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ديه

 كتسساردلا بيلا تاعليا  لاويا تاتا ةدحمأيركيل ةهيزن روتكدل
نودعتسسي نيذلا تابلاطلاو بطلا ةفاكل ةهجوم ةيداسشرإا ةلاسسر امثعلا
. ةيكيرمأا تاعماا  هاروتكدلاو تسسجاا يتلحر قاحتلإاو ةسساردلل

لاا عاسستإاو لومسشلاو زيكلا ميقلا بيتكلا اذه  رظنلا تفلي ام مهأا لعلو
. ةثثلا هباوبأا  هلوانتيو هيف رودي يذلا

يويا بطلا ةبعسشب ادعاسسم اذاتسسأا ايلاح لمعي يذلا امثعلا هيزن روتكدلاو
 ا ةسسدنهو ةيئابرهكلا ةسسدنهلا مسسقا ةعماجب تابسساةدجب زيزعلا دبع كل

هيدلو ماعلا لمعلا و ةسساردلا لقح  ءاوسس نيزيمتا انيثعتبم دحأا ناك
ةديدع برا  دقت ااو ةدعاسسطلل ةدناسسا ببغارلا و دد 

هتسشياعمو ةيسصخسشلا هتبر ىلع ادمتعم  ةيكيرمأا تاعمااب قاحتلإا
ةعماج نم تسسجاا يتجرد ىلع لوسصحلل هثاعتبإا ءانثأا نيرخآا براجتل
.ةيكيرمأا ةدحتا تايولاب جسستب ةعماج نم هاروتكدلاو ناجسشتيم

هتايكولسسو ةيعمتا هتفاقث فلتخت قباسس ثعتبم ةبر سسكعي بيتكلا اذه
ةيكيرمأا تاعمااب قاحتلإل نودعتسسي نم وأا يلاا انيثعتبم نع اثك
انئانبأ ةدعاسساو نوعلا دقت  مهسست ةيرث ةبر دعي مث نمو .. دعب اميف
كلت  ةيكيرمأا ةدحتا تايولاب ةسساردلا  نوبغري نيذلا انتانبو
.ةسساردلا نم ةماهلا ةلحرا

اهعجسشت نأاو براجتلا هذه لثم نم ديفتسست نأا ةيقحلا تأار كلذ لجأا نم
ةعابطب موقت نأاو اكيرمأاو ةكلما  ةيبطلا طاسسوأا  اهرسشن ىلع لمعتو
ةا باحسصأا عيجسشتل هانبتن اجهنو مهل اسسيت اهتقفن ىلع بيتكلا اذه
اذه  مهولدب نولدي يكل انيجيرخو انيثعتبم نم عدباو تاءافكلاو
. هيلع هركسشنو هدهج ردقن يذلا امثعلا هيزن روتكدلا مهنمو لاا

قيفوتلا و هللاو
اكيرمأاب يدوعسسلا اقثلا قحلا

ىسسيعلا هللا دبع نب دم روتكد



ةمدقم

تاعماج  ةسساردلل اعلا ءاحنا فلت نم بطلا نم فآا مدقتي
نع اهزي ةيثحبو ةيملع تاردق نم تاعماا كلت هكل ا ةدحتا تايولا
متهت يتلا لودلا دحا ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلما تعتو اعلا لود ةيقب
ةدحتا تايولا  ةسساردلل اهبط لاسسراب موقتو اهيف اعلا ميلعتلاريوطتب
ةيكيرمأا ةدحتا تايولا  ةسساردلل اهينطاوم نم فآا ثاعتبا قيرط نع
ل ام كلذها نميسسا ةتايجية  يوا لملكة ترعم عم خل

 .ةمداقلا تاونسسلا

دقتلا  ثعتبا بطلا داسشرا  تاونسس ةدع ةخ بيتكلا اذه يوحي
لوانتيو ،اهيف ةاروتكدلاو تسسجاا ةسسارد ءانثا كلذو ةيكيرمأا تاعماجلل
،اهيف ايلعلا تاسساردلا جمارب ةعيبطو ةيكيرمأا تاعماا  لوبقلا تابلطتم
لوح ةدحتا تايولا  ةسساردلل مدقتا ىدل يعولا ىوتسسم عفرل فدهيو
لوبق ىلع لوسصا ةمهم ليهسست لجا نم كلذو اهيف ةسساردلاو لوبقلا ةمظنا

