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 7       البرامج اإلاِضمت لألًخام : .......................................................................
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ت : .........................................................................  15      ُؿم اإلاىاعص البكٍغ

 16      ُؿم جٕىىلىحُا اإلاللىماث : ................................................................

 18     هال : ...................................................................................... عوطت ًا

ؼ ألامل الخللُمي :   20     ..........................................................................مٓغ

ت : ...........................................................................       21 كُاصة ألامل الدحًر
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وكلى آله الحمض هلل عب اللاإلاحن ، والصالة والؿالم كلى ؾُض الدلّ مدمض صلى هللا كلُه وؾلم، 

اللهم لٗ الحمض خمضا ًٕىن ؤعض ى الحمض لٗ، وؤخب الحمض الُٗ، وؤًظل الحمض وصحبه ؤحملحن، 

بلى ما ؤعصث ، خمضا ال ًىِؼم كضصه ، وال ًٌنى مضصه ... ًا كىضْ، .  اللاإلاحن عب خمضا ًمأل ما زلِذ، ٍو

 وبلض،،،

 ا
ً
مً مؿئىلُاجىا الىػىُت وؤلاوؿاهُت ججاه ؤبىاء قلبىا الٌلؿؼُني، اهؼلِذ مؿحرة هظه الجملُت  هؼالُا

ت ُبل  كاما، لخلمل مً ؤحل زضمت الُدُم وعكاًخه، مؿدكلغة الحاحت اإلالحت للمجخمم الظي  69اإلابآع

الث الاخخال٘ الصهُىوي وألاػماث ؤلاوؿاهُت اإلاخالخِت واػصًاص ؤ  بلض ال ػا٘ ٌلاوي مً ٍو
ً
كضاص ألاًخام كاما

 كام .

لؿؼحن،  8108وبهىا في حملُت ملهض ألامل لألًخام كملىا ػُلت كام  ض ألًخام اإلالهض ًو مً ؤحل اهجاػ اإلاٍؼ

اث والصلىباث الجمت  ٖاهُاجىا الظاجُت عهم الٕثحر مً اإلالُى غ لضًىا مً وؾائل مخاخت ، ووًّ ام بما جًى

ت ص ٍغ م جؼٍى  ازل اإلالهض.، خُث جم جىٌُظ كضة مكاَع

غ الاصاعي للجملُت للام  ؿغها ؤن هظم بحن ؤًضًٕم الخٍِغ ، مخِضمحن بالكٕغ لٖل مً بظ٘ ؤو ُضم  8108َو

م واللاملحن  ل اإلاكاَع ؤي مؿاكضة للملهض ، وهسص بالظٓغ الصدصُاث و الجهاث التي ؾاهمذ في جمٍى

ل الكٕغ الى ؤكظاء اللجان وؤكظاء الجم ٔا هظا في الجملُت. ٓما هخِضم بجٍؼ لُت اللمىمُت ، مباع

مت ، ؾائلحن اإلاىلى كؼ و حل ؤن  الاهجاػ الٕبحر الظي جم بخظاًغ الجهىص التي كملذ بٖل ازالص وكٍؼ

ىا واًآم زحر الجؼاء ، وؤن ًجلل طلٗ في محزان خؿىاجىا وخؿىاجٕم ًىم الُِامت  .ًجٍؼ

 

 ٔلمت مجلـ ؤلاصاعة

الحمض هلل عب اللاإلاحن ، والصالة والؿالم كلى ؾُض الدلّ مدمض 

اللهم لٗ الحمض وكلى آله وصحبه ؤحملحن، صلى هللا كلُه وؾلم، 

ؤعض ى الحمض لٗ، وؤخب الحمض الُٗ، وؤًظل الحمض  خمضا ًٕىن 

بلى ما ؤعصث ، خمضا ال ًىِؼم كضصه  كىضْ، خمضا ًمأل ما زلِذ، ٍو

 . وبلض،،، عب اللاإلاحن ، وال ًٌنى مضصه ... ًا

 ا
ً
مً مؿئىلُاجىا الىػىُت وؤلاوؿاهُت ججاه ؤبىاء قلبىا  هؼالُا

ت ُب كاما،  69ل الٌلؿؼُني، اهؼلِذ مؿحرة هظه الجملُت اإلابآع

لخلمل مً ؤحل زضمت الُدُم وعكاًخه، مؿدكلغة الحاحت اإلالحت 

الث الاخخال٘ الصهُىوي وألاػماث  للمجخمم الظي ال ػا٘ ٌلاوي مً ٍو

 بلض كام .
ً
 ؤلاوؿاهُت اإلاخالخِت واػصًاص ؤكضاص ألاًخام كاما

لؿؼحن،  8108كام وبهىا في حملُت ملهض ألامل لألًخام كملىا ػُلت  ض ألًخام اإلالهض ًو مً ؤحل اهجاػ اإلاٍؼ

اث والصلىباث الجمت  ٖاهُاجىا الظاجُت عهم الٕثحر مً اإلالُى غ لضًىا مً وؾائل مخاخت ، ووًّ ام بما جًى

ت صازل اإلالهض. ٍغ م جؼٍى  ، خُث جم جىٌُظ كضة مكاَع

غ الاصاعي للجملُت للام  ؿغها ؤن هظم بحن ؤًضًٕم الخٍِغ ، مخِضمحن بالكٕغ لٖل مً بظ٘ ؤو ُضم  8108َو

م واللاملحن  ل اإلاكاَع ؤي مؿاكضة للملهض ، وهسص بالظٓغ الصدصُاث و الجهاث التي ؾاهمذ في جمٍى

ٔا هظا  ل الكٕغ الى ؤكظاء اللجان وؤكظاء الجملُت اللمىمُت ، مباع في الجملُت. ٓما هخِضم بجٍؼ

مت ، ؾائلحن اإلاىلى كؼ و حل ؤن الاهجاػ الٕبحر الظي جم بخظاًغ الجهىص التي كم لذ بٖل ازالص وكٍؼ

ىا واًآم زحر الجؼاء ، وؤن ًجلل طلٗ في محزان خؿىاجىا وخؿىاجٕم ًىم الُِامت  .ًجٍؼ
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وكلى آله وصحبه الحمض هلل عب اللاإلاحن ، والصالة والؿالم كلى ؾُض الدلّ مدمض صلى هللا كلُه وؾلم، 

 اللهم لٗ الحمض خمضا ًٕىن ؤعض ى الحمض لٗ، وؤخب الحمض الُٗ، وؤًظل الحمض كىضْ،ؤحملحن، 

بلى ما ؤعصث ، خمضا ال ًىِؼم كضصه ، وال ًٌنى مضصه ... ًا  . وبلض،،، اللاإلاحن عب خمضا ًمأل ما زلِذ، ٍو

 ا
ً
مً مؿئىلُاجىا الىػىُت وؤلاوؿاهُت ججاه ؤبىاء قلبىا الٌلؿؼُني، اهؼلِذ مؿحرة هظه الجملُت  هؼالُا

ت ُبل  كاما، لخلمل مً ؤحل زضمت الُدُم وعكاًخه، مؿدكلغة الحاحت اإلالحت للمجخمم الظي ال  69اإلابآع

الث الاخخال٘ الصهُىوي وألاػماث ؤلاوؿاهُت اإلاخالخِت واػصًاص ؤ  بلض كام .ػا٘ ٌلاوي مً ٍو
ً
 كضاص ألاًخام كاما

 

لؿؼحن،  8108وبهىا في حملُت ملهض ألامل لألًخام كملىا ػُلت كام  ض ألًخام اإلالهض ًو مً ؤحل اهجاػ اإلاٍؼ

اث والصلىباث الجمت ،  ٖاهُاجىا الظاجُت عهم الٕثحر مً اإلالُى غ لضًىا مً وؾائل مخاخت ، ووًّ ام بما جًى

ت  ٍغ م جؼٍى  صازل اإلالهض.خُث جم جىٌُظ كضة مكاَع

ٔاًت ؤؾغهم في قتى  ٔاًت ؤًخام ُؼاق هؼة، وبلى  وهدً هخؼلم في اإلاؿخِبل بلى جِضًم زضماث ؤٓبر بلى 

 اإلاجاالث وجىىق الدضماث لُصبذ ملهض ألامل اإلااؾؿت الغائضة ألاولى في عكاًت ألاًخام.

