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 دليل الحوكمة

مدونة السموكقواعد   

ٌٙج، ٠ُؼضذشْٚ ٚثٌّّث١ٍٓ  عائم نهرعاية األسرية بمحافظة تربة جمعية  إْ ثٌّضطٛػ١ٓ أٚ ثٌّٛظف١ٓ فٟ

ِغؤ١ٌٚٓ، شخص١جً ٚجّجػ١جً، ػٓ دػُ ٚصش٠ٚج أػٍٝ ثٌّغض٠ٛجس ثٌّّىٕز ِٓ ثٌغٍٛن ثألخاللٟ ٚثٌّٕٟٙ. ٚػ١ٍٗ 

ثٌجّؼ١ز ِّٚث١ٍٙج ٠جخ أْ ٠ّضٕؼٛث فٟ ج١ّغ ثألٚلجس ٚثٌظشٚف ػٓ ثٌم١جَ دأ٠ز  فئْ ج١ّغ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ فش٠ك

ْ ػ١ٍُٙ أْ ٠ضم١ذٚث دجٌّذجدا ثألعجع١ز ٌٍفش٠ك ٚأْ أػّجي لذ صؼضذش فٟ ػذثد عٛء ثٌغٍٛن ٚثٌضصشف. وّج إ

 .٠ذضشِٛث ثٌّغضف١ذ٠ٓ ٚثٌّغضذم١ٓ ثٌز٠ٓ صضؼٙذ ثٌجّؼ١ز دخذِضُٙ، ٚثٌز٠ٓ لذ ٠ىٛٔٛث ػٍٝ ثصصجي ِؼُٙ

 :انمجال وانغاية

ثٌجّؼ١ز ِٓ ِضطٛػ١ٓ ِٚٛظف١ّٓ، وّج صٕطذك ػٍٝ أٞ أفشثد  صٕطذك ٘زٖ ثٌضؼ١ٍّجس ػٍٝ ج١ّغ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ

ؼضذشْٚ ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ خذِز ثٌفش٠ك أٚ ثٌّّث١ٍٓ ٌٗ. ٚألغشثض ٘زٖ ثٌّذٚٔز، أِج ِصطٍخ ثٌجّؼ١ز آخش٠ٓ ٠

ٚإٌٝ ج١ّغ ثٌؼ١ٍّجس / ثٌٕشجغجس  عائم نهرعاية األسرية بمحافظة تربة جمعية  فٟ ٘زٖ ثٌّذٚٔز فأٔٗ ٠ش١ش إٌٝ

ً فٟ د١ٕز ثٌجّؼ١ز، ٠ٚضذًّ ج١ّغ ثٌؼج١ٍِٓ ِغؤ١ٌٚز ظّجْ ثٌضم١ذ دّذٚٔز ثٌغٍٛن  ً ِٚؤعغ١ج ثٌّشٌّٛز لج١ٔٛٔج

 .٘زٖ

 :انمجاالت انتانية” مدونة انسهىك ” تشمم 

ػٍٝ أدثء فش٠ك ثٌؼًّ ٚصصشفجصُٙ  جدثخ١ٍجً ٚخجسج١جً ٚعّؼضٙ ثٌجّؼ١ز ، ٠ؼضّذ ػًّانكرامة واننساهة واالنتساو

جّؼ١ز ٠ؼًّ ػٍٝ أعجط ثٌجذثسر ٚثٌٕضث٘ز ٚثالٌضضثَ دؼًّ ثٌجّؼ١ز ِٚٙجِٙج. ٚصضٛلغ ثٌ وّج أْ ثٌفش٠ك فٟ

 :ثٌجّؼ١ز ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ث١ٌّذثْ أْ ٠ضم١ذٚث دّج ٠ٍٟ

 ٟٔثدضشثَ ٚصٕف١ز ٚصش٠ٚج ثٌّذجدا ثألعجع١ز ٌٍؼًّ ثإلٔغج. 

  ُٙدٕضث٘ز ِٓ أجً صذم١ك ِغض٠ٛجس ػج١ٌز ِٓ ثٌّغؤ١ٌٚز ث١ٌّٕٙز ٚثإلٔججصثٌم١جَ دج١ّغ ٚثجذجص. 

 ثٌّذجفظز ػٍٝ ثٌٕضث٘ز فٟ ج١ّغ ػاللضُٙ ثٌؼ١ٍّز دثخً ثٌجّؼ١ز ٚخجسجٙج ػٍٝ دذ عٛثء. 

