اؼخطاحيضيت

وظاضة انُفط
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ضؼبنت وظاضة انُفط
" انًحبفظت ػهً انزطوة انبخطونيت واؼخغالنهب
وحطىيطهب وفك أفضم انؽبم وبًب يكفم حًُيت
يىاضز انسونت وظيبزة زذههب انمىيً وحؤييٍ ؼاليت
انؼبيهيٍ وانبيئت وانًُشآث ػهً أٌ حببشط انىظاضة
هصا انسوض وفك َصىص انًطؼىو االييطي انًؤضخ
بخبضيد  12/8/1986بشؤٌ وظاضة انُفط "  .وضًٍ
يُظىيت انمطبع انُفطً ببنبالز وانًًزهت ببنًضهػ
االػهً نهبخطول ووظاضة انُفط ويؤؼؽت انبخطول
انكىيخيت .
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األهساف انطئيؽيت

 – 1الزواػ اٌَيبٍخ اٌوبِخ ٌمـبم إٌفؾ ٚاٌغبى ٚفك أٌٍ ِزٛاىٔخ  ،رؾبفق هٍٝ
ِظبكه اٌضوٚح اٌجزوٌٚيخ ٚ ،رؾمك اٌزـٛيو ٚاالٍزغالي األِضً ٌٍّٛاهك ثّب يىفً
رّٕيخ ايواكاد اٌلٌٚخ ٚىيبكح كفٍٙب .
 – 2اٌّؾبفلخ هٍَِ ٝز ٜٛاألٍوبه ٌٍٕفؾ اٌىٛيز ٝثّب يف ٝثبالٌزياِبد اٌّبٌيخ
ٌٍلٌٚخ ٚفـؾ اٌزّٕيخ ٚ ،يٛفو اؽزيبعبد االعيبي اٌمبكِخ ٚ ،اٌّؾبفلخ هٍِ ٝىبٔخ
ٚوّظله هئيٌٍَ ٝـبلخ ٚ ،روييي ِٛلن اٌىٛيذ فٝ
إٌفؾ وٍَوخ اٍزواريغيخ
االٍٛاق اٌوبٌّيخ .
 – 3اثواى اٌّىبٔخ اٌلٌٚيخ ٌلٌٚخ اٌىٛيذ ٚرمٛيخ كٚه٘ب ف ٝإٌّلّبد ٚاٌٙيئبد
االلٍيّيخ ٚاٌلٌٚيخ ماد اٌواللخ ثبٌّغبي إٌفـِ ٝضً االٚثه  ،األٚثه ِ ،غٌٍ
اٌزوبٌ ْٚلٚي اٌقٍيظ اٌووثيخ ِٕٚ ،لّبد ٘يئخ األُِ اٌّزؾلح فِ ٝغبالد إٌفؾ
ٚاٌـبلخ .
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 - 4رؤِيٓ اؽزيبعبد اٌَٛق اٌّؾٍ ِٓ ٝاٌّشزمبد اٌجزوٌٚيخ ٚاٌغبى ٚالزواػ ٍيبٍبرٙب
اٌزَويوح .
ِ – 5وبٔٚخ اٌّغٌٍ األهٌٍٍ ٝجزوٚي ف ٝاٌّٙبَ اٌز ٝيزٛال٘ب ٚاإلشواف هٍ ٝرٕفين
لواهارٗ .
 – 6رفويً اٌولبثخ هٍ ٝفـؾ ٚثواِظ ٚأٔشـخ اٌمـبم إٌفـِّ ٝضالً ثّؤٍَخ
اٌجزوٚي ٚشووبرٙب اٌزبثوخ ٚشووبد إٌفؾ األعٕجيخ اٌوبٍِخ ثبٌجالك ِٚ ،جبشوح ؽمٛق
اٌلٌٚخ فيٙب ثغوع ىيبكح فوبٌيخ األكاء ٚروليُ اٌّوكٚك اٌّبٌٚ ، ٝرؤِيٓ ٍالِخ
اٌوبٍِيٓ ٚإٌّشآد إٌفـيخ ٚ ،رـٛيو اٌقجواد اٌٛؿٕيخ.