غ الاصاعي للجملُت للام  ؿغها ؤن هظم بحن ؤًضًٕم الخٍِغ الكٕغ لٖل مً بظ٘ ؤو ُضم ، مخِضمحن ب 8108َو

م واللاملحن في  ل اإلاكاَع ؤي مؿاكضة للملهض ، وهسص بالظٓغ الصدصُاث و الجهاث التي ؾاهمذ في جمٍى

ٔا هظا الاهجاػ  ل الكٕغ الى ؤكظاء اللجان وؤكظاء الجملُت اللمىمُت ، مباع الجملُت. ٓما هخِضم بجٍؼ

ىا واًآم  اًغ الجهىص التي كملذ بٖل ازالصـالٕبحر الظي جم بخ مت ، ؾائلحن اإلاىلى كؼ و حل ؤن ًجٍؼ وكٍؼ

 .زحر الجؼاء ، وؤن ًجلل طلٗ في محزان خؿىاجىا وخؿىاجٕم ًىم الُِامت

 ٔلمت عئِـ مجلـ ؤلاصاعة
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 هبظة كً اإلالهض:

حلمل كلى جمٕحن الُدُم مً زال٘ م، و 0949جإؾؿذ كام ملهض ألامل لألًخام حملُت ؤهلُت ًلؿؼُيُت مؿخِلت عائضة، 

ت  ّ مىهج ُُمي واضح طمً بِئت بوؿاهُت صاكمت ومكآع ه، ًو جِضًم الغكاًت الكاملت ومىاصغة ُظاًاه وخُِى

 مجخملُت ًاكلت.

 

 الغئٍت:

 مؿخِبل واكض لُدُم ممًٕ

 

 الغؾالت: 

ٌؿعى اإلالهض لالؾخمغاع في اللؼاء واللمل كلى جدُِّ ألاهضاي مً زال٘ عؾالخه، ًللى مضي الؿىىاث اإلااطُت ؾاهم 

لت ًِض اإلالهض بخِضًم الدضماث اإلاخلضصة واإلاسخلٌت لألًخام وؤؾغهم وللمجخمم الٌلؿؼُني، وزال٘ مؿحرة كمله ال ؼٍى

حر خُاة ؤًظل له وألؾغجه.  كمل اإلالهض كلى جدُِّ عؾالخه التي جلدص ؾلُه بلى جمٕحن الُدُم وجًى

 

 الدؼت الاؾتراجُجُت :

م بكضاص زؼت اؾتراجُجُت حضًضة بىاًء كلى اجٌاُُت حلاون مم ؤلاهازت ؤلاؾالمُت خ٘ى اللالم، مً 8108جم زال٘ كام 

حر زبحر إلاؿاكضة ػاُم ا ض خملذ الدؼت الاؾتراجُجُت الجضًضة والتي جمخض لدمـ ؾىزال٘ جًى م _ 8109ىاث إلالهض، ُو

ت ألصاء اإلالهض، اهؼالُا مً ؤهضاًه الاؾتراجُجُت.8183 ٍغ ض قملذ الدؼت بغامج وزؼؽ جؼٍى  م عئٍت حضًضة، ُو
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  مكغوق جىمُت ُضعاث ألاًخامovc: 

ًلؿؼحن  –جم جىٌُظ مكغوق جىمُت ُضعاث ألاػٌا٘ ألاًخام اإلاىهىبحن، بالخلاون مم ؤلاهازت ؤلاؾالمُت 

اطُت وؤلاكالمُت  -وبخمىٍل مً ؤلاهازت ؤلاؾالمُت  ٓىضا ، واإلاكغوق كباعة كً كضة هىاصي منها الٍغ

ضعاتهم ىاهبهمم كغوق بلى جىمُت ُضعاث ألاًخام و والٌىىن والضكم الىٌس ي ٌؿعى مً زاللها اإلا  ُو

 ؤًظل بىاء مؿخِبل مً ًمٕنهم بما اإلاىاؾبت اإلاهاعاث بٓؿابهم كلى واللمل  ؿضًتوالج اللِلُت

مخض كمل اإلاكغوق بلى لهم  ؾىىاث. 5، ٍو

 

  :مكغوق بوكاء ػابّ بمبنى هابلـ 

٘  الؼابّ بوكاء وهى الدحري، هابلـ بمبنى مكغوق مً الثاهُت اإلاغخلت جىٌُظ الاهتهاء مً جم  ألاو

خىن  ؤػٌا٘ ماؾؿت مً بخمىٍل  ؤن مؿاخت ، كلمصوالع ؤلٍ 041 مِضاعها بخٖلٌت ، ؤؾترالُا – الٍؼ
ً
ا

متر، وؤن اإلاغخلت ألاولى مً اإلاكغوق جمثلذ بةوكاء "بضعم وخىاصل وؾضة" 0311الؼابّ جبلى 

م مً خملت "ؤهُثىا ؤهلىا في هؼة  ، وبهظا اإلاكغوق ًدِّ اإلالهض حؼء مً عئٍخه هابلـ" –بخمىٍل ٍٓغ

ت وبلع الكِّ باإلابنى، والتي ؾخلبي  جإححر في الخىمُت اإلاؿخضامت اإلاخمثلت في  اإلادالث الخجاٍع

 اخخُاحاث ألاًخام.

 

 :مكغوق حكؼُب ػابّ ألاًخام بمبنى هابلـ 

ؾً ًىم واخض بلى جم جىُُم اجٌاُُت حكؼُب الؼابّ ألا٘و بمبنى هابلـ والظي ؾُظم ألاًخام مً 

ت لألًخام،  ؾىىاث، 5ؾً  وجم وبظلٗ ًِضم ملهض ألامل الغكاًت الكاملت لجمُم اإلاغاخل اللمٍغ

خىن  اإلاكغوقجمىٍل  ؤلٍ صوالع، ومً 045ؤؾترالُا، وجِضع جٖلٌت اإلاكغوق بـ  –مً حملُت ؤػٌا٘ الٍؼ

 م.8109في كام  هاإلاخىُم ؤن ًخم الاهتهاء مى

 

م  اإلاكاَع
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 صىعة جىطُدُت إلابنى هابلـ                                         

 

 :مكغوق بكاصة صُاهت مدؼت الخدلُت 

ُب وجىعٍض ملضاث إلادؼت جدلُت اإلاُاه باإلالهض، بخٖلٌت  مِضعاها جم الاهتهاء مً مكغوق لصُاهت وجٓغ

م مً  6 عيآالي صوالع وبخمىٍل ٍٓغ جم زال٘ اإلاكغوق صُاهت مدؼت  ، خُثهىاب في اإلاجلـ الدكَغ

 اإلاُاه بكٖل ٓبحر،في اإلالالجت وبطاًت ًالجغ مُاه بطاًُت، والتي بضوعها ُللذ مً وؿبت اإلالىخت 

 ت لؿض اخخُاحاث اإلالهض.ُٔاً صالحت للكغبَلمل اإلاكغوق كلى جىًحر ٓمُاث مُاه و 

 

 :مكغوق صكم ؤوكؼت اإلالهض 

جم جىُُم اجٌاُُت جىٌُظ مكغوق صكم وجؼىٍغ ؤوكؼت ملهض ألامل مً الصىضَو اللغبي لإلهماء 

خُث ؾُلمل اإلاكغوق  ؤلٍ صوالع ، 868الٕىٍذ، وجبلى مىاػهت اإلاكغوق  –الاُخصاصي والاحخماعي 

الضكم  –الغكاًت الصحُت  –الخللُم  –الوظاء  –وؤهمها " الٕؿىة كلى جلبُت اخخُاحاث ألاًخام 

 م.8109كام نهاًت ِؿخمغ اإلاكغوق بلى ؾو  ،اإلاصغوي الُىمي " –الىٌس ي 
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 ؤلاًىاء:

مت لألػٌا٘ ألاًخام  البضًلوهى بِذ الُدُم  حر البِئت آلامىت والحُاة الٍٕغ اإلااُذ والظي ًخم مً زالله جًى

( ػٌل ًدُم 96م، )8108اإلاخلِحن للدضمت اإلاباقغة واإلاُِمحن صازل اإلالهض والبالى كضصهم زال٘ كام 

ت  08ؾىىاث بلى ؾً  5جتراوح ؤكماعهم مً ؾً  ؾىت، مىػكحن كلى زالزت ؤُؿام خؿب الٌئاث اللمٍغ

خم جِضًم الدضماث لألًخام مً زال٘  ؿم البىاث" ٍو ؿم قمىق ألامل ُو وهي: "ُؿم قباب اإلاؿخِبل ُو

 كضة بغامج وهي :

 

لخبر ؤخض اإلالاًحر الغئِؿُت لِب٘ى ألابىاء في اإلالهض بغهامج الحماًت:  ؤوكؼت هضي ت حماًتهم مً الدؼغ  لظالٌُ

الخلغي كلى  مً زال٘والىٌس ي ًظاء الجؿضي ث خماًت ؤهٌؿهم مً ؤلا مهاعام ًخاألا  بٓؿابالاًىاء 

خم جىٌُظ البرهامج مً زال٘ مِضمي الغكاًت  ؤلاؾاءاث اإلاسخلٌت وػَغ ؤلابالن والخلامل ملها، ٍو

 . وألازصائُحن الىٌؿحن

ت لبىاء: ٌالبرهامج التربىي  خه التربٍى  الٌلؿؼُني الٌغص ؿعى ملهض ألامل لألًخام ومً زال٘ بغامجه وعٍئ

ؿهم ووػىه، بضًىه ٌلتز الظيالصالح  ُِ   ل
ً
ُم. والدلّ الُِم مجخمم بىاء في مبضكا  الًغ

ت، وجؼبُّ   مما ؾبّ كمضها لخؼبُّ هظه الغئٍت باؾخدضار مجمىكت مً هماطج اإلاخابلت التربٍى
ً
واهؼالُا

ؼ البرا ٔاث الِائمت مم )مٓغ مج حلؿاث الاعقاص الىٌس ي وؤوكؼت الضكم الىٌس ي والاحخماعي مً زال٘ الكغا

ؾغة اإلاثالُت والابً  مً زال٘ الجاملت الاؾالمُت وهحرها (، و  –الاهازت الاؾالمُت  –اليؿائُت 
ُ
م ألا جٍٕغ

ت مم طوي ألابىاء ، وجىؿٍُ اإلاٌاهُم الُِمُت للملهض في  اإلاثالي، وجىٌُظ اللضًض مً ُوعف اللمل التربٍى

غ الٌٕاءة اإلاو ؤوكؼت ؤُؿام الاًىاء،  ب وجؼٍى مهاعاتهم  هىُت إلاِضمي الغكاًت لصِلكِض صوعاث الخضٍع

ت اإلاماعؾاث ؤًظل جِضًم مً وجمُٕنهم  مم ألاًخام. التربٍى

 

 اإليواء

 برنامج الحماية

البرنامج 
 التربوي

برنامج تحفيظ 
القرآن الكريم 
 والتثيقف الديني

األنشطة 
الالمنهجية 
وتطوير 
 القدرات

برنامج الدمج 
اإلجتماعي 

 وتبني المواهب

البرنامج الثقافي 
 والرياضي

البرنامج 
 الصحي

 البرامج اإلاِضمت لألًخام



 

8 
 

 

 البرهامج الخللُمي :

مخابلت حللُمُت ٌكغي كليها مكغفي ٔل ُؿم جخمثل مج حللُمي صازل ألاُؿام مً زال٘ ًخم جىٌُظ بغها

اعاث مضعؾُه  ألابىاء ًخم مخابلت ، ٓما واحباتهم اإلاضعؾُتلهم ومخابلت بمخابلت خِائب ألابىاء وجىٌُظ ٍػ

ؼ ألامل الخللُمي إلالاحلت بلع صلىباث الخللم، والظي يهضي بلى حلل الؼٌل ُاصع كلى الخلامل مم  بمٓغ

ُت.  اإلاللىماث واإلالاعي الجضًضة و، وجىمُت وكاػاتهم اإلالًغ

ّ بغهامج صخي خُث ٌلمل اإلاكًغ الصخي:البرهامج  صازل الِؿم كلى اعقاص  ىن ًخم عكاًت ألابىاء ًو

في وجىكُت ألاػٌا٘ خ٘ى اللضًض مً الجىاهب الصحُت، باإلطاًت بلى حلاون ألاُؿام مم اللُاصة الؼبُت 

ل ألابىاء لللالج.  اإلالهض بخدٍى

مآبغهامج جدٌُف الِغ   : والخثٍُِ الضًني ن الٍٕغ

م بالخلاون مم صاع الِغ آًخم جىٌُظ بغهامج جدٌُف الِغ  ؼ ألامل ن آن الٍٕغ م والؿىت، مً زال٘ مٓغ الٍٕغ

م بخِؿُم آلخدٌُف الِغ   يـٌكغي كلي ٔل خلِت مدٌف مً مدٌ خلِاث جدٌُف هـامبىاء بلى ألا ن الٍٕغ

  : م8108زال٘ كام  ومً ؤهم بهجاػاث البرهامج، صاع الِغان

جم جىٌُظ اللضًض مً الضوعاث منها :  -

، الخبُان صوعة الِاكضة الظهبُت لألػٌا٘

آصاب خملت الِغآن، صوعة في ُغاءة في 

ٖام  ؾىعة الٌاجدت، صوعة مبخضئت في ؤخ

ض. وصوعة في ًِه الؼهاعة  الخجٍى

   .والصالة(

جم جىٌُظ كضص مً اإلاباصعاث الٌصلُت  -

ؼ الضاًلُت هدى الالتزام بإصاء  لخلٍؼ

الصلىاث وبمخؼلباث بغهامج الخدٌُف 

اع جاج ال –بالِغآن هدُا  –ومنها : ) صالحي خُاحي   بال صالحي (. –بلوىا كني ولى بأًت  –ُى

 

غ   :الِضعاثألاوكؼت الالمىهجُت وجؼٍى

تجم  هضي بلى جمٕحن ألابىاء في اللضًض مً ت تيوال ،جىٌُظ هظا البرامج زال٘ ؤلاحاػة الصٌُُت وؤلاحاػة الكخٍى

ت وألاكما٘ الٌىُت الثِاًُت اإلاجاالث هم ومً ؤخُث ًخم كِض مسُمحن زال٘ اللام  ،واإلاهاعاث الُضٍو

 ؤوكؼتها :
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ت منها:مخلضصة ؤوكؼت  ت لألبىاء اللوت الاهجلحًز غ مهاعاث اللوت الاهجلحًز ، خُث هٌظ كضص مً لِاءاث جؼٍى

،
ً
 ؤوكؼت بمجا٘ الللىم والخٕىىلىحُا خُث  ممً ًىدصغ مؿخىاهم مً الجُض بلى الجُض حضا

ً
وؤًظا

ؼ زِاًت ألابىاء الللمُتكِضث لِاءاث جثٌُُِت  بو  ،لبلع اإلاٌاهُم الللمُت اإلاسخلٌت بهضي حلٍؼ  جضٍع

٘  وجىكُتهم الحضًث اللصغ في وؤهمُخه الحاؾىب اؾخسضام كلى ألابىاء   بًجابُاث خى

بالو  الاهترهذ وؾلبُاث بىاء مجمىكت مً بٓؿاب ألا  بلى هظه الاوكؼت هضيوت كلى بلع البرامج، خضٍع

اث ألا الجضًضة  الللىم  بىاء الاؾخوال٘ ألامثل بما ٌلىص بالىٌم لهم .واؾخوال٘ ؤُو

 اإلاىاهب:بغهامج الضمج الاحخماعي وجبني 

يهضي هظا البرهامج بلى مؿاكضة ألابىاء كلي صمجهم في اإلاجخمم وطلٗ إلٓؿابهم الِضعة كلي الخٍُٕ مم 

