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 ةمدقم

 ىلإ فدهت يتلا تارارقلاو ةمظنألا نم ةلماكتم ةموظنم ريوطت ىلإ ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرــــشبلا دراوملا ةرازو ىعــــست

 هذه لماكت قيقحت ىلإ ىعـــست يتلا تاوطخلا دحأكو .لمعلا قوـــس تاروطت ةبكاومو ةنمآلاو ةبذاجلا لمعلا ةئيب ةئيهت

الماــــش لمعلا ةئيبل دحوملا ميظنتلا ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرــــشبلا دراوملا ريزو ردــــصأ ةموظنملا
ً

 يذلاو نيلماعلا عيمج 

 ةبــــسانملا لمعلا ةئيب ةئيهت دعتو ،تايدحتلا ةجلاعمو صاخلا عاطقلا تآــــشنم يف لمعلا ةئيب ةيبذاج زيزعت ىلإ فدهي

 .لمعلا بحاص ىلع ةرشابم ةيلوؤسم نيلماعلل
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 :تافيرعتلا )أ
 

 .لمعلا ناكمو تقو يف نيلماعلاب ةصتخملاو ةطيحملا فورظلا اهب دصقُي :لمعلا ةئيب •
غشي يرابتعا وأ يعيبط صخش لك :لمعلا بحاص •

ّ
الماع ل

ً
 .رجأ لباقم رثكأ وأ 

اركذ– يعيبط صخــش لك وهو لماع اهدرفمو :نيلماعلا •
ً

 وأ هترادإ تحتو لمع بحاــص ةحلــصمل لمعي -ىثنأ وأ 

اديعب ناك ولو ،رجأ لباقم هفارشإ
ً

 .هتراظن نع 

غــشي ،يرابتعا وأ ،يعيبط صخــش هريدي عورــشم لك :ةأــشنملا •
ّ

الماع ل
ً

ايأ رجأ ءاقل ،رثكأ وأ 
ً

 نوكت دقو .هعون ناك 

الحم ةأشنملا
ً

الحم وأ 
ً

امئاق 
ً

اعنصم وأ هتاذب 
ً

 .ةأشنملا فيرعت عم قبطني امب كلذ ريغ وأ 

- ،رثكأ وأ ةمدخ ضرع وأ ميدقت وأ ،رثكأ وأ ةعلـس ضرع وأ عيبب هل صخرم طاـشن ةلوازمل صـصخم ناكم :لحملا •

 هنم نوكتي ام وه لحملاو .- تابجو ميدقت ،ةيئاـسن تامزلتـسم عيب ،يهيفرت طاـشن :رـصحلا ال لاثملا ليبـس ىلع

 .هتاذب مئاقلاو حوتفملا قوسلاو قلغملا قوسلا

 نوكيو معاطمو هيفرت نكامأ يوحي دقو ةيراجتلا تالحملا نم ددع يوحي عمجم نع ةرابع وه :قلغملا قوــسلا •
اـيلك ىطغم

ً
اـيئزج وأ 

ً
ةداـع هـيلع قلطُيو ،ةـنيعم تاـقوأـب قلغتو حتفت ةددـحم جراـخمو لـخادـم هـلو ،

ً
 )لوملا( مسا 

اعمجم( كلذك ىمسُيو
ً

ايراجت 
ً

(. 

 هـل سيلو ،ىطغم ريغ وأ ًاـيئزج ىطغم ةـيراـجتلا تالحملا نم ددـع يوحي زكرم نع ةراـبع وه :حوتفملا قوـــــسلا •

ازكرم( كلذك ىمسُيو ةددحم جراخمو لخادم
ً

ايراجت 
ً

(. 

 ضرع وأ ميدقت وأ ،رثكأ وأ ةعلــــس ضرع وأ عيبل هل صخرم طاــــشن ةلوازمل صــــصخم ناكم يأ وه :هتاذب مئاقلا •

 الو ،عراوــــــشلاو ةــــــسيئرلا قرطلا يف دوجوملاو ةـحوتفملا وأ ةـقلغملا قاوــــــسألا جراـخ عقاولا وهو .رثكأ وأ ةـمدـخ

 .حوتفملا قوسلا وأ قلغملا قوسلا فيرعت هيلع قبطني

 

 :ةطشنألا ةفاك يف نيلماعلا ليغشت طباوض )ب
 

 زييمتلا

 نالعإلا وأ فيظوتلا دنع وأ لمعلا ءادأ ءانثأ ًءاوــس هيدل لمعلا طباوــضو طورــش يف نيلماعلا نيب زييمتلا لمعلا بحاــص ىلع رظحي •

 .ىرخألا زييمتلا لاكشأ نم لكش يأو نسلا وأ ةقاعإلا وأ سنجلا لثم هنع

  .ةيواستملا ةميقلا يذ لمعلا يف ءاسنلاو لاجرلا نم نيلماعلا روجأ نيب زييمتلا لمعلا بحاص ىلع رظحي •

 

