدددددساف ٚفدددددا٫ت اؾُعٝددددد١  ايتعاْٚٝددددد١  ٚميهدددددٔ     

اغدددددتدساَٗا نٛغددددد١ًٝ تعًُٝٝددددد١ يًُٓددددداٖر ٚاملدددددٛاز ايسضاغددددد١ٝ 

 املدتًؿ١.

ا٫ٖتُاّ بدايط٬ب املٖٛدٛبني  يف اؾُاعد١ َدٔ أددٌ  تؿدذٝعِٗ         (8

 ِٗ.ع٢ً خس١َ  اؾُاع١ مبٛاٖبِٗ  ٚابتهاضات

 تٓعِٝ ٚتٓػٝل  املًؿات ٚايػذ٬ت  اـاق١  باعُاٍ اؾُاع١. (9

ا٫ٖتُاّ مبكط  اؾُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ ْٚعاؾت٘ ٚػًُٝ٘ بايًٛسات  (10

ٚاي٬ؾتات َٔ ايساخٌ ٚاـاضز ، ٚخاق١  ايًٛسدات ايديت تػداعس    

 ع٢ً ايٛعٞ  ايتعاْٚٞ  ٚايتػصٟٚ ٚا٫غت٬ٗ نٞ.



 

 

 ملسضغ١.ايتعإٚ َع مجاعات ايٓؿاط املدتًؿ١ يف ا (11

 َا تطاٙ اؾُاع١ َٓاغبًأَ فا٫ت  ٚؼكل أٖساف اؾُاع١ . (12

 

 غذ٬ت اؾُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ  :

 غذٌ اؾُاع١ : )غذٌ مجاعات ايٓؿاط( يف ايدلْاَر احملٛغب. (1

 ايػذٌ املايٞ : )ايػذٌ اـام باملؿذلٜات ٚاملبٝعات ٚاملكطٚؾات( (2

 (املًـ ايعاّ يًذُاع١ وتٟٛ ع٢ً ا٫قػاّ ايتاي١ٝ:3

 ايدلاَر ا٫شاع١ٝ 

 املػابكات 

 املٛاٖب ايط٬ب١ٝ 

 .)َا تطاٙ اؾُاع١ َٓاغب ) َع َطاعا٠ عسّ ا٫نجاض َٔ املًؿات 

 

 مجاع١ ايطس٬تضابعا: 

تعتدل مجاع١ ايطس٬ت املسضغ١ٝ َٔ أنجط اؾُاعات ا٫دتُاع١ٝ تأثرلًا 

    ٝ ح يف تٓؿددد١٦ ايطددد٬ب َدددٔ ايٓدددٛاسٞ ايذلبٜٛددد١ ٚا٫دتُاعٝددد١ ٚايجكاؾٝددد١ ؾٗدددٞ تتددد

يًطايب اٱط٬ع ٚايتعطف عًد٢ املٓذدعات اؿهداض١ٜ ٚايتاضىٝد١ يًدب٬ز ٚتتدٝح يد٘        

اـددطٚز ٚا٫ْطدد٬م إىل اجملتُددع ٚايب٦ٝدد١ ٚضبددط املدداز٠ ايٓعطٜدد١ ايدديت ٜتًكاٖددا َددٔ    



 

 

خدد٬ٍ املٓدداٖر ٚاملكددطضات ايسضاغدد١ٝ بددايٛاقع املًُددٛؽ ، ٚيددصيو ؾددايط٬ب ٜكبًددٕٛ     

ايطًب١ اعها٤ اؾُاعد١ ؾكدط، بدٌ     عًٝٗا بؿهٌ نبرل. ٫ٚ تكتكط ايطس٬ت ع٢ً

تؿددٌُ ناؾدد١ ايطًبدد١ باملسضغدد١، ٜٚبكدد٢ زٚض ٖددصٙ اؾُاعدد١ نذٗدد١ َػدد٪ٚي١ عددٔ       

 اقذلاح ايطس٬ت ٚتٓعُٝٗا ٚا٫ع٬ٕ عٓٗا ٚغرلٖا َٔ ا٫َٛض ايتٓع١ُٝٝ.

 ا٭ٖساف :

 أ٫ٚ : ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ :

ضبددددط املدددداز٠ ايسضاغدددد١ٝ ايٓعطٜدددد١ بددددايٛاقع ايعًُددددٞ       -1

بعٝددددددسًا عددددددٔ دددددددٛ ايؿكددددددٌ احملػددددددٛؽ ٚاملًُددددددٛؽ 

نا٫ط٬ع ع٢ً اْٛاع ايكدٛض اٚ ايٓباتات اٚ ايك٬ع 

 ٚاؿكٕٛ ٚغرلٖا.

تعٜٛددددس ايطددددد٬ب ا٫عتُدددداز عًددددد٢ ايددددٓؿؼ ٚؼُدددددٌ     -2

 املػ٦ٛي١ٝ َٚٛاد١ٗ ايكعاب.