دغص هظا البرهامج كلي  لها بلى مىاهب ألا  ببغاػ طويهم وؤؾغهم ومجخملهم ٓما ٍو غها وجدٍى بىاء وجؼٍى

مسغحاث ًىُه ٌكاْع بها في مداًل احخماكُت ووػىُت مسخلٌت مما ٌلىص كلُه بالىٌم ؾىاء كلي صلُض 

 البرهامج:ؤوكؼت ٍ الاحخماعي والِضعة كلي اللؼاء، ومً الثِت بالىٌـ ؤو الخُٕ

يهُت اإلاسخلٌت ؾىاء صازل اإلالهض ؤو  - في الِؿم قاْع في ما  ًابخُث ؤن ٔل ، هزاعح الغخالث التًر

 الداعحُت.ومً طمنهم عخالث واًؼاعاث قهغ عمظان  8108عخالث زال٘ كام  8ال ًِل كً 

 اإلاخىاحضًً. ألابىاء مً هاصًت مضازالث جسللها ومضًذ هبىي، لألبىاء ككاءو  ؾمغ حلؿت جىٌُظ -

ؼ حملُت مم بالخلاون  لألبىاء مخىِل ؾحْر كغض وكاغ جىٌُظ -  .والٌىىن  للثِاًت هؼة مٓغ

 البُاصع. ماؾؿت مم بالخلاون  مؿغحي كغض جىٌُظ -

 الحُاجُت:اإلاهاعاث  

ب ألابىاء كلي مهاعة )الدؼابت  ب ألا خُث ، ؤلالِاء( –اللغاًت  –جضٍع  جضٍع
ً
بىاء كلي هظه اإلاهاعاث ًخم صوما

طاًت الي حهض بكِض اللضًض مً الضوعاث الِصحرة جدذ هظه اإلاىاطُم لألبىاء،  مً زال٘اإلاسخلٌت 

حن ؤصحاب اإلاُ٘ى   اإلاىاهب.هظه في اإلاكًغ

بىاء في اللضًض مً اإلاىاؾباث والاخخٌاالث الداصت باإلالهض لخدؿحن هظه اإلاهاعاث في ٓما جم اقغاْ ألا 

بهم كليها بكٖل كملي.ه  ٌىؾهم وجضٍع

اض ي:البرهامج الثِافي   والٍغ

غ ُضعاث ألابىاء بد ُام اإلالهض اطُت والثِاًُت إلاا لها مً صوع باعػ في جؼٍى ىٌُظ اللضًض مً ألاوكؼت الٍغ

ؼ زِتهم بإهٌؿهم وبٓؿابهم اإلاهاعاث الحُاجُت  اطُت  اإلاسخلٌت،وحلٍؼ مًٕ بحما٘ ألاوكؼت الثِاًُت والٍغ ٍو

 الخالي:الىدى  كلى ُؿامىٌظها ألاجالتي 
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 الثِاًُت:ألاوكؼت 

ؼ الابً ٌلمل اإلالهض كلى   حلٍؼ
ً
مً زال٘ كِض اللضًض مً ألامؿُاث واللِاءاث الثِاًُت اإلاخىىكت  زِاًُا

ش كبر الِضؽ) وؤهمها: 8108لِاء جم جىٌُظها كام  35واإلاسخلٌت والتي جِضع   ًظل- هدىها وواحبىا الخاٍع

ه   الىبىي  اإلاىلض-واإلالغاج  ؤلاؾغاء-ًىم كاقىعاء  ًظل-الحج  مىاؾٗ-ؾُضها ببغاهُم  ُصت-ًىم كًغ

 ٍ ٖاي-لُلت الِضع  ًظل-الكٍغ  طٓغي -عمظان وصىمه  قهغ  ًظل –اللكغ ألاوازغ مً عمظان  اكخ

-اللىصة  خّ-والهجغة  الىٕبت مٌهىم-الاؾخِال٘  كُض طٓغي -بلٌىع  وكض طٓغي -ألاُص ى  اإلاسجض بخغاَ

 .الىبىي(بخُاء اإلاىلض  –ألاعض  ًىم

اطُت:ألاوكؼت   الٍغ

اطُت وصجم جىٌُظ اللضًض  اطُتمً ألاوكؼت الٍغ ؼ  والتي وعٍاث ٓغة الِضم ومهغحاهاث ٍع تهضي بلى حلٍؼ

 مً خٕمت "اللِل الؿلُم في الجؿم الؿلُم"، 
ً
غ اللُاُت البضهُت لألًخام اهؼالُا اض ي وجؼٍى  الجاهب الٍغ

 

اث ٓغة الِضم  ع والصالت  –ؤوكؼت ٓغة الؼائغة  –وجىىكذ هظه ألاوكؼت بحن :) مباٍع ؤوكؼت الٓغ

اطُت   وألاللاب الٌغصًت مثل الكؼغهج وجيـ الؼاولت(. –الٍغ

 

 

 

ؿعى بلى صكمه بلض جسغحه مً اإلالهض واإلاؿاهمت في  ٌلمل ملهض ألامل كلى جمٕحن الُدُم بكتى اإلاجاالث َو

حر  مبلى مالي له لُٕىن صاكم  جًى
ً
خم مً اإلاا٘ في خؿابه البىٖي، مً زال٘ وطم مبلى له في مؿخِبله ا ، ٍو

 بصىعة ؤؾاؾُت كلى ٌلخمضجمٕحن ألاًخام في الجاهب الاُخصاصي مً زال٘ ُؿم الٌٕاالث باإلالهض، والظي 

 ؤهل الدحر وبلع اإلااؾؿاث اإلادلُت والضولُت: جبركاث

 م: 8108ؤهم بهجاػاث ُؿم الٌٕاالث زال٘ كام 

آالي صوالع،  8جي اإلالهض" مضزغاث مالُت بلوذ ُُمتها ؤٓثر مً ٍجم زال٘ اللام الحالي حؿلُم ألابىاء "زغ   -

جحن مبلى   ؤهه جم حؿلُم الدٍغ
ً
 آالي صوالع زال٘ اللام اإلااض ي.  5كلما

 

 ُؿم الٌٕاالث
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اصة ؤكضاص ألاػٌا٘ اإلإٌىلحن زال٘ كام  ، ٌٓالت 445م خُث وصل كضص ألاػٌا٘ اإلإٌىلحن بلى 8108ٍػ

 ؤن كضص اإلإٌىلحن كام 
ً
 .ٌٓالت 311ى م ُض بل8107كلما

غ مٌصل كً ألاػٌا٘  - ًخذ خؿاباث بىُٕت مم ؤؾغ الاػٌا٘ اإلإٌىلحن، واؾخِبا٘ الٌٕالء، وجِضًم جٍِغ

 لهم، والثىاء كلى الجهىص التي ًبظلىنها .

