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  انشؤٚخ ، انشعبنخ ،انمٛى ، األْذاف

  انًجبدئ ٔانغٛبعبد ، يجبالد انؼًم

و، ٔٚؼًم ثٓب 24/12/2007رى ئلشاسْب فٙ اجزًبع يجهظ اإلداسح انًُؼمذ فٙ ٕٚو االثٍُٛ 

و ثُبء ػهٗ يب جبء فٙ انُظبو األعبعٙ نجًؼٛخ انشفبفٛخ انكٕٚزٛخ 2008ُٚبٚش  1اثزذاء يٍ 

ٔثٛمـــخ "فمذ رى ٔػغ ( 51)ٔانًبدح ( 42)انًبدح " يجهظ اإلداسح –انجبة انخبيظ "

  ."اإلعزشارٛجٛـــخ

 

 انشؤٚـــخ ٔانشعبنـــخ: انجبة األٔل 

 

 

 1يبدح 

  َذٕ يجزًغ كٕٚزٙ يذَٙ، خبٍل يٍ انفغبد، ثشزٗ إَٔاػّ ٔطٕسِ: انشؤٚـخ 

 

 

 2يبدح 

انمٛبو ثبألَشطخ ٔانجشايج انزٙ يٍ شأَٓب أٌ رجؼم دٔنخ انكٕٚذ خبنٛخ يٍ انفغبد، : انشعبنـخ 

  .ثبنزؼبٌٔ يغ كبفخ انمٕٖ انفبػهخ ثبنًجزًغ، يٍ يإعغبد ٔأفشاد

 

 

 3يبدح 

  انمٛـى:

لًٛخ رذشص ( يٍ نّ يظهذخ يششٔػخ فٙ أٌ ٚؼشف يؼهٕيخ فهّ انذك ثزنك: )انشفبفٛــخ

ضْب فٙ انًجزًغ ٔرأكٛذْب ثبنمٕاٍَٛ ٔانهٕائخ ، فٙ يخزهف يإعغبد انجًؼٛخ ػهٗ رؼضٚ

  انذٔنخ ٔانمطبع انخبص ٔانًجزًغ انًذَٙ، ٔفٙ أػًبل انجًؼٛخ

رؼضٚضا نالَزًبء ، انًٕاؽٍ يغئٕل ػٍ انذذ يٍ انفغبد ٔيٕاجٓخ انًفغذٍٚ ، : انًغئٕنٛـخ

  كم يٍ يٕلؼّ انز٘ ٚزٕاجذ فّٛ ، ٔثبنمذس انًزبح نّ

ٔفك لٛى دُُٚب انذُٛف ٔانذعزٕس انكٕٚزٙ ٔانمٕاٍَٛ انًُجثمخ ػُّ، انزٙ رذث ػهٗ : خانُضاْــ

انُضاْخ ٔرًُغ انفغبد ٔعٕء اعزخذاو انغهطخ، َؼًم ػهٗ رؼضٚض انُضاْخ ٔاالعزمبيخ، 

  يجزذئٍٛ ثأَفغُب



انزظذ٘ نهفغبد ٔيمبٔيخ انًفغذٍٚ أيش رضداد فشص َجبدّ ثزؼبيٍ انًخهظٍٛ : انزؼبيـٍ

  انًظهذٍٛ يذهٛب ٔئلهًٛٛب ٔدٔنٛبٔركبرف 

ئٌ يٕاجٓخ انفغبد ٔانؼًم ػهٗ انذذ يٍ يظبنخ يغزغهٙ انغهطخ نًُبفغ : انشجبػـخ

شخظٛخ ٕٚاجّ ثًمبٔيخ لٕٚخ يٍ لجهٓى، ٔٚزطهت شجبػخ كجٛشح يٍ انًزظذٍٚ نٓى يٍ أثُبء 

  انكٕٚذ ٔيٍ أػؼبء انجًؼٛخ

ٕس انزٙ َزظذٖ نٓب، ٔأٌ َجزؼذ ػٍ ٚجت أٌ َكٌٕ ػبدنٍٛ فٙ أدكبيُب ػهٗ األي: نؼــذل

رذمٛك أ٘ يُبفغ شخظٛخ فًٛب َزجُبِ يٍ آساء، ٔأال ٚكٌٕ ػًهُب را يظهذخ غٛش انًظهذخ 

 انؼهٛب نهٕؽٍ ٔنإلَغبَٛخ

انذًٚمشاؽٛخ لًٛخ َإيٍ ثٓب َٔؼًم ػهٗ رؼضٚضْب فٙ كبفخ يإعغبد انذٔنخ، : انذًٚمشاؽٛخ

فٙ يفبًُْٛب نهؼاللبد انًجزًؼٛخ ثٍٛ يخزهف عٕاء فٙ ػاللبرُب كأػؼبء داخم انجًؼٛخ، أٔ 

