املزدهت االَتقانُت – َاصز انغشايل
ِٕن اٌٍؾظخ األوىل اٌيت ثلأ فُهب اٌْؼت اٌَىهٌ صىهرٗ ٙل اٌلوزبرىهَخ ،صىهح احلوَخ
اٌىواِخ أكهن أٔٗ أِبَ ٔظبَ ٌٌُ ٌلَٗ أٌ هاكع ِٓ ٍؾك ٘نٖ اٌضىهح ثىبفخ اٌٞوق و
األٍبٌُت ؽفبظب ػًٍ ثمبءٖ ,فأٍٝك َل اٌٍَٞخ األُِٕخ ثْىً وٍٍ ِزقناً وبفخ األٍبٌُت
اذلّغُخ واٌجْؼخ حبك اٌْؼت اٌَىهٌ ،واٍزؼبْ ثجؼٍ٘ ِٓ اٌمٞبػبد اٌؼَىوَخ ادلو٘ىٔخ
ثْىً وبًِ دلإٍَخ اٌوئبٍخ واجلهبى األِين اٌنٌ وؽلٖ ِبهً رٍه اذلّغُخ اٌفبُّخ ,
ئْ وبْ لزالً أو رلِرياً  ,افزفبءً أو رؼنَجبً .
٘نٖ األعهيح األُِٕخ واٌمىاد اٌؼَىوَخ ِىىٔخ ِٓ وبفخ ّوائؼ اجملزّغ اٌَىهٌ وىً واٌيت دتوٍذ
ورٚقّذ فالي أهثؼني ػبِبً ٌزْىًُ وزٍخ وجريح مجؼزهب ادلٖبحل واٌفَبك  ,محبَخ ٌٍٕظبَ ومحبَخ ٌٕفَهب .
ثؼل ِووه ٍٕخ وّهوَٓ ػًٍ لُبَ اٌضىهح اٌَىهَخ واالٔزهبوبد اٌيت ِبهٍهب إٌظبَ ِورىجبً عوائُ ٙل اإلَٔبُٔخ
وٍغٍٗ اٌملمي احلبفً ثبالٔزهبوبد واٌفَبك  ،إٔجؼ ِٓ غري ادلّىٓ اٌزؾبوه ِغ ٔظبَ رٍٞقذ َلاٖ ثلِبء
اٌْؼت اٌَىهٌ .و إٔؾجذ ٘نٖ اجلوائُ رَزٍيَ اٌمٞغ اٌىبًِ ِغ ٘نا إٌظبَ وثبٌزبيل اٌؼًّ ػًٍ اٌزؾٚري
ٌٍّوؽٍخ االٔزمبٌُخ.
اٌفزوح االٔزمبٌُخ ٕ٘ب رؼين اٌفزوح اٌيت رٍٍ ٍمى ٛإٌظبَ ئىل ؽني لُبَ كوٌخ ػًٍ أٍبً ِٓ اٌلٍزىه اٌلائُ اٌنٌ
حيلك ٝجُؼخ اٌلوٌخ ؤظبِهب اٌَُبٍٍ ؤَمهب اإلكاهٌ ،وحيلك ادلإٍَبد اٌزبثؼخ ذلب .وَٕٖت ثؤبِظ ادلوؽٍخ
االٔزمبٌُخ ػًٍ ئلبِخ اٌلوٌخ ثٍَٞبهتب اٌضالس ( اٌزْوَؼُخ ،اٌزٕفُنَخ واٌمٚبئُخ) و٘ى َؼين ػلَ اٌلديىِخ ٌفزوح
أٝىي رَزٍيَ ِهبَ زللكح رزّضً يف ئْٔبء اٌجُٕبد اٌزؾزُخ اٌَُبٍُخ واإلكاهَخ واٌمبٔىُٔخ ،وئػبكح اٌضمخ اٌيت رأصود
ٍٍجبً يف وً ّأْ َؼىك ئىل اٌَُبٍخ واٌلوٌخ واحلىىِخ ِٓ عواء شلبهٍبد إٌظبَ اٌمّؼٍ .ورفُٖالً رىىْ ِهّخ
احلىىِخ االٔزمبٌُخ أو أٌ رَُّخ أفوي يف ثٕبء ادلإٍَبد اٌلٍزىهَخ ػًٍ إٌؾى اٌزبيل :
 -1رْىًُ مجؼُخ وُٕٝخ رًّْ وً أٌىاْ اٌُٞف اٌَُبٍٍ ورًَّ ثأؽل األمسبء اٌيت رلي ػًٍ ِهبِهب
اٌزْوَؼُخ( ثودلبْ ِإلذ رلٌٍ وٝين ِإلذ) أو غري٘ب  ,رىىْ ِهّخ ٘نا اجلهبى اٌزْوَؼٍ ُٕبغخ كٍزىه
أزمبيل وئعبىح ثؼ٘ اٌمىأني اٌيت رَهُ يف اٍزمواه األوٙبع اٌَُبٍُخ وزٍه اٌيت رزؼٍك ثبٌى ٓٝوادلبي اٌؼبَ
وادلإٍَخ اٌؼَىوَخ ووىاهح اٌلافٍُخ وغري٘ب ِٓ اٌمىأني ماد اٌؼاللخ ثبٍززجبة األِٓ واٌؼاللبد االعزّبػُخ
ثني ادلىإٝني .