خىن  - ؤؾترالُا، حملُت الؿالم  –الخيؿُّ مم اإلااؾؿاث اإلااهدت لٌٕاالث ألاًخام ومنها: ؤػٌا٘ الٍؼ

 ض.الغوؾُت، وبغهامج وح

اصزا٘ بُاهاث اإلاؿخٌُضًً كلي هـام اإلادىؾب خُث بلى كضص اإلاؿخٌُضًً الظًً ًخلِىن زضماث  -

 ؤؾغة. 8711مؿخٌُض )طٓىع واهار( بىاُم  6867مباقغة وهحر مباقغة  

ت في  - ت في احخماكاث ججمم اإلااؾؿاث ؤلاؾالمُت واللغبُت الضولُت اللاملت في ًلؿؼحن، واإلاكآع اإلاكآع

 الحالت الداصت باألػٌا٘ ) ُب٘ى ؤبىاء حضص، بنهاء بُاماث، صعاؾت خاالث(.ماجمغاث 

 

 

 

 

ت اإلاىحىصة في اإلالهض، إلاا له مً صوع ٓبحر في هِل صىعة  ُؿم اللالُاث اللامت ؤخض ؤهم ألاُؿام ؤلاصاٍع

ؼ زِاًت  ت،  خُث ًخجلى صوعاللالُاث اللامت في حلٍؼ اإلاجخمم ؤلاًجابُت وهـغجه للملهض اإلالهض اإلاكُغ

ٔاًت اإلااؾؿاث والجهاث ب والؿعي الضائم لى جىؾُم صائغة كالُاجه الداعحُت وبىاء كالُاث حضًضة مم 

 ًُ غ هظه اللالُاث واؾدثماعها ًلل حز كلى جؼٍى باث بزبكٖل مثمغ، و و  االلاملت في طاث الازخصاص والتٓر

 .والٌلالُاث اإلاجخملُتخظىعه الٌاكل واإلاخىاصل في ألاوكؼت 

اعاث للملهض :                          ؤهم الٍؼ

َغ قبابُت زال٘ كام  001اؾخِبا٘  ؤٓثر مً )   ، ومً ؤهمها:م8108( ماؾؿت مدلُت وصولُت ًو

  ٘ض اإلاغاًّ لهاؾخِبا ِض لِاء مم مجلـ ؤلاصاعة ، خُث جم كاللالم الٌلؿؼُني كضهان مجلي والًى

ض ٍ الًى ض جبرق لصالح ألاًخام  ألامل وزضماجه والبرامج اإلاِضمت للُدُم. بملهض وحلٍغ ضم الًى ُو

 آالي صوالع. 5مبلى 

 اللالُاث اللامتُؿم 
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  ٘ت الهاقمُت ألاعصهُت، واإلاؿدكٌىاؾخِبا ض مً الهُئت الدحًر ؼ و ألاعصوي، اإلاُضاوي ًو غ مٓغ  وجؼٍى

ض واػلم ،”بًضًٕى“ اإلاجخملاث اعجه زال٘ الًى اعة زال٘ مً اإلالهض وبغامج ؤوكؼت كلى ٍػ  مُضاهُت ٍػ

اعة وجسلل اإلالهض، إلاغاًّ  .وطويهم لألًخام حماعي بًؼاع جىـُم الٍؼ

  ًض م عاؾخِبا٘ ًو ض ص. ماحض ؤبى قمالت، هىاب اإلاجلـ الدكَغ ت،  و ي، وطم الًى ص. عحائي بٓغ

ض اخخُاحاث وؾبل صكم ألاًخام. اعة بدث الًى  وزال٘ الٍؼ

 ،ض مً البىٗ ؤلاؾالمي الٌلؿؼُني ض مضًغ اؾخِبا٘ ًو  مضًغ خؿحن ؤبى ماهغ هؼة ًغق وطم الًى

ظل الهُا بِذ مٕخب ض زال٘  مدمض الؿلؼان جل مٕخب ومضًغ بؿِؿى ًو ضم الًى ل، ُو الؼٍى

اعجه مؿاكضاث كُيُت لألًخام.  ٍػ

  ض بدث ض مضًغ اإلااؾؿت ؤ. ػاَع البىا، ُو ض مً ماؾؿت ًاعؽ اللغب، وطم الًى اؾخِبا٘ ًو

اعجه آلُاث  ض زال٘ ٍػ ٖاهُاث جِضًم الدضماث الًى الخلاون اإلاكتْر مم ملهض ألامل لألًخام، وبم

 لألًخام.

  ض كمُض ٔلُت الضعاؾاث اإلاخىؾؼت ص. ؤمجض ض مً حاملت ًلؿؼحن، خُث طم الًى اؾخِبا٘ ًو

اعة مى .الكؼني، وجم زال٘ الٍؼ
ً
ب ػلبت الجاملت باإلالهض، وؾبل صكمهم كلمُا  اُكت جضٍع

  ض مً حملُت هماء ، اؾخِبا٘ ًو اعة بدث الخلاون اإلاكتْر لإلهازت والخىمُت، خُث جم زال٘ الٍؼ

يهُت ألبىاء اإلالهض.  والُِام بدىٌُظ ًلالُت جًغ

  اعة مىاُكت آلُاث وؾبل ض مً ماؾؿت جامغ للخللُم اإلاجخمعي، خُث جم زال٘ الٍؼ اؾخِبا٘ ًو

م الخللُمُت ا لتي جىٌظها ماؾؿت جامغ الخلاون اإلاكتْر بحن اإلالهض واإلااؾؿت، والاػالق كلى اإلاكاَع

م.  بهضي صمج ؤبىاء اإلالهض طمً هظه اإلاكاَع
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اعة         اعة                                                   كضهان مجليالضٓخىع ٍػ            البىٗ ؤلاؾالمي الٌلؿؼُنيٍػ

                                 

اعاث زاعحُت :    ٍػ

اعة ؤٓثر مً )   ومً ؤهمها : م8108( ماؾؿت مدلُت وصولُت زال٘ كام  81جم الخيؿُّ لٍؼ

 ت إلكماع هؼة اعة اللجىت الِؼٍغ ٍ بصاعة اٍػ ؤٓثر كً ملهض ألامل لألًخام وبغامجه  للجىت، لخلٍغ

ٖاع  اعة ػغح كضة ؤً ؼ.  وزضماجه اإلاِضمت للُدُم، وجم زال٘ الٍؼ   مم عئِـ اللجىت ص. ًىؾٍ الوٍغ

  ت، خُث جم زال٘ الػ  بصاعةِاء مم لٍاعة حملُت الغخمت اللاإلاُت، بهضي بدث آلُاث حلاون مكتٓر

 اخخُاحاث ألاًخام في ُؼاق هؼة. اإلااؾؿت وكلى عؤؾهم اإلاضًغ اللام م. كماص ٓدُل، مىاُكت

  اعة الجاملت ؤلاؾالمُت لتهىئت ص. هاصغ ًغخاث بخىلُه مىصب عئاؾت الجاملت، ولبدث الخلاون ٍػ

حر مىذ صعاؾُت ألبىاء اإلالهض اإلالخدِحن بالجاملت والؼاب الجضص.اإلا  كتْر وجًى

  ت ت الخجاٍع اعة عئِـ الوًغ ت كلى صكمهم  –ٍػ هؼة ؤ. ولُض الحصغي، لكٕغه ومجلـ بصاعة الوًغ

م. اعة اإلالهض والاػالق كلى آزغ اإلاكاَع  ؤبىاء اإلالهض، ولضكىتهم لٍؼ

  اعة مضًغ اإلاىؼِت الخللُمُت ٔاث مم اإلااؾؿاث في ٍػ ؼ الكغا باألوهغوا ؤ. عؤًذ الهباف، في بػاع حلٍؼ

ت. اعة مىاُكت جىٌُظ بغامج حللُمُت وصوعاث مخلضصة مكتٓر  الجاهب الخللُمي، وجم زال٘ الٍؼ
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  ،اعة حملُت ألازىة الخىوؿُت اعة بدث بلع اإلالهضلكٕغهم كلى صكمهم ؤبىاء ٍػ ، وجم زال٘ الٍؼ

ؼ الكغآت ما بحن اإلالهض والجملُت.اإلاىاطُم التي جسضم ُظ  ُت الُدُم، واللمل كلى حلٍؼ

 ؼ قاون اإلاغؤة، وجم اعة مٓغ ؼ ؤ.  الِظاًا مً اللضًض مىاُكت اللِاء زال٘ ٍػ الهامت مم مضًغة اإلآغ

 وحه كلى وألاًخام الٌلؿؼُني اإلاجخمم جسضم والتي اإلاكتْر الخلاون  مجا٘ في آما٘ صُام،

 الخدضًض

  ت اعة قٓغ حر بٍػ ت، لكٕغهم كلى جًى لع اخخُاحاث ألاًخام مً اللالحاث، خُث جم مؿغوجي لألصٍو

ت ص. ًاعوَ مؿغوحه. اعة جِضًم قهاصة قٕغ وجِضًغ إلاضًغ الكٓغ  زال٘ الٍؼ

  اعة بدث بلع اعة بىٗ ًلؿؼحن، لكٕغهم إلاؿاهمتهم في جبركاث لحىم ألاطاحي، وجم زال٘ الٍؼ ٍػ