 - 7اٌوًّ هٍ ٝرـجيك اٌمٛأيٓ ٚاٌزشويوبد اٌقبطخ ثبٌجيئخ ٚ ،رىويٌ ِفَٛٙ
اٌّؾبفلخ هٍ ٝاٌجيئخ ِٓ فالي اٌّشبهوخ اٌفوبٌخ ثؤهّبي ٚثواِظ اٌٙيئخ اٌوبِخ
ٌٍجيئخ ِٚ ،واعوخ هٍّيبد ِٚشبهين اٌمـبم إٌفـٌٍ ٝزؾمك ِٓ اٍزيفبئٙب
ٌٍّزـٍجبد ٚاٌزشويوبد اٌجيئيخ ٌلٌٚخ اٌىٛيذ ٚاٌّمبييٌ اٌوبٌّيخ .
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 – 8رٛصيك اٌزوبٚ ْٚاٌزَٕيك ِن اٌّؤٍَبد ٚاٌٙيئبد اٌؾىِٛيخ ٚاٌجوٌّبٔيخ
ٚاٌمـبم اٌقبص ف ٝاٌشئ ْٛماد اٌواللخ ثبٌضوٚح ٚاٌظٕبهخ إٌفـيخ ٌ ،الهرمبء
ثبٌوًّ ٚرجبكي اٌّوٍِٛبد ٚهًّ اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌّزقظظخ ٌزؾميك أ٘لاف
فـؾ اٌزّٕيخ ٌٍلٌٚخ .
 – 9اٌوًّ هٍ ٝىيبكح َِبّ٘خ اٌمـبم إٌفـ ٝف ٝكهُ االلزظبك اٌٛؿٕ. ٝ
 – 10اٌَّبّ٘خ ف ٝهمل إٌلٚاد ٚاٌّؤرّواد اٌّزقظظخ ف ٝإٌفؾ ٚاٌـبلخ،
ٚإٔشبء ِووي ٌٍّوٍِٛبد إٌفـيخٚ ,اٌوًّ هٍٔ ٝشو اٌضمبفخ ٚاٌزٛهيخ ثبٌظٕبهخ
إٌفـيخ كافً اٌجالك ٚكهُ اٌوًّ اٌجؾض. ٝ
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أؼػ االؼخطاحيضيت
 – 1اْ كٌٚخ اٌىٛيذ رّزٍه صوٚاد ٘يلهٚووثٔٛيخ – ٍٛاء ف ٝأهاػيٙب أ ٚفٝ
ِيب٘ٙب أِ ٚشزووخ ِن اٌلٚي اٌّغبٚهح – ٚٚىاهح إٌفؾ رول اٌغٙخ اٌؾىِٛيخ
اٌَّئٌٛخ هٓ االشواف ٚاٌولبثخ هٍ ٝشئ٘ ْٛنٖ اٌضوٚاد ٚاٍزغالٌٙب ٚرـٛيو٘ب .
 – 2اْ ٚىاهح إٌفؾ ٘ي اٌغٙخ اٌوٍّيخ ثبٌلٌٚخ إٌّٛؿخ ثّب يٍ: ٝ
 - 1-2اٌّوٍِٛبد اٌجزوٌٚيخ ٚ ،اٌّوعن اٌوئيٌَٙ ٝب .
ٌٛ – 2-2ائؼ لبٔ ْٛاٌّؾبفلخ هٍ ٝاٌضوٚح اٌجزوٌٚيخ .
 - 3-2االشواف هٍ ٝؽمٛق اٌلٌٚخ ف ٝاٌضوٚح اٌجزوٌٚيخ .
-4-2االشواف هٍ ٝفـؾ ٚثواِظ رـٛيو ٚاٍزغالي اٌضوٚح اٌجزوٌٚيخ.
 – 3اْ اٌضوٚح اٌجزوٌٚيخ رشىً هظت االلزظبك اٌٛؿٕٚ ، ٝاٌّظله اٌوئيَٝ
ٌٍلفً.
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 – 4اْ إٌفؾ ٍٍوخ اٍزواريغيخ ٚاٌّظله اٌوئيٌٍَ ٝـبلخ األٌٚيخ  ،رؾىّٙب
اٌّظبٌؼ اٌّشزووخ ٚرزؤصو ثبٌّزغيواد ٚاٌَّزغلاد االلزظبكيخ ٚاٌَيبٍيخ اٌلٌٚيخ ،
ٚاٌزـٛهاد فِ ٝغبي اٌـبلخ .
 – 5اْ كٌٚخ اٌىٛيذ ماد صمً ِٚووي ثزو ٌٝٚهبٌّ٘ ٝبَ ٚٚ ،ىاهح إٌفؾ ٘ي
اٌغٙخ اٌوٍّيخ اٌز ٝرز ٌٝٛرّضيٍٙب ف ٝاٍزواريغيخ اٌوًّ ثبٌّٕلّبد ٚاٌّؾبفً
ٚاٌواللبد اٌلٌٚيخ ف ٝاٌمؼبيب اٌّزوٍمخ ثشئ ْٛإٌفؾ ٚاٌـبلخ .
 – 6اْ رمييُ ِٚزبثوخ اٌَيبٍبد ٚاإلعواءاد اٌّزوٍمخ ثزيٚيل اٌَٛق اٌّؾٍِٓ ٝ
اٌّشزمبد اٌجزوٌٚيخ ٚاٌغبى ِٛ ٚ ،اعٙخ كوٚف اٌـٛاها ٚٚػن اٌزلاثيو إٌّبٍجخ
ٌٙب  ،رول ِٓ اٌّٙبَ اٌوئيَيخ ٌٛىاهح إٌفؾ .
 – 7اْ ِوبٔٚخ اٌّغٌٍ االهٌٍٍ ٝجزوٚي ف ٝاٌّٙبَ اٌز ٝيزٛال٘ب ٚ ،اإلشواف هٍٝ
رٕفين لواهارٗ  ٛ٘ ،افزظبص هئيٌَٛ ٝىاهح إٌفؾ وّب ٔض هٍيٗ اٌّوٍَٛ
األِيو ٜثئٔشبئٙب .
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ٌٛ – 8ىاهح إٌفؾ َِئٌٛيخ هلبثيخ هٍ ٝهٍّيبد اٌمـبم إٌفـٌ ٝؼّبْ األكاء ٚفك
أفؼً اٌَجً ف ٝاٌّغبالد اٌزبٌيخ :
 – 1-8اٌولبثخ اٌفٕيخ – ٚفك ٌٛائؼ لبٔ ْٛاٌّؾبفلخ هٍ ٝاٌضوٚح اٌجزوٌٚيخ  -هٍٝ
هٍّيبد اٌظٕبهخ اٌجزوٌٚيخ ثظفخ هبِخ ٚ ،هٍ ٝأٔشـخ االٍزىشبف ٚاإلٔزبط
ٚاٌزـٛيو ثظفخ فبطخ .
 – 2-8اٌولبثخ اٌّبٌيخ هٍِ ٝؤٍَخ اٌجزوٚي اٌىٛيزيخ ٚشووبرٙب ثظفخ هبِخ ،
ٚهٍ ٝاٌشووبد إٌفـيخ ماد اٌزىبٌيف اٌَّزوكح ِٓ اٌلٌٚخ ثظفخ فبطخ .
 – 3-8اٌولبثخ هٍ ٝاالٌزياَ ثّوبييو ٌٛٚائؼ االِٓ ٚاٌَالِخ اٌظٕبهيخ .
 – 4-8اٌولبثخ هٍ ٝاالٌزياَ ثَالِخ ٚؽّبيخ اٌجيئخ ِٓ ِقٍفبد اٌوٍّيبد إٌفـيخ .
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 – 9اْ ٌٛىاهح إٌفؾ كٚهاً رَٕيميبً ِّٙبً فِ ٝغبي رٛفيو ٚرجبكي اٌّوٍِٛبد ماد
اٌواللخ ثبٌّغبي إٌفـِ ٝن اٌغٙبد اٌؾىِٛيخ ِٚؤٍَبد اٌمـبم اٌقبص ،
الٍزقلاِٙب ف ٝاٌقـؾ االّٔبئيخ ٚاٌجواِظ االٍزضّبهيخ ٚاٌزغبهيخ .
 – 10اْ اٌمـبم إٌفـ ٝيول لـبهبً ؽيٛيبً ٌاللزظبك اٌٛؿٕ ٝثّب يٛفوٖ ِٓ فوص
ِٚغبالد هًّ  ،يّىٕٙب أْ رٍوت كٚهاً فوبالً ف ٝرؾميك ٚروييي اٌزىبًِ ِن
اٌمـبهبد االلزظبكيخ األفوٚ ، ٜاٌَّبّ٘خ ف ٝهٍّيبد االطالػ االلزظبكٚ ، ٜاْ
اٌٛىاهح رول هبِال ِؤصوا ِٓ فالي ِّبهٍخ كٚه٘ب االشوافٚ ٝاٌولبث ٝف ٝرٛعيٗ
أٔشـخ ٘نا اٌمـبم .
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االؼخطاحيضيبث انخُفيصيت

نألهساف انطئيؽيت
نىظاضة انُفط
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انهسف األول
الخطاط انؽيبؼت انؼبيت نمطبع انُفط وانغبظ وفك أؼػ يخىاظَت ،
ححبفظ ػهً يصبزض انزطوة انبخطونيت وححمك انخطىيط واالؼخغالل األيزم نهًىاضز
بًب يكفم حًُيت ايطازاث انسونت وظيبزة زذههب انمىيً .