، إنػددددددداب ايطددددددد٬ب خددددددددلات َٚعددددددداضف دسٜدددددددس٠   -3

ٚانػدددددابِٗ ايكدددددسض٠ عًددددد٢ ايتكدددددطف يف املٛاقدددددـ     

 اؾسٜس٠.



 

 

 سضغ١ ٚاملعًُني.تٛثٝل ايع٬ق١ بني ايطًب١ ٚامل -4

 ثاْٝا : ا٭ٖساف ا٫دتُاع١ٝ :

 ت١ُٝٓ قؿات ايكٝاز٠. -1

ايكهدددا٤ عًددد٢ ضٚح ا٫ْععايٝددد١ ايددديت قدددس تٛددددس يدددس٣  -2

 بعض ايط٬ب ٚت١ُٝٓ ايع٬قات بِٝٓٗ.

اغتجُاض ٚقدت ايؿدطاؽ ، ٚؼكٝدل املتعد١ ٚايذلٜٚدح عدٔ        -3

 .ايٓؿؼ

 ثايجا : ا٭ٖساف ايجكاؾ١ٝ :

 ػ١ ٚايتذطٜب.املعطؾ١ عٔ ططٜل املؿاٖس٠ ٚامل٬َ -1

 تععِٝ قسض٠ اـايل ععٚدٌ.ا٫سػاؽ اؾُايٞ ٚ -2

 إؾباع اهلٛاٜات اـاق١ -3

 : ضابعا : ا٭ٖساف ايٛط١ٝٓ

َتابعددد١ ْٗهددد١ ايدددب٬ز يف ؾدددت٢ اجملدددا٫ت ، ٚايدددٛعٞ      -1

 مبؿطٚعات ايت١ُٝٓ.

 انتػاب خدلات َٚعًَٛات عٔ أفاز ايٛطٔ. -2



 

 

 ايتعطف ع٢ً أدعا٤ ايٛطٔ َٚعامل٘ اهلا١َ. -3

 ايطس٬ت املسضغ١ٝ : ؾإ عٌُ مجاع١

تٓبجددل عددٔ مجاعدد١ ايددطس٬ت املسضغدد١ٝ فُٛعدد١ َددٔ ايًذددإ نٓددٛع َددٔ   

تٓعِٝ ايعٌُ ، ٫ٚ ٜعين شيو اقتكاض عٌُ مجاع١ ايدطس٬ت عًد٢ ٖدصٙ ايًذدإ ،     

سٝح هب إٔ ٜؿدذلى مجٝدع ا٭عهدا٤ يف تٓؿٝدص فدا٫ت عُدٌ اؾُاعد١ ايعاَد١         

ايدديت غددٝتِ شنطٖددا   َددٔ عُددٌ فدد٬ت ٚفػددُات ٚعددٛخ ٚغرلٖددا َددٔ اجملددا٫ت  

 ٚايًذإ املٓبجك١ َٔ مجاع١ ايطس٬ت ٖٞ : 

ؽدددتل بتددسعِٝ ايع٬قددات بدددني أعهددا٤ اؾُاعددد١     :  ايًذٓدد١ ا٫دتُاعٝدد١    -1

 .ٚايط٬ب املؿاضنني يف ايطس١ً ، ٚتٗتِ بايتػص١ٜ ٚبدلْاَر ايػُط اثٓا٤ ايطس١ً

١ ٚ ؽدتل باؾٛاْدب ايكدش١ٝ يًطد٬ب يف أثٓدا٤ ايطسًد       : ايًذٓد١ ايكدش١ٝ   -2

 .هب إٔ ٜهْٛٛا أعها٤ٖا ع٢ً زضا١ٜ باٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

ؽددتل بعُدٌ ايسعاٜدد١ اي٬ظَد١ نددا٫ع٬ٕ عددٔ    : ؾٓد١ ايسعاٜدد١ ٚايتكداضٜط    -3

ايدددطس٬ت َٚٛعدددسٖا ، ٚايتكطٜدددط اـدددام باٱشاعددد١ عدددٔ ايطسًددد١ ، ٚؽدددتل ٖدددصٙ    

 .ايًذ١ٓ با٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ ٚبايتكاضٜط ٚاملعاضض 



 

 

ُاعدد١ اندداؾ١ َددا ٜددطاٙ َٓاغددب َددٔ ؾددإ  ٚفُٛعددات سػددب    ٚميهددٔ ملؿددطف اؾ

 ْؿاط اؾُاع١ ٚاَهاْٝاتٗا.

