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جلضًم
مً املّشوٗ أن الهذٗ الزي حععى ئلُه ١ل لاظش مً خال ٥ئسظا ٥أبىائها ئلى املذاسط َى الخٙاً ِلى الهىٍت والترار وهٝله
مً حُل ئلى آخش والخيؽئت الاحخماُِت والخّلُم والخأَُل املنهي للخشٍجحن .ولً جخدَ ٞٝزٍ الٕاًاث ئال بمذسظت واُّٜت ومىٙخدت؛ جيؽذ
حُٕحر الىا ْٜوالشقي بأداء أبىائها هدى املماسظت الخُُٝٝت لخبراث الخُاة داخل أظىاسَا .و٠زا بمذسظت مّٙمت بالخُاة جى٘ش مىاخا وٌُُٙا
وحزابا وخُاة وبُُّت جشج٢ض ِلى املماسظت إلاًجابُت لألوؽىت املخىىِت التي ٌعّذ املخّلم باملؽاس٠ت ٘يها وٍد ٞٝراجه مً خاللها.
في ظُا ٛما ر٠شهاٍ ،خاولىا بؽ٣ل مخىالْ الخىك في مىلىُ جُّٙل أدواس الخُاة املذسظُت ظاِحن بزل ٤ئلى إلاخاوت
بمخخل ٚلاوؽىت والخذخالث التي ججّل مإظعاجىا مّٙمت بالخُاة.
ئن َزا الّمل املخىالْ ججمُْ وجشجِب ملجهىد أظاجزجىا وئخىاهىا املماسظحن واملهخمحن بالخُاة املذسظُت ،خُث ًخممً
مٝخىٙاث مً ٠خاباث ومٝاالث وجٝاسٍش وـىس خشؿ أصخابها ِلى وؽشَا في املىا ْٜالتربىٍت والخىاـلُت لِعخُٙذ منها الجمُْ.
ئن جدَ ُٞٝزا الّمل جىلب مىا في مشخلت أولى ٜشاءة مخأهُت للمز٠شة  155لخدذًذ واظخخالؿ آلالُاث التي حعاِذ ِلى جُّٙل
الخُاة املذسظُت داخل املإظعاث .وفي مشخلت زاهُت بدثىا ًِ املز٠شاث والىزاة ٞوالىمارج والخٝاسٍش التي لها ـلت باملىلىُ زم بّذ رل٤
٠مشخلت زالثت خاولىا الخّشٗ ِلى الىمارج الىاجخت والخّشٍ ٚبها ٜفذ الاظخئىاط واملدا١اة والشحىُ ئليها ِىذ الخاحت لخفبذ خبرة
ٌعخُٙذ منها الجمُْ .وفي مشخلت أخحرة ٜمىا بترجِب الخىلُٙت بؽ٣ل ًجّلها ججُب بؽ٣ل ِملي ملمىط ًِ العإا ٥املدىسي الخالي:

زيف ميو تفعيل أدوار احلياة املدرسية
ئن إلاحابت ًِ َزا العإا ٥ظاٜخىا ئلى وشح حعاؤالث ٘شُِت مخّذدة:
ماهي الخُاة املذسظُت؟



ما أَمُت جُّٙلها؟



ما هي خفاةق ووش ٛئهجاصَا؟



ماهي لىابي الخُاة املذسظُت ومشج٢ضاتها؟



ً ُٚ٠خم جُّٙل الخُاة املذسظُت؟



مً َم املخذخلىن في جُّٙلها وجيؽُىها:



ما را هٝفذ بالؽشا١اث؟

و في لاخحر ،وؽحر ئلى أن اِخمادها ِلى الخٝاسٍش والفىس والىمارج التي جيخمي لخجاسب خُُٝٝت هابْ مً ٜىاِت لذًىا أن الخبرة
ج٢دعب بالخّشٗ ِلى الخجاسب الىاجخت ولامثلت الخُت .لزلٝ٘ ٤ذ رًلىا أٔلب املداوس بأمثلت وهمارج هخمنى أن جلبي اخخُاحاث ٜشاةىا.
وال ٌعّني ٘الخخام ئال أن أجٝذم بؽ٢شي الّمُ ٞلألظخارة مشٍت بإهِغ ولاظخار ِبذ ال٢شٍم بىٝذوس ملفاخبدىا خال ٥لاظذط
لاو ٥بالخىحُه والىصح وإلاسؼاد .و ال ًٙىجني ٠زل ٤بهزٍ املىاظبت أن أبّث ؼ٢شي وجدُتي الفادٜخحن ل٣ل مً ظاَم في ئٔىاء الخٝل
الخّلُمي بمجهىدٍ وججشبخه وخبرجه وهخق بالز٠ش الذ٠خىس حمُل خمذاوي ومجمىِت مً لاظاجزة الزًً خشـىا ِلى جذوًٍ ججاسبهم
وجىزُٝها ووؽشَا ظُّا لإل٘ادة والخٝاظم٘ .جضاَم هللا ِىا خحر الجضاء.
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 -1حعغٍف الخُاة اإلاضعؾُت:
الخُاة اإلاضعؾُت هما جم حعغٍفها في العضًض مً الضالثل والىخب التربىٍت هي جلً
الخُاة الاعخُاصًت الُىمُت للمخعلمحن ٌعِكىنها ؤفغاصا وحماعاث صازل اإلااؾؿت
والتي حعخبر امخضاصا للخُاة الاحخماعُت .و جًم مجمىع العىانغ الؼماهُت واإلاياهُت
والخىُٓمُت والعالثلُت والخىانلُت والثلافُت والخيكُُُت التي جلضمها اإلااؾؿت
للمخعلمحن .وتهذٗ ئلى جشبُت اليؾء وئ٠عابهم مهاساث وٙ٠اًاث مخّذدة ومخىىِت،
وجىمُت وـٝل مىاَبهم ومل٣اتهم ،لدعهُل اهذماحهم في مجخمّهم وجُٙ٢هم مّه.
فهي بظلً مدخاحت بلى ؤن جىىن مىفخدت باؾخمغاع على مدُُها باعخماص ههج جغبىي كىامه اؾخدًاع اإلاجخمع في نلب اهخماماتها.
ألنها حؼء مً الخُاة العامت فهي" جخمحز بالؿغعت والخضفم ،التي حؿخضعي الخجاوب
والخفاعل مع اإلاخؼحراث الاكخهاصًت واللُم الاحخماعُت والخُىعاث اإلاعغفُت

والخىىىلىحُت التي ٌعغفها اإلاجخمع ،خُث جهبذ اإلاضعؾت مجاال زانا
بالخىمُت البكغٍت .والخُاة اإلاضعؾُت بهظا اإلاعنى ،حعض الفغص للخىُف مع
الخدىالث العامت والخعامل بةًجابُت ،وحعلمه ؤؾالُب الخُاة
الاحخماعُت ،وحعمم الىُْفت الاحخماعُت للتربُت ،مما ٌعىـ ألاهمُت
اللهىي إلعضاص اليلء ،ؤَفاال وقبابا ،إلاماعؾت خُاة كاثمت على
اهدؿاب مجمىعت مً اللُم صازل فًاءاث عامت مكترهت"7.

 -2ؤهمُت جفعُل الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها
حاء اإلاُثاق الىَني للتربُت والخىىًٍ ؾعُا وعاء" ججاوػ الخُاة اإلاضعؾُت الغجِبت اإلاىؼللت على هفؿها ،والتي حعخمض على جللحن اإلاعاعف
وخكى الغئوؽ باألفياع ومدخىٍاث اإلالغعاث والبرامج الؿىىٍت ،وتهمل الخيكُِ اإلاضعس ي ،بلى خُاة مضعؾُت وكُتً ،خىفغ فيها اإلاىار
الخعلُمي /الخعلمي اللاثم على مباصت اإلاؿاواة والضًملغاَُت واإلاىاَىت ،خُاة مضعؾُت مخمحزة بالفعالُت والخغٍت والاهضماج
الاحخماعي ،جثحر في اإلاخعلم مىاهبه وجسضم مُىالجه وجىىن شخهِخه وجيكُها وكاَا جللاثُا وخغا في وؾِ احخماعي كاثم على
الخعاون ال على ؤلازًاع". 1

وجىو اإلااصة الخاؾعت مً اللؿم ألاوٌ مً اإلاُثاق على هىٍت مضعؾت حضًضة ،هي مضعؾت الخُاة ؤو الخُاة اإلاضعؾُت التي
ًيبغي ؤن جىىن -خؿب اإلاُثاق:
ؤ" -مفعمت بالخُاة ،بفًل ههج جغبىي وكًُِ ،خجاوػ الخللي
الؿلبي والعمل الفغصي بلى اعخماص الخعلم الظاحي ،واللضعة
على الخىاع واإلاكاعهت في الاحتهاص الجماعي".

 1حان بُاجي:الخىحيهاث الجضًضة للتربُت  ،جغحمت مدمض الخبِب بلىىف ،صاع جىبلاٌ لليكغ الضاع البًُاء
5

ب" -مفخىخت على مدُُها بفًل ههج جغبىي كىامه
اؾخدًاع اإلاجخمع في كلب اإلاضعؾت ،والخغوج بلُه
منها بيل ما ٌعىص بالىفع على الىًَ ،مما ًخُلب وسج
عالكاث حضًضة بحن اإلاضعؾت وفًائها البُئي
واإلاجخمعي والثلافي والاكخهاصي ".
2

"جخدضص حىاهب الخُاة اإلاضعؾُت في بػالت اإلاعىكاث اإلااصًت واإلاعىىٍت التي جدىٌ بحن اإلاخعلمحن
والخعلُم ،وجىفحر ؤخؿً الٓغوف اإلاِؿغة للخعلُم ،وكُام العملُت الخعلُمُت على ؤؾاؽ مكاعهت
ول ألاَغاف وجلضًم الخضماث الخعلُمُت والتربىٍت بهغف الىٓغ عً ؤي اعخباعاث زاعحُت،
وجدلُم اإلاؿاواة بحن مسخلف اإلاىاَم والجهاث والبيُاث اإلادلُت "

 -3ملىماث الخُاة اإلاضعؾُت











بعماٌ الفىغ واللضعة على الفهم والخدلُل والىلاف
الخغ ،وببضاء الغاي ،واخترام الغؤي آلازغ؛
التربُت على اإلاماعؾت الضًملغاَُت وجىغَـ الىهج
الضًملغاَي؛
يمان الىمى اإلاخىاػن عللُا ،وهفؿُا ،ووحضاهُا،
وخـ خغهُا
جىمُت الىفاًاث واإلاهاعاث واللضعاث ،وبىاء اإلاكاعَع
الصخهُت؛
جىغَـ اإلآاهغ الؿلىهُت ؤلاًجابُت ،والخدلي بدؿً
الؿلىن ؤزىاء الخعامل مع ول الفاعلحن في الخُاة
اإلاضعؾُت؛
الاؾخمخاع بدُاة اإلاخعلم ة ،وبالخم في عِل مغاخل
الُفىلت واإلاغاهلت والكباب ،مً زالٌ اإلاكاعهت
الفاعلت في مسخلف ؤوكُت الخُاة اإلاضعؾُت؛







 2اإلاُثاق الىَني للتربُت والخىىًٍ م 11:
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حعل اإلاخعلم في كلب الاهخمام والفعل؛
حعل اإلاضعؾت فًاء زهبا ٌؿاعض على جدغٍغ
الُاكاث الابضاعُت ،واهدؿاب اإلاىاهب في مسخلف
اإلاجاالث.
جيكُِ اإلااؾؿاث زلافُا وعلمُا وعٍايُا وفىُا
وبعالمُا؛
الاعخىاء بيل فًاءاث وججهحزاث اإلااؾؿت وحعلها
كُبا حظابا ،وفًاء مغٍدا؛
اعخماص اإلالاعبت الدكاعهُت وملاعبتي الجىصة والخلُُم؛
اعخماص الخضبحر بالىخاثج والخضبحر باإلاكاعَع؛
اهفخاح اإلااؾؿت على مدُُها الاحخماعي والثلافي
والاكخهاصي.

 -4ؤوكُت الخُاة اإلاضعؾُت :الخهاثو ،وألاهضاف ،وَغق ؤلاهجاػ ،والخفعُل.
ؤهضاف ؤوكُت الخُاة اإلاضعؾُت






جىمُت اللُم و الاججاهاث و اإلاُىٌ و اإلاهاعاث و
ؤؾالُب الخفىحر.
جمىحن اإلاخعلم مً بىاء شخهِخه معغفُا و
وحضاهُا و مهاعاي.
جمىُىه مً الخعغف على طاجه و مُىالجه و
بمياهاجه.
بْهاع َاكاجه و مُىالجه و مىاهبه ،و بقباع
خاحاجه.
جغؾُش خـ اإلاباصعة و الابخياع.








بعضاصه للخُاة الاحخماعُت.
جمىُىه مً خؿً جضبحر ؤوكاث الفغاغ
بعضاصه للمىاَىت اإلاؿاولت و طلً بخعغٍفه
بىاحباجه و مؿاولُاجه
جدؿِؿه بإؾـ و مباصت الضًملغاَُت ،و
حعىٍضه على مماعؾتها في الخُاة اإلاضعؾُت
جىمُت ؾمت اللُاصة لضًه
جغؾُش الؿلىن الؿىي لضًه ،و الخهضي
للؿلىواث الالمضهُت ...

ألاؾـ العامت ألوكُت الخُاة اإلاضعؾُت








مغاعاة مؿخىي الفئاث اإلاؿتهضفت.
اعخماص الهبؼت التربىٍت لألوكُت بما ًدلم
الىخاثج التربىٍت اإلايكىصة.
جدضًض ؤهضاف ول وكاٍ بىيىح.
الخىىع والخىاػن في بغمجت ألاوكُت
(الاحخماعُت ،والثلافُت ،والترفيهُت ،والفىُت،
والغٍايُت )...لخلبُت خاحاث واهخماماث
اإلاخعلمحن.
بقغان اإلاخعلم بىُفُت وكُُت في البرمجت
وؤلاعضاص والخىُٓم.
ازخُاع الفًاء اإلاىاؾب جفاصًا ألي يغع
للمخعلم.
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جدضًض مؿاوٌ ؤو مؿاولحن عً ول وكاٍ.
اعخماص وؾاثل ماصًت ومالُت مالثمت لألوكُت
اإلاؼمع جىُٓمها.
مىذ اإلاخعلمحن خغٍت وافُت الزخُاع ألاوكُت
التي جدىاؾب ومُىالتهم وكضعاتهم مع
مؿاعضتهم وبعقاصهم في طالً.
جثمحن مجهىصاث اإلاخعلمحن عػم يألتها ،
جدفحزا لهم على البضٌ والعُاء.
جلىٍم ألاوكُت في ؤفم جُىٍغها وحظب
اهخمام مؼٍض مً اإلاخعلمحن بها...

ؤهىاع ؤوكُت الخُاة اإلاضعؾُت

َغق وآلُاث بهجاػ ؤوكُت الخُاة اإلاضعؾُت
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-5يىابِ الخُاة اإلاضعؾُت ومغجىؼاتها
جخىلب الخُاة املذسظُت ،باِخباس َا خُاة حماُِت مٝدعمت بحن مجمىِت مً املخذخلحن ،بااللا٘ت ئلى الخ٣امت الجُذة
واملؽا٠ت الخالمُزًت و مؽاس٠ت حمُْ املخذخلحن في بث الخُاة ٘يها ،الىٍام والاهمباه وٜ٘ ٞىاهحن حماُِت جٝىم ِلى زٝا٘ت الخٝىٛ
والىاحباث واملعإولُاث ،في ئواس حّاٜذي واضح ًخجعذ ِلى معخىي املإظعت الخّلُمُت في هٍامها الذاخلي ،وٍخجعذ أًما في ِالٜاث
ؼٙا٘ت وواضخت ومخ ٞٙخىلها بحن املذسط واملخّلمحن ،و٠زل ٤بحن مخخل ٚالٙاِلحن والؽش١اء املىخشوحن في الخُاة املذسظُت.

الىٓام الضازلي للماؾؿت الخعلُمُت
ٌّخبر َزا الىٍام أداة ًىمُت :جىٍُم الّالٜاث بحن املخذخلحن مً حهت ،وبُنهم وبحن ٘ماءاث املإظعت مً حهت زاهُت ،وٍٝىم ِلى مبادب
أَمها:
* اِخماد زٝا٘ت الدؽاس ٟوإلاؼشا ٟفي ـُأخه ووؽشٍ وجىبُ ٞمٝخمُاجه
* ج٢شَغ املىاوىت ومبادب الذًمٝشاوُت في ٌل اخترام الخ ٞوالٝاهىن
* جشظُخ زٝا٘ت الخٝى ٛوالىاحباث وجدذًذ املعإولُاث
* ؼمىلُخه ملخخل ٚالٝماًا الخىٍُمُت والتربىٍت التي حّش٘ها الخُاة املذسظُت
* اوسجامه مْ املبادب الّامت للتربُت وخٝى ٛإلاوعان.
* ـُأت ٜاهىهُت وواضخت وبعُىت لبىىدٍ بدُث ال جذُ مجاال للخأوٍل الخاوئ،أو لالِتراك
* جذ ُٜٞبىىدٍ ملشاِاة خفىـُاث املإظعت الخّلُمُت والخىشٗ
للٍىاَش التي حّش٘ها َزٍ لاخحرة
همىطج الىٓام الضازلي للثاهىٍت الخإهُلُت
* اخترامه مً وشٗ ١ل الٙاِلحن والؽش١اء املىخشوحن في الخُاة
مىالي عبض هللا بكلُم الجضًضة
املذسظُت(املخّلمحن املذسظحن  ،إلاداسة التربىٍت )...
ًخ٣و و ووىن الىٍو و ووام الو و ووذاخلي للثاهىٍ و ووت الخأَُلُو و ووت
ومً بحن ما ًم ً٢ئدساحه في لاهٍمت الذاخلُت للمإظعاث الخّلُمُت
مىالي ِبذ هللا مً:
* جىٍُم الذساظت مً خُث ظىىاث الخمذسط ،والخ٢شاس ،واملىاد
مٝذمت،
الذساظُت ،والامخداهاث،..
* لبي الخُٕباث واملعىشة الجاسي بها الّمل
الخُ و و وواة املذسظ و و ووُت :الخم و و ووىس ئل و و ووى املإظع و و ووت،
* أوٜاث ٘خذ وئٔال ٛاملإظعت
أو ٜو و و و وواث الخم و و و و ووىس ئل و و و و ووى املإظع و و و و ووت ،أو ٜو و و و وواث
* جىٍُم الّالٜاث بحن م٣ىهاث املجخمْ املذسس ي مً مخّلماث ،وأوش
الاظووتراخت والخووذابحر الاصم اخترامهووا أزىوواء وح وىد
جشبىٍت وئداسٍت،وآباء وأولُاء املخّلمحن ،...
الخالمُز باملإظععتِ ،ذم الذخى ٥ئلى حجشة
* جز٠حر بادواس ومهام ممثلي لاٜعام،
ال و ووذسط ،وِ و ووذم الب ٝو وواء ف و ووي الدجو و وشاث وِ و ووذم
* َىذام املخّلمحن ،مْ الخشؿ ِلى ِذم ئزٝا١ ٥اَل لاظش
الخذاْ٘.
بمخىلباث جٙى ٛواٜاتها.
* جىٍُم ٘ماءاث وأصمىت املإظعت،
الع و و وولى ٟالّو و و ووام والهىو و و ووذام :جىـو و و ووُاث تهو و و ووخم
* الخٝى ٛوالىاحباث واملعإولُاث واملدٍىساث والّٝىباث
بالعو وولى ٟالّ و ووام ال و ووزي ًج و ووب أن ًخفو وو ٚب و ووه
* ئحشاءاث الىٜاًت والعالمت ٠ما ًخّحن ِلى املإظعاث الخّلُمُت
الخالمُ ووز والىاحب وواث الت ووي ًج ووب ِل ووى الخالمُ ووز
التي جىحذ بها أٜعام داخلُت أن جمْ ئلا٘ت الى الىٍام الذاخلي
الُٝام بها
الجاسي به الّمل ئواسا حّاٜذًا خاـا باملخّلمحن بالٝعم الذاخلي.
مىاـ ووٙاث الهى ووذام بدُ ووث خ ووذدث مىاـ ووٙاث
ويهذٗ َزا الىٍام الى جد ُٞٝالىةام والاوسجام بحن املخّلمحن
دُٜٝووت جفوو ٚالهىووذام الالةوو ٞالووزي ًجووب ِلووى
الذاخلُحن واملىٌٙحن الّاملحن بالٝعم الذاخلي في ئواس حى ِاةلي
ًممً لهم خُاة ِادًت ،وَعاِذَم ِلى الّمل في أخعً الٍشوٗ
١ل مخّلم الالتزام به داخل املإظعت.
املم٢ىت مادًا ومّىىٍا٠ ،ما ًخّحن أن ٌٕىي َزا الىٍام الجىاهب
خمو و و ووىس الو و و ووذسوطِ :لو و و ووى املخّلمو و و ووحن الالت و و و وزام
لاظاظُت الخالُت :
بدم و و و ووىس حمُ و و و ووْ الخف و و و ووق وال و و و ووذسوط دون
* الجاهب التربىي والخلٝي
اظخثىاء،
* العلى ٟفي ٜاِت املىالّت ،وفي ٜاِت لا١ل ،وفي املشاٜذ ،وفي وٜذ
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الاظتراخت وأوٜاث الٙشآ.
* العلى ٟالّام والهىذام
*إلاحشاءاث الخأدًبُت ...
* الجاهب الفحي
* الخٕزًت  ،والىٍا٘ت ،والاظخدمام ،واملصخت وإلاظّا٘اث الىبُت...
* الجاهب إلاداسي
* ؼشوه وُُٙ٠ت حسجُل املخّلمحن الذاخلُحن
* جدذًذ املشاظل وآلُاث الخىاـل والخيعُ ٞمّه
* اللىاصم املىلىبت (الىزاة ٞالىاحباث املادًت  ،لامخّت المماهت)..
* لبي هٍام الذخى ٥والخشوج الّادي والاظخثىاتي الضٍاساث ،اظخٝبا ٥لاَالي والخشحاث...
ولممان ئٜامت ِالٜت مالةمت واهخشاه ّ٘لي للمخّلمحن ًخّحن :
* معاِذتهم ِلى اهخخاب ممثلحن ِنهم ،في بذاًت املىظم الذساس ي ٌؽاس١ىن في ئِذاد وـُأت هٍام الٝعم الذاخلي وٍشبىىن
الاجفا ٥بمشبيي الذاخلُت وئداسة املإظعت وٍدمشون في احخماِاث مجلغ الخذبحر ِىذ الاٜخماء .وحّخبر مؽاس٠تهم في جذبحر ؼإون
الٝعم الذاخلي وظُلت أظاظُت لممان ظحر حُذ لهزا الٝعم.
*حصجُّهم ِلى خل ٞأهذًت جشبىٍت حعاَم في جيؽُي الخُاة املذسظُت،بالٝعم الذاخلي والترُ٘ه واملؽاس٠ت في لاوؽىت الثٝاُ٘ت
والٙىُت والشٍالُت والشخالث املىٍمت مً وشٗ املإظعت.
وٍيبغ ووي وؽ ووش الىٍ ووام ال ووذاخلي للمإظع ووت الخّلُمُ ووت بف ووٙت مع ووخمشة ِل ووى ظ ووبىسة إلاِاله وواث وم٣اج ووب الخشاظ ووت الّام ووت ،وحّمُم ووه ِل ووى
مخخل وو ٚاملّىُ ووحن ،م ووْ ؼ ووشح مٝخم ووُاجه،في بذاً ووت  ١وول مىظ ووم دساس و ي ،وجدع ووِغ الجمُ ووْ بم ووشوسة اخترام ووه ورل وو ٤خٙاٌ ووا ِل ووى خشم ووت
املإظع ووت وجشظ ووُخ ُٜمته ووا الىبُل ووت وجخ ووىلى مج ووالغ املإظع ووت إلاؼ وشاٗ ِل ووى َ ووزا الىٍ ووام  ١وول خع ووب اخخفاـ وواجه املخىل ووت ل ووه بمىح ووب
الىفىؿ الخىٍُمُت الجاسي بها الّمل .