 -2حتلَل واٙؼ ولبٝغ ٌٍىلذ اٌالىَ ٌالٔزهبء ِٓ ادلوؽٍخ االٔزمبٌُخ .ومٌه اٍزٕبكاً ئىل ٝجُؼخ ادلهبَ ادلٍٞىة
ئصلبى٘ب وئىل اٌُِبد اٌمبكهح ػًٍ حتمُك ٘نا اإلصلبى يف أٍوع ولذ شلىٓ وثألً وٍفخ ٍُبٍُخ ومٌه وفك
علوي ىِين واٙؼ وجيت أْ رٕؾٖو ٘نٖ ادلهبَ ثـــ :
أ _ اٍزئٖبي اٌيِوح احلبوُ وئهنبء ٔفىمٖ ا اٌَُبٍٍ ,ػًٍ أال َغُت ػٓ مٕٕ٘ب أْ اٌلديمواُٝخ واٌْفبفُخ وزلبهثخ
اٌفَبك ال رَزمو يف احلُبح اٌَُبٍُخ واجملزّؼُخ ئال ػرب ٕٕبػخ ٝىٍَخ ادللي عى٘و٘ب ئػبكح اٌجٕبء واإلٕالػ
ادلإٍٍَ ػًٍ ضلى ََّؼ ثمُبَ ؽىُ اٌمبٔىْ وَ ّٓٚاٌزىاىْ واٌولبثخ ادلزجبكٌخ ثني اٌٍَٞبد اٌزْوَؼُخ
واٌزٕفُنَخ واٌمٚبئُخ ،وَٞجك ثبرَبق اٌولبثخ وادلَبءٌخ واحملبٍجخ اٌمبٔىُٔخ واٌَُبٍُخ ػًٍ ادلَئىٌني وحيٍّ
ؽمىق ادلىا ٓٝوؽوَبرٗ  ,وأْ اٌٍَٞىَخ واٌفَبك ٌٓ َٕزهُب ثبٍزئٖبي آي األٍل أو مبؾبٍجخ وٍغٓ هِىى
اٌمّغ واٌفَبك وػيي اٌجؼ٘ ػٓ ِٕبٕجهُ اٌؼبِخ _ هغُ أمهُخ ٘نا ادلىٙىع _ ال َغري ِٓ مٌه ُّئبً,
فبٌْفبفُخ أْ خترب ادلىإٝني واٌوأٌ اٌؼبَ أْ اخلووط ِٓ اٌلوزبرىهَخ واٌفَبك ََزلػٍ ِزبثؼزهُ اجلبكح ٌُِبد
وئعواءاد ئػبكح اٌجٕبء واإلٕالػ ادلإٍٍَ واالِزٕبع ػٓ ادلجبٌغخ ثْٕىح االٔزٖبه ثؼل رٕؾٍ آي األٍل .
ة _ وٙغ اٌمىاػل اٌالىِخ ٌزأٌٍُ ٔظبَ كديموا ٍٝعلَل َْبهن فُٗ اجلُّغ وَىىْ لبثالً يف اٌىلذ ٔفَٗ
ٌٍجمبء واالٍزّواه ِٓ فالي آٌُبد ر ّٓٚرلاوي اٌٍَٞخ وجتلَل كِبء إٌقجخ احلبوّخ ػًٍ اٌلواَ وفمبً دلب
رموهٖ اإلهاكح اٌْؼجُخ احلوح ،وّب رؼرب ػٕهب ٕٕبكَك االلزواع .
 -3رأٌٍُ عهبى لٚبئٍ ِإلذ فبػً َزىىل اٌفًٖ يف ادلٕبىػبد اٌيت ٝبدلب رْٕت يف وضري ِٓ اٌمٚبَب اٌيت
وبٔذ ِإعٍخ ،وِؼٍمخ ِٓ لجً إٌظبَ وفبٕخ ثؼل اجلوائُ اٌيت اهرىجهب ،ئم االٍزّواه يف رأعٍُهب َيَل ِٓ
االؽزمبْ وَفزؼ اجملبي أِبَ وضري ِٓ ادلٕبىػبد أْ رأفن َِبهاد أفوي ال حيّل ػمجب٘ب .
َزىىل اجلهبى ِٓ موٌ اخلربح وإٌيا٘خ واٌْفبفُخ واٌلهاَخ كوْ رَوَؼ أو ئلبٌخ اٌمٚبح اٌَبثمني (ِٓ أعً رَُري
األِىه ِب مل رزٍٞـ أَلَهُ ثبٌلَ واٌفَبك.
 -4ئٕلاه ِواٍُُ كٍزىهَخ رزؼٍك ثبٌؼلَل ِٓ اٌمٚبَب اذلبِخ رىٙؼ ِىلف (اجملٌٍ أو االٍُ ادلقزبه) ادلإلذ
وبالرفبلُبد اٌضٕبئُخ واٌلوٌُخ اٌيت ٍجك وأثوِهب إٌظبَ ئثبْ رىٌُٗ ؽىُ اٌجالك ػًٍ اػزجبه أهنب ٍِيِخ ئىل ؽني
اٌىٕىي ثبٌلوٌخ ئىل إٌظبَ اٌلديموا ٍٝاٌلائُ اٌنٌ َزىىل وؽلٖ ئثمبء أو ئٌغبء ٘نٖ االرفبلُبد اٌضٕبئُخ واٌلوٌُخ.
ثبإلٙبفخ ئىل ادلىلف ِٓ اٌمواهاد اٌيت إٔله٘ب فُّب خئ اٌْأْ اٌلافٍٍ أو اخللِخ ادللُٔخ أو غري٘ب ِٓ ّإوْ
اٌلوٌخ .