اؼخطاحيضيت انخُفيص  :حطحكع ػهً أضبؼت يحبوض هي -:
انًحىض األول  :اَشبء لبػسة بيبَبث بخطونيت ويُهضيت انؼًم االؼخطاحيضً :
أؼهىة انخُفيص :
 - 1ػوٚهح رٛافو وبفخ اٌّوٍِٛبد ٚاٌجيبٔبد اٌّزوٍمخ ثّظبكه اٌضوٚح اٌجزوٌٚيخ
ثظفخ كٚهيخ  ،ثّب ف ٝمٌه وبفخ اٌوٍّيبد اٌجزوٌٚيخ ٚاٌقـؾ االٍزواريغيخ
ٚاٌزـٛيويخ ِٓ اٌغٙبد اٌّوٕيخ ثبٌمـبم إٌفـ.ٝ
 – 2ارجبم إٌٙظ االٍزواريغ ٝف ٝأٍٍٛة رؾليل ٚالزواػ اٌَيبٍخ اٌوبِخ ٌمـبم
إٌفؾ ٚاٌغبى ٚإٔشبء اآلٌيخ إٌّبٍجخ ٌزٕفين ٘نا إٌٙظ .
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انًحىض انزبًَ  :انًحبفظت ػهً يصبزض انزطوة انبخطونيت :
أؼهىة انخُفيص :
 – 1رـجيك اٌّوبييو اٌّوزّلح ف ٝاٌّؾبفلخ ٚمٌه هٓ ؿويك رفويً اٌمبٔ ْٛهلُ 19
ٌَٕخ ٚ 1973اٌٍٛائؼ اٌّولٌخ ٌٗ ثشؤْ اٌّؾبفلخ هٍِ ٝظبكه اٌضوٚح اٌجزوٌٚيخ ثلٌٚخ
اٌىٛيذ ٌ ،زؤِيٓ االٍزقواط االِضً ٌّظبكه٘ب ِٓ اٌضوٚاد اٌٙيلهٚووثٔٛيخ ٌّٕٚ ،ن
اٌزجليل أ ٚاٌزٍٛس ٚ ،ألؽواى هٍّيبد ٍٍيّخ فوبٌخ ٌٍٚ ،ؾظٛي هٍ ٝاٌّوٍِٛبد
اٌالىِخ ثشؤْ وبفخ اٌوٍّيبد اٌجزوٌٚيخ فِ ٝواؽٍٙب اٌّقزٍفخ .
 – 2الزواػ اٌَيبٍبد ٚاٌَجً اٌىفيٍخ ثبٌّؾبفلخ هٍ ٝؽمٛق اٌلٌٚخ فِ ٝظبكه
اٌضوٚاد اٌجزوٌٚيخ ف ٝإٌّبؿك اٌؾلٚكيخ ٚ ،مٌه ثبٌزَٕيك ِن اٌغٙبد اٌّوٕيخ ثبٌلٌٚخ.

12

انًحىض انزبنذ  :حطىيط انًصبزض انبخطونيت وحًُيت االحخيبطيبث :
أؼهىة انخُفيص :

 – 1كهاٍخ ٚرمييُ األٔلّخ ٚاألٍبٌيت إٌّبٍجخ ٌزـٛيو ِظبكه اٌضوٚح اٌجزوٌٚيخ .
 – 2كهاٍخ ٚرمييُ اٌَجً اٌىفيٍخ ثييبكح اٌملهاد االٔزبعيخ ٌٍؾمٛي اٌمبئّخ ٚ ،اال٘زّبَ
ثبٌؾمٛي اٌؾلٚكيخ ٚفك ِٕلٛه اٍزواريغ.ٝ
 - 3كهاٍخ ٚرمييُ إٌّبؿك اٌّؾلكح ٌألٍزىشبف ٚاٌّملِخ ِٓ لجً اٌشووبد إٌفـيخ .
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ِولٌخ ثزبهيـ 23/9/2001

انًحىض انطابغ  :اؼخغالل انًىاضز بًب يكفم حًُيت االيطازاث وظيبزة انسذم انمىيً :
أؼهىة انخُفيص :
 -1كهاٍخ ٚرمييُ اٌقـؾ ٌييبكح اٌملهاد االٔزبعيخ ٌٍؾمٛي اٌّقزٍفخ ٚفك أفؼً
اٌَجً ٚاٌزمٕيبد ٚ ،ثّب يزٛافك ِن ّٔ ٛاٌـٍت اٌّزٛلن هٍ ٝإٌفؾ اٌىٛيز. ٝ
 - 2كهاٍخ ٚثؾش ٚافزيبه أفؼً اٌَجً اٌىفيٍخ ثزؾميك أهٍِ ٝوكٚك ِٓ اٌظبكهاد
إٌفـيخ ٌٍٕفؾ اٌقبَ ٚإٌّزغبد اٌّىوهح ٚاٌغبى اٌـجيوي .
 - 3اٌولبثخ هٍ ٝرىبٌيف األٔزبط ٚ up- streamاٌوًّ هٍ ٝرمٍيٍٙب .
- 4ألزواػ اٌَيبٍبد اٌىفيٍخ ٌزؾميك االٍزغالي األِضً ٌٍغبى اٌـجيو. ٝ
 -5ألزواػ اٌَيبٍبد إٌّبٍجخ الٍزغالي اٌّظبكه اٌجزوٌٚيخ ف ٝإٌّـمخ اٌّمَِٛخ
هٍ ٝاٌيبثَخ ٚف ٝإٌّـمخ اٌّغّٛهح اٌّمَِٛخ .
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ِولٌخ ثزبهيـ 23/9/2001

انهسف انزبًَ
انًحبفظت ػهً يؽخىي األؼؼبض نهُفط انربو انكىيخً بًب يفً
ببالنخعايبث انًبنيت نهسونت وذطط انخًُيت  ،ويىفط احخيبصبث األصيبل انمبزيت ،
وانًحبفظت ػهً يكبَت انُفط كؽهؼت اؼخطاحيضيت وكًصسض ضئيؽً ،وحؼعيع
يىلغ انكىيج فً األؼىاق انؼبنًيت .
اؼخطاحيضيت انخُفيص  :حطحكع ػهً أضبؼت يحبوض هي -:
انًحىض األول  :حهبيت االنخعايبث انًبنيت نهسونت :
أؼهىة انخُفيص :
 -1ارجبم ٍيبٍبد أزبعيخ ٚرَويويخ رزٛافك ِن االيواكاد إٌفـيخ اٌَّزٙلفخ ،
ٚٚفمبً ٌّب رٍّيٗ ِظٍؾخ اٌىٛيذ اٌٛؿٕيخ ٚٚالن اٌّظبٌؼ اٌّشزووخ ٚاٌّزجبكٌخ ِن
اٌلٚي إٌفـيخ األفو. ٜ
 -2اٌوًّ هٍ ٝرؾميك ؽظخ أزبعيخ هبكٌخ فِٕ ٝلّخ األٚثه  ،ثؾيش رزٕبٍت
ِن للهاد اٌىٛيذ االٔزبعيخ  ٚ ،ف ٝكً اٌلوٚف اٌَبئلح ف ٝاٌَٛق اٌجزوٌٚيخ
اٌوبٌّيخ ٚرـٛهاد االلزظبك اٌوبٌّ. ٝ