 فا٫ت عٌُ مجاع١ ايطس٬ت  :

ٜٛددددس يدددس٣ ايدددبعض اعتكددداز خدددداط٧ بدددإٔ فددداٍ مجاعدددات ايددددطس٬ت         

املسضغ١ٝ ٖٛ ايكٝاّ بطس٬ت ؾكط ، إ٫ إٔ فاٍ عًُٗا ؾاٌَ َٚتعدسز ، َٚدٔ أٖدِ    

 : فا٫ت عٌُ مجاع١ ايطس٬ت َا ًٜٞ

إعساز بطاَر إشاع١ٝ ؼت٣ٛ عًد٢ نًُدات َٚٛاندٝع     -1

عددٔ مجاعددات ايددطس٬ت ٚأٖددساؾٗا ٚعددٔ أٖددِ املٛاقددع    

ايػددٝاس١ٝ ٚا٭ثطٜدد١ ٚاؿهدداض١ٜ ٚشيددو بايتٓػددٝل      

 َع مجاع١ ا٫شاع١ املسضغ١ٝ.

إقدددساض اجملددد٬ت ٚايكدددشـ اؿا٥طٝددد١ ايددديت تتٓددداٍٚ  -2

َٛانددددٝع عُددددٌ اؾُاعدددد١ بايتٓػددددٝل َددددع مجاعدددد١  

 ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ.

ٌُ ايبشدٛخ عدٔ ايدطس٬ت ايبشطٜد١ ايعُاْٝد١ ٚعدٔ       ع -3

ايطساي١ ايعُداْٝني ٚايعدطب ٚعدٔ ايدطس٬ت املؿدٗٛض٠      



 

 

 أٚ غرلٖددددا َددددٔ املٛانددددٝع ايدددديت تتعًددددل بددددايطس٬ت     

ندددطس٬ت ايػدددؿٔ ايعُاْٝددد١ َجدددٌ ضسًددد١ ايػدددك١ٓٝ    

غدددًطا١ْ، قدددشاض ، ؾدددباب عُدددإ، اٚ ضسددد٬ت غدددؿٔ      

 ايؿها٤، ٚغرلٖا َٔ ايطس٬ت.

 ا١ْٝ.عٌُ مناشز يٮظٜا٤ ايعُ -4

عُددددٌ فػددددُات ٚمندددداشز عددددٔ ايكدددد٬ع ٚاؿكددددٕٛ       -5

 ٚايػؿٔ.

عٌُ ايبّٛ قٛض عٔ أِٖ املعدامل ا٭ثطٜد١ ٚاؿهداض١ٜ     -6

غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ اي٫ٜٛد١ اٚ املٓطكد١ اٚ    ٚايػٝاس١ٝ

  ايػًط١ٓ.

عُددٌ خددطا٥ط عددٔ ا٭َددانٔ ايػددٝاس١ٝ يف ايػددًط١ٓ  -7

 أٚ املٓطك١ أٚ اي١ٜ٫ٛ.

ٚاملدعاضات  إقساض زيٌٝ عٔ املٓاطل ٚايك٬ع ٚاؿكدٕٛ   -8

 ايػٝاس١ٝ املٛدٛز٠ يف املٓطك١.



 

 

ايتعددإٚ َددع اؾُاعددات ا٫خددط٣ ؾعًدد٢ غددبٌٝ املجدداٍ     -9

تتعددددإٚ َددددع مجاعدددد١ ا٫شاعدددد١ املسضغدددد١ٝ يف تكددددسِٜ  

ايتكدداضٜط ٚبددط ْافٗددا ا٫شاعددٞ ٚتتعددإٚ َددع مجاعدد١  

ايكددددش١ املسضغدددد١ٝ يف اعددددساز قددددٓسٚم ا٫غددددعاؾات    

ت ا٫ٚي١ٝ َٚع اؾُع١ٝ ايتعاْٚٝد١ يف متٜٛدٌ ايدطس٬   

نُددددا تتعددددإٚ َددددع بدددداقٞ اؾُاعددددات يف ا٫عدددددساز      

 ي٬ستؿا٫ت ٚاملٓاغبات ٚاعساز املعاضض .

امجددٌ عُددٌ املػددابكات املدتًؿدد١ )َػددابك١ عددٛخ ، ،    -10

َػدددددابكات ؽ.ز ٚغرلٖدددددا َدددددٔ اجملدددددا٫ت    فػدددددِ،

املٓاغدددب١ ، ٚميهدددٔ إٔ تعُدددِ عًددد٢ املدددساضؽ ا٭خدددط٣    

سػدددددب إَهاْٝدددددات اؾُاعددددد١ ٚكاطبددددد١ املسٜطٜددددد١   

ٚاعددددددساز ًَددددددـ خددددددام بٗددددددصٙ و.يًتٓػددددددٝل يف شي

 املػابكات.