آنُاث املزدهت االَتقانُت

مبب أْ جتوثخ ادلوؽٍخ االٔزمبٌُخ جتوثخ ِود هبب وضري ِٓ اٌْؼىة يف اٌؼٖو احللَش فاْ ٕ٘بن وضري ِٓ اٌؼرب
واٌلهوً أفوىهتب رٍه اٌزغبهة أمههب:
 -1ئْ ئٍمب ٛأٌ ٔظبَ ثلػُ ػَىوٌ ِجبّو ولىاد أعٕجُخ ِمبرٍٗ ال َىفو ٌٍلوٌخ ادلؼُٕخ ثنٌه أٌ اٍزمواه
ورفبُ٘ وٝينَٕ ،زظ مٌه ِٓ أّٝبع اٌمىي اخلبهعُخ اٌلاػّخ يف اٌجٍل وٍُٞوهتب ػًٍ وضري ِٓ ِمبٌُل األِىه
فُٗ شلب َإكٌ ثبٌٚووهح ئىل أفغبهاد ثُُٕخ وٕواػبد ثني اٌمىي اٌَُبٍُخ ِغ االههتبْ ذلنٖ اٌمىي أو رٍه .
 -2أْ إٌظبَ اٌمّؼٍ اٌَىهٌ أػزّل يف ؽىّٗ ػًٍ رىضُف اجلبٔت االٍزقجبهٌ واٌَُٞوح األُِٕخ ,األِو
اٌنٌ َؼين أْ وضرياً ِٓ اٌنَٓ َؼٍّىْ يف اخللِخ األُِٕخ َؼٍّىْ حلَبة إٌظبَ ،وال َؼين مٌه أْ وً ِٕزَجني
اٌمىي األُِٕخ ِٓ ٘نا اٌٖٕف ،فهٕبن ثؼ٘ اٌىظبئف اٌلُٔب َىىْ ّبغٍى٘ب ِٓ غري ادلزىهٝني ثبالٔزهبوبد
حبمىق اإلَٔبْ أو اٌفَبك و٘نا َٕٞجك ثْىً وجري ػًٍ ادلإٍَخ اٌؼَىوَخ ػًٍ اػزجبه أهنب ِإٍَخ وُٕٝخ
رزىىْ ِٓ وبفخ ٝجمبد وّوائؼ اجملزّغ اٌَىهٌ ،األِو اٌنٌ َزٍٞت ِؼٗ احلىّخ واحلنه يف اٌزؼبًِ ِغ
ادلإٍَخ اٌؼَىوٌ ،واإلثمبء ػًٍ وً ِٓ مل رزٍٞـ َلٖ ثلِبء األثوَبء ِٓ اٌْؼت اٌَىهٌ أو ثبٌفَبك واٌؼًّ
ِٓ لجً اجملٌٍ أو اذلُئخ ػًٍ روُُِ اخلًٍ يف ادلإٍَخ اٌؼَىوَخ وعؼٍهب فؼًٍُب ٙبِٕبً ؽمُمُب ٌىؽلٖ األهٗ
واٌْؼت اٌَىهٌ .
 -3اٌزأوُل ػًٍ اٌضىاثذ اٌىُٕٝخ اٌَىهَخ يف حتوَو األها ٍٙاٌؼوثُخ احملزٍخ  ،مبب فُٗ اجلىالْ اٌَىهٌ احملزً
واٍزؼبكح اٌْؼت اٌفٍَُٞين ٌىبفخ ؽمىلٗ ادلْووػخ مبب فُٗ ؽك اٌؼىكح وثٕبء كوٌزٗ ادلَزمٍخ ػًٍ أهٙخ
وػبّٕزهب اٌملً .
ؤظوا دلب رزَُ هبب ادلوؽٍخ االٔزمبٌُخ ِٓ ؽَبٍُخ ِفوٝخ  ِٓ ,ؽُش أهنب رفًٖ ثني إٌظبَ اٌلَىزبرىهٌ
اٌّْىيل واٌلديموا ٍٝثفبًٕ لٖري وهفُغ فاْ اٌُِبد اٌيت رَزقلِهب احلىىِخ أو اجملٌٍ أو اذلُئخ الثل أْ
رواػٍ ٘نا االػزجبه حبُش رىىْ ِؤٗ وفٚفبٙخ رَزىػت اجلُّغ وال رمٍٖ أؽلاً .
اِنُاث:

عهً املظتىي انقاَىين واحلقىقٍ:
 -1اإلػالْ ػٓ اٌىلف ثبٌؼًّ ثلٍزىه اٌٍَٞخ اٌلَىزبرىهَخ .
 -2رْىًُ جلٕخ ِٓ اخلرباء واالفزٖبُٕىْ اٌلٍزىهَىْ ٌىٙغ كٍزىه ِإلذ َزالءَ ِغ ادلوؽٍخ االٔزمبٌُخ
وِزٍٞجبهتب.
 -3رْىًُ مجؼُخ رأٍَُُخ رٚغ كٍزىها علَلاً ،رزْىً ِٓ وبفخ اٌمىي اٌَُبٍُخ واٌْجبثُخ وادللُٔخ
واالفزٖبُٕني اٌلٍزىهَني وهعبي اٌمبٔىْ.
 -4اإلفواط ػٓ وبفخ ادلؼزمٍني اٌَُبٍُني وػىكح ادلٕفُني لَوا وٝىػب ئىل اٌجالك .

