
 

 

1 

  

 
 

 

 ػٓ ػضٌهٓ و" ِطٍمخ" ِصطٍش ضذ ِششوع ٔغبء ٌٕبضٍٓ 

 اٌؼبِخ اٌضٍبح

 

ثبٌششاوخ ِغ ثشٔبِذ اٌششق األوعطٍخ   واسدتٕفٍز ِإعغخ ا

 ثتّىًٌ ِٓ اٌمٕصٍٍخ األِشٌىٍخ ً"ٍِج"
 

 اٌّبدح اٌتذسٌجٍخ 

 ضّٓ اٌجشٔبِذ اٌتذسٌجً ثؼٕىاْ 
 "تّىٍٓ إٌغبء اٌٍىاتً تؼشضٓ ٌتزشثخ اٌطالق"

 
 

اد: ِإعغخ أدواس ٌٍتغٍٍش االرتّبػًئػذ  

 

 ٔبدٌخ وتبٔخ :خاٌّذسث

 ِذٌشح ِإعغخ ادواس /اششاف :أ.عضش اٌمىاعّخ

 

 ِذح اٌّششوع 

1/8/2014---31/7/2015 

 ٌٍتٕىٌخ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الي رهخ االخز او ال ٌضك  س وخ ٌّإعغخ أدوارٍّغ صمىق اٌطجغ ِضفىظ

ثذوْ ارْ سعًّ ِغجك ِٓ لجً ِإعغخ االلتجبط ِٓ اٌّبدح اٌتذسٌجٍخ 

 ادواس ٌٍتغٍٍش االرتّبػً.
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 19 ..........................................اٌّشفمبد: تّبسٌٓ اٌتذسٌت...........

 

 

 



 

 

3 

 

 خٍفٍخ ػٓ ِإعغخ ادواس 

ػٍٝ  2010,غ١ش سثؾ١خ ,رأعغذ فٟ ِطٍغ   NGOsِإعغخ ادٚاس ٟ٘ ِإعغخ فٍغط١ٕ١خ أ١ٍ٘خ 

اٌؼًّ ثغٙذ ٠ذ ِغّٛػخ ِٓ اٌطبٌجبد ٚاٌطالة ِٓ اٌغبِؼبد فٟ ِؾبفظخ اٌخ١ًٍ, ؽ١ش رُ 

رطٛػٟ وُٛٔٙ/ْ ِإ١ِٕٓ/اد ثبْ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ ٠زُ ِٓ خالي ِٕٙظ ػًّ إٌٛع 

اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ سدَ اٌفغٛاد اٌمبئّخ ث١ٓ إٌغبء ٚاٌشعبي فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ  االعزّبػٟ

ٚرؼض٠ض ِشبسوخ إٌغبء ٚرّى١ٕٙب ػٓ ؽش٠ك ئؽمبق ؽمٛلٙب االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ 

ٌغ١بع١خ,ػجش آ١ٌبد ػًّ ِذسٚعخ ٚثبٌششاوخ ِغ وبفخ اٌّإعغبد اٌؾى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ ٚإٌغ٠ٛخ ٚا

 ٚاٌذ١ٌٚخ ٚ اٌغبِؼبد األوبد١ّ٠خ اٌفٍغط١ٕ١خ 

,رؼًّ فٟ  13/12/2010ؽظٍذ ادٚاس ػٍٝ اٌزشخ١ض اٌشعّٟ ِٓ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ فٟ ربس٠خ 

ً ِشوضٞ, ع١ّب ٚاْ ِؾبفظخ ِؾبفظبد دٌٚخ فٍغط١ٓ ٚرُ اخز١بس ِؾبفظخ اٌخ١ًٍ وٕطبق ػّ

اٌخ١ًٍ رؼبٟٔ ِٓ ٔمض فٟ اٌّإعغبد اٌّزخظظخ اٌفبػٍخ ٚاٌّإصشح فٟ إٌٛع االعزّبػٟ 

  ٚرزىبًِ فٟ ػٍّٙب ِغ اٌّإعغبد األ١ٍ٘خ ثّب ف١ٙب إٌغ٠ٛخ .

 اٌشؤٌب 

 ِغزّغ فٍغط١ٕٟ ِذٟٔ د٠ّمشاؽٟ ٠ؼّٓ اٌشفب١٘خ ٚاإلٔظبف ٌٍٕغبء ٚاٌشعبي .

 سعبٌتٕب 

فٍغط١ٕ١خ رؼًّ ػٍٝ رغ١١ش اٌٛػٟ ٌٍٕٛع االعزّبػٟ فٟ اٌٛالغ اٌفٍغط١ٕٟ ِٓ ِإعغخ ِغزّؼ١خ 

 خالي رّى١ٓ إٌغبء فٟ اٌّغبالد االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ.

  أهذاف اٌّإعغخ 

ر١ّٕخ لذساد إٌغبء اٌفٍغط١ٕ١بد ٚاٌؼًّ ػٍٝ رّى١ٕٙٓ اعزّبػ١ب ِٓ خالي اٌؾذ ِٓ اٌؼٕف  أوال:

ؾٓ لبدساد ػٍٝ اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ اٌفبػٍخ ٚاٌؼ١ش فٟ ِغزّغ اٌّّبسط ػذ٘ٓ,ثؾ١ش ٠ظج

 .٠غٛدٖ اٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ 

اٌّغبّ٘خ فٟ رّى١ٓ إٌغبء اٌفٍغط١ٕ١بد الزظبد٠ب ٌٍؾذ ِٓ اٌجطبٌخ ٚخٍك فشص ػًّ ثؼ١ذح حبٍٔب:

بء اٌّغبّ٘خ فٟ رٛػ١خ إٌغحبٌخب:ػٓ اٌز١١ّض ٚاٌؾذ ِٓ اٌفغٛاد اٌمبئّخ ػٍٝ إٌٛع االعزّبػٟ .

اٌفٍغط١ٕ١بد ع١بع١بً ٚ رشغ١ؼٙب ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ اٌؾ١بح اٌّذ١ٔخ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚأخشاؽٙب فٟ 

ِٓ اعً رشش٠ؼبد ٚع١بعبد ػبدٌخ ِٕٚظفخ  ِغبالد اٌؼغؾ ٚإٌّبطشح ػٍٝ طٕبع اٌمشاس

 ٌٍٕغبء. 

رٛػ١خ اٌّغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ ٚثٕبء لذساد اٌّإعغبد األ١ٍ٘خ ٚاٌؾى١ِٛخ ؽٛي ع١بعبد  ساثؼب:

 عشاءاد إٌٛع االعزّبػٟ ٚأ١ّ٘زٙب فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ سلٟ اٌّغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ. ٚئ
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 ِٕهبد إٌىع االرتّبػً واٌتٍّٕخ  

ػٍّذ ِإعغخ ادٚاس ػٍٝ رٕف١ز ِغّٛػخ ِٓ األٔشطخ اٌزٟ ؽٛسد ِٓ خالٌٙب ِٕٙظ ػٍّٙب 

ٌؼًّ ػّٓ ِٚغبس٘ب اٌؼبَ ٚ اٌشئ١غٟ " إٌٛع االعزّبػٟ ٚاٌز١ّٕخ " ؽ١ش لشسد ِإعغخ ادٚاس ا

صالصخ ثشاِظ اعبع١خ رؼًّ ػٍٝ سدَ فغٛاد إٌٛع االعزّبػٟ ف١ٙب ٟٚ٘ االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ 

ٚاٌغ١بع١خ. ؽ١ش رُ رٕف١ز ػذد ِٓ اٌّشبس٠غ ٚاألٔشطخ اٌزٟ رٍجٟ ؽبعبد إٌٛع االعزّبػٟ 

 . ٌٍّغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ اٌؼ١ٍّخ ٚاالعزشار١غ١خ

ٟ٘ ثٕبء ػٍٝ اٌؾبعخ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاْ ِفَٙٛ إٌٛع ٔٛد االشبسح ثبْ ِب ٠زُ ؽشؽخ ِٓ ِشبس٠غ 