 ثالعضخذثَ ثألِثً ٌٍّٛثسد ثٌضٟ ٠ضذٍّْٛ ِغؤ١ٌٚضٙج. 

  عٛثًء وّٛظف١ٓ أٚ ِضطٛػ١ٓدٕجء أػٍٝ ثٌّغض٠ٛجس ثٌّّىٕز ِٓ ث١ٌّٕٙز د١ٓ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌجّؼ١ز. 

  ثدضشثَ ثٌضٕٛع فٟ ِىجْ ثٌؼًّ ٚل١ّز ثٌّٙجسثس ثٌفشد٠ز ٚٚجٙجس ثٌٕظش ثٌضٟ ٠ضّضغ دٙج ِخضٍف

 .ثألشخجص، دّٓ ف١ُٙ أٌٚته ثٌز٠ٓ ٠ٕضّْٛ إٌٝ خٍف١جس ثمجف١ز ٚصؼ١ّ١ٍز أخشٜ

 ًجّؼ١ز دئ٠ججد١ز فٟ أٞ ٔشجغثٌ صّث١. 

 ٟثٌّضطٛع أٚ ثٌّٛظفِغؤ١ٌٚجس “ ثٌضم١ذ دجٌّغؤ١ٌٚجس ثٌّذسجز ف”. 
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 :سىء انتصرف وانسهىك

٠ّٕغ ج١ّغ ثٌؼج١ٍِٓ ػٓ ثٌم١جَ دأ٠ز أػّجي لذ صؼضذش فٟ ػذثد عٛء ثٌضصشف أٚ ثٌغٍٛن، ٠ٚذ١ٓ ثٌجضء ثٌضجٌٟ ِٓ 

ز ٌألػّجي ثٌّذظٛسر، وّج أٔٗ ٠شًّ أِثٍز ػٍٝ أػّجي ِذذدر صؼضذش٘ج ثٌجّؼ١ز ِخٍّز  ِّ ٘زٖ ثٌّذٚٔز ثٌفتجس ثٌؼج

عٛء عٍٛن فجدح، ٚرٌه دغخ خطٛسر ثٌفؼً، ٚػِّٛجً فئْ أٞ ثعضغالي ٌٍغٍطز عٛف ٠ؼضذش فٟ دجٌضصّشف أٚ 

 .ػذثد عٛء ثٌغٍٛن ثٌفجدح

 :انتهاكات انقىانين وانتعهيمات

 ٌٍجّؼ١ز خشق ثٌمٛث١ٔٓ ثٌؼجِز. 

 .ثٔضٙجوجس ثٌمٛثػذ ٚثٌضؼ١ٍّجس ثٌّٛظٛػز 

 ٔ١ٔٛز ثٌّطٍٛدزِّجسعز أٞ ٔشجغ أٚ ِذجدسر دْٚ ثٌذصٛي ػٍٝ ثٌّٛثفمجس ثٌمج. 

 :اساءة استخداو انسهطة

 :" ػٍٝ أٔٙجإساءة استخداو انمنصب انىظيفي"   عائم نهرعاية األسرية بمحافظة تربة جمعية صؼّشف 

وً ػًّ ٠ضعّٓ ثعضخذثَ ثٌّٕصخ ثٌٛظ١فٟ أٚ ثٌّّٙز ثٌّىٍف دٙج ثٌّٛظف أٚ ثٌّضطٛع ٌضذم١ك ِصٍذز 

ٌٍّؼج١٠ش ثٌّؼّٛي دٙج ظّٓ ثٌجّؼ١ز ٚرٌه دىً أشىجي ثالعضغالي ِٓ خجصز رثص١ز ٌٕفغٗ أٚ ٌجّجػضٗ ِٚخجٌفز 

وً أشىجي ثالعضغالي إعجءر  جّؼ١ز ثٌ( . صؼضذش انمحسىبية، انرشىة، االبتساز، نهب انمال انعاو، انىاســطة)

ً ٌّذٚٔز ثٌغٍٛن ثٌخجصزٚثٔضٙجن ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثٌضؼ١ٍّجس ثٌّؼّٛي دٙج ظّٓ ثٌجّ ٕذ دجٌؼج١ٍِٓ صذش د ؼ١ز ٚخشلج