 نيلماعلا ةيرح ىلع طغضلا

 ؤفاكت قيبطت فاعـــضإ وأ لاطبإ لكـــشي امب لماعلا ةيرح ىلع طغـــضلا هنأـــش نم لمع يأب مايقلا لمعلا بحاـــص ىلع رظحي •

 ةأـــشنملا ةـــسايـــس ةفلاخم نود ،لمعلا ناكمو ،بـــسانملا يزلا يف لماعلا ةيرح كلذ نمو ،لمعلا يف ةلماعملا وأ صرفلا

  .ةيماظنلا ماكحالا عم قفاوتي امبو

 ،لـمعلا دـقع يف اـهيلع قفتملا ماـهملا عم قفاوتت ال ةـنهم ةـلوازمل هـيلع طغــــــضلا وا لـماـعلا راـبجإ لـمعلا بـحاــــــص ىلع رظحي •

  .اهيلع قفتملا ةنهملا ةعيبط عم قفاوتتو

 يف ببـستي رهظمب جورخلاب مهمازلا وا كولـس وا تافرـصت وا لامعا ةـسراممل نيلماعلا لالغتـسا لمعلا بحاـص ىلع رظحي •

 .ةماعلا بادآلا عم قفاوتي الو ماعلا يأرلا ةراثا
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 لمعلا ةئيب يف ةيكولسلا تايدعتلا

 يأب طباوـضلا كلت نع نالعإلاو ةأـشنملل لمعلا ةئيب يف ةيكولـسلا تايدعتلا نم ةيامحلا طباوـض دادعإ لمعلا بحاـص ىلع بجي •

 .اهب مازتلالاو ملعلاب مهرارقاو ،اهماكحأب اهل نيعضاخلا ملع لفكت ةليسو

 

 ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا

 ،ةأــشنملا لخاد اهتايوتــسمو اهتاءارجإو ةينهملا ةحــصلاو ةمالــسلاو ةيامحلا دعاوقب مازتلالا نيلماعلاو لمعلا بحاــص ىلع بجي •

 ةمزاللا تاطايتحالا ذاختاو لامعلاو لمعلا ةمالـسب ةـصاخلا تاميلعتلاب ةاـشنملا يف رهاظ ناكم يف نالعإلا لمعلا بحاـص ىلعو

 .اهل ةررقملا ةياقولا لئاسو لامعتساب ةلمعتسملا تالآلاو لمعلا نع ةمجانلا ضارمألاو راطخألا نم نيلماعلا ةيامحل

 

 نيلماعلا يز

 رهظم نمؤي يذلا – ةيعرـــشلا ماكحألا عم ضراعتي ال امب – هيدل نيلماعلا يز تاطاخبـــشال ميظنت عـــضو لمعلا بحاـــص ىلع بجي •

 اهل نيعـــــضاخلا ملع لفكت ةليـــــسو يأب تاطاخبـــــشالا كلت نع نالعإلاو ،لمعلا ناكم يف لماعلا ماهم عم بـــــسانتيو قئال ينهم

 .اهب مازتلالاو ملعلاب مهرارقاو ،اهماكحأب

 

 هايملا تارودو ةحاخبسالاو ةالصلا ناكم

 هايملا تارود ةالصلا ناكم ،ةحاخبسالاو ةالصلل ناكم فينصتلا

 اــمو ةــيبتكملا لــمعلا ةــئيب

 تاكرـــــشلا لثم اهمكح يف

 عناصملاو

 نكامأو دادعأ بـــسح ىلع( لاجرلل رخآو ءاـــسنلا نم نيلماعلل ناكم ريفوتب مازتلالا لمعلا بحاـــص ىلع بجي

ةحاــــسم يأ( قئالو أيهمو صــــصخم )نيلماعلا
ً
ةفاظنو ،

ً
 ةحاخبــــسالاو ةالــــصلا ءادأل )لمعلا ناكم نم ةبيرقو ،

 .لاجرلل ةصاخ ىرخأو ءاسنلل ةصاخ هايم تارودو )ةيمسرلا ةحاخبسالا تاقوأ(

 ةــــقــــلــــغــــمــــلا قاوــــــــسألا

 ةحوتفملاو

 لخاد اهريفوت بلطتي الو ،هايملا تارودو ةحاخبـــسالاو ةالـــصلا ءادأل ناكم نم قوـــسلا ةرادإ هرفوت امب ىفتكي

 .تالحملا

 تالحملا لـثم هـتاذـب مئاـقلا

 اـمو يهاـقملاو معاـطملاو

 اهمكح يف

 يف ةـــــــسمخ نم رثكأ نيلماــعلا ددــع ناــك لاــح يف

 :يلي ام بجيف لمعلا ناكم

 ناـكم ريفوت :ءاــــــسنلا نم نيلماـعلا ناـك اذإ •
 .نهل ةحاخبسالاو ةالصلا ءادأل

 ناــكم ريفوت :لاــجرلا نم نيلماــعلا ناــك اذإ •
 .مهل ةحاخبسالاو ةالصلا ءادأل

 ريفوت :لاجرلاو ءاسنلا نم نيلماعلا ناك اذإ •
 ءادأل لاجرلل صاخ رخآو ءاـسنلل صاخ ناكم