االعزّبػٟ ٠ّبسط ِٓ خالي اٌغ١بق اٌضمبفٟ اٌفٍغط١ٕٟ ِٚشعؼ١بد اٌّإعغخ ٟ٘ اٌمٛا١ٔٓ 

اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ اٌّظبدق ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌغٍطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚ ٚص١مخ 

ط١١ٕ١ٓ/اد أ٠ّٕب وبٔٛا؛ ف١ٙب ٠طٛسْٚ االعزمالي اٌزٟ رٕض ػٍٝ اْ دٌٚخ فٍغط١ٓ ٟ٘ ٌٍفٍغ

٠ٛ٘زُٙ/ْ اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌضمبف١خ، ٠ٚزّزؼْٛ ثبٌّغبٚاح اٌىبٍِخ فٟ اٌؾمٛق، ٚرظبْ ف١ٙب ِؼزمذارُٙ/ْ 

اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌغ١بع١خ ٚوشاِزُٙ/ْ اإلٔغب١ٔخ، فٟ ظً ٔظبَ د٠ّمشاؽٟ ثشٌّبٟٔ، ٠مَٛ ػٍٝ أعبط 

ٛق األل١ٍخ ٚاؽزشاَ األل١ٍخ لشاساد ؽش٠خ اٌشأٞ ٚؽش٠خ رى٠ٛٓ األؽضاة ٚسػب٠خ األغٍج١خ ؽم

األغٍج١خ، ٚػٍٝ اٌؼذي االعزّبػٟ ٚاٌّغبٚاح ٚػذَ اٌز١١ّض فٟ اٌؾمٛق اٌؼبِخ ػٍٝ أعبط اٌؼشق 

أٚ اٌذ٠ٓ أٚ اٌٍْٛ أٚ ث١ٓ اٌّشأح ٚاٌشعً، فٟ ظً دعزٛس ٠إِٓ ع١بدح اٌمبْٔٛ ٚاٌمؼبء اٌّغزمً 

بسٞ فٟ اٌزغبِؼ ٚاٌزؼب٠ش اٌغّؼ ث١ٓ ٚػٍٝ أعبط اٌٛفبء اٌىبًِ ٌزشاس فٍغط١ٓ اٌشٚؽٟ ٚاٌؾؼ

 .األد٠بْ ػجش اٌمشْٚ

ٌزٌه اختبسد اٌهٍئخ اٌؼبِخ ِٓ اٌشبثبد واٌشجبة ِٓ ِإعغخ ادواس ٌٍتغٍٍش االرتّبػً ِغبس  

 االرتّبػً,االلتصبدي,واٌغٍبعًاٌزٕذس و اٌتٍّٕخ واٌتشوٍض فً اٌؼًّ ػٍى حالحخ ثشاِذ وهً 

واٌّتذاخٍخ هى تّىٍٓ إٌغبء واالستمبء ثهٓ ثصىسح  الْ اٌغشض ِٓ تٍه اٌجشاِذ اٌّتشبثىخ

ِغبوٌخ ِغ اٌشرً وضّبْ ئششاوهٓ فً ِشبسٌغ اٌتٍّٕخ وػزٍخ اٌتٍّٕخ ثصىسح فؼبٌخ,ػٓ 

 طشٌك االعتفبدح ِٓ اٌّىاسد اٌّتبصخ ٌٍىصىي ئٌى سفبهٍخ واعتمالي اٌزاد.
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اٌضٍبح ٍِخص ػٓ ِششوع ٔغبء ٌٕبضٍٓ ضذ ِصطٍش "ِطٍمخ" و ػضٌهٓ ػٓ 

 اٌؼبِخ

 :َاالطبس اٌؼب 

جبٌششاوخ ِغ ثشٔبِظ ِجبدسح اٌششاوخ االِش٠ى١خ اٌششق اٚعط١خ ١ِجٟ ٚثز٠ًّٛ ِٓ ٠ٕفز اٌّششٚػ 

اٌمٕظ١ٍخ االِش٠ى١خ ٠غزٙذف اٌّششٚع إٌغبء اٌٍٛارٟ رؼشػٓ ٌزغشثخ اٌطالق عٛاء لجً اٌضٚاط 

 اٚثؼذح فٟ ع١ّغ ِؾبفظبد دٌٚخ فٍغط١ٓ.

ٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّإعغبد إٌغ٠ٛخ ٚاٌغّؼ١بد ٚاٌغبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١بد فٟ ٚعٛف ٠زُ اٌزؼبْٚ ِغ ا

 ِخزٍف ِؾبفظبد اٌؼفخ اٌغشث١خ.

 

 11/7/4113– 1/8/4112: اٌفتشح اٌضٍِٕخ 

 :اهذاف اٌّششوع 

رؼض٠ض صمخ إٌغبء اٌفٍغط١ٕ١بد اٌٍٛارٟ رؼشػٓ ٌزغشثخ اٌطالق ثبٔفغٙٓ ٚاربؽخ اٌفشطخ ٌٙٓ  .1 

ٙٓ ٚاؽز١بعبرٙٓ ٚ رط٠ٛش ِٙبسرٙٓ فٟ اٌّشبسوخ فٟ اٌؾ١بح اٌؼبِخ ٚ ثبٌزؼج١ش ػٓ ااّلِٙٓ ِٚؼبٔبر

 طٕغ اٌمشاس ٚرشغ١ؼٙٓ ػٍٝ اٌّطبٌجخ ثؾمٛلٙٓ ثبٌغبء وبفخ اشىبي اٌز١١ّض اٌّّبسط ػذ٘ب.

رؼض٠ض ِشبسوخإٌغبء اٌفٍغط١ٕ١بد اٌٍٛارٟ رؼشػٓ ٌزغشثخ اٌطالق فٟ اٌؾ١بح اٌؼبِخ ِٓ خالي  .2

غٍظ اٌمؼبء االػٍٝ ٚٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽشػ اؽز١بعبرٙٓ ِٓ االٌزمبء ثظٕبع اٌمشاس فٟ ِ

اٌّغإ١ٌٚٓ/اد خبطخ فٟ اػبدح إٌظش فٟ وزبثخ ِظطٍؼ "ِطٍمخ فٟ اٌٛصبئك اٌشع١ّخ " لجً 

 ؽظٛي اٌضٚاط .

رٛػ١خ اٌّغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ ؽٛي رغ١١ش اٌظٛسح إٌّط١خ ٌٍٕغبء اٌٍٛارٟ رؼشػٓ ٌزغشثخ اٌطالق  .3

 شبسوخ فٟ اٌؾ١بح اٌؼبِخ ٚاٌؾذ ِٓ اٌز١١ّض اٌّّبسط ػذ٘ٓ.ٚاٌزبو١ذ ػٍٝ ػشٚسح اٌّ

 

 :اٌفئخ اٌّغتهذفخ 

إٌغبء اٌفٍغط١ٕ١بد ِٓ ِخزٍف ِؾبفظبد اٌٛؽٓ ٚ ثّخزٍف االػّبس اٌٍٛارٟ ِشسْ ثزغشثخ 

 " اٚ ثؼذ اٌضٚاط .ق عٛاء لجً اٌضٚاط "أٞ اٌخطٛثخاٌطال
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 وياٌفصً األ

  تىوٍذ اٌزاد

 :ِهبساد تىوٍذ اٌزاد 

ئْ ػذَ صمخ اٌفشد ثٕفغٗ، ٚشؼٛسٖ ثأٔٗ الً أ١ّ٘خ ِٓ ا٢خش٠ٓ، ٠مًٍ ِٓ ئ٠ّبٔٗ ثمذسارٗ     

فٟ  .ٚاِىبٔبرٗ، ِّب ٠ٕؼىظ عٍجبً ػٍٝ لذسرٗ فٟ ِٛاعٙخ اٌّشىالد ٚاٌؼمجبد اٌزٟ لذ رؼزشػٗ

ِششٚع ٔغبء ٠ٕبػٍٓ ػذ اٌؼٕف رُ اٌؼًّ ػٍٝ رؼش٠ف إٌغبء ثزؼش٠ف رٛو١ذ اٌزاد ٚرغ١ٍؾ١ٙٓ 

اد ٌزٛو١ذ رارٙٓ ٚاٌزخٍض ِٓ اٌّشبػش اٌغٍج١خ ٚاٌزّبس٠ٓ اٌزفش٠غ١خ ٚػشع ؽبالد ثّٙبس

 ّٚٔبرط رغبػذ٘ٓ ػٍٝ رخطٟ اٌّشبػش اٌغٍج١خ ثؼذ رغشثخ اٌطالق.