 .عٛء ثٌضصشف ٚثٌغٍٛن
 

أػٍٝ ِٓ ثٌشفجف١ز فٟ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌؼج١ٍِٓ ف١ٙج  ثً جّؼ١ز وً شىً ِٓ أشىجي ثإلعجءر ٌضعّٓ دذثٌٚلذ ٚظذش 

 :ٚصشًّ ِج ٠ٍٟ

صٕف١ز ثٌّٛظف / ثٌّضطٛع أػّجي ٌصجٌخ فشد أٚ جّجػز أٚ جٙز ٠ٕضّٟ إ١ٌٙج ِٚخجٌفز ٌمٛث١ٔٓ   :ثٌّذغٛد١ز

 .ِغضذم١ٓ ٌٙجثٌجّؼ١ز ٚدْٚ أْ ٠ىٛٔٛث 

دصٛي ثٌّٛظف أٚ ثٌّضطٛع ػٍٝ أِٛثي أٚ أ٠ز ِٕجفغ أخشٜ ِٓ أجً صٕف١ز ػًّ أٚ ثالِضٕجع ػٓ  : ثٌششٛر

 .صٕف١زٖ ِخجٌفجً ٌألصٛي ٚثٌمٛث١ٔٓ ثٌٕجظّز ٌؼًّ ثٌجّؼ١ز
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غٍخ غ١ش ِششٚع ٌٍٛصٛي إٌٝ ثٌٙذف ثٌّخطػ ٌٗ أٚ ٌٙذف ثٌّٕفؼز ثٌشخص١ز ٚرٌه ِٓ خالي  : ثالدضضثص

٠ذ دجإلِغجن أٚ ثإلفصجح ػٓ ِغضٕذثس أٚ لشثسثس أٚ ِؼٍِٛجس عش٠ز ػٓ ػًّ ثٌجّؼ١ز إرث ٌُ ٠ىٓ ٕ٘جٌه ثٌضٙذ

 .إرْ ِٓ إدثسر ثٌجّؼ١ز دزٌه

ثعض١الء ثٌّٛظف ػٍٝ ثٌّجي ثٌؼجَ ٌٕفغٗ دجعضخذثَ ثٌطشق غ١ش ثٌّششٚػز ٚثعضغالي  : ٔٙخ ثٌّجي ثٌؼجَ

 .ٌٍذصٛي ػٍٝ ِىجعخ شخص١زثٌصالد١جس ثٌّّٕٛدز ٌٗ دّٛجخ ثٌّٕصخ ثٌٛظ١فٟ 

ثٌضذخً ٌصجٌخ فشد أٚ جّجػز دْٚ ثالٌضضثَ دأصٛي ثٌؼًّ ٚثٌىفجءر ثٌالصِز ٌضذم١ك ِٕفؼز شخص١ز  : ثٌٛثعطز

 .ِٓ ٚسثء ٘زث ثٌضذخً

وً ِج روش عجدمجً إعجءر العضخذثَ ثٌّٕصخ ثٌٛظ١فٟ ٠ٚضُ   عائم نهرعاية األسرية بمحافظة تربة جمعية صؼضذش 

 .ثٌضأد٠ذ١ز ثٌٛثسدر فٟ ِذٚٔز ثٌغٍٛن دذك وً ِٛظف أٚ ِضطٛع لجَ دأدذ ٘زٖ ثألفؼجي ثصخجر ثإلجشثءثس

 :آ١ٌجس ٚلج٠ز ِٚىجفذز ثإلعجءر ٌٍّٕصخ ثٌٛظ١فٟ

 :جّؼ١ز ػٍٝ ظّجْ فؼج١ٌز ثٌٛلج٠ز ِٓ ثالعضغالي ثٌٛظ١فٟ ِٓ خاليثٌصؼًّ 

 )انمساءنةانشفافية، اننساهة، جّؼ١ز ثألعجع١ز ٌٍغٍٛن ثٌج١ذ )ثٌصذم١ك ِذجدا 

ػٍٝ صذفك ثٌّؼٍِٛجس ثٌذل١مز ٚفٟ ِٛثل١ضٙج ٚصذجدي ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌضصشف دطش٠مز ِىشٛفز  انشفافية د١ث صمَٛ

