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ةمدقم  
 ةموظنم ريوطت ىلإ ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ىعست
 ةبذاجلا لمعلا ةئيب ةئيهت ىلإ فدهت يتلا تارارقلاو ةمظنألا نم ةلماكتم
 ىلإ ىعست يتلا تاوطخلا دحأكو .لمعلا قوس تاروطت ةبكاومو ةنمآلاو
 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ريزو ردصأ ةموظنملا هذه لماكت قيقحت
 زيزعت ىلإ فدهي يذلاو نيلماعلا عيمج ًالماش لمعلا ةئيبل دحوملا ميظنتلا
 دعتو ،تايدحتلا ةجلاعمو صاخلا عاطقلا تآشنم يف لمعلا ةئيب ةيبذاج
 .لمعلا بحاص ىلع ةرشابم ةيلوؤسم نيلماعلل ةبسانملا لمعلا ةئيب ةئيهت
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:تافيرعتلا )أ  
 
 نيلماـــعلاب ةـــصتخملاو ةـــطيحملا فورـــظلا اـــهب دـــصقُي :لـــمعلا ةـــئيب •

 .لمعلا ناكمو تقو يف
 وأ ًالماـــع لّغـــشي يراـــبتعا وأ يـــعيبط صخـــش لـــك :لـــمعلا بحاـــص •

 .رجأ لباقم رثكأ
 وأ ًارــــكذ– يــــعيبط صخــــش لــــك وــــهو لــــماع اــــهدرفمو :نيلماــــعلا •

 لـــباقم هفارـــشإ وأ هـــترادإ تـــحتو لـــمع بحاـــص ةحلـــصمل لـــمعي -ىـــثنأ
 .هتراظن نع ًاديعب ناك ولو ،رجأ
 لّغـــشي ،يراـــبتعا وأ ،يـــعيبط صخـــش هريدـــي عورـــشم لـــك :ةأـــشنملا •

 وأ ًالـــحم ةأـــشنملا نوـــكت دـــقو .هـــعون ناـــك ًاـــيأ رـــجأ ءاـــقل ،رـــثكأ وأ ًالماـــع
 فـــيرعت عـــم قـــبطني اـــمب كـــلذ رـــيغ وأ ًاعنـــصم وأ هـــتاذب ًاـــمئاق ًالـــحم
 .ةأشنملا
 ضرـــع وأ عـــيبب هـــل صخرـــم طاـــشن ةـــلوازمل صـــصخم ناـــكم :لـــحملا •

 ليبـــــس ىـــــلع- ،رـــــثكأ وأ ةـــــمدخ ضرـــــع وأ ميدـــــقت وأ ،رـــــثكأ وأ ةعلـــــس
 ميدـــقت ،ةيئاـــسن تامزلتـــسم عـــيب ،يـــهيفرت طاـــشن :رـــصحلا ال لاـــثملا
 قوــــسلاو قــــلغملا قوــــسلا هــــنم نوــــكتي اــــم وــــه لــــحملاو .- تاــــبجو
 .هتاذب مئاقلاو حوتفملا
 تالـــحملا نـــم ددـــع يوـــحي عـــمجم نـــع ةراـــبع وـــه :قـــلغملا قوـــسلا •

 وأ ًاـــيلك ىـــطغم نوـــكيو معاـــطمو هـــيفرت نكاـــمأ يوـــحي دـــقو ةـــيراجتلا
 ،ةــــنيعم تاــــقوأب قــــلغتو حتــــفت ةددــــحم جراــــخمو لخادــــم هــــلو ،ًاــــيئزج
 .)ًايراجت ًاعمجم( كلذك ىمسُيو )لوملا( مسا ًةداع هيلع قلطُيو
 تالـــحملا نـــم ددـــع يوـــحي زـــكرم نـــع ةراـــبع وـــه :حوـــتفملا قوـــسلا •

 جراــــخمو لخادــــم هــــل سيــــلو ،ىــــطغم رــــيغ وأ ًاــــيئزج ىــــطغم ةــــيراجتلا
 .)ًايراجت ًازكرم( كلذك ىمسُيو ةددحم