همىطج هٓام صازلي إلااؾؿت حعلُمُت
الضًباحت:
بن حكىُل كاهىن صازلي للماؾؿت ٌؿخمض يىابُه وملخًُاجه مً اللىاهحن العامت والخانت وصوعٍاث التربُت والخىىًًٍ ،لتزم
باخترامه الخالمُظ وآبائهم وؤولُائهم وألاَغ التربىٍت وؤلاصاعٍت والكغواء ،بهضف جىفحر قغوٍ العمل الًغوعٍت للؿحر العاصي
للماؾؿت ومً احل جدلُم ألاهضاف اإلاغحىة مً اإلاضعؾت بؼاًت جىىًٍ اإلاىاًَ الهالح وبىاء مجخمع ؾلُم.
الفهل ألاوٌ
ملخًُاث عامت
ًجب على ول جلمُظ ؤو فاعل صازل اإلااؾؿت مً ؤؾاجظة ؤو بصاعٍحن الالتزام بما ًلي:
 ههج الخُاص ؤلاًضًىلىجي والؿُاس ي باعخباع اإلااؾؿت فًاء عمىمُا مسهها للتربُت والخىىًٍ وفم مىاهج مدضصة عؾمُا ،والٌؿمذ اللُام بضازلها بإعماٌ الضعاًت الؿُاؾُت وؤلاًضًىلىحُت.
 الخدلي بغوح الدؿامذ والاخترام اججاه آلازغًٍ وبًثاع الخىاع في خالت وكىب زالف ما...-العىاًت بممخلياث ومعضاث اإلااؾؿت واإلادافٓت عليها باعخباعها مليا عمىمُا.
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 الخفاّ على الؿالمت وألامً الصخص ي والجماعي مً زالٌ اخترام ألاشخام واإلامخلياث والالتزام بجمُع الخعلُماث اإلاخعللتبةزالء اإلاغافم في خالت خضور واعزت .واخترام الًىابِ صازل فًاءاث اإلااؾؿت عىض اؾخعماٌ ألاصواث واإلاعضاث.
الفهل الثاوي
خلىق وواحباث اإلاخعلمحن
اإلااصة ٌ :1عخبر ول جلمُظ مسجال بهفت عؾمُت بطا جلضم بجمُع الىزاثم الالػمت لظلً.
اإلااصة ٌ :2ؿخفُض اإلاخعلم مً حمُع الخهو اإلالغعة بدًىعه واخترامه الخىكُذ اإلادضص وٍخجىب ؤي ػُاب ػحر مبرع ،وٍدترم
الًىابِ الخىُٓمُت للضعاؾت واإلاغاكبت اإلاؿخمغة والازخباعاث الضوعٍت والامخداهاث ومسخلف ألاوكُت اإلابرمجت.
اإلااصة  :3ول جلمُظ ًخمخع بدغٍت الخفىحر والخعبحر مع مغاعاة اللىاهحن الجاعي بها العمل.
اإلااصة ً :4خمخع ول جلمُظ صازل اإلااؾؿت الخعلُمُت بدم الىكاًت مً ول ؤقياٌ العىف والخمُحز مهما وان مهضعهما.
اإلااصة  :5ول جلمُظ ًخمخع بدغٍت الضزىٌ بلى اإلااؾؿت والخغوج منها وطلً َبلا الؾخعماله الؼمني الظي ًدضص ؤوكاث الضعاؾت
وألاوكُت اإلاىاػٍت.
اإلااصة  :6ول جلمُظ معنى باإلادافٓت على مغافم اإلااؾؿت وججهحزاتها ،وٍخعهض بدؿً الاؾخعماٌ وخماًتها مً ؤلاجالف.
اإلااصة ٌ :7ؿاهم الخلمُظ في ألاوكُت صازل حجغاث الضعؽ وؾاثغ فًاءاث اإلااؾؿت ،وٍلىم بةهجاػ واحباجه اإلاجزلُت ومغاحعت
صعوؾه وبخًاع ألاصواث واللىاػم اإلاضعؾُت.
اإلااصة  :8الؼل في الازخباعاث والامخداهاث ؾلىن ال ؤزالقي وهبظه ومداعبخه مؿاولُت الجمُع مً بصاعٍحن وهُئت الخضعَـ وجالمُظ
وؤولُائهم.
الفهل الثالث
الؿالمت وألامً صازل اإلااؾؿت الخعلُمُت
ؤوال :الضزىٌ بلى اإلاضعؾت
 اإلااصة ً :9جب على الخالمُظ ؤال ًجعلىا صازل حُىبهم ومدفٓاتهم وكماَغهم بال ألاصواث الالػمت لللُام بخماعٍنهم صازل اللؿم. اإلااصة  :10حعخبر زُحرة جىاوٌ ألاقُاء الخالُت :الخىجغ-الؿىحن-اإلالو-اللاعوعة-ؤهبىب الؼحاج-اإلادلىت-الخغَىف-اإلاللع-الخظعوف ...وٍمىع اؾخعماٌ الىخب واإلاىاقحر اإلاُبىعت منها واإلاسُىَت التي ال جمذ بلى الخعلُم بهلت والتي ال ًإطن ألاؾخاط
بمُالعتها.
 اإلااصة  :11بن ألاصواث اإلاضعؾُت مً ؤكالم وبغواع ومؿُغاث ...ال ًجب بخاجا ؤن جدمل في ألاًاصي بل ًجب ؤن جىىن مدفىْت فيكمُغ ؤو مدفٓت وال حؿخعمل بال بعض بطن ألاؾخاط.
 اإلااصة ً :12جب على الخالمُظ ؤن ٌعخىىا بهىضامهم وؤال ًىىهىا مهابحن بإمغاى ؤو عُىب مً قإنها ؤن جلخم ؤيغاعا بصخت ػمالئهم.زاهُا :صازل اإلاضعؾت
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 اإلااصة ً :13مىع على الخالمُظ ؤن ًضزلىا بلى فًاء اإلاضعؾت ؤو بلى ألاكؿام كبل الؿاعت اإلادضصة ؤو في خالت ػُاب ألاؾخاط ،هماًمىع عليهم اإلاىىر بها بعض وكذ الخغوج ومؼاصعة ألاكؿام بضون ؾبم بطن.
زالثا :صازل اللؿم
 اإلااصة  :14على الخالمُظ ؤن ًضزلىا بلى اللؿم بىٓام بضون ؤن ًضفع بعًهم بعًا ،وجغاعى هفـ الكغوٍ في اهخلاٌ الخالمُظ مًفهل آلزغ.
 اإلااصة  :15ولخجىب الخىاصر التي ًمىً ؤن جيخج عً خغواتهمً ،جب على الخالمُظ ؤن ًًعىا ؤصواتهم بمجغص ما ًإمغ ألاؾخاط بظلًؤو فىع الاهتهاء مً اؾخعمالها.
 اإلااصة  :16ال ًمىً للخالمُظ اؾخعماٌ الىؾاثل الخعلُمُت اإلاؿخىصعت صازل اإلاضعؾت مً ؤصواث وآالث مسخلفت بضون اؾدئظان. اإلااصة ً :17مىع على الخالمُظ الاكتراب مً ول ما هى على اجهاٌ بالضاعة الىهغباثُت مً ؤحهؼة ومؼوصاث وكىاَع ،...هما ًمىع عليهمفخذ ؤو ػلم ألابىاب والىىافظ بضون اؾدئظان.
 اإلااصة ً :18لؼم على الخالمُظ ؤن ال ًًعىا في ؤفىاههم ؤو آطانهم الضبابِـ وؤلابغ واللُع الىلضًت وألاصواث ... اإلااصة ً :19مىع على الخالمُظ عمي ألاصواث وألاوعاق ؤو كظفها هدى ػمالئهم ،هما ًمىع مىعا ولُا البهم على ألاعى.عابعا :ؤزىاء وكذ الاؾتراخت
 اإلااصة ً :20جب ؤن جىىن ؤلعاب الخالمُظ في الاؾتراخاث ؤلعابا معخضلت ،وجمىع مىعا ولُا ؤلعاب العىف وألالعاب الخُحرةواإلاىاككاث الخاصة واإلاكاحغاث ،وٍمىع هظلً الخمغغ في الؼباع ؤو بالىخل واللعب كغب ًىابُع اإلااء وكظف الدجاعة والؼباع ،...هما
ًمىع الجغي بؿغعت فاثلت واحخظاب اإلاالبـ وجمؼٍلها.
 اإلااصة  :21ال ٌؿمذ للخالمُظ ؤن ًدملىا ؤزىاء الاؾتراخت ؤًت ؤصواث مضعؾُت واهذ ؤو ػحر مضعؾُت. اإلااصة ً :22مىع على الخالمُظ ؤن ًىخبىا على الجضعان وألابىاب ؤو ؤن ًلُسىا فىاء اإلاضعؾت بالبهاق وألاوعاق وككىع الفىاهه ... اإلااصة ً :23جب على الخالمُظ ؤن ًلهضوا اإلاغخاى واخض جلى آلازغ وهم مُالبىن بعضم الىكىف ؤمام مضزل اإلاغاخٌُ وهظلًاإلادافٓت على هٓافتها.
 اإلااصة  :24في خالت وكىع خاصزت ؤو ماوع ماً ،جب على الُفل اإلاهاب ولى بًغع َفُف ؤن ٌعلم ؤؾخاطه في الخاٌ ،وبن حعظع علُهًجب على ػمالثه اللُام بظلً ...
الفهل الغابع
خلىق وواحباث آباء وؤولُاء الخالمُظ
 اإلااصة ً :25لتزم آلاباء وؤولُاء ؤمىع الخالمُظ بخدبع مىاْبت ؤبىائهم على الضعوؽ ومسخلف ألاوكُت بضون جمُحز. اإلااصة ً :26خعاون آلاباء وؤولُاء ؤمىع الخالمُظ مع ؤلاصاعة بالخًىع الى اإلااؾؿت ولما صعىا لإلحابت على اؾخفؿاعها لهم خىٌجهغفاث ؤبىائهم ؾىاء حعلم ألامغ بالؼُاب ؤو الؿلىن ؤو الضعاؾت.
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 اإلااصة  :27بن آلاباء مُالبىن بخلضًم مؿاعضتهم الفعالت لألؾخاط فُما ًسو جُبُم هظا الخىُٓم وطلً بإن ًىنىا ؤبىاءهمباخترام قغوَه اختراما حؼمُا.
 اإلااصة ً :28جب على آلاباء ؤن ًدغنىا على ؤال ًدمل ؤبىائهم في خلاثبهم كبل الظهاب بلى اإلاضعؾت بال ألاصواث اإلاضعؾُت اإلااصة  :29خُث ؤنهم وخضهم مؿاولىن عً الخىاصر التي كض ًخعغى ؤبىائهم لها بحن اإلاجزٌ واإلاضعؾت في الظهاب وؤلاًاب فةنآلاباء ًضعهىن ؤن مً مهلختهم ؤن ًلضم ؤبىائهم مغفلحن ؤو مدغوؾحن ،وهم هظلً مؿاولىن عً ول خاصزت كض جىىن هدُجت لعضم
مغاعاة هظا الخىُٓم.
اإلااصة  :30جسبر اإلااؾؿت ؤولُاء الخالمُظ بالىخاثج الضعاؾُت ألبىائهم وبيل اإلاؿخجضاث الخانت بدىُٓم الخُاة اإلاضعؾُت وطلًبىاؾُت:
 بُان الىخاثج الضعاؾُت. اإلاغاؾالث. الاحخماعاث ؤلازباعٍت. احخماعاث حمعُت آباء وؤولُاء الخالمُظ.الفهل الخامـ
الخلىق الضًملغاَُت وزلافت اإلاىاَىت
اإلااصة ً :31دم للخالمُظ جىىًٍ ؤهضًت زلافُت وفىُت وطلً بعض مىافلت مجلـ الخضبحر .وٍجب ؤن جىىن هظه ألاهضًت ميسجمت معاإلاباصت العامت للخعلُم العمىمي.
 اإلااصة ٌ :32عخبر ول جلمُظ مخعاوها نؼحرا صازل حجغة الضعؽ وله الخم في جىىًٍ حعاوهُت اللؿم وازخُاع الىاصي الظي ًغاه نالخاإلقباع عػباجه.
 اإلااصة  :33جدُت العلم الىَني واحبت على ول مً اإلاخعلمحن وؤَغ الخغاؾت في بضاًت ول ؤؾبىع ونهاًخه. اإلااصة ً :34جب على ألاؾخاط ؾغص هظا الخىُٓم على مؿامع الخالمُظ وؾِبلى ميكىعا صازل اللؿم.ناصق على الىٓام الضازلي للماؾؿت بعض الاَالع علُه ؤعًاء مجلـ الخضبحر:
الاؾم واليؿب

عكم الخإححر

الهفت
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الخىكُع

الخيامت واللُاصة التربىٍت

3

حّخبر املإظعت الخّلُمُت ٘ماء جدبلىس ُ٘ه العُاظت التربىٍت املبخٕاة ،وخلٝت أظاظُت لمً خلٝاث جد ُٞٝسَان الجىدة  ،والاهخشاه في
معلعل الخجذًذ وسْ٘ الخدذًاث ،وأحشأة الشؤٍت الاظتراجُجُت للمىٍىمت التربىٍت مً خال:٥
املز٠شة سٜم  36بخاسٍخ  11ماسط  2011في ؼأن ئسظاء هٍام الجىدة بمىٍىمت التربُت والخ٣ىًٍ.

 .جدضًض ألاصواع
اعخمض اإلاغؾىم عكم  2.02.376ههج الخيامت اإلابني على الضفع بالالمغهؼٍت والالجمغهؼ بلى ؤبعض مضي ممىً في مىٓىمت
التربُت والخىىًٍ ،وعلى جفعُل ؾُاؾت اللغب وجىَُض صعاثم الخضبحر الدكاعوي عبر جغؾُش ؤصواع مجالـ
اإلااؾؿاث وجىؾُع ازخهاناتها وجدضًض مىكع مغجاصي اإلااؾؿاث الخعلُمُت ومهام العاملحن بها مً حهت ،وحعؼٍؼ
ألاصواع اإلادىعٍت لإلصاعة التربىٍت واإلاهام اللُاصًت إلاضًغاث ومضًغي اإلااؾؿاث مً حهت ؤزغي.
 .يبِ واؾدثماع الىزاثم اإلاضعؾُت
ئن اظدثماس الىزاة ٞإلاداسٍت والتربىٍت والخٙاً ِليها والخشؿ ِلى خعً حّبئتها ٌعاِذ ،دون ؼِ ،٤لى الخد٢م في مخخل ٚالّملُاث
التربىٍت ولبىها٠ .ما أن الّىاًت بالىزاة ٞاملخّلٝت بخمذسط املخّلماث واملخّلمحن جم ً٢مً جدبْ معاسَم الٙشدي الذساس ي ،وجِعحر
الخىاـل مّهم ومْ أظشَم لدصجُْ الٝذساث واملهاساث املخمحزة ،وجذاس ٟالثٕشاث وإلاؼ٣االث املالخٍت .وِلُه وحبذ الّىاًت ب:

الىزاثم اإلاخهلت مباقغة بخمضعؽ اإلاخعلماث واإلاخعلمحن
وتهم بالخفىؿ املل ٚاملذسس ي للخلمُز(ة)،البُاهاث الٙشدًت ،وسٜت الخّشٍ ٚاملذسظُت ،وسٜت الُٕاب ،الؽهادة املذسظُت ،ؼهادة
املٕادسة ،البىاٜت الصخفُت للخلمُز(ة) ،الذ٘تر الفحي املذسس ي واملل ٚاملذسس ي للخلمُز(ة) وسجالث الخأمحن ،د٘تر الخدبْ الٙشدي
للخلمُز(ة) ،وامللٙاث املذسظُت للخالمُز املىٝىّحن واملٙفىلحن واملٕادسًٍ بفٙت نهاةُت بّذ هجاخهم في الامخداهاث إلاؼهادًت...؛
الىزاثم الخانت بالعاملحن باإلااؾؿت
وأَمها البىاٜت الصخفُت للمىٌ ،ٚلىاةذ املىٌٙحن خعب مهامهم ،مدمش الالخدا ٛبالّمل ،حذو ٥الخفق ،املز٠شاث الُىمُت،
جٝاسٍش الخٙخِؾ ،الؽهاداث الىبُت ،الشخق والُٕاباث ،امللٙاث إلاداسٍت للمىٌٙحن املخٝاِذًً واملٕادسًٍ ،الٝشاساث الىصاسٍت ،..والتي
ًخّحن جشجُبها في ملٙاث املّىُحن باألمش وجدبّها ومشاٜبتها واظدثماسَا؛
الىزاثم الخانت بالخضبحر البُضاػىجي والتربىي
وٍخّل ٞلامش بالىزاة ٞالخاـت بالبيُت التربىٍت للمإظعت ،واظخّماالث الضمً ،ود٘اجش الىفىؿ ،وأوسا ٛالخىُٝي ووزاة ٞاملشاٜبت
املعخمشة ،و٠خِباث البرامج واملىاهج واملز٠شاث راث الفلت بها ،وجٝاسٍش املجالغ الخّلُمُت ،واملجلغ التربىي ،وجٝاسٍش مجالغ لاٜعام،
وهخاةج نهاًت العىت ،وهخاةج الامخداهاث إلاؼهادًت ،وجٝاسٍش الّملُاث الخٝىٍمُت...؛
الىزاثم الخانت بالخضبحر ؤلاصاعي واإلاالي واإلااصي للماؾؿت
وخاـت سجالث حشد املمخل٣اث ،ومدالش الذخى ٥ومدالش الخشوج ،وجٝاسٍش مجلغ الخذبحر٠ ،ما حؽ٣ل مخخل ٚاملشاظالث
الىاسدة والفادسة ومخخل ٚاملز٠شاث ؤحرَا ِىفشا َاما في جذبحر املإظعت ،ئر ًخّحن خٍٙها وجىٍُمها وجشجُبها بذٜت وِىاًت.
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 .مجالـ اإلااؾؿت

4

ئرا ١اهذ َُا١ل وـالخُاث ١ل مً مجلغ الخذبحر واملجلغ التربىي واملجالغ الخّلُمُت ومجالغ لاٜعام باِخباسَا آلُاث للخذبحر
الجماعي للمإظعت ٜذ خذدث باملشظىم الفادس في َزا الؽأن٘ ،ان َامؾ املبادسة ًبٝى مٙخىخا ملىا٠بت املعخجذاث واملخٕحراث التي
جٙشلها الٍشُ٘ت والعُا ٛاملدلي للمإظعت الخّلُمُت ٜفذ ئؼشا ٟمخخل ٚالّٙالُاث واملخّلماث ،املشظىم  2.02.376الفادس في 6
حمادي لاولىً17(1423ىلُى  )2002بمثابت الىٍام لاظاس ي الخاؿ بمإظعاث التربُت والخّلُم الّمىمي ٠ما جم حُٕحرٍ وجخمُمه.
واملخّلمحن ،ولى بفٙت مالخَ في مخخلَ ٚزٍ املجالغ .وٍخىلب الّمل ِلى جُّٙل َزٍ املجالغ وئبشاص ـالخُاتها وئهجاصاتها اجخار
إلاحشاءاث الخالُت:

•

الخشؿ ِلى جأظِعها و٘ ٞالىفىؿ الخىٍُمُت؛

•

العهش ِلى خعً اؼخٕالها مً خال ٥بشامج ِمل ظىىٍت مذٜٝت؛

•

الالتزام بّٝذ احخماِاتها خال ٥آلاحا ٥املدذدة؛

•

الخشؿ ِلى جىزُ ٞأِمالها بىاظىت مدالش مذٜٝت ،وجىُٙز وجدبْ ٜشاساتها؛

•

الخىاـل خىَ ٥زٍ املجالغ ب٣ل الىظاةل املخاخت مدلُا وحهىٍا.