15

انًحىض انزبًَ  :انخىافك يغ ذطط انخًُيت نهسونت :
أؼهىة انخُفيص :
 -1رمييُ اٌقـؾ االٔزبعيخ ٚرؾليل األٍوبه اٌَّزٙلفخ ف ٝاٌّل ٜاٌّزٍٛؾ ٚاٌجويل
ثّب يزٛافك ِن اٌقـؾ االّٔبئيخ ٌٍلٌٚخ .
ِ -2زبثوخ ٚكهاٍخ اٌَّزغلاد اٌز ٝرـوأ هٍ ٝأٍٛاق إٌفؾ ٚاٌـبلخ ٚاٌّزغيواد
االلزظبكيخ ٚاٌَيبٍيخ اٌلٌٚيخٚ ,كهاٍخ ٚرؾٍيً آصبه٘ب هٍ ٝأ٘لاف ٍٚيبٍبد اٌىٛيذ
اٌجزوٌٚيخ ٚاالّٔبئيخ.
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انًحىض انزبنذ  :انًحبفظت ػهً يكبَت انُفط ضًٍ يصبزض انطبلت انؼبنًيت :
أؼهىة انخُفيص :
 - 1كهاٍخ رـٛهاد ِٚزغيواد طٕبهخ اٌـبلخ اٌوبٌّيخ ٚرؾٍيً رـٛهارٙب ٚآصبه٘ب
هٍ ٝاٍزٙالن ٚاٍزقلاِبد َِٚزمجً إٌفؾ .
 - 2ارجبم ٍيبٍبد رَويويخ ػّٓ ِٕلّخ األٚثه ٚثبٌزوبِ ْٚن إٌّزغيٓ اآلفويٓ ،
ٌٍؾفبف هٍ ٝاٌٛػن اٌزٕبفٌٍَٕ ٝفؾ وّظله ِٓ ِظبكه اٌـبلخ اٌوبٌّيخ اٌوئيَيخ ،
ثّب يىفً ّٔ ٛاٌـٍت هٍيٗ ٚهٍ ٝؽظزٗ اٌَٛليخ ػّٓ ِظبكه اٌـبلخ .

ِ -3زبثوخ ٍيبٍبد اٌـبلخ ف ٝاٌلٚي اٌَّزٍٙىخ اٌوئيَيخ ثٙلف اٌؾل ِٓ اآلصبه اٌٍَجيخ
ٌٙنٖ اٌَيبٍبد هٍ ٝاٌـٍت هٍ ٝإٌفؾ َِٚزمجٍٗ ٚهٛائلٖ ٚأٍوبهٖ .
ِ –4والجخ اٌٛػن االٍزواريغٌٍٕ ٝفؾ  -وٍَوخ اٍزواريغيخ ٚ -اٌوًّ هٍ ٝهطل
اٌّزغيواد ف٘ ٝنا اٌظلك ٚ ،اٌوًّ هٍٚ ٝػن اٌقـؾ اٌىفيٍخ ٌٍزوبًِ ِن ٘نٖ
اٌّزغيواد .
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انًحىض انطابغ  :حؼعيع يىلغ انكىيج فً األؼىاق انؼبنًيت :
أؼهىة انخُفيص :
 -1اٌوًّ هٍ ٝىيبكح اٌؾظخ اٌَٛليخ ٌٍٕفؾ اٌقبَ اٌىٛيزي في األٍٛاق اٌوبٌّيخ .
 -2اٌزَٕيك ِن اٌلٚي إٌّزغخ األفو ٜالىاٌخ اٌميٛك ٚاٌؾٛاعي اٌزغبهيخ ٚغيو
اٌزغبهيخ هٍ ٝاٌظبكهاد إٌفـيخ ٌألٍٛاق اٌوبٌّيخ .
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انهسف انزبنذ

ابطاظ انًكبَت انسونيت نسونت انكىيج وحمىيت زوضهب فً انًُظًبث
وانهيئبث االلهيًيت وانسونيت شاث انؼاللت ببنًضبل انُفطً يزم األوبك  ،األوابك ،
يضهػ انخؼبوٌ نسول انرهيش انؼطبيت  ،ويُظًبث هيئت األيى انًخحسة فً يضبالث
انُفط وانطبلت .
اؼخطاحيضيت انخُفيص :حطحكع ػهً أضبؼت يحبوض هً -:
انًحىض األول :حؼعيع انًكبَت انسونيت نهكىيج :
أؼهىة انخُفيص :
 ارجبم ٍيبٍخ ٔفـيخ رٙلف اٌ ٝروييي اٌّىبٔخ اٌلٌٚيخ ٌلٌٚخ اٌىٛيذ ِّٚبهٍخكٚه فبهً ٚهائل فِٕ ٝلّخ األٚثه يزٕبٍت ِن اِىبٔيبرٙب إٌفـيخ .
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انًحىض انزبًَ  :انؼاللبث انسونيت :
أؼهىة انخُفيص :
 روييي هاللبد اٌزوب ْٚاٌجزوِ ٌٝٚن اٌلٚي األفوٚ ٜاٌوًّ هٍ ٝرلهيُ ٚرـٛيو٘نٖ اٌواللبد ثّب يؾمك ِظبٌؼ اٌىٛيذ اٌجزوٌٚيخ ٚااللزظبكيخ ٍٛ ،اء وبْ ٘نا
اٌزوب ْٚصٕبئيبً أ ِٓ ٚفالي اٌوؼٛيخ ف ٝإٌّلّبد االلٍيّيخ ٚاٌووثيخ ٚاٌلٌٚيخ ِ ،ضً
ِغٌٍ اٌزوبٌ ْٚلٚي اٌقٍيظ اٌووثيخ ِٕٚلّخ األلـبه اٌووثيخ اٌّظلهح ٌٍجزوٚي
(أٚاثه ) ِٕٚلّخ اٌجٍلاْ اٌّظلهح ٌٍجزوٚي (أٚثه) ٚ ،مٌه فِ ٝغبي هٍُ
االٍزواريغيبد أ ٚرَٕيك اٌَيبٍبد أ ٚاٌزوب ْٚاٌّشزون ف ٝوبفخ ِغبالد اٌظٕبهخ
اٌجزوٌٚيخ .
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انًحىض انزبنذ  :انؼاللت يغ انسول انًُخضت وانًؽخههكت:
أؼهىة انخُفيص :
 رشغين اٌزوب ْٚفيّب ثيٓ اٌلٚي إٌّزغخ ِٓ كافً ٚفبهط ِٕلّخ األٚثه ،َِٚبٔلح اٍزّواه اٌؾٛاه ثيٓ إٌّزغيٓ ٚاٌَّزٍٙىيٓ ٌييبكح اٌزفبُ٘ ثيٓ ٘نٖ
األؿواف ٚ ،رجبكي ٚعٙبد إٌلو ٚاٌزمييُ اٌّشزون ٌَيبٍبد ٚأٚػبم إٌفؾ
ٚاٌـبلخ  ،ثٙلف رؾميك اٌزٛاىْ ٚاٌزىبفؤ ثيٓ اٌّظبٌؼ اٌّشزووخ ٚاٍزمواه
أٚػبم اٌـبلخ .
انًحىض انطابغ  :انخؼبيم يغ لضبيب انطبلت وانبيئت :

