يهخص انجذش :
َعذ انخطبة انجصشٌ فٍ فُىٌ انزشكُم َ،زبجًب نزشاكًبد انًعشفخ اإلَسبَُــخ
عجــش َسُج انزفبعـم يب ثٍُ عًىو انظىاهش وانًًبسسبد وثٍُ عًهُبد اسزذضـــــبس
واسزجذال وإدبنخ انًفشداد يٍ والعهب انًزذاول إنـــً والع جًبنٍ جـــذَذ ركىٌ فــُه
انًخُهخ وانُبرهب فبعالً فٍ دُبكخ َسُج انخطبة انجصشٌ .
ورُذيج انًُظىيخ انزخُهُخ ويعطُبرهب األدائُخ يع دشكخ انفكش اإلَسبٍَ ورذىالره
ك فٍ فكش وفٍ يب ثعـذ انذذاصـخ ثمىح َزُجـخ اَفزبح
فٍ جـذل انزأصـش وانزأصـُش انزٌ رَعًََ َ
انزٌ انًُظىيبد ثعضهب عهً انجعض اِخش.األيش انزٌ َزطهت يعشفخ انجًُ انًعشفُخ
وانفكشَخ وانفُُخ وفبعهُخ انًُظىيخ وكُفُبرهب فٍ رهك انجًُ.
عهُــه رُبونذ انذساســخ انذبنُــخ يىضىعــخ (انًُظىيخ انزخُهُخ فٍ ثُُخ انخطـبة
انزشكُهٍ يب ثعذ انذذاصٍ) انزٍ رضًُذ أسثعخ فصىل َزُبول األول يُهب يشكهخ
انجذش
انزٍ رًضهذ ثبألسئهخ اِرُخ :ـ
ال فٍ ثُُخ انخطبة انزشكُهٍ
1ـ إنً أٌ يذي ًَكٍ أٌ رذذس انًُظىيخ انزخُهُخ رذى ً
يب ثعذ انذذاصٍ.
2ـ هم يٍ اصش نًُظىيبد أخـشي عهً يُظىيـخ انزخُم رسهى فٍ سسى ياليخ ثُُـخ
انخطبة انزشكُهٍ يب ثعذ انذذاصٍ .
3ـ هم رهمٍ يُظىيخ انزخُم كُفُبد رمُُخ واسهىثُخ يخزهفخ عهً فٍ يب ثعذ انذذاصخ
عهً انشغى يٍ رطبثك او رمبسة انفكشَخ واالجزًبعُخ .
كًب رضًٍ انفصم االول اهًُخ انجذش وانذبجخ انُه .ايب هذفـب انجذش فـزًضـهذ :
1ـ رعشف انًُظىيخ انزخُهُخ فٍ ثُُخ انخطبة انزشكُهٍ يب ثعذ انذذاصٍ يفبهًُُب
2ـ رعشف رطجُمبد انًُظىيخ انزخُهُخ فٍ ثُُخ انخطبة انزشكُهٍ يب ثعذ انذذاصٍ.
ورضًٍ انفصم االول دذود انجذش ورذذَذ اهى انًصطهذبد فُه.
ورُبول انفصم انضبٍَ االطبس انُظشٌ وانذساسبد انسبثمخ وادزىي االطبس انُظشٌ
عهً يجبدش صالس  ،رُبول االول يمبسثخ فهسفُُخ نًفهىو انزخُهىعجش يشادم فكشَخ
يزعذدح ( َىَبٍَ  ،اساليٍ  ،دذَش  ،يعبصش) ،فٍ دٍُ كبٌ انًجذش انضبٍَ يُصجب
عهً دساسخ انًُظىيخ انزخُهُخ فٍ انذذاصخ ويب ثعذ انذذاصخ  ،وانزٌ لسـى انً صالصـخ
يذىس جبء االول يُهب اسزعشاضب نهذذاصخ ويب ثعذ انذذاصخ  ،ايب انضبٍَ فمذ رُبول
رذىالاد انًُظىيخ انزخُهُخ يٍ انذذاصخ انً يب ثعذ انذذاصخ  ،فٍ دٍُ شًم انًذىس
انضبنش دساسخ انًُطهمبد انفكشَخ نضمبفخ يب ثعذ انذذاصخ .واَزهً االطبس انُظشٌ
ثجًهخ يؤششاد افبدد انجبدش فٍ ثُبء انجبدش فٍ ثُبء االداح وانزذهُم.
ال عٍ اداح
كًب رُبول انفصم انضبنش يجزًع انجذش انزٍ ثهغذ ()11عًال فُُبً فض ً
انزذهُم وانىسبئم اإلدصبئُخ ويٍ صى رذهُم عُُخ انجذش.

واخُشا رُبول انفصم انشاثع َزبئج واسزُزبجبد ورىصُبد ويمزشدبد انجذش.
ويٍ اثشص َزبئج انجذش انًزعهمخ ثبنهذف االول:
1ـ شكهذ انًخُهخ لىح فبعهخ فٍ يُظىيخ انىعٍ انشبيم فٍ انذُبح انًعبصشح
كضشوسح رزالئى وانذشَخ واالَفزبح وانعىنًخ وانذشكخ انمًٍُ  ،ورخطٍ
االنُخ انًعشفُخ انسبثمخ انزٍ لُضذ انًخُهخ انزٍ دذدرهب ضًٍ انذىاط انجبطُخ .
نزا رعبطً انخطبة انجصشٌ يب ثعذ انذذاصٍ ثذشَخ ال يُهجُخ ودوٌ يذذداد

او ضغىط اجزًبعُخ او اعشاف ،عضصد فبعهُخ انًخُهخ ويذَبرهب.
2ـ يضم انخطبة انزشكُهٍ نفُبٌ يب ثعذ انذذاصخ ،دبنخ اَذيبجُخ ثٍُ يخُهزه وانجًُ
انفكشَخ وانضمبفُخ واالجزًبعُخ وانسُبسُخ..يًب جعههب رشكم انًكىٌَ االسبسٍ
نهًُظىيخ انزخُهُخ  .نزا ايزبصد صىسهب ثكىَهب اَعكبسبد صبدلخ نزهك انجًُ .
واثشص انُزبئج انًزعهمخ ثبنهذف انضبٍَ :
1ـ جبءد صىس انًخُهخ ألغهت األعًبل انفُُخ أنًب ثعذ دذاصُخ وفك يُظىيخ رشركض
عهً اسزههبو انًعطً انذسٍ ثبنذسجخ االسبط ولذ اشش رنك اَذسبسا نذوس كم يب
هى رارٍ وانً ألصً دذ يًكٍ ،وهزا يب َزضخ يٍ خالل اسزخذاو يبدح او خبيخ
انشٍء انُىيٍ َفسه وكًب هى فٍ دبنزه .
2ـ عًهذ صىس انًخُهخ فٍ انعًم انفٍُ يب ثعذ انذذاصٍ عهً رمىَض انعمم فكشا
وادائب ،فجبء رذخهه فٍ عًىو انزكىٍَ .
ويٍ اثشص اسزُزبجبد انجذش :
1ـ نعت انىعٍ ثًعطُبد انذُبح انًعبصشح دوسا فبعال فٍ صُبعخ يىضىعبد
انًخُهخ واسزضًبس انًُظىيخ انزخُهُخ نزهك انًعطُبد وإدخبنهب فٍ دائشح انزذهُم
واعبدح انزشكُت ثصُبغبد رغشَت َظى األشكبل انىالعُخ عهً انشغى يٍ اٌ
انىالع شكم اسضُخ اَطالق عًهُخ انزخُم .
 2ـ اٌ اَفزبح انًخُهخ لبئى عهً اسبط اسزضًبسجًهخ يٍ اِنُبد اهًهب(:رعذد انمشاءح
،
ال َهبئُخ انًعًُ ،انذضىس وانغُبة ،انزذىالد انجًبنُخ  ،ضشة انًشكض ،
رمىَض
انهشيُبد انكجشي ،انفىضىَخ  ،انعذيُخ ).