وٜذ خذد املشظىم سٜم  2.02.376حؽُ٢لت َزٍ املجالغ واخخفاـاتها التي ًم ً٢ئحمالها ُ٘ما ًلي:
مجلـ الخضبحر :وج٢مً أَمُخه في جىىُ الّٙالُاث املؽاس٠ت ُ٘ه مً أوش ئداسٍت وجشبىٍت وّ٘الُاث مدلُت (املىخخبىن ،العلىاث،
حمُّت أمهاث وآباء وأولُاء الخلمُزاث والخالمُز .)...وجُّٙال لذوس َزا املجلغ ،وحّضٍضا ألدواس املخّلماث واملخّلمحن في الخُاة املذسظُت
باملإظعت ًخّحن ئؼشا ٟممثلحن ِنهم في أؼٕاله .وججذس إلاؼاسة ئلى أن الذوس الّٙا ٥لهزا املجلغ ًخمثل في مىا٠بت جىُٙز مؽشوُ
املإظعت بّذ دساظخه واملفادٜت ِلُه ،وفي جىٍُم وجُّٙل أدواس الخُاة املذسظُت ِبر اٜتراح الىٍام الذاخلي للمإظعت وولْ وجدبْ
البرامج ومخىىاث الّمل اهىالٜا مً اٜتراخاث مخخل ٚمجالغ املإظعت٠ ،ما ٌعهش ِلى ولْ الخذابحر املشجبىت باملداٍ٘ت ِلى لامً
والعالمت داخل املإظعت .ولخد ُٞٝرلً ،٤خّحن العهش ِلى اخترام بشمجت الاحخماِاث الذوسٍت لهزا املجلغ ،وئِذاد املدالش ،والعهش
ِلى جدبْ جىُٙز الٝشاساث والخىـُاث املٝترخت؛
اإلاجلـ التربىيً :خ٣ىن املجلغ التربىي مً الّٙالُاث إلاداسٍت والتربىٍت الّاملت باملإظعت؛ وج٢مً أَمُت َزا املجلغ في
الاخخفاـاث واملهام التربىٍت املى١ىلت ئلُه في ئواس املشظىم املؽاس ئلُه أِالٍ ،خُث ٌعهش ِلى ولْ البرهامج العىىي الّام الزي ًخممً
مخخل ٚلاوؽىت الخّلُمُت والخٝىٍمُت والثٝاُ٘ت خال ٥املىظم الذساس ي٠ ،ما ًشاعي مٝخمُاث املٝشس الخىٍُمي للعىت الذساظُت؛
اإلاجالـ الخعلُمُت :جخ٣ىن مً حمُْ أظخاراث وأظاجزة املادة الذساظُت الىاخذة باليعبت ملشخلتي الخّلُم الثاهىي ،ومً أظاجزة
املعخىي الذساس ي الىاخذ باليعبت للخّلُم الابخذاتي .وحّخبر َزٍ املجالغ مجاال للخيعُ ٞبحن املذسظاث واملذسظحن وجباد ٥آسائهم
وججاسبهم ،وئواسا لخذاسط الٝماًا التي جىشخها البرامج وال٢خب املذسظُت والىظاةل الخّلُمُت ،ومذي جٙاِل املخّلماث واملخّلمحن مّها،
وجٝذًم اٜتراخاث بؽأنها.
مجالـ ألاكؿام :جٝىم مجالغ لاٜعام بذساظت وجدبْ وجىحُه وجُُٝم ِمل مخّلماث ومخّلمي ١ل ٜعم ،وٍخم خال ٥اوّٝاد مجلغ
الٝعم جباد ٥املّلىماث والخبراث خىلهم وخى ٥مخخل ٚالخّلماث املٝذمت لهم .واٜتراح إلاحشاءاث الخأدًبُت في خ ٞالخلمُزاث والخالمُز
ٔحر املىمبىحن و٘ ٞالىٍام الذاخلي للمإظعت٠ .ما حّمل ِلى ئـذاس ٜشاساث الاهخٝا ٥في نهاًت العىت وجىحُه املخّلماث واملخّلمحن ئلى
مخخل ٚالؽّب واملعال٤؛

4
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وَؿهغ مضًغ اإلااؾؿت بهفخه عثِؿا لهظه اإلاجالـ ،على ؤحغؤة الخىنُاث والاكتراخاث اإلاىبثلت عً ؤقؼالها في
ؾُاق مً الخىاػم والخيامل.
جىُٓم الفًاءاث

5

ٌّذ جىٍُم واظخٕال٘ ٥ماءاث املإظعت الخّلُمُت مذخال أظاظُا لخدعحن حىدة الخُاة املذسظُت .ولخد ُٞٝرلً ٤خّحن:
 جثبُذ الّلم الىوني في م٣ان باسص و٠خابت اليؽُذ الىوني؛
٠ خابت اظم املإظعت في م٣ان باسص وولْ لىخت للخّشٍ ٚبها؛
 جىٍُم وجىصَْ وجشؼُذ اظخٕال ٥الٙماءاث بما ًممً العحر الجُذ ل٣ل الّملُاث ولاوؽىت املذسظُت؛
 الخشؿ ِلى حؽىٍش الٙماءاث وجشُٜم الٝاِاث واملشا٘ ٞإلاداسٍت؛
 جخفُق م٣ان مىاظب ألسؼُ ٚاملإظعت بٕشك خ َٙالىزاة ٞاملذسظُت وـىن را٠شتها؛
 جىٍُم ظبىساث إلاِالهاث لّشك مخخل ٚالىزاة ٞوالجذاو ٥وإلاِالهاث؛
 ـُاهت ٘ماءاث املإظعاث بؽ٣ل داةم ومشا٘ٝها إلاداسٍت والتربىٍت والاحخماُِت والّىاًت باملعاخاث الخمشاء؛
 جضٍحن ٘ماء املإظعت الذاخلي بالجذاسٍاث وججذًذَا ظىىٍا خٙاٌا ِلى حمالُتها ،والّمل ِلى جذوًٍ لامثا ٥والخ٢م وِباساث
ومٝخىٙاث مً املىازُ ٞالذولُت ولاخذار الىوىُت الخاسٍخُت ِلى الجذسان ،خاـت جل ٤التي جذِى ئلى لاخال ٛالٙاللت
والدؽبذ باملىاوىت وُٜم الدعامذ والخمامً؛
 دساظت ئم٣اهُت الاظخّما ٥املؽتر ٟلبّن الٙماءاث مْ الؽش١اء والعا٠ىت املدلُت و٘ ٞلىابي مخّاٜذ في ؼأنها وخعب
خاحاث ١ل مً املإظعت ومدُىها ،وجُّٙل مبذأ الاهٙخاح في ئواس ؼشا١اث مً ؼأنها أن حعاِذ ِلى جذبحر الٙماء بؽ٣ل
ًممً جد ُٞٝلاَذاٗ امليؽىدة.

الؼمً اإلاضعس ي

6

ئن الخذبحر الجُذ للضمً املذسس ي والخشؿ ِلى اظخٙادة الخلمُزاث والخالمُز بؽ٣ل ١امل مً صمً الخّلم ًٝخط ي مشاِاة لىابي
ومّىُاث ِذة جأمحن الضمً املذسس ي ،ورل ٤مً خال:٥
 ـُاهت خ ٞاملخّلمحن واملخّلماث في الاظخٙادة مً الٕالٗ الضمني املذسس ي املٝشس ل٣ل مادة دساظُت؛
 الخشؿ ِلى جشؼُذ الضمً املذسس ي لممان ئهجاص مخخل ٚلاوؽىت املذسظُت؛
 الخشؿ ِلى لمان ئحشاء أوؽىت الذِم املذسس ي؛
 الخشؿ ِلى حّىٍن واظخذسا١ ٟل جأخش ملخىً في ئهجاص الخفق والبرامج الذساظُت؛
 لبي مىاُٜذ وِملُاث الذخى ٥والخشوج و٘تراث الّىل.
٠ما ًخىلب جأمحن الضمً املذسس ي وصمً الخّلم اخترام إلاحشاءاث الخالُت:

بعؾاء آلُاث الكفافُت صازل اإلااؾؿت وطلً مً زالٌ:
 5مذكرة رقم 351 :نونبـــــــــــر 1133
 6نفس املرجع
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 وؽش لىاةذ املىٌٙاث واملىٌٙحن الّاملحن بها؛
 جشُٜم امل٣اجب وئِالن أظماء املىٌٙاث واملىٌٙحن؛
 وؽش حذاو ٥الخفق الذساظُت؛
 وؽش لىاةذ املعخُٙذاث واملعخُٙذًً مً التراخُق املمىىخت؛
 وؽش أظماء املخُٕباث واملخُٕبحن ًِ الّمل (الخُٕب املبرس ؤحر املبرس).

جفعُل آلُاث يبِ وحسجُل ػُاب ألاَغ العاملت باإلااؾؿت كهض بعؾاء زلافت الغنض والخدبع مً زالٌ:
حّبئت واظدثماس سجل املىاٌبت ؛
ئهجاص جٝاسٍش أظبىُِت لخدبْ الُٕاب؛
لبي وجدبْ التراخُق املمىىخت للمىٌٙاث واملىٌٙحن؛
جممحن جٝاسٍش الخٙخِؾ خاالث الخُٕباث؛
ولْ خشٍىت خى ٥مإؼشاث الُٕاب؛
الاظدثماس املّلىمُاحي لخاالث الُٕاب.

اإلاعالجت البُضاػىحُت:
ٌعتهذٗ َزا املذخل جش٠حز الاَخمام ِلى ١ل ما ٌعهم في ئ٘ادة املخّلماث واملخّلمحن ِىذ حُٕب أظخاراتهم وأظاجزتهم ،وما ًخىلبه رل٤
مً احتهاداث وخلى ٥بُذأىحُت بذًلت ٜفذ الاخخٙاً بهم داخل املإظعت ١لما أم ً٢رل ،٤والّمل ِلى حّىٍن العاِاث ٔحر املىجضة
ِبر مخخل ٚالفُٖ املخاخت.

اإلاعالجت ؤلاصاعٍت
تهذٗ ئلى جأـُل مبذأ جىبُ ٞالىفىؿ الدؽشَُّت والخىٍُمُت الجاسي بها الّمل في خالت الُٕاب ،واِخباس َزا املبذأ ئحش ًاء ًد٢م ظلىٟ
الجمُْ بؽ٣ل جلٝاتي؛ ورل ٤مً خال ٥اجخار الخذابحر إلاداسٍت داخل آلاحا ٥املٝشسة وجدشٍ ٤املعىشة الخأدًبُت ِىذ الاٜخماء.

ألامً ؤلاوؿاوي اإلاضعس ي
حعاَم املإظعاث الخّلُمُت بجمُْ م٣ىهاتها ،بؽ٣ل ّ٘ا ،٥في جىبُ ٞالّذًذ مً البرامج الصخُت الىوىُت التي حّني بصخت لاوٙا ٥و
املشاَٝحن ،ورلِ ٤بر- :جأمحن بِئت مذسظُت صخُتِ ،بر لمان الىٍا٘ت والتهىٍت وإلالاءة والخذ٘ئت وظالمت الخٕزًت املذسظُت وجى٘حر
ـُذلُت املإظعت أو املصخت والىلىحُاث واملشا٘ ٞالصخُت ،في حى جشبىي وِالةٝي ـحي وظلُم داخل املإظعت جىبّه املعاواة
وإلاهفاٗ ...؛
املعاَمت في جىٍُم الٙدىـاث الىبُت املىخٍمت وِىذ الىلب ،بخّاون وبخيعُ ٞمْ ٘ش ٛالصخت املذسظُت باملشا٠ض الصخُت وامللخٝحن
الاحخماُِحن ،واظدثماس الذ٘تر الفحي املذسس ي ،ختى ًدعنى ال٢ؽ ٚوإلاخالت املب٢شة لألوٙا ٥الزًً ٌّاهىن مً لّ ٚالبفش وهٝق
العمْ ومؽا١ل الىمى الّٝلي والىى ٞواملؽا١ل اللٕىٍت مً حهت ،وم٣ا٘دت لامشاك العاةذة والىٜاًت مً الّذوي باألوظاه املذسظُت مً
حهت أخشي؛
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الاَخمام بالتربُت الصخُت ووؽش الىعي الفحي والعلىُ٠اث املّضصة للصخت في مُادًً الىٜاًت مً لامشاك العاسٍت واملّذًت والىٜاًت مً
إلاـاباث املجزلُت وإلاظّا٘اث لاولُت والتربُت الٕزاةُت ،وحصجُْ اليؽاه البذوي والخىُِت الصخُت إلاهجابُت والجيعُت وم٣ا٘دت
الخذخحن وإلادمان...
ئسظاء آلُاث لخذبحر املخاوش وجى١ ْٜل ما مً ؼأهه أن يهذد ظالمت وأمً املخّلماث واملخّلمحن ولاوش الّاملت باملإظعت ،والّمل ِلى
حصخُق دوسي دٌ ُٜٞؽمل ١ل املخاوش املدذٜت باملإظعت الخّلُمُت ،ظىاء املخّلٝت بالبىاًاث (خالت البىاًاث وـُاهتها وال٢هشباء
ووسؼاث البىاء داخل املإظعاث الخّلُمُوت والىلىحُاث ،)...أو باملّذاث (خالت املّذاث الذًذا٠خُُ٢ت والىسؼاث واملّذاث الشٍالُت
ووظاةل الىٝل املذسس ي ومّذاث إلاوٙاء واملّذاث املىبخُت ،)...أو بالّملُاث الخّلمُت هٙعها (الشٍالت املذسظُت واملخخبراث الّلمُت
والخشحاث املذسظُت ،)...أو باألمً داخل املإظعت وبمدُىها (بما ٘يها لامً الىشقي) أو جل ٤الىاحمت ًِ بّن العلى١اث (الّى،ٚ
إلادمان )...،أو املخاوش الجعُمت وال٣ىاسر الىبُُّت؛
ولْ بشهامج ظىىي ٌّنى بمشاٜبت وـُاهت الخجهحزاث والبىاًاث؛
الّىاًت باملشاٜبت الصخُت للمإظعت ولاٜعام الذاخلُت واملىاِم املذسظُت؛
الخشؿ ِلى جأمحن املخّلماث واملخّلمحن لذ الخىادر املذسظُت؛
الخىزُ ٞوالترـُذ الّٙلي ل٣ل َزٍ الّملُاث.

- 6هُف ًخم جفعُل الخُاة اإلاضعؾُت؟
لم حّذ املذسظت الُىم مجاال لخلٝحن املمامحن ،بل جدىلذ ئلى ٘ماء مخمحز ًخم ُ٘ه جٙجحر الىاٜاث واظدثماس الٝذساث ٜفذ جدُٞٝ
الخ ُٚ٢مْ املدُي .ولبّث الخُاة في املإظعاث الخّلُمُت ًيبغي أن جيبني جذخالث الاوش التربىٍت ِلى اوؽىت ومؽاسَْ واُّٜت ًمً٢
اهجاصَا داخل وخاسج الٙفى ٥الذساظُت ،مثل مؽشوُ املإظعت أو مخخل ٚاملؽاسَْ التربىٍت التي ٜذ جىجض في ئواس ٌ ،مثل مؽشوُ الٝعم
أو مؽشوُ الىادي التربىي،أو املؽشوُ الشٍاض ي للمإظعت.
ولممان هجاح َزٍ املؽاسًَْ ،خىلى املجلغ التربىي للمإظعت ادواس الخيعُ ٞوالخدبْ ومماسظت الىٝذ البىاء ملخخل ٚلاوؽىت التربىٍت
املٝترخت٠ ،ما يهخم بذساظت مؽاسَْ لاهذًت ،ولاٜعام  ،واملخّلمحن ،وئدساج ال٣ل لمً مؽشوُ الخيؽُي التربىي للمإظعت ،.مْ اًالء
لاَمُت لالخخٙا ٥باألًام الّاملُت والىوىُت باؼشا ٟمخخل ٚالٙاِلحن والؽش١اء في الخُاة املذسظُت.
وجخىصُ أوؽىت ومؽاسَْ املإظعت ئلى:
/1ألاوكُت الهفُت :وهي لاوؽىت الخاـت باملىاد الذساظُت وجىجض مً وشٗ املذسط في ولُّاث حّلُمُت مّخادة ،داخل الدجشة
الذساظُت أو خاسحها اظدىادا ِلى مجمىِت مً لاظغ واملشج٢ضاث تهذٗ ئلى:
الخىمُت الؽمىلُت لصخفُت املخّلم املّشُ٘ت واملهاسٍت والىحذاهُت.الخّلم الزاحي وبىاء املّش٘ت٘ ،مدىس الّملُت الخّلُمُت َى املخّلم.الّمل الجماعي الدؽاس١ي واملٝفىد به َى أن ً٣ىن الّمل الجماعي لمً مجمىِاث ٜذ ج٢بر وجفٕش لخىمُت الخّاون وهبز الاج٣الُتواملىا٘عت الاٜفاةُت.

هماطج:

18

 -2ألاوكُت اإلاىضمجت والضاعمت
هي مجا ٥خفب للخجذًذ التربىيٌ ،ؽاس ٟفي جأوحرَا مخذخلىن مخخلٙىن ،وحععى ئلى جٝذًم َامؾ أ٠بر للمبادساث الٙشدًت وللخّلم
الزاحي٠ ،ما تهخم ب٣ل الٝماًا الىوىُت والجهىٍت واملدلُت وب٣ل لاخذار الشاَىت ،وججذس إلاؼاسة ئلى أن املُثا ٛالىوني للتربُت والخ٣ىًٍ
ـىَ ٚزٍ لاوؽىت ئلى ٜعمحن ٜعم ووني ئلضامي وٜعم حهىي مدلي ،في خحن ـى ٚاملخىي الاظخعجالي َزٍ لاوؽىت في املؽشوُ
الخاظْ ،ئلى أوؽىت جذسَغ املىاد وأوؽىت الذِم املذسس ي ،ومىاد وأوؽىت الخٙخذ٠ ،ما خفق جىصَّا صمىُا مالةما ملخخل ٚلاوؽىت
العالٙت الز٠ش.
إلدماج مخخل ٚلاوؽىت في ظحروسة الّمل التربىي وحّلها داِمت للمىاهج الذساظُت وللخدفُل الذساس ي ودِامت للخُاة املذسظُت
بفٙت ِامت ،جٝخط ي الىلُّت املعخٝبلُت:
 ُٜام العلىاث التربىٍت الجهىٍت باؼشا ٟاملذسظحن في خذود  % 15مً الٕالٗ الضمني الخاؿ ب٣ل ظل ٤في ولْ بشامج وأوؽىتتهخم بالخُاة الجهىٍت والؽأن املدلي.
 ُٜام املإظعت الخّلُمُت في ئواس الجضء املخفق لها في خذود  % 15باِذاد بشامج أوؽىت داِمت لٙاةذة الخالمُز املخّثرًًوبشامج أوؽىت مىذمجت ومىاصٍت للذِم وأوؽىت للخٙخذ باليعبت لجمُْ الخالمُز.
وفي َزا إلاواس ًم ً٢اٜتراح لاوؽىت الخالُت:

ألاهىاع

َبُعتها ومجاالتها
مجمىُ لاوؽىت الهاد٘ت ئلى دِم مهاساث املخّلم ومّاس٘ه ١لما جبحن حّثرٍ في مجا ٥مّحن:
 -حاهب املّلىماث املّشُ٘ت :أوؽىت جم ً٢مً دِم الخالمُز ِلى معخىي املّش٘ت والٙهم؛

ؤوكُت
الضعم

 حاهب مهاساث الخىبُ ٞوالخدلُل( :جماسًٍ جىبُُٝت داخل الٝعم أو خاسحه ،مّامل جشبىٍت ،أِما ٥مخبرًت ،جدلُلهفىؿ ووزاة)...ٞ؛
 حاهب مهاساث الترُ٠ب والخ٢م والابخ٣اس (بدىر ٘شدًت وحماُِت مً أحل دساظت ٜماًا أو ا٠دؽاٗ مّىُاثِ ،شوكجذْ٘ ئلى البدث البِبلُىٔشافي والترُ٠ب ،امل٢خبت املذسظُت)...

وكاٍ
الخفخذ

 يهذٗ ئلى جأَُل املخّلم لالوٕماط في الخُاة املذسظُت وئًٝاً ٘مىله واَخمامه وخىا٘ضٍ مً أحل الخجشٍب والبدثوالدعاؤ ٥خى ٥الٍىاَش وجدعحن ٜذساجه ال٢ٙشٍت وحّله مىٙخدا ِلى مدُىه.

اليكاٍ
ؤلابضاعي
اليكاٍ اإلاعملي  -وؽاه ًخم في مّمل جشبىي مً وشٗ مخّلم أو أ٠ثر وٍخىلب اظخّما ٥أدواث وجىٍُما خاـا.

 -يهذٗ ئلى حّل املخّلم ٌعخّمل ٜذساجه الزَىُت ومبادسجه لالبخ٣اس وإلابذاُ ( ئهخاج وظاةل وأدواث ومجالث)...
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اليكاٍ اإلاىحه َ -ى اليؽاه الزي ًخىىه املذسط ألحل جدعِغ املخّلمحن بأَذاٗ حّلمُت حذًذة وحّمُ ٞأَذاٗ م٢دعبت ظابٝا.
اليكاٍ
اإلاؿخلل

َ -ى اليؽاه الزي ًٝىدٍ وٍٝىم به املخّلم أو مجمىِت مً املخّلمحن

اليكاٍ اللؼىي

 َى وؽاه لخىمُت مهاساث وٙ٠اًاث في الخّبحر والعماُ الؽٙهُحن وال٢خابُحن (وسؼاث)... أوؽىت أخشي جخذم بّن املىاد (الحخماُِاث)...وٍخم في ئواس الخفق إلالضامُت أو خاسحها وٍم ً٢جفيَُ ٚزٍ لاوؽىت ٠ما ًلي:
* ألاوكُت الثلافُت:
 امل٢خبت املذسظُت :م٢خبت الٝعم ،م٢خبت املإظعت ،امل٢خبت املخىٝلت. الىىادي :هادي الٝفت ،هادي ال٢خاب ،هادي العِىما ،هادي الُٙذًى ،هادي املّلىمُاث ،هادي التربُت ِلى خٝىٛإلاوعان ،هادي الجٕشاُ٘ا ،هادي املىظُٝى ،هادي الشظم ،الىادي البُئي ،هادي الٝشاءة واملىالّت ،هادي الٙىىن
الدؽُ٢لُت (...وٍم ً٢الاظخئىاط بىمارج للىىادي مً خال ٥بّن البىاٜاث املٝترخت لمً امللخ.)ٞ

اليكاٍ اإلاىاػي

* ؤلاعالم اإلاضعس ي:
 الصخا٘ت املذسظُت ،الصخُٙت الخاةىُت ،املجلت املعخيسخت ،مجلت الىُابت ،املجلت الجهىٍت ،إلاراِت املذسظُت،مى ْٜالىٍب ،الخشحاث الذساظُت واللٝاءاث الثٝاُ٘ت :الىذواث ،الّشوك ،املعابٝاث ،لالّاب ال٢ٙشٍت ،البدىر
الذساظُت ،الشظىم واملخىىواث ،املخد ٚاملذسس ي...
* ألاوكُت الفىُت:
 التربُت املىظُُٝت (لاهاؼُذ ،الّضٗ ،الٕىاء)؛ التربُت الدؽُ٢لُت؛ -املعشح املذسس ي.