أؼهىة انخُفيص :
 اٌزَٕيك ِن اٌلٚي إٌّزغخ األفوٚ ٜثبألفض كٚي ِغٌٍ اٌزوب ْٚاٌقٍيغٝثشؤْ اٌمؼبيب اٌّزوٍمخ ثبٌـبلخ ٚاٌجيئخ .
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انهسف انطابغ
حؤييٍ احخيبصبث انؽىق انًحهً يٍ انًشخمبث انبخطونيت وانغبظ
والخطاط ؼيبؼبحهب انخؽؼيطيت .
اؼخطاحيضيت انخُفيص  :حطحكع ػهً رالرت يحبوض هي -:
انًحىض األول  :انؽيبؼت انخؽؼيطيت :
أؼهىة انخُفيص :
 -الزواػ اٌَيبٍخ اٌزَويويخ ٌٍّشزمبد اٌجزوٌٚيخ ف ٝاٌَٛق اٌّؾٍيخ .
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انًحىض انزبًَ  :ؼس احخيبصبث انؽىق انًحهً انحبنيت وانًؽخمبهيت :
أؼهىة انخُفيص :
 - 1اٌزَٕيك ِن اٌغٙبد اٌّوٕيخ ثبٌمـبم إٌفـي ٌزؤِيٓ االِلاكاد ٌٍمـبهبد
االٍزٙالويخ اٌّقزٍفخ ؿجمبً ألؽلس اٌّٛاطفبد اٌّـٍٛثخ ِؾٍيبً ٚهبٌّيبًٚ ،ثّب
يزفك ِن رشويوبد ؽّبيخ اٌجيئخ .
 2رمييُ ارغب٘بد اٍزٙالن إٌّزغبد اٌجزوٌٚيخ ٚأٍوبه٘ب ٚكهاٍخ آصبه٘ب هٍٝ
االلزظبك اٌٛؿٕٚ ، ٝرغّين ِوٍِٛبد اٍزٙالن اٌـبلخ ٚرؾٍيٍٙب ٚاهلاك اٌزٕجؤاد
ٌٙب.
 - 3الزواػ ٍيبٍبد روشيل االٍزٙالن ف ٝلـبهبد االٍزٙالن اٌّقزٍفخ .
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انًحىض انزبنذ  :ؼيبؼبث واصطاءاث نًىاصهت ظطوف انطىاضئ :
أؼهىة انخُفيص :
-1اٌّشبهوخ ِن اٌغٙبد اٌّوٕيخ في اٌمـبم إٌفـي ٌٛػن ٍيبٍبد اٌّقيْٚ
االٍزواريغ ِٓ ٝاٌّشزمبد اٌجزوٌٚيخ .
ٚ -2ػن فـؾ ٚاعواءاد ٌّٛاعٙخ كوٚف اٌـٛاها ثبٌزَٕيك ِن اٌغٙبد اٌّوٕيخ
ِؾٍيبً ٚكٚي ِغٌٍ اٌزوب ْٚاٌقٍيغ ٝالٍيّيبً .
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انهسف انربيػ
يؼبوَت انًضهػ األػهً نهبخطول فً انًهبو انخً يخىالهب واالشطاف
ػهً حُفيص لطاضاحه .
اؼخطاحيضيت انخُفيص  :حطحكع ػهً يحىضيٍ هًب -:
انًحىض األول  :انؽيبؼت انؼبيت :
أؼهىة انخُفيص :
 -1الزواػ اٌَيبٍخ اٌوبِخ ٌمـبم إٌفؾ ٚاٌغبى ( ٚفك ِب عبء ثبٌٙلف االٚي)
ٚؽَت ِب ٔظذ هٍيٗ اٌّبكح اٌضبٔيخ ِٓ ِوٍ َٛأشبء اٌّغٌٍ االهٌٍٍ ٝجزوٚي.
ِ -2زبثوخ رٕفين اٌَيبٍخ اٌوبِخ ٌمـبم إٌفؾ ٚاٌغبى  -ثول اهزّبك٘ب ِٓ اٌّغٌٍ
االهٌٍٍ ٝجزوٚي ِ -ن وً ِٓ ِؤٍَخ اٌجزوٚي اٌىٛيزيخ ٚاٌشووبد اٌزبثوخ ٌٙب،
ٚاٌشووبد األفو ٜاٌوبٍِخ ٚاٌٙيئبد ماد اٌواللخ ٚ ،مٌه ثغّين ِغبالد ٚأٔشـخ
طٕبهخ إٌفؾ ٚاٌغبى ٚاٌظٕبهبد اٌّورجـخ ثٙب ٚإٌّجضمخ هٕٙب .
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انًحىض انزبًَ  :االشطاف ػهً حُفيص لطاضاث انًضهػ األػهً نهبخطول :
أؼهىة انخُفيص :
 ِوبٔٚخ اٌّغٌٍ األهٍ ٝف ٝاٌّٙبَ االفو ٜاٌز ٝيزٛال٘ب ٚاٌزٔ ٝظذ هٍيٙب ثوغاٌّٛاك ف ٝاٌّوٍ َٛثمبٔ ْٛهلُ ٌَٕ 6خ  1980ثبٔشبء ِؤٍَخ اٌجزوٚي اٌىٛيزيخ ِٓٚ
أثوى٘ب :
 – 1الواه اٌَيبٍخ اٌوبِخ ٚاالٍزواريغيخ ٌّؤٍَخ اٌجزوٚي اٌىٛيزيخ .
 – 2الواه اٌٍٛائؼ االكاهيخ ٚاٌّبٌيخ ٔٚلبَ اٌّٛكفيٓ ٚاٌوبٍِيٓ ثبٌّؤٍَخ ٚرٕليُ
ِٕبلظبد ِّٚبهٍبد اٌّؤٍَخ .
 – 3الواه رؤٍيٌ اٌشووبد أ ٚاٌّشبهوخ ف ٝرؤٍيَٙب أ ٚرظفيزٙب أ ٚكِغٙب .
ِٕ – 4بلشخ اٌزمويو إٌٌٍَّ ٜٛؤٍَخ ِٚشوٚم اٌّييأيخ اٌزمليويخ ٚاهزّبك
اٌّييأيخ اٌوِّٛيخ ٚؽَبة األهثبػ ٚاٌقَبئو ٚرقظيض األهثبػ ٚروييٓ ِوالجٝ
اٌؾَبثبد .
 – 5اٌّٛافمخ هٍ ٝاألٌٍ اٌّبٌيخ ٌزَٛيك إٌفؾ اٌقبَ ٚاٌغبى اٌوبئل ٌٍلٌٚخ .
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انهسف انؽبزغ