ؼ الكغآت ما بحن اإلالهض والبىٗ.اإلاىاطُم التي جسضم ُظُت الُدُم،   واللمل كلى حلٍؼ

  ت التربُت والخللُم اعة مضًغ مضًٍغ هغب هؼة ؤ. كبض الِاصع ؤبى كلي، لبدث جىٌُظ بغامج حللُمُت  –ٍػ

بُت لألًخام.  وصوعاث جضٍع

 ت، لكٕغهم كلى صكمهم ؤبىاء اإلالهض، وجم اعة حملُت الٌالح الدحًر  اللضًض مىاُكت اللِاء زال٘ ٍػ

غ قإنها مً التي واإلاىاطُم الِظاًا مً ام لألًخام، اإلاِضمت الدضماث جؼٍى ض ُو  ألامل ملهض ًو

 .الٌالح حملُت إلصاعة قٕغ قهاصة بخِضًم

  اعة اإلاؿدكٌى اإلاُضاوي ألاعصوي، لخِضًم الكٕغ لهم، خُث جم زال٘ اللِاء جِضًم صعق قٕغ لِائض ٍػ

ً ػه ؤبى الىصغ،   لضكمهم اإلاخىاصل لألًخام.اإلاؿدكٌى ألاعصوي اللُِض الٓغ
ً
 جِضًغا

 

 

   

اعة           تٍػ اعة                                                اللجىت الِؼٍغ                                    الجاملت ؤلاؾالمُتٍػ
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ت كلى مخابلت ٔل ما ًخللّ باإلاىؿٌحن مً  وؤوطاكهم الِاهىهُت  جدضًث لبُاهاتهمٌلمل ُؿم اإلاىاعص البكٍغ

ت زال٘ كام وجلبُت مؿخلؼماتهم واخخُاحاتهم اإلاسخلٌت،  م هىعصها 8108مً ؤهم بهجاػاث ُؿم اإلاىاص البكٍغ

 كلى الىدى الخالي:

 ممً الٌٕاالث مً اإلاؿخٌُضًً والؼالب اإلالهض مً جسغحىا الظًً بالؼالب الداصت الجاملُت اإلاىذ مخابلت 

 الجاملت 3 كضص - الاػهغ حاملت 5 كضص :  بحن ما ومىػكحن ػالب 08 كضص اؾخٌاص ، خُث اإلالهض زاعج هم

 . 0 ألاُص ى حاملت – ًلؿؼحن حاملت 3 كضص - ؤلاؾالمُت

 ًظلؤ إلاؿخِبل ألاػٌا٘ جمٕحن مكغوق وؿائٍ حمُم بحغاءاث مخابلت  OVC ؤلاهازت مم بالكغآت 

  ًلؿؼحن -ؤلاؾالمُت
ً
ضة كالنب مً بضاًت  . والخلُِىاث باإلاِابالث واهتهاء الجٍغ

 ب زبرة قهاصة 83 كضص بصضاع ذ الدكوُل طمً كملىا إلاً وجضٍع  اإلاُا

 ومً ؤهم الاجٌاُُاثبظلٗ الداص اإلالٍ وجدضًث اإلاسخلٌت الخٌاهم ومظٓغاث الاجٌاُُاث مخابلت ،: 

 

ُم اجٌاُُت حضًضة مم هُئت الخإمحن الصخي للمىؿٌحن، وال  _  غاعي الـغوي اإلالِكُت الصلبت.جي تجُى

حر ًغص كمل للدغححن. ُم اجٌاُُت مم ؤلاهازت ؤلاؾالمُت خ٘ى اللالم، وجىص الاجٌاُُت كلى جًى  _ جُى

ؼ ال اطت والبِئت الٌلؿؼُيُت، والتي حلمل كلى حلٍؼ ُم اجٌاُُت مم لجىت الٍغ خلاون في مجا٘ _  جُى

 الخىكُت البُئُت.

جحن لللمل  حر ًغص كمل للدٍغ ٖازىلُُٕت، خُث جىص الاجٌاُُت كلى جًى ُم اجٌاُُت الاهازت ال _ جُى

 باإلالهض.

ُم مظٓغة جٌاهم مم ماؾؿت جامغ للخللُم اإلاجخمعي، خُث جىص الاجٌاُُت كلى الخلاون في مجا٘  _  جُى

 ألاًخام.جثٍُِ 

 

 

 

 

 المستفيدينعدد  المؤسسة  م

 17  اإلسالمية اإلغاثة -1

 0 جمعية الخريجات الفلسطينية  -2

 3 اتحاد الكنائس -3

 0 وكالة تدريب خانيونس  -4

 0 وزارة العمل  -5

 24 الكاثوليكية اإلغاثة -6

 1 الديمقراطية وحل النزاعات  -7

تُؿم   اإلاىاعص البكٍغ
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  غ بُت للمىؿٌحن بهضي جؼٍى  ٖاصع ومً ؤهم هظه الضوعاث.الجىـُم اللضًض مً الضوعاث الخضٍع

 

 عددال الفئة المستهدفة المنفذةالمؤسسة  شهرال النشاط م

 4 األقسامرؤساء  اإلسالمية اإلغاثة سبتمبر دورة حياة المشروع -1

 2 األقسامرؤساء  اإلسالمية اإلغاثة أغسطس اإلنسانيدورة معايير السلوك في العمل  -2

 11 الطاقم االشرافي مؤسسة القطان يناير االستراتيجيات التربوية ومهارات التنشيط -3

 3  ناإلخصائيي اإلسالمية اإلغاثة يونيو االرشاد االسري -4

 1 المدير التنفيذي وكالة الغوث سبتمبر المشاريع إدارةاحتراف  -5

 

 

 

 

 

 والظي له اإلالهض في اإلادىؾب الىـام جؼبُّ كلى ألامل بملهض اإلاللىماث وجٕىىلىحُا الهىضؾت ُؿم ًِىم

 اصالح ألاكؼا٘ كلى جِىم التي الصُاهت وخضة ظمً طلٗ بلى باإلطاًت اللمل، مهام حؿهُل في ٓبحرة ؤهمُت

 : م 8108 كام زال٘ الِؿم بهجاػاث ؤهم ومً باإلالهض،

ٖامل مللىماحي كمل هـامقغاي كلى ؤلا   قبٕت  كلى ٌلمل مدىؾب مللىماحي اصاعي  ـام، وهى همخ

٘ : ؤؾاؾحن مٕىهحن مً الىـام ًخٕىن  ،ؤلاهترهذ  حمُم كلى ًدخىي  والظي الضازلي الىـام هى ألاو

لمل واللملُاث، الىؿائٍ  الثاوي اإلإىن  بِىما باإلالهض الداصت اإلادلُت الكبٕت كلى الضازلي الىـام َو

دخىي  الاهترهذ قبٕت كلى ٌلمل هـام كً كباعة وهي الاهترهذ زضماث هى للىـام  اللملُاث بلع كلى ٍو

 . واإلاىؿٌحن الٌٕالء ؤو للجمهىع  زضماث جمثل التي

خم  جؼبُّ واحهاث اؾخسضام كبر ؤلالٕتروهُت الدضماث وهـام الضازلي الىـام بحن البُاهاث جباص٘ ٍو

خٕىن ( API) بغمجُت  :وهي بُنها اللالُت خؿب جِؿُمها جم الٌغكُت ألاهـمت مً مجمىكت مً الىـام ٍو

 

 جٕىىلىحُا اإلاللىماثُؿم 
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 : اإلاللىماحي الىـام ؤهمُت

 

 ِصض الضُت  . ألازؼاء مً اإلاللىماث في الىـام زلى به ٍو

 َخُث ًمخاػ الىـام بخِضًم مللىماث مؼابِت للملؼُاث اإلاغحىة. والثباث الصض 

 الِغاع اجساط كملُت جدؿحن في صوع  ولها الصلت ووزُِت مالئمت اإلاللىماث خُث ؤن اإلاالئمت. 