/3اإلاكغوع الفغصي للمخعلم
مؽشوُ خش للخّلم الزاحي ٌؽخٕل ِلُه املخّلم لخىمُت ٜذساجه الصخفُت دون اج٣الُت ،جدذ ئؼشاٗ إلاداسٍحن واملذسظحن واوش الخىحُه
التربىي ،وٍجب جٝذًم ١ل املىجضاث ئلى جالمُز الٝعم أو املإظعت.

/4مكغوع اللؿم
ًخ٣ل ٚاملذسظىن مً خال ٥البرامج الذساظُت جأوحر الخالمُز وجلُٝنهم ُُٙ٠ت الّمل باملؽاسَْ ،مْ ئِىاءَم خشٍت الاخخُاس والخخىُي
وإلاِذاد والخدبُْٝ٘ ،خفش دوس املإوش في إلاسؼاد والخىحُه والخيعُ ٞمْ إلاداسة لخى٘حر ٌشوٗ وؼشوه الّمل الّٙا.٥

همىرج :الٝعم العىت الثالثت باملذسظت الىمىرحُت الخاـت  la coupoleاملىلىُ :أَمُت املداٍ٘ت ِلى هٍا٘ت لاظىان
20

 /5الىىاصي التربىٍت
ًدؽ٣ل الىادي مً مجمىِت مً املخّلمحن ،مً معخىٍاث مخخلٙت ججمّهم ـٙت املُل املؽتر ٟملجاالث لاوؽىت التي ٌؽخٕل ِليها
الىادي ،بدُث ًٝبلىن ِلى الاهخشاه الخلٝاتي والّٙلي في ئهجاصَا ،جدذ ئؼشاٗ جشبىي ،بما ًدُذ لهم جىمُت مجمىِت مً الخبراث
واملُىالث والُٝم والٙ٢اًاث التربىٍت في حى ٌعىدٍ الؽّىس باالهخماء ،وجٝبل الاخخالٗ ،والخىىُ ،واملبادسة ،والّمل الجماعي ،والخّاون
،والخمامً...
ئن الاؼخٕا ٥في ئواس الىىادي ٌؽ٣ل ٘شـت مىاظبت للّمل الجماعي خعب املُى ٥والاَخماماث ،خُث ل٣ل هاد مش٠ض اَخمام واضح ،وَى ما
ًدُذ مشاِاة الٙشو ٛالٙشدًت وخاحاث املخّلمحن ومشاِاة الخفىـُاث املدلُت .ول٣ي ً٣ىن املخّلم مىخجا البذ مً حعىحر لاَذاٗ
والبرامج والجذولت الضمىُت ل٣ل لاِما.٥

همىرج:

هادي جاسٍخ وجشار
الثاهىٍت الخأَُلُت مىالي ِبذ هللا "ئٜلُم الجذًذة"
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همىطج بُاكت جلىُت ليكاٍ
اإلاىيىع :جىُٓم خفل مخىىع بلاعت العغوى الخابعت للماؾؿت.
الؿُاق :الاخخٙا ٥بز٠شي ُِذ الاظخٝال ٥املجُذ .
ألاهضاف:
 حّشٗ املخّلمحن ِلى ٘ترة مجُذة مً جاسٍخ املٕشب؛
 اظخدماس اهخفاس ئسادة الّشػ والؽّب في همالهما املخىاـل مً أحل الخدشس مً الاظخّماس؛
 جشبُت املخّلمحن ِلى خب الىوً والاِتزاص باالهخماء ئلُه؛
 جشظُخ ُٜم املىاوىت والالخدام خى ٥املل ٤والؽّب.
اإلاخضزلىن :هادي جاسٍخ وجشار ولاوش إلاداسٍت املخذسبت باملإظعت وحمُّت أمهاث وآباء وأولُاء الخالمُز
بغهامج ألاوكُت:
 جٝذًم آًاث بِىاث مً الز٠ش الخُ٢م؛
 جشدًذ اليؽُذ الىوني؛
 مؽاَذة ؼشٍي ُ٘ذًى خىُِ ٥ذ الاظخٝال ٥املجُذ؛
 جٝذًم ِشك خى ٥مىلىُ ُِذ الاظخٝال ٥املجُذ  ،لٙاةذة الخالمُز والخلمُزاث ومىاٜؽت أَم مداوسٍ باإللا٘ت ئلى جيؽُي
لّبت جٝىٍمُت؛
 جىٍُم مّشك ًمم ئهخاحاث املخّلمحن (لىخاث ٘ىُت "سظىماث" وئهخاحاث ؼّشٍت أو هثرًت مىلىِها ر٠شي ُِذ الاظخٝال)٥؛
١ لمت خخامُت.
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 /6اإلاكغوع الغٍاض ي للماؾؿت
ًخ٣ل ٚم٢خب الجمُّت الشٍالُت باِذاد وجُّٙل املؽشوُ الشٍاض ي للمإظعت ،ورل ٤جدذ ئؼشاٗ املجلغ التربىي وبخيعُ ٞمْ مخخلٚ
الؽش١اء ،وٜبل املفادٜت البذ مً لاخز بهحن الاِخباس بشامج لاوؽىت الشٍالُت الىوىُت ،وباقي املؽاسَْ التربىٍت باملإظعت .وٍم ً٢التر٠حز
ِلى الخىىاث آلاجُت إلهجاص مؽشوُ سٍاض ي
الدصخُق لاولي الذ ُٜٞلخالت املإظعت مادًا وبؽشٍا وسٍالُا.الخدذًذ الضم٣اوي لألوؽىت الشٍالُت املبرمجت.-الخدبْ والخٝىٍم واظخخالؿ الىخاةج في أ٘ ٞالخىىٍش والخدعحن.

همىطج :البىىلت الاٜلُمُت ل٢أط املذاسط مش٠ض الخلُب في ٠شة الٝذم – هُابت اٜلُم ١لمُم
جدذ ؼّاس” الشٍالت املذسظُت مجا ٥لخ٢شَغ الُٝم وجٝىٍت الؽّىس باالهخماء
للمذسظت “ ،وجىُٙزا لبرهامج اليؽاه الشٍاض ي املذسس ي للمىظم الذساس ي
 ، 2014/2013واظخّذادا للبىىلت الجهىٍت التي ظخدخمنها هُابت ئٜلُم ١لمُم،
هٍم ٘شُ الجامّت امللُ٢ت املٕشبُت للشٍالت املذسظُت لىُابت ١لمُم ،البىىلت
إلاٜلُمُت املذسظُت ل٢أط املذاسط مش٠ض الخلُب في ٠شة الٝذم  ،والتي حشث
أوىاسَا خال ٥ؼهشي ًىاًش و٘براًش  ، 2014خُث ظهش ِلى جىٍُمها أِماء
امل٢خب الخىُٙزي للٙشُ إلاٜلُمي صخبت اللجىت الخٝىُت إلاٜلُمُت املخخففت
للّبت جدذ ئؼشاٗ العُذ الىاةب إلاٜلُمي للىصاسة (سةِغ الٙشُ إلاٜلُمي).

 /7مكغوع اإلااؾؿت
ٜذ ٌّخٝذ مّخٝذ أن الؽشوُ في جذاو ٥مفىلح” مؽشوُ املإظعت” ًشحْ ئلى  12أبشٍل  1994جاسٍخ ـذوس املز٠شة سٜم  73ل ً٢الخُٝٝت
أن البذاًت ١اهذ ٜبل َزا الخاسٍخ بٝلُل وجدذًذا بّذ ـذوس املز٠شة سٜم  199بخاسٍخ ٔ 5ؽذ  1992التي دِذ الىُاباث الخّلُمُت ئلى
جبني خىت املؽشوُ التربىي لالسجٝاء بجىدة املىاهج الخّلُمُت .بُذ أن ظىت  1994حّخبر بد ٞظىت ” مؽشوُ املإظعت” مً خال ٥اظخفذاس
مز٠شة جأظِعُت جدذ سٜم  73ج٢ؽ ًِ ٚمذلى ” ٥مؽشوُ املإظعت” وجدذد مىلىِه ومجاالث الاؼخٕاِ ٥لُه وجشظم أَذا٘ه وحؽحر
ئلى املىاسد البؽشٍت واملادًت املشـىدة إلهجاصٍ .وهٍشا ألَمُت ٜشاءة املز٠شاث الىصاسٍت واظدثماسَا ظىداو ٥اظدىىا ٛهق املز٠شة الىصاسٍت
سٜم  73ومداوسة مخنها الظخخال ٥أَم لا٘٣اس التي وسدث بها.

ؤهضاف مكغوع اإلااؾؿت:
– الخىاـل املباؼش واملعخمش مْ الخُاة الُىمُت للمإظعت.
– الشْ٘ مً إلاهخاحُت والضٍادة مً الّٙالُت.
– بّث خشُ٠ت الخجذًذ التربىي ِلى الفُّذ املدلي.
– الذِىة ئلى جدعحن ؼشوه ووظاةل ووشاة ٞالّمل التربىي وجُّٙل مبذأ الخّلم الزاحي.
– جُّٙل وٌاة ٚاملإظعت وجدىٍلها ئلى ِىفش ئؼّاُ وجىمُت.
– الذِىة ئلى الاهٙخاح ِلى املدُي وجُّٙل مبذأ الالمش٠ضٍت جذسٍجُا.

قغوٍ هجاح مكغوع اإلااؾؿت:
* مشاِاة إلام٣اهاث والىظاةل املخى٘شة داخل املإظعت.
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* الاهىال ٛمً خاحُاث ومؽا١ل املإظعت.
* جشجِب أولىٍاث املإظعت بّذ ِملُت الدصخُق.
* الخذبحر ألدؽاس١ي.
*لشوسة الاهٙخاح ِلى املدُي واظخٝىاب الؽش١اء وحّبئتهم.
* اهخشاه املخّلمحن -ئن أم – ً٢وأولُائهم في معلعل الخجذًذ واملعاَمت في بىاء املؽاسَْ.

مىانفاث مكغوع اإلااؾؿت:
 +الفُأت الذُٜٝت لألَذاٗ الٝابلت للخىبُ ٞخعب ظلم لاولىٍاث.
 +الخىُ٘ ٞبحن أَذاٗ مؽشوُ املإظعت وأَذاٗ العُاظت الخّلُمُت الىوىُت ِلى ٜاِذة الاؼخٝا ٛوالخىأم.
 +بُان وشاة ٞالّمل ووظاةله.
 +خفش مشاخل الاهجاص.
 +بشمجت أوؽىت املؽشوُ في حذولت صمىُت دُٜٝت.
 +جىصَْ لادواس وجدذًذ املعإولُاث.
 +جدذًذ متن املّىُاث املخّلٝت باملىاسد املادًت والبؽشٍت التي ًخىِ ٜٚليها جىُٙز املؽشوُ.

ملانض مكغوع اإلااؾؿت:
– مىاولت وشاة ٞووظاةل ومدخىٍاث الّمل التربىي ِلى خي الاسجٝاء بالّملُت الخّلُمُت الخّلمُت – .لبي ئًٝاِاث الخُاة املذسظُت
والبُذأىحُت والاظخجابت لخاحُاث املإظعت.
– الخٙاِل مْ ٜماًا املدُي واوؽٕاالجه.
– جُّٙل آلُاث اظخٕال ٥مش٠ض إلاِالم والخىزُ.ٞ
– جُّٙل أوؽىت الذِم املىذمج واملإظس ي.
– الذخى ٥في ؼشا١اث وئبشام ِٝىد جىأمت.
– خل ٞدًىامُت زٝاُ٘ت معخمشة داخل ٘ماء املإظعت.
– الدصجُْ ِلى البدث التربىي ِلى الفُّذ املدلي جُّٙال ملبذأ الالمش٠ضٍت.

7

 7مشروع املؤسسة بني التجميد والتفعيل حممد ابراهيمي http://www.oujdacity.net/national-article-14865-ar/national-article-14865-
 ar.htmlبتصرف
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همارج مّٙلت ملؽشوُ املإظعت

ثانوية دكالة التأهيلية تفعل مشروع املؤسسة

مً مبادسة حشٍئت و ُٔىسة ِلى الخّلُم و بالخفىؿ بجماِت أسبّاء الّىهاث ،ظاسُ لاظخار ٔالم مفباح أظخار مادة الٙحزًاء و الُ٢مُاء
بثاهىٍت د١الت الخأَُلُت ئلى جُّٙل و ئِىاء اهىالٜت لذسوط دِم الخمحز في مادة الٙحزًاء و الُ٢مُاء للمىظم الذساس ي  2016/2015ببِذ
الخ٢مت و َى الؽىش لاو ٥الخاؿ بمؽشوُ املإظعت لثاهىٍت د١الت الخأَُلُت .
املبادسة حؽمل حمُْ الخالمُز املخمحزًً في خمعت أٜعام لألولى ِلىم ججشٍبُت و رل ٤بُٕت ئِذادَم ملخخل ٚاملدىاث التربىٍت ( مباساة
الّلىم و الخٝىُاث) و بالخفىؿ ئِذاد الخالمُز للمىظم املٝبل ئن ؼاء هللا بُٕت الخفىِ ٥لى أِلى الىخاةج في الامخدان الىوني ملادة
الٙحزًاء و الُ٢مُاء ،و التي جبحن مً خال ٥جدلُل هخاةج الخالمُز للمىاظم الذساظُت العابٝت بأن املإظعت حّشٗ جذهُا في هخاةج الامخدان
الىوني لهزٍ املادة .
٠ما ظخّشٗ املإظعت اهىال ٛدسوط دِم (دِم الخمحز و دِم الخّثراث) في مجمىِت مً املىاد ظىاء الّلمُت أو لادبُت  .ئال أن ما ججذس
إلاؼاسة ئلُه َى جل ٤الشٔبت لذي الخالمُز و بالخفىؿ إلاهار في جلٝي دسوط الذِم ،مْ الّلم أنهم َم مً ً٣ىهىن مجمىِاث و ًيعٝىن
مْ لاظاجزة (و ئن ١اهىا ال ًذسظىنهم) الزًً ًيعٝىن بذوسَم مْ إلاداسة التربىٍت ِلى الخىُٜذ و امل٣ان و ٠زا الىظاةل الذًذا٠خُُ٢ت
الخاـت ب٣ل خفت .
و ٜذ ِش٘ذ َزٍ الخجشبت هجاخا ٠بحرا خال ٥العىت املالُت مً خال ٥ئِىاء دسوط دِم في مجمىِت مً املىاد الّلمُت و لادبُت مً
وشٗ مجمىِت مً لاظاجزة١ ،ان أَمها َى اخخال ٥املإظعت املشجبت لاولى ِلى الفُّذ إلاٜلُمي لىخاةج الب٣الىسٍا .
٘خدُت جشبىٍت و ؼ٢ش خاؿ ل٣ل مً ظاَم مً ٜشٍب أو بُّذ في ئهجاص و ئهجاح و جُّٙل مؽشوُ املإظعت لثاهىٍت د١الت الخأَُلُت و الزي
َى في أمغ الخاحت للذِم اللىحعدُ٣ي لخد ُٞٝلاَذاٗ املعىشة.8

http://www.docprof.com/2015/10/news30.html 8
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عىىان اإلاكغوع :
ألاؾغة واإلاضعؾت":حمُعا مً ؤحل جىمُت هفاًاث ؤبىاثىا اللؼىٍت والغٍايُت بالخعلُم
9
الابخضاجي".
انُصٕص انًشجؼٛت:

 انًزكشة  951بتاسٚخ ََٕ 55بش  5192ف ٙشأٌ أجشأة االعتشاتٛجٛت انٕطُٛت نًششٔع انًؤعغت؛
 دنٛم قٛادة يششٔع انًؤعغت؛
 دنٛم يغطش٘ ف ٙشأٌ انتذبٛش انًان ٙنجًؼٛاث دػى يذسعت انُجاح؛
 االعتشاتٛجٛت انٕطُٛت نًششٔع انًؤعغت :انذنٛم اإلجشائ ،ٙيا٘ 5199.؛
تقذٚى أعًاء ٔ يٓاو فشٚق انقٛادة ٔ يجهظ انتذبٛش
ِغٍظ اٌزذث١ش (حغت ِمزؼ١بد اٌّشعَٛ
 .23.2076ثزبس٠خ ) .33. ٛ١ٔٛ٠ 77
اٌّّٙخ
اٌظفخ
االعُ ٚإٌغت
ِّضً َ 7اٌّظبدلخ األ١ٌٚخ
ِّضً َ .رزجغ اٌّؤششاد
ٚإٌزبئظ
ِّضً َ0
رزجغ أعشأح
ِّضً َ4
األٔشطخ
ِّضً َ5
ِّضً َ6

ل١بدح ِششٚع (رّض١ٍ١خ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّغبٌظ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌّغٍظ اٌزشث)ٞٛ
االعُ ٚإٌغت

اٌظفخ
ِذ٠ش اٌّؤعغخ
ػؼِ ٛغٍظ اٌزذث١ش
ػؼ ٛاٌّغٍظ اٌزؼٍّٟ١
ِذ٠ش ِغبػذ
ِذ٠ش ِغبػذ
ػؼِ ٛغٍظ اٌزذث١ش
ػؼ ٛاٌّغٍظ اٌزشثٞٛ

اٌّّٙخ
اإلػذاد ٚاٌزؼجئخ
ثٍٛسح ِششٚع اٌّؤعغخ
رٕف١ز اٌؼٍّ١بد ٚاألٔشطخ
ٚرزجغ اٌّؤششاد
ٚإٌزبئظ
اٌم١بَ ثبٌزؼذ٠الد
اٌالصِخ

بٛاَاث ػايت ػٍ انًؤعغت
اعُ اٌّؤعغخ

ٔٛػٙب

ػذد اٌٛحذاد
اٌّذسع١خ

ػذد
اٌحغشاد
ثبٌّؤعغخ

ػذد
األعبرزح

م/م اوالد
بوعريس

ِغّٛػخ
ِذسع١خ

+.
اٌّشوض٠خ

11

21

ػذد اٌزالِ١ز
ِظ

إ

00. 735

لبػبد
فبسغخ

ِطؼُ

ِىزجخ
ِذسع١خ

لبػبد
ِزؼذدح
اٌٛعبئؾ

3

3

3

3

 9مشروع مؤسسة م/م اوالد بوعريس .من إعداد :ذ .هشام البوجدراوي .حتت إشراف املفتشني :عبد الرزاق بوتيل وامليلودي بنساسي.
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I

يشدهت انتشخٛض

َ -9تائج انتقًٕٚاث انتشخٛصٛت ٔ َتائج األعذٔط األٔل:

اٌؼذد
إٌغجخ

اٌّغز٠ٛبْ األٚي ٚاٌضبٟٔ
ٔزبئظ
ٔزبئظ اٌزمُ٠ٛ
األعذٚط
اٌزشخ١ظٟ
األٚي
ألً ِٓ 5
ألً ِٓ 5
733
.73
4720. %
86277 %

اٌٍغخ اٌؼشث١خ
اٌّغز٠ٛبْ اٌضبٌش ٚاٌشاثغ
ٔزبئظ
ٔزبئظ اٌزمُ٠ٛ
األعذٚط
اٌزشخ١ظٟ
األٚي
ألً ِٓ 5
ألً ِٓ 5
7.4
75.
53243 %
67278 %

ٔزبئظ اٌزمُ٠ٛ
اٌزشخ١ظٟ

ٔزبئظ األعذٚط
األٚي

ألً ِٓ 5
768
77247 %

ألً ِٓ 5
7.5
57263 %

اٌش٠بػ١بد

اٌؼذد
إٌغجخ

اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ
عّ١غ اٌّغز٠ٛبد
ٔزبئظ
ٔزبئظ اٌزمُ٠ٛ
ٔزبئظ اٌزمُ٠ٛ
األعذٚط
اٌزشخ١ظٟ
اٌزشخ١ظٟ
األٚي
ألً ِٓ 5
ألً ِٓ 5
ألً ِٓ 5
778
737
773
8.2.3 %
46259 %
78204 %

اٌّغز٠ٛبْ اٌخبِظ ٚاٌغبدط

ٔزبئظ
األعذٚط
األٚي
ألً ِٓ 5
730
46247 %

 - 5تقاسٚش انًجانظ انتؼهًٛٛت ٔانًجهظ انتشبٕ٘:
ثؼذ دساعخ رمبس٠ش اٌّغبٌظ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌّغٍظ اٌزشث ،ٞٛرُ اعزخالص اٌظؼٛثبد اٌز ٟرؼ١ك ع١ش اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌزؼٍّ١خ ثغّ١غ اٌّغز٠ٛبد (ػشث١خ  /فشٔغ١خ) ٚاٌزٔ ٟذسعٙب ػٍ ٝاٌشىً اٌزبٌ:ٟ
انًؼٛقاث انًتؼهقت بانجاَب انبٛذاغٕج:ٙ
اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ
* ػؼف اٌّىزغجبد
اٌغبثمخ؛
* ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼج١ش
اٌشف ٟٙفٚ ٟػؼ١بد ِحذدح
ٚثبعزؼّبي سط١ذ ٌغٞٛ
ِٕبعت ٚثٕ١بد رؼج١ش٠خ
ِالئّخ؛

اٌمشاءح
* ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝفه
اٌشِض؛
* ثؾء ف ٟاٌمشاءح؛
*ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝاٌفُٙ
ٚاعزخالص اٌّؼبٟٔ؛

اٌزؼج١ش اٌىزبثٟ
* ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝط١بغخ
اٌغًّ اٌجغ١طخ ثبٌٍغزٓ١
اٌؼشث١خ ٚاٌفشٔغ١خ؛
*ػؼف اٌشط١ذ اٌٍغٞٛ؛
*ػذَ اٌزّىٓ ِٓ سعُ
اٌحشٚف ثشىً ِالئُ؛

اٌش٠بػ١بد
* ػذَ ف ُٙاٌٛػؼ١خ
ٚاٌزؼٍّ١بد ٚف ُٙاٌّطٍٛة ؛
* ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝحً
اٌٛػؼ١خ؛
* ػذَ اٌمذسح ػٍِ ٝؼبٌغخ
اٌّؼط١بد،
*ػؼف فِٛ ٟاسد
اٌش٠بػ١بد2

