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 ماكحأب نيينعملا دارفألاو تاهجلا نم ةمدقملا تاظوحلملاو تايئرملا هتنمضت ام مهأل صخلم

 )ثدحملا( فلؤملا قوقح ةيامح ماظن عورشم

 :ةمدقم

 يتلا تاظحالملاو تايئرملا مهأل اًصّخلُم رُشنت نأ ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلل بيطي

 نأشلا يوذو نيمتهُملاو مومعلل هحرط ّمت يذلاو ،فلؤملا قوقح ةيامح ماظن عورشم ىلع تدرو

 ددع غلب يتلاو ،ةيضاملا ةرتفلا لالخ لمعلا شروو يعامتجالا لصاوتلا ةّصنمو ةئيهلا عقوم ىلع

 داوم ىلع تاظحالمو ةماع تاظحالم ىلإ اهعيزوتو اهميسقت مت ةظحالم )١٧٠( نم رثكأ تاظحالملا

 ةصاخ ًةيانع اهل ةئيهلا تلوأ ؛ماظنلا عورشم داومب اهطابترا بسحب اهفينصت متو ماظنلا عورشم

 نم فدهلا رابتعالا يفً اذخأ ماظنلا عورشم ىلع اهنم بسانملا سكعو اهتساردو اهتعجارم تّمتو

 ةئيهلا ركشت هيلعو ؛ماظنلا عورشم جارخ ال اهتنراقم مت يتلا ةيلودلا تاسرامملاو ماظنلا رادصإ

 .ماظنلا عورشم نيسحت يف مهاسو هتايئرمو هتاظحالم ىدبأو مّدق نم عيمج اهرودب

 :ماظنلا عورشم ىلع ةئيهلل تدرو يتلا تايئرملاو تاظحالملا زربأ

 :ةماعلا تاظحالملا

 ىلع لوصف ىلإ ماظنلا عورشم داوم فينصت ةداعإ حرتقُم لوح تاظحالملا مظعم روحمتت •

 ،قوقحلا عاونأ ،قوقحلا باحصأ ،ةيامحلاب ةعتمتملا تافنصملا ،تافيرعتلا( :لاثملا ليبس

  .)... يماظنلا مادختسالا

 فتاوهلا تاقيبطتو يلآلا بساحلا تايجمرب يف ةثيدحلا ةينقتلا يف لصاحلا روطتلا ةاعارم •

 ريغلا ىدل لمعلا تالاح يف تافنصملا ةيكلمل ينوناقلا عضولا حضوت داوم عضوو ،ةلقنتملا

 .عورشملا ءاهنإب طبترم تقؤم دقعب وأ ،مئاد ةفيظو دقعب

 ةدراولا تابوقعلا نأ ثيح ةيلاحلا ةلحرملا تايطعم عم بسانتتل تابوقعلا ليدعت ةبسانم •

  .ةطوبضملا تاكاهتنالا مجح عم قفاوتت ال يلاحلا ماظنلا يف

 هنع جتن امم ةرواجملا قوقحلا باحصأ ىلإ ريشت ماظنلا عورشم ىلإ ماكحأ ةفاضإ ةبسانم •

 ةررقملا قوقحلا سفنب ةرواجملا قوقحلا باحصأ عتمت ىلإ ريشي ماع مكح ثادحتسا

   .قوقحلا كلت ةعيبط عم قفتي يذلا ردقلاب نكلو ،ماظنلا بجومب ةيمحملا تافنصملل

  .ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقح ذافنإ تاءارجإ يف صاخلا عاطقلا كارشأ ةبسانم •
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 :ماظنلا عورشم داوم ىلع تاظحالملا زربأ

 "تافيرعتلا" :ىلوألا ةداملا

 

 ةيلاتلا فيراعتلا ثادحتسا ىلع عورشملا لمتشأ دقو ؛فيراعتلا نم ددع ليدعتو ثادحتسا ةرورض

 ،ماعلا كلملا ،رشانلا ،ةعاذإلا ةئيه ،ريجأتلا ،عيزوتلا ،تيبثتلا ،ةرواجملا قوقحلا ،ءادألا ونانف ،راكتبالا(

  .)-ميتيلا– ردصملا لوهجملا فنصملا

 يعمسلا فنصملا ،يعامجلا فنصملا ،فلؤملا ،فنصملا( ةيلاتلا فيراعتلا نمً الك ليدعتو

  .)رولكلفلا- يبعشلا ثارتلا ،خسنلا ،رشنلا ،قتشملا فنصملا ،يرصبلا

 امب اهبيترت ةداعإو ،فيراعتلا لسلست ةعجارم ةاعارم ةرورض ىلإ ريشت يتلا تايئرملا ىلإ ةفاضإلاب

  .ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقحب ةصاخلا ميهافملا طبارت ققحي

 

 )رولكلفلا( يبعشلا ثارتلا :ةنماثلا ةداملا

  .)رولكلفلا( يبعشلا ثارتلاب ةصاخلا ةداملا ةغايص ليدعت ةبسانم

 

 ةيبدألا قوقحلا :ةعساتلا ةداملا

 ماظنلا يف ضراعت دوجو رهظي يلاحلا ماظنلا نأ ثيح فلؤملل ةيلاملاو ةيبدألا قوقحلا حاضيتسا

 متو ،همدع نم لزانتلاو لاقتنالل ةلباق ةيبدألا قوقحلا نوك يف مظنملا ةبغر ةفرعم هعم بعصي

 ةلباقلا قوقحلا يف ليصفتلا مت ثيح ثلاثلا لصفلا لالخ نم ثدحملا ماظنلا عورشم يف كلذ ةاعارم

   .لاقتنالل هلباق ريغلاو لاقتنالل

 

 ةئيهلل لوؤت يتلا قوقحلا :ةرشاعلا ةداملا

 ،ثدحملا ماظنلا عورشم يف اهل صاخ مكح عضوو ةميتيلا تافنصملل ةيامحلا ةئيهلا ينبت ةبسانم

 ةلوهجم وأ )ةميتيلا( تافنصملا ةئيهلل لوؤت ثيح ثدحملا ماظنلا عورشملا يف كاذ سكع متو

  .مهل ثراو دوجو نود اهباحصأ ىفوتي يتلا تافنصملا ىلع بترتت يتلا قوقحلا ىلإ ةفاضإلاب ردصملا
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  :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 صاخشألل تاف�نصملل لوصولا ليهستب ةقلعتملا تاءانثتسالا ضعب قيبطت ىلإ ةراشإلا ةرورض

  .ةقاعإلا يوذ

 

 يمازلإلا صيخرتلا :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 .ةصتخملا ةمكحملا ىلإ ريشت تاحلطصملا عيمج نوكتل حلطصملا ديحوت حارتقا

 

 تافلاخملا :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 لايح مت ام سكع كلذكو ،تابوقعلا فقس عفرو "تافلاخملا" دنب يف ليصفتلا نم ديزملا ةفاضإ

   .ةصتخملا مكاحملا ىلإ فلؤملا قوقح اياضق صاصتخا لقن

 

 ةئيهلا وشتفم :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا 

 ةيمالعإلا تآشنملا ةرايزو ،تافلاخملا طبض يف ةئيهلاب نوصتخملا نوفظوملا ريغل ةيحالصلا ءاطعإ

 يف ةيركفلا تافنصملا مدختست يتلا ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملاو تاعدوتسملاو ةيراجتلاو

  .ماهملا كلتب مايقلل ةصصختم تاكرش لمشتل ،اهتطشنأ

 
 