 ٔاًُت وبكٖل مٌصل خؿب اإلاؼلىب. الكمىلُت  خُث ٌلمل الىـام كلى جِضًم مللىماث 
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م، وحلخبر الغوطت ألاولى كلى مؿخىي ُؼاق هؼة، وتهضي للغقي 8116ذ عوطت وخظاهت ًاهال كام ؤوكئ

الخللُمي للمجخمم الٌلؿؼُني، مً زال٘ جِضًم مؿخىي كالي مً الجىصة في الخللُم إلاغخلت باإلاؿخىي 

اض ألاػٌا٘، وتهُئت حُل ُاصع كلى صز٘ى مغخلت ما بلض الغوطت بِىة وحضاعة.  ٍع

وحلمل الغوطت كلى هغؽ ألازالَ في هٌىؽ ألاػٌا٘ مىظ الصوغ مً زال٘ منهاج مسخاع بلىاًت لتزوٍض 

٘ى ٓىمىطج مخمحز في مجا٘ الخللُم، باإلاللىماث ألاؾاؾُت مً زال٘ ؤؾلىب الخللم الحضًث والىصالؼٌل 

 م، هىعصها كلى الىدى الخالي:8108ومً ؤهم بهجاػاث عوطت ًاهال زال٘ كام 

ج خٌل جىـُم -  الثاهُت الضًلت جسٍغ

 صالت في الخمهُضي ؤػٌا٘ مً ككغ

مجلـ بصاعة اإلالهض  بدظىع  جىىعًٍ

ػاعة التربُت والخللُم، وؤهالي ووًض مً و 

ألاػٌا٘، خُث جسلل الاخخٌا٘ كغض 

  ًِغاث ًىُت مخىىكت ألػٌا٘ الغوطت.

جىـُم مهغحان " الترار وألاحضاص "  -

ألػٌا٘ الغوطت بِاكت ملهض ألامل، 

 والظي يهضي بلى هغؽ الترار الٌلؿؼُني في هٌىؽ ألاػٌا٘، وجسلل اإلاهغحان ػواًا جغازُت مخىىكت.

ٌهم كلى ألامآً جىـُم  - اؾخِبا٘ ألػٌا٘ الغوطت في الٌصل الضعاس ي الجضًض، خُث جم حلٍغ

 ػٌل. 835اإلاسخلٌت بالغوطت وكمل اخخٌا٘ ببضاًت الٌصل الضعاس ي، وبلى بحمالي كضص ألاػٌا٘ 

 

 عوطت وخظاهت ًا هال
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وكؼت جم جىٌُظ اللضًض مً ألاخُث خالم ( ) مسُم ألا  بلىىان:مسُم صٌُي في الاحاػة  جىـُم -

يهُت الضازلُت و الداعحُت في اإلاسُم  ً، والظي التًر ض مً ًاللضاقخمل كلى الظي مضجه قهٍغ

ت الؼبار الصوحر–الصوحر  يا مً ؤبغػها الدىاعػمالؼواً ت اللوت ؤلاهجلحًز -ػاٍو ت تػاٍو _ ػاٍو

ت خُث جىج اإلاسُم باخخٌا٘ خظغجه اللضًض مً   -الحٕىاحي  الصدصُاث ألاقوا٘ الٌىُت الُضٍو

ت  .التربٍى

ت و ػٌا٘ في عوطت  ًا هال بالخلاون مم الاهازت الاؾالمُت و وػاعة التربُجىٌُظ ًىم ػبى لجمُم ألا  -

الاػٌا٘ الظًً ٌلاهىن مً صلىباث الىؼّ في  ػٌا٘ و جم ملالجتالخللُم إلاكأل الىؼّ كىض ألا 

 .الاحاػة الصٌُُت

لألمهاث كً مكأل الىؼّ و ؤؾبابها و ػَغ جىٌُظ وعقت كمل  لجمُم اللامالث في الغوطت و  -

ؼ اجداص لجان اللمل الصخي مم  لِاءاث  الصحُت جم جىٌُظ اللضًض مً ال، ٓما ملالجتها  مً مٓغ

اًت منها و كً آمغاض الكائلت و الحاطىاث كً  بلع ألا   .ػٌا٘لُت الخلامل مم ألا آلُت الُى

يهُت  - ؼ الِؼانلألػٌا٘ بالخلاون جىٌُظ كضة ؤوكؼت  حللُمُت جًغ  باإلطاًت بلى، للؼٌل مم مٓغ

 .ؤهاليهم مم و لألػٌا٘ وكؼت اإلاائُت ألػٌا٘ الغوطت جىٌُظ اللضًض مً ألا
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ؼ الخللُمي       بهضي صكم الؼالب ألا جم اوكاء اإلآغ
ً
 هموجدصُل عًم مؿخىاهمو  ًخام في اإلالهض حللُمُا

 بلى
ً
ٓباقي الؼالب مً زاعج  ُخضاع او ًظل الىخائج لِؿخؼُلىا زىض اإلاغخلت الجاملُت  بِىة ؤ وصىال

بُت ؤاإلاجا٘ لجمُم الٌئاث مً زاعج اإلالهض واصزا٘ حمُم  ًخذوجم  ،اإلالهض هىاق البرامج والضوعاث الخضٍع

ب ولواث كلى صعحت كالُت مً الخؼىع ومىآبت  ؼ جضٍع ي وزلّ مىاعة  للخللُم الغقي الخٕىىلىجلُٕىن مٓغ

ب  ؼ:والخضٍع  ، ومً ؤهم بهجاػاث اإلآغ

  ٘ؼ الخللُمي، خملت  جىـُماؾخِؼاب ػالب مً زاعج اإلالهض مً زال صكائُت وجغوٍجُت للمٓغ

ؼ اعاث مُضاهُت لللضًض مً اإلاضاعؽ وجىػَم بكالهاث اإلآغ  .جم مً زاللها جىـُم ٍػ

 ٌلؤصلت و كمل ملدصاث قاملت مم قغوخاث م للؼالب في حمُم اإلاىاص  تؾئلت مخُى

  الضعاؾُت ولجمُم اإلاغاخل الخللُمُت وجم جىػَلها كلى حمُم ػالب اإلالهض.

 ؼ في الؼالب حمُم كلى وجىػَلها ًىمُت مخابله صًاجغ كمل جم ـ إلاخابله الخللُمي اإلآغ  الخضَع

حن زال٘ مً  الؼالب خدٌحزباإلطاًت ل، نحالداعحُ للؼالب مىع ألا  ولُاءوؤ ًىاءؤلا  في اإلاكًغ

 
ً
ا   مباقغ بكٖل وجىحيههم كُيُت حىائؼ وجِضًم ملىٍى

ً
 وؤلاصاعة اإلاللمحن ُبل مً ًىمُا

ُاتهم  لظبؽ الٌني واإلاكغي  ؾلٓى

 .الخللُمي وطلهم وجدؿحن

  الخلاون مم الضائغة الخللُمُت باألوهغوا

خُث جم الاؾخٌاصة مً البرامج 

للمىاهج  تدىؾبالخللُمُت اإلا

 ؤالضعاؾُت و 
ً
ث حمُم الحلِا ًظا

الضعاؾُت التي حلغض بٌظائُت 

 وهغوا . ألا 

 م مً ق ٔاث حلاوهُت جًغ ؼ إكمل زؼت حكبُٗ مم اإلااؾؿاث الخللُمُت لدلّ قغا ن اإلآغ

ؼ  ض مً وؿب الؼالب واإلاخضعبحن للمٓغ  .الخللُمي وجٍؼ

ؼ م ب واللواثالخللُمي ألامل ٓغ  للخضٍع
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ت كام ئؤوك ٔان 8104ذ كُاصة ألامل الدحًر ت الاجصاالث الٌلؿؼُيُت "بالخل،" و م مً قٓغ ل ٍٓغ م، بخمٍى

اإلالهض، خُث ؤن الهضي مً بوكاء اللُاصة هى جِضًم الغكاًت الصحُت الكاملت لألًخام مً صازل وزاعج 