دذ١ث ٠ضّىٓ ثٌّؼ١ْٕٛ دشجْ ِج ِٓ شؤْٚ ػًّ ثٌجّؼ١ز ِٓ جّغ ثٌّؼٍِٛجس دٌٛٗ ٚأخز دٚس فؼجي فٟ ثٌىشف 

 .ِٚٓ خالي ثإلججدز ػٍٝ ثالعضفغجسثس ػٓ ثٌّغجٚا عٛثء دجٌٛعجةً ثٌّشة١ز أٚ ثٌّغّٛػز أٚ ثٌّمشٚءر

فٟٙ ِجّٛػز ثٌم١ُ ثٌّضؼٍمز دجٌصذق ٚثألِجٔز ٚثالٌضضثَ ٚصمذ٠ُ أػٍٝ ِغضٜٛ ِٓ ثٌغٍٛن  اننساهة ٚأِج ػٓ

ثألخاللٟ ٚثٌّٕٟٙ ثٌضٟ صعّٓ ثٌٛلٛف فٟ ٚجٗ ِظج٘ش ثٌفغجد ٚثٌضٟ ٠ضُ ثٌضشو١ض ػ١ٍٙج فٟ ثٌضذس٠ذجس لذً 

 .الي ثالجضّجػجس ثٌذٚس٠زثالٌضذجق دجٌؼًّ ٚثٌضزو١ش دٙج خ

فٟٙ ٚثجخ ثٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ ثٌٛظجةف ػٓ صمذ٠ُ صمجس٠ش دٚس٠ز دٛي ع١ش ثٌؼًّ فٟ ثٌجّؼ١ز  انمساءنة ٚأِج

ٚدشىً صفص١ٍٟ ٠ٛظخ ثإل٠ججد١جس ٚثٌغٍذ١جس ِٚذٜ ثٌٕججح ٚثإلخفجق ٚصذًّ ثٌّغؤ١ٌٚز ػٓ لشثسثصُٙ 

 .ٚثالججدز ػٓ أٞ ثعضفغجس

 :صمجس٠ش ثٌشلجدز ثٌّج١ٌز

دضمذ٠ُ صمجس٠ش٘ج ثٌذٚس٠ز ٌّٕجلشضٙج ِغ  عائم نهرعاية األسرية بمحافظة تربة جمعية ثإلدثسر ثٌّج١ٌز فٟ صمَٛ 

ِجٍظ ثإلدثسر ٠ٚؼشض ػٍٝ أػعجء ثٌّجٍظ ِذ١ٕجً ف١ٙج ثإل٠شثدثس ٚثٌّصشٚفجس ثٌفؼ١ٍز ِٚمجسٔضٗ ِغ ِج لذس 

 .ِٓ لذً ِٚغ ثٌضمش٠ش ثٌغجدك
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ثٌذٕى١ز إٌٝ ثٌّشثجؼز ٚثٌجشد ثٌذٚسٞ ٚثٌّفججب ٌىجفز ِذض٠ٛجس ثٌخض٠ٕز صخعغ خضثةٓ ثٌجّؼ١ز ٚدغجدجصٙج 

ٚدذعٛس ٌجٕز صؼ١ٓ ِٓ لذً ِجٍظ ثإلدثسر ٚدذعٛس أ١ِٓ ثٌصٕذٚق، ٠ذشس ٘زث ثٌجشد دّذعش ٠ٛظخ 

 .ٔض١جز ثٌجشد دجخضصجس ٠ٚثذش دّذعش ثجضّجع ِجٍظ ثإلدثسر

ث١ِٛ١ٌز ٠ٚجخ أْ صىْٛ ٘زٖ ثإلشؼجسثس ِضغٍغٍز ٠مَٛ ثٌّذجعخ دئػذثد إشؼجسثس ثٌخصُ ٚثإلظجفجس ٌٍؼ١ٍّجس 

 .ِٚٛظخ دٙج ثٌغذخ ِٚٓ ثٌّذ٠ٓ ٚثٌذثةٓ

 :صفؼ١ً ٔظجَ ثٌشىجٜٚ

٠ذك ألٞ ِضعشس ِٓ دشثِج ٚٔشجغجس ثٌجّؼ١ز ثعضخذثَ ٔظجَ ثٌشىجٜٚ ثٌّضٛثجذ فٟ ثٌجّؼ١ز ٠ٚضُ ثٌشد  -