 هـــل صخرـــم طاـــشن ةـــلوازمل صـــصخم ناـــكم يأ وـــه :هـــتاذب مئاـــقلا •
 .رــــثكأ وأ ةــــمدخ ضرــــع وأ ميدــــقت وأ ،رــــثكأ وأ ةعلــــس ضرــــع وأ عــــيبل
 يـــف دوـــجوملاو ةـــحوتفملا وأ ةـــقلغملا قاوـــسألا جراـــخ عـــقاولا وـــهو
 قوــــــسلا فــــــيرعت هــــــيلع قــــــبطني الو ،عراوــــــشلاو ةــــــسيئرلا قرــــــطلا
 .حوتفملا قوسلا وأ قلغملا
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 :ةطشنألا ةفاك يف نيلماعلا ليغشت طباوض )ب

 
   زييمتلا

 ًءاوـــس هيدل لمعلا طباوـــضو طورـــش يف نيلماعلا نيب زييمتلا لمعلا بحاـــص ىلع رظحي •
 لكش يأو نسلا وأ ةقاعإلا وأ سنجلا لثم هنع نالعإلا وأ فيظوتلا دنع وأ لمعلا ءادأ ءانثأ
 .ىرخألا زييمتلا لاكشأ نم
 يذ لمعلا يف ءاــــــسنلاو لاجرلا نم نيلماعلا روجأ نيب زييمتلا لمعلا بحاــــــص ىلع رظحي •

  .ةيواستملا ةميقلا

 
 نيلماعلا ةيرح ىلع طغضلا

 لكـشي امب لماعلا ةيرح ىلع طغـضلا هنأـش نم لمع يأب مايقلا لمعلا بحاـص ىلع رظحي •
 لـماـعلا ةـيرح كـلذ نمو ،لـمعلا يف ةـلماـعملا وأ صرفلا ؤفاـكت قيبطت فاـعــــــضإ وأ لاـطبإ
 ماكحالا عم قفاوتي امبو ةأـشنملا ةـسايـس ةفلاخم نود ،لمعلا ناكمو ،بـسانملا يزلا يف
  .ةيماظنلا
 ماهملا عم قفاوتت ال ةنهم ةلوازمل هيلع طغـضلا وا لماعلا رابجإ لمعلا بحاـص ىلع رظحي •

  .اهيلع قفتملا ةنهملا ةعيبط عم قفاوتتو ،لمعلا دقع يف اهيلع قفتملا
 وا كولــس وا تافرــصت وا لامعا ةــسراممل  نيلماعلا لالغتــسا لمعلا بحاــص ىلع رظحي •

 .ةماعلا بادآلا عم قفاوتي الو ماعلا يأرلا ةراثا يف ببستي رهظمب جورخلاب مهمازلا

 
 
 

 لمعلا ةئيب يف ةيكولسلا تايدعتلا

 لمعلا ةئيب يف ةيكولـــسلا تايدعتلا نم ةيامحلا طباوـــض دادعإ لمعلا بحاـــص ىلع بجي •
 ،اهماكحأب اهل نيعـــــضاخلا ملع لفكت ةليـــــسو يأب طباوـــــضلا كلت نع نالعإلاو ةأـــــشنملل
 .اهب مازتلالاو ملعلاب مهرارقاو
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 ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا

 ةينهملا ةحـــصلاو ةمالـــسلاو ةيامحلا دعاوقب مازتلالا نيلماعلاو لمعلا بحاـــص ىلع بجي •
 يف رهاظ ناكم يف نالعإلا لمعلا بحاــص ىلعو ،ةأــشنملا لخاد اهتايوتــسمو اهتاءارجإو
 ةيامحل ةمزاللا تاطايتحالا ذاختاو لامعلاو لمعلا ةمالــــسب ةــــصاخلا تاميلعتلاب ةاــــشنملا
 لئاسو لامعتساب ةلمعتسملا تالآلاو لمعلا نع ةمجانلا ضارمألاو راطخألا نم نيلماعلا
 .اهل ةررقملا ةياقولا

 
 

