وشازة انرتبُت وانتعهُى
املدَسَت انعبيت نهربايح انتعهًُُت
دائسة انربايح اإلزشبدَت وانتىعىَت

اننشسة انتىخُهُت حىل احلقُبت املدزسُت

 7102و

املقديت:
تعد احلقُبت املدزسُت ذو أمهُت كبرية نهطبنب يف يسريته انتعهًُُت ،فهٍ انىسُهت انيت حيًم هبب كتبه
ويستهصيبته املدزسُت األخسي انالشيت نتعهًه ،وحيسص أونُبء األيىز وإدازاث املدازض عهً تىعُت
انطهبت ببقتنبء حقبئب يدزسُت صحُت تسبعدهى يف إكًبل يشىازهى انتعهًٍُ بدوٌ أَت يشبكم
صحُت وَف سُت ممب َصَد ذنك يٍ حتصُم انطبنب انعهًٍ طىال انعبو اندزاسٍ ،كًب تسعً انىشازة
إىل تىفري انبُئت املنبسبت نطهبت املدازض نهعهى وانتعهى ،وذنك يٍ خالل َشس انتىعُت انصحُت حىل
اننىعُبث املنبسبت نهحقبئب املدزسُت ويىاصفبهتب انصحُت انيت َنبغٍ عهً انطهبت وأونُبء أيىزهى
يساعبهتب قبم شساء احلقبئب املدزسُت ،ويٍ هرا املنطهق ازتأث دائسة انربايح االزشبدَت وانتىعىَت
وضع بعض انتىخُهبث واالزشبداث نكم يٍ  ،ادازة املدازض واهلُئت انتدزَسُت  ،وكرنك أونُبء
االيىز وانطهبت حىل كُفُت انتعبيم يع احلقُبت املدزسُت وانتغهب عهً انصعىببث وجتنب املشبكم
انصحُت انيت تسببهب  ،حُث مت وضع بعض االزشبداث وانصىز انتىضُحُت ،عهًبً بأٌ انصىز
املسفقت هٍ عببزة عٍ منبذج نهتىضُح وميكٍ نهًحبفظت انتعهًُُت واملدزست ادزاج منبذج خمتبزة
أخسي يٍ يببدزاث احملبفظت أو املدزست واالستفبدة ينهب يف عًهُت انتىعُت ،يع يساعبة املىاصفبث
املعتًدة .
أوال :دوز املدازض:
 اداساد ادلذاسط0
 ػًّ دًاٌْت دلذاسط احلٍمخ االًىل ( )4-1حبْث ّتُ اٌتذسج يف تٌفري اٌذًاٌْت ِٓ اٌظف
االًي ثُ االٔتمبي اىل اٌظفٌف االخشٍ حغت ادلٌاصٔبد ادلتٌفشح ٌذٍ ادلذاسط.
 ختظْض ًاخت ِنضيل ِٓ ِبدح ًاحذح وً ٌَّ حلٍو يف ادلنضي ًتٌػغ ثبلِ اٌىتت ًاٌذفبتش يف
اٌذًالة ادلخظض ٌٍطبٌت ،حبْث ثنيبّخ االعجٌع ّتُ تغطْخ وً ادلٌاد اٌذساعْخ.
 األخظبئِ االختّبػِ/األخظبئِ اٌنفغِ ًممشع اٌظحخ ادلذسعْخ0
 إػذاد ثشاِح تٌػٌّخ ًتثمْفْخ حٌي احلمْجخ ادلذسعْخ ألًٌْبء األٌِس ثبٌتؼبًْ ًاٌتنغْك ِغ
مجبػبد األٔشطخ ادلذسعْخ ًرلٍظ آثبء ًاألِيبد.

 إػذاد ٔششاد ًِطٌّبد تٌػٌّخ ًتٌخْيْخ ًثشاِح إراػْخ ًأٔشطخ تفبػٍْخ ٌٍطٍجخ ًأًٌْبء األٌِس
حٌي احلمْجخ ادلذسعْخ (أمهْتيب-فٌائذىب-أػشاسىب ....اخل).
 إجيبد ششاوخ حمْمْخ ِغ مجْغ األطشاف ادلؼنْخ يف ادلذسعخ (إداساد ادلذسعخِ-ؼٍّني ِ-شثِ
اٌفظٌي -أخظبئٌْ مجبػبد األٔشطخ ادلذسعْخ-أًٌْبء األٌِس ....-اخل) إلجيبد أعبٌْت
خذّذح ًحٌٍي ِجتىشح ٌٍحذ ِٓ أتشبس ادلشىالد ادلذسعْخ ًاٌظحْخ ادلشتجطخ ثبحلمْجخ
ادلذسعْخ.
 دًس اذلْئخ اٌتذسّغْخ (ادلؼٍّني)0
 اٌتٌاطً ِغ ممشع اٌظحخ ادلذسعْخ ًاألخظبئِ االختّبػِ/األخظبئِ اٌنفغِ ثبدلذسعخ
ٌٍتضًد ثبدلؼٌٍِبد اٌظحْحخ حٌي احلمْجخ ادلذسعْخ.
 تفؼًْ اجلذاًي اٌذساعْخ ثذاّخ وً ػبَ دساعِ ًلجً ِجبششح اٌذساعخًً ،ػغ ٔغخخ ِٓ
اجلذًي ِغ إداسح ادلذسعخ ٌتثجْتو ًػذَ تغْريه إال ٌٍؼشًسح اٌمظٌٍ ِغ ِشاػبح االعظ اٌرتثٌّخ
ًاٌظحْخ ادلتؼٍمخ ثظحخ ًعالِخ اٌطالة؛ ٌْتّىٓ اٌطٍجخ ِٓ تنظُْ وتجيُ اٌذساعْخ ادلطٌٍثخ
فمط ًاٌتخفْف ِٓ ثمً احلمْجخ ادلذسعْخ.
ٔ شش اٌٌػِ ثني اٌطٍجخ ًأًٌْبء األٌِس ثبٌٌصْ ادلثبيل ٌٍحمْجخ ادلذسعْخً ،اٌتؼشّف ثجؼغ
اإلسشبداد اٌظحْخ اٌٌاخت اتجبػيب ػنذ اختْبس ًاعتخذاَ احلمبئت ادلذسعْخ ٌىً
ادلشاحً اٌتؼٍّْْخ ،فؼالً ػٓ تاليف ِب ديىٓ أْ تغججو األًصاْ اٌضائذح ٌٍحمبئت ِٓ تشٌىبد
خٍمْخ يف اٌؼٌّد اٌفمشُ ًآالَ يف اٌظيش ًِشبوً طحْخ ٌذٍ اٌطٍجخً ،تىثْف تٌػْتيُ ػٍَ
ػشًسح تنظُْ زلتٌّبد احلمْجخ ادلذسعْخ مبب ّتٌافك ِغ اجلذًي ادلذسعِ ًِب ٍّضَ محٍو ِٓ
ادلغتٍضِبد اٌؼشًسّخ األخشٍ فمطً ،أْ حيشطٌا ػٍَ أْ تظً ىزه اٌشعبٌخ ًاػحخ إىل
أًٌْبء األٌِس ًأْ ّؤوذًا ػٍْيب ػرب أوثش ِٓ ًعٍْخ.

 تٌػْح أمهْخ ادلشبسوخ اٌتىبٍِْخ ِٓ ًيل األِش ًادلذسعخ يف ِغبػذح اٌطبٌت ًاٌطبٌجخ
ٌالختْبس األفؼً ٌٍحمبئت ادلذسعْخ.

ثبَُبً :دوز أونُبء االيىز:
ػضّضُ ًيل االِش 0
ػنذ اختْبسن احلمْجخ ادلذسعْخ الثنه تأوذ ِٓ آتِ0
 أْ ّىٌْ ًصْ احلمْجخ ِنبعجب ٌٌصْ اثنه ،حبْث ال ّضّذ ًصهنب ػٓ )ً ِٓ )%11-11صْ اثنه.
 أال ّتدبًص ػشع احلمْجخ ػشع ظيش اٌطبٌت.
 أْ تىٌْ اجليخ ادلالطمخ ٌٍظيش ِجطنخ ًطٍجخ.
 حتتٌُ ػٍَ سثبطني ٌٍىتفني ِجطنخ ًٌِطٍخ ثنظبَ تطًٌّ ًتمظري األسثطخ حغت طٌي ظيش اٌطبٌت.
 تتىٌْ ِٓ ألغبَ ًخٌْة دتىٓ اٌطبٌت ِٓ تنظُْ وتجو ًدفبتشه يف ادلىبْ ادلخظض ذلب.
 ػنذ اختْبسن حمْجخ الثنه راد ػدالد ،جيت ػٍْه ِشاػبح ًصهنب ،حبْث تىٌْ خفْفخً ،أْ
تىٌْ لبػذذتب ِظنؼخ ِٓ ِبدح خفْفخ اٌٌصًْ ،أْ تىٌْ راد ػدالد وجريح.
 ػٍُ طفٍه ػٍَ تشتْت األغشاع ثشىً ِتٌاصْ ًػٍِّ يف احلمْجخ حغت اجلذًي اٌذساعِ ،حبْث
ّغتفْذ ِٓ اجلٌْة ادلتٌافشح ٌتٌصّغ األغشاع ًتشتْجيب.
 إْ إتجبػه ذلزه اٌتٌطْبد ػنذ ششاء احلمْجخ ادلذسعْخ الثنه ًتؼٍّْو اٌغٌٍوْبد االجيبثْخ ػنذ
اعتخذاَ احلمْجخ ادلذسعْخ جينت اثنه آثبس ًاألػشاس اٌغٍجْخ ٌالعتخذاَ اخلبطئ ٌٍحمْجخ
ادلذسعْخ.
 إْ اٌتؼبًْ ًاٌششاوخ احلمْمْخ ثني ًصاسح اٌرتثْخ ًاٌتؼٍُْ ًأًٌْبء أٌِس اٌطٍجخ ِطٍت ىبَ ٌؼّبْ
ِغتٌّبد ػبٌْخ ِٓ اٌظحخ اجلغذّخ ًاٌنفغْخًٌ ،ؼً أثغطيب ىٌ االٌتضاَ هبزه األعظ ًادلؼبّري ػنذ
اختْبس احلمْجخ ادلذسعْخٌ ،زٌه ػضّضُ ًيل األِش ػٍْه االىتّبَ ثبٌتبيل0
 اٌتٌاطً ِغ إداسح ادلذسعخ ًممشع اٌظحخ ادلذسعْخ ًاألخظبئِ االختّبػِ/األخظبئِ اٌنفغِ
ٌٍتؼشف ػٍَ ادلؼٌٍِبد اٌظحْحخ حٌي احلمْجخ ادلذسعْخ.
ِ غبػذح اثنه يف اختْبس احلمْجخ ادلذسعْخ ادلنبعجخ ٌو.

 احلشص ػٍَ ِتبثؼخ احلبٌخ اٌظحْخ ًادلذسعْخ الثنه ثؼذ فرتح ِٓ ششاء احلمْجخ ادلذسعْخ،
ًاعتشبسح ادلختظني يف ىزا اجملبي.

ثبنثبً :دوز انطهبت:
 ػٍْه اٌتٌاطً ِغ األخظبئِ االختّبػِ/األخظبئِ اٌنفغِ ثبدلذسعخ دلؼشفخ ادلؼٌٍِبداٌظحْحخ حٌي احلمْجخ ادلذسعْخ.
 ػٍْه تشتْت حمْجته ادلذسعْخ ثطشّمخ طحْحخً ،تشتْت اٌىتت ثشىً ِنظُ حتَ ال تؤثشػٍَ محً احلمْجخ.
 ػنذ محٍه ٌٍحمْجخ ادلذسعْخ ،جيت أْ تشاػِ آتِ0
 تنحين اعتنبدا ػٍَ اٌشوجتني ًٌْظ ػٍَ اٌظيش ػنذ محٍه ٌٍحمْجخ.
 ػذَ محً احلمْجخ ػٍَ اٌشأط.
 ػذَ محً احلمْجخ ػٍَ وتف ًاحذ.
 ػٍْه ِؼشفخ خذًٌه اٌذساعِ حتَ ال حتًّ مجْغ اٌىتت وً ٌَّ ،ممب خيفف ِٓ ًصْ
ًثمً احلمْجخ.
 ػذَ اختْبس احلمْجخ ادلذسعْخ دتبشْب ِغ ِظيشىب ًأٌٌاهنب أً ادلٌػخ اٌغبئذح يف اٌغٌق أً
اجملتّغ ًإغفبي اجلٌأت اٌظحْخ.
 ػذَ اختْبس احلمْجخ اٌيت حتًّ ػٍَ وتف ًاحذ فمط ،فمذ أشبسد اٌذساعبد أْ ٔغجخ إطبثخ
اٌطٍجخ ثأِشاع اٌظيش تظً إىل ( )%7ػنذ محً احلمْجخ ػٍَ وال اٌىتفنيًٌ ،ىنيب تظً إىل
( )%01ػنذ محٍيب ػٍَ وتف ًاحذ.
 اعتخذاِه حلمْجخ اٌىتف اٌٌاحذ تغجت احننبء خبٔيب ػنذ ادلشًٌِ ،زٌه تؼذ حمبئت
اٌىتف اٌٌاحذ ِٓ أوثش أٌٔاع احلمبئت ادلغججخ ألِشاع طحْخ فْدت جتنجيب.

زابط نهفُهى انتىعىٌ حىل احلقُبت املدزسُت
عْتُ ٔشش اٌفٍُْ ػرب ادلٌالغ االٌىرتًْٔخ ٌٌٍصاسح (اٌجٌاثخ اٌتؼٍّْْخ ،حغبثبد اٌٌصاسح يف ٌِالغ اٌتٌاطً
االختّبػِ).