 تؼشٌف تىوٍذ اٌزاد: 

  .أٞ ِؼشفخ اٌفشد ٌزارٗ ٚرم١١ّٗ ٌٙب: اٌزاد وّىضىػٍخ •

ٌٕشبؽبد ٚاٌؼ١ٍّبد : أٞ وؾشوخ، ٚوفؼً ، ٚوٕشبؽ ، ٚوّغّٛػخ ِٓ ااٌزاد وؼٍٍّخ •

 .اٌؼم١ٍخ وبٌزفى١ش ٚاإلدسان ٚاٌززوش

 ٠ؼٕٟ: تفصٍٍٍب تىوٍذ اٌزاد

أْ ِفَٙٛ اٌزاد رى٠ٛٓ ِؼشفٟ ٠ىٛٔٗ اٌفشد ػٓ رارٗ ِٓ خالي ِذسوبرٗ اٌشؼٛس٠خ  .1

 ٚرظٛسارٗ ٚخجشارٗ .

 أْ ِفَٙٛ اٌزاد ٠زؼّٓ ٚعٙٗ ٔظش اٌشخض ٔؾٛ ٔفغٗ عٛاء وبْ عبٌجبً أٚ ِٛعجبً. .2

 ِزؼٍُ ِٓ خالي خجشارٗ. أْ ِفَٙٛ اٌزاد .3

 أْ ِفَٙٛ اٌزاد ٠شزًّ ػٍٝ ػذح عٛأت عغ١ّخ ٚٔفغ١خ ٚاعزّبػ١خ. .4

 أْ ِفَٙٛ اٌزاد صبثذ ئٌٝ ؽذ وج١ش ئال أٗ ٠ّىٓ رؼذ٠ٍٗ. .5

 أْ ِفَٙٛ اٌزاد ٠ّىٓ ل١بعٗ ِٓ خالي خجشح اٌفشد ثبٌٛالغ. .6

 



 

 

7 

 

 اٌفصً اٌخبًٔ

 إٌىع اإلرتّبػً

 : ًوبْ الثذ ِٓ رؼش٠ف إٌغبء  ٍٓٝ رٚارٙزؼشف إٌغبء اوضشػ١ٌإٌىع االرتّبػ

ِبٟ٘ أدٚاس إٌٛع , ثبٌّفب١ُ٘ األعبع١خ ؽٛي إٌٛع االعزّبػٟ ,ِب٘ٛاٌؼٕف ػذ اٌّشاح

ٚا١ٌخ اٌزذسط ثبالؽز١بعبد ِٓ االؽز١بعبد األعبع١خ اٌٝ  ,االعزّبػٟ ٚاالؽز١بعبد

 ٌٍّفب١ُ٘.ع١ىْٛ ٘زا ِٓ خالي رّبس٠ٓ ٚف١ذ٠ٛ٘بد ٚػشٚع رمذ١ّ٠خ  .االعزشار١غ١خ ِٕٙب

 ًاٌٛػٟ ثبخزالف أدٚاس إٌغبء ٚاٌشعبي ٚرٌه ٔز١غخ  :ِٕظىس إٌىع االرتّبػ ٛ٘

ٌؼٛاًِ صمبف١خ، لب١ٔٛٔخ، أٚ ؽجم١خ أٚ غ١ش رٌه.  ٠ؼضٜ اخزالف ٘زٖ األدٚاس ئٌٝ اٌزجب٠ٓ فٟ 

ئِىب١ٔخ ٚطٛي ٚع١طشح وً ِّٕٙب ئٌٝ اٌّظبدس اٌّزبؽخ ٚاٌٝ اخزالف ؽبعبد ٚأ٠ٌٛٚبد 

دٞ ٘زا ثذٚسٖ ئٌٝ رفبٚد اٌم١ٛد اٌّفشٚػخ ٚاٌفشص اٌّزبؽخ ٚاٌمذسح وً ِّٕٙب، ٠ٚإ

 اٌزفبٚػ١خ فٟ ػاللخ وال ِٓ اٌشعً ثبٌّشأح. 

 ًاٌغ١بعبد اٌزٟ رغزٙذف وال اٌغٍبعبد اٌّضبٌذح ئصاء إٌىع االرتّبػ ٟ٘ :

 اٌغٕغ١ٓ إلفبدرّٙب ٌٚىٓ رطجك ػّٓ اٌزٛص٠غ اٌمبئُ ٌٍّٛاسد ٚاٌّغإ١ٌٚبد ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ.

 

 ٠زؼٍك ثاخؼبع اٌغ١بعبد اإلعزشار١غ١خ ئٌٝ ػ١ٍّخ ِٕزظّخ ِٓ إٌىع االرتّبػً دِذ :

اٌزؾغ١ٓ ٚاٌزط٠ٛش ٚاٌزم١١ُ ٚرٌه ثٙذف دِظ ِٕظٛس ِؼ١ٓ ٌٍّغبٚاح ٌٍٕٛع االعزّبػٟ 

ػّٓ ع١ّغ اٌغ١بعبد ٚػٍٝ وبفخ اٌّغز٠ٛبد ٚاٌّشاؽً، ثؾ١ش ٠زٌٛٝ ػ١ٍّخ اٌذِظ ٘زٖ 

 (.2001د ٚاٌزخط١ؾ. )١ٔٛ٠ف١ُ، أفشاد ٌُٙ طٍخ ثؼ١ٍّخ سعُ اٌغ١بعب

 

 أٞ رفش٠ك أٚ اعزجؼبد أٚ رفؼ١ً ٠مَٛ ػٍٝ أعبط اٌؼشق أٚ اٌٍْٛ أٚ اٌغٕظ أٚ : اٌتٍٍّض

اٌذ٠ٓ أٚ اٌشأٞ اٌغ١بعٟ أٚ األطً اٌٛؽٕٟ أٚ األطً االعزّبػٟ، ٠ٚىْٛ ِٓ شأٔٗ 

 ئثطبي أٚ ئػؼبف رطج١ك رىبفإ اٌفشص أٚ اٌّؼبٍِخ فٟ االعزخذاَ أٚ إٌّٙخ.
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رطج١ك رىبفإ اٌفشص أٚ  أٞ ر١١ّض أٚ اعزجؼبد أٚ رفؼ١ً آخش ٠ىْٛ ِٓ أصشٖ ئثطبي أٚ ئػؼبف

اٌّغبٚاح فٟ اٌّؼبٍِخ فٟ االعزخذاَ أٚ إٌّٙخ رؾذدٖ اٌذٌٚخ اٌؼؼٛ اٌّؼ١ٕخ ثؼذ اٌزشبٚس ِغ 

 ِٕظّبد أطؾبة اٌؼًّ ِٕٚظّبد اٌؼّبي، ئْ ٚعذد، ِٚغ ١٘ئبد ِخزظخ أخشٜ. اد/ِّٓض١ٍ

 اٌزٕغٍٓ فً ػبٌُ اٌؼًّاٌّغبواح ث ٍٓ: 

٠ُمظذ ثبٌّغبٚاح ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ فٟ ػبٌُ اٌؼًّ أطاللًب ِٓ ثشٔبِظ ػًّ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌّٚخ ثشأْ 

 اٌؼًّ اٌالئك:

 رىبفإ اٌفشص ٚاٌّغبٚاح فٟ اٌّؼبٍِخ فٟ اٌؼًّ. .أ

 اٌّغبٚاح فٟ األعش ػٓ اٌؼًّ رٞ اٌم١ّخ اٌّزغب٠ٚخ..ة

 ػًّ إِٓخ ٚطؾ١ّخ ٚئٌٝ ػّبْ اعزّبػٟ. اٌٛطٛي اٌّزغبٚٞ ئٌٝ ث١ئخ  .د

 اٌّغبٚاح فٟ اٌؾش٠ّخ إٌمبث١خ ٚفٟ اٌّفبٚػخ اٌغّبػ١ّخ. .د

 اٌّغبٚاح فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ رشل١خ ٚظ١ف١ّخ فؼ١ٍّخ. .ٖ

 رٛاصْ ِٕظف ث١ٓ اٌؼًّ ٚاٌؾ١بح األعش٠خ ٌٍٕغبء ٚاٌشعبي.. و

 .ٕظّخ اٌؼًّ  اٌذ١ٌٚخاٌّشبسوخ اٌّزغب٠ٚخ فٟ ارخبر اٌمشاساد، ثّب ف١ٙب فٟ ١٘ئبد ِ .ص

 

 ٍٓاٌفزىح ثٍٓ اٌزٕغ: 

اٌفغٛح ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ ٟ٘ االخزالف فٟ أٞ ِغبي ث١ٓ إٌغبء ٚاٌشعبي ِٓ ؽ١ش ِغز٠ٛبد 

 اٌّشبسوخ ٚاٌٛطٛي ئٌٝ اٌّٛاسد ٚاٌؾمٛق ٚاٌغٍطخ ٚإٌفٛر ٚاألعٛس ٚاإلػبٔبد.
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 اصتٍبربد إٌىع االرتّبػً

 

 االصتٍبربد: •

ٟ رظٙش ٔز١غخ ػذَ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌّشأح ٚاٌشعً ٚاخزالف االدٚاس ٟ٘ رٍه اٌمؼب٠ب اٌز

ح ِٓ اٌّٛاسد ٚاٌمٛح أ٠إصش عٍجب ػٍٝ ػ١ٍّخ رّى١ٓ اٌّش ٚاإلِىب١ٔبد ٚاٌفشص ِّب

 :٠ّٚىٓ ؽظش٘ب ,ٚاٌّشبسوخ فٟ ارخبر اٌمشاس ػٍٝ وً اٌّغز٠ٛبد

 .اٌز١١ّض ث١ٓ اٌزوٛس ٚاإلٔبس •

 .اٌؼٕف •

 .أحاٌفغٛح إٌٛػ١خ ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّش •

 

 تشتجظ هزٖ االصتٍبربد ة: 

 

االؽز١بعبد اٌز٠ّٕٛخ ٌٍٕٛع االعزّبػٟ.. 1 

 .اؽز١بعبد خبطخ ثبٌّشأح ٔظشا ٌالخزالف اٌج١ٌٛٛعٟ .2

 .ا٘زّبِبد إٌٛع اٌخبطخ ثبٌّشأح .3

 اٌزغز٠خ خالي اٌؾًّ. .4

 ػتء اٌفمش اٌّزضا٠ذ ػٍٝ اٌّشاح ثغجت اٌز١١ّض..5

 :ىهشَ ِب عٍ

 اٌزذسط ِٓ االؽز١بعبد اٌؼ١ٍّخ ٌالؽز١بعبد االعزشارغ١خ. ١ٌخأّٔٛرط ٠ٛػؼ ٌٍٕغبء 
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 هشَ ِبعٍى

 :ًصبربد إٌىع االرتّبػ 

ثّب أْ ٌٍشعبي ٚإٌغبء أدٚاس  :صبربد إٌىع االرتّبػً ٌٍشربي وإٌغبء •

ّّٝ ٘زٖ اٌؾبعبد /ِٚغإ١ٌٚبد ِخزٍفخ، فاْ ٌذ٠ُٙ ْ ِظبٌؼ ٚؽبعبد ِخزٍفخ. رغ

 .١خاٌؼ١ٍّخ ٚاالعزشار١غ ,ٚاٌّظبٌؼ

 صبربد إٌىع اٌؼٍٍّخ: 

٘زٖ ٟ٘ ؽبعبد إٌٛع االعزّبػٟ اٌزٟ ٠غزط١غ اٌشعبي ٚإٌغبء رؾذ٠ذ٘ب ألٔٙب ِشرجطخ  •

 ثؾ١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ.

رخزٍف ؽبعبد إٌغبء اٌؼ١ٍّخ ؽغت األدٚاس اٌزٟ ٠مّٓ ثٙب. ٘زٖ اٌؾبعبد ٟ٘ فٟ اٌغبٌت  •

 ؽبعبد آ١ٔخ ٚلظ١شح اٌّذٜ. 

إٌظ١ف ٚاٌؼٕب٠خ اٌظؾ١خ ٚاٌذخً ؽبعبد آ١ٔخ ٠ٕجغٟ  رغذ إٌغبء أْ اٌغىٓ ا٢ِٓ ٚاٌّبء •

رٍج١زٙب. ئْ رٍج١خ ؽبعبد إٌغبء اٌؼ١ٍّخ ػشٚسٞ ٌٍشلٟ ثظشٚف ِؼ١شزٙٓ، ٌٚىٕٙب 

ٌٛؽذ٘ب ٌٓ رإدٞ ئٌٝ رغ١١ش اٌٛػغ اٌذٟٚٔ ٌٍّشأح. ٠ّٚىٓ أْ ٠إدٞ رٍج١خ اٌؾبعبد اٌؼ١ٍّخ 

 .سٞ( ٌٍؼًٌٍّٕغبء فٟ ثؼغ اٌؾبالد ئٌٝ رذػ١ُ اٌزمغ١ُ إٌٛػٟ )اٌغٕذ
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 اٌضبربد واٌّصبٌش االعتشاتٍزٍخ: 

٘زٖ ٟ٘ اٌؾبعبد اٌزٟ رؼزجش٘ب إٌغبء ِشرجطخ ثٛػؼٙٓ اٌذٟٚٔ فٟ اٌّغزّغ. ٟٚ٘  •

 ِشرجطخ ثمؼب٠ب اٌغٍطخ ٚاٌزؾّىُ ٚ رمغ١ُ اٌؼًّ ػٍٝ أعبط إٌٛع االعزّبػٟ. 

إٌٛع ٠ّىٓ ٌٍؾبعبد االعزشار١غ١خ أْ رشًّ رغ١١شاد فٟ رمغ١ُ اٌؼًّ ػٍٝ أعبط  •

االعزّبػٟ ) ِضً رمغ١ُ ػًّ غ١ش رم١ٍذٞ، ِشبسوخ اٌشعبي أػجبء اٌؼًّ إٌّضٌٟ ٚسػب٠خ 

األؽفبي(، لٛا١ٔٓ رذػُ ؽمٛق اٌّشأح، اصاٌخ أشىبي اٌؼٕف إٌّضٌٟ، ِغبٚاح اٌذخً ث١ٓ 

 .إٌغبء ٚاٌشعبي ٌٕفظ ٔٛع اٌؼًّ، رّى١ٓ إٌغبء ِٓ اٌغ١طشح ػٍٝ أعغبد٘ٓ

 ًِّفهىَ تمغٍُ اٌؼ: 

اٌؼًّ ػٍٝ أعبط اٌغٕذس ٘ٛ ئعٕبد ِٙبَ ِؾذدح ألشخبص ِؾذد٠ٓ، ٠ٚظجؼ ٘زا  رمغ١ُ

اٌزمغ١ُ عضءا ِٓ ا١ٌٙى١ٍخ االعزّبػ١خ، فبٌزمغ١ُ اٌّغجك ٌٍؼًّ ٠زخز طفخ اٌمبػذح 

االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ، ِٚضبي ػٍٝ رٌه، اْ رؼزٕٟ إٌغبء ثبألؽفبي ٠ظجؼ ؽج١ؼٟ 

 بي.ٚرظجؼ أؽذٜ عّبد إٌغبء االػزٕبء ثبألؽف
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 أدواس إٌىع اإلرتّبػً

 ساٌذو: 

. ٠ٚؾذد ا/٘ٛ ّٔٛرط ٌغٍٛن فشد ٌٚىً ئٔغبْ/أغبٔخ أوضش ِٓ دٚس ٚاؽذ ٠مَٛ فٟ ؽ١برٗ •

اٌذٚس ِشوضٖ/ ِشوض٘ب االعزّبػٟ ٚاٌذٚس ِزغ١ش ٚفمب ٌٍزغ١شاد االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ 

 ٚاٌضمبف١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌغ١بع١خ اٌزٟ ٠زأصش ف١ٙب اٌفشد.

 

 :ًأدواس إٌىع االرتّبػ 

 ػبدح االٔتبد(: ئ.األدواس اإلٔزبثٍخ)1

رزأٌف ِٓ األدٚاس ٚاألػّبي اٌّشرجطخ ثبٌذٚس اإلٔغبثٟ ٚاٌزٟ ٠ٕزظ ػٕٙب ػذد ِٓ  

اٌّغإ١ٌٚبد ٚاٌّٙبَ إٌّض١ٌخ ٚاٌؼبئ١ٍخ ٚاٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌّشأح غبٌجب. ٚفٟ ثؼغ 

 . سزا اٌذٚاٌّغزّؼبد ٠مَٛ اٌشعبي ثجؼغ اٌّٙبَ اٌّشرجطخ ثٙ

 ٠ّضً ٘زا اٌذٚس ِغإ١ٌٚبد ئػبدح ئٔزبط اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٚط١بٔزٙب ٚرشًّ ػٍٝ: 

 .ِغإ١ٌٚبد ؽًّ اٌطفً ٚٚالدرٗ .1       

       .سػب٠خ األؽفبي ٚرشث١زُٙ .2       

  .ِغإ١ٌٚخ سػب٠خ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ )اٌىجبس( .3       

 .اٌؼًّ إٌّضٌٟ .4       

ئال أٗ ػبدح ِب ٠ٕظش ٌٗ ػٍٝ أٗ ػًّ غ١ش ؽم١مٟ، ٚئّٔب عضء ِٓ اٌطج١ؼخ ثبٌشغُ ِٓ أ١ّ٘خ اٌذٚس 

 ٚاٌفطشح اٌجشش٠خ اٌخبطخ ثبٌٕغبء.

عش أٚ ِمب٠ؼخ. أثٙب وً ِٓ اٌشعبي ٚإٌغبء ِمبثً األدٚاس اٌزٟ ٠مَٛ  :. األدواس اإلٔتبرٍخ2

ل١ّخ رجبد١ٌخ فٙٛ ٚرشًّ ػٍٝ اإلٔزبط فٟ اٌغٛق أٚ فٟ إٌّضي ٚرذس اٌذخً ٚثّب ٌٙزا اٌذٚس ِٓ 

٠ىزغت أ١ّ٘خ ِغزّؼ١خ خبطخ. ٠مَٛ وً ِٓ اٌشعبي ٚإٌغبء ثٙزا اٌذٚس ػبدح، ٌٚىٓ ٠ؼشف 

 ِغزّؼ١ب ػٍٝ أٗ دٚس ٌٍشعبي. ِٚب صاي ٕ٘بن رمغ١ُ ٚاػؼ ٌٙزا اٌذٚس ِب ث١ٓ إٌغبء ٚاٌشعبي 
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دٚاس روٛس٠خ، األدٚاس ػٍٝ أٔٙب ادٚاس أٔض٠ٛخ فٟ ؽ١ٓ رؼشف أخشٜ ػٍٝ أٔٙب ا ؽ١ش رؼشف ثؼغ

 ػٍّب ثبْ ٘زٖ اٌزمغ١ّبد ِزغ١شح ٚرزأصش ثؼٛاًِ ػذ٠ذح. 

 األدواس االرتّبػٍخ:.3

٠ؼزجش ٘زا اٌذٚس اِزذاد ٌٍذٚس اإلٔغبثٟ، ؽ١ش اْ ِؾٛسٖ ٠شوض ػٍٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّغزّغ 

اٌجششٞ، ٌٚىٓ ٠ّزذ اال٘زّبَ ِٓ ا٘زّبَ اعشٞ ئٌٝ ا٘زّبَ ِغزّؼٟ. ٠إدٞ ٘زا اٌذٚس ثشىً 

٠ٚؼٕٟ ثزٛف١ش اٌّٛاسد إٌبدسح، ٚرٕظ١ُ اعزخذاِٙب ِٓ لجً اٌّغزّغ ثبإلػبفخ ئٌٝ رمذ٠ُ رطٛػٟ 

اٌخذِبد اٌزٟ رغبػذ اٌّغزّغ اٌجششٞ ػٍٝ اٌجمبء ٚاٌزطٛس. ٠مَٛ ثٙزا اٌذٚس اٌشعبي ٚإٌغبء، 

غ ٠ٚؼزّذ رٛص٠ؼٗ ِب ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌّغزّؼ١خ اٌغبئذح فٟ اٌّغزّ

ٌٚىٓ فٟ اٌغبٌت ِب رمَٛ اٌّشأح ثٗ. ِٚٓ األِضٍخ ػ١ٍٗ اٌؼًّ فٟ شىً ِغّٛػبد غ١ش ِٕظّخ 

 .ٌّظٍؾخ اٌؾٟ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ خذِبد أفؼً أٚ ئؽؼبس ا١ٌّبٖ فٟ إٌّبؽك اٌش٠ف١خ

 :. األدواس اٌّضٍٍخ واٌغٍبعٍخ4

األدٚاس اٌغ١بع١خ فٟ وبفخ اٌّإعغبد االلزظبد٠خ اٌغ١بع١خ ٚاالعزّبػ١خ، ٠ٚزٍخض ٘زا  •

اٌذٚس ثغٍطخ ارخبر اٌمشاس عٛاء فٟ األعشح أٚ خبسعٙب . ِٚب صاي اٌّغزّغ ٠ٕظش ٌٙزا 

اٌذٚس ػٍٝ أٗ دٚس خبص ثبٌشعبي ثبٌشغُ ِٓ ِؾبٌٚخ إٌغبء الزؾبَ ٘زا اٌّغبي ٚػبدح 

ع األعش أِب ثطش٠مخ ِجبششح أٚ غ١ش ِجبششح ) ِؼ٠ٕٛخ ( ِب ٠ىْٛ ٘زا اٌذٚس ِذفٛ

 السرجبؽٗ اسرجبؽب ٚص١مب ثبٌّشوض ٚاٌغٍطخ.

ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أٗ ال ٠ىفٟ رؾ١ًٍ األدٚاس ٚاٌؼًّ اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ وً ِٓ اٌشعبي      •

ٚاٌّشأح ثً ٠زطٍت أ٠ؼب رؾ١ًٍ ؽج١ؼخ اٌؼًّ، اٌٛلذ اٌزٞ ٠غزغشلٗ، اّ٘ز١ٗ ٚل١ّزٗ اٌّب١ٌخ 

 ٌّؼ٠ٕٛخ.أٚ ا
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 خبٌجاٌفصً اٌ

 اٌضغظ و إٌّبصشح

 :اٌضغظ وإٌّبصشح 

١ٌخ اٌؾشذ ٌٍؼغؾ ػٍٝ اٌّشبسوبد ثّٙبسد وغت اٌزأ١٠ذ ٚأ رٙذف ٘زٖ اٌغٍغخ اٌزذس٠ج١خ اٌٝ رغ١ٍؼ

طٕبع اٌمشاس ٌزؾم١ك ِطبٌت ٚاؽز١بعبد إٌغبء اٌّطٍمبد ٚرذس٠جٙٓ ػٍٝ األعظ اٌالصِخ إلػذاد 

 ٌّغٍظ اٌمؼبء األػٍٝ الٔظبفٙٓ داخً اٌّغزّغ. ٚسلخ اٌّطبٌت ٚرمذ٠ّٙب

 :اٌضغظ 

ػّلللً عّلللبػٟ ٠ٙلللذف ٌزّض١لللً ٚعٙلللخ ٔظلللش ِٚظلللبٌؼ اٌّغّٛػلللخ اٚ اٌفئلللخ ٚاٌزلللأص١ش فلللٟ 

 اٌزشش٠ؼبد ٚاٌمشاساد ٚئؽذاس رغ١١ش. 

 :إٌّبصشح 

 ٌٍزأص١ش ػٍٝ إٌزبئظ. ٚرٙذف اٌٝرجٕٟ لؼ١خ ٚاٌذفبع ػٕٙب ٚاٌغؼٟ ٌٍّشبسوخ فٟ طٕغ اٌمشاس 

ؼاللبد اٌمبئّخ ؽٛي اٌمؼ١خ ٚرخذَ اٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ )اٌغزس ٔبطش ٠ٕبطش ٔظشح رغ١١ش اٌ

 ِٕٚبطشح(.
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 :اٌضٍّخ 

عٍغٍخ رؾّشوبد عّبػ١خ ِٕظّّخ ِٚخطّطخ ثٙذف رؼجئخ اٌغّب١٘ش ِّٚبسعخ اٌؼغؾ  •

 ٌزؾم١ك ٘ذف ِؼ١ّٓ.

 ؾّذد.عٍغٍخ ِٓ اٌؼ١ٍّّبد اٌؼغىش٠ّخ فٟ ِىبْ ِؼ١ّٓ ٌزؾم١ك ٘ذف ِ: اٌّؼٕى األصًٍ •

 :اٌتخطٍظ ٌٍضٍّخ 

 ٠ٚغت اْ ٠زّزغ اٌٙذف ثبٌخظبئض اٌزب١ٌخ: ختٍبس هذف اٌضٍّخئ

 - SMART-اٌهذف 

• Specific -ِؾذد 

•  Measurable - لبثً ٌٍم١بط 

•  Attainable - ِّٗىٓ ثٍٛغ 

•  Realistic  - ٟٚالؼ 
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• Timely    - ِؾذد ص١ِٕب 

SMART + ER 

• Evaluate -   ُرم١١ 

• Reevaluate - م١١ُ ئػبدح ر  

 

 :اعتشاتٍزبد اٌتأحٍش 

 د اٌزأص١ش ٚفك إٌّٙغ١خ اٌزب١ٌخ:٠غت اْ رزُ ػ١ٍّخ اٌزخط١ؾ العزشار١غ١ب

ثّؼٍِٛبد طؾ١ؾخ عذ٠ذح أٚ رظؾ١ؼ ِؼٍِٛبد خبؽئخ  ح/رض٠ٚذ اٌّغزمجًاٌّؼٍىِبد: •

 ِٓ ارخبر اٌمشاساد اٌظبئجخ. ا/رّىٕٗ

١ُ اٌغبئذح ِضً ) إٌظشح االرغبٖ ٠شرجؾ ثبٌؼبداد ٚاألػشاف ٚاٌمتغٍٍش فً االتزبهبد: •

 ئٌٝ ػًّ اٌّشأح أٚ ئٌٝ ِشبسوزٙب اٌغ١بع١خ ، أٚ رفؼ١ً عٍؼخ أٚ خذِخ ػٍٝ غ١ش٘ب(.

اٌغٍٛن ٘ٛ أٞ ٔشبؽ عغذٞ ، ػمٍٟ أٚ اعزّبػٟ ٠ظذس ػٓ اٌىبئٓ : تغٍٍش فً اٌغٍىن •

 .اٌؾٟ ٔز١غخ رفبػٍٗ ِغ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ

 بهبد واٌغٍىن ثبٌتتبًٌ. وغبٌجب ِب ٌضذث اٌتغٍٍش فً اٌّؼٍىِبد واالتز    
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 :ثٕبء اٌتضبٌفبد 

 

 :ًّخصبئص فشٌك اٌؼ 
 ٚاػؼ اٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف.  •

،  /حاػالِٟ /ح، ٔبؽك /حٚاػؾخ ) ِٕغك /ـٙبأدٚاس ِٚغز١ٌٛبد أػؼبئٗ •

 .... ( /ح، ١ِغش /ح، ػاللبد ػبِخ ، لبئذ /حِششف

 عــــذاً. /حِٕظُ •

  .اد/ِزؼبْٚٔٛ ػؼٛارٗ/أػؼبؤٖ •

 .اٌغّبػٟ /ـٙبشٚف ػٍّٗظ /رؾغ٠ٓؾغٓ •

 ثبٔفزبػ ِٚظذال١خ ثٛعٛد لٕٛاد ٚا١ٌبد ٚاػؾخ. اٌزٛاطً •

 ./حِشْ •

 :تغٍغً اٌتٕفٍز 
 ئؽالق اٌؾٍّخ.  •

 رٕف١ز األٔشطخ. •

 ِشالجخ اٌزمّذَ ٚاإلٔغبصاد ٚاٌؼٛائك. •

 رؼذ٠ً اٌخطّخ ئرا وبْ رٌه ػشٚس٠ًب. •

 ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ػٍٝ اٌّىبعت.ٚاٌؼؼٛاد ئؽالع األػؼبء  •

 ؾٍّخ.اخززبَ اٌ •
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 :َِهبساد اعتخذاَ االػال 

 اٌظٛسح.  –اٌزٍفض٠ْٛ  •

 اٌظٛد.  –اإلراػخ  •

 اٌىٍّخ.  –اٌّطجٛػبد  •

 خ١بساد ِفزٛؽخ. –اإلػالَ االٌىزشٟٚٔ  •

 .اٌٍّظمبد ٚاٌجٛعزشاد •
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 بدـــــــمـــاٌّشف
 

 ذسٌتاٌت تّبسٌٓ
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 ًٌتّشٌٓ اٌىشعً اٌخب: 
ٚاخز١بس ِمؼذ خبٌٟ رمَٛ ِٓ خالي اٌزّش٠ٓ اٌّزذسثخ ثبٌغٍٛط ؽٛػ١ب  رّش٠ٓ ٌىغش اٌؾٛاعض

غجبد اٚ رغشثخ ؽاللٙب ِٚشبسوزٙب ِغ ص١ِالرٙب ٚ س داٌزؾذس ػٓ أٞ ِشبػش اٚ اؽز١بعبٚ

 ثبٌغٍغخ.

 :تّشٌٓ اػشف راته 
رّش٠ٓ رمَٛ ثٗ ١ِغشح اٌغٍغخ ثزّش٠ش ٚسلخ رؾزٛٞ ػٍٝ صالس أعئٍخ رغبػذ ػٍٝ اوزشبف ِٙبساد 

ثٙب اٌّشزشوبد ٚرشٜ ثٙب اٌّزذسثخ ٔفغٙب راد ِٙبسح ػب١ٌخ ٚلذسح ثبعزخذاَ اٌّٙبسح اٌزٟ  رزغٍؼ

دٚٔزٙب ثبٌٛسلخ ِٚشبسوزٙب ِغ ص١ِالرٙب ,اٌزّش٠ٓ ٠غبػذ اٌّزذسثبد ػٍٝ اوزشبف رٚارٙٓ اوضش 

 ٚاٌزؼشف ػٍٝ رٚاد االخش٠بد ِٚشبسوخ اٌزغبسة ػّٓ ِغّٛػخ اٌؼًّ اٌغّبػٟ.

 :شزشح اٌّشىالد 
ي اٌزّش٠ٓ ػٍّذ إٌغبء ػٍٝ اٌؾذ٠ش ػٓ ِشبوٍٙٓ اٌشخظ١خ ػّٓ ِغّٛػخ ػًّ ِٓ خال

عّبػ١خ ِٚٓ صُ لبِذ اٌّشزشوبد ثؼًّ ِغغُ ٌشغشح اٌّشىالد اٌزٟ لذ رٛاعٙب اٌّطٍمبد 

ٌٚظمٙب ثبٌؾبئؾ. صُ لبِذ اؽذٜ اٌّشزشوبد ثزذ٠ٚٓ اٌّشبوً األعبع١خ اٌزٟ عزمَٛ إٌغبء ثشفؼٙب 

 ِغ لبػٟ اٌمؼبح ثبٌٍمبء اٌّزٛلغ ػمذٖ الؽمب. ٌظٕبع اٌمشاس ِٚشبسوزٙب

  :تّشٌٓ صٕذوق اٌجشٌذ 

ػجبسح ػٓ رّش٠ٓ رمَٛ ثٗ اٌّزذسثبد ثزظ١ُّ ٚسعُ ٚػًّ طٕذٚق ٌٍجش٠ذ ػّٓ 

وغش اٌغّٛد , ٚرمَٛ ثؼذٖ اٌّزذسثبد ثزجبدي  ,ػًّ عّبػٟ,٠ٙذف اٌزّش٠ٓ اٌٝ االثذاع

زذس٠ج١خ وّب ٠غبػذ ػٍٝ وشف اٌشعبئً ِٓ خالي ٘زا اٌظٕذٚق ػٍٝ ِشاؽً األ٠بَ اٌ

 اٌظفبد اإل٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خ ِٓ خالي ػ١ْٛ االخش٠ٓ.

 

 :ًٔػشض فٍٍُ وشتى 
 ٠ٛػؼ اٌفىشح إٌّط١خ ؽٛي أدٚاس وً اٌشعبي ٚإٌغبء.

http://www.youtube.com/watch?v=c6rYt8edFKs 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c6rYt8edFKs
http://www.youtube.com/watch?v=c6rYt8edFKs
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 ٌعال ٌستط

 أحد ركوب

 ظهرك إال

 إذا إنحنٌت
 

 )مارتن لوثر كينج(
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 اقوال تعمل على تعزيز الثقة بالنفس

__________________________ 

 يقول شكسبير

"اننا بحاجة للخالفات أحٌانا لمعرفة ما ٌخفٌه 

اآلخرون/ات فً قلوبهم/ن قد تجد/ي ما 

ٌجعلك/ي فً ذهول وقد تجد/ي ما تنحً له/ـها 

 تراما."اح

 

************************************** 

جربً أال تشمتً وال تكرهً وال تحقدي وال 

تحسدي وال تٌأسً وال تتشائمً, وسوف تلمسً 

 بنفسك وهً أن تشفً من أمراضكً بالفعل.
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 سنبمة كسيرة الجناحينقصة 

 طباعة وتوثيق : مؤسسة ادوار لمتغيير االجتماعي 
 راسات النسويةالمرجع : مركز الد

**************************************************** 

سنبمة طائر من أجمل طيور الغابة... ريشيا ألوانهو ااىيهة بةبهة بجمهن النهاظرين... وقهر من ارىها 
 رسمت عةمة... وأما جناحييا قيرويان ألف قصة وحكاية..

ال ب م يهههها المسههههاقات ال صههههير  منيهههها سههههنبمة ب ممههههت الطيههههران وبربههههت عميههههو منهههه  كانههههت صههههغير ... 
والطويمههة... بحههن الغابههة بكههل مهها قييهها. والكههل يحبيهها ... بحههيوت عنيهها الطيههور وحيوانههات الغابههة 

 وحبى أسماك النير الصغير  والكبير ...

طيهههران " سهههنبمة" كهههان حهههييغ كهههل طيهههور الغابهههة... قيهههر بطيهههر بب هههة ورشهههاقة... وبحمههه  عاليهههًا ال 
 الطائرات قر سرعبيا وال بب ن...ببشى الغيوم. بحاكر 

قر يوم من األيام. حم ت سنبمة قر األعالر... وابب يت عن أرضيا لبصل إلى بهةي "الحساسهين" 
الب يهههي ... و" الحساسهههين" قبيمهههة طيهههور ليههها ن هههو  عهههال.. بهههممر وبنيهههر وب نهههف كهههل مهههن بممرىههها ال 

 يبالر.. ىك ا حيونا عنيا الجميع...

بمة" أنيا قي وصمت إلى بةي األحةم... قبمك بةي لم بر موميا يومًا ولهم لموىمة األولى ظنت " سن 
بسمع عنيا.. بيها مهن الاىهور أشهكال ومهن بيهرات الهينيا أألوان يشهبيييا كهل طيهر وكهل يابهة وكهل 

 إنسان..
 قإلى أين وصمت يا سنبمة؟!.

 ىل بإمكانك أن بحيوينا عن رحةبك. 
 عما سم ت وعما رأيت؟... 
 أحي؟ ىل سيصيقك 
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بمك ىر األسئمة البر شغمت بال سنبمة... وجييت الن س كويهرًا كهر بجيهن عنيها به كان وقطنهة... 
ولكنيههها سهههرعان مههها انشهههغمت بغيرىههها عنهههيما رأت بمهههك الشهههجر ... شهههجر  كبيهههر   ات أ صهههان وأرقهههة 

 ممبي ... وعمى كل  صن أورا  واىور وأعشاش لطيور شبى...

 . وعمى أعمى أ صانيا حطت... ومن  صن إلى  صهن بن مهت.. طارت " سنبمة" بابجاه الشجر  
 وعمى كل  صن بوق ت... ببممل الجمال وبب رف إلى كل الطيور من سكان الشجر ...

طيور جميمة. ويي ة ومي بة... اسب بمبيا بكل حن وموي .. ل بهت م يها كمها ب هويت أن بم هن... 
 مس اسبم نت سنبمة ورحمت...وعن بةيىا حيوبيا كما ىر بحيوت... وقبل  رون الش

 إلى روضيا عايت " سنبمة". 

 وم يا حكايات كوير  وم ىمة. 

 عن بةي الحساسين الميىشة 

 وعن سكانيا من الطيور  ي الطباع الطيبة 

 سبروي رحةبيا لألىل واألصيقان

 وسبغير رأييم قر طيور الحساسين الطيبة.....

 بت...قر أول جمسابيا حكت سنبمة عن رحمبيا وأطن

بإنصههات واىبمههام أول األمههر سههم يا ال ههوم..... وبحهه ر شههييي باب وىهها... وقبههل أن بنيههر كةميهها 
 أسكبوىا... وب ي قبر  بغير األمر.

 نايى األىل الجبماع  ير عايي... وقيو سجل كل من الحضور موق ًا:

 . سنبمة لم ب ي صغير 
   ًطيرانيا أصبح بطيرا 

  . بنب ل لبكبشف أمورًا كوير 
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  .بب رف إلى طيور  ريبة 

  .بروي حكايات عجيبة 

  بمبينا بمببار مريبة 

   حكايابيا بحمل أمورًا جييي 

 .يرت قييا كل ما كنا ن رقو  

 .ببحيغ عن الجمال بطري ة م م ة 

إ ن ق رار ال ائمة قي صير.. أجنحة سنبمة ال بي أن ب بمع ...وقر مكان مجيول ال يصمو طير وال 
قصاعيًا سيكون الطيهران عمييها محرمهًا... والبهرون بمهن لهوكر مشهروطًا  بشر سببان.. ومن اآلن

 ومحييًا...

وقر أيهام قميمهة ن ه  ال هرار... واقبم هت أجنحهة سهنبمة يها حهرام.. ويابهل الهوكر ب يهت ال ب هوى عمهى  
 البرون ب ي أن ق يت كل إمكانية لمطيران...

م هن وأحيانها ال ب هير عمهى بنهاول الط هام... ومرت األيام... وسبنمة بهاياي حانهًا ومالمهًا.. بهرقض ال
بميههل إلهههى الصهههمت وبربهههاة إلهههى ال الهههة واالن ههراي... وعنهههيما يسهههملونيا عهههن صهههمبيا بب جهههن كيهههف 
بةم!... عن ما ا سببحيغ وىر رىينهة وكهر جامهي ال يبغيهر. يحجهن عنيها نهور الشهمس ويحرميها 

 يفن الطبي ة والحرية..

 مه يا سنبمة ما ال ي أصابك؟

 بين يوم وليمة بغيرت أيامك؟ وكيف 

 قي كنت يومًا حركة بمرحين قر الغابات 

 واليوم أمسيت أسير  ىشة بنشيين الحرية من جييي 

 وبينما ىر قر وكرىا جاومة سم ت ضجة وضوضان عالية...
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حاولهههت أن ببهههرن لبسبوضهههح النبهههم... ولكهههن بوقيههها مهههن أن ببهههرن بهههة أجنحهههة أب اىههها ب يهههي  عهههن 
 الحيغ...

ت مرت والضوضان باياي.. وال يصميا قر وكرىا إال أصوات عالية وعويل وبكان... لهم ب هي ساعا
قاير  عمى االنبظار.. ق ررت أن بطل من قبحة صغير  لب رف مها يحهيغ ومها يمكهن أن يحهاك... 
رأت عراكههًا بههين الطيهههور وسههيًة مههن الهههيمان... لههم يكههن مهههن طبههع سههنبمة أن بكهههون مههن المب هههرجين 

 بيبل بمي شكل من األشكال...ق كرت قر ال

صههرت مههن مكانيهها. قمههم يسهههبمع لصههرابيا أحههي.. مشههت بصههه وبة مههر  وبههيحرجت مههرات إلهههى أن  
 وصمت األرض وحاولت أن بساعي الجرحى وبمممم أط ال الطيور بكل عام وو ة بالن س...