 فئبد انًجزًغ انكٕٚزٙ

 

 

 4يبدح 

  األْــذاف

انًغبًْخ فٙ رذغٍٛ طٕسح انكٕٚذ يذهٛب ٔدٔنٛبً فٙ يجبل اإلطالح ٔيُبْؼخ انفغبد يٍ 

  خالل انؼًم ػهٗ ئثشاص انًظٓش انذؼبس٘ ٔانظٕسح انًششلخ نهكٕٚذ

ذػٕ ئنٗ اإلطالح ٔرُبْغ انفغبد فٙ جًٛغ َشش انمٛى انفبػهخ فٙ انًجزًغ ٔانزٙ ر

  انًجبالد

رًُٛخ ثمبفخ انًجزًغ فٙ يجبل اإلطالح، َٔشش انًجبدئ ٔانمٛى انذاػٛخ ئنٗ ئٚجبد يجزًغ 

  خبل يٍ جًٛغ أشكبل انفغبد ٔيُبْؼخ عٕء اعزؼًبل انغهطخ

اػًخ نٓب انؼًم ػهٗ رؼضٚض يجذأ انشفبفٛخ ٔانغؼٙ ئنٗ رفؼٛم كبفخ انمٕاٍَٛ ٔانمشاساد انذ

  نذٖ كبفخ انمطبػبد انذكٕيٛخ ٔاألْهٛخ

رذذٚذ يٕاؽٍ انمظٕس انزششٚؼٙ ٔانالئذٙ فٙ يجبل اإلطالح ٔيُبْؼخ انفغبد ٔاعزغالل 

  انغهطخ نهًُفؼخ انشخظٛخ

انكشف ػٍ يٕاؽٍ انفغبد فٙ انًجزًغ ٔرشخٛظٓب ٔدساعزٓب ٔانجذث فٙ أعجبثٓب ٔالزشاح 

  نٗ انجٓبد انًخزظخٔعبئم ػالجٓب ٔرالفٛٓب ٔئٚظبنٓب ئ

رمٕٚخ انؼاللبد ٔانشٔاثؾ االجزًبػٛخ ثٍٛ أػؼبء انجًؼٛخ، يٍ خالل ئلبيخ األَشطخ 

 االجزًبػٛخ نألػؼبء

 

 

 

 



 انًجبدئ ٔانغٛبعبد: انجبة انثبَٙ 

 

 5يبدح 

 

 

جًؼٛخ انشفبفٛخ انكٕٚزٛخ رهزضو ثًجًٕػخ يٍ انًجبدئ ٔانغٛبعبد فٙ يخزهف أَشطزٓب 

  :ٔثشايجٓب، ػهٗ انُذٕ انزبنٙ

انزؼبٌٔ يغ جًٛغ انجٓبد انؼبيخ ٔانجًبػبد ٔانًُظًبد انشثذٛخ ٔغٛش انشثذٛخ ٔاألفشاد 

نف لٕ٘ داخم انكٕٚذ، ٔكزنك يغ انجٓبد انذٔنٛخ انًهزضيخ ثًذبسثخ انفغبد، نجُبء رذب

 .ٚذمك أْذاف انجًؼٛخ

أٌ َهزضو ثبالَفزبح ٔاأليبَخ ٔانًغبءنخ فٙ ػاللبرُب يغ كم يٍ َؼًم يؼّ ٔرجبِ ثؼؼُب 

 انجؼغ

أٌ َكٌٕ دًٚمشاؽٍٛٛ، غٛش يُذبصٍٚ عٛبعٛبً أٔ الزظبدٚب أٔ اجزًبػٛب أل٘ ؽشف ػهٗ 

  دغبة أْذافُب ٔيجبدئُب

جذ ٔجٕدْب، فٙ كبفخ انًإعغبد، ثؼٛذا أٌ َذبسة انششٕح ٔانفغبد ثشذح ٔثشجبػخ أًُٚب ث

  ػٍ األشخبص ٔانذبالد انفشدٚخ

أٌ ركٌٕ انًٕالف انزٙ َزخزْب لبئًخ ػهٗ رذهٛم عهٛى ٔيٕػٕػٙ ٔيُٓٙ ٔػهٗ يؼبٚٛش 

  ثذثٛخ دلٛمخ

  ال َمجم ئال انزًٕٚم انز٘ ال ٚؼش ثمذسرُب ػهٗ انزؼبيم يغ انمؼبٚب ثذشٚخ ٔدلخ ٔيٕػٕػٛخ