 -5رأِني مجُغ ادلَزٍيِبد ٌؼىكح اٌالعئني اٌَىهَني فىهاً ِٓ اٌجٍلاْ اجملبوهح .
 -6رْىًُ جلٕخ َِزمٍخ ٔيَهخ سلزٖخ دتٍه وبفخ اٌٖالؽُبد ِهّزهب اٌجؾش واٌىْف وئكأخ وزلبٍجخ
وً ِٓ رٍىصذ َلاٖ ثلَ اٌْؼت اٌَىهٌ فالي فزوٖ اٌضىهح ئْ وبْ ِٓ ادللُٔني أو ِٓ لىاد اجلُِ
واألِٓ اٌلافٍٍ ،ئٙبفخ ئىل رؼىَ٘ ادلزٚوهَٓ وئػٞبئهُ األوٌىَخ يف هفغ اٌ ُُٚاٌنٌ إٔبهبُ .
 -7رْىًُ ُ٘ئخ وُٕٝخ ٌٍّٖبحلخ واإلٖٔبف وهك ادلظبمل ِٓ أعً اٌىْف ػٓ ادلفمىكَٓ ورَىَخ وبفخ
األِىه إٌبجتخ ػٓ االٔزهبوبد اٌيت ِبهٍهب إٌظبَ اٌلَىزبرىهٌ فالي األهثؼني ٍٕخ ِٓ ؽىُ آي األٍل
وّٙبْ احلمىق األٍبٍُخ ثبٌزؼىَ٘ وهك ادلظبمل وئػبكح اٌزأًُ٘ ٌٚؾبَب اٌزٍَ ٜواٌؼٕف اٌَُبٍٍ .

عهً املظتىي االقتصادٌ:
- 1اختبم فٞىاد ٍوَؼخ فالي ادلوؽٍخ االٔزمبٌُخ ِٓ لجً اذلُئخ أو احلىىِخ أو اجملٌٍ ادلإلذ يف ِجبّوح
ػىكح ادلبي اٌؼبَ ادلَووق خليَٕخ اٌلوي.
 - 2اختبم فٞىاد الزٖبكَخ ٍوَؼخ أَٚبً رزؼٍك ثأِىاي اٌفَبك وٙج ٜفيَٕخ اٌلوٌخ واحلفب ٟػٍُهب
وِوالجخ ٔفمبهتب وئَواكاهتب واختبم فٞىاد ِلهوٍخ إلٔؼبُ االلزٖبك اٌىٝين ِٓ فالي ىَبكح االٍزضّبه
ورىفري فوٓ اٌؼًّ وفف٘ اٌلَٓ اٌؼبَ وىَبكح اإلَواكاد .
- 3اختبم ئعواءاد لبٔىُٔخ وئكاهَخ دلىاعهٗ أٌ اٍزغالي حلبٌخ ادلوؽٍخ االٔزمبٌُخ ِٓ هتوَت اٌىزٍخ ادلبٌُخ ئىل
فبهط اٌجالك.
- 4اػزّبك ٍُبٍبد ِلهوٍخ وٍوَؼخ وئعواءاد لبٔىُٔخ ٕبهِخ ٌّٚبْ اٍزمواه ٍؼو ٕوف اٌٍريح
اٌَىهَخ دلب ٘نا األِو ِٓ ػىالت وفُّخ .
- 5اػزّبك ٍُبٍبد ِلهوٍخ وٍوَؼخ ػًٍ ادلَزىي اٌزمين واحملبٍيب واجللوي االلزٖبكَخ دلإٍَبد
اٌلوٌخ اإلٔزبعُخ واخللُِخ ٌيَبكح فبػٍُزهب وحتىٍَهب ئىل لٞبع هاثؼ ورٕبفٍَ ػًٍ ادلَزىي احملٍٍ
واخلبهعٍ.
- 6اػزّبك ٍُبٍبد ٙوَجخ ِفٍٖخ وواٙؾخ رأفن عبٔت اٌؼلاٌخ يف َٔجخ اٌلفً واألهثبػ وثْىً
رٖبػلٌ وآٌُبد ٍوَؼخ ٌٍغجبَخ َواػً يف ٘نٖ اٌَُبٍبد اٌملهح اٌْوائُخ ٌٍّىإٝني واالٍزضّبه
ورْغًُ اٌُل اٌؼبٍِخ.
- 7رفؼًُ اإلكاهح ادلقزٖخ ٌٍولبثخ واٌزفزُِ وئػٞبئهب ٕالؽُبد واٙؾخ ووبٍِخ يف زلبٍجخ ادلقبٌفني
وادلمٖوَٓ واٌفبٍلَٓ .
- 8االٍزّواه ثلػُ اٌٞجمبد اٌفمريح ثبدلىاك األٍبٍُخ وّىزَت ّؼيب .

عهً املظتىي االجتًاعٍ:
- 1اٌزووُي ػًٍ ّٙبْ أؼىبً اٌزغُرياد اٌَُبٍُخ ئجيبثبً ال ٍٍجبً ػًٍ اٌىٙغ االعزّبػٍ فالي اٌفزوح
اٌمٖريح ٌؼّو احلىىِخ ،وِؼبجلخ أٌ رل٘ىه ٝجُؼٍ أو ِفزؼً ثبٌَوػخ اٌمٖىي .
- 2اٌزأوُل ػًٍ االٌزياَ ثبحلمىق االلزٖبكَخ واالعزّبػُخ ٌٍْؼت اٌَىهٌ.

عهً املظتىي األيين وانعظكزٌ:
- 1ئػبكح ُ٘ىٍزهب وحتلَل ِهبِهب حتلَلًا واٙؾبً َىفّ مجُغ جتبوىاهتب وسلزٍف أّىبي رلفٍّهب يف ؽُبح
ادلىإٝني وَوفغ احلّبَخ اٌمٚبئُخ ػٕهب وزلبٍجزهب واٌزياِهب مبٖبحل اجملزّغ ال احلىىِخ .
- 2ئػبكح االػزجبه ٌٍّإٍَخ اٌؼَىوَخ ِٓ فالي فه االهرجب ٛثُٕهب وثني ِإٍَبد اٌلوٌخ األفوي وػًٍ
هأٍهب ِإٍَخ اٌوئبٍخ ػًٍ اػزجبه٘ب ِإٍَخ وُٕٝخ ِهّزهب اٌلفبع ػٓ ؽلوك اٌى ٓٝووؽلح اٌجالك
واٌٍَُ األٍٍ٘ ومحبَخ اٌلٍزىه واحلفب ٟػًٍ اٌلديمواُٝخ ادللُٔخ واٌْوػُخ اٌَُبٍُخ .