 نيلماعلا يز

 عم ضراعتي ال امب – هيدل نيلماعلا يز تاطارتــشال ميظنت عــضو لمعلا بحاــص ىلع بجي •
 ناكم يف لماعلا ماهم عم بــــسانتيو قئال ينهم رهظم نمؤي يذلا  – ةيعرــــشلا ماكحألا
 ،اهماكحأب اهل نيعـــــضاخلا ملع لفكت ةليـــــسو يأب تاطارتـــــشالا كلت نع نالعإلاو ،لمعلا
 .اهب مازتلالاو ملعلاب مهرارقاو
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 هايملا تارودو ةحارتسالاو ةالصلا ناكم

 ةحارتسالاو ةالصلل ناكم فينصتلا

 ةالصلا ناكم

 هايملا تارود

 لــــمــــعــــلا ةــــئــــيــــب
 يف اــمو ةــيبتكملا
 لـــثـــم اـــهـــمـــكـــح
 تاــــــــــكرــــــــــــــــشلا
 عناصملاو

 رخآو ءاــسنلا نم نيلماعلل ناكم ريفوتب مازتلالا لمعلا بحاــص ىلع بجي
 يأ( قئالو أيهمو صــــصخم )نيلماعلا نكامأو دادعأ بــــسح ىلع( لاجرلل
 ةحارتــــسالاو ةالــــصلا ءادأل )لمعلا ناكم نم ةبيرقو ،ًةفاظنو ،ًةحاــــسم
 ةـــصاخ ىرخأو ءاـــسنلل ةـــصاخ هايم تارودو )ةيمـــسرلا ةحارتـــسالا تاقوأ(
 .لاجرلل

 ةقلغملا قاوـــسألا
 ةحوتفملاو

 ةـحارتــــــسالاو ةالــــــصلا ءادأل ناـكم نم قوــــــسلا ةرادإ هرفوت اـمب ىفتكي
 .تالحملا لخاد اهريفوت بلطتي الو ،هايملا تارودو

 لــثم هــتاذــب مئاــقلا
 تالـــــــــحـــــــــمـــــــــلا
 مــــــعاــــــطــــــمــــــلاو
 اـــمو يـهاـــقــمـلاو
 اهمكح يف

 نم رثكأ نيلماـعلا ددـع ناـك لاـح يف
 ام بجيف لمعلا ناكم يف ةـــــسمخ
 :يلي

 :ءاـــــــسنلا نم نيلماــعلا ناــك اذإ •
 ةالـــــــصلا ءادأل ناـــكــم رــيــفوــت
 .نهل ةحارتسالاو

 :لاـــجرلا نم نيلماـــعلا ناـــك اذإ •
 ةالـــــــصلا ءادأل ناـــكــم رــيــفوــت
 .مهل ةحارتسالاو

 ءاـــــــسنلا نم نيلماــعلا ناــك اذإ •
 صاـــخ ناـــكـم رـيـفوـت :لاـــجرـلاو
 ءادأل لاجرلل صاخ رخآو ءاـــــسنلل
 .ةحارتسالاو ةالصلا

 ددـع ناـك اذإ اـهريفوت نم ىنثتــــــسي
 ناـكم يف لـقأـف ةــــــسمخ نيلماـعلا
 .لمعلا

 نم ةــبيرق وأ لــخاد اــهريفوت بــجي
 :يلي ام بسح لمعلا ناكم

 ءاــــــــسنلا نم نيلماــعلا ناــك اذإ •
 .نهل ةصاخ هايم ةرود ريفوت
 لاـــجرـلا نـم نـيـلـماـــعـلا ناـــك اذإ •

 .مهل ةصاخ هايم ةرود ريفوت
 ءاــــــــسنلا نم نيلماــعلا ناــك اذإ •

 هاـيم ةرود ريفوت بـجيف لاـجرلاو
 ةـــــصاخ ىرخأو ءاـــــسنلل ةـــــصاخ
 .لاجرلل

 :ةيلاتلا تالاحلا كلذ نم ىنثتسي

 بـحاــــــص لـبق نم اـهريفوت دـنع •
 .عمجملا
 تاــميظنت حمــــــست ال لاــح يف •

 تارود ريفوتب ةـــينعملا تاـــهجلا
 .ةيلخاد هايم
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  نيلماعلل دعاقملاو بتاكملا فينصتلا

