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ؽجِؼٗ دغذثد 

ثٌذذ١ٔٗ ٚػٍَٛ ثٌش٠جػٗ ٌٍذٕجس  و١ٍٗ ثٌضشد١ٗ

لغُ ثٌذسعجس ثٌؼ١ٍج 

 

ثالػذثد ثٌذذٟٔ 

 (ثٌضخط١ؾ- ثال١ّ٘ز - ثٌّفَٙٛ ) 
 

: مفهىو االعذاد انبذوي 

  ٠ؼذ ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٚي ِشثفً ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ فٟ ثٞ ِٛعُ صٕجفغٟ ثر ثٔٗ ثالعجط فٟ 

. (ثٌٕفغٟ ٚثٌضشدٛٞ-ثٌخططٟ -ثٌّٙجسٞ )ثوضغجح ثلغجَ ثالػذثد ثٌالفمز 

       ٠ؼشف ثألػذثد ثٌذذٟٔ ػٍٝ ثٔٗ ثوغجح ثٌالػخ ث١ٌٍجلز ثٌذذ١ٔز ِٓ خالي ثٌضّجس٠ٓ ثٌضٟ ٠ٕفز٘ج 

. ثٌالػخ ٠ٚطذمٙج خالي ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز 

    ثٚ٘ٛ صقغ١ٓ لجد١ٍز ٚلذسر ثٌش٠جػٟ ثٌذذ١ٔز ٚثٌقشو١ز الٔؾجص ِضطٍذجس ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ فٟ 

ِغ لجد١ٍضٗ فٟ ثٌؼٛدر  إٌٝ ثٌقجٌز , ثٌٛفذثس ثٌضذس٠ذ١ز ٚخالي ثٌّٕجفغز دألً ِؾٙٛد ؽغّجٟٔ 

. ثٌطذ١ؼ١ز دغشػز 

دجٔٗ ثٌؼ١ٍّز ثٌضطذ١م١ز ٌشفغ ِغضٜٛ ثٌقجٌز ثٌضذس٠ذ١ز ٌٍفشد دجوضغجدٗ ث١ٌٍجلز ,      ٠ٚؼشف وزٌه

ٚ٘ٛ , ٚثْ ثإلػذثد ثٌذذٟٔ ِٓ ثُ٘ ِمِٛجس ثٌٕؾجؿ فٟ ثالدثء ٌٍٕشجؽ ثٌش٠جػٟ , ثٌذذ١ٔز ٚثٌقشو١ز 

إر أْ ثإلػذثد ٌٗ أ١ّ٘ضٗ ٌؾ١ّغ ثٌش٠جػ١١ٓ ِٓ دذث٠ز , خطٛر ثٌذذث٠ز ٌضقم١ك ثٌّغض٠ٛجس ثٌش٠جػ١ز

. ثٌضذس٠خ ِغ ثٌٕجشت١ٓ فضٝ ثالدطجي ثٌٝ ثٌّغض٠ٛجس ثٌؼ١ٍج

فؼال , ٠ٚضٛلف ِذٜ ؽٛي فضشصٗ ثٌض١ِٕز ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ٚثٌّشفٍز ثٌضذس٠ذز ثٌضٟ ٠ّش دٙج ثٌالػخ

. ٚؽذ١ؼز ِٕجفغجس رٌه ثٌٕشجؽ خالي ثٌغٕز, ػٓ ٔٛع ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ

 

اهميت االعذاد انبذوي  

: ف١ّج ٠ٍٟ (ثألػذثد ثٌذذٟٔ)صىّٓ أ١ّ٘ز 

. صط٠ٛش ث١ٌٍجلز ثٌٛظ١ف١ز ٌٍفشد دشفغ وفجءر ثٌؾغُ ٌٍم١جَ دٛظجةفٗ  .1

 .ص٠جدر ث١ٌٍجلز ثٌطذ١ز ٌٍفشد دجٌّقجفظز ػٍٝ عالِز ثػؼجء ثٌؾغُ  .2

 ثوغجح ثٌفشد ثٌٛػٟ ثٌظقٟ دضطذ١ك ثٌفشد ثٌّؼٍِٛجس ثٌظق١ز ثٌغ١ٍّز  .3

 . ثوغجح ثٌفشد ثٌمٛثَ ثٌؾ١ذ ثٌّٕجعخ .4

 . سفغ ث١ٌٍجلز ثٌقشو١ز دض٠جدر ِغضٜٛ ثالدثء فٟ ثالٔشطز ثٌّخضٍف .5

 اقساو االعذاد انبذوي 

 . (ثػذثد دذٟٔ ػجَ ٚثػذثد دذٟٔ خجص )٠مغُ ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌٝ ٔٛػ١ٓ

٠ٚضُ صٕف١ز٘ج ػٍٝ ِشفٍض١ٓ صذذأ ثالٌٚٝ دجالػذثد ثٌؼجَ ١ٍ٠ٙج ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز ٟٚ٘ ِشفٍز ثالػذثد 

ثٌذذٟٔ ثٌخجص ّٚ٘ج ػ١ٍّضجْ صىّالْ دؼؼّٙج دؼؼج ٚصضُ ٘جصجْ ثٌؼ١ٍّضجْ دضذثخً عٍظ دْٚ 

. فذٚط فجسق صِٕٟ د١ّٕٙج 

: االعذاد انبذوي انعاو : اوال

٘ٛ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ ٠ضُ ِٓ خالٌٙج ثوغجح ثٌالػذ١ٓ ػٕجطش ث١ٌٍجلز ثٌذذ١ٔز  ٚثٌقشو١ز ثٌؼجِز دشىً 