عهً املظتىي انثقايف واإلعاليٍ وانتعهُى:
ّٙ- 1بْ ؽوَخ اٌوأٌ واٌزؼجري كوْ لُىك.
- 2ئٌغبء وىاهح اإلػالَ ورْىًُ ُ٘ئخ وُٕٝخ ٌإلػالَ ذلب ٕالؽُبد اٌىىاهح .
- 3اٌؼًّ ِجبّوح ػًٍ ئٕلاه لبٔىْ ػٖوٌ ٌٍّٞجىػبد ،ورغُري وعٗ اإلػالَ اٌومسٍ ثْىً وبًِ
وولف اخلٞبة اإلػالٍِ اٌٍَٞىٌ اٌَبئل.
- 4اٌَّبػ حبوَخ اإلػالَ احملٍٍ واٌؼويب واٌلويل مبب ََبػل ػًٍ رأِني ِٕبؿ ئػالٍِ ِالئُ َىىْ فبػالً
ثىً ّفبفُخ ووٙىػ وَوالجهب.
يف ػٍُّخ اٌزؾىي اٌلديمواِّ ٍٝ
- 5رأِني اٌىٕىي ئىل ادلؼٍىِبد حبوَخ وبٍِخ ػًٍ وبفخ اجملبالد .
- 6اٌزأوُل ػًٍ ِىزَت رلبُٔخ اٌزؼٍُُ ٌىبفخ ادلواؽً اٌلهاٍُخ وئٌياُِزٗ ؽىت هنبَخ ادلوؽٍخ اإلػلاكَخ .
ّٙ- 7بْ احلوَخ اٌضمبفُخ وادلْبهَغ اٌضمبفُخ ثىبفخ عىأجهب األكثُخ واٌفُٕخ.

عهً املظتىي انظُاطٍ :
- 1حتوَو ادلٕظّبد اٌْؼجُخ واالحتبكاد وإٌمبثبد ادلهُٕخ ِٓ وٕبَخ اٌلوٌخ واذلُّٕخ احليثُخ .

- 2رىفري ّوو ٛاٌؼًّ احلو وادلَزمً ٌٍّٕظّبد واجلّؼُبد ادللُٔخ ورىىْ علَوح هبنٖ اٌزَُّخ َىىْ
أٍبٍهب اٌْفبفُخ اٌىبٍِخ ئىل ئٕلاه لبٔىْ ػٖوٌ َٕظُ ػٍّهب .
- 3اإلػالْ ػٓ أْ مجُغ األؽياة اٌَُبٍُخ وادلٕظّبد واجلّؼُبد اٌمبئّخ ورٍه اٌيت ديىٓ أْ رزْىً
ؽىت ٕلوه لبٔىْ أؽياة ولبٔىْ ٌٍغّؼُبد علَل َٕظُ ػٍّهب ٘ت أؽياة وِٕظّبد ومجؼُبد
حتذ اٌزأٌٍُ دتبهً ػٍّهب مبغوك رملمي ئفٞبه ئىل اٌىىاهاد ادلقزٖخ .
- 4رْىًُ جلبْ إلػلاك ِْووػبد اٌمىأني اٌيت َزٍٞجهب اٌلٍزىه اجلُل ،ويف ِملِزهب لبٔىْ األؽياة،
ولبٔىْ اجلّؼُبد ،ولبٔىْ االٔزقبثبد اٌزْوَؼُخ واحملٍُخ ،ولبٔىْ اإلػالَ وغري٘ب ِٓ اٌمىأني .
- 5اٌؼًّ ػًٍ اٍزؼبكح ِإٍَبد اٌلوٌخ أكواه٘ب وّإٍَبد ٙبِٕخ ٌٍّغزّغ (ِإٍَخ اجلُِِ ،إٍَخ
اٌمٚبءِ ،إٍَخ اٌزؼٍُُ ،ادلإٍَبد االلزٖبكَخ وادلبٌُخ واخللُِخ وغري٘ب ِٓ ادلإٍَبد.
- 6رىفري ِب ٍَيَ ٌّٚبْ ٔيا٘خ ػٍُّبد االٍزفزبء ػًٍ اٌلٍزىه اجللَل وػًٍ أزقبثبد رلٌٍ اٌْؼت
اٌيت ٍززُ يف ظٍّٗ ووفك لبٔىْ أزقبثبد علَل (رْبهن مجُغ اٌمىي واالجتب٘بد يف وٙغ َِىّكرٗ
وٌٌُ يف ِٕبلْزهب وؽَت.