 تآاجافا بن لخ نم ةدحتا تايولا  ةسساردلل ديا سضحتلاو
ةيفيك نع سصفم احرسش بيتكلا يوحيو .دبلا كلتب ةسصاا ناوقلاو ةمظنأا
ثيحب لوبقلا ةلحرم  ةيكيرمأا تاعماا لبق نم ةبولطا قاروا دقت
حئاسصنلا سضعب ةقرولا مدقت امك لوبقلا نا تابغر عم قاروأا كلت مئتت
ةيسصسصختلا تارابتخا عم لماعتلا قرطو لوبقلا ةيلمع ليجعتل تاداسشراو
.لوبقلا ةيلمع لخ ةيكيرمأا تاعماا اهبلطت يتلا

ةيفيكو ةيكيرمأا تاعماا  ايلعلا تاسساردلا ةمظنأ اسضيا بيتكلا قرطتي
سضعب بيو ةاروتكدلا ةلاسسر عوسضوم رايتخاو يداكا دسشرا رايتخا
ريوطتل اهلغتسسا نك يتلا سصرفلا سضعبل ةلثمأا و ةاروتكدلا تاناحتما ةمظنا
اعجرم بيتكلا رابتعا نكو .بلاطلل ةيسصخسشلا تااو ةيتاذلا تاراها
 ايلعلا تاسساردلل ثعتبا هجاوت يتلا ةيسسيئرلا تؤواسستلا مظعم ىلع بيجي
ام مهل مدقتو ثعتبا ةبلطلا معدت ةمهاسسم يهو ةدحتا تايولا
.ةيبرعلا ةغللاب تامولعم نم هنوجاتحي

امثعلا عاجسش هيزن .د
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ةيكيرمأا ةعماا  لوبقلا :لوأا بابلا .1

ةعماا رايتخا1.1

ايلع ةداهسش ىلع لوسصا راوسشم  وأا ةوطا دعي تاعماا نع ثحبلا
مدقت يتلا تاعماا ب ةنراقا ةيلمع مدقتملل لهسست ةمهم ةوطخ اهنكلو
هتاحومط عم قفاوتت يتلا تاعماا رايتخا مث نمو هيف بغري يذلا سصسصختلا

ىلع لوسصا نكو .ايلعلا ةداهسشلا راوسشم  ءدبلاو اهيلا دقتلا لجا نم
تاكر نم ددع لخ نم ايلع تاسسارد جمارب مدقت يتلا تاعماا ةمئاق
 جمارب مدقت يتلا تاعماا ءامسسأاب مئاوق يطعت يتلا1تننا ىلع ثحبلا
تاعماا كلتب ةسصاا تايئاسصحا نم اددع حن امك ةنيعم تاسصسصخت
لسضفب اذهلو تاعماا هذهل يملعلا ىوتسسا حسضوت  دق تاكرا هذه نكلو
زوين سسإا ويلا ةل فينسصت لثم تاعمااب ةسصاا تافينسصتلا مادختسسا

يتلاو تاعماجلل3سسويرولاكبلا جمال نوتسسنيرب فينسصت وأا2تروبير دلرولاو
يملعلا اهاوتسس ةفاسضا ةفلتا تاسصسصختلا  تاعماا مئاوق يطعت
ةيكيرمأا ميلعتلا ةئيه بتاكم دحأا عم لسصاوتلا اسضيأا نكو .يداكاو
 ميلعتلا نع تامولعم رفوت يتلا ةيكيرمأا ةيجراا ةرازول ةعباتلا
تاسصسصختلا  دهاعاو تاعمااو ةمظنا ثيح نم ةدحتا تايولا
وأا اهيبوسسن تاثعب رفوت يتلا تاها نم اثك نأا ركذلاب ريداو .4ةفلتا
لسضفا نمو اهتاداهسش لبقت يتلا تاعمااب ةمئاق كل قوفتا ةبلطلل
.تاعماا رايتخا ةلحرم  ةمئاقلا هذه ىلع علّطي نأا ةثعب ىلع لسصاح لكل
اعلا ميلعتلا ةرازو هكل يذلا اهب ىسصوا تاعماا ماظن كلذ ةلثما نمو
5 ةيدوعسسلاب

ايلعلا تاسسردلا جمارب  ماسسقأاب لوبقلا تابلطتم1.2

لب ىرخأ ةعماج نم ايلعلا تاسساردلا جمال لوبقلا تابلطتمو ياعم فلتخت
 بغري نم لكل يغبني اذهلو ةعماا سسفن  رخآ