فدددداٍ ايددددطس٬ت إعددددساز ايسضاغددددات ٚايتكدددداضٜط عددددٔ  -11

نعُددٌ زضاغدد١ عددٔ املٓدداطل ايػددٝاس١ٝ ، زضاغدد١ عددٔ    



 

 

ايكددد٬ع ٚاؿكدددٕٛ ايعُاْٝددد١ ٚاُٖٝتٗدددا ايتاضىٝددد١،   

زضاغدد١ عددٔ ا٫ؾددد٬ز ايعُاْٝدد١ ، اٚاعدددساز زضاغدد١ عدددٔ     

ايكهددداٜا ايذلبٜٛددد١ ايددديت ؽدددسّ اؾُاعددد١ ٚاملسضغددد١  

يطدد٬ب عددٔ املؿدداضن١ يف ا٫ْؿددط١ ، زٚض   نعددعٚف ا

اؾُاع١ يف املسضغ١ ، زٚض اؾُاع١ يف سٌ َؿدانٌ  

ايط٬ب ، ٚغرلٖا َٔ ايكهاٜا ايديت تطاٖدا اؾُاعد١    

 َٓاغب١. 

ٚايػددطف تعٜٚددس غددطف َكددازض ايددتعًِ ٚغددطف اجملدداٍ      -12

بددبعض اـاَدات ايب٦ٝٝدد١ ايديت ػُددع َددٔ    ايسضاغد١ٝ 

 ٝ بدددات ايدددطس٬ت ندددبعض ايكددددٛض ٚايٓباتدددات ٚايهت

ٚنددددصيو تعٜٚددددسٖا بأيبَٛددددات ايكددددٛض ٚاجملدددد٬ت     

ٚغرلٖدددا َدددٔ ا٫عُددداٍ ٚايبشدددٛخ ٚا٫ؾدددطط١ املط٥ٝددد١ 

اـاقددددد١ باؾُاعددددد١ ٚايدددددٛاضز٠ يف بعدددددض املٓددددداٖر     

 ايسضاغ١ٝ.



 

 

تبدددازٍ ايعٜددداضات َدددع مجاعددد١ ايدددطس٬ت يف املدددساضؽ       -13

 ايكطٜب١ يتبازٍ ا٭ؾهاض ٚانتػاب اـدلات.

14-      ٝ عًا َدددا تدددطاٙ اؾُاعددد١ َٓاغدددبًا َدددٔ فدددا٫ت تؿدددذ

 ي٬بتهاض ٚايتذسٜس املٓبجل عٔ أٖساف اؾُاع١  

 أْٛاع ايطس٬ت املسضغ١ٝ:

تٓكػدددددِ ايدددددطس٬ت املسضغددددد١ٝ إىل قػدددددُني ض٥ٝػدددددٝني ُٖدددددا : ايدددددطس٬ت    

اـاضد١ٝ ٚايطس٬ت ايساخ١ًٝ ٜٚتهُٔ ٖصٜٔ ايكػدُني كتًدـ أْدٛاع ايدطس٬ت     

يٛاسدس٠ َُٓٗدا   )ايتع١ًُٝٝ ، ايتجكٝؿ١ٝ ، ايذلٚو١ٝ ٚغرلٖدا( ٚقدس ؼكدل ايطسًد١ ا    

ٜٚٓبػدددٞ إ تدددطتبط ايدددطس٬ت باملٓددداٖر     .كتًدددـ ا٭ْدددٛاع سػدددب َهدددإ ايطسًددد١    

ايسضاغدددد١ٝ يعٜدددداض٠ املعددددامل ا٫ثطٜدددد١ ٚايسٜٓٝدددد١ ٚايتاضىٝدددد١ ٚاؿهدددداض١ٜ ٚايب٦ٝٝدددد١     

 بايػًط١ٓ يتعطٜـ ايط٬ب ع٢ً ٖصٙ املعامل.

 

 ايطس٬ت اـاضد١ٝ :

عًُٝٝدد١ ، ٚتكددّٛ  ٜٚككددس بٗددا ايطسًدد١ ايدديت تهددٕٛ إىل خدداضز املٓطكدد١ ايت       

املسٜط١ٜ مبداطب١ املساضؽ بٗدصا ايؿدإٔ ٚؼسٜدس أَدانٔ ايدطس٬ت ٚايتٓػدٝل َدع        



 

 

اؾٗات املدتك١ بٗصا ايؿإٔ ، ٜٚتِ ايكطف عًٝٗدا َدٔ اؾُعٝد١ ايتعاْٚٝد١ ؼدت      

بٓس ا٭ْؿط١ ا٫دتُاع١ٝ ، ٚميهٔ يًُسضغد١ إٔ تتكدسّ بطًدب ضسًد١ خاضدٝد١ ٫ٟ      

س أخدددص َٛاؾكددد١ املسٜطٜددد١ عًددد٢ شيدددو ، َ٪غػدد١ شات ع٬قددد١ غسَددد١ ايطايدددب ، بعددد 

