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 ����� ا��� وا����ر وا���ّ�ع
 

 ا���� م� ا���س وا�������ت م� أج� ا����واة وا����ی�

 

 

 ا�#�ف   أو!:

 


�	 ا������  )1 ��ا��م�!  �%�$�!ا�ا���� � ��#�رب! ا���	 وا� ��ر وا���ّ�ع �� 
����ت�� ��ل ا�����، ت
أن8 ب�س���
��� ا���3رآ! ب5#���6 ب��واة و���. ا���ا���5�ة �23ون ا�1ج/�. إ�� $��ن ت�ّ�+ آ( ا���س  �'م�

 بA3( آ�م( �� ا�#	ارات ا��� ت2?	 
�� ���ت�� و���ة أ
<�ء 
�ئ1ت�� وم ����ت��.

 

 

 ا�)'&��  %�ن��: 

 

آ( إن�ن �	ی� م. ن�
8. إن ا�%	و�6ت ب�. ا���س، س�اء آ�نE �#�#�! أم م#��!، بCم�Aن�� أن ت5�د ) 2

 �ً� �� ت5�ی� �	ص ا�%	د و6�رات8 و��ج�ت8 وه�3ش��JK.8ئI ت��H دورًا أس�س

 

إ�� ا��	ا�( ا����R%! �� دورة ���ة ا�%	د. م. ا�<	وري م�	�! أی. ه� ا���س اPن �� دورة  ا����ی�3	 ) 3

 .E6م+ ا�� 	�Sرات�� و��ج�ت�� ت��ن 6T ز ���ت��Vّ�ی �م��رس! �#�86، و6 ��
ی2?	 ا���	 
�� 6�رة اWن�ن 
 � م�8.ذ�X أو ی5

 

�ء وا�	ج�ل ا�	��ری�3	 ) 4��� �ً�
ت�Aن ه�م! ��	ی#! ت�	ی]  ، وا��� ���Zً� م�1إ�� اTدوار ا��5�دة إج���

 	�ّSر، وت����� وت�	ی] اKP	ی. ���. ی�� ت�ّ�� أدوار ا� %�م+ ا��E6، وت�Sّ�	 ب�. ا�\#���ت. ���Zً� م� ا���س �
�ء وا�	ج�ل �� آ( س��ق. ت�3	 ی5�د ا� ��ر ا��اج��ت وا��2و���ت وا��5�و�دی�ت وا�%	ص واWم���زات ��

�ء وا�	ج�ل وا�%���ت وا�%���ن. �ت�3	 ا���واة ا� ��ری! إ�� ا���ّ�+ ا����وي ب��5#�ق وا��2و���ت وا�%	ص ��
 آ( ن�ع إج���
�.اه���م�ت و��ج�ت وأو��ی�ت  ا���واة ا� ��ری! إ�� ا��	ام

 

�! إ�� م��R ا��ّ�عی�3	 ) 5���! وا� ?Wا !�%�Rات وا��ا�\#���! وا����# 	^�] ا�#�� وا����ع ووج��ت ا�

 Iئ�JRه� م. ا�	�Zوا����رة و �
� وا���ی! ا� ��ری! وا�#�رة وا�5J! وا���HJ اWج����وا���ج8 ا� 
 !�JR3دة. ا��ا��5IRب�. ش [��Rى ت	KTا Iئ�JRأن ا� ً̀ وKa	.  ت�ج� أب��د ا���	 وا� ��ر �� ا� ��+، إ

                                                 
1 ����� ��	
ت ال���ل���� ��� ال�آ�ر وا��ث. �  "ال()'" %$ ا#"س إل� ال��و
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 ��
أن ت��	ف ب��X ا�%	و�6ت وت%���� وت#ّ���� �� آ( س��ق  ا��%�$�! ا��م�! �'م� ا���5�ة �23ون ا�1ج/�.
  و
���! م5�دة م. أج( $��ن ا���5ی! �� ��+.

 

6 (��� +���مc�R	 ا���5ی! ا�����دة  
�	 ت��5( أب��د ا���	 وا� ��ر وا���ّ�ع آ�JRئI ش�JR! م��ا�K!، ن

��� ود
��� ب�	ی#! أآ\	 �����!. 
�	 ب�	ی#! أ�<(، وم. ��� 6�رات ا�T	اد وا�� ����ت، وا���ّ	ق اTوج8 
�� أي م ��+، ن#�م ب���	ویd ����ّ�ر ن�5 ا��	ویd `��	ام Sُی 	J����! م. ا���واة ا���م!. ت��� ا�%	و�6ت آ�

��س م. م��R] ا��5ج�ت وا�#�رات، وت�ج�8 ا���واة ا��W	ام �� ��+. إن�� ت�3( ا��	ویd ��%	ص ا����وی! ��
.Vواة وا������ ا���Rات ا���A. ��6س�� ن�5 م�5رب! 
�م ا��

 

 ا,��+ام�ت ا*�����  %��(�: 

 

وت2آ� 
�� أن ت5#�� ا���وة ا� ��ری! ا��Aم�!  ا��%�$�! ا��م�! �'م� ا���5�ة �23ون ا�1ج/�.ت��	ف ) 7

�! � ت Vئ��Z8	 �6ب( ���J	ف ��8 و`ی�A. م��أ �. إن ا��	ویd ا���� � 5#�ق اWن�ن وا�5	ّی�ت اTس�س�!ب��
�ء وا�	ج�ل م. آ(  ا��ائ�!
�	 ن��ئd ی�A. ��6س�� ه� أم	 أس�س� �<��ن ا���5ی! وا���5ل  ��fا ا����أ���

!�^�
��ر وا��R%��ت ا��� تR�م�� ا��T2ا.  

 

�!ب<��ن ��Jل ا�1ج/�. م��Vم! ب3�ة  /�.ا��%�$�! ا��م�! �'م� ا���5�ة �23ون ا�1جإن ) 8� و
�ی�� ا� 

وا���ز��. 
�� �#���6 وا���5ی! وا�R�م�ت وا���ارد بA3( م��ٍو، وبgن�� �6دری. 
�� ا���3رآ! آ3	آ�ء 
 .����
 ا��%�$�! ا��م�! �'م� ا���5�ة �23ون ا�1ج/�. ��fا ا��H، إ��VمEن��3. �� ا�#	ارات ا��� ت2?	 


�� إن ا���	 وا� ��ر وا���ّ�ع ���	 وا� ��ر وا���ّ�ع. ��3م( �ب�Wدراج ا VAت	م ���� وی d��ه� 
��رة 
. م
����درة ا���	 وا� ��ر وا���ّ�ع ی��� تj��R وب	م ! وت�%�f وم	ا�6!  اWدراج ا��3م(�#�ق اWن�ن. وإن 

  دی!.وت#��� ا������ت، م+ اV��Wام ب����واة وا���3رآ! ا��Aم�! وم��دئ إرش�
 

ا��%�$�! ا��م�! �'م� ا���5�ة �� ش	اآ��� م+ اTش�Rص ا������. واcT	اف ا�����! اKT	ى، ت��Vم ) 9

م. ا���م�3! أن ���aت ا���5ی! ج�هVة ��%�دي أی! ��Kات 6� تVی� ب�Z )A3	 م#�Jد ب<��ن  �23ون ا�1ج/�.
ش�Rص أو ا�� ��
�ت إ�� مVیٍ� م. ت�ّ	ض ب�m اTوا���3ش! وا`س�\��ء وا��ص� اWج���
�، ا��� 6� 

.	c�Rا��   
  

ا���	  م��dم. أج( ت����  ب���	ویdم��Vم! آX�f  ا��%�$�! ا��م�! �'م� ا���5�ة �23ون ا�1ج/�.) إن 10

، واcT	اف ا��A5م�!، و�Z	 ا��A5م�! ا���م�! م+ ��Aم�!��. ا�اKT	ى  ا���Aن�ت
�	  وا� ��ر وا���ّ�ع
  وا���ز��.. �!و
�ی�� ا� �ا�1ج/�. 

 

 ا��� وا����ر وا���ّ�ع ���#.ا����/ ا*����� �'�وی.   را-��:

 

إن ا���( �<��ن ا���واة، وو$+ ا���س �� وسj  :م�$+ إه���م ا��%�$�!) ا���( ب3	اآ! م+ اTش�Rص 11

�J5ا� .Aف ب�� وم�	رات�� وج��ده� �����+ ب5#�ق م���6 �
ل 
����، ه� م	اآV ص�+ ا�#	ار ب�W$��! إ�� د

                                                 
2

 �
���م  )56( 105ر�3 32 12آ�0 ذل. %$ -,ص� ال�()� ال*);3  2006�ت الA@�?� ل�=��، وال=,ص� ر�*�ء والCل ال)�E107 (58( ��?�@Aل ال�H#ل ا�E  ،��=ل�
 3�
� ال0ول) 58( 108وال=,ص� ال@�� رAIل ال�E.��  
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��ر وا��R%��ت Tج�ل م. آ( ا	ء وا���آ���ص	 �����S	 اWج���
� اWی �ب� �� 
�ئ1ت�� أم�ر ت	ّوج ��ور ا�
 ت��.وم ����

 

	ا
� ����	 وا� ��ر ���ا م��رس�ت ا���( ا�ُ�م. ا����6+ م. آ( ا���p%�. أن ی%���ا ویّ�) ا���ء�!: 12


�(ا����ى ت	ج�! هqf ا���س! إ�� ��Kات ت�%�f �� آ( م	ا�( دورة ی<�. ا��2و��. ا�	����   وا���ّ�ع. 
�sدراج ا���جr  ا��م� إن�� م2و��. أم�م ا��%�ض. ا��%�$�! ا��م�! �'م� ا���5�ة �23ون ا�1ج/�.

.��6	� )�

���رات ا���	 وا� ��ر وا���ّ�ع �� 
���� و` 

  

13 (dئ���
�� ا� !�ّ�
�� ا: اWدارة ا��� H رات ی�ا�# �
���Rات ا���د�! إ�� ت�VیV ا���واة ا� ��ری! ود


�� ا���ّ	ق ��c�R	 ا���5ی! وا�\S	ات أن ت�Aن وا$5! وت��ا�	 ��� ا���ارد بA3( م1ئ�  ا�%	دی! وا�� ����!
�! ا��%�$�! ا��مأداة اWدارة ا��	تVAة 
�� ا����ئd م.  ت2م.و�6ب�! ��#��س �� آ( j�K ا������ت �� ا��1د. 

م���م�ت دوری! ����راء ا�	���� ا����ى �� م� ی���� ب�������ت  ، (Focus) �'م� ا���5�ة �23ون ا�1ج/�.

��� م. ات�Rذ 6	ارت اس�	ات� �!. ی<�. هfا أنAّ�ع، م� ی��
��  ی^( ا��	ا
�! ����	 وا� ��ر وا�� Vآ�	ا��
 .
 �ً$�
 dئ���   �#j. اWج	اءاتا�

 

ت�VیV 6�رة ا���p%�. وآ%�ءت�� �� ت��5( ا���	 وا� ��ر وا���ّ�ع ه� أم	 ت���! وإن  ) ت���! ا�#�رات:14

ب����ّ	ق إ�� ا�\S	ات �� هfا ا�� �ل بA3(  ا��%�$�! ا��م�! �'م� ا���5�ة �23ون ا�1ج/�.أس�س�. ت��Vم 
  م��اص( م. 1Kل تgم�. إرش�د إ$��� وت��ی	 �	ص ت�ّ�� ج�ی�ة �A( ا���p%�. �� آ( ا����ی�ت.

 

ب3	ی! وم���! م��س�! م. أج( ت���� م��درة ا���	 وا� ��ر ی�� تI�JR م�ارد  :ا���ارد ا��3	ی! وا�����!) 15

�� اوا���ّ�ع ��5#�� ا����ئd ا��	
��5ج! جّ�ة. ی�3( هfا اس�R�ام أ�<( ����ارد ا����5!، وت5�ی� م�ارد إ$���! 
 وتgم�. ا���ارد ا�1زم! ��5#�� ا����ئd ا����6�!.

 

إن ت5�. اWش	اف ه� أم	 $	وري �<��ن ا���ء�!  اWش	اف 
�	 ا��	ا�6! وا��#��� وا�����6 وا��#	ی	:) 16

 �%pم� )A� م�! �'م��ا� ��ر وا���ّ�ع. ��ل أداءه� �� ا��	ویd ����	 و ا���5�ة �23ون ا�1ج/�.ا��%�$�! ا�
 dن�م	ی! ����� Annual)�#� ت� ت��ی	 إ�cر 
�( ا���ء�! ��ى ا��%�$ّ�! ��fا ا��H. آX�f ت#ّ�م ا��	اج�! ا�

Programme Review)  ���#�� !ص	ى اا�%��   ������.م�ى ت��ب� س��س�ت ا���	 وا� ��ر وا���ّ�ع 
�� ا��

 

 

 ت�ی3 ا���ّ�ع: م���� واح�، ا���ی� م� ا���س  خ�م��:

 

�J2 ا����ء وا�&���ت: )17@A*)و� �J2,K; $% �� أدوارًا هً��Eت أ�*�ء والC(ال �2*�ا%� 2*�ّل � ل�ًQ �Rل ،
$;A*إ� S?وو ،T�دي أد��، و��ة و��W12 أ�T و�2ا��J ال@0
0 �� أ��-ل�J %�ص و��ارد أ�*�اع ال*Z��A. إ

 %$ ذل. ا�"*\,ل، A� ،�
AIال �H=� �� ��]Rال ^	R
 b*2ّ=3 ه�a ال@�ا�T �`ّ�ة �� -,ل ال)Zوح، �
ب وa��Q �� أ��اع ا�"*\,ل وال@)^ ال()C$ وال�A)$ ;�� ال()0ر. �*Qا� ،�
ء ال��ا2$ ال@��دC(ال d�2ا�

ء �12(Wت أ
0I*0 �� ال
��� �� Z��A2 و;)^ ال@0@
���J2 و��ت ;�J2,K. إن  �� �J@?و ��CI2 $% �J�A;
�J2@A*)و� �J2,K; �
AEدر رزق و�$ ;�� ر%a و��)
ش� وإ�� ��W12 dل. 
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ی�A. أن ی2دي ذ�X إ�� مc�R	 ���ی! ی H م�1^��� �� ا��Vوح.  ا�ج�ل وا�&���ن���Zً� م� ت�Sّ�	 أدوار ) 18

�K )ٍA3ق إ����. إن ا�%���ن، ب	ي ووا���ّ	ا���] ص، م�ّ	$�. ج�ًا ��R	 اWت �ر ب���3	، وا�� ��� ا�#
� و�Z	q م. أن�اع اWس�1Sل �� ��`ت ا��Vوح. إن د
� وت	ویd ا���3رآ! اWی �ب�! ��	ج�ل وا�%���ن �� �ا� 

 Xم. ا�#<�ی� ا�����#! ب� �����، ب�� �� ذ� �ی�ا��Wر وا��
�� ا�  ��� وا���] ا����س� �ب! ت%�دي ا���] ا� 
 ه� ��Kة أس�س�! �<��ن ��Jل ا� ��+ 
�� ا���5ی! وا���واة.�8، 

 

ی�����ن ب5#�ق ش�م�! و�� ا�#�ن�ن ا��و��، �A. ب��	�Z م. ذ�C� ،Xن��  ا*<&�ل، -�� => ذ�: ا��اه��8، )19

Wس�1Sل یVی� ا��Vوح ا�#	ي م. ت�ّ	ض اcT%�ل إ�� اWه��ل وا���Zً� م� ی5	م�ن م. �#���6 اTس�س�!. 
� و�Z	q م. أن�اع س�ء ا����م�!. وإن اcT%�ل ه� اTآ\	 
	$ً! ���R	 وی�����ن ر
�ی! �وا���] ا� 

u���� ر��Aا� ��
�!، و�Kص! ن�� ! `
���ده� %�$	ورة ت���! ، وه�3ش��� أم�م ا�J�م�ت ا� �ی! وا�
ب�/! aم�! ت2م. �'c%�ل و���SJر �	صً�  م�3رآ! اcT%�ل �� ا������ ����ج�ت�� م. أج( تgم�. ن�� ��c��. إن 


� ذ�X أی<ً� �� ر�+ م��ى ا��
� ��ل ا���واة ا� ��ری! �� 6ّ��! ج�ًا ����J5ل 
�� ه�وء �� ���ت��. ی
وإن م ����ت��. ب�س���
! اcT%�ل ت#�ی� وج��ت ن^	 و���ل 6ّ��! ����3آ( ا��� ت�اج��� وت�اج8 م ����ت��. 


�� ���ی��� ور��ه��، ه� أم�ر $	وری!.م�3رآ��� �� ا�#	ارات  Vآ�	وا�� ،����
 ا��� ت2?	 

 

���Zً� م� ی��ّ	ض ه2`ء اTش�Rص  :ا*D)�ص ا��('��� وا�(�����B وم��ّ��> ا���? وم+َدوج> ا���?) 20

� وه�ی��� ا� ��ری!. �
�ام( ا��R	 هqf �� إ�� ا�����V واWس�1Sل ن�� ! ���ج��� ا�  [
���Zً� م� ت�<�

�ئ1ت�� وم ����ت�� أآ\	 ��`ت ا��Vوح، ��v ی�Aن ا�����V ا�fي ی�اج��q م2ذیً� ج�ًا .
 ����V
 r�Jوت ،

	�+ إن م�3رآ��� �� ا�#	ارات ا��� ت2?	 
���� ه� أمٌ	 أس�س� �ی��5 ب��.  ا�fيتgزمً�، وتVداد �ّ�ة اTذى 

�� ا�5#�ق وت�س�+ ن��ق ا���ه� ����J� )��! اWی �ب�! ا��� ب�س���
��� ت#�ی��� م��ى ���ی��� وت

  ���5ة ا�� ��+. 

   

��� 6� ی��ن�ا  ا����ء وا�ج�ل آ�Eر ا���: )21A� ،.ی	KPس�س�! آ�Tا��5ج�ت ا x%ن .�ء وا�	ج�ل آ��ر ا����

م. ازدی�د �� ا���3ش! ن�� ! ��#�م�� �� ا�.. إن 
�ام( ا��#ّ�م �� ا�. ����ه�، أ$] إ���� م ��
! م. 
ت �( آ��ر ا�. �� ��`ت ا��Vوح ا�#	ي 
	$! ���c�R	 ا���Vای�ة م. ا������JR� uئI ا�%	دی!، 6� ا

أن8 `  إ`س�ء ا����م�!. ب��	�Z م. أن8 6� ی�� ت5ّ�ی�� بA3( �6ٍس 1Kل ا��Vوح، وا`س�1Sل و�Z	ه� م. م^�ه	 

�ة ����Zً� م� ی�Aن آ��ر ا�. �6دة ا��S	. ی���S ا
���ر آ��ر ا�. آgش�Rص �Z	 �ّ����. ی����ون 
�� م

ا�� ��+ وی�3	ون ا���	�! وا�\#��! وا����رات وا�5َِ	ف. بCم�Aن�� إس�اء ا���Jئr وت#�ی� اWرش�دات، وا���ه�! 

�ئ1ت�� وم ����ت��.��  qر�� 	آ�� )A3ب �
 ب��ء ا�1م وا��5��J!، اTم	 ا�fي ی�

 

22( :�G�H,ا  )آ ��
 !6�
Wا 	ت2? �6 	c�R�6ت م�
Wص ذوي ا�RشTی�اج8 ا �ئ��8. 6�
ن�ا�� ���ة ا�%	د و


�ة اWن�ن�! وا������ وم�ارد ا�	زق وا�	
�ی! ا��5J!. إن م�3رآ! ����ی! م�Vای�ة واس�\��ء م. ا��

��6ت م. م��R] ا��R%��ت ه� أم	 $	وري ��5�ی� وت��ی	 ا���5ل ا��1ئ�! ��5�ی�ت Wص ذوي ا�RشTا

!6�
Wم�ا� ا��
��6ت �� ا������ ه� 
���! دیWل ذوي ا�%cT8�1. إن ش�( اKي و	��ت ! 
. ا��Vوح ا�#�A !
 +�� ��� dوی	ات� �! أوس+ ���	ی�� ا��3م(أس�س�! `س��س، ���
��6ت، آ�S	ه� م. ا�Wص ذوي ا�RشTإن ا .

.��� dوی	ت#����� وا�� H ی��� ��� ��+، وی�ت# .Aرات م��م��رات و6 

 

���Zً�  :م� م����Hت ا���Kن ا*/'�����ء وا�ج�ل م� أG'��ت و<��� أو إ%��� أو دی��� أو ��Iی� أو ا��) 23


] ��ة اTم�ر �� ��`ت ا��Vوح ا�#	ي. 6� ت�ّ	ض 
�ام( م� ی��ن� ه2`ء م. ا�����V وا�����u، وت�>�
�V. إن ا���( 
. آ\H م+ ا���	 وا� ��ر و�Z	ه� ه2`ء اTش�Rص إ�� ا��Vی� م. مc�R	 ا���5ی! وا����



 5

وو$+ اس�	ات� ��ت ��5� م���،  ا���6Tت وم ��
�ت ا��Aّن اTص���. م. أج( ت5�ی� ا��c�R	 ا��� ی�اج��ن��
ه� أم�ر �Zی! �� اTه��!. آgش�Rص وم ��
�ت �� ا�� ��+، �Cن م�3رآ��� ا�%ّ���! �� ���ة ا�� ��+ ه� 

.8� dوی	ا�� H ّ�ن أس�س� یAم 