قعاَا يهشيت َقتعُها انىظع انظىرٌ
- 1االٌزياَ ثبٌْوػخ اٌلوٌُخ حلمىق اإلَٔبْ وادلىاصُك اٌلوٌُخ ادلٖبكق ػٍُهب ِٓ لجً احلىىِخ اٌَىهٌ
ػًٍ اػزجبه أهنب اٌزياِبد كوٌُخ وأْ َىىْ ِٓ ٍٕت اٌلٍزىه اٌَىهٌ .
- 2وؽلح اٌلوٌخ اٌَىهَخ أهًٙب وّؼجبً .
- 3االػزواف حبمىق مجُغ األلٍُبد اٌمىُِخ  ،ػًٍ أٍبً ادلىإٝخ اٌىبٍِخ وادلَبواح اٌزبِخ ثبحلمىق
واٌىاعجبد.
- 4كديمواُٝخ اٌلوٌخ وِلُٔزهب ثٖوف إٌظو ػٓ اٌؼوق واجلٌٕ واٌلَٓ .
- 5حتلَل ِلّح اٌوئبٍخ مبب ال َيَل ػٓ أهثغ ٍٕىاد ،وٌلوهرني ِززبٌُزني .
- 6فًٖ اٌٍَٞبد اٌضالس ورأِني اٌزىاىْ ثُٕهب.
ّٙ- 7بْ ؽوَخ ادلوأح وؽمىلهب يف وبفخ ادلُبكَٓ ،مبب يف مٌه ؽمىلهب يف األؽىاي اٌْقُٖخ .
- 8اٌزأوُل ػًٍ ِلُٔخ اٌلوٌخ َىىْ أٍبٍهب ؽُبكَخ اٌلوٌخ واثزؼبك هعبي اٌلَٓ ػٓ اٌَُبٍخ وأْ رىىْ
كوٌخ ؽمىق.
- 9اجلُِ واٌمٚبء ادلَزمٍّني اٌمبكهَٓ ػًٍ محبَخ اٌلٍزىه واٌلوٌخ اٌلديمواُٝخ ادللُٔخ .
- 10رْىًُ رلٌٍ ٌألِٓ اٌمىٍِ ،حيلك اٌمبٔىْ رىىَٕٗ وٕالؽُبرٗ ،وَِإوٌُبرٗ.

- 11رْىًُ احملىّخ اٌلٍزىهَخ ِٓ لجً رلٌٍ ؽىّبء ديضٍىْ ّٙري اٌْؼت اٌَىهٌ.

انعذانت االَتقانُت:
وٍ٘ رلّىػخ اٌزلاثري اٌمٚبئُخ وغري اٌمٚبئُخ ِٓ أعً ِؼبجلخ ِب وهصزٗ اٌلوي اٌَىهَخ ِٓ أزهبوبد عَُّخ
حلمىق اإلَٔبْ .ورز ّّٓٚاٌزلاثري يف ادلالؽمبد اٌمٚبئُخ ،وجلبْ احلمُمخ ،وثواِظ عرب اٌٚوه وأّىبي ِزٕىّػخ
ِٓ ئٕالػ ادلإٍَبد.
ِٓ أُ٘ االٍزؾمبلبد ٌٍفزوح االٔزمبٌُخ ٘ى رّٞني اٌٚؾبَب مبؾبوّخ وزلبٍجخ وبفخ األّقبٓ اٌنَٓ لبِىا
ثبالٔزهبن حبمهُ ورؼىَ٘ اٌٚوه اٌنٌ إٔبهبُ ػًٍ وبفخ ادلَزىَني ادلبكٌ وادلؼٕىٌ واالٌزياَ ثؼلَ رىواه ٘نٖ
االٔزهبوبد ،وػلَ اٌزمٖري ثزٕفُن ٘نٖ ادلهّخ دلب ذلب ِٓ ػىالت وفُّخ ٍزإكٌ ئىل أمَبِبد اعزّبػُخ
وٍُىًٌل غُبة اٌضمخ ثبدلإٍَبد اجللَلح واٌؼبٍِني ػٍُهب.
االٌُبد:
- 1املالدقاث انقعائُتٌ :ىبفخ األّقبٓ اٌنَٓ لوهوا أو ّبهوىا أو ٔفن رٍه اجلوائُ فالي ِوؽٍخ

اٌضىهح وِب لجٍهب واٌزووُي ػًٍ اٌنَٓ َؼزربوْ أوضو ِٓ َزؾًّ ادلَإوٌُخ ذلنٖ اجلوائُ ،ئم رَبػل
٘نٖ اٌزؾمُمبد ِغ اٌمبكح موٌ إٌفىم(ئْ وبٔىا ٍُبٍُني أو ػَىوَني) وزلبوّزهُ ػًٍ ؽل ٍىاء

يف رمىَخ ٍُبكح اٌمبٔىْ ٌٍّوؽٍخ االٔزمبٌُخ ،ورجؼش ثوٍبٌخ لىَخ ِفبك٘ب أْ اجلوائُ ِٓ ٘نا إٌىع ٌٓ
ََّؼ هبب ٍِٞمبً يف رلزّغ حيزوَ وٍَيَ ؽمىق اإلَٔبْ .وأْ َأفن ثؼني االػزجبه أْ ادلالؽمخ اٌمبٔىَخ
وؽل٘ب الديىٓ حتمُك اٌؼلاٌخ مبؼيي ػٓ رلاثري أفو .فبٌٞجُؼخ اٌىاٍؼخ إٌٞبق ذلنٖ اجلوائُ رظهو أٔٗ
غبٌجبً ِب َزؼنه ِؼبجلخ ٘نٖ األفريح ػرب ٔظبَ اٌؼلاٌخ اجلٕبئُخ اٌؼبكٌ – ِب َىٌّل "صغوح اإلفالد ِٓ
اٌؼمبة" .وغبٌجبً ِب رووّي اٍزوارُغُبد ادلالؽمخ اٌفبػٍخ اخلبّٕخ ثبجلوائُ اٌىاٍؼخ إٌٞبق ػًٍ
ادلقٞٞني ٌٍغوائُ وِٕظُّّهب ،أوضو ِٕٗ ػًٍ موٌ ادلواوي األل ًّ ّأٔبً أو َِإوٌُخ.
- 2جرب انعزر :رؼزوف احلىىِخ االٔزمبٌُخ ػربٖ ثبألٙواه ادلزىجًلح ورزقن ورزّقن فٞىاد دلؼبجلزهب .
وغبٌجبً ِب رز٘ ّّٓٚنٖ ادلجبكهاد ػٕبٕو ِبكَخ (وبدللفىػبد إٌملَخ أو اخللِبد اٌٖؾُّخ ػًٍ ٍجًُ
ادلضبي) فٚالً ػٓ ٔىاػٍ هِيَخ (كاالعتذار اٌؼٍين أو ئؽُبء َىَ اٌنوو ي) .وهتلف ِجبكهاد عرب