 .خط١جً ػٍٝ وً شىٜٛ دذ١ث ٠شثجغ ِجٍظ ثإلدثسر ثٌشىجٜٚ دشىً ِٕٙجٟ

 .ثعضخذثَ ٚعجةً ثٌضذل١ك ٚثٌّذجعذز ٚوّج ٟ٘ ِؼضّذر فٟ ثٌٕظجَ ثٌذثخٍٟ ٌٍجّؼ١ز -

 .صذذ٠ذ ثإلجشثء ثٌضأد٠ذٟ ثٌالصَ دذك ثٌؼجًِ ثٌّمصش ٚرٌه وّج ٘ٛ ِذ١ٓ فٟ ِذٚٔز ثٌغٍٛن -

 :ع١جعز لذٛي ثٌٙذث٠ج أٚ ثٌؼطج٠ج

ٙج ـٛي ثٌٙذث٠ج ٚثٌؼطج٠ج أٚ صذجدٌـٛع لذـذػ ِٛظـٝ ظــػٍ عائم نهرعاية األسرية بمحافظة تربة جمعية صؼًّ   

ظّٓ ثٌؼًّ فٟ ثٌجّؼ١ز أٚ ِغ ثٌجٙجس ثٌضٟ صضؼجًِ ِغ ثٌجّؼ١ز ِٓ خالي ِجّٛػز لٛثػذ صذٛي دْٚ صذٌٛٙج 

 :إٌٝ سشٛر

 أْ صىْٛ ثٌٙذ٠ز رثس ل١ّز سِض٠ز . 

 أْ صىْٛ غ١ش ِضىشسر ٚدّٕجعذز ٚثظذز . 

 أال صىْٛ ِذجٌغ ٔمذ٠ز أٚ ِج ٠ؼجدٌٙج . 

 ش ِذٚٔز ثٌغٍٛن ثٌخجصز دجٌجّؼ١ز ٚأْ صىْٛ ظّٓ ثٌذذٚد ث١ٌّٕٙز ٚثألخالل١ز ثٌضٟ أال صٕضٙه ِؼج١٠

 . صفشظٙج ٘زٖ ثٌّذٚٔز

 ًأال صٙذف إٌٝ صأ١ِٓ ثٌذصٛي ػٍٝ شٟء غ١ش ِٕجعخ فٟ ثٌّمجد. 

 ِٕغ صعجسح ثٌّصجٌخ: 

 ال ٠جٛص ألػعجء ِجٍظ ثإلدثسر ثٌجّغ د١ٓ ػع٠ٛز ِجٍظ ثإلدثسر ٚثٌؼًّ ٌصجٌخ ثٌجّؼ١ز دأجش. 

 ال ٠جٛص ٚجٛد أػعجء فٟ ِجٍظ ثإلدثسر صشدػ د١ُٕٙ ػاللز لشثدز ِٓ ثٌذسجز ثألٌٚٝ ٚثٌثج١ٔز. 

 ال ٠جٛص ثوضغجح أٞ ثِض١جصثس فٟ ثٌخذِجس ٔض١جز ػع٠ٛز ِجٍظ ثإلدثسر. 
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 :ثالٔضٙجوجس ثأل١ِٕز

 ػذَ ثالٔص١جع ٌٍضؼ١ٍّجس ثأل١ِٕز ٌىً ٔشجغ فٟ أٞ دشٔجِج دغخ صٛص١جس ثٌجٙجس ثٌّؼ١ٕز . 

 ٌ ًجّؼ١زٍثٔضٙجوجس ٚظغ ثٌّضطٛع أٚ ثٌّٛظف وّّث. 

  ٚثإلدالء دأ٠ز د١جٔجس ػ١ٍٕز ف١ّج ٠ضؼٍك دضٛف١ش ثٌشٛث٘ذ ٚثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ لذ ٚصٍش إٌٝ ثٌّضطٛع أ

ثٌّٛظف دذىُ ِٕصذٗ، فٟ أٞ ٔٛع ِٓ أٔٛثع ثإلجشثءثس ثٌمج١ٔٛٔز، ِثً ثٌشٛث٘ذ أٚ ثٌّؼٍِٛجس إٌٝ 

 .ِغذك ِٓ ِجٍظ إدثسر ثٌجّؼ١زدٚثةش ثالدػجء ثٌؼجَ، دْٚ أِش 

 جّؼ١زثٌ ثالعضخذثَ غ١ش ثٌّششٚع ٌشؼجس. 