حفؼيم انطلببت ػهً ذطط وبطايش وأَشطت انمطبع انُفطً يًز ً
ال
بًؤؼؽت انبخطول وشطكبحهب انخببؼت وشطكبث انُفط األصُبيت انؼبيهت فً انبالز ،
ويببشطة حمىق انسونت فيهب بغطض ظيبزة فؼبنيت األزاء وحؼظيى انًطزوز انًبنً ،
وحؤييٍ ؼاليت انؼبيهيٍ وانًُشآث انُفطيت ،وحطىيط انربطاث انىطُيت .
اؼخطاحيضيت انخُفيص  :حطحكع ػهً ؼبؼت يحبوض هً :
انًحىض األول  :االؼخكشبف واالَخبس وانخطىيط :

أؼهىة انخُفيص :
 – 1اٌولبثخ هٍ ٝوبفخ إٌشبؿبد االٍزىشبفيخ ٚرمييُ أكائٙب ٚوفبءرٙب .
 – 2اٌولبثخ هٍ ٝثواِظ ؽفو اآلثبه ثؤٔٛاهٙب اٌّقزٍفخ ٚرـٛيو٘ب ٚأزبعٙب ٌؼّبْ
رـبثمٙب ِن اٌقـؾ اٌّٛػٛهخ ثٙنا اٌشؤْ .
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انًحىض انزبًَ  :انخكطيط وانبخطوكيًبويبث وانُمم وانخرعيٍ :
أؼهىة انخُفيص :
 – 1رفويً اٌولبثخ هٍٍ ٝيو هٍّيبد رظٕين إٌفؾ ٚاٌغبى ٚاٌجزوٚويّبٚيبد ،
ٚرشغيً اٌٛؽلاد اٌّقزٍفخ ٌٙب ٚطيبٔزٙب  ،ػّبٔبً ٌالٍزقلاَ األِضً ٌٍّٛاهك ٚفمبً
ٌٍقـؾ ٚاٌّٛاطفبد اٌّٛػٛهخ .
 – 2رفويً اٌولبثخ هٍ ٝأهّبي ٔمً إٌفؾ ٚاٌغبى فِ ٝقزٍف ِواؽٍٗ ٚ ،هٍ ٝاهّبي
أشبء ٚطيبٔخ فيأبد إٌفؾ ِٚوافك اٌزظليو ٚفمبً ٌٍقـؾ اٌّٛػٛهخ .
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انًحىض انزبنذ  :انطلببت انًبنيت :
أؼهىة انخُفيص :
 – 1اٌميبَ ثبٌولبثخ اٌّبٌيخ هٍِ ٝؤٍَخ اٌجزوٚي اٌىٛيزيخ ٚشووبرٙب اٌزبثوخ
ٚاٌشووبد ٚاٌٙيئبد األفو ٜماد اٌواللخ .
 -2رـجيك ٔلُ ِؾبٍجيخ ِزملِخ فِ ٝغبي اٌولبثخ اٌّبٌيخ ٚ ،اعواء اٌلهاٍبد
اٌّؾبٍجيخ ٚاٌّبٌيخ اٌزؾٍيٍيخ ٚاٌٛطفيخ  ،ثّب ف ٝمٌه هٍّيبد اٌّواعوخ ٚاٌزلليك
اٌلافٍ. ٝ
 -3اهلاك رمليواد ٌاليواكاد إٌفـيخ ٚاٌوًّ هٍ ٝػّبْ رؾظيٍٙب .
انًحىض انطابغ  :انطلببت ػهً ايسازاث انؽىق انًحهً يٍ انًشخمبث انُفطيت :
أؼهىة انخُفيص :
-1اٌولبثخ هٍ ٝرؤِيٓ االِلاكاد وّبً ٛٔٚهبً ٌٍَٛق اٌّؾٍ. ٝ
-2اٌولبثخ هٍ ٝشوٚؽ األِٓ ٚاٌَالِخ ف ٝهٍّيبد إٌمً ٚاٌزٛىين ٚاٌزقييٓ
ٌٍّشزمبد اٌجزوٌٚيخ ف ٝاٌَٛق اٌّؾٍ. ٝ
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انًحىض انربيػ  :انبيئت :
أؼهىة انخُفيص :
 اٌولبثخ هٍ ٝاٌٛػن اٌجيئٌٍّٕ ٝشآد إٌفـيخ ٚ ،اٌوًّ هٍ ٝاٌؾل ِٓ أجوبساٌٍّٛصبد ٚاٌّقٍفبد إٌبرغخ هٓ اٌوٍّيبد إٌفـيخ  ،ثّب يزٕبٍت ِن اٌّوبييو
اٌّزجوخ ف ٝاٌلٌٚخ .
انًحىض انؽبزغ  :أيٍ وؼاليت انؼبيهيٍ وانًُشآث انُفطيت :
أؼهىة انخُفيص :
 – 1رمييُ فـؾ ٚاعواءاد اٌشووبد إٌفـيخ ٌزؤِيٓ ٍالِخ ٚٚلبيخ اٌّوافك
اٌجزوٌٚيخ ِٓ األفـبه ٚاٌقَبئو ٚاٌؾٛاكس ف ٝعّين إٌّشآد اٌجزوٌٚيخ .

 – 2رفويً اٌولبثخ هٍ ٝاٌشووبد إٌفـيخ ٌزٙيئخ كوٚف هًّ إِٓخ ِٕٚبٍجخ
طؾيبً ِٕٙٚيبً ٌٍوبٍِيٓ .
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انًحىض انؽببغ  :حطىيط انربطاث انىطُيت :
أؼهىة انخُفيص :
 -1اٌوًّ هٍ ٝرّٕيخ ٚرـٛيو ٚاٍزمـبة اٌقجواد ٚاٌىفبءاد اٌٛؿٕيخ ٚ ،اٌزوويي
هٍ ٝاٌجٕبء اٌزمٌٍٕ ٝوٕظو اٌجشوٚ ، ٜاالهزّبك هٍ ٝاٌوّبٌخ اٌٛؿٕيخ ٚىيبكح َٔجزٙب
ف ٝاٌم ٜٛاٌوبٍِخ ف ٝاٌمـبم إٌفـ. ٝ

 -2االهزّبك هٍ ٝاٌم ٜٛاٌوبٍِخ اٌؾبٌيخ ف ٝأغبى أهّبي ٚىاهح إٌفؾ ٍٚ ،ل إٌمض
هٓ ؿويك االٍزوبٔخ ثبالٍزشبهاد اٌقبهعيخ الٔغبى اٌوًّ ٌٚزلهيت اٌوبٍِيٓ .
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انهسف انؽببغ
انؼًم ػهً حطبيك انمىاَيٍ وانخشطيؼبث انربصت ببنبيئت ،وحكطيػ
يفهىو انًحبفظت ػهً انبيئت يٍ ذالل انًشبضكت انفؼبنت بؤػًبل وبطايش انهيئت
انؼبيت نهبيئت  ،ويطاصؼت ػًهيبث ويشبضيغ انمطبع انُفطً نهخحمك يٍ اؼخيفبئهب
نهًخطهببث وانخشطيؼبث انبيئيت نسونت انكىيج وانًمبييػ انؼبنًيت .

