
 

 ثشايح تؼهى 

تكُٕنٕخيب حذيثخ تغبػذ ششيحخ كجيشح يٍ رٖٔ  ثشايح انتؼهى االنكتشَٔٗ: -1

االحتيبخبد انخبطخ ٔيُٓى ضؼبف انغًغ، ػهٗ انغًغ ٔانُطك ، ٔلذ عبػذ انتطٕس 

ح تتُبعت يغ فٗ انًدبنيٍ انتشثٕٖ ٔانتكُٕنٕخٗ إنٗ صيبدح االْتًبو ثتمذيى ثشاي

لذساد رٖٔ اإلػبلخ انغًؼيخ ػٍ طشيك اعتخذاو انكًجيٕتش فٗ تؼهيى ْزِ انفئخ 

كَّٕ يتًيض ثبإلثبسح ٔانتشٕيك ٔانتحفيض ػهٗ انتؼهى، خبطخ أٌ انًؼبق عًؼيب يؼتًذ 

ٔيشكض ػهٗ انجظش أكثش يٍ ثبلٗ انحٕاط. كًب أٌ انكًجيٕتش يغبػذ فٗ تحغيٍ 

ف انغًغ، حيث يًكُّ َمم انظٕاْش انطجيؼيخ انتٗ انتٕاطم ثيٍ انًؼهى ٔثيٍ ضؼب

يظؼت يشبْذتٓب نجؼذْب انضيبَٗ أٔ انًكبَٗ أٔ َذسح حذٔثٓب فٗ انٕالغ يًب يغٓم 

 ػًهيخ انتؼهى.  

  

يغ انتطٕس انتكُٕنٕخٗ فٗ يدبالد انتؼهى ثشايح انتؼهى ثٕاعطخ انًكتجبد:  -2

يًكٍ تطٕيؼٓب نتهجيخ احتيبخبد  انًختهفخ َدذ أٌ انخطخ انًُٕرخيخ نهخذيبد انًكتجيخ

 ثحيث تتضًٍ: رٖٔ اإلػبلخ انغًؼيخ 

 شبشخ نألفالو غيش انُبطمخ.  -

 إػذاد لٕائى يطبنؼخ ثبنمظض انتٗ تتُبٔل انظى أٔ ضؼبف انغًغ.  -

 تًُيخ ٔتحذيث انُششاد فٗ كم انًدبالد انخبطخ ثبنظى.  -

انتٗ نٓب أخشاط األثٕاة  -االتظبل ثًٕسدٖ أخٓضح انظى يثم: انًُجٓبد  -

 إشبساد ضٕئيخ. 

تٕفيش ثشايح تخذو انظى فٗ يدبل انتشخًخ نهغخ اإلشبسح أٔ انتذسيت انشفٓٗ  -

 ٔانتذسيت انغًؼٗ نضؼبف انغًغ. 

 

انًٓبساد االختًبػيخ ْٗ يدًٕػخ يٍ  ثشايح تًُيخ انًٓبساد االختًبػيخ: -3

دؼهّ األػًبل ٔاألَشطخ ٔانخجشاد انتٗ يتؼهًٓب انطفم ضؼيف انغًغ، ثحيث ت

إيدبثيب فٗ انتفبػم االختًبػٗ يٍ خال تذسيجّ ػهٗ انًٓبساد انتبنيخ: )اختيبس 

إتمبٌ ٔاعتخذاو أكثش  -انتحكى فٗ انًشبػش -ٔطف انًشبػش ٔاألحبعيظ -األطذلبء



يشبسكخ  –تُفيز تٕخيٓبد انكجبس  -االَذيبج فٗ انهؼت يغ األلشاٌ -يٍ ًَظ تٕاطم

نؼت األدٔاس(. ٔيًكٍ  -يٍ يٕالف انتٕاطماآلخشيٍ فٗ انحٕاس ٔػذو االَغحبة 

تغديم أَشطخ انطفم فٗ لبئًخ تغديم يغدم فيٓب كم يب حظم ػهيّ انطفم يٍ 

يٓبساد نغٕيخ فٗ يهف خبص، كزنك يؼهٕيبد ٔافيخ يٍ انٕانذيٍ ػٍ انطفم 

 ٔعهٕكيبتّ ٔاحتيبخبتّ. 

 

 

  األَشطخ انًدتًؼيخ نضؼبف انغًغ 

ٓب أفشاد ٔيؤعغبد انًدتًغ تغبػذ فٗ خذيخ انًؼهٕو أٌ األَشطخ انتٗ يًبسع

 األطفبل ضؼبف انغًغ ػهٗ يختهف انًدبالد ٔيٍ ْزِ انجشايح انًدتًؼيخ يب يهٗ: 

 االحتفبل ثأعجٕع انظى ٔإلبيخ يؼبسع كتت ػٍ انظًى ٔضؼف انغًغ.  -

 ػشع انًٕاد انتٗ تُتدٓب ششكبد انٓبتف يٍ انًؼيُبد انغًؼيخ. -

نًشبسكخ انًحهيخ فٗ اختًبػبتٓى ٔثحث طشق صيبسح تدًؼبد ٔأَذيخ انظى ٔا -

 انًغبػذح. 

سػبيخ يٕو ػطهخ خبص نًشتشيبد انظى ٔضؼبف انغًغ يغ انًغبػذح  -

 انتطٕػيخ يٍ انًؼهًيٍ ٔأػضبء يدتًغ انظى يٍ انشاشذيٍ. 

 


