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 الرحالت العائلية :

الرحالت االائليةرختالفيرناغرها منررئاحرهاالرحالت تالر اامررفي  اا حررحا  ا
نقررناغهررعنئاغررعتالنتررئ الهررفياملاالهقررئأاا تةررعتاحررها  رر ا اليررختاغئليررختا

 ساةعت.

طتايفا للا مرررئ ااةةرررئتاال ل ةرررختانررررئاحاحرررها  ررر اسرررائ تاالررر ل  ااقررر -064
نهامابفيكاا مئ اكائامهبغياهلئا  اتكو ال  مخت..اغريةخت...انهةئرخت الحر ا لكي

ذلركاحرها  ر ا  انت رمالاانرئاحاحها   ا بهئلهئابشك ا كرب  الونتاجنعا نهئ
طبئلا م النقناغيىاطحقاتارئحي مايفااةةرئت ال  انتالرسا سرئلةراتمرحا ما

افاضررراهةختايفايهئمرررئايفاا وانرررناا ففيترررختاالرررما رررحاغيرررة م اايرررةكهانهرررئ ا نرررع
 الحاليختاالائليةخت.

حهابئبااة  الاةةطرختالع اغيرىا ارحا ا سرحتكاغهروا االتهرعق ال نرما -064
ا ررركه النومررختاتاحمتةررختاقررم ال نررمانئتترركايفاالبيررعانتررر البيررعنماا  رريي ا

 يفابيع ا لاالبيعاال يات ل ه. ل نما عمٍقاتاحا 

لح رئ اغرع اإذااكهتايفا حاختاالتهعقاض اغيىابئبا حافكالوالرختا اا -064
ليححجابرعوولابارعاغارئلاالهةئارختا يهرئ ال رو  ا اإلعغئجا تاالىتاالاتفاحض

 يفاالغحاخت.

حهر ايفا  اتررفتةعا-كرح ايفمريااا–امحر ابطئنرختاتاحمتةرختايفمرةختا -064
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لقئ اترررك التوعغ رررئاغيرررىا ارررحا اغئليفرررك الفرررعلاغيرررىاغهوانررركاإ ااالفرررئ وااإ ا
 ذلك.

ة رررئاورررع االارررئلت  اات نهرررئ ا حرررئكهاالررررا  االاتررر ا احرررهانبررر  -060
 ليحةئ  الممارااة ئا عاالبمح اائال  احهاتيكاا حئكهاحئا حكه.

حترئللااقرطا  ا كرهاحو  رئألا بهئلركاغهرعحئاترحاا يرةئ االاتيةرق الال -064
تباررعنماغه ررئ ابرر اا ارر انهررئ احقئ نررختابرر ااةررقالالبئطرر  الالمرروابالا طرر  ا

تا  الاسررفا الررح م مالانررفما هئنشررف م ااررل اكررئنوااغيررىا رروابالااق ررماالررح ي
 بئبااةوا احتفوالئألا الائألابةهكالبةه م. ذلكاسةجا 

حيارعاغقبرئه ا اتة رئاحرئاالا الر  احرهاالقهروا االتيرئلةخت  يفاالتهرئ ق -066
لوئ ررختاالقهرروا االررما ررملاالاقةررعت ا لاحررئام ررع االتطررحتاالرررومختاحررهاالقهرروا ا
اإلبئالةررخت اللررةكهاالاارر اغيررىا  باررختا ررئل  ا غررئ ابررئةتساالررعالم الالفحمرر ا

حترررئتة اا-برررلذ اا اا-ويي الالفوغةرررختاا رررربقخت الا فئبارررختاا ررررفاحت اا رررياالرررعا
 ليهجئتاحهان هاالقهوا .

نررررررعاتكررررررو اعمررررررئ تاالشررررررواطت الالررررررحالت اغرررررررباالرررررررته الاسررررررففعا ا -064
غةةارختا ا رئب تااة ئاحفارختاكبرمت اللكرهاغهرعحئانفر كحاحرئانرعامشروقئاحرها يرئ 

 ائلهجئتانياا طير.

اخت اارررئالحلاغيرررىاتشرررجة اافةرررئ االائليرررختااةجرررئباعمهرررختاا رررح تاا رررري -064
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غيررررىالبررررر  الغررررع االفرررررئن ا يارررر  ا
حررها سرربئبانررع البهررختاحررهاغتررئفابهررتاحرررياخت الذلرركاغررربااتكررهاسررببئألا لال

ا طئلبختابئلففيياغهر  ا لابئلفررئن ابارع البرر .اا اي رئالفرئ ااةجرئباالر يا
 اتر كحا لاااةجرئبا لايركي   مرر المتريابرئلغحضاحهر  اح ارئاكرئ الرو انر ا

حررئامهئسررراحررهااةجررئبايفابيررع الررةملاحررهاالشررحأا  امهئسرررالبررر ايفابررت ا
   وحا.

 الررت اا  ررعنئ الفيررناغررهاالررحالت االائليةررخت ااررتا  ررعانتررركا -064
نئٍس امكو انعا ا  ا حاغيىاالكثماحهااحملطرئ ا ل  عاحهاحاكايفابحنئحج

جلاةررر االرررةئالةختالا ارررئقايفالنررتانةئسررري ابررر اا ارر االربنرررئحجامهئسرررانرررع تاا
 لظحلا م.

يفاالررحالت االائليةررختاانةررحاحررئذاامحمررعاححااقررو تاحررهاال ل ررخت الا بهررئ  ا -044
الىتاالمغئ احهاا طتئل ااقناغهعاطيبئهتم النت االربنرئحجاالر يامهئسرب م ا

 بئله ئمختانياحطيبك.لااارائ هتمانياسائ تك

كررررهابشويررررئألاحرررر ا بهئلرررركاحاطئ أل..سررررفةئأل..اكررررها ررررو تا وررررحاابكرررر ا -044
 مالسررئححنم ا غ ررمامررحل ا بررئنمابشررك ا عمررع ا غ ررمايرري  ايررئ ك ماحفاررف

 مكرحل اك ااةوا  االمانعامشةعنئا لت ااةةئتاالةوحي.

االربنرررئحجاالارررئليي انرررما نرررتاب غارررئلاالطرررب اإذااكرررئ ا -044 يفاالررررتحا رررما
نهرررئ االئ رررختاإ االطرررب  اامحررر ا طتئلررركايفااله نرررئ اا ئ  ةرررختا يهرررئ االحاليرررخت ا
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الطارئ اا تيريخت اتلايارماكةرنانرياتفاررا قئطبر ا ار اعل فركانرياالرمالفرئ ا
 طوالاغاحنئالكيامرفقحاالب ئايفانيبك.

االو برررررئ االغ الةرررررختاا سئسرررررةخت ا لاتبئغرررررعابررررر ا لنئهترررررئ الإذاا -044 الاتيررررروج
اضررررطح  اإ اذلرررركاائ ارررر ابرررر اكرررر ال بررررختالل بررررختال بررررئ اوتةتررررخت اتهشررررطا
البع  التحسماالرائ تاغيةرك الغيرىا طتئلرك.الالاتاارعاإ اتر وماالو برئ ا
غهالنف ئالتقرئ  ا رربنمابمررب تااقرعامرها مااةةرئ احرهاإظ رئ االرئ ف ماإ ا

 الطائ .

 غيرررما طتئلررركاكةرررنامررررففعحو ا   ررر تاالفررر اكح اكةرررنامشررر ل  -040

اا  رحاض اكةررناحيئسربو االتهررئ ق اا رحسايفانتوسرر ماالثقرختاحبكررحاأل االالة ررم
 ل ا ماحهاباةع النب اذلكايجاا ماغيىاك اذلك.لا

 اا طتررررئلاغيررررىاكةتةررررختاالفائحرررر احرررر ا فيكررررئ الهحررررحلاغيررررىاتو ةرررر -044
اآلوررررح احررررها حثررررئلا فيكررررئ االتهررررئ ق ا لاا حررررئكهاالائحررررخت..ل منئ الكةتةررررختا
اةتئظاغية رئتاالرىتانغرحسايفانتوسر ماالترساالقروقااآلورحال فيكئتر  الالرىتا

 نهايايفا نتر ماالحنئبختاال اتةخت.

اباررعاالئ ةررئ ا طتئلرركاا فايقررختاقوامررئهتم  -046 لوالفرر ااييحسررئ ا الاتررهملل
ل لوان  الليقئ ئالالكئتراكفئب النيا  الا ا اكتألايفااهِّ امهام اب اليرئ ك ما

 نوامئهتم التاحفاغيىاإبعاغئهتم.
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نةرررررما ارررررحا ا سرررررحتكا ولرررررختا -044
ا غارئلاالرماتهئسررانوامرئ اا بهرئ  اارلذااكرئ ا سرئحئألاارل ا وئ رختا شرئنعت

ح فارئألابشرنل االحمئضرختانئ لئألاال اا كفبئ  الإذااكئ ا  ت االحسم الإذااكئ 
 نك ا...لااكئ احمو األاال ا ت االفمومح  ال ا حئكهاالحمئضخت الإذا

غايةررئألامهارريايفانتوسرر ماالثقررختالالرررهااإل ا ت الذلرركا اغارر ابحنئ ررئألا -044
برر  اترروع اا مررئ اوةررحامقررو ا الررعاا بهررئ اح ررئ اإ ا تاالحاليررخت ااةررهةماالربنررئحجاا

اليرررخت النرررواا حيرررعالا و ررر ايفاذلررركاكرررئحتألتاحرررهايرررحا ااةئ ةرررئ  التررر اكحاالحا
الةرررو  ا حِّقرررئاايرررهاتهرررع السررروفاحتمررر اغيرررىالقطرررئ ا ةيرررخت ال غارررئلا الارررختا

تهفقع ا لاتو  ابشك احبئيح النب اذلكااقرعاحتفرئجاإ ا احمعت.الت كحا  اال
 ضبطا غمئبكابشك ا كرب.

الحاليرررختتااحفئغررررتررررعااجلررو  ال ايكرررماتفحايرررو ا ل بررئ اوتةترررخت -044
 القةبختاحايقختاغيىاالة ح. ئ ةئتكايفا اي ئانيالبقةختاال

لكررررررئحما االفمررررررومحاالئاةررررررئ اوئ ررررررختا هرررررر اتاحضرررررر ئاليمرررررررعحئ ا -044
 ائالحلاغيىاانفهئل ئ المحي ئاحاكايفا التتك.

ليقطرررئ ابرررعل اانفررر اعامهمررر ا  اتررررففع االئحررر ايتيررري الاالرررحلا -044
غيرررىا  امكرررو انررر اااةئحررر اوتةرررناالررروع  الكررر لكاحيررررها  احتاررر اغعسرررختا

لذاكررحتااالفةئطةررخت ال  اتفرر ل ابغطررئ اليكررئحماالةحاة ررئااحقحبررختاحهئسرربخت اليررئالهئألا
 غهعانطولاا طحا لان للاالحذاذا لاترئنطاالثيج.
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حفتئلتألانئيرحاألا الاتكهايفا اليفكاحيطحبئألااةيطحباحهاالولك اكه -044
 الرحل ايفانيوباغئليفك.

اال ررئهاالرر يا  فرر تااقررر ا ا غهررعحئاحت نرركاا حررو  الترررمايفا رررم -044
 ةبمال بعليناوماألاحه ئ.الي ما  ربينايفاحم

غيررررما بهررررئ  االرررررهاالفهةررررةم الاالغفاررررئ اغيررررىاالررررهتمل الذلرررركابرررر  ا -040
مهةاررواا ةرر ا  حاضرر مايفا ررحا م ال  ام ورر لااكرر ااالفةئ ررئهتمالكرر امررو احررها

  التهتم.

وتارررئ اا طترررئلالإعغرررئ  ما حرررحاحفونررر  اضررر الررر لكااليررروالألا للةرررختا -044
هرررر احثرررر انررررر هانبرررر ا  اتقرررر  الذلرررركابرررر  اتيرررر ا رررروال احشررررجاختال طتررررئلا 

  ا العاث.

الاتو  ا لاتحيبا بهئ  ا حرئ االهرئسالبمرو اححتتر  اار لكاالرحيا  ا -046
 مترعاغية ماكئح ا اليف م.

  امكررو اا حررحايررو اابرر الاا ةرر ا  اناررو ا بهئ نررئاغيررىاالحمررختاالررح ي -044
لهفرر كحاوررتلاتطبةررقانرر ااا حررحا  ررمامتفقررعل اا ررربتاالكئاةررخت الاا اررحا االائليررخت 

يفااله ئمرررختالرررفكها نرررتاحرررهامرررح  االقرررحا االه رررئليالاا ا لررر ااايرررةكهاا حرررحايررروا
اوئ ررختايفااةررئال االررمانررعاتاحضرر ماليفطررح ا لاتترررعاالحاليررختابشررك اغررئ  

الررررىتاحرررر انرررر ااالقررررحا اا اي ررررماقفئ لنرررر اب نتررررر مابطحمقررررختاحاةهررررختاوةررررحا  الا
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 تو   ما نتاإلة ااةففئ لهابح بف م.

حفاررع ت انررعاتيررطحاإ اكئنررتا سررحتكاكبررمتاإ ا  اتررركهايفا ررحفا -044
اةحرررهابرركا  اتقررةما نرررتاحرر ابايرر م ال  اتقرررةماا  احرر ابايرر مااآلورررح ا
لاالررحلاغيررىا  اتكررو االغررحفاحفجررئل تاماتررف ابةه اررئاببررئب الالاتغترر اغرره ما

 اكح اهلماال مئ ت.

يفابارررررعاالتهرررررئ قامرررررفماترررررواما حارررررختا لارررررئبال طترررررئل ا لامهةارررررو ا -044
حرهانر هاالغرحف احرئبقئ الح ح ئنئ  ااتيالنتابقئلكايفاالتهعقااسفتعا

 لذلكاب  ات و ا طتئلكاإلة ئ ال  اتشئ ك ما لائقم.

يفا التترركاالاإسررحافالالاتقفررم اللكررهاحة انةررختا ررع تا ررروبخت ااررتا -044
نكثرررررحاحرررررهاالكائلةرررررئ النتئ ررررر ايفالنرررررتاا سئسرررررةئ ا نهرررررئاالا يررررركاا برررررئلوا

 ا طيوبخت.

 

 