  ٔشش ثٌّؤٌفجس أٚ ثٌّمجالس أٚ ثألٔشطز ثٌّضؼٍمز دجٌجّؼ١ز فٟ ِٕشٛسثس خجسج١ز دذْٚ ثٌّٛثفمز ثٌّغذمز

 .ٌّجٍظ إدثسر ثٌجّؼ١ز

 أٞ فؼً أٚ صمص١ش لذ ٠غٟء إٌٝ ِىجٔز ثٌجّؼ١ز. 

 ٚثٌضمج١ٌذ أٚ ثٌّؼضمذثس ثٌذ١ٕ٠ز ػذَ صمذ٠ُ ثالدضشثَ ثٌالصَ ٌٍؼجدثس. 

 ثإلّ٘جي أٚ ثٌغشلز:

 ثٌضفش٠ػ دّّضٍىجس ثٌجّؼ١ز عٛثء دشىً ِضؼّذ أٚ دفؼً ٔجصج ػٓ ثإلّ٘جي. 

 ٓثالفضشثء ثٌىجرح أٚ ثالدػجء ثٌىجرح دذ١جٔجس وجردز ٚو١ذ٠ز أٚ ثصٙجَ دجغً ألدذ ثٌّضطٛػ١ٓ أٚ ثٌّٛظف١. 

 :ثالٔضٙجوجس ثٌفشد٠ز أٚ ثٌجّجػ١ز

 .أفشثد ثٌؼًّ دذْٚ ػٍّٗ، ٚٔشش٘ج صص٠ٛش أدذ -

 .، أٚ أٞ ِغضف١ذ ِٓ ثٌجّؼ١ز جّؼ١ز دفع ثٌٕؼّز  ثإلعجءر ثٌشف١ٙز ألٞ ػعٛ ِٓ فش٠ك -

 .ثالػضذثء ثٌجغذٞ ػٓ غش٠ك ثٌعشح دأٞ ٚع١ٍز أٚ أدثر -

 :ثإلجشثءثس ثٌضأد٠ذ١ز

، فئٔٗ  عائم نهرعاية األسرية بمحافظة تربة جمعية  ثٌخجصز ”ِذٚٔز ثٌغٍٛن“ فٟ دجي ٚلٛع ِخجٌفز ألدىجَ

ع١ضُ صذ١ٍغ ثٌّخجٌف دجالدػجءثس ثٌّمذِز ظذّٖ / ظذّ٘ج، ٚ عٛف ٠ضجح ٌٗ / ٌٙج ثٌٛلش ثٌّٕجعخ ٌإلججدز ػٍٝ ِثً 

أ٠جَ فٟ دجٌز عٛء ثٌغٍٛن ٚثٌضٟ ٠ّىٓ صّذ٠ذ٘ج إٌٝ شٙش ٚثدذ فٟ  01٘زٖ ثٌضُٙ )ٚػجدر ِج ٠ىْٛ رٌه خالي 

فٛس صمذ٠ُ ثالدػجء أْ ٠ىف ٠ذّ ثٌفشد ثٌّؼٕٟ ػٓ  جّؼ١زثٌ ثٌفجدح(، ٚ ٠جٛص ٌّجٍظ إدثسردجٌز عٛء ثٌغٍٛن 
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ثٌؼًّ ثٌٛظ١فٟ أٚ ثٌضطٛػٟ دضٝ صذٚس ثٌمشثس ثٌٕٙجةٟ، وّج ٠ذك ٌّجٍظ ثإلدثسر ٚدغخ صمذ٠شٖ ثٌخجص، أْ 

ثس ثٌّٕجعذز، ٚ ٠ؼمذ ثجضّجع ٌّضجدؼز ثٌٕظش فٟ ثالدػجء ٚ صمذ٠ُ ثٌٕص١ذز ٌٗ / ٌٙج ف١ّج ٠ضؼٍك دجإلجشثء

لصجسٜ جٙذ٘ج ٌعّجْ أْ صضُ ج١ّغ ثإلجشثءثس ثٌّذضٍّز  ئم نهرعاية األسرية بمحافظة تربةعاجمعية  عضذزي

 .دذك ثٌّضطٛػ١ٓ أٚ ثٌّٛظف١ٓ

جّؼ١ز ، فئٔٗ ٠جٛص ٌشة١ظ ِجٍظ ثإلدثسر أٚ ٔجةذٗ ثٌ إرث وجْ ثالدػجء جٛ٘ش٠جً ظذ أٞ ِضطٛع أٚ ِٛظف فٟ