  يبالر...ساعات مرت وال راك جار... وىر بيبم بالجرحى وبياوي ... ولكن أيًا منيم بوجويىا ال

ومع  رون الشمس ىهيأت الم هارك... و ىهن كهل طيهر إلهى وكهره بهين جهريح وىالهك... أمها ىهر  
 ق ي ب يت قر الساحة وحيية كسير  الجوانح.... قم ة.... قغيا سببيأ من جييي الم ارك....

مههن وكههر إلههى وكههر مشههت. عميهها بسبوضههح أمههر مهها حههيغ... قاكبشهه ت بههمن سههبن ال بههال واه... 
بب هههارك عمهههى الاعامهههة. وكهههل يريهههي أن يوبهههت بمنهههو الهههاعيم بهههة منهههااع... قب جبهههت لألمهههر قهههالطيور 

وحاولهههت أن ب هههن يم بهههمن األمهههور ال بحبهههان إلهههى قبهههال. بهههل إلهههى حهههوار واب ههها ... ليسهههمموا وبسهههمم 
 البةي...

اسبغرن الجميع شمن ىه ه الضه ي ة... م صوصهة األجنحهة المسهكينة... كيهف يكهون ليها رأي بمها 
 بل ال بيمة...يجري يا

ولكنيهها بههالر م مههن كههل المصههاعن باب ههت... ومههن عههش إلههى عههش بن مههت... وبكههل مهها لههيييا مههن 
 حنكة بيبمت... وباسب مال الحيمة ويىان األ كيان بمكنت...

ل ي ايعت سنبمة بمن طيرًا من طيور قبيمهة الحساسهين كانهت قهي ب رقهت إليهو قهر رحمبيها. قهي قانىها 
و سبيجم عمهى قبيمبيها قهر صهبيحة يهوم الغهي.. وسبسهمبيا كهل مها بممهك مهن مساًن وأببرىا بمن قبيمب

 حبون ومئونة وبسبولر عمى أعشاشيم... ولي ا ق ي يعت الجميع لبحغ سبل اليقاع عن الن س 
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قر اجبماع عام ي  ي  يًا قجرًا يحضره الطائر "الن اغ" ال ي سم وا عنو كويرًا كر يساعيىم عمهى 
ن بطههش قبيمههة الحساسههين... ميعيههة أيضههًا بههمن ىهه ا الطههائر قههي أمرىهها صههي اليجمههات ويههريحيم مهه

 باليعو  لي ا االجبماع اليام...

ومهها أن الحههت عةمهههات ال جههر حبهههى امههبألت السهههاحة بههالطيور اسهههب يايًا لبههوض الم ركهههة 
وحمايههة الههن س والمبههاع... قههر ىهه ا الم ههان احبههيت الن اشههات وكوههرت البةقههات قههر الههرأي وكههايت 

ى مجاار كشهر قييها الجميهع عهن أنيابهو بيهيف الظيهور والاعامهة لهوال بمهك الصهربة البهر ببحول إل
 انطم ت قمسكبت كل الحضور...

نظههر الجميههع بابجهههاه الصههربة. قههرأوا طيهههرًا ضههبمًا مغطههى ب بهههان  سههويان روههة.. وبصهههوت  
 مرب ع أعطى النصح والموعظة...

 " يا م شر الطيور... يا م شر األحرار"...

 أن يسر  أحي ط امكم وط ام أط الكم؟ىل برضون 

ضه اف إمكانهابكم إلهى أن بصهمكم الحساسهين قبنيهن وهروبكم  ىل سبمضون قهر بةقهابكم واع
 وبجوع صغاركم وبسبولر عمى أعشاشكم؟...

 وعمت اليباقات: 

ال وألههف ال... لههن نمكههن الحساسههين مههن أرضههنا. ولههن ن ههرط قههر ممبمكابنهها. ولههن ن بههل بحيهها  
 ا يكن الومن...ال ل والبشري ميم

وبصوت أعمى صاة الطهائر الن هاغ:" ولكهن كيهف لكهم أن بيامهوا الحساسهين األقويهان وأنهبم 
 عمى ى ه الحال قر عراك وبةف؟"... 

وههههم صههههمت الطههههائر لحظههههة... وبصههههوت أعمههههى مههههن  ي قبههههل صههههاة مههههر  وانيههههة: " صههههمبكم 
 ىايمبكم. ووحيبكم بةصكم..".
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 ام الحساسين... ييًا بيي عمى الحساسين...وقجم  ضجت الساحة اليباف: م ًا سني

ومهههر  والوهههة يصهههيح الطهههائر الن هههاغ: ال حاجهههة لكهههم بوجهههويي ب هههي اليهههوم. قهههمنبم مهههن سهههييام  
 الحساسين و يرىم... سبيامون كل جبابر  الينيا طالما ييكم واحي ...

. كيهف ال وببواقل شييي  اير الطائر الن اغ الساحة. وقهر ال يهون ألهف سهيال يبحهغ عهن إجابهة..
 يطير ى ا الن اغ؟!

ومههن بههين الجمههوع بههرن طههائر صههغير وقههال:" الن ههاغ ىههو سههنبمة" ومههن ال ةمههة البههر عمههى من ارىهها 
 عرقبيا.

 ركض الجميع وران الن اغ... ورق وا عنو ال بان  السويان.
 ومن بحت ال بان  ظيرت " سنبمة" ... ليست ض ي ة.. ولكنيا بة أجنحة..

  اببيم: لست ض ي ة بل أنبم من بمع أجنحبر... نظرت إلييم وقالت ب 
وبههالر م مههن ىهه ا قمههن أقبههل أن أكههون بههة قائههي ... أمهها الحساسههين ف ىههر طيههور مسههالمة ال بيههاجم 

ن قينهاك ألهف أحيًا. بحن الرقص والغنان والربيع.. ولكن أن ب يبم مب رقين ببنهااعون ألب هو األسهبا
 مشت. ومن بم يا مشى ألف طائر وىبف: ويون أن بمب ت إلييمبطر يبيييكم وبطر...

 لن نبمع أجنحة أحي.. لن نبمع أجنحة أحي... قكمنا لكنا يعم وسني...
ناوههًا ... صههغارًا وكبههارًا بجههي ونشههاط حبههى بابههت بةيىههم مههن أجمههل الههبةي.  وعممههوا جمي ههًا  كههورًا واع

 وقصيمبيم من أقوى قصائل الطيور البر عرقيا ى ا الامان.
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 الوسية

 

 .0991اغنية الوسية مقدمة المسلسل المصري "الوسية" عام 

 إعداد: أ. سحر القواسمة.

 مقدمة األغنية:

 مين اللى قال الدنيا دى وسية ** فيها عبيد مناكيد وفيها السيد

 سوانا رب الناس سواسية ** ال حد فينا يزيد وال يخس فيه

  

 اتفطمنا أبرياءجينا الحياه زى الندا ابرياء ** ال رضعنا كدب وال 

طب ليه رمانا السيف على الزيف ** وكيف نواجهو غير بالصدق 

 والكبرياء

   

عش يا ابن ادم بِكر زى الشجر ** موت وانت واقف زايه فى 

 مطرحك

فوق مهما الزمان  ديوال تنحنى لمخلوق بشر او حجر ** و ش

 جرحك
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 خاتمة األغنية

 مسلسل الوسية

*****************************************
 وتستمر الحٌاة بٌن ابتسامة وآه 

 فٌها إلً تاه فً دجاة 

 وإلً ضمٌره هداه 

************************* 

 وكل دٌقه بعدها وسعة , واهً الحقٌقة بس منسٌة.

 وكلنا والد تسعة وبنسعى.

 ودي مش وسٌة انما سواسٌة.

,  لملم جروحك ٌا حزٌن وامشً خطوة كمان وتخف آالمك

واحلم بعٌن صاحٌة و ال تنمشً غٌر لما تقطف زهر 

 أحالمك.

************************ 

 وتستمر الحٌاة بٌن ابتسامة وآه 

 فٌها إلً تاه فً دجاه ولً ضمٌره هداه
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