اؼخطاحيضيت انخُفيص  :حطحكع ػهً يحىضيٍ هًب -:
انًحىض األول  :انؽيبؼبث انبيئيت انؼبنًيت :
أؼهىة انخُفيص :
 - 1كهاٍخ ٚرمييُ ٚرؾٍيً أوىبً آصبه اٌَيبٍبد اٌجيئيخ اٌلٌٚيخ ٚثبألفض
ٍيبٍبد اٌلٚي اٌظٕبهيخ هٍ ٝإٌفؾ وّظله ٌٍـبلخ ٚ ،اٌوًّ هٍِٛ ٝاعٙخ
اٌوٛائك اٌز ٝروزوع طٕبهخ إٌفؾ ثبٍُ اٌجيئخ أ ٚغيو٘ب  ،أٍ ٚيبٍبد رّييييخ ثيٓ
ِظبكه اٌـبلخ لل رىٌٙ ْٛب آصبه ثويلح اٌّل ٜهٍٍٛ ٝق إٌفؾ ٚهٍَِ ٝزمجٍٗ
ٚأٍوبهٖ ٚ ،ثبٌزبٌ ٝهٛائل اٌلٚي إٌّزغخ ٚثواِغٙب اٌزّٕٛيخ .
 - 2اٌوًّ هٍ ٝاٌزَٕيك ِن اٌلٚي إٌّزغخ ٚاٌلٚي إٌبِيخ ٌّزبثوخ االرفبليخ
االؿبهيخ ٌزغيو إٌّبؿ .
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انًحىض انزبًَ  :انًمبييػ انىطُيت :
أؼهىة انخُفيص :

 - 1االٌزياَ ثبألٔلّخ ٚاٌزشويوبد اٌؾىِٛيخ فِ ٝغبي ؽّبيخ اٌجيئخ .
 - 2اٌّشبهوخ فٚ ٝػن ٚرٕفين االٍزواريغيخ اٌجيئيخ ٌٍلٌٚخ فِ ٝغبي اٌظٕبهخ
إٌفـيخ .
 - 3رفويً كٚه اٌمٛأيٓ ٚاٌزشويوبد اٌجيئيخ .
 - 4اال٘زّبَ ثبٌغبٔت اٌجيئ ٝف ٝاٌقـؾ اٌزشغيٍيخ ٚاالٍزضّبهيخ ثبٌمـبم إٌفـ. ٝ

 - 5اٌزَٕيك ٚاٌّشبهوخ اٌفوبٌخ ِن اٌغٙبد اٌّوٕيخ ثبٌمـبم إٌفـٚ ٝاٌغٙبد
األفوٌ ٜغّن ٚرؾٍيً ٚرمييُ اٌّوٍِٛبد هٓ اٌٛػن اٌجيئ ٝف ٝاٌظٕبهخ إٌفـيخ
ٚإعواء اٌلهاٍبد اٌالىِخ .
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انهسف انزبيٍ
حىريك انخؼبوٌ وانخُؽيك يغ انًؤؼؽبث وانهيئبث انحكىييت وانبطنًبَيت
وانمطبع انربص فً انشئىٌ شاث انؼاللت ببنزطوة وانصُبػت انُفطيت  ،نالضحمبء ببنؼًم
وحببزل انًؼهىيبث وػًم انسضاؼبث وانبحىد انًخرصصت نخحميك أهساف ذطط انخًُيت
نهسونت .
اؼخطاحيضيت انخُفيص  :حطحكع ػهً يحىضيٍ هًب -:
انًحىض األول  :حىريك وحمىيت ؼبم انخؼبوٌ وانخُؽيك فً كبفت أشكبل انؼاللبث يغ
انضهبث انًؼُيت :
أؼهىة انخُفيص :
 – 1اٌزوبٚ ْٚاٌزَٕيك ِن اٌٛىاهاد ٚاٌّؤٍَبد ٚاٌٙيئبد اٌَّزمٍخ ِٚغٌٍ األِخ
ٚاٌغٙبد اٌزبثوخ ٌٗ ٚاٌَفبهاد ٚإٌّلّبد اٌلٌٚيخ ٚاٌمـبم اٌقبص .
 – 2اعواء االرظبالد هٍِ ٝقزٍف اٌَّزٛيبد االكاهيخ ٌزؾليل ِٚزبثوخ ٚرَٕيك
األهّبي اٌّشزووخ ثٙلف رَٙيً أغبى٘ب ثبٌىفبءح ٚاٌَوهخ اٌّـٍٛثخ .
ٚ – 3ػن آٌيبد اٌوًّ اٌفوبٌخ ثّب ف ٝمٌه رشىيً اٌٍغبْ اٌٛؿٕيخ ٚفوق اٌوًّ
اٌّشزووخ ٌ ،ومل االعزّبهبد اٌزَٕيميخ أ ٚاٌلٚهيخ إٌّزلّخ ٌ ،زَٙيً ثؾش
اٌّٛػٛهبد اٌّشزووخ ٚإطلاه اٌزٛطيبد ثشؤٔٙب  ،أ ٚاٌزؾؼيو
ٌّّٙبد ِشزووخ .
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انًحىضانزبَي  :انرطط انًشخطكت وانُخبئش انًؽخهسفت :
أؼهىة انخُفيص :
 – 1رؾليل ثواِظ ٚفـؾ اٌوًّ اٌّشزووخ ِن اٌغٙبد اٌّوٕيخ ٌزَٕيك االعواءاد
ٌجٍٛى إٌزبئظ اٌّوعٛح .
 – 2رجبكي اٌّوٍِٛبد ٚإعواء اٌلهاٍبد اٌّشزووخ .
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انهسف انخبؼغ
انؼًم ػهً ظيبزة يؽبهًت انمطبع انُفطً فً زػى االلخصبز انىطًُ .
اؼخطاحيضيت انخُفيص حطحكع ػهً أضبؼت يحبوض هي -:
انًحىض األول  :انؽيبؼبث انًُبؼبت نهخىؼغ انطأؼً واألفمً نهصُبػت انُفطيت :
اؼخطاحيضيت انخُفيص :
– روٍيـ لبهلح اٌظٕبهبد إٌفـيخ ٚرؾميك اٌزىبًِ ثيٓ هٍّيبرٙب ٚثيٓ اٌمـبهبد
االلزظبكيخ األفوٚ ٜصيمخ اٌظٍخ .
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انًحىض انزبًَ  :يضبالث حؼعيع انؼاللت بيٍ انمطبع انُفطً وانمطبػبث
االلخصبزيت األذطي :
اؼخطاحيضيت انخُفيص :
 - 1رمٛيخ اٌوٚاثؾ ثيٓ لـبهبد إٌفؾ ٚاٌمـبهبد االٔزبعيخ األفو ٜثبٌلٌٚخ ثّب
ف ٝمٌه اٌمـبم اٌقبص  ،ثّب يؾمك إٌّفوخ اٌّزجبكٌخ ٚيؼن اٌؾٍٛي ٌٍوٛائك
ٚاٌّشىالد اٌز ٝروزو٘ ٜنٖ اٌوٚاثؾ .