انًؼٛقاث انخاسجٛت
األلغبَ اٌّشزشوخ  +االوزظبظ  +وضبفخ اٌّؼبِٚ ٓ١ػذَ ِالءِزٙب ٌٍّغبي اٌغٛعٛ١صمبف + ٟصِٓ ِذسع ٟغ١ش ِٕبعت ٌفزشاد
اٌزؼٍّبد  +ػذَ رٛفش اٌّؤعغخ ػٍ ٝفؼبء ِٕبعت ( لبػبد لذّ٠خ ِٙ ٚزشئخ ،ػذَ رٛاعذ ِجٕ ٝخبص ثبإلؽؼبَ اٌّذسع،ٟ
ػذَ رٛاعذ لبػخ ِزؼذدح اٌٛعبئؾ  + )222ػذَ رٛفش اٌّؤعغخ ػٍ ٝلبػبد خبطخ ثبٌزؼٍ ُ١األ + ٌٟٚاٌجؼذ اٌّىبٌٍّٔ ٟؤعغخ ػٓ
عىٓ اٌزالِ١ز  +ػذَ ا٘زّبَ ا٢ثبء ثّغز ٜٛأثٕبئ + ُٙلٍخ ص٠بسح ا٢ثبء ٌٍّؤعغخ ٌالعزفغبس ػٓ ِغز ٜٛأثٕبئ + ُٙػذَ
ِشبسوخ عّؼ١خ ا٢ثبء ف ٟأٔشطخ اٌّؤعغخ  +ػذَ أخشاؽ عّؼ١خ ا٢ثبء ثشىً فؼٍ ٟفِ ٟخزٍف ِغبٌظ اٌّؤعغخ2
تذهٛم انًؼطٛاث:
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ِٓ خالي رحٍٍٕ١ب ٌٕزبئظ اٌزم ُ٠ٛاٌزشخ١ظٔ ٚ ٟزبئظ األعذٚط األٚي ٌٛحع اٌزبٌ:ٟ
انًكٌٕ
اٌٍغخ اٌؼشث١خ
اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ
اٌش٠بػ١بد

َٕع انتقٕٚى
رشخ١ظٟ
األعذٚط األٚي
رشخ١ظٟ
األعذٚط األٚي
رشخ١ظٟ
األعذٚط األٚي

َغبت انتاليٛز انزٚ ٍٚؼإٌَ يٍ ضؼف انتذكى %
> 61 ,78إٌغجخ> 86,77
57,6
> 41,32إٌغجخ>
78,34
46,59
82,20
46,47

اعتُتاجاث:
ٔ غجخ وج١شح ِٓ اٌزالِ١ز ال ٠زحىّ ْٛف ٟاٌىفب٠بد األدار١خ (اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌٍغخ اٌفشٔغ١خ ٚاٌش٠بػ١بد) ،ح١ش
رؼذد ٔغت ػذَ اٌزحىُ ف ٟأح١بْ وض١شح ٔ ( 50%مطخ ػؼف)؛
 أخفبع ٔغت ػذَ اٌزحىُ خالي اٌغزخ أشٙش األِّ ،ٌٝٚب ٠غؼٍٕب ٔغزٕزظ أْ ؽبلّٕب اٌزشث ٞٛر ٚوفبءح
ٚرّشط ف ٟاٌذػُ ٚرذس٠ظ اٌزالِ١ز اٌز٠ ٞؼبٔ ْٛرؼضشا دساع١ب (ٔمطخ لٛح)2
ٌٚزحذ٠ذ اٌىفب٠بد اٌز ٟرؼشف ػؼفب ف ٟاٌزحىُ؛ ٚرفغ١ش ٔزبئظ اٌزم ٓ١ّ٠ٛاٌزشخ١ظٔٚ ٟزبئظ األعذٚط األٚي ٚاٌٛلٛف
ػٍ ٝأعجبثٙب ،لّٕب ثذساعخ ِخزٍف رمبس٠ش اٌّغبٌظ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌّغٍظ اٌزشثٚ ،ٞٛرجٌٕ ٓ١ب ػذَ رّىٓ أغٍت اٌّزؼٍِّٓ ٓ١
اٌىفب٠بد اٌّشرجطخ ثبٌزؼج١ش اٌشفٚ ٟٙاٌمشاءحٚ ،ػذَ لذسر ُٙػٍ ٝحً اٌّشىالد اٌش٠بػ١خ ،وّب رج ٓ١وزٌه ػذَ أخشاؽ
عّؼ١خ ا٢ثبء فِ ٟخزٍف أٔشطخ اٌّؤعغخ ٚػذَ ا٘زّبَ ا٢ثبء ثّغز ٜٛأثٕبئ2ُٙ
انًؼٛقاث انشئٛغت أياو َجاح انًتؼهًاث ٔ انًتؼهًٔ ٍٛانت ٙتغتذػ ٙتذخم انًصانخ انُٛابٛت ٔاألكادًٛٚت ٔانًشكضٚت:
* األلغبَ اٌّشزشوخ؛
* االوزظبظ؛
* ثٕب٠بد ِذسع١خ لذّ٠خ ِٙزشئخ؛
* لٍخ اٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ؛
*رؼ٠ٛغ األعبرزح ف ٟحبٌخ سخظخ؛
أْى انًؼٛقاث انشئٛغت أياو َجاح انًتؼهًاث ٔ انًتؼهًٔ ٍٛانتًٚ ٙكٍ نفشٚق انقٛادة ٔأطش انًؤعغت أٌ تؤثش فٓٛا:
* ػؼف اٌزحىُ ف ٟاٌّٙبساد اٌمشائ١خ؛
* ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼج١ش اٌشف ٟٙثشىً عٍ ُ١ثبٌٕغجخ ٌٍغز ٓ١اٌؼشث١خ ٚاٌفشٔغ١خ؛
* ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼج١ش اٌىزبث ٟثبٌٕغجخ ٌٍغز ٓ١اٌؼشث١خ ٚاٌفشٔغ١خ؛
* ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝحً اٌّشىالد اٌش٠بػ١خ؛
* ػؼف اٌزٛاطً ث ٓ١األعشح ٚاٌّذسعخ؛
* ػؼف اٌشط١ذ اٌٍغ2ٞٛ
أْى انقٕٖ ٔانذػاياث انًذهٛت انتًٚ ٙكٍ نفشٚق انقٛادة االػتًاد ػهٓٛا نتجأص انًؼٛقاث:
* أعبرزح ر ٚٚخجشح ف ٟاٌزذس٠ظ ٌٍزالِ١ز اٌّزؼضشٓ٠؛
* رٛاعذ عّؼ١خ آثبء راد سئ١ظ ِزحّظ ٌٍؼًّ ِغ اٌّؤعغخ؛
* لبػزبْ خبطزبْ ثبٌزؼٍ ُ١األِ ٌٟٚزٛاعذربْ ثشافذ ِٓ ٓ٠سٚافذ اٌّؤعغخ؛
* ِغّٛػخ ِٓ اٌزالِ١ز ٌ ُٙإخٛح رذسط ثّغز٠ٛبد ػٍ١ب ( ثٕفظ اٌّؤعغخ ٚثبٌضبٔ٠ٛخ اإلػذاد٠خ ِٛي اٌجشو)ٟ؛
انتٓذٚذاث:
* احزّبي ػذَ وفب٠خ االػزّبداد اٌّبٌ١خ اٌّخظظخٌ ،زٍج١خ احز١بعبد اٌّششٚع خالي ِذح صالس عٕٛاد2
* ػذَ رحّظ ا٢ثبء ألٔشطخ اٌّششٚع؛
* أزمبي ثؼغ أػؼبء فش٠ك اٌم١بدح أ ٚاألعبرزح اٌّغؤ ٓ١ٌٚػٓ األٔشطخ إٌِ ٝغّٛػبد أخش ٜخالي فزشح اٌّششٚع2
* ػذَ سغجخ اٌزالِ١ز اٌزٛاطً اٌشف ٟٙثبٌٍغز ٓ١اٌؼشث١خ ٚاٌفشٔغ١خ داخً اٌمغٌُ ،خٛف ِٓ ُٙاسرىبة أخطبء ف ٟاٌزؼج١ش2
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انتؼهٛق ػٍ انُتائج انغابقت ٔتذذٚذ أعظ بُاء خطت انًششٔع
ٌزحٍٚ ً١الغ األداء اٌّذسعٚ ٟرحذ٠ذ أعظ ثٕبء خطخ ِششٚع ِؤعغزٕب ،اػزّذٔب ّٔٛرط اٌزحًٍ١
( ،)SWOTاٌّزى ِٓ ْٛاٌشثبػ١خ (ٔمؾ اٌمٛحٔ ،مؾ اٌؼؼف ،اٌفشص ،اٌزٙذ٠ذاد)ٚ 2اٌز ٞع١غبػذٔب ف ٟرحذ٠ذ:
ٔمبؽ اٌؼؼف ،ثبػزجبس٘ب اٌّشبوً ٚاٌظؼٛثبد اٌز ٟرؼبِٕٔٙ ٟب اٌج١ئخ اٌذاخٍ١خ ٌٍّؤعغخ ٚاٌز ِٓ ٟثٕٙ١ب عٕخزبس
األ٠ٌٛٚبد ،اٌز ٟعٕؼًّ ػٍ ٝرط٠ٛش٘ب ٚرحغٕٙ١ب ِٓ خالي االعزفبدح ِٓ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌفشص اٌّزبحخ ٚرفبدٞ
اٌزٙذ٠ذاد2
ٔمبؽ اٌمٛح ثبػزجبس٘ب ِشرىضاد رجٕ ٝػٍٙ١ب ِشاحً اٌّششٚعٚ ،رغبػذ ػٍ ٝرحم١ك األ٘ذاف ٚأعشأح األٔشطخ2
رحذ٠ذ اٌفشص اٌّزبحخ ثبػزجبس٘ب اإلِىبٔبد اٌخبسعخ ػٓ اٌّؤعغخٚ ،اٌز ٟرّضً دػّب إػبف١ب ٌٍّششٚع2
اٌزٙذ٠ذاد اٌز ٟلذ رٛاعٗ ِشاحً اٌّششٚع ،ثبػزجبس٘ب ِؼ١مبد ِٚخبؽش ّ٠ىٓ أْ ٛ٠اعٙٙب اٌّششٚعٌ ،زٌه
فزحذ٠ذ٘ب ٠غبػذ ػٍ ٝرالفٙ١ب ٚاٌزمٍِ ِٓ ً١خبؽش٘ب ٚآصبس٘ب اٌغٍج١خ2
ٕٚضخ انجذٔل أعفهّ أعظ بُاء خطت يششٔع يؤعغتُا.
اٌزٙذ٠ذاد
اٌفشص
ٔمبؽ اٌمٛح اٌّشرجطخ ثٙب
ٔمبؽ اٌؼؼف راد اٌزأص١ش األلٜٛ
* ػاللخ ؽ١جخ رشثؾ سئ١ظ * ػذَ أخشاؽ األعبرزح أٚ
 ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼج١ش اٌشف * ٟٙأعبرزح ر ٚٚخجشح فٟاٌزالِ١ز أ ٚا٢ثبء ف ٟاٌّششٚع
عّؼ١خ ا٢ثبء ثبٌّذ٠ش2
اٌزذس٠ظ ٌٍزالِ١ز
ٚاٌمشاءح
أ ٚاٌزخٍ ٟػٓ اٌّششٚع فٟ
* ِغّٛػخ ِٓ اٌزالِ١ز
اٌّزؼضش ٓ٠؛
 ػذَ اٌمذسح ػٍ ٝحً اٌّشىالد* لبػزبْ خبطزبْ ثبٌزؼٍ ٌُٙ ُ١إخٛح رذسط ثّغز٠ٛبد ِشحٍخ ِٓ ِشاحٍٗ2
اٌش٠بػ١خ؛
* أزمبي أحذ أػؼبء فش٠ك
األِ ٌٟٚزٛاعذربْ ثشافذ ٓ٠ػٍ١ب ( ثبٌضبٔ٠ٛخ اإلػذاد٠خ
 ػؼف اٌزٛاطً ث ٓ١األعشحاٌم١بدح؛
ِٛي اٌجشو)ٟ؛
ِٓ سٚافذ اٌّؤعغخ2
ٚاٌّذسعخ؛
*ػذَ سغجخ اٌزالِ١ز اٌزٛاطً
اٌشف ٟٙثبٌٍغز ٓ١اٌؼشث١خ
ٚاٌفشٔغ١خ داخً اٌمغُ2
انًُظٕس انًذه:ٙ
عتغؼٗ يذسعتُا بانًشاسكت يغ انًُضل ٔانًجتًغ ف ٙجؼم كم تهًٛز ٔ تهًٛزة قادسا ػهٗ انتؼبٛش انشفٓ ٙبطشٚقت
يالئًت ٔقادسا ػهٗ فٓى انًقشٔء ٔ يتًكُا يٍ اعتشاتٛجٛاث دم انًشكالث انشٚاضٛت ٔرنك نهشفغ يٍ َغب انتذكى فٙ
انًٕاد األداتٛت (انشٚاضٛاث ،انهغت انؼشبٛت ٔ انهغت انفشَغٛت) بُغبت
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أٔنٕٚاث انًششٔع :

سغُ أْ اٌّؤعغخ رؼبٔٔ ِٓ ٟمبؽ ػؼف ِزؼذدح ،ثشٕ٘ذ ػٕٙب ٔزبئظ اٌزمّ٠ٛبد اٌزشخ١ظ١خٔٚ ،زبئظ األعذٚط
األٚيٚ ،رمبس٠ش اٌّغبٌظ ،إال أْ ٔمبؽ اٌؼؼف اٌّشرجطخ ثؼذَ اٌزّىٓ ِٓ اٌزؼج١ش اٌشفٚ ٟٙاٌّٙبساد اٌمشائ١خٚ ،ػذَ اٌمذسح
ػٍ ٝحً اٌّشىالد اٌش٠بػ١خٚ ،ػؼف اٌزٛاطً ث ٓ١األعشح ٚاٌّذسعخ ،رؼزجش ٔمبؽ ػؼف راد اٌزأص١ش األلٚ 2ٜٛاػزجبسا
ألّ٘١زٙب ف ٟاٌزّىٓ ِٓ ثبل ٟاٌىفب٠بد األخش ،ٜلشسٔب اخز١بس٘ب وأ٠ٌٛٚبد عٕؼًّ ػٍ ٝرط٠ٛش٘ب خالي ِشاحً اٌّششٚع 2
األٔنٕٚاث
 .9تطٕٚش كفاٚت ٙانتؼبٛش انشفٓٔ ٙانقشاءة ؛
.5

تًُٛت انكفاٚاث انًتؼهقت بذم انًشكالث انشٚاضٛت؛

.3

إبشاو ششاكت ب ٍٛاألعشة ٔانًذسعت يٍ أجم أْذاف تشبٕٚت.
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III

يشدهت اإلَجاص

األٔنٕٚت  :9تطٕٚش كفاٚت ٙانتؼبٛش انشفٓٔ ٙانقشاءة
تُذسج ْزِ األٔنٕٚت ف ٙإطاس تٕجٓاث انٕصاسة انشايٛت إنٗ تفؼٛم انؼًم بانًقاسبت بانكفاٚاث.
انُتٛجت انًُتظشة
ػُذ َٓاٚت انًششٔع
* رحغ ٓ١اٌزؼج١ش
اٌشفٚ ٟٙإغٕبء
اٌشط١ذٌٍ ،شفغ ِٓ
ٔغت اٌزحىُ ثٕغجخ
273 %

األَشطت
 رٛف١ش اٌّؼٕ١بد اٌذ٠ذاوز١ى١خ اٌّالئّخ(ط٠ٛشاد ،أعٙضح)222ف ٟاٌزذس٠ظ ٚاٌزحف١ض لظذ اعزؼّبٌٙب؛
 اٌزشغ١غ ٚاٌزحف١ض ػٍ ٝاٌزٛاطً اٌشف ٟٙداخً اٌّؤعغخٚخبسعٙب ثبٌٍغز ٓ١اٌؼشث١خ ٚاٌفشٔغ١خ ِٓ ،خالي اٌزؼجئخ
ٚاٌزحغ١ظ ٚرٕظ ُ١اٌّغبثمبد ٚرٛص٠غ اٌغٛائض ػٍ ٝاٌزالِ١ز
اٌٍّزضِ ٓ١ثبألٔشطخ ؛
 األٔبش١ذ (ِغ االٌزضاَ ثبٌّشبسوخ ثؼشع ف ٟاحزفبالداٌّؤعغخ)؛
 اٌّغشػ اٌّذسعِ( ٟغ االٌزضاَ ثبٌّشبسوخ ثؼشع فٟاحزفبالد اٌّؤعغخ)؛
 اعزضّبس ِشحٍخ االعزمجبي ٚاٌحٍمخ ف ٟعّ١غ اٌّغز٠ٛبدٚثى١ف١بد رزٕبعت ِغ ِغزٚ ٜٛعٓ اٌزالِ١ز؛
 ِششٚع ِىزجخ اٌمغُ؛ اٌّغبّ٘خ ف ٟعذاس٠بد اٌمغُ (طحبفخ اٌمغُ)؛ اٌظحبفخ اٌّذسع١خ؛ اٌذػُ اٌمشائ ٟثّخزٍف أشىبٌٗ (اػزّبد اعزشار١غ١خ ِذسٚعخٚػٍّ١خ)؛
اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌمشاءح ثّخزٍف ِىٔٛبد اٌٍغز ٓ١اٌؼشث١خٚاٌفشٔغ١خ؛
إٔزبط ٔظٛص لشائ١خ ِٕبعجخ ٌّغز ٜٛاٌزالِ١ز؛ اػزّبد اعزشار١غ١خ اٌذػُ ثبٌمشٓ٠؛ رؼجئخ اإلخٛح ٚاٌغ١شاْ ٌالٔخشاؽ ف ٟاٌذػُ ٚاٌّظبحجخإٌّضٌ١خ ِٓ خالي االعزذػبء ٚاٌزحف١ض ٚاٌّزبثؼخ2
 ثشِغخ ِغبثمبد ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّؤعغخ أ ٚػٍِ ٝغزٜٛاٌّمبؽؼخ اٌزشث٠ٛخ ِضً عجبق اٌمشاءح؛

* رط٠ٛش اٌّٙبساد
اٌمشائ١خ ٌذٜ
اٌّزؼٍّٚ ٓ١رّٕ١خ
اٌشغجخ ف ٟاٌّطبٌؼخ
ٌٍشفغ ِٓ ٔغت
اٌزحىُ ثٕغجخ
 73 %؛

انبشيجت
انضيُٛت
فّ١ب رجمِٓ ٝ
اٌغٕخ اٌذساع١خ
رؼزجش ِشحٍخ
ٌالعزئٕبط
ٚاإلسعبء ،فٟ
ح ٓ١اٌجذا٠خ
اٌفؼٍ١خ ٌٍّششٚع
رٕطٍك خالي
اٌّٛعُ اٌذساعٟ
.376/.375

انًؤششاث

 ِحبػشاعز١الَ األعبرزحٌٍّؼٕ١بد اٌذ٠ذاوز١ى١خ؛
 ٔغجخ أخشاؽ اٌزالِ١ز فٟاألٔشطخ ٚػذد اٌزالِ١ز اٌزٓ٠
حظٍٛا ػٍ ٝعٛائض؛
 ػذد األٔشطخ ٚاٌؼشٚعاٌّغشحخ إٌّغضح خالي
احزفبالد اٌغٕخ؛
 ٔزبئظ اٌزمّ٠ٛبد اٌّشحٍ١خٚإٌٙبئ١خ؛
رمبس٠ش اٌّغبٌظ اٌزؼٍ١ّ١خِٚغبٌظ األلغبَ
رمبس٠شاٌّغؤ ٓ١ٌٚػٓاألٔشطخ2
 ٔغت اٌىزت اٌّغزؼبسحفّ١ب رجمِٓ ٝ
 ػذد اٌزالِ١ز اٌّغبّ٘ ٓ١فٟاٌغٕخ اٌذساع١خ
اٌغذاس٠بد
رؼزجش ِشحٍخ
 ػذد اٌزالِ١ز ٚػذد األلغبٌَالعزئٕبط
إٌّخشؽخ ف ٟاٌظحبفخ
ٚاإلسعبء ،فٟ
اٌّذسع١خ؛
ح ٓ١اٌجذا٠خ
اٌفؼٍ١خ ٌٍّششٚع -ػذد ٚعٛدح إٌظٛص
إٌّزغخ؛
رٕطٍك خالي
اٌّٛعُ اٌذساعٔ ٟغجخ أخشاؽ االخٛح فٟ
اٌّظبحجخ؛
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 ٔزبئظ اٌزمّ٠ٛبد اٌّشحٍ١خ؛رمبس٠ش اٌّغبٌظ اٌزؼٍ١ّ١خِٚغبٌظ األلغبَ
رمبس٠شاٌّغؤ ٓ١ٌٚػٓاألٔشطخ2

األٔنٕٚت  :5تًُٛت انكفاٚاث انًتؼهقت بذم انًشكالث انشٚاضٛت
تُذسج ْزِ األٔنٕٚت ف ٙإطاس تٕجٓاث انٕصاسة انشايٛت إنٗ تفؼٛم انؼًم بانًقاسبت بانكفاٚاث
انُتٛجت انًُتظشة
ػُذ َٓاٚت انًششٔع
* دػُ ِٛاسد ِبدح
اٌش٠بػ١بد

*اٌزّشْ ػٍٝ

األَشطت
 رٛف١ش اٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ إٌّبعجخ ٚاٌؼًّ ػٍ ٝرٛظ١فٙباٌزٛظ١ف اٌغ١ذ؛
 رخظ١ض ح١ض صٌِٕ ِٟٛ٠ ٟذػُ اٌّٛاسد اٌش٠بػ١خ؛ إٔزبط ٚاعجبد ِٕضٌ١خ ِٛعٙخ ٌٍذػُ؛اػزّبد اٌّظبحجخ ٚاٌذػُ ثبٌمش،ٓ٠ -اٌزشو١ض ػٍ ٝاألٔشطخ اٌّشرجطخ ثّؼبٌغخ اٌّؼط١بد فٟ
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انبشيجت
انضيُٛت
فّ١ب رجمِٓ ٝ
اٌغٕخ اٌذساع١خ
رؼزجش ِشحٍخ
ٌالعزئٕبط
ٚاإلسعبء ،فٟ
ح ٓ١اٌجذا٠خ
اٌفؼٍ١خ