٠ٚؼًّ ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌؼجَ ػٍٝ صقغ١ٓ لذسثس ثٌش٠جػٟ ٚظ١ف١ج ٚدذ١ٔج ٚفشو١ج .ِضىجًِ ِٚضضٔز 
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أٞ ص١ّٕز ثٌظفجس ثٌذذ١ٔز ثٌشة١غز ثٌضٟ .  ٌضأ١ً٘ ثٌؾغُ فٟ صقم١ك ِضطٍذجس ثالٔؾجص دذلز ٚثٔغ١جد١ز 

ثٌمٛر ، ثٌغشػز ،  )صؼذ ثألعجط فٟ ؽ١ّغ ثٌفؼج١ٌجس ٚثألٔشطز ثٌش٠جػ١ز ِٚٓ ٘زٖ ثٌظفجس 

، ٚوً س٠جػٟ ٠قضجػ إٌٝ ٘زٖ ثٌظفجس ثٌذذ١ٔز  ٚثٌضٟ ٌٙج دٚس ُِٙ (ثٌّطجٌٚز ، ثٌّشٚٔز ، ثٌششجلز 

فٟ ِشفٍز ثٌذٕجء ٚثألػذثد، ٚ٘زٖ ثٌظفجس ِضشثدطز ِغ دؼؼٙج ثٌذؼغ ٚال ٔغضط١غ ثٌفظً ف١ّج 

 .د١ٕٙج

 

: االعذاد انبذوي انخاص : ثاويا

 ٘ٛ ثوغجح ثٌفشد ثٌش٠جػٟ ثٌظفجس ٚثٌمذسثس  ثٌذذ١ٔز  ٚثٌقشو١ز ثٌخجطز دٕٛع ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ 

ٌٍضغٍخ ػٍٝ ثٌظؼٛدجس خجطز دّغجدمز ثٚ ٔشجؽ س٠جػٟ ِؼ١ٓ ٚثٌؼًّ ػٍٝ , ثٌضخظظٟ

. صط٠ٛش٘ج دشىً ِغضّش أللظٝ ِذٜ فضٝ ٠ّىٓ ٚطٛي ثٌش٠جػٟ ألػٍٝ ثٌّغض٠ٛجس ثٌش٠جػ١ٗ 

 اهذاف االعذاد انبذوي  

 صٙذف ِشفٍز ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌٝ ّٔٛ ِغضٜٛ ثٌفشد ٚصقغ١ٓ ثٌمذسثس ثٌذذ١ٔز ثٌؼجِز فٟ ثصؾجٖ 

فؼال ػٓ ص١ّٕز ثٌمذسثس ثٌذذ١ٔز ثٌخجطز دجٌّٙجسر , ثٌضقًّ ثٌؼجَ ٚصقًّ وً ِٓ ثٌمٛر ٚثٌغشػز 

ِٚج ٠ضطٍخ رٌه ِٓ صقغ١ٓ ٚصط٠ٛش لذسثس ٚٚظجةف ثألؽٙضر ٚثألػؼجء ثٌذثخ١ٍز , ثٌّؼ١ٕز

دجٌؾغُ ٚثٌزٞ ٌٗ صأع١ش ث٠ؾجدٟ فٟ ثٌظفجس ثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز ٌالػخ ٚثٌضٟ ٠ّىٓ صم٠ّٛٙج ػٓ ؽش٠ك 

عٛثء فٟ ثٌٕٛثفٟ ثٌذذ١ٔز أَ ثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز فضٝ ٠مف ثٌّذسح , ثٌم١جط ٚثالخضذجس ٚدظفز ِغضّشر

. ػٍٝ أِىج١ٔز صمذَ ثٌّغضٜٛ

     صضطٍخ ٘زر ثٌّشفٍز ٚعجةً صذس٠ذ١ز خجطز ٚثٌضٟ صؼًّ إ٠ؾجدجً ػٍٝ صؾجٚص ٘زر ثٌّشفٍز 

ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ثٌضّجس٠ٓ ثٌذذ١ٔز ثٌؼجِز , (ثالػذثد ثٌّٙجسٞ)ٟ٘ , ٌٍؼذٛس إٌٝ ثٌّشفٍز ثٌّمذٍز

 .٘زث دجإلػجفز إٌٝ سػج٠ز ثٌالػخ طق١جً ٚغزثة١جً فضٝ ٠ىْٛ ٕ٘جن صمذَ فٟ ثٌّغضٜٛ, ٚثٌخجطز 

   ٚدزٌه صؤدٞ د٠ٕج١ِى١ز ثٌؼًّ ثٌّضذجدي د١ٓ وً ِٓ ثإلػذثد ثٌؼجَ ٚثٌخجص دٚسثً فؼجالً فٟ صٍه 

فجإلػذثد ثٌؼجَ ٠غذك ثإلػذثد ثٌخجص ثر ٠مغ ػٍٝ ػجصك وً ِّٕٙج ٚثؽذجس دذ١ٔز ٚفشو١ز , ثٌّشفٍز

.     خجطز صضؼٍك دئػذثد ثٌالػخ فٟ صٍه ثٌّشفٍز ثٌّّٙز ِٓ ِشثفً ثوضغجح ثٌفٛسِز ثٌش٠جػ١ز

٘زث ,     فجإلػذثد ثٌؼجَ ٠ٙذف ٚدظٛسر ِذجششر إٌٝ ثٌّٕٛ ثٌؼجَ ٚثٌّضٛثصْ ٌؾ١ّغ ثٌمذسثس ثٌذذ١ٔز 

دجإلػجفز إٌٝ صقغ١ٓ ٚصط٠ٛش ثٌّٙجسثس ثٌقشو١ز ثٌؼجِز ٚثٌضٟ ال صخض دشىً ِذجشش ثٌٕشجؽ 

, ٚثٌضٟ لذ صؤعش دطش٠مز ِذجششر أٚ غ١ش ِذجششر ػٍٝ صقغٓ صٍه ثٌّٙجسر , ثٌّؼٕٝ ٌّٙجسر ثٌّخضجسر

ٕٚ٘ج صّغً صّش٠ٕجس ثإلػذثد ثٌؼجَ دٚسثً أعجع١ج وضّش٠ٕجس ثٌمٛر ثٌؼؼ١ٍز ثٌؼجِز ٚثٌغشػز ٚثٌضقًّ 

ٚثٌّشٚٔز ٚثٌششجلز دْٚ صشو١ض ٠زوش ػٍٝ إفذث٘ج فىً صٍه ثٌضّجس٠ٓ ِضطٍذز ٌضقم١ك ٘ذف ثٌذٕجء 

.  ثٌذذٟٔ ثٌؼجَ 

ٚدزٌه ,      إِج ثإلػذثد ثٌخجص ف١ٙذف إٌٝ صقغ١ٓ ثٌمذسثس ثٌذذ١ٔز رثس ثٌؼاللز دجٌّٙجسر ثٌّؼ١ٕز 

ٚوزٌه ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌشلّٟ , ٌٗ صأع١ش وذ١ش ٚفؼجي فٟ صط٠ٛش ِغضٜٛ ثٌّٙجسثس ثٌف١ٕز ٚثٌخطط١ز

ٚدزٌه صؤدٞ صّجس٠ٓ ثإلػذثد ثٌخجص . ثٌخ.. ٌٍّغجدمجس ثٌشل١ّز وّج ٘ٛ فٟ عذجلجس ثٌؼجح ثٌمٜٛ

دٚسثً أ٠ؾجد١جً فٟ صقغ١ٓ ثٌّغضٜٛ ٚثٌضٟ صّغً فٟ أدثةٙج ؽضءثً ِٓ ثٌّٙجسر أٚ ِشفٍز ِٓ ِشثفً 

ٚدزٌه صّغً صّجس٠ٓ ثٌّٕجفغز أ٠ؼجً , ف١ظ ل١جَ ثٌّؾّٛػجس ثٌؼؼ١ٍز دجٌؼًّ ثٌؼؼٍٟ ٔفغٗ, أدثةٙج

وزٌه ثٌضّجس٠ٓ ثٌضقغ١ٕ١ز ثٌّضمذِز ٚثٌضٟ ٌٙج صأع١ش ِذجشش فٟ , دٚسثً ٘جِجً فٟ ِؾجي ثإلػذثد ثٌخجص

.  صقغ١ٓ ِغضٜٛ ثٌمذسثس ثٌذذ١ٔز ثٌخجطز
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٠ؼًّ ثٌّذسح ػٍٝ ثالٔضمجي ثٌٝ  (ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌؼجَ  )    دؼذ ثؽض١جص ثٌالػخ ثٌّشفٍز ثألٌٚٝ

ٚصقغ١ٓ , ِٚضجدؼز ص١ّٕز ثٌمذسثس ثٌذذ١ٔز ثٌخجطز دجٌّٙجسر (ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌخجص)ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز 

. ٚصغذ١ش ثٌشدؾ ثٌذ٠ٕج١ِىٟ د١ٓ أدثء ثٌالػخ ثٌّٙجسٞ ِٚضطٍذجس ثٌّٙجسر ِٓ لذسثس دذ١ٔز خجطز 

      أْ ثٌضّجس٠ٓ ثٌذذ١ٔز دظٛس٘ج ٚإشىجٌٙج ثٌّخضٍفز صشىً فؾش ثألعجط فٟ دٕجء ثٌالػخ ٚلذسثصٗ 

ٚخظٛطجً صّش٠ٕجس ثٌّٕجفغز ثٌٛع١ٍز , ثٌذذ١ٔز ٚثٌٛظ١ف١ز ٚصؼذ ثٌضّجس٠ٓ ثٌخجطز دأشىجٌٙج ثٌّخضٍفز

ثٌشة١غ١ز ٌضقم١ك أغشثع صٍه ثٌّشفٍز ٌٚٛطٛي ثٌالػخ إٌٝ ِغضٜٛ ِضمذَ ِٓ ثٌمذسثس ثٌخجطز 

. دجٌٕشجؽ ثٌضخظظٟ 

, ػٍٝ صّش٠ٕجس ثإلػذثد ثٌؼجَ دذسؽز أعجع١ز (ثإلػذثد ثٌذذٟٔ ثٌؼجَ)      إرث وجْ ثٌضشو١ض دّشفٍز 

صؼضّذ أعجعج ػٍٝ ثٌضّجس٠ٓ ثٌخجطز ٚسدطٙج دضّجس٠ٓ   (ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌخجص )فئْ ِشفٍز 

: ٚدزٌه ٠شوض ثٌّذسدْٛ ٚدظٛسر ِذجششر فٟ صٍه ثٌضّجس٠ٓ ػٍٝ, ثٌّٕجفغز

. أدثء ثٌضّجس٠ٓ ثٌخجطز دْٚ ص٠جدر فٟ ثٌشذر ٚثٌضٟ صضّغً فٟ ثٌضّجس٠ٓ ثإلػذثد٠ز ثٌخجطز- 1

ثعضؼّجي ثٌضّجس٠ٓ ثٌضقغ١ٕ١ز ثٌخجطز ٚثٌضٟ صّغً ؽضءثً ِٓ ثٌّٙجسر أٚ ِشفٍز ِشجدٙز ٌّشفٍز - 2

 )ِغ ثعضخذثَ  (ثٌٛعخ ثٌؼجٌٟ)وأدثء ِٙجسر, ِٓ ِشثفً أدثةٙج ٠ّىٓ صأد٠ضٙج ِغ ص٠جدر فٟ شذر ثٌّغ١ش

أٚ ػٕذ , أٚ ػٕذ ػًّ فجةؾ ثٌظذ فٟ ثٌىشر ثٌطجةشر , فٟ ِشفٍز ثالسصمجء ِغالً   (طذ٠شٜ ثإلعمجي

 .ثٌذٚسثْ فٟ سِٟ ثٌّطشلز أٚ ثٌمشص 

 

: انتىازن بيه االعذاد انبذوي انعاو واالعذاد انبذوي انخاص 

 ٠شثػٝ ػذَ ص٠جدر ثألصِٕز ثٌّخظظز ٌألػذثد ثٌذذٟٔ ثٌخجص ػٍٝ فغجح صٍه ثٌّخظظز 

. ٌألػذثد ثٌذذٟٔ ثٌؼجَ ٌّج فٟ رٌه صأع١ش ػجس ػٍٝ ِغضٜٛ ثالػذثد ثٌذذٟٔ ٌٍش٠جػٟ 

ٚأْ دؼغ ثٌّذسد١ٓ ٠خططْٛ دشثِؼ صذس٠ذ١ز ٌٍٕجشت١ٓ صؼضّذ دذسؽز وذ١شر ػٍٝ ثألػذثد ثٌذذٟٔ 

ثٌخجص ١ٍِّٙٓ ثألػذثد ثٌذذٟٔ ثٌؼجَ آ١ٍِٓ سفغ ِغضٛثُ٘ دغشػز وذ١شر ٚٚطٌُٛٙ فٟ عٓ ِذىشر 

. ثٌٝ ثٌّغضٜٛ ثٌؼجٌٟ ٚصقم١ك دطٛالس س٠جػ١ز

إْ ثٌٕجشت١ٓ ثٌز٠ٓ ٠ٕجٌْٛ ألغجؽ ِٓ ثالػذثد ثٌذٕٟ ثٌؼجَ لذ ٠ظٍْٛ ثٌٝ ثٌّغض٠ٛجس ثٌؼج١ٌز فٟ عٓ 

ِضأخشر ٌٚىٓ ِؼذي ّٔٛ ِغضٛثُ٘ ثٌش٠جػٟ ٠ىْٛ ثوغش ثٔضظجِج ٚدّؼذالس عجدضٗ ،فؼال ػٓ  

ثٔخفجع ِؼذالس صؼشػُٙ ٌالطجدز ثرث ِج لٛسٔٛث دألشثُٔٙ ثٌز٠ٓ ثعضخذِٛث صّش٠ٕجس صخظظ١ز 

. ١ٍِّٙٓ صّجس٠ٓ ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌؼجَ 

 

: كيفيت انمحافظت عهً مستىي االعذاد انبذوي 

أٚ عفش ِفجؽب ف١ظ ,      ػٕذِج ٠ٛثؽٙٗ ثٌالػخ إطجدز خف١فز أٚ ِشع ؽجسا أٚ فضشر ثِضقجْ 

. ٠ؼًّ رٌه وٍٗ ػٍٝ صزدزح ثٌّغضٜٛ 

    ثر ثْ ثٌضٛلف ػٓ ثٌضذس٠خ ثٌش٠جػٟ ٠ؤدٞ ثٌٝ فمذ ثٌضى١فجس ثٌّىضغذز فٟ أػؼجء ٚأؽٙضر 

ثٌؾٙجص ثٌؼظذٟ ٚثٌؾٙجص ثٌؼؼٍٟ ٚثٌؾٙجص ثٌؼظّٟ ثٌؾٙجص ثٌذٚسٞ ٚثٌؾٙجص )ثٌؾغُ ثٌق٠ٛ١ز 

إرث ِج ,فٟ ثألعذٛع ثألٚي % 7-6إر ٔؾذ صٕجصي ثٌىفجءر ثٌذذ١ٔز لذ ٠ظً ثٌٝ ِج د١ٓ , (ثٌضٕفغٟ

. ثعضشثؿ ثٌالػذ١ٓ سثفز وجٍِز دْٚ أٞ أدثء فشوٟ ٠زوش

دً إٔٗ ,  ٚثٌّذسح رٚ ثٌخذشر ال ٠ٕظش إٌٝ ٘زث ثٌضزدزح فٟ ثٌّغضٜٛ ػٍٝ إٔٗ فمذثْ ٌالػذثد ثٌذذٟٔ 

ثٔضىجعز ٚلض١ز ٌّغضٜٛ ثٌالػخ عشػجْ ِج ٠ّىٓ صالف١ٙج ٚثٌؼٛدر إٌٝ ثٌّغضٜٛ ِشر عج١ٔز ٚدأعشع 
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ِٓ خالي صؼذ٠ً ٚصغ١١ش عش٠غ فٟ د٠ٕج١ِى١ز فًّ ثٌضذس٠خ ف١ظ ٠ظٙش ِٓ خالي ,  ِج ٠ّىٓ 

. فضٝ ال ٠فمذ ثٌالػخ ؽضءث ٌٚٛ دغ١طج ِٓ ِغضٛثٖ , ثٌضغ١١ش فٟ ِىٛٔجس ثٌقًّ 

, ١ٌظ ثِشأ عٙالً  (ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌؼجَ ٚثٌخجص)أْ ِقجفظز ثٌالػخ ػٍٝ ِغضٛثٖ فٟ ِشفٍز 

ٚثٌؼًّ ػٍٝ ص٠جدر ثٌضى١فجس , ف١ظ ٠ضطٍخ رٌه صؼذ٠ً فٟ ِىٛٔجس فًّ ثٌضذس٠خ ِٓ ؽٙز 

فضٝ ال ٠مً ثٌّغضٜٛ ثٌزٞ , ثٌٛظ١ف١ز ثٌال٘ٛثة١ز ٌألؽٙضر ثٌذثخ١ٍز دؾغُ ثٌالػخ ِٓ ؽٙز أخشٜ 

ٚطً إ١ٌٗ ثٌالػخ ٚسدّج ٠ؤدٞ ػؼف ثٌضى١فجس ثٌٛظ١ف١ز ٌضٍه ثألؽٙضر إٌٝ فمذثْ ثٌالػخ 

.  ٌّىٛٔجس ثالػذثد ثٌذذٟٔ 

   وّج إْ فمذثْ ِىٛٔجس ثالػذثد ثٌذذٟٔ دؼذ ٔٙج٠ز ثٌّٛعُ ثٌضٕجفغٟ صذذأ ِٓ أخش ػٕظش ِٓ 

.  ػٕجطشثالػذثد ثٌضٟ أوضغذٙج ثٌالػخ ِؤخشثً ػٍٝ ِذثس فضشر ثالػذثد ثٌذذٟٔ 

  ٌزث ٠ؼًّ ثٌّذسدْٛ ؽج٘ذ٠ٓ إٌٝ صم١ًٍ ٔغذز  فمذثْ ثٚ ٘ذٛؽ ِىٛٔجس ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌؼجَ 

ٚثٌخجص دأعج١ٌخ ثٌضذس٠خ ثٌقذ٠غز ٚثٌّضّغٍز فٟ ٚعجةً ثٌشثفز ثال٠ؾجد١ز ثٌخجطز دّىٛٔجس فًّ 

ثٌضذس٠خ ٚخظٛطجً ثٌّقجفظز ػٍٝ ِغضٜٛ ثإلِىجٔجس ثٌٛظ١ف١ز ألؽٙضر ٚأػؼجء ثٌؾغُ ثٌذثخ١ٍز 

ثر إْ فمذثْ ٘زث ثٌؼٕظش ثٌُّٙ ِٓ ػٕجطش ِىٛٔجس ثٌّغضٜٛ ٠أخز ٚلضجً ؽ٠ٛالً فٟ ,دجٌضذس٠خ

. ثٌضذس٠خ فضٝ ٠ؼٛد إٌٝ ِغضٛثٖ 

 ٚدظٛسر ػجِز ٠ضٛلف ِغضٜٛ ٘ذٛؽ  ِىٛٔجس ثالػذثد ثٌذذٟٔ ػٍٝ ؽٛي ثٌفضشر ثٌضٟ ثعضغشلش 

٘زث دجإلػجفز إٌٝ ّٔؾ ثٌالػخ , الوضغجح ِىٛٔجس ثالػذثد ٌالػخ عٛثء فٟ لّز ٚثفذر أٚ أوغش 

ٚدزٌه ٠ٕظـ ثٌّذسدْٛ دجالدضؼجد ػٓ ثٌشثفز ثٌغٍذ١ز , ِٚغضٛثٖ فٟ ٔظجَ ثٌضذس٠خ فٟ صٍه ثٌّشفٍز 

فئرث ػجٚد ثٌالػخ ثٌضذس٠خ دؼذ رٌه ٠قضجػ ,ٚثٌضٟ ٠ضّغً ف١ٙج إ٠مجف ثٌذشثِؼ ثٌضذس٠ذ١ز ٌفضشر ؽ٠ٍٛز 

ثر ٠قذط ٔض١ؾز ٌزٌه ٘ذٛؽ فجد فٟ , إٌٝ فضشر ؽ٠ٍٛز فضٝ ٠ذذأ فٟ ثوضغجح ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌؾذ٠ذ

.  ِغضٜٛ وً ِىٛٔجس ثالػذثد ثٌذذٟٔ ٚصفىىٙج 

صؼذ , ثٚ ِجصغّٝ ثٌّشفٍز ثالٔضمج١ٌز دؼذ ٔٙج٠ز ثٌّٛعُ ثٌضٕجفغٟ (٘ذٛؽ ثٌّغضٜٛ) إْ ِشفٍز

, ِقطز صٛلف ٌالٔطالق ِٚٓ عُ صقم١ك ِغضٜٛ  دذٟٔ ؽذ٠ذ ِض١ّضر ػٓ ثٌّغضٜٛ ثٌغجدك ٌالػخ 

ٚدزٌه ٠ضغ١ش ِٓ عٕز صذس٠ذ١ز , ف١ظ إْ ِغضٜٛ ثالػذثد ثٌذذٟٔ  ١ٌظ عجدش ِٓ ف١ظ ثألعظ 

 . ألخشٜ ِٚٓ دٚسر إٌٝ دٚسر ِٚٓ دطٌٛز إٌٝ دطٌٛز أٚ دٚسر الفمز 

 

:      انتخطيظ نالعذاد انبذوي خالل خطت انتذريب انسىىيت 

صمغُ خطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز ثٌٝ فضشثس ثرث ِج وجٔش صقضٜٛ ػٍٝ ِٕجفغز ٚثفذر ثٚ ِٕجفغض١ٓ 

, ٚصؼذ خطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز ثٌّظٙش ثٌشة١غٝ ٌٍضخط١ؾ لظ١ش ثٌّذٜ. دؼؼّٙج دثخً دؼغ

 :٠ٚخضٍف صى٠ٛٓ خطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز ِٓ س٠جػز الخشٜ ؽذمج ٌطذ١ؼز ثٌضٕجفظ وّج ٠ٍٟ

: خطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز أفجد٠ز ثٌّٛعُ ثٌضٕجفغٝ - 1

  ٠ٚضُ ثٌضخط١ؾ ٌٍضذس٠خ خالٌٙج ػٍٝ أعجط ثْ ثٌّٕجفغز صضىْٛ ِٓ ػذد ِٓ ثٌّذجس٠جس ثٌّضظٍز ، 

٠ضطٍخ ٘زث ثٌضخط١ؾ ػٕج٠ز فجةمز فضٝ ثْ  .وّج ٘ٛ ثٌقجدط فٝ صخط١ؾ صذس٠خ س٠جػز وشر ثٌمذَ

ٌزث صىْٛ فضشر ثالػذثد ثٌذذٟٔ ِشفٍز . ٠قمك ث٘ذثفٗ ٚثْ ٠قمك ث٠ؼج ث٘ذثف ثالػذثد ؽ٠ًٛ ثٌّذٜ

 ثشٙش 7-6ٚثفذر ٚؽ٠ٍٛز ثالِذ صغضّش ثٌٝ 

 :خطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز عٕجة١ز ثٌّٛعُ ثٌضٕجفغٟ- 2

ٚف١ٙج .   ٠ٚضُ ثٌضخط١ؾ ٌخطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز ػٍٝ ثعجط ثْ ثٌغٕز صقضٜٛ ػٍٝ ِٛع١ّٓ صٕجفغ١١ٓ

٠ّش ثٌالػخ دفضشر ثػذثد دذٟٔ ثٌٚٝ عُ ٠ٕؾض ثٌّٕجفغجس فٝ ثٌّٛعُ ثالٚي عُ ٠ّش دفضشر ثعضشفجة١ز 
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صم١ّ٠ٛز ، عُ ٠ّش دؼذ رٌه دفضشر ثػذثد٠ز عج١ٔز عُ ثٔؾجص ثٌّٕجفغجس ٌٍّٛعُ ثٌغجٔٝ عُ ثٌّشٚس دفضشر 

ٌزث صىْٛ فضشر ثالػذثد ثٌذذٟٔ ِشفٍض١ٓ ٚصىْٛ ثٌّشفٍز ثالٌٚٝ ثؽٛي ِٓ . ثعضشفجة١ز صم١ّ٠ٛز عج١ٔز

.  شٙش 2,5-2 ثشٙش ثِج ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز 4ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز  ثر صغضغشق ثٌّشفٍز ثالٌٚٝ صمش٠ذج 

: خطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز ِضؼذدر ثٌّٛثعُ ثٌضٕجفغ١ز- 3 

   ٠ٚضُ ثٌضخط١ؾ ٌخطز ثٌضذس٠خ ثٌغ٠ٕٛز ػٍٝ ثعجط ٚؽٛد عالعز ِٛثعُ صٕجفغ١ز ثٚ ثوغش خالي 

 .ثٌغٕز ثٌٛثفذر

   ٠ضُ ثٌضخط١ؾ خالٌٙج دٕفظ ثعٍٛح ثٌخطز ثٌغ٠ٕٛز عٕجة١ز ثٌّٛعُ ثٌضٕجفغٟ فؼال ػٓ ِٛعُ 

ٌزث صىْٛ فضشر ثالػذثد ثٌذذٟٔ ِٓ عالعز ِشثفً ٚصىْٛ ثٌّشفٍز ثالٌٚٝ . صٕجفغٝ عجٌظ ثٚ ثوغش

ثؽٛي ِٓ ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز  ٚثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز ثؽٛي ِٓ ثٌّشفٍز ثٌغجٌغز ثر صغضغشق ثٌّشفٍز ثالٌٚٝ 

 شٙش ٚثٌّشفٍز ثٌغجٌغز لذ صٍغٝ ٚٔىضفٟ دجالػذثد 1,5-1 ثشٙش ثِج ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز 2,5-2صمش٠ذج 

.  ٔظف شٙش - 1ثٌذذٟٔ ثٌخجص ثٚ صجخز فضشر  

وّج ثْ ِشثفً ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌؼجَ ٚثٌخجص ٚثالػذثد ثٌّٙجسٞ ٚثٌخططٟ ٚثٌٕفغٟ ٟ٘ ِشثفً 

ِضذثخٍز ِغ دؼؼٙج صخذَ وً ِشفٍز ثٌّشفٍز ثٌضٟ ص١ٍٙج ٌزث ال٠ّىٓ فظً ِشثفً ثالػذثد ثٌش٠جػٟ 

ٚوٍّج ثلضشدٕج ِٓ ثٌفٛسِز ثٌش٠جػ١ز صمً . دفضشر ص١ِٕز ٚثّٔج ٕ٘جٌه صذثخً دٕغخ ِؼ١ٕز ٌىً ِشفٍز

 .ثصِٓ ٚٔغخ ثالػذثد ثٌذذٟٔ ثٌؼجَ  ٚثٌخجص ٚصضدثد ثصِٕز ٚٔغخ  ثالػذثد ثٌّٙجسٞ ٚثٌخططٟ 

 

 .  انمختهفت االعذاد في مراحم انتذريب
 : مرحهت انمبتذئيه  -1

 صذس٠ذٟ ٠ض١ّض دشٌّٛٗ ٚصؼذد ؽٛثٔذٗ ِغ ثٌضشو١ض ف١ٗ ػٍٝ ِٕٙجػثٌّشفٍز ثٌٝ ٚػغ  صقضجػ ٘زٖ   

(. ثٌضقًّ ،ثٌمٛر ، ثٌغشػز ،ثٌششجلز ،ثٌّشٚٔز )ثالػذثد ثٌؼجَ ثٞ صقغ١ٓ ثٌظفجس ثٌذذ١ٔز 

 ٠ٚضُ ثٌضذس٠خ فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ِٓ خالي ثعضخذثَ ثٌقًّ ثٌذذٟٔ ث١ٌّّض دشىً ثٌؼجح ِغ ثالدضؼجد 

. ثػذثد خجص % 10ثػذثد ػجَ ٚ %90ػٓ ثٌضخظض ثٞ ِج ٠ؼجدي 

 :مرحهت انمتقذميه - 2

٠ضُ ثػذثد خطز ٘زٖ ثٌّشفٍز ػٍٝ ثعجط ثٔٙج صىٍّز ٌٍّشفٍز ثٌغجدمز ٠ٚخضٍف ثالػذثد فٟ ٘زٖ 

ثٌّشفٍز ػٓ ثٌّشفٍز ثٌغجدمز ف١ظ صضُ ثٌؼٕج٠ز ث٠ؼج دجالػذثد ثٌخجص فضىْٛ ٔغذز ثالػذثد ثٌؼجَ ثٌٝ 

ٌٍضخظض  (%50)ثػذثد ػجَ ٚ  (%50)دّؼٕٝ ثْ ػ١ٍّز ثالػذثد صضُ ِٓ خالي  (1:1)ثٌخجص 

 . ٘زٖ ثٌّشفٍز ِشفٍز ثػذثد ٌٍّشفٍز ثٌضٟ ص١ٍٙجٚصؼذ (ثػذثد خجص دجٌّغجدمز )

 :مرحهت انمستىي انعاني -3

 ٘زٖ ثٌّشفٍز ثوّجي ٌالػذثد ثٌخجص دجٌّغجدمز ثٌزٞ دذأ فٟ ثٌّشفٍز ثٌغجدمز ِغ ثال٘ضّجَ صؼذ

ثِج % 10 ثٌضخظظٟ ٚصىْٛ ٔغذز ثالػذثد ثٌؼجَ ِج ٠مجسح ٌٍٕشجؽدضقغ١ٕٗ ٚصط٠ٛشٖ دجٌٕغذز 

 .ِٓ ثالػذثد  % 90ثالػذثد ثٌخجص ف١ىْٛ 

 

 :عىاصر االعذاد انبذوي وتشكيم االحمال انتذريبيت نها
  :انتحمم: اوال

 :٠ٕٚمغُ ثٌضقًّ ثٌٝ . ٘ٛ ِمذسر ثٌالػخ ػٍٝ ثالعضّشثس فٟ ثالدثء دفجػ١ٍز دْٚ ٘ذٛؽ فٟ وفجءصٗ 

ثٌضقًّ ثٌؼجَ ٠ٚمظذ دٗ لذسر ثٌفشد ػٍٝ ثدثء ثٌٕشجؽ ثٌذذٟٔ دشذر ِٕجعذز ٌّذر ؽ٠ٍٛز ٚثٌقؾُ دغ١ؾ 

د ٠ٚفؼً ٌزٌه ثٌضذس٠خ ثٌّغضّش / 140ْٔغذ١ج ِغ ػذَ ٚؽٛد فضشثس سثفز ٚثٌٕذغ ٠ىْٛ دقذٚد 

. دأٔٛثػٗ 

. ثٌضقًّ ثٌخجص ٠ٚمظذ دٗ ٘ٛ ٔض١ؾز ثسصذجؽ ثٌضقًّ ثٌؼجَ ِغ ثفذ ثٌّىٛٔجس ثٌذذ١ٔز ثالخشٜ 
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ٚفؾُ ل١ًٍ  (100-95)ٌٚض١ّٕز ثٌضقًّ ثٌخجص صىْٛ ثٌشذر ثلً ِٓ ثٌمظٜٛ ثٌٝ ثٌشذر ثٌمظٜٛ 

. ٔغذ١ج ِغ ٚؽٛد سثفز صضٕجعخ ِغ صِٓ ثدثء ثٌضىشثسثس ثٚ ثٌشذر 

. ٠ٚفؼً ثٌضذس٠خ ثٌفضشٞ ثٌضىشثسٞ ثٚ ثٌفجسصٍه ٌض١ّٕز ثٌضقًّ ثٌخجص 

: ٠ٕٚمغُ ثٌضقًّ ثٌخجص 

%  ٠ٚ75فؼً ثٌضذس٠خ ثٌضىشثسٞ ثٚ ثٌفضشٞ ثٌشذر : صقًّ ثٌمٜٛ -1

. ِشر  (25-15)ٚدضىشثس 

 د/140ْ-130 ثٚ ػٛدر ثٌٕذغ ثٌٝ .عجسثفز ث٠ؾجد١ز (90-60)ٚثٌشثفز د١ٓ ثٌضىشثسثس 

%. 90-٠ٚ80فؼً ثٌضذس٠خ ثٌفضشٞ ثٚ ثٌضىشثسٞ ٚثٌشذر : صقًّ ثٌغشػز -2

. ِشثس  ( 10-8)ٚصىشثس 

.  عج 300-180ٚثٌشثفز صىْٛ 

ٟ٘ ثػٍٝ لذس ِٓ ثٌمٛر ٠ذزٌٙج ثٌؾٙجص ثٌؼظذٟ ٚثٌؼؼٍٟ ٌّؾجدٙز ثلظٝ :انقىة انعضهيت : ثاويا

. ِمجِٚز خجسؽ١ز ِؼجدر 

. ِٓ ثٌمٛر ثٌمظٜٛ  (95-85)ٚصىْٛ ثٌشذر ف١ٙج : ثٌمٛر ثٌمظٜٛ -1

.  ِشثس 5-4 (ػذد ِشثس ثدثء ثٌضّش٠ٓ )ػذد ثٌضىشثسثس 

 . دلجةك 5-3فضشثس ثٌشثفز د١ٓ ثٌضّجس٠ٓ 

.  ثفؼً ؽش٠مز صذس٠ذ١ز ٌض١ّٕز ثٌمٛر ثٌمظٜٛ ٟ٘ ؽش٠مز ثٌضذس٠خ ثٌضىشثسٞ

. ِٓ ثٌمٛر ثٌمظٜٛ  (80-60)٠ىْٛ شذر ثٌضّش٠ٓ : ثٌمٛر ث١ٌّّضر دجٌغشػز - 2

.  ِشثس 8- 6ػذد ثٌضىشثسثس 

. دلجةك  ( 5-3)فضشثس ثٌشثفز 

 ٚثعٍٛح ثِج ٌض١ّٕز ثٌمٛر ث١ٌّّضر ٌٍغشػز فٕغضخذَ ؽش٠مز ثٌضذس٠خ ثٌفضشٞ ِشصفغ ثٌشذر ٚثٌضىشثسٞ

 . ثٌذال٠ِٛضشن

.  ثٌّمذسر ػٍٝ ثدثء فشوجس ِؼ١ٕز فٟ ثلً صِٓ ِّىٓ ٟ٘:  انسرعت:ثانثا

ثٌخجص ٌزث صىْٛ ثٌشذر ثلً ِٓ  ثٌؼجَ ٌٚٚض١ّٕز ثٌغشػز دشىً خجص ٠ىْٛ فٟ فضشر ثالػذثد 

% . 100-90ثٌمظٜٛ ثٚ شذر لظٜٛ 

. ِشثس  ( 10-5 )ػذد ثٌضىشثسثس 

 (د / 120ْ)دل١مز ثٚ ػٛدر ثٌٕذغ  ( 5- 3)ٚفضشثس ثٌشثفز 

 ثٌمذسر ػٍٝ صغ١١ش ثٚػجع ثٌؾغُ ثٚ عشػضٗ ثٚ ثصؾج٘جصٗ ػٍٝ ثالسع ثٚ ٟٚ٘:  انرشاقت: رابعا

. فٟ ثٌٙٛثء دذلز ٚثٔغ١جد١ز ٚصٛل١ش طق١ـ 

 %( . 100-95)ٌٚض١ّٕز ثٌششجلز ٠ىْٛ شذر ثدثء ثٌضّش٠ٓ  

 ( . 10-7)ػذد ِشثس صىشثس ثٌضّش٠ٓ 

. فضشثس ثٌشثفز صمضشح ِٓ ثٌشثفز ثٌضجِز 

. ٚٔغضخذَ ؽش٠مز ثٌضذس٠خ ثٌفضشٞ ٌض١ّٕز ثٌششجلز 

 ٚثٌّفظً ػٍٝ ثٌضقشن دجلظٝ ِذٜ فشوٟ  لذسر ثٌؼؼٍز ػٍٝ ثالؽجٌز ٟ٘: انمرووت:خامسا

. ِّىٓ 

% ( . 100-95)ٌٚض١ّٕز ثٌّشٚٔز ٠ىْٛ شذر ثدثء ثٌضّش٠ٓ 

. فضشثس ثٌشثفز صىْٛ سثفز ث٠ؾجد١ز وجٍِز فٟ ثٌضّجس٠ٓ ثٌغجدضز ٚغ١ش وجٍِز فٟ ثٌضّجس٠ٓ ثٌّضقشوز 

.  عج 30ِشر ثٚ ( 30-20)ػذد ِشثس صىشثس ثالدثء ثٚ صِٕٗ 

 