 .ةحاخبسالاو ةالصلا

 ةــــسمخ نيلماعلا ددع ناك اذإ اهريفوت نم ىنثتــــسي

 .لمعلا ناكم يف لقأف

 بـسح لمعلا ناكم نم ةبيرق وأ لخاد اهريفوت بجي

 :يلي ام

 ةرود ريفوت ءاـــــــسنلا نم نيلماــعلا ناــك اذإ •
 .نهل ةصاخ هايم

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

 لاـــجرلاو ءاــــــــسنلا نم نيلماـــعلا ناـــك اذإ •
 ءاـــــــسنلل ةـــــــصاــخ هاــيم ةرود ريفوت بــجيف

 .لاجرلل ةصاخ ىرخأو

 :ةيلاتلا تالاحلا كلذ نم ىنثتسي

 .عمجملا بحاص لبق نم اهريفوت دنع •

 تاـــهـجـلا تاـــمـيـظـنـت حـمــــــست ال لاـــح يـف •
 .ةيلخاد هايم تارود ريفوتب ةينعملا
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 نيلماعلل دعاقملاو بتاكملا فينصتلا

 اــمو ةــيبتكملا لــمعلا ةــئيب

 تاكرــــشلا لثم اهمكح يف

 عناصملاو

 بـلطتي نمل نيلماـعلا ددـعب ةـمئالمو ةـبــــــساـنم دـعاـقمو بـتاـكم ريفوتب مازتلالا لـمعلا بـحاــــــص ىلع بـجي

 .ةحاخبسالا ناكم يف دعاقملاب ىفتكُي الو ،لمعلا تاعاس لالخ كلذ مهلمع

 ةــــقــــلــــغــــمــــلا قاوــــــــسألا

 ةحوتفملاو
 نم اهمكح يف امو "لابقتــسالا خبنواك"و تاعيبملا ةبــساحم نهم يف نيلماعلا ددعب ةبــسانم دعاقم ريفوت

 تالحملا لـثم هـتاذـب مئاـقلا .ةحاخبسالا ناكم يف دعاقملاب ىفتكُي الو ،لمعلا تقو لاوط فوقولا يعدتست ال يتلا نهملا

 اـمو يهاـقملاو معاـطملاو

 اهمكح يف

 

 

 ينوخبكلإلا ينمألا ماظنلا وأ ةينمألا ةسارحلا

 لثم( ينوخبكلإ ينمأ ماظن وأ )ةيـسيئرلا لخادملا دنع ةـسارح ريفوت متي نأ لثم( ةيفاك ةينمأ ةـسارح ريفوت لمعلا بحاـص ىلع بجي •

 ةـــسارح نم هريفوت متي امب ىفتكيف )تالوملا( ةقلغملا قاوـــسألاو ةحوتفملا قاوـــسألا لخاد تالحملل ةبـــسنلابو ،)ةبقارم تاريماك

 تاريماك( ينوخبكلإ ينمأ ماظن عــضو بجي امك ،ةلماك قوــسلا ءاحنأ يطغت نأ ةطيرــش هــسفن قوــسلا نم ينوخبكلإ ماظن وأ ةينمأ

 .نيلماعلا ةيصوصخ ةاعارم عم ،هدوجو لاح يف )نزخملا(عدوتسملاو ،لمعلا نكامأ يطغت )ةبقارم

 

 لمعلا ناكم تاطاخبشا

 .ةيجاجز ةهجاو وأ ةيمسرلا لمعلا تاقوأ ءانثأ لخادملا حتف لالخ نم رهاظ لمعلا ناكم نوكي نأ •

 .هلمع ةسراممل لماع لكل ةبسانم ةحاسم ريفوت •

 .نيسنجلا نيب ةولخلا رظحت •
 

 طقف ءاسنلل ةصصخملا تآشنملا

 رظحُي امك .لاجرلا لوخد عونممو ءاـــسنلاب صاخ ناكملا نأ حـــضوت زراب ناكم يف ةيداـــشرإ ةحول عـــضو لمعلا بحاـــص ىلع بجي •

اـضيأ كلذ لمـشيو ،اهيف لاجرلا لمع
ً

 نم ءالمعلا( ءاـسنلل ةـصـصخملا كاـشكألا وأ ماـسقألا وأ اهتاذب ةمئاقلا تالحملا وأ تالحملا 

 .)طقف ءاسنلا

 

 طقف لاجرلل ةصصخملا تآشنملا

 ةيــضايرلا يداونلا لثم )طقف لاجرلا نم ءالمعلا( طقف لاجرلل ةــصــصخملا تآــشنملا يف ءاــسنلا ليغــشت لمعلا بحاــصل زوجي ال •
 .اهريغو ةيلاجرلا ةقالحلا تالحم ،ةيلاجرلا
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