انًؤششاث
 ِحبػش اعز١الَ اٌٛعبئً؛اٌٛاعجبد إٌّغضحٔغجخ أخشاؽ اٌزالِ١زٔزبئظ اٌزمّ٠ٛبد ٔزبئظ اٌزمّ٠ٛبد اٌّشحٍ١خٚإٌٙبئ١خٚ ،رمبس٠ش اٌّغبٌظ

ِؼبٌغخ اٌّؼط١بد
ٌٍشفغ ِٓ ٔغت
اٌزحىُ ثٕغجخ 73 %

عّ١غ اٌّٛاد؛
 ثشِغخ ِغبثمبد ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّؤعغخ أ ٚػٍِ ٝغزٜٛاٌّمبؽؼخ اٌزشث٠ٛخ ِضً عجبق اٌش٠بػ١بد؛

*حً اٌّشىالد؛

 اٌزىض١ف ِٓ األٔشطخ اٌّشرجطخ ثحً اٌّشىالد خاليِخزٍف ِشاحً ثٕبء اٌذسط؛
اٌزشو١ض ػٍ ٝاعزشار١غ١بد حً اٌّغبئً خالي ِخزٍفِشاحً دسط اٌش٠بػ١بد2

ٌٍّششٚع
رٕطٍك خالي
اٌّٛعُ
اٌذساعٟ
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 ٔغجخ أخشاؽ اٌّزؼٍّٓ١ف٘ ٟزٖ اٌّغبثمبد؛
 اٌّشارت اٌز ٟحظًػٍٙ١ب اٌّزؼٍّ ْٛفِ ٟخٍف
اٌّغبثمبد؛
رمبس٠ش اٌّغبٌظ اٌزؼٍ١ّ١خِٚغبٌظ األلغبَ
رمبس٠شاٌّغؤ ٓ١ٌٚػٓاألٔشطخ2

األٔنٕٚت  : 3إبشاو ششاكت ب ٍٛاألعشة ٔانًذسعت يٍ أجم أْذاف تشبٕٚت
تُذسج ْزِ األٔنٕٚت ف ٙإطاس تٕجٓاث انٕصاسة انشايٛت إنٗ اَفتاح انًؤعغت ػهٗ انًذٛظ
انُتٛجت انًُتظشة
ػُذ َٓاٚت انًششٔع
* إدِبط األعشح ف - ٟرٕظ ُ١أ٠بَ األثٛاة اٌّفزٛحخ ثظفخ دٚس٠خ خبطخ ثب٢ثبء
ٚاٌزالِ١ز؛
اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
 ثشِغخ ٌمبءاد رٛاطٍ١خ ِغ ا٢ثبء؛اٌزؼٍّ١خ؛
 رؼجئخ ا٢ثبء ِٓ خالي رٕظ ُ١أٔشطخ ٚػشٚع ِغشح١خ؛* ِغبػذح ا٢ثبء
إؽالع ا٢ثبء ػٍ ٝإٔزبعبد أثٕبئُٙ؛ػٍِ ٝزبثؼخ ٚفُٙ
 إسعبي وشاعبد اٌزالِ١ز اٌخبطخ ثبٌزمّ٠ٛبد ٌٍزٛل١غػًّ أثٕبئ ُٙداخً
ػٍٙ١ب؛
ٚخبسط اٌمغُ؛
 اعزذػبء ثؼغ ا٢ثبء ٌٍّغبّ٘خ ف ٟثؼغ اٌذسٚط (ِضالششػ ؽج١ؼخ ػٍّٗ ٌٍزالِ١ز داخً اٌمغُ) أ ٚثؼغ لذِبء
اٌزالِ١ز ٌمشاءح لظخ ٌٍّزؼٍّ ٓ١خالي فزشح اٌحٍمخ؛
 اعزذػبء ا٢ثبء ٌٍّغبّ٘خ ف ٟأٔشطخ  َٛ٠اٌزؼبْٚاٌّذسعٟ؛
 اعزؼّبي دفزش خبص ثبٌٛاعجبد؛ ٌمبءاد ِغ ا٢ثبء ٠زُ خالٌٙب ششػ ؽش٠مخ اٌؼًّٚاٌٛاعجبد اٌّطٍٛثخ ِٓ األثٕبء ٚاأل٠بَ اٌز ٟرغزضّش فٙ١ب ٘زٖ
اٌٛاعجبد؛
 رؼجئخ لذِبء رالِ١ز اٌّؤعغخ ػٍ ٝاالٔخشاؽ فِ ٟغبػذحا٢ثبء ػٍِ ٝزبثؼخ أػّبي األثٕبء اٌّذسع١خ2
األَشطت

IV
العمليات
التقويم
التتبع

انبشيجت
انضيُٛت
فّ١ب رجمِٓ ٝ
اٌغٕخ اٌذساع١خ
رؼزجش ِشحٍخ
ٌالعزئٕبط
ٚاإلسعبء ،فٟ
ح ٓ١اٌجذا٠خ
اٌفؼٍ١خ
ٌٍّششٚع
رٕطٍك خالي
اٌّٛعُ
اٌذساعٟ
.376/.375

انًؤششاث
 ِغبّ٘خ ا٢ثبء فِ ٟخزٍفاألٔشطخ؛
 حؼٛسُ٘ إٌ ٝاٌّؤعغخدسعخ رشددُ٘ ػٍٝ
اٌّؤعغخ؛
 دفبرش اٌزالِ١ز رفؼ ً١األٔشطخدسعخ أخشاؽ األثٕبء فٟ
ِخزٍف األٔشطخ؛
ػذد اٌٍمبءاد ِغ ا٢ثبءرمبس٠ش اٌّغبٌظ اٌزؼٍ١ّ١خِٚغبٌظ األلغبَ
رمبس٠شاٌّغؤٓ١ٌٚاالعزّبػبد ٚاٌششاوبد ِغ
عّؼ١خ ا٢ثبء2

يشدهت انضبظ

المسؤول عنها

فتراتها

اجتماعات فريق القيادة
فريق القيادة والمسؤول عن النشاط
خالل أسابيع التقويمات المرحلية
والنهائية
المسؤول عن النشاط وفريق القيادة خالل مراحل المشروع
والمواكب
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انغٛطشة ػهٗ انتٓذٚذاث
انتٓذٚذاث
* ػذَ رحّظ ا٢ثبء ألٔشطخ اٌّششٚع؛
* ػذَ سغجخ اٌزالِ١ز ف ٟاٌزٛاطً اٌشفٟٙ
ثبٌٍغز ٓ١اٌؼشث١خ ٚاٌفشٔغ١خ داخً اٌمغُ،
ٌخٛف ِٓ ُٙاسرىبة أخطبء ف ٟاٌزؼج١ش2
*ػذَ وفب٠خ االػزّبداد اٌّبٌ١خ اٌّخظظخ،
ٌزٍج١خ احز١بعبد اٌّششٚع خالي ِذح صالس
عٕٛاد2

طشٚقت انغٛطشة ػهٓٛا
اٌزحف١ض ِٓ خالي:رىش ُ٠ثؼغ ا٢ثبء ٔظ١ش ِغٛٙدار ُٙف ٟرفؼ ً١اٌح١بح اٌّذسع١خ؛
ٚإٔشبء ششاوبد ف ٟاٌّٛػٛع؛
أفزبػ اٌّؤعغخ ػٍ ٝاٌّغزّغ اٌّحٍ ِٓ ٟخالي إششان ا٢ثبء فٟ
اٌزغ١١ش ٚاٌزذث١ش ٚالزشاػ اٌجشاِظ ٚاألٔشطخ؛
رخظ١ض عٛائض ٌٍزالِ١ز اٌّشبسو ٓ١ف ٟأٔشطخ اٌّششٚع
ٚاٌّغبثمبد إٌّظّخ2
رمذ ُ٠أٔشطخ رزالءَ ِغ ظشٚف عّ١غ ِىٔٛبد اٌّغزّغ اٌّذسعٟ
رخظ١ض ِ١ضأ١خ إػبف١خ رحغجب ٌٍٕفمبد اٌغ١ش ِزٛلؼخ؛
اٌجحش ػٓ ششوبء ٕ٠خشؽ ْٛف ٟرٕش١ؾ ٚرّ ً٠ٛاٌّششٚع2

* أزمبي أحذ أػؼبء فش٠ك اٌم١بدح2

رٛع١غ دائشح األعبرزح اٌّشبسو ٓ١ف ٟل١بدح اٌّششٚع لظذ اوزغبة
اٌزغشثخ ٚاٌزّشط2

انًصادقت :
اٌّظبدلخ األ١ٌٚخ ٌّغٍظ اٌزذث١ش
اٌشئ١ظ ٚاألػؼبء

رُ رمذِ ُ٠ششٚع اٌّؤعغخ ٌّغٍظ اٌزذث١ش
ف2222222222222222222222222222222222 ٟ
لظذ اٌّظبدلخ األ١ٌٚخ
اٌّذ٠ش

اٌّظبدلخ إٌٙبئ١خ
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-7اإلاخضزلىن في جفعُل الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها:
ًدخاج جفعُل الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها بلى جضزل مجمىعت مً اإلاخضزلحن التربىٍحن والاحخماعُحن والاكخهاصًحن مً مخمضعؾحن
ومضعؾحن وبصاعٍحن وماَغًٍ جغبىٍحن وحمُع قغواء اإلااؾؿت ؾىاء الضازلُحن منهم واألؾغة وحمعُت آباء وؤولُاء الخالمُظ وؤمهاتهم ؤو
الخاعحُحن والجماعت اإلادلُت وقغواء اكخهاصًحن ؤو احخماعُحن وول الفعالُاث ؤلابضاعُت في اإلاجخمع اإلاضوي…

•اإلاخم ــضعؾــىن:
بن اإلاخمضعؽ هى اإلادىع ألاؾاؽ واإلاؿتهضف مً ول عملُت جغبىٍت ؤو جىُٓمُت
ؤو جيكُُُت حكهضها الخُاة اإلاضعؾُتً .جب ؤن ٌكاعن مكاعهت فعالت في
مسخلف هظه ألاوكُت الهفُت ؤو اإلاىاػٍت .واإلاخمضعؽ في الخعلُم الثاهىي مثال
ًمغ بمغخلت هامت في خُاجهً ،دخاج بلى مً يهخم به مً الىاخُت الؿُىىلىحُت
للخعغف على ؤخىاله الىفؿُت ومؿاعضجه لُخمىً مً ججىب بعٌ الاهدغافاث
الؿلىهُت التي جدض
مً فعالُخه في الخُاة اإلاضعؾُتً .جب ؤن وعضه للمؿخلبل مؿدثمغًٍ
كضعاجه في ؤلاهخاج الىافع عً َغٍم اهسغاَه في مجالـ اإلااؾؿت وؤهضًتها
الثلافُت والتربىٍت خؿب عػباجه ومُىله ؾاعحن صاثما بلى ػٍاصة كضعاجه"
على العمل في قغوٍ مِؿغة المعؿغة .

اإلاكاعهت الخالمُظًت
حّخبر مؽاس٠ت الخلمُزاث والخالمُز في جُّٙل أوؽىت الخُاة املذسظُت خٝا
ًيبغي مماسظخه وواحبا ًخّحن الخشؿ ِلى أداةه٘ ،هي التي جممً لهم الخّبحر
ًِ آسائهم وجٙسح املجا ٥لهم لخٝذًم اٜتراخاتهم ،وجىمي ئخعاظهم باالهخماء
ملإظعتهم ،وحّىدَم ِلى جدمل املعإولُت ومماسظتها ،وجشسخ لذيهم الىعي
بىاحباتهم وخٝىٜهم ٠مخّلماث ومخّلمحن معخُٙذًً مً خذماث مإظعتهم
الخّلُمُت ،واملؽاس٠ت في الاسجٝاء بجىدة جذبحر ؼإونها الخىٍُمُت والتربىٍت،
وحّذَم للمؽاس٠ت في الخُاة الّامت وحّضٍض املعلعل الذًمىٜشاوي الزي
جخىله بالدها خاـت بّذ املفادٜت ِلى الذظخىس الجذًذ.
وٍخم جىٍُم املؽاس٠ت الخالمُزًت وَُ٣لتها و٘ ٞـُٕت جأخز مً املإظعت مىىلٝا لها باليعبت ملخخل ٚلاظال ٟالخّلُمُت وجمخذ ئلى
الىُاباث بالّماالث ولاٜالُم باليعبت للخّلُم الثاهىي إلاِذادي والثاهىي الخأَُلي ،وئلى لا١ادًمُاث الجهىٍت للتربُت والخ٣ىًٍ باليعبت
للخّلُم الثاهىي الخأَُلي .ولبلىسة َزا الخىحه ،ظِخم الؽشوُ في ئخذار مجالغ جالمُزًت مىخخبت باملإظعاث الخّلُمُت و٘ٝا للترجِباث
الخالُت:

مىضوب(ة) اللؿم
ًخم ِلى معخىي ١ل مإظعت حّلُمُت اهخخاب مىذوب (ة) ًِ ١ل ٜعم دساس ي ًشاعى ُ٘ه مبذأ املىاـٙت جبّا ملا جدُده حؽُ٢لت لاٜعام
وبيُت املإظعت ،مْ الخشؿ ِلى أن ً٣ىن املىذوب(ة) وهاةبه(جه) مً الجيعحن مّا.
وَعهش لاظخار(ة) الُٙ٢ل(ة) جدذ ئؼشاٗ املذًش(ة) ِلى جأوحر َزٍ الاهخخاباث مً بذاًتها ئلى نهاًتها بؽ٣ل ًممً الجزاَت والؽٙاُ٘ت
املىلىبت.

اإلاجالـ الخالمُظًت اإلادلُت
ًدذر ِلى معخىي ١ل مإظعت حّلُمُت مجلغ جالمُزي ًمم مىذوبي(اث) لاٜعام وهىابهم وهاةباتهم ،وٍيخخب املجلغ الخالمُزي مً
بحن أِماةه بىاظىت الاٜتراُ الٙشدي م٢خبا ًمم ممثلحن ًِ حمُْ املعخىٍاث الخّلُمُت .وٍخ٣ىن م٢خب املجلغ الخالمُزي للمإظعت
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مً  9ئلى  17جلمُزا(ة) بىاء ِلى مُّاس حجم املإظعتِ ،لى أن حؽ٣ل إلاهار وعبت الىفِ ٚلى لاٜل .وٍيخخب ١ل مجلغ جالمُزي مدلي
سةِعا(ة) وهاةبا(ة) مً الجيعحن مّا.
وٍم ً٢جدذًذ ـُٖ املؽاس٠ت الخالمُزًت في ِذة مجاالث ،منها:
الاهخشاه في لاهذًت التربىٍت ،خعب الاخخُاس واملُى ،٥واملؽاس٠ت في آلُاث جذبحرَا؛
ئِذاد الىٍام الذاخلي للٝعم؛
املعاَمت في مؽشوُ الٝعم؛
املعاَمت في مؽشوُ املإظعت؛
الخمثُلُت واملعاَمت في أؼٕا ٥مجالغ املإظعت ،املجلغ الجماعي ،بشملان الىٙل ،وامللخُٝاث الخالمُزًت؛
املؽاس٠ت في لاوؽىت املىذمجت والذاِمت؛
بىاء املؽشوُ الصخص ي للخلمُز(ة)؛
جىٍُم خمالث احخماُِت للخىُِت والاهخشاه في مخخل ٚاملؽاسَْ املشجبىت بمدُي املإظعت (البِئت والخىمُت املعخذامت ،الخىُِت
الصخُت ،خمالث الىٍا٘ت.)..
وٜذ اجخزث بّن املإظعاث الخّلُمُت مبادسة الؽشوُ في ئسظاء املؽاس٠ت الخالمُزًت بفُٖ مخّذدة .وجبّا لزل ،٤واظخّذادا للخّمُم
الخذسٍجي لهزٍ املبادساث ظُ٣ىن مً املُٙذ مً حهت أولى ،جدبْ وجأوحر َزٍ املبادساث الظدثماسَا وحّمُم الاظخٙادة مما ظخٙشصٍ مً
ئًجابُاث لخّضٍضَا ،وما ظِخم سـذٍ مً ظلبُاث للّمل ِلى جصخُدها وججاوصَا ،ومً حهت زاهُت ،حصجُْ جىظُْ َزٍ الخجشبت في
املإظعاث التي جبذي اظخّذادا للذخى٘ ٥يها بىاء ِلى د٘تر جدمالث حّذٍ الا١ادًمُاث لهزا الٕشك ،ومً حهت زالثت ،ولْ مخىي
لخّمُمها جذسٍجُا.

اإلاجالـ الخالمُظًت ؤلاكلُمُت
ًخّل ٞلامش َىا بالثاهىٍاث إلاِذادًت وبالثاهىٍاث الخأَُلُت ،خُثً ،دذر مجلغ جالمُزي ئٜلُمي للثاهىي إلاِذادي ومجلغ جالمُزي
ئٜلُمي للثاهىي الخأَُلي ِلى معخىي ١ل هُابت ئٜلُمُتً ،يخخب مً بحن سؤظاء وسةِعاث املجالغ املدلُت وهاةباتهم وهىابهم ،وٍمم
املجلغ إلاٜلُمي ُ٘ما بحن  9و 21جلمُزا(ة) ،مْ الخشؿ ِلى جمثُلُت إلاهار بيعبت الىفِ ٚلى لاٜل.

اإلاجالـ الخالمُظًت الجهىٍت
ًخق لامش َىا الثاهىٍاث الخأَُلُت ،خُث ًدذر مجلغ جالمُزي حهىي ِلى معخىي ١ل أ١ادًمُت حهىٍت للتربُت والخ٣ىًًٍ ،يخخب مً
بحن سةِعاث وسؤظاء املجالغ املدلُت وهاةباتهم وهىابهم ،وٍمم املجلغ الخالمُزي الجهىي ما بحن  9و 33جلمُزا(ة)ِ ،لى أن حؽ٣ل إلاهار
وعبت الىفِ ٚلى لاٜل.
وٍخفق أظبىُ خال ٥مىلْ ١ل ظىت دساظُت للُٝام ب٣ل ما جخىلبه ِملُت الاهخخاباث مً ئحشاءاث جىٍُمُت وجذبحرًت لترظُخ زٝا٘ت
الذًمٝشاوُت واملىاوىت وجدمل املعإولُت لذي املخّلماث واملخّلمحن بمخخل ٚلاظال.ٟ

•اإلاضعؾ ــىن:
ٌعخبر جضزل اإلاضعؾحن في جفعُل الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها فعال عثِؿُا
وفم وْاثف اإلاضعؾت الجضًضة التي ال جلخهغ فيها وُْفت اإلاضعؾحن على
خكى ؤطهان اإلاخمضعؾحن باإلاعلىماث الجاهؼة ،وبهما جخعضاها بلى
الخىىًٍ و الخإَحر والتربُت على اإلاىاَىت وخلىق ؤلاوؿان وػحرها مً
اللُم ؤلاوؿاهُت الىبُلت ،ولهظا ًيبغي ؤن جىىن هُئت الخضعَـ هُئت
مخضزلت
عثِؿُت في الخُاة اإلاضعؾُت كضوة وهمىطحا ،ومً واحبها الاهسغاٍ في
مكاعَع اإلااؾؿت ،وفي الخيكُِ اإلاضعس ي في حمُع اإلاجاالث صازل
الفهل ؤو زاعحه ،وطلً بدبني الُغاثم البُضاػىحُت والضًضاهخُىُت
اإلاالثمت التي حؿخجُب للخاحُاث الىفؿُت والعاَفُت للمخمضعؾحن
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وجىُٓم ألاوكُت اإلاىضمجت والضاعمت وجىىًٍ ؤهضًت مىفخدت على اإلاجخمع اإلادلي والجهىي والىَني الؾخلُاب الفعالُاث في مجاٌ
الفىغ وؤلابضاع.

•ؤلاصاعة اإلاضعؾُت:
بطا وان اإلاخعلم هى اإلادىع ألاؾاؽ في العملُت الخعلُمُت /الخعلمُت ،وفي ول
عملُت جيكُُُت ألهه هى اإلاؿتهضف بالخىىًٍ جىىٍىا ؾلُما وصخُدا كهض
تهظًبه وحضاهُا وجىمُخه معغفُا وجدفحزه خغهُا ،والعمل على ععاًخه
وجيكئخه جيكئت بؾالمُت كاثمت على اإلاىاَىت والخفاّ على الهىٍت
والاهفخاح على ؤلاوؿاهُت وزلافت آلازغ ،فةن ؤلاصاعة اإلاضعؾُت جىمً
ؤهمُتها في الخإَحر والخىُٓم والخيكُِ التربىي ،والعمل على جلىٍت
الخىانل بحن مسخلف اإلاخضزلحن في الخُاة اإلاضعؾُت ،وهجاخها ًخىكف على
مضي مؿاهمتها في جفعُل اإلاىٓىمت التربىٍت ،واكتراح مكاعَع جغبىٍت ؤو ماصًت ،مضعىمت مً كبل هُئت الخضعَـ ،زانت ؤعًاء
مجلـ الخضبحر.
وٍيبغي ؤن جىىن هظه اإلاكاعَع مبيُت على زُت حكاعهُت ًخم مً زاللها اهفخاح اإلااؾؿت على مدُُها الظي ٌؿمذ لها باؾدثماع
بمياهاتها اإلاخىفغة .ولً ًخإحى طلً بال بطا واهذ ؤلاصاعة جامً بالضًملغاَُت والخىانل والاهفخاح والكغاهت ،وحعمل على جدلُم خغٍت
ؤهبر في بَاع الالجغهحز .وفي هظا الهضص ًلىٌ الضهخىع مدمض الضعٍجً ":خُلب مكغوع ؤلانالح خغٍت ؤهبر للماؾؿاث في بَاع
الالمغهؼٍت وجفخدها على مدُُها الاكخهاصي والاحخماعي والثلافي
وبكامتها إلاكاعَع جغبىٍت وعالكاث قغاهت.
بن هُئت ؤلاصاعة التي هخدضر عنها هي ؤلاصاعة الفاعلت التي جدكيل مً
فغٍم مخياملً ،لىصه كاثض ًدترم اإلاباصعة ،وَصجع الؿلىهُاث ؤلاًجابُت
وٍفخذ الخىاع مع اإلاضعؾحن وآلاباء وقغواء اإلااؾؿت ،وهظا ماًضعى بلُه
اإلاُثاق الىَني للتربُت والخىىًًٍ ":خمخع اإلاكغفىن على جضبحر اإلااؾؿاث
التربىٍت وؤلاصاعاث اإلاغجبُت بها بىفـ الخلىق اإلاسىلت للمضعؾحن،
وعليهم الىاحباث التربىٍت هفؿها وباألزو :الخىاع والدكاوع مع
اإلاضعؾحن وآلاباء وألامهاث وؾاثغ ألاولُاء وقغواء اإلااؾؿت.
وٍلعب الخاعؽ العام في هظا الفغٍم صوعا خاؾما ومغهؼٍا بطا جىفغث لضًه ؤلاعاصة والعؼٍمت ،وَكخؼل في ْغوف خؿىت ،بدىم مىكعه
وكغبه مً حمُع اإلاخضزلحن في جفعُل الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها.