 لـــمـــعـــلا ةـــئـــيـــب
 يف اـمو ةـيبتكملا
 لـــثـــم اـــهـــمـــكـــح
 تاـــــــــكرــــــــــــــشلا
 عناصملاو

 ةمئالمو ةبسانم دعاقمو بتاكم ريفوتب مازتلالا لمعلا بحاص ىلع بجي
 ىفتكُي الو ،لمعلا تاعاس لالخ كلذ مهلمع بلطتي نمل نيلماعلا ددعب
 .ةحارتسالا ناكم يف دعاقملاب

 ةقلغملا قاوــسألا
 ةحوتفملاو

 تاـعيبملا ةـبــــــساـحم نهم يف نيلماـعلا ددـعب ةـبــــــساـنم دـعاـقم ريفوت
 يعدـتــــــست ال يتلا نهملا نم اـهمكح يف اـمو "لاـبقتــــــسالا رتنواـك"و
 .ةحارتسالا ناكم يف دعاقملاب ىفتكُي الو ،لمعلا تقو لاوط فوقولا

 لـثم هـتاذـب مئاـقلا
 تالــــــــحــــــــمــــــــلا
 مـــــعاـــــطـــــمـــــلاو
 اـــمو يـهاـــقـمـلاو
 اهمكح يف

 

 ينورتكلإلا ينمألا ماظنلا وأ ةينمألا ةسارحلا

 لخادملا دنع ةـسارح ريفوت متي نأ لثم( ةيفاك ةينمأ ةـسارح ريفوت لمعلا بحاـص ىلع بجي • 
 لـخاد تالحملل ةـبــــــسنلاـبو ،)ةـبقارم تاريماـك لـثم( ينورتكلإ ينمأ ماـظن وأ )ةـيــــــسيئرلا
 ةــــسارح نم هريفوت متي امب ىفتكيف )تالوملا( ةقلغملا قاوــــسألاو ةحوتفملا قاوــــسألا
 امك ،ةلماك قوـــسلا ءاحنأ يطغت نأ ةطيرـــش هـــسفن قوـــسلا نم ينورتكلإ ماظن وأ ةينمأ
 ،لـــمـعـلا نـكاـــمأ يـطـغـت )ةـــبـقارـم تارـيـماـــك( يـنورـتـكـلإ يـنـمأ ماـــظـن عـــــــضو بـــجـي
 .نيلماعلا ةيصوصخ ةاعارم عم ،هدوجو لاح يف )نزخملا(عدوتسملاو
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   لمعلا ناكم تاطارتشا

 ةهجاو وأ ةيمــــــسرلا لمعلا تاقوأ ءانثأ لخادملا حتف لالخ نم رهاظ لمعلا ناكم نوكي نأ •
 .ةيجاجز
 .هلمع ةسراممل لماع لكل ةبسانم ةحاسم ريفوت •
 .نيسنجلا نيب ةولخلا رظحت •

 
  طقف ءاسنلل ةصصخملا تآشنملا

 ءاسنلاب صاخ ناكملا نأ حضوت زراب ناكم يف ةيداشرإ ةحول عضو لمعلا بحاص ىلع بجي •
 وأ تالحملا ًاـــــــضيأ كـلذ لـمــــــشيو ،اـهيف لاـجرلا لـمع رظحُي اـمك .لاـجرلا لوخد عونممو
 ءاــسنلا نم ءالمعلا( ءاــسنلل ةــصــصخملا كاــشكألا وأ ماــسقألا وأ اهتاذب ةمئاقلا تالحملا
 .)طقف

 

  طقف لاجرلل ةصصخملا تآشنملا

 نم ءالمعلا( طقف لاجرلل ةصـصخملا تآـشنملا يف ءاـسنلا ليغـشت لمعلا بحاـصل زوجي ال •
 .اهريغو ةيلاجرلا ةقالحلا تالحم ،ةيلاجرلا ةيضايرلا يداونلا لثم )طقف لاجرلا
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