 –2اٌزَٕيك ِن اٌغٙبد اٌّوٕيخ ثبٌلٌٚخ ثشؤْ رٛافك اٌَيبٍبد اٌَّزٙلفخ
ٌٍمـبهبد االلزظبكيخ غيو إٌفـيخ ِن ٍيبٍبد اٌمـبم إٌفـ. ٝ
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انًحىض انزبنذ  :ؼيبؼت انخىظيف :
اؼخطاحيضيت انخُفيص :
– اٌزَٕيك ِن اٌغٙبد اٌّقزٍفخ ثبٌمـبم إٌفـ ِٓ ٝأعً اٌزٛكيف ٚفمب
الؽزيبعبد اٌوًّ ٚ ،اٌزلهط ف ٝاؽالي اٌوّبٌخ اٌٛؿٕيخ ِؾً اٌوّبٌخ اٌٛافلح ،
ٚفٍك فوص هًّ عليلح ٌٍوّبٌخ اٌىٛيزيخ ف ٝاٌظٕبهخ إٌفـيخ .
انًحىض انطابغ  :االؼخفبزة يٍ ذبطاث وحضبضة انمطبع انُفطً :
اؼخطاحيضيت انخُفيص :
– اٌوًّ هٍ ٝرؾميك اٍزفبكح اٌمـبهبد االلزظبكيخ األفو ٜثبٌلٌٚخ ِٓ
اٌزغبهة ٚاٌلهاٍبد ٚاٌقجواد ٚإٌلُ اٌفٕيخ ٚاٌزمٕيخ اٌؾليضخ ٚاٌّزـٛهح
اٌَّزقلِخ ف ٝاٌمـبم إٌفـ.ٝ
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انهسف انؼبشط
انًؽبهًت فً انُسواث وانًؤحًطاث انًخرصصت فً انُفط
وانطبلت ،وإَشبء يطكع نهًؼهىيبث انُفطيت  ،وانؼًم ػهً َشط انزمبفت
انبخطونيت وانخىػيت ببنصُبػت انُفطيت زاذم انبالز وزػى انؼًم انبحزً
فيهب.
اؼخطاحيضيت انخُفيص  :حطحكع ػهً رالرت يحبوض هي -:
انًحىض األول  :انًؤحًطاث وانُسواث انًخرصصت :
أؼهىة انخُفيص :
 – 1اٌوًّ هٍ ٝرٕليُ إٌلٚاد ٚاٌّؤرّواد اٌّزقظظخ ف ٝكٌٚخ اٌىٛيذ
فِ ٝغبي إٌفؾ ٚاٌـبلخ ٌّٛ ،اوجخ اٌزـٛهاد ٚاٌَّزغلاد اٌّؾٍيخ
ٚاإللٍيّيخ ٚاٌلٌٚيخ ٚ ،ثّب يزٛافك ِن األ٘لاف ٚاٌَيبٍبد إٌفـيخ .
 – 2اٌوًّ هٍ ٝرىضيف ِشبهوخ اٌىٛيذ ف ٝاٌّؤرّواد اٌوبٌّيخ ثٙلف
روييي ِووي ِٚىبٔخ اٌىٛيذ اٌلٌٚيخ  ،ثّب ف ٝمٌه اٌّشبهوخ ثبٌؾؼٛه
هٍِ ٝقزٍف اٌَّزٛيبد ٚرشغين اٌقجواء اٌىٛيزييٓ ٌزمليُ أٚهاق اٌوًّ
ٚاٌّؾبػواد ٚ ،إربؽخ اٌفوطخ ٌزّٕيخ للهاد ٚفجواد اٌّشبهويٓ
اٌىٛيزييٓ .
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انًحىض انزبًَ  :انًؼهىيبث وانبحىد انُفطيت :
أؼهىة انخُفيص :
 –1اٌوًّ هٍ ٝأشبء ِووي ٌٍّوٍِٛبد يى ْٛثّضبثخ ِوعن هئيٌٍَّ ٝوٍِٛبد
إٌفـيخ اٌقبطخ ثلٌٚخ اٌىٛيذ ٚ ،يىِ ْٛظله ٌٍّوٍِٛبد ٚاٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد فٝ
ِغبي اٌجزوٚي ٚاٌـبلخ ٚ ،رٛصيك اٌوٚاثؾ ٚاٌواللبد ثيٓ ِووي اٌّوٍِٛبد ِٚواوي
اٌّوٍِٛبد األفو ٜاٌّؾٍيخ ٚاٌلٌٚيخ .

 –2اال٘زّبَ ثئهلاك اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌفٕيخ ٚااللزظبكيخ فِ ٝغبالد إٌفؾ
ٚاٌغبى ِٚظبكه اٌـبلخ ٚ ،اٌزَٕيك ِن اٌّواوي اٌجؾضيخ ف ٝاٌجالك ٚ ،رٛفيو اٌلهُ
اٌالىَ ٚاٌقجواد ف٘ ٝنا اٌّغبي ثّب يقلَ أ٘لاف ٚرـٍوبد كٌٚخ اٌىٛيذ ف ٝاٌّغبي
إٌفـ.ٝ
انًحىض انزبنذ  :االػالو انبخطونً :
أؼهىة انخُفيص :
– ٚػن ٍيبٍبد ٌإلهالَ اٌجزو ِٓ ٌٝٚشؤٔٙب اٌوًّ هٍٔ ٝشو ٔشبؽ اٌمـبم إٌفـٝ
ٚإثواى كٚهٖ ِؾٍيبً ٚهبٌّيبً ٔٚ ،شو اٌضمبفخ اٌجزوٌٚيخ ٚاٌزٛهيخ ثبٌظٕبهخ إٌفـيخ
اٌىٛيزيخ  ،ثّب ف ٝمٌه اٍزقلاَ اٌٍٛبئً االهالِيخ اٌّقزٍفخ ٚاٌزَٕيك ِن اٌّؤٍَبد
االهالِيخ اٌؾىِٛيخ ٚاألٍ٘يخ ٚ ،إطلاه اٌّـجٛهبد ٚرشغين اٌّشبهوخ ثبٌّوبهع
اٌّؾٍيخ ٚاٌقبهعيخ .
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