•الفغق التربىٍت ومجالـ اإلااؾؿت:
جدخل الفغق التربىٍت في اإلااؾؿاث الخعلُمُت مياهت باعػة في جىُٓم الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها ،وجخمثل في ببضاء اإلاالخٓاث
والاكتراخاث خىٌ البرامج واإلاىاهج ،وبغمجت مسخلف ألاوكُت الثلافُت والاحخماعُت والغٍايُت وجدُحن ؤلامياهُاث والخضابحر الالػمت
لخىفُظها وػحر طلً مً ألاعماٌ الخىُٓمُت والتربىٍت و"اعخماص الفغق التربىٍت بمسخلف ألاؾالن هألُاث جىُٓمُت وجغبىٍت إلاً قإهه
ؤن ًلىي فغم هجاح الخؼُحراث اإلاغػىب فيها ،ولًمان فعالُاتها واهخٓام ؤوكُتها جدضص بكيل صوعي مهام هظه الفغق وَبُعت
ؤعمالها ووُْفتها الاؾدكاعٍت في جيكُِ الخُاة اإلاضعؾُت.
ؤما مجالـ اإلااؾؿت فخدضصها اإلااصة  17مً اإلاغؾىم الىػاعي عكم  2.02.376بخاعٍش ً 17ىلُىػ  2002جدذ عىىان "مجالـ جضبحر
ماؾؿاث التربُت والخعلُم العمىمي".
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وهجض في صلُل الخُاة اإلاضعؾُت عضة مهام مىهىلت لهظه اإلاجالـ ،هظهغ منها على ؾبُل اإلاثاٌ بعٌ مهام مجلـ الخضبحر ،الظي حاء
لخفعُل الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها ،وطلً بىكىفه بجاهب الهُئت ؤلاصاعٍت للغفع مً مؿخىي الخضبحر التربىي وؤلاصاعي واإلاالي
للماؾؿت ،هى الظي ًلىم" بضعاؾت بغهامج العمل الؿىىي الخام بإوكُت اإلااؾؿت وجدبع مغاخل بهجاػه ،وٍبضي عؤًه بكإن مكاعَع
اجفاكُاث الكغاهت التي حعتزم اإلااؾؿت ببغامها .
هظا وٍمثل مجلـ الخضبحر الؿىض والضعامت ألاؾاؾُت لهُئت ؤلاصاعة في اجساط مباصعاث شجاعت جخعلم بمكاعَع اإلااؾؿت ،ؾعُا وعاء
الاؾخلاللُت وجدلُلا إلابضب الالمغهؼٍت .هما جلىم مجالـ اإلااؾؿت بضوع هبحر في جفعُل الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها ،بطا ما اهخسبذ
اهخسابا صًملغاَُا ،وؤعًائها مً عحاٌ حعلُم وبصاعة وجالمُظ لهم الغػبت وؤلاعاصة اللىٍخان في جسُي الىاكع اإلاخضوي إلًجاص الخلىٌ
اإلاالثمت للمكاول التي حعاوي منها اإلااؾؿت الخعلُمُت واإلاؿاهمت في الاعجلاء بالخُاة اإلاضعؾُت بها.

همىطج احخماع مجلـ الخضبحر
احخمع مجلـ جضبحر اإلااؾؿت في صوعجه الثاهُت ًىم الخمِـ  2012-02-16ابخضاء مً
الؿاعت الغابعت ػوالا خؿب الخىكُذ الكخىي وللض جىاوٌ اإلاجلـ في حضوٌ ؤعماله
عضة هلِ هامت:
ؤوال  -جىكُف العمل بالخىكُذ الكخىي والعىصة بلى الخىكُذ العاصي ابخضاء مً ًىم
ؤلازىحن  2012-02-20بعض جلُُم ؤلاًجابُاث والؿلبُاث
زاهُا  -جلُُم الىخاثج الضعاؾُت للضوعة ألاولى فخلغع الترهحز على جىُٓم الضعم لفئاث معُىت
زالثا  -مىاككت هٓام الخلىٍم والامخداهاث فخم اكتراح العىصة بلى هٓام لضوعاث الثالزت
وبعاصة الىٓغ في عضص الفغوى اإلادغوؾت وجىػَعها جىػَعا ال ًثلل واهل الخلمُظ
مع مغاعاة يؼِ الىكذ وعضص الفغوى في الُىم ؤو ألاؾبىع -وؤلاقاعة بلى
يغوعة بقغان ألاؾاجظة في اإلاىاككت واجساط اللغاعاث  ،وجىؾُع الىلاف بدىُٓم
ؤًام صعاؾُت
عابعا  -بخاَت اإلاجلـ بعضص الكغاواث التي جم جىكُعها مع ألاواصًمُت والىُابت
واإلااؾؿت
في بَاع حمعُت صعم مضعؾت الىجاح
زامؿا  -اكتراح اإلاجلـ عفع مغاؾلت للؿُض الىاثب لُلب الترزُو لفخذ باب
زلفُت لفاثضة وؾاثل هلل الؿاصة ألاؾاجظة
خفاْا عليها علما ؤن اإلااؾؿت بها مؿاخت قاؾعت وافُت لظلً
ؾاصؾا  -جم حؿُحر بغهامج ألاوكُت الغٍايُت والثلافُت للضوعة الثاهُت
ؾابعا  -جإؾِـ هىاصي حضًضة
زامىا  -جىػَع الجىاثؼ على ألاواثل في ول ألاكؿام مع جسهُو بعًها للخالمُظ ألاخؿً ؾلىوا

36

جاؾعا  -حكىُل زلُت عنض العىف بالىؾِ اإلاضعس ي
عاقغا  -بخضار نىضوق زام باالكتراخاث والكياًاث ٌعلم بجاهب الؿبىعة ؤلاعالمُت الخاثُُت وججهحز اللاعاث باإلاسخىاث

•الجمعُ ــاث اإلاضعؾُــت:
مً ؤهم الجمعُاث اإلاضعؾُت في الخعلُم الثاهىي الخإهُلي مثال التي بةميانها جفعُل الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها وؿخدًغ :حمعُت
ألاوكُت الاحخماعُت والتربىٍت والثلافُت ،والجمعُت الغٍايُت.

*حمعُت ألاوكُت الاحخماعُت والتربىٍت والثلافُت:
جيكِ هظه الجمعُت في مجاالث مخعضصة ،حؿاعض الخالمُظ اإلاعىػًٍ وجلبي خاحُاتهم اإلااصًت وجلضم للخالمُظ اإلاخعثرًً صعاؾُا خهها
في الضعم والخلىٍت ،وجىٓم للمجخمع اإلاضعس ي مدايغاث وعغويا ،وجمىذ للخالمُظ اإلاخفىكحن حىاثؼ حصجُعُت ،وػحرها مً ألاوكُت
الاحخماعُت والتربىٍت والثلافُت.

*الجمعُت الغٍايُت:
جيكِ هظه الجمعُت في اإلاُضان الغٍاض ي ،جىٓم اإلاباعٍاث واإلاؿابلاث بحن ألاكؿام ؤو اإلااؾؿاث ؤو بحن فغق ألاخُاء ،وٍمىً لها ؤن
جلترح عضة ؤقياٌ مً الكغاهت مع الفعالُاث الغٍايُت اإلادلُت ؤو الجهىٍت ،وختى الىَىُت في مجاٌ جباصٌ الخبراث و اهدكاف
الالعبحن اإلاىهىبحن.

صوع الجمعُت الغٍايُت في جفعُل ؤصواع الخُاة اإلاضعؾُت
 اإلاؿاهمت بمهاعٍف جىلل وحؼظًت فغق اإلااؾؿت ومغافليهم للمكاعهت في مسخلف الخٓاهغاث؛
 جىُٓم الخٓاهغاث الغٍايُت على نعُض اإلااؾؿت واإلاؿاهمت في مهاعٍفا؛
 جىُٓم خفالث فىُت وزلافُت وعٍايُت ومعاعى صازل اإلاؼغب وزاعحه وول ألاوكُت التي ٌعخمضها اإلاىخب الخىفُظي
والتي جيسجم وؤهضاف الجمعُت؛
 قغاء ألالبؿت وألامخعت الغٍايُت لفغق اإلااؾؿت؛
 قغاء حىاثؼ لدصجُع الخالمُظ اإلاخفىكحن؛
 جىُٓم خفالث اؾخلباٌ وجىغٍم ألابُاٌ وألاَغ؛
 تهُئت وبنالح ونُاهت اإلايكأث الغٍايُت واإلاؿخىصعاث باإلااؾؿت؛
 اإلاؿاهمت في مهاعٍف قغاء ونُاهت العخاص الغٍاض ي الًغوعي للتربُت البضهُت والغٍايت اإلاضعؾُت لخعؼٍؼ العخاص
الظي جىفغه الىػاعة؛
 اإلاؿاهمت في مهاعٍف قغاء الىخب واإلاجالث اإلاخسههت في التربُت البضهُت والغٍايُت؛
الخىنُاث
 +حصجُع ألاؾاجظة وجدفحزهم على الاهسغاٍ في جإؾِـ الجمعُت
وجفعُل ؤوكُتها مً زالٌ الاعتراف باإلاجهىصاث واخدؿاب هظه
اإلاكاعواث يمً الاوكُت الاقعاعُت الخانت بيل اؾخاط.
 +جىىًٍ ألاؾاجظة في مجاٌ الخضبحر اإلاالي والاصاعي للجمعُاث
جىُٓم الخفالث والخٓاهغاث واإلاؿابلاث الغٍايُت.
 +الخضبحر الدكاعوي ألوكُت الجمعُت عٍايُتمً زالٌ اإلاؿاهمت

الاهغاهاث واإلاعُلاث
 +عضم الاهسغاٍ الفعلي لألؾاجظة في ؤوكُت الجمعُت بؿبب
اوعضام الضافعُت ;عضم الغػبت في جدمل اإلاؿاولُت
 +كلت اإلاىاعص اإلاالُت باإلالاعهت مع ؤهضاف ومهام الجمعُت.
 +يعف الخىىًٍ والخجغبت في مجاٌ الدؿُحر اإلاالي وفي هظلً
جىُٓم وجضبحر الخٓاهغاث الغٍايُت.
+الخضبحر ألاخاصي لغثِـ الجمعُت وعضم بقغان باقي ألاعًاء في
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في الدؿُحر واكتراح البرامج الؿىىٍت للجمعُت ا

الخضبحر
+الؼمً اإلاضعس ي ال ٌصجع ألاؾاجظة والخالمُظ على اهسغاٍ في
ؤوكُت الجمعُت

همىرج :الجمُّت الشٍالُت املذسظُت بالثاهىٍت الاِذادًت الخعً الثاوي بعُذي البرهىص ي جىٍم مهشحاها سٍالُا في
الّذو الشٍٙي املذسس ي

بمىاظبت الاخخٙاالث بز٠شي ُِذ املعحرة الخمشاء وُِذ الاظخٝال ،٥هٍمذ الجمُّت الشٍالُت املذسظُت باِذادًت الخعً الثاوي بحي
لاصَش الخابّت لىُابت ظُذي البرهىص ي مهشحاها سٍالُا في الّذو الشٍٙي املذسس ي جدذ ؼّاس“ :الشٍالت املذسظُت دِامت أظاظُت للنهىك
بالشٍالت املدلُت” ورلً ٤ىم العبذ  14هىهبر 2015بٙماء املإظعت.
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وِشٗ َزا املهشحان الشٍاض ي مؽاس٠ت جالمُز و جلمُزاث زاهىٍت اِذادًت
الخعً الثاوي ،مْ جىٍُم ظبا ٛؼشفي ِشٗ مؽاس٠ت مجمىِت مً لاظاجزة
ئلى حاهب أباء وأولُاء الخالمُز ،ورل ٤في مخخل ٚاملعا٘اث املبرمجت في
مىا٘عاث الّذو الشٍٙي التي جبخغي مً خاللها الجمُّت الشٍالُت املذسظُت
ا٠دؽاٗ املىاَب املخمحزة في َزا الفى ٚالشٍاض ي إلِذادَا للمؽاس٠ت في
املىا٘عاث املذسظُت .وفي لاخحر جم جىصَْ الجىاةض وؼىاَذ جٝذًشٍت ومُذالُاث
مً وشٗ الخالشًٍ ِلى الخالمُز الٙاةضًٍ.

هُئت الخإَحر واإلاغاكبت التربىٍت واإلااصًت واإلاالُت والخىحُه والخسُُِ التربىي:
جلىم هظه الهُئت" بمهام الخإَحر والخىىًٍ واؾخىماٌ الخىىًٍ مً ؤحل جدؿحن حىصة الخعلُم ،فخلىم بخدبع الخُاة اإلاضعؾُت
وجلىٍمها بىُفُت صاثمت ومؿخمغة  )17(".وصوع هظه الفئت في جفعُل الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها الًسفى على ؤخض بن هي كامذ بىاحبها
ؾىاء على اإلاؿخىي الضًضاهخُيي ؤم الخىحُهي للخيكُِ التربىي والثلافي.

•قغواء اإلااؾؿت:
حؿعى اإلااؾؿت اإلاؼغبُت الجضًضة بلى ؤن جىىن مىفخدت على مدُُها بفًل الىهج التربىي الخضًث الظي ٌؿخدًغ" اإلااؾؿت صازل
اإلاجخمع واإلاجخمع في كلب اإلااؾؿت .بط للمجخمع الخم في الاؾخفاصة مً اإلااؾؿت ،ومً واحبه اإلاؿاهمت في الغفع مً كُمتها .وفي هظا
الهضص ًمىً جلؿُم قغواء اإلااؾؿت بلى كؿمحن :قغواء صازلُحن واألؾغة وحمعُت آلاباء وؤولُاء الخالمُظ وقغواء زاعحُحن والجماعت
اإلادلُت والفاعلحن الاكخهاصًحن والاحخماعُحن وػحرهم.

•ألاؾغة وحمعُت آلاباء وؤولُاء الخالمُظ:
ًغي صلُل الخُاة اإلاضعؾُت ؤن ألاؾغة جخضزل" بهفتها معىُت بخدبع اإلاؿاع الضعاس ي ألوالصها وٍخم طلً بىُفُت مباقغة ،وفي جيامل
واوسجام في اإلاضعؾت… ؤما حمعُت آباء وؤولُاء الخالمُظ فخعخبر هُئت مؿاهمت في جىُٓم الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها…
للض ؤقاعث اإلاظهغة الىػاعٍت عكم  28الهاصعة بخاعٍش قعبان  1412اإلاىافم ل ـ  18فبراًغ  1992بلى يغوعة الخعاون بحن حمعُت آباء
وؤولُاء الخالمُظ واإلااؾؿت الخعلُمُت ،ألن هظا الخعاون يغوعي لؿعاصة الخلمُظ وزضمت اإلااؾؿت بخفعُلها ماصًا ومعىىٍا ،وجدلُم
الخيامل اإلايكىص بحن اإلااؾؿت وهظه الجمعُاث .وٍخمثل الخعاون في اإلاكاعهت الفعلُت ألولُاء الخالمُظ في جضبحر اإلااؾؿت ونُاهتها
وجمىٍلها والخًىع عً هثب لالَالع على ماًلىم به فلظاث ؤهباصهم مً ألاوكُت التربىٍت الخثلُفُت ،وٍخُلب هظا الخعاون هؿغ
الخىاحؼ ؤلاصاعٍت والاحخماعُت والىفؿُت بحن اإلااؾؿت وحمعُاث آلاباء…والبض ؤن حكاعن هظه الجمعُاث فعلُا في مجلـ الخضبحر
كهض مغاكبت ؾلىهُاث اإلاخعلمحن وهخاثجهم ،وببضاء اإلاالخٓاث خىٌ اإلاىاهج والبرامج وجدبع ؾحر اإلااؾؿت وجلضًم اإلاؿاعضاث للخالمُظ
اإلاخعثرًً في صعاؾتهم ،وجدبع خالتهم الصخُت وحؼُباتهم ،عالوة على جمثُلهم مغهؼٍا وال مغهؼٍا ،والضفاع عً عػباتهم وَلباتهم
اإلاكغوعت ،واإلاكاعهت في بىاء مضعؾت ؾعُضة كىامها ألامل واإلاىاَىت والضًملغاَُت وؤلابضاع والخجضًض التربىي .والبض مً اؾخدًاع
ؤولُاء الخالمُظ وبقغاههم في اجساط اللغاعاث الخانت باإلااؾؿت ؾىاء التربىٍت منها ؤم اإلااصًت وؤي بكهاء لهم ؤو تهمِل ؾِىعىـ
ؾلبا على اإلاغصوصًت التربىٍت .فعمل اإلاضعؽ ًبلى كانغا في اللؿم ماصام لم ًىمل في اإلاجزٌ مً كبل اإلاخعلمحن جدذ مغاكبت ؤولُائهم
لخدفحزهم وحصجُعهم.
الىهىم الخىُٓمُت اإلاغجبُت بمغخلت جفعُل جىحهاث اإلاُثاق بسهىم حمعُت آلاباء:
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املشظىم سٜم  2.02.376الفادس في حمادي لاولى ً 17( 1423ىهُى )2002
بمثابت الىٍام لاظاس ي الخاؿ بمإظعاث التربُت والخّلُم الّمىمي :جخمخْ
حمُّاث أمهاث وآباء وأولُاء الخلمُزاث والخالمُز بالخمثُلُت داخل حمُْ
مجالغ املإظعت ما ِذا املجالغ الخّلُمُت  :مجلغ جذبحر املإظعت،
املجلغ التربىي ومجالغ لاٜعام.
اإلاظهغاث الىػاعٍت اإلااَغة لعمل حمعُاث آباء وؤمهاث وؤولُاء الخالمُظ:

املز٠شة سٜم  56املإسخت في  18ـٙش  02 /1428ماي  2002خى ٥مىلىُ “:جضوٍذ م٣اجب حمُّاث آباء وأولُاء الخالمُز باملز٠شاث“ ؛(
بخى ُْٜالىصٍش العابِ ٞبذ هللا ظاِ ،) ٚوهي مز٠شة جذِى لاوشاٗ املّىُت ئلى جضوٍذ م٣اجب حمُّاث آباء وأولُاء الخالمُز باملإظعاث
الخّلُمُت ؛ باهخٍام ؛ بيسخ مً املز٠شاث التربىٍت املشجبىت بالخُاة املذسظُت ،الفادسة ًِ ١ل مً املفالح املش٠ضٍت للىصاسة ولا١ادًمُت أو
الىُابت“.
املز٠شة سٜم  80املإسخت في  23سبُْ الثاوي ً 24 /1424ىهُى  2003خى ٥مىلىُ «جأظِغ حمُّاث آباء وأولُاء الخالمُز بمإظعاث
الخّلُم املذسس ي الخفىص ي» ،وجإ٠ذ َزٍ املز٠شة الذوس الاظدؽاسي الّٙا ٥الزي جنهن به حمُّاث آباء وأولُاء الخالمُز في دِم ِمل
املإظعت الخّلُمُت الخفىـُت ،خاـت وأن املإظعت الخفىـُت جخمحز بخّذد وجىىُ الّالٜاث التي جشبي بحن آلاباء واملؽش٘حن ِلى
املإظعت الخّلُمُت الخفىـُت .وٜذ اٜترخذ املز٠شة مجاالث جذخل حمُّاث آلاباء ،والتي جخمثل في املعاَمت في لاوؽىت التربىٍت
والثٝاُ٘ت والتر٘يهُت لٙاةذة الخالمُز ،وحّضٍض وجشظُخ الخىاـل بحن املإظعت ولاظشة باإللا٘ت ئلى املؽاس٠ت في جىىٍش وئهجاح مؽاسَْ
املإظعت ومخخل ٚأوؽىتها ،واملعاَمت في اهٙخاح املإظعت ِلى مدُىها الخاسجي ،و٠زا الاِخىاء بمؽا١ل املخّلمحن واملعاَمت في ئًجاد
الخلى ٥لها.
املز٠شة سٜم  03املإسخت في  03ري الدجت ً 04 / 1426ىاًش  2006خى ٥مىلىُ ” :بؽأن جُّٙل دوس حمُّاث آباء وأولُاء الخالمُز“
وحّخبر مً أَم املز٠شاث املإظعت للّالٜت بحن حمُّاث آلاباء واملإظعاث الخّلُمُت ،وٜذ ـذسث في ئواس جُّٙل أدواس حمُّاث آباء
وأولُاء الخالمُز ،والتي جم مً خاللها جدذًذ مجاالث جذخلها ومعخلضماث الاسجٝاء بهزٍ لادواس والتزاماتها مْ جأُ٠ذ م٣اهتها املخمحزة مً خال٥
املُثا ٛالىوني للتربُت والخ٣ىًٍ والىفىؿ الٝاهىهُت .وٜذ اِخبرث املز٠شة حمُّاث آلاباء ٘اِال أظاظُا في املىٍىمت التربىٍت جمىلْ بذوس
َام في مذ حعىس الخىاـل بحن املإظعاث الخّلُمُت ولاظش ،وفي وسج الشوابي الاحخماُِت والّالٜاث بُنها وبحن مخخل ٚلاوش التربىٍت
وإلاداسٍت وفي جىىٍش خذماتها ،واملعاَمت في ئؼّاِها الاحخماعي والثٝافي والٙني.
البرهامج الاؾخعجالي وحمعُاث آلاباء
حاء البرهامج الاظخعجالي الزي ٌعخمذ مشحُّخه مً املُثا ٛالىوني للتربُت والخ٣ىًٍ بالا٘ت هىُِت لخذُِم حمُّاث آلاباء اهىالٜا مً
امل٢دعباث التي جمذ مشا٠متها في ئواس جُّٙل املُثا ٛالىوني للتربُت والخ٣ىًٍ ،خُث أزمشث الجهىد املؽتر٠ت بحن وصاسة التربُت الىوىُت
والخّلُم الّالي وج٣ىًٍ لاوش والبدث الّلمي والخىٍُماث املمثلت لجمُّاث آلاباء ،مؽشوُ مُثاً ٛدذد خٝى ٛلاوشاٗ املخذخلت
وواحباتها ججاٍ املإظعت الخّلُمُت ،بما ًم ً٢مً جد ُٞٝج٣امل وٌُٙي لبحن أدواس لاظشة واملذسظت ٠ؽشٍ٢حن في الّملُت التربىٍت ،اهىالٜا
مً مٝخمُاث البرهامج الاظخعجالي الهادٗ ئلى حعشَْ وجحرة إلاـالح وججذًذ هٙعه خُث اِخبر جد ُٞٝحّبئت ّ٘لُت ملجمىُ م٣ىهاث
املجخمْ خىٜ ٥مُت التربُت والخ٣ىًٍ دِامت أظاظُت لدعشَْ جىبُ ٞإلاـالح٠ ،ما أن ئـالح مىٍىمت التربُت والخ٣ىًٍ ال ًم ً٢أن ًخم
بذون حّبئت الجمُْ في َزا املؽشوُ ،وَزا ما س٠ض ِلُه البرهامج الاظخعجالي في ئواس جىُٙز مؽشوُ الخّبئت والخىاـل خى ٥املذسظت مً
خال ٥حّبئت ؼش١اء أظاظُحن ٘اِلحن في إلاـالح ومً بُنهم حمُّاث آباء وأولُاء الخالمُز ئلى حاهب الجماِاث املدلُت والٙاِلحن
املإظعُحن وممثلي ِالم الاٜخفاد ولاِما ،٥مشاَىا ِلى حّبئتهم وبلىسة ؼشا١اث واظّت مّهمٜ ،فذ حّلهم ؼش١اء خُُٝٝحن معاَمحن
بّٙالُت وحذًت في ئـالح املذسظت املٕشبُت ،ومٝترخا ولْ مُثا ٛللّالٜاث بحن آباء الخالمُز واملإظعاث الخّلُمُتً ،خممً التزاماث
حمُّاث آلاباء ججاٍ املذسظت ٠ما ًخممً معخلضماث الاسجٝاء بأدواسَم اهىالٜا مً الىفىؿ الدؽشَُّت والخىٍُمُت املّخمذة في املىٍىمت
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التربىٍت ،واِخمادا ِلى ججاسب حمُّاث آلاباء ،مً خال ٥معاَمتها في أوؽىت املإظعاث جشبىٍا وزٝاُ٘ا واحخماُِا ومعاَمتها في مىٍىمت
إلاـالح ودِم املذسظت املٕشبُت والنهىك بأولاِها.