ضس٬ت بهٌ َسضغ١ يف ايعداّ ايسضاغدٞ    4-3ٜٚذلاٚح عسز ايطس٬ت اـاضد١ٝ َٔ 

ايٛاسددس ٚسػددب اَهاْٝددات املسضغدد١، ٫ٚ ٜعتدددل ايعددسز إدباضٜددًا ٚخاقدد١ يًُٓدداطل        

 .ايبعٝس٠ دػطاؾًٝا عٔ باقٞ املٓاطل

 

 ايطس٬ت ايساخ١ًٝ :

تهددٕٛ يف زاخددٌ املٓطكدد١ ايتعًُٝٝدد١ ،  ٚتػدد٢ُ أٜهددًا بايعٜدداضات ٖٚددٞ ايدديت   

ٚتكدددّٛ املسضغددد١ مبداطبددد١ اؾٗددد١ ايطاغبددد١ يف ظٜاضتٗدددا َباؾدددط٠ ، َاعدددسا اؾٗدددات     

ايعػهط١ٜ ٚا٭١َٝٓ ايديت ميهدٔ ظٜاضتٗدا عدٔ ططٜدل املسٜطٜد١ خاقد١ عٓدس استؿاهلدا          

باملٓاغددبات ايٛطٓٝدد١ ٚإقاَتٗددا يًُعدداضض املدتًؿدد١ ، ٚميهددٔ يًُسٜطٜدد١ إٔ ؼددسز        

ٚا٭َددددانٔ املٓاغددددب١ يًددددطس٬ت املسضغدددد١ٝ يف املٓطكدددد١ ٚإضغدددداي٘  دددددسٍٚ يًعٜدددداضات

يًُساضؽ ٚايتٓػٝل ؾُٝا بٝٓٗا َٓعًا ي٬ظزساّ أٚ ايتكا٤ عسز َٔ املساضؽ ٚخاقد١  

َددساضؽ ايددصنٛض ٚاٱْدداخ يف ايٛقددت ٚاملهددإ ايٛاسددس، ٫ٚ ٜؿددذلط  عددسز َعددني َددٔ    



 

 

      ٕ ٫ ٜبدايؼ يف   ايطس٬ت ايساخ١ًٝ يهٌ َسضغد١ عًد٢ إٔ ٫ ٜكدٌ عدٔ ثد٬خ ضسد٬ت ٚا

 ظٜاز٠ ايعسز ٜٚهٕٛ ع٢ً سػاب ٚقت ايط٬ب ٚإَهاْٝات املسضغ١.

 : تٓعِٝ ايطس٬ت املسضغ١ٝ

َددٔ أدددٌ تٓعددِٝ ضسًدد١ دٝددس٠ ٚؼكددل ا٭ٖددساف ايعاَدد١ يًٓؿدداط هددب       

 َطاعا٠ ايٓكاط اٯت١ٝ :

ايطس٬ت يٝػت قاقط٠ ع٢ً أعها٤ اؾُاع١ ٚهدب   -1

عًُٝدًا   إٔ تعطٞ أٚي١ٜٛ ا٫ؾذلاى يًطًب١ املتؿدٛقني 

ٚخًكًٝا ٚاملتُٝعٜٔ يف ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ نٓٛع َدٔ  

ايتشؿٝددع ٚميهددٔ تٛظٜددع أعهددا٤ اؾُاعدد١ عًدد٢ عددس٠  

 ضس٬ت.

 إ تهٕٛ ايطس١ً َسضد١ يف خط١ اؾُاع١. -2

هددددددب اتاسدددددد١ ايؿطقدددددد١ يهاؾدددددد١ طدددددد٬ب املسضغدددددد١       -3

يًُؿددداضن١ يف ايدددطس٬ت قدددسض ا٫َهدددإ ٫ٚ تكتكدددط  

 جملُٛع١ قسز٠.



 

 

٤ مجاعد١ ايدطس٬ت يف   هب َؿاضن١ عسز َٔ اعها -4

نٌ ضس١ً تٓعُٗا املسضغ١ ٚشيدو ملُاضغد١ ازٚاضٖدِ    

 يف ايتٓعِٝ ٚاعساز ايتؿاضٜط ٚايكٛض ٚغرلٖا.

 اغتك٬ي١ٝ احمل١ً ايتع١ًُٝٝ بايطس١ً. -5

 إ تتٓاغب ايطس١ً َع املطس١ً ايعُط١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ. -6

٫ ٜكددح َطاؾكدد١ أٟ ؾدددل آخددط يًطسًدد١ ؼددت أٟ      -7

ؾٝٗا َػددددددد٢ُ غددددددد٬ف أعهدددددددا٤ ايطسًددددددد١ َٚؿدددددددط   

( 2سٝددددح ٫بددددس َددددٔ ؽكددددٝل عددددسز )  ايددددطزلٝني .

 َؿطف يهٌ ضس١ً.