ت:  اللُاصة مؼوصة بمسخبر ػبي، ومً ؤهم بهجاػاث اللُاصة الدحًر

 حر ٖاملت الصحُت الدضمت وجِضًم اإلالهض ألبىاء اللالحاث حمُم جًى ع ٔل وكغض لهم ال  كلى مٍغ

ع. لٖل الالػمت الؼبُت ؤلاعقاصاث وجِضًم، لحالخه الالػم ألازصائي الؼبِب  مٍغ

  ٍوكمل  الؼبيمخابلت ؤبىاء اإلالهض بكٖل صوعي مً زال٘ احغاء الٌدىصاث الؼبُت والٕك

ت ت اللالحُت الالػمت لألًخام.ًدىصاث مسبًر حر ألاصٍو  ، باإلطاًت لخًى

 ً ،حن حر الىُذ والجهض للمكًغ مً الؿهل جلِي الغكاًت اإلاؿخمغة مً  ىحىص كُاصة ػبُت ًجللجًى

 ألاًخام . لألبىاءمخابلت صائمت 

 .ش اإلاغض ي لٖل منهم  ؤعقٌت ملٌاث لجمُم ؤبىاء اإلالهض وكمل ملٌاث لألبىاء الجضص وحسجُل الخاٍع

ت  كُاصة ألامل الدحًر
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  ُصت 
ً
 ومً اإلاؿخدُل ممٕىا

ً
 الُىم هغوي ًيها مثابغة ؤخض ؤبىاء ملهض ألامل الظي حلل مً الصلب ؾهال

 ؤخض ككغ الدامؿت ابً الضباعي  كُاص باؾم الابً، بهه للىص٘ى بلى الخٌَى والىجاح
ً
 ملهض ؤبىاء عبُلا

 هحرث  مبهغة هجاح ُصت ٌكٖل ؤن ،ئه"الضاكُت الصوحر" ٓما ًلِبه ؤصضُا اؾخؼاق بوؼة لألًخام ألامل

 .والخإلّ الاهجاػ هدى وجؼللاجه خُاجه مؿاع

 ٔان اهه  وكغي 8104  اللام مىظ اإلالهض بلى باؾم اهظم 

مُل الذجل قضًض  ، ملحىؾ بكٖل واللؼلت الاهؼىاء بلى ٍو

 كىضما مسخلٍ مؿاع في باؾم بضؤ.  الضعاس ي جإزغه بلى بطاًت

 ؤوكؼت ؤهمها ٔان والتي اإلالهض ؤوكؼت مً اللضًض في اهسغغ

ى ؤوكؼت" و"  صعاما الؿُٕى" "  اإلاؿغح كبر الاهٌلالي الخٌَغ

 ما  هظا ألامل بلى ألالم مً الخوُحر بلى زاللها مً اهخِل والتي

ت بلى باؾم صًم  مضعاؽ هؼاَ كلى  مؿغخُت كغض في اإلاكآع

ٔالت  مً واللضًض هؼة هغب مىؼِت في الضولُت الوىر و

 .اإلاضوي اإلاجخمم ماؾؿاث

 واؿب و ٓما الصٌُُت اللؼلت زال٘ والٌىىن  ؤلالِاء ومهاعاث الدؼابت ًىىن  حللم بل وخؿب طلٗ لِـ 

ٖام في كضًضة صوعاث وجلِى الخدٌُف خلِاث كلى  . الخالوة ؤخ

َ  باؾم عؤي مً حمُم ِا باؾم قّ. واكض بمؿخِبل له اؾخبكغ اإلاباصع الدلى ٘  ًهى مؼهغا ػٍغ  مً ؤو

ه ؤصبذ، خُث الىضي وبصىجه اإلالهض بمسجض الصالة كلى الىضاء بلى ًباصع   باؾم اؾخؼاق.  الجمُم ٌلًغ

خإلّ خجله ًٕؿغ ؤن ً مم جىاصله في ٍو  في لؼمالئه الحؿىت واإلاىكـت الضًيُت الضعوؽ بلِاء كبر آلازٍغ

ذ بمداًـت ؾٕىه مىؼِت وفي اإلالهض اعئا صاكُا ًٕىن  ؤن في ػامدا ًع  الىـغة . هللا لٕخاب وخاًـا ُو

ه ؾحره وخؿً باؾم كٕؿها التي الاًجابُت  جط يء وقملت  ؤُغاهه بحن به ًدخظي همىطحا حلله وؾلٓى

ّ  .والبىاء الدحر هدى الؼٍغ

 

 

 

 ُصت هجاح
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 :ت ببؼىلت الصضاُت الجروٍجُت  اإلاكآع

ّ ؤقبا٘ ًلؿؼحن لٕغة الِضم ببؼىلت الصضاُت الجروٍجُت الضولُت، خُث حلخبر بؼىلت  قاْع ًٍغ

صولت خ٘ى  81ؤلٍ الكب مً  31الصضاُت ؤٓبر ججمم قبابي خ٘ى اللالم، خُث ٌكاْع بالبؼىلت ؤٓثر مً 

ت الثاهُت كلى الخىالي بالبؼىلت.  ّ ؤقبا٘ ًلؿؼحن هي اإلاكآع ت ًٍغ  اللالم، وحلخبر مكآع

ّ ُو اطُت وبضهُت لألًخام في  08ض طم الٌٍغ الكب مً ألاػٌا٘ ألاًخام جم ازخُاعهم بلض بحغاء ازخباعاث  ٍع

باث مٕثٌت 8113ُؼاق هؼة مىالُض  ّ لخضٍع م، و زظم الٌٍغ

حن لٕغة  ٔاصًمُت اإلادتًر مً مضعبحن مسظغمحن بالخلاون مم ؤ

ّ  في قهغ ؤهؿؼـ للام  ت الٌٍغ الِضم، وحلخبر مكآع

ّ مً بهجاػاث واهخصاعاث م مم8108 حزة إلاا خِِه الٌٍغ

مه وخصىله كلى ٓإؽ. اطُت، وجٍٕغ  ٍع

ّ ؤقبا٘ ًلؿؼحن بالبؼىلت في  ت ًٍغ وجيبم ؤهمُت مكآع

مثل وجإزحر حؿلُؽ الظىء كلى ُظُت الُدُم، زاصت ؤن البؼىلت صولُت وحلخبر ججمم زِافي وملغفي ٓبحر، 

ٔاث كلى شدصُت الُدُم، خُث ؤنها  ض هظه اإلاكاع حلمل كلى صِل شدصُت الؼٌل وحلؼػ زِخه بىٌؿه وجٍؼ

ه اللِلي  مً مضآع

 :ت بماجمغ ألاًخام ض اإلالهض للمكآع  عخلت ًو

ض مً ملهض ألامل لألًخام  ممثل باإلاهىضؽ ؤؾامت ُاؾم جىحه ًو

، بهضي بلى حمهىعٍت مصغ اللغبُت ،وألاؾخاط كالء الغبعي

يُت، ولًٕ  ت بماجمغ عكاًت ألاًخام اإلاىلِض باإلاملٕت البدٍغ اإلاكآع

 ،ً ض كلى جإقحراث للؿٌغ بلى مملٕت البدٍغ لم للضم خصى٘ الًى

ض زال٘ مٕىزه بجمهىعٍت  ام الًى ت بالىجاح، ُو جخٖلل اإلاكآع

بالدكبُٗ مم كضة ماؾؿاث عاكُت لألًخام، ومنها  اللغبُت، مصغ 

اعة وػاعة الخىمُ ت الاحخماكُت، واإلاجلـ اللغبي للؼٌىلت والخىمُت وحملُت وػىُت لضكم صوع عكاًت ٍػ

 ، وجم الدكبُٗ مم هظه اإلااؾؿاث كلى الخلاون لدضمت ُظُت الُدُم.1ألاًخام

 م8108كام ؤهم ؤوكؼت 
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اطُت                                          الدكبُٗ                                            ٓغهٌا٘ ألامل               ألاوكؼت الٍغ

   

م                                         الدضمت اإلاجخملُتجدٌُف الِغآن                                                    مكاَع

   

يهُت                                  الغكاًت الصحُت       وعف اللمل                                      ألاوكؼت التًر

 م8108صىع مً 
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