همىطج مىجؼاث حمعُت ألاباء
جلغٍغ زام خىٌ مىجؼاث حمعُت آلاباء بثاهىٍت واصي الظهب الخإهُلُت بىحضة
مخابّت لألولاُ بثاهىٍت وادي الزَب ِٝ ،ذ م٢خب حمُّت أمهاث وآباء وأولُاء الخالمُز لٝاءا ًىمه الاسبّاء  2015 -12-30جذاسط
ُ٘ه ِذة مىالُْ تهم الىلْ التربىي باملإظعت والؽشا٠ت التي جشبي الجمُّت باملإظعت .وئر جإ٠ذ الجمُّت ل٣ا٘ت الامهاث وآلاباء أن
امل٢خب ًخابْ ًِ ٠خب ١ل ما ً ْٝباملإظعت جذِى العُذ مذًش الا١ادًمُت و العُذ الىاةب
الاٜلُمي الى اًالء مضٍذ مً الاَخمام لثاهىٍت وادي الزَب واملعاَمت
الّٙالت في جى٘حر الٍشوٗ التربىٍت العلُمت إلهجاح الّملُت
التربىٍت٠ .ما حّلً الجمُّت أنها لً جذخش أي حهذ في املعاَمت
الّٙالت في ١ل ما ًخذم مفلخت الخلمُز٠ .ما وٜٙذ وىٍال ِىذ
مىجضاث الجمُّت الٕحر املعبىٜت باملإظعت وجذاولذ في انهاء او ِذم
انهاء الاوساػ املٙخىخت وخاـت املعاخت الخمشاء والباب الشةِس ي املىجض
خذًثا  ،وبّذ هٝاػ حاد و معإو ٥اج ٞٙامل٢خب باألٔلبُت ِلى اظخئىاٗ
الّمل إلنهاء الاوساػ املٙخىخت  ،و٠زا اجمام ِملُت الىٍاساث للخالمُز
املّىصًٍ لّاٗ البفش هضوال ِىذ ولب بّن الاظاجزة ولامهاث  .وجم الاجٙاٛ
ِلى ج٣لُ ٚسةِغ الجمُّت وأخذ الاِماء ملخابّت َزٍ الاوساػ باملإظعت ٠ما اسجأث الجمُّت ِشك بّما مً مىجضاتها الى خذود َزا
الخاسٍخ.
وُ٘ما ًلي بّن مً ما أهجضجه الجمُّت خال ٥العيخحن العابٝخحن
1اـالح  76ها٘زة جخق  19حجشة دساظُت ١اهذ ج٣ل ٚالعُذ املٝخفذ مبالٖ واةلت لإلـالح ( .مْ الاجٙا ٛمْ الاداسة باهجاص ما جبٝىمً الىىا٘ز لَ ً٢زا لم ًخم لخذ العاِت)
2مداولت اـالح البئر الٝذًم والتي لم جىجح.3خٙش بئر حذًذ باملإظعت  ،بّذ مّاهاة وىٍلت مْ هذسة املُاٍ.4ججهحز البئر بمطخت وخضاهحن  ،الُٝام بّملُت اًفا ٥املاء الى املعاخت املضمْ تهُئتها.5أـالح م٢خب الخاسط الّام واملعاَمت في اـالح وججهحز م٢خب الاظخماُ وإلاهفاث.– 6تهُئت العاخت مً أحل خل ٞمعاخت خمشاء مْ ١ل ما جىلب مً اصالت الاشجاس الٝذًمت والخٙش  ،جىظُْ املمشاث ٔ ،شط الىباجاث و
الاشجاس والاِخىاء بها خاـت خالِ ٥ىلت الفُ .ٚالاهاسة.
7املعاَمت في اـالح امل٢خبت وجى٘حر املٕاظل للخالمُز.٘8خذ باب حذًذ خاؿ باألظاجزة وإلاداسة والضواس وئٔال ٛالباب الٝذًم الزي لم ًٌ ً٢ؽشٗ املإظعت.9اظخٙادة  102جلمُزا مً اللىاصم املذسظُت و  56مً الىٍاساث ،املعاَمت في الّذًذ مً الاوؽىت.لٝذ أوؼ٢ذ حمُّت آلاباء ِلى انهاء ١ل املىجضاث التي بشمجتها ولم ًدبٝى الا العٝي بالخٝىحر والدؽىٍش الزي ًىحذ ُٜذ الاهجاص  .وأٔخىم
الٙشـت ألجىحه بالؽ٢ش الجضٍل ل٣ل مً ظاَم في َزٍ املىجضاث وأخق بالز٠ش أِماء م٢خب الجمُّت وأِماء مجالغ املإظعت و
حمُّت بعمت والعُذ مذًش مّهذ الخ٢ىىلىحُا بىشٍ ٞالّىهُت و١ل املدعىحن الزًً س٘مىا أن وّلً ًِ أظمائهم  ،أظأ ٥هللا أن
ًخٝبل مً الجمُْ وان ً٣ىن َزا الّمل خالفا لىحهه ال٢شٍم.
ًِ حمُّت آلاباء بثاهىٍت وادي الزَب

سةِغ الجمُّت  :مىفىس هجاسي
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•الجماعت اإلادلُت:
على الجماعت اإلادلُت ؤن حعُي ألاهمُت للماؾؿت الخعلُمُت اإلاخىاحضة في خضوصها الترابُت باعخباعها مهضع جىىًٍ عحاٌ مؿخلبلها،
فاإلااؾؿت جلىم بةعضاص الكباب للخُاة العملُت اإلاىخجت لفاثضة الجماعت .وبىاء على هظا الىعي ،جلىم الجماعت اإلادلُت بىاحباث
الكغاهت مع اإلااؾؿت وؤلاؾهام في مجهىص التربُت والخىىًٍ.

•الفاعلىن الاكخهاصًىن والاحخماعُىن:
حعمل اإلاضعؾت الخضًثت على بقغان مسخلف الكغواء في جُىٍغ آلُت اقخؼالها وفي صعم مكاعَعها وؤوكُتها اإلاسخلفت ،وٍلعب
الفاعلىن الاكخهاصًىن والاحخماعُىن صوعا ؤؾاؾُا في عبِ اإلااؾؿت بمدُُها ،وجمىحن اإلاخعلمحن مً الاهضماج في عالم الكؼل
مؿخلبال ،فهم ٌؿاهمىن في الغفع مً مغصوصًت اإلااؾؿت وجىىًٍ ؤَغها البكغٍت ،وجلضًم اإلاؿاعضاث الالػمت اإلااصًت واإلاعىىٍت،
وَكاعهىن بلى حاهب اإلاخضزلحن آلازغًٍ في الخُاة اإلاضعؾُت في زلم مضعؾت ؾعُضة مؿخللت بةمياهُاتها اإلااصًت والبكغٍت ،وجلخط ي
الكغاهت عمىما" الخعاون بحن ألاَغاف اإلاعىُت ومماعؾت ؤوكُت مكترهت وجباصٌ اإلاؿاعضاث والاهفخاح على آلازغ مع اخترام
زهىنُاجه.
ًبضو لىا مً زالٌ اؾخعغاى اإلاخضزلحن في جفعُل الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها ؤن هىان جفاعال بحن مىىهاث اليؿم التربىي الضازلي
واإلادُِ الخاعجي عبر مىىن الكغاهت والخمىٍل والخيكُِ ،وؤن الخُاة اإلاضعؾُت كىامها الاهفخاح على اإلادُِ الظي ٌعض عىهغا
ؤؾاؾُا في الجىصة وؤلانالح :فخىُٓم ألاوكُت الثلافُت ؤو الغٍايُت ؤو الفىُت بالخعاون مع مسخلف الهُئاث في الحي ؤو في اإلاضًىت
التي جىحض فيها اإلاضعؾت ٌؿاعض على بػىاء الخجغبت التربىٍت .وفي اإلالابل جلىم اإلااؾؿت بدىُٓم ؤوكُت لفاثضة اإلاىاَىحن في الحي ؤو
اإلاىُلت ،فخخدىٌ اإلااؾؿت بظلً بلى مغهؼ زلافي بقعاعي وجغبىي ًدؿع لِكمل الجهت بإؾغها].

-8الشراكات
مفهىم الكغاهت
 نُؼت اجفاكُت بحن َغفحن ؤو عضة ؤَغاف ًخم بمىحبها ججمُع اإلاىاعص البكغٍت واإلااصًت والخلىُت اإلاغجبُت بعمل ما ،مً احل
جدلُم هضف مكترن.
 عػم حعضص الخعاعٍف فلض ؤحمعذ حمُعها على العىانغ الخالُت في ول قغاهت:
- مبضؤ اإلاهالح اإلاكترهت واإلاخباصلت بحن َغفحن؛
- الكغاهت لِؿذ هضفا في خض طاجه ولىنها اؾتراجُجُت للخُىع
ً دُلىا مفهىم الكغاهت بلى اإلاباصت ألاؾاؾُت الخالُت:
 الخفاوى-الاؾخلاللُت-كُاصة حماعُت للمكغوع-الخعاكض-الخيؿُم

ؤهىاع الكغاواث





هىان زالر ؤهىاع مً الكغاواث التي ًمىً ؤن حعلضها ِماؾؿت حعلُمُت مع ماؾؿت حعلُمُت ؤزغي ؤو مع ؤَغاف فاعلت
ؤزغي ،وهي على الكيل الخالي:
قغاهت صازلُت :وهي قغاهت ٌؿاهم فيها الفاعلىن الضازلُىن الظًً ًيخمىن بلى اإلااؾؿت الخعلُمُت
قغاهت اإلااؾؿت مع مدُُها الخاعجي :زلم قغاواث مع الجماعاث اإلادلُت والجمعُاث الخىمىٍت الفاعلت في اإلاىُلت
واللُاع الخام ومغاهؼ الخىىًٍ واإلاعاهض والجامعاث….
قغاهت زاعحُت :حعلض مع ماؾؿاث ؤو ؤَغاف عغبُت ؤو ؤحىبُت كهض جباصٌ الؼٍاعاث والخبراث والخجاعب في بَاع الخفاعل
الثلافي والخًاعي.
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مؼاًا الكغاهت
 اكدؿام اإلاهاعٍف






 جسفٌُ اليلفت
 اإلاكاعهت في بهجاػ اإلاكاعَع ًىلض الكعىع بامخالهها ،
 الكغاهت حؿاهم في بهجاػ مكاعَع واهذ ؾدبلى خبِؿت اإلاىايض في اهخٓاع جىفغ الاعخماصاث ،
جدؿحن حىصة الخضماث التربىٍت،
اإلاؿاعضة على اكخهاص الجهض والىكذ إلهجاػ اإلاكاعَع؛
فخذ آفاق اإلاباصعة والخسُُِ إلاكاعَع جؼٍض في اللُمت اإلاًافت للماؾؿت؛
حعل الجهاػ الخعلُمي مؿاوال ؤمام الجهاث اإلاكاعهت،

مجاالث الكغاواث
اإلاجاٌ البُئي :اإلاكاعهت في خمالث الدصجحر-اإلاؿاهمت في بعضاص اإلاؿاخاث الخًغاء -صعم خمالث الخُهحر والىٓافت
وخماًت البِئت
اإلاجاٌ الثلافي -:بعضاص جٓاهغاث زلافُت -جىُٓم مدايغاث وهضواث ومهغحاهاث زلافُت وفىُت وحكىُلُت -جلضًم عغوى
.مؿغخُت
اإلاجاٌ التربىي-:مدى ألامُت و التربُت ػحر الىٓامُت-اإلاؿاهمت في بوكاء مىخبت الحي وجىُٓمها-جىُٓم صعوؽ الضعم
اإلاجاٌ الاحخماعي :جىػَع الىخب وألاصواث اإلاضعؾُت على الخالمُظ اإلاعىػًٍ-الاهخمام بالخالمُظ طوي الخاحاث الخانت

همىطج اجفاكُت قغاهت
اجفاكُت قغاهت جغبىٍت وحعاون
بحن :زاهىٍت اللضؽ الخإهُلُت هُابت بكلُم الجضًضة
و :حمعُت مغهؼ خلىق الىاؽ بالجضًضة
الضًباح ـ ـ ـ ــت :
 اؾترقاصا بالخىحيهاث اإلالىُت الؿامُت في زُاب العغف  2005/07/30والتي جضعى بلى زلم آلُاث للخعاون بحن
اإلاجخمع اإلاضوي واإلااؾؿاث العمىمُت.
 اؾدىاصا بلى صوعٍت الىػٍغ ألاوٌ عكم  2003/7الهاصعة بخاعٍش ً 27ىهُى  2003خىٌ الكغاهت بحن الضولت
والجمعُاث.
 وجفعُال إلالخًُاث اإلاظهغة الىػاعٍت عكم  59بخاعٍش  2002/05/10خىٌ مباصعاث الكغاهت
 واعخباعا الهفخاح اإلااؾؿت الخعلُمُت على فعالُاث اإلاجخمع اإلاضوي والخلىقي  ،وخغنا على صمجها في مدُُها
مما ًجعلها طاث بقعاع زلافي و جغبىي  ،ومؿاهمت في النهىى بثلافت خلىق ؤلاوؿان والتربُت على اللُم ،
 واعخباعا إلعاصة الُغفحن في جىَُض ؤوانغ الخعاون والعمل اإلاكترن.
جلغع علض قغاهت جغبىٍت بحن الُغفحن :
الُغف الاوٌ :زاهىٍت اللضؽ الخإهُلُت – هُابت اكلُم الجضًضة
الُغف الثاوي :حمعُت مغهؼ خلىق الىاؽ – بالجضًضة
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الفهل ألاوٌ  :ملخًُاث عامت
البىض ألاوٌ :حعخبر الضًباحت حؼء ال ًخجؼؤ مً الاجفاكُت
البىض الثاوي:مىيىع الاجفاكُت
ًًع الُغف ألاوٌ الفًاء العام للماؾؿت عهً بقاعة الُغف الثاوي  ،بهضف اؾخؼالله في ؤوكُت جىعىٍت و جغبىٍت لفاثضة
اإلاخعلمحن و مىسغَي الجمعُت وَكترٍ في طلً :
 ؤال جىىن الاوكُت طاث َابع ؾُاس ي ؤو عغقي .


ؤال ًسل اليكاٍ بالؿحر العاصي للماؾؿت الخعلُمُت

البىض الثالث  :ألاهضاف .
ٌكمل مجاٌ الخعاون بحن الُغفحن اإلاُاصًً الخالُت :
 النهىى بثلافت خلىق ؤلاوؿان صازل اإلااؾؿت.
 جىُٓم صوعاث جىعىٍت لفاثضة اإلاخعلمحن و ؤَغ اإلااؾؿت.
 اللُام بدمالث جدؿِؿُت في مجاالث التربُت على خلىق ؤلاوؿان .
 حمُع ألاوكُت التي جخالءم مع اهخماماث الجمعُت و خاحُاث اإلااؾؿت ومدُُها .
الفهل الثاوي :ملخًُاث مكترهت
البىض الغابع  :التزاماث الُغفحن.
جلتزم حمعُت مغهؼ خلىق الىاؽ بما ًلي :
ـ جىُٓم صوعاث جىىٍيُت لفاثضة ألاَغ ؤلاصاعٍت والتربىٍت في مجاٌ التربُت على خلىق ؤلاوؿان.
 ؤلاقغاف على زلُت ؤلاههاث للضعم الىفس ي والاحخماعي للمخعلماث واإلاخعلمحن.
 اؾخفاصة جالمُظ و جلمُظاث اإلااؾؿت مً ؤوكُت جغبىٍت وجثلُفُت في مجاٌ التربُت على اإلاىاَىت.
ؤما زاهىٍت اللضؽ الخإهُلُت فخلتزم بما ًلي :
 صعم الجمعُت بيل الىؾاثل والخجهحزاث والفًاءاث اإلاخىفغة في خضوص بمياهُاث اإلااؾؿت كهض اهجاػ مهامها و
ؤوكُتها التربىٍت صازل اإلااؾؿت .
 ويع كاعت ألاوكُت عهً بقاعة الجمعُت لللُام بإوكُتها التربىٍت زاعج ألاوكاث اإلاسههت للخعلُم الغؾمي
وفم بغهامج ؾىىي مهاصق علُه مً َغف مجلـ جضبحر اإلااؾؿت .
البىض الخامـ :مضة الاجفاكُت


ًمخض العمل بهظه الاجفاكُت إلاضة زالر ؾىىاث كابلت للخجضًض بغػبت الُغفً

البىض الؿاصؽ :ملخًُاث مكترهت


بعض ويع البرهامج الؿىىي اإلاؼمع اللُام به مً كبل زاهىٍت اللضؽ الخإهُلُت وحمعُت مغهؼ خلىق الىاؽ ٌعغى على
مجلـ جضبحر اإلااؾؿت كهض اإلاهاصكت .
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البىض الؿابع :فسخ علض الكغاهت
ًمىً للُغفحن بلؼاء هظه الكغاهت التربىٍت متى عػب ؤخضهما في طلً قغٍُت ؤن ًسبر ؤخضهما آلازغ هخابُا و مبِىا ؤؾباب ؤلالؼاء
قهغًٍ على ألاكل .
عغيذ بىىص هظه الاجفاكُت على ؤهٓاع مجلـ جضبحر اإلااؾؿت بخاعٍش  2015/06/03ونىصق عليها باإلحماع .
خغعث هظه الاجفاكُت في زالر هٓاثغ و جضزل خحز الخىفُظ بمجغص اإلاهاصكت النهاثُت عليها مً َغف ألاواصًمُت الجهىٍت للتربُت
والخىىًٍ .

الخىكُعاث:

عثِـ حمعُت خلىق الىاؽ بالجضًضة

مضًغ زاهىٍت اللضؽ الخإهُلُت

َٛابت ٔصاسة انتشبٛت انٕطُٛت بانجذٚذة

األكادًٛٚت انجٕٓٚت نهتشبٛت ٔانتكٕ ٍٚـ دكانت ػبذة ـ

زاجمت:
بن بعث الخُاة باإلااؾؿاث الخعلُمُت لُلخط ي الخىفغ على هُئت بصاعٍت وجغبىٍت وكُُت وحاصة ،حؿعى بلى بقاعان الجمُع في جفعُل
الخُاة اإلاضعؾُت وجيكُُها مً زالٌ:
الؿهغ على جىُٓم عملُت الخيكُِ التربىي في الدجغاث الضعاؾُت وزاعحها ،وبقغان حمُع اإلاخضزلحن والفاعلحن التربىٍحن والكغواءفي بخُائها،
اإلاكاعهت في جإؾِـ ؤهضًت جغبىٍت خلُلُت حؿعى في جيامل واوسجام مع البرهامج الضعاس ي بلى بعُاء معىا للخعلماث.العمل على جضبحر الؼمً اإلاضعس ي ،بما ًفغى بصعاج الخُاة اإلاضعؾُت في البرهامج الؿىىي ألوكُت اإلااؾؿت.الاهفخاح على الفاعلحن الخاعحُحن بغبِ قغاواث مع اإلااؾؿاث الخعلُمُت صون اهخٓاع الخإقحر اإلاغهؼي ؤو الجهىي ؤو اإلادلي.حصجُع ول الفعالُاث التي حؿاهم في الغقي باألوكُت التربىٍت صازل اإلااؾؿاث التربىٍت. العمل على جىفحر ول الٓغوف اإلااصًت واإلاالُت للمؿاهمت في بهجاح ألاوكُت التربىٍت.-الاهفخاح على الخجاعب الغاثضة في هظا اإلاجاٌ ؾىاء اإلادلُت او الضولُت؛
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