٫ ٜعٜدددس عدددسز أعهدددا٤ ايطسًددد١ َٚؿدددطؾٝٗا عدددٔ غدددع١   -8

املطنب١ )عدسز َكاعدس اؿاؾًد١( سؿاظدًا عًد٢ ضاسد١       

ايطددد٬ب ٚغدددد٬َتِٗ ٚتٓؿٝدددصًا يًتعًُٝددددات املطٚضٜدددد١   

 يؿطط١ عُإ ايػًطا١ْٝ.

هددددب إ تتٛادددددس َددددع ايطسًدددد١ سكٝبدددد١ ا٫غددددعاؾات  -9

 ا٫ٚي١ٝ.



 

 

ا٫ٖتُاّ بايعٜاضات اييت تتِ زاخٌ اي١ٜ٫ٛ اٚ املس١ٜٓ  -10

ايددديت تكدددع ؾٝٗدددا املسضغددد١ ٚتٓػدددذِ َدددع َتطًبدددات      

املٓددددداٖر ايتعًُٝٝددددد١ ٚايددددديت عددددداز٠ تهدددددٕٛ بدددددسٕٚ أٟ  

 تهايٝـ ٚؼكل ؾٛا٥س تطب١ٜٛ ٚادتُاع١ٝ يًط٬ب.

 ٜٚٓكػِ تٓعِٝ ايطس٬ت املسضغ١ٝ اىل ث٬خ َطاسٌ اغاغ١ٝ ٖٞ:

 طس١ً ٜٚتِ ؾٝٗا :أ٫ٚ : َطس١ً َا قبٌ اي

 ا٫ع٬ٕ عٔ ايطس١ً بايٛغا٥ٌ املتاس١. -1

 ؼسٜس ايط٬ب ايصٜٔ غٛف ٜؿذلنٕٛ يف ايطس١ً. -2

أخددص َٛاؾكدد١ أٚيٝددا٤ ا٭َددٛض )َطؾددل بايددسيٌٝ منددٛشز      -3

ميهددددٔ ايعُددددٌ بدددد٘ أٚ عًدددد٢ غددددطاض٠( ٚايتأنددددس َددددٔ     

اعتُداز٠ ٫ٚ ميهددٔ أخددص ايطايدب بددسٕٚ َٛاؾكدد١ ٚيددٞ   

 ا٭َط َُٗا ناْت ا٭غباب.

باعدددساز نؿدددٛف  ٙ ف ايطسًددد١ َٚػددداعس ٜكدددّٛ َؿدددط  -4

َعتُدددس٠ بأزلدددا٤ ايطددد٬ب املؿدددذلنني يف ايطسًددد١    

َٛنددشًا بدد٘ ا٫غددِ ٚايكددـ ٚايعٓددٛإ ٖٚدداتـ املٓددعٍ 



 

 

ٚضقدددِ اؿاؾًددد١ ٚاغدددِ ايػدددا٥ل ٚتػدددًِ قدددٛض٠ َٓٗدددا    

 ٱزاض٠ املسضغ١.

عكدددس ا٫دتُددداع يًطددد٬ب املؿدددذلنني قبدددٌ ايكٝددداّ      -5

ات بايطس١ً ، ٜٚتِ ؾٝ٘ إعطدا٤ ايتعًُٝدات ٚايتٛدٝٗد   

اي٬ظ١َ غكٛم ايتكٝدس بايػدًٛنٝات ا٭خ٬قٝد١    

ٚعددددددسّ ا٫غددددددا٠٤ يٰخددددددطٜٔ تكػددددددِٝ ايطدددددد٬ب إىل  

فُٛعددات ٜٚعددني َددٔ بٝددِٓٗ قا٥ددٌ يهددٌ فُٛعدد١     

ٜٚهدددٕٛ َػددد٫ًٛ٦ عدددٔ أؾدددطاز مجاعتددد٘ أَددداّ َؿدددطف      

 ايطس١ً.

تٛندددٝح خدددط غدددرل ايطسًددد١ ٚا٫يتدددعاّ بددد٘ ٚا٫يتدددعاّ    -6

بايٛقدددت احملدددسز ستددد٢ ٫ ٜتػدددبب ايتدددأخرل يف قًدددل     

ٚيٝدا٤ ا٭َدٛض َدع َطاعدا٠ إٔ ٜٓتٗدٞ بطْداَر ايطسًد١        أ

 قبٌ غطٚب ايؿُؼ.



 

 

هب ايتٓبٝ٘ ع٢ً عسّ اٱغا٠٤ إىل ايب١٦ٝ بداٟ ؾدهٌ    -7

َددٔ ا٭ؾددهاٍ ٚعددسّ ملددؼ املعطٚنددات يف املتدداسـ أٚ      

 ملؼ اٯ٫ت يف املكاْع ملا هلا َٔ أخطاض.