 :َ دأدذ ثٌخ١جس٠ٓٚدغخ صمذ٠شُ٘ ثٌخجص ثٌم١ج

 .صٛج١ٗ إٔزثس ٌٍّؼٕٟ أٚ ٚظؼٗ صذش ثالخضذجس-0

، ٚإرث صذ١ّٓ أْ  جّؼ١زثٌ إٔٙجء ثٌؼًّ ِؼٗ دأثش فٛسٞ ٚٚفك ثٌضؼ١ٍّجس عجس٠ز ثٌّفؼٛي ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌؼج١ٍِٓ فٟ-2

 .ثالدػجء ١ٌظ ٌٗ أعجط ٚدجغً، فئْ عجً ثٌّضطٛع أٚ ثٌّٛظف ثٌّؼٕٟ ع١صذخ ِذشةجً ِٓ ثٌضّٙز أٚ ثٌشه

 :ثٌخصٛص١ز

ِٚؤِٕز ظّٓ لغُ ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز  صُذفع ثٌٍّفّجس ثٌشخص١ز ٌىً ثٌّضطٛػ١ٓ أٚ ثٌّٛظف١ٓ فٟ أِجوٓ ِذذدر

 .دصشث

 .٠ذك ٌٍّذ٠ش ثٌضٕف١زٞ ٚ ِغؤٚي لغُ ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز فٟ ثٌجّؼ١ز فمػ ِشثجؼز ٘زٖ ثٌٍّفجس

١جس ثٌّذذد ٌٕٛع ثٌّؼٍِٛز ثٌّغّٛح ثٌجٙجس ثٌضٟ ٠غّخ ٌُٙ ثٌذصٛي ػٍٝ دؼط ثٌّؼٍِٛجس ِٓ ثٌٍّفجس ) ِؼ

 .ُ٘: ثٌمغُ ثٌّجٌٟ ، لغُ ثٌضذل١ك ، ثٌّذ٠ش ثٌّذجشش  ػًّ ثٌجٙز ثٌطجٌذز ٌٙج (  إػطجةٙج ٠ىْٛ ِضٛثفمج ِغ

 :ثٌضذ١ٍغ ػٓ ثالٔضٙجوجس
 

إرث صذ١ٓ ألٞ ِضطٛع أٚ ِٛظف أْ ٕ٘جن أٞ شه أٚ ثشضذجٖ ف١ّج ٠ضؼٍك دجالٔضٙجن ٌّذٚٔز ثٌغٍٛن 

جّؼ١ز ، فئٔٗ ٠ضؼ١ٓ ػ١ٍٗ / ػ١ٍٙج ثٌضذ١ٍغ ػٓ ٘زٖ ثٌشىٛن ٚثٌشذٙجس ِٓ خالي صٕذٚق ثٌشىجٜٚ أٚ جٌد ثٌخجصز

 .ِٓ ثالصصجي ثٌّذجشش ِغ ثٌّغؤٚي ثٌّذجشش، أٞ ِٓ خالي ثٌضغٍغً ثإلدثسٞ ثٌّؼضشف دٗ

 :ثٌضٛػ١ز

 .ٍٝ ِذٚٔز ثٌغٍٛنِغؤ١ٌٚز ثالغالع ػ عائم نهرعاية األسرية بمحافظة تربة جمعية  ٠ضذًّ ج١ّغ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ

 :ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌى١ٍز

ٍِضِْٛ دض١ٙتز د١تز صذٛي دْٚ ثعضغالي ٚصذػُ صٕف١ز  ”ِذٚٔز ثٌغٍٛن“ ج١ّغ ثألشخجص ثٌز٠ٓ صٕطذك ػ١ٍُٙ

ثٌّؼج١٠ش ثٌٛثسدر ف١ٙج ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌغٍٛن، ٚثٌؼًّ ػٍٝ ثٌّذجفظز ػٍٝ ٘زٖ ثٌذ١تز، ٠ٚضذًّ سة١ظ ِجٍظ 

 .دػُ ٚصط٠ٛش ثألٔظّز ثٌالصِز ٌٍذفجظ ػٍٝ ٘زٖ ثٌذ١تزثإلدثسر ِغؤ١ٌٚجس خجصز فٟ عذ١ً 

 