اٌٚوه ئىل ِؼبجلخ األٙواه اٌيت رَجّجذ هبب ٘نٖ االٔزهبوبد .فزىىْ ػًٍ ّىً رؼىَ٘ ػٓ اخلَبئو
اٌيت متّ رىجّل٘بِ ،ب ََبػل ػًٍ خت ٍّٞثؼ٘ رجؼبد االٔزهبوبد .وديىٓ أَٚبً أْ رىىْ ِىعّهخ ضلى

ادلَزمجً – ثبٌؼًّ ػًٍ ئػبكح رأًُ٘ اٌٚؾبَب ورأِني ؽُبح أف ًٚذلُ– وَِبػل ًح ػًٍ رغُري
ين ػًٍ أّْ اٌٚؾبَب ِٓ
األٍجبة اٌىبِٕخ وهاء رٍه االٔزهبوبد .عرب اٌٚوه ٘ى مبضبثخ رأوُل ػٍ ّ
ؽبٍٍِ احلمىق وحي ّك ذلُ ثبٌزؼىَ٘ .
- 3ئصالح املإطظاث  :وًَّْ ِإٍَبد اٌلوٌخ اٌمّؼُخ ػًٍ غواه اٌمىي ادلٍَّؾخ ،واٌْوٝخ
واحملبوُ ،ثغُخ رفىُه – ثبٌىٍبئً ادلٕبٍجخ – آٌُخ االٔزهبوبد اٌجُٕىَخ ورفبكٌ رىواه االٔزهبوبد
اخلٞريح حلمىق اإلَٔبْ واإلفالد ِٓ اٌؼمبة .
- 4جلاٌ احلقُقت َ :زؼهل اٌمبئّني ػًٍ ادلوؽٍخ االٔزمبٌُخ ثزْىًُ جلبْ ٌٍزؾمُك يف أمنب ٛاالٔزهبوبد
ادلٕزظّخ واٌزجٍُغ ػٕهب ،واٌزىُٕخ ثاعواء رؼلَالد وَِبػلح يف فهُ األٍجبة اٌىبِٕخ وهاء
االٔزهبوبد اخلٞريح حلمىق اإلَٔبْ .ورزّقن ِجبكهاد اٌجؾش ػٓ احلمُمخ أّىبالً ػلَلح – مبب يف
مٌه ؽوَخ رْوَغ ادلؼٍىِبد ،وهفغ اٌَوَّخ ػٓ احملفىظبد ،واٌزؾمُمبد يف ِٖري ادلفمىكَٓ –
ورأٌٍُ جلبْ حتمُك غري لٚبئُخ ،مبب يف مٌه جلاٌ احلقُقت .ورؼزّل ٘نٖ اٌٍغبْ ػلكاً ِٓ فٞىاد
اٌزؾمُك – محبَخ األكٌّخ ،ومجغ احملفىظبد ،وِمبثٍخ اٌٚؾبَب واٌْقُٖبد اٌفبػٍخ اٌَُبٍُخ
اٌوئَُُخ ،واٌىٕىي ئىل ِؼٍىِبد اٌلوٌخ ؤْو٘ب ،وئٕلاه اٌزمبهَو واٌزىُٕبد  .ويف اإلِىبْ ئٙبفخ
رلاثري أفوي .فزقٍُل اٌنوويِ ،ضالً ،واجلهىك اٌؼلَلح ٌٍؾفب ٟػًٍ مووي اٌٚؾبَب ِٓ فالي
ئْٔبء ِزبؽف ،وئلبِخ ٖٔت رنوبهَخ وغري٘ب ِٓ ادلجبكهاد اٌوِيَخ ِضً ئػبكح رَُّخ األِبوٓ
اٌؼبِخ ،وغري٘ب ،لل ثبرذ عيءاً ِهّبً ِٓ اٌؼلاٌخ االٔزمبٌُخ يف ِؼظُ أضلبء اٌؼبمل .وِغ أّْ رلاثري اٌؼلاٌخ
االٔزمبٌُخ رورىي ػًٍ ِىعجبد لبٔىُٔخ وأفاللُخ ِزُٕخ ،ئٌّب أّْ ٘بِِ االٍزُفبء هبنٖ ادلىعجبد وجري،
وثنٌه ِب ِٓ ِؼبكٌخ رٕبٍت اٌَُبلبد وبفخ .