هددب َطاعددا٠ تؿكددس ايطدد٬ب قبددٌ قٝدداّ ايطسًدد١ َددٔ      -8

غد١ ٚايتأندس َدٔ إعدسازِٖ     َهإ ايتذُدع ٖٚدٛ املسض  

، ٚاغددددتبعاز َددددٔ تعٗددددط  َٚددددٔ اغددددتعسازِٖ يًطسًدددد١ 

عًِٝٗ ع٬َات ايتعب ٚا٫دٗداز بايتٓػدٝل َدع ازاض٠    

 املسضغ١.

ٜػددًِ نددٌ طايددب منددٛشز تكطٜددط عددٔ ايطسًدد١ ٜهتددب     -9

ؾٝددد٘ اْطباعاتددد٘ ايعاَددد١ ٚبطْددداَر ايطسًددد١ بإغدددًٛب٘   

 .اـام ٜٚػًِ يًُؿطف يف ايّٝٛ ايتايٞ يًطس١ً  

 س١ً اثٓا٤ ايطس١ً ٜٚتِ ؾٝٗا :ثاْٝا :  َط

إقا١َ َػابكات ثكاؾ١ٝ زاخدٌ اؿاؾًد١ ي٬غدتؿاز٠     -1

َدددٔ ايٛقدددت ٚظٜددداز٠ تؿاعدددٌ ايطددد٬ب َدددع بعهدددِٗ   



 

 

ايدددددبعض ، ٚعًدددددد٢ اؾُٝدددددع ا٫ؾددددددذلاى يف ٖددددددصٙ   

 املػابك١.

هددب إٔ ٜتشددطى ايطدد٬ب نُذُٛعدد١ ٚاسددس٠ ٫ٚ   -2

ٜػُح بايتذٍٛ ايؿطزٟ أٚ ا٫ْععاٍ ايهًٞ يبعض 

 ؿاضنني.ايط٬ب عٔ بك١ٝ امل

ا٫غددتؿاز٠ َددٔ ؾددطح املدتكددني ٚنتابدد١ ا٫غدد١ً٦      -3

اهلاَدد١ ٚططسٗدددا بعدددس ا٫ْتٗدددا٤ َدددٔ ايؿدددطح ، َدددع  

تػذٌٝ يكا٤ات َدع املدتكدني بايكدٛت ٚايكدٛض٠     

 سػب ْٛع١ٝ ايطس١ً َٚٛاؾك١ املػ٦ٛيني.

اعساز اسازٜح َػذ١ً عٔ ايًكدا٤ات ايديت تدتِ َدع      -4

 املػ٦ٛيني سػب َٛاؾك١ املػ٦ٛيني.

ب يف نٌ َدط٠ ٜطنبدٕٛ ؾٝٗدا    هب ؼهرل ايط٬ -5

اؿاؾًدد١ اثٓددا٤ تٓؿٝددص بطْدداَر ايطسًدد١ ٚايتأنددس      

 َٔ تٛادسِٖ مجٝعا.



 

 

ميٓع َٓعدًا باتدًا ايدصٖاب إىل ا٫َدانٔ ايديت ميهدٔ        -6

إ ٜتعدددطض ؾٝٗدددا ايطددد٬ب يًدطدددط بؿدددت٢ قدددٛضٙ 

نا٫غددددددتشُاّ يف ايبشددددددط اٚ ا٫ٚزٜدددددد١ أٚ تػددددددًل 

 ا٫َانٔ اـطط٠.ا٭َانٔ ايعاي١ٝ ٚغرلٖا َٔ 

طف إ ٜٛادددد٘ املٛاقدددـ عهُددد٘ ٚاتدددعإ    عًددد٢ املؿددد  -7

 ٚخاق١ املٛاقـ ايعاضن١ .

ٜؿهدٌ إ ٜؿداضى املؿدطؾٕٛ ايطًبد١ يف ندٌ ايدٛإ        -8

ايدلْدداَر غددٛا٤ يف خطددٛات ايعٜدداض٠ أٚ يف ايطعدداّ   

ٚايتٓك٬ت ٫ٕ شيو َجاٍ يًكدس٠ٚ اؿػد١ٓ نُدا    

 أْ٘ ٜ٪زٟ إىل ؾِٗ غًٛى ايطايب عٔ قطب .

كبددٍٛ يف ٫ميٓددع َددٔ إقاَدد١ بعددض بددطاَر ايػددُط امل -9

نا٫ْاؾٝس اٚ املػابكات ايطٜان١ٝ  زاخٌ اؿاؾ١ً

ايؿدددددعب١ٝ ايبػدددددٝط١ يف اَدددددانٔ تٓددددداٍٚ ايػدددددسا٤  

بؿددددددطط إ ٫ تػددددددبب اظعادددددددا ي٬خددددددطٜٔ اٚ أٟ    

 خطٛض٠ يًط٬ب.



 

 

أخدددص ايهتٝبدددات ٚايعٝٓدددات َدددٔ اؾٗدددات ايددديت مت       -10

ظٜاضتٗدددا بعدددس أخدددص املٛاؾكددد١ َدددٔ أقدددشاب تًدددو      

 اؾٗات.

 ٜٚتِ ؾٝٗا  : َطس١ً َا بعس ايطس١ًثايجا:  

عكددددددددس ادتُدددددددداع يًطدددددددد٬ب املؿدددددددداضنني ملٓاقؿدددددددد١  -1

 ا٫هابٝات ٚايػًبٝات يًطس١ً.

 إعساز تكطٜط ؾاٌَ يًطس١ً ٜصاع يف طابٛض ايكباح. -2

 ٜكّٛ نٌ طايب بإعساز تكطٜط عٔ ايطس١ً. -3

 عٌُ فًتني ع٢ً ا٭قٌ عٔ ايطس١ً. -4

 عٌُ أيبّٛ قٛض عٔ ايطس١ً. -5

اضتٗا بعس ٜؿهٌ إعساز ضغاي١ ؾهط يًذ١ٗ اييت مت ظٜ -6

 ايطس١ً ٚشيو عٔ ططٜل املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ.

عًد٢ َؿددطف ايطسًد١ تكددسِٜ تكطٜددط عدٔ ايطسًدد١ بعددس     -7

 ايعٛز٠ ، ٚإ ٜؿتٌُ ع٢ً ايبٝاْات اٯت١ٝ :



 

 

املهإ ٚايّٝٛ ٚايتاضٜذ ، إعساز ايط٬ب املؿاضنني ، ٚقت 

ايصٖاب ٚايعٛز٠ ، َس٣ لاح بطْاَر ايطس١ً ٚؼكٝك٘ يٮٖساف 

عٛبات ايديت ٚادٗددتِٗ ٚنٝؿٝد١ ايتػًددب عًٝٗددا ،   املٛندٛع١ ، ايكدد 

َس٣ إهاب١ٝ ايط٬ب ٚايتدعاَِٗ بايػدًٛى املطًدٛب ، اقذلاسدات     

 ايط٬ب ٚاملؿطف  

ؾددتح ًَددـ يًطسًدد١ وتدد٣ٛ عًدد٢ ايطغدداي١ اـاقدد١        -8

بايطسًددد١ ، نؿدددـ بدددايط٬ب املؿددداضنني قاندددط    

ادتُاعددات َددا قبددٌ ٚبعددس ايطسًدد١ ، تكطٜددط املؿددطف ،   

ؾكدددات أٚيٝدددا٤ ا٭َدددٛض ، َدددا مت   تكددداضٜط ايطددد٬ب ، َٛا 

عًُ٘ َدٔ َػدابكات ، ايػدذ٬ت ٚايهتٝبدات ايديت مت      

 .اؿكٍٛ عًٝٗا ٚايبّٛ ايكٛض

تعٜٚدددددس َطاندددددع َكدددددازض ايدددددتعًِ  ٚغدددددطف اجملددددداٍ      -9

بايعٝٓات ٚايكدٛض ٚايتكداضٜط ٚا٫ؾدطط١ ٚغاقد١ يف     

 ايطس٬ت شات ايك١ً باملٓاٖح ايسضاغ١ٝ.



 

 

 -ٓاغب املطس١ً تكُِٝ بطاَر َٚؿطٚعات هلصٙ اؾُاعات ت

ايعُط١ٜ ٚايسضاغ١ٝ عٝح ْتػًب ع٢ً اغباب ايععٚف عٓس ايبعض 

 ٚعسّ ايكسض٠ عٓس ايبعض اـط اٚ عسّ ايؿِٗ ايكشٝح . 

 - ِظٜاز٠ سك١ًٝ ْػب١ مجاعات ايٓؿاط َٔ قطاض املكطٚؾات ٚزع

 املساضؽ َٔ قبٌ اٱزاضات ٚاملسٜطٜات.

 -ملؿاضن١ تؿذٝع ايط٬ب تؿذٝعا ٥٫كا ٚاٜها املعًُني ع٢ً ا

 باهاب١ٝ ؾ٢ زؾع مماضغ١ ايٓؿط١ بٌ ٚتكُُٝٗا.

 - ًِٝعكس زٚضات تسضٜب١ يهٌ ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايذلب١ٝ ٚايتع

يًتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ مماضغ١ ايٓؿط١ ٚيٝؼ فطز ا٭نتؿا٤ ع٢ً 

 ايتؿسٜس ايطٚت٢ٓٝ مبُاضغ١ ايٓؿط١ .

 -   دعددٌ املؿدداضن١ اجملتُعٝدد١ غددرل َطنعٜدد١ ٚشيددو يًتػًددب عًدد٢

اضز ) بؿدددط١ٜ َٚازٜددد١ ( يدددبعض اجملتُعدددات بدددايكط٣ َؿددده١ً قًددد١ َدددٛ

 ٚخ٬ؾ١ .
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