 ش دلٛمخ ٔفٙ انٕلذ انًُبعت ػٍ َشبؽبرُب ألطذبة انؼاللخ انًؼٍُٛٛأٌ َمٕو ثزٕفٛش رمبسٚ

 أٌ َذزشو َٔشجغ ادزشاو انذمٕق ٔانذشٚبد األعبعٛخ

 أٌ َغؼٗ نزًثٛم يزُٕع فٙ نجبٌ انجًؼٛخ

  

 

 يجـــبالد انؼًـــم: انجبة انثبنث 

 

ٔيُبْؼخ  رُشؾ انجًؼٛخ فٙ كبفخ انًجبالد انزٙ رزطهت رشعٛخ انشفبفٛخ ٔرذشٚك انًغبءنخ

انفغبد، ٔػهٗ األخض فٙ انًإعغبد انزٙ ٚكًٍ فٛٓب عٕء اعزؼًبل انغهطخ ألغشاع 

  :شخظٛخ ٔيظبنخ غٛش ٔؽُٛخ، ْٔٙ ػهٗ عجٛم انًثبل

 

 

 6يبدح 

 يجبل اإلداسح انؼبيخ



دٛث ئطالدٓب ْٕ األْى فٙ رًُٛخ انذٔنخ، فذغٍ ئداسرٓب ٚإد٘ ئنٗ ئيكبَٛخ انزظذ٘ نكم 

  .انًجبالد إَٔاع انفغبد فٙ يخزهف

 

 

 7يبدح 

  انًجــبل اإلداس٘

دٛث ٚكثش انفغبد اإلداس٘ ٔعٕء اعزؼًبل انغهطخ فٙ انجٓبد انؼبيخ ثبنذٔنخ ٔششكبد 

انمطبع انؼبو، ػهٗ يغزٕٖ انخذيبد انًمذيخ نهجًٕٓس، ٔػهٗ يغزٕٖ انٓٛبكم ٔانُظى 

  ٔانهٕائخ ٔيب ٚزؼهك ثشئٌٕ انؼبيهٍٛ

 

 

 8يبدح 

  انًجـبل االلزظبد٘

خبطخ يب ٚزؼهك ثبنًبل انؼبو كبنغشلخ ٔانزالػت ٔانٓذس ٔاإلًْبل، ٔكزا انزشثخ غٛش 

انًششٔع كغغٛم األيٕال ٔانزٓشة يٍ انؼشائت، ٔأٚؼب اعزغالل انثغشاد فٙ َظى 

 انًشزشٚبد ٔانزٕسٚذاد نزذمٛك يُبفغ غٛش يششٔػخ

 

 

 9يبدح 

  انًجـبل انزششٚؼٙ

و االَزخبثٙ انز٘ ال ُٚزج يخشجبد يُبعجخ نزًُٛخ دٛث أٌ يٍ أعجبة رفشٙ انفغبد ْٕ انُظب

انذٔنخ ٔيذبسثخ انفغبد، كًب ْٕ فٙ َمض انمٕاٍَٛ ٔانهٕائخ انزٙ رذذ يٍ انفغبد أٔ ٔجٕد 

انثغشاد فٛٓب يًب ٚغًخ ثزغهغم انفبعذٍٚ، نزنك الثذ يٍ انؼغؾ نزطجٛك رهك انمٕاٍَٛ فٙ 

 ٚؼبيخزهف انًإعغبد انًؼُٛخ ثبنذٔنخ رطجٛمب عهًٛب ٔعش

 

 

 10يبدح 

  انًجبل انمؼــبئٙ

فهالؽًئُبٌ ػهٗ رًكٍٛ انًشفك انمؼبئٙ يٍ يًبسعخ دٔسِ ثأكًم ".. انؼذل أعبط انًهك"

ٔجّ ٔرٕفٛش كبفخ اإليكبَبد اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ ٔانجششٚخ نًٛبسط يب سعى نّ ثبعزمالنٛخ 

 َٔضاْخ ٔشفبفٛخ ٔػذانخ ٔعشػخ رزُبعت ٔأًْٛزّ ثبنذٔنخ انؼظشٚخ

 

 



 11 يبدح

  انًجبل انًجزًـؼٙ

نغٕء اعزخذاو انغهطخ، نزا الثذ يٍ انؼًم  –عهجٛب  –انفشد ششٚك فٙ رفشٙ انفغبد، ٔيشجغ 

داخم يكَٕبد انًجزًغ انًذهٙ نشفغ لًٛخ انًٕاؽُخ نذٖ انفشد نزذًم يغئٕنٛبرّ فٙ 

  انزظذ٘ نهفغبد

 

 

 (اَزٓــــــٗ)