يقتزح أظايف
رْىًُ رلٌٍ ؽىّبء ِٕزقت َزىىْ ِٓ ّ 100قُٖخ ٍىهَخ َْىٍىْ ّٙري اٌلوٌخ اٌَىهَخ وَزىىْ ِٓ
ادلإٍَبد اٌلَُٕخ دلىىٔبد اجملزّغ اٌَىهٌ وادلىىٔبد االصُٕخ ِٕبٕفخ ِغ اٌْقُٖبد االػزجبهَخ ػًٍ ادلَزىي
اٌضمبيف واٌفين وااللزٖبكٌ واٌمبٔىين واٌَُبٍٍ واٌؼٍٍّ وُ٘ئبد اجملزّغ ادللين واألٍٍ٘ ومٌه ثؼل حتلَل ِلرٗ
اٌمبٔىُٔخ ػًٍ أْ َزُ أزقبة اجلُّغ ؽَت ِوعؼُخ وً ّقٔ ئْ وبْ ػًٍ َِزىي ادلإٍَبد أو إٌمبثبد
ِهّزٗ:
- 1رؼُني لبئل ٌٍغُِ واٌمىاد ادلٍَؾخ

- 2رؼُني هئٌُ االٍزقجبهاد.
- 3رْىًُ أػٚبء احملىّخ اٌلٍزىهَخ
- 4اٌولبثخ ورملمي االلزواؽبد ٌٍربدلبْ .
- 5أْ َىىْ عيء ِٓ لواه احلوة واٌٍَُ ِغ اٌٍَٞخ اٌزْوَؼُخ وِإٍَخ اٌوئبٍخ .
ػًٍ مجُغ اٌمىي اٌَُبٍُخ يف ٍىهَخ أْ رلهن أْ االٍزجلاك واٌفَبك ديىٓ أْ َزقفً حتذ وً
اٌؼجبءاد اإلَلَىٌىعُخِ ،هّب وبٔذ ِوعؼُزٗ اإلَلَىٌىعُخ كَُٕخ وبٔذ أو لىُِخ أو ػٍّبُٔخ أو ِبهوَُخ أو
ٌُرباٌُخ ،وٌٓ ٍىهَخ ٌٓ رمجً ثأٌ ِٓ ٘نٖ إٌّبمط ،فّٓ ٍِٖؾخ مجُغ اٌمىي اٌَُبٍُخ اٌزىإً ئىل ارفبق ػًٍ
ّٙبٔبد ِزجبكٌخ الؽزواَ وُٕبٔخ احلمىق اٌفوكَخ ٌٍّىا ٓٝواحلمىق اجلّبػُخ ٌألؽياة وِٕظّبد اجملزّغ
ادللين ،أَب وبْ اٌٍىْ اٌَُبٍٍ واإلَلَىٌىعٍ ٌألغٍجُخ اٌيت ٍزَفو ػٕهب ٕٕبكَك االلزواع ،فٖٕبكَك االلزواع
كواهٖ وٍ٘ ئْ ٕىرذ ٌه اٌُىَ ،فمل رٖىد خلٖىِه غلاًٌ ،نا ػًٍ اجلُّغ أْ َزؾَجىا ذلنا اٌلوهاْ يف
رغري ٕٕبكَك االلزواع.
وقبم بذا املزدهت االَتقانُت وطقىغ انُظاو عهً كافت انقىي انظُاطُت املعارظت انعًم بشكم جذٌ
وفاعم ظًٍ أجُذة وأطض واظذت نتفعُم انعًم واالطتًزار بشكم َعطٍ َتائج جىهزَت عهً
األرض َظتهشو اطتًزار انثىرة وانىصىل ئىل غاَتها وأمهها األيىر انتانُت:
 -1ودذة اهلذف
نُض يٍ انالسو بانعزورة أٌ تتىدذ قىي املعارظت يف انزأٌ نكٍ يٍ انعزورٌ أٌ َكىٌ نذي
اٌمىي اٌَُبٍُخ هذف يشتزك واظخ َعًم عهُه االطزاف.
 -2انقبىل انكايم بشزعت دقىق اإلَظاٌ.
ئٌ قبىل هذا األيز نذي اٌمىي اٌَُبٍُخ دوٌ تبين يربراث وأعذار دىل خصىصُت انىظع
انظىرٌ طُشجع كثًنا يٍ انُاص املزتابٌن يٍ احلزاك انشعيب عهً أٌ َتعاطفىا يعه وَذفع أَعا
كثًنا يٍ رجاالث انظهطت ئىل انتخهٍ عٍ َظاو انعصابت انيت حتكى انبهذ بظبب شعىرهى أٌ هُاك
َظاو يىاطين طىف حيكى انبهذ يظتقبال.
 -3انشفافُت واملصذاقُت.
انشفافُت واملصذاقُت نُظا جمزد شعارٍَ َزفعاٌ بم مها ممارطت عًهُت يٍ أجم كظب ثقت انُاص
بانقىي انظُاطُت انيت طتذكى انبهذ يف املظتقبم .ئٌ عهً اٌمىي اٌَُبٍُخ أٌ تُظجى يف هذا األيز
ألٌ انعًم انثىرٌ َتبىن انقُى واألخالق املُافُت نهذَكتاتىرَت وطجهها انذٌ تُعذو فُه انشفافُت

واملصذاقُت .ويع هذا فاٌ كم املإشزاث دىل ممارطت انشفافُت واملصذاقُت نذي اٌمىي اٌَُبٍُخ
ِبىاي ٙؼُفبً علاً ئٌ مل تكٍ يعذويت نذي بعط األطزاف.
 -4حتذَذ املظار
عهً اٌمىي اٌَُبٍُخ أٌ حتذدا املظار ملظتقبم طىرَا بشكم واظخ بعذ طقىغ انُظاو وهذا َظتهشو
رؤَت واظذت يف هذا اجملال.
 -5املصاحلت انىطُُت .
عهً قىي املعارظت انظُاطُت وانشبابُت أٌ تأخذ يف دظباهنا وبشكم دائى أٌ املصاحلت انىطُُت جشء
يٍ آنُاث عًهها يٍ أجم انذونت انظىرَت بعُذا عٍ انثأر وانعغُُت واحلظاباث انعُقت ملا هلذا
األيز يٍ أمهُت يف انىدذة انىطُُت ويظتقبم األجُال يف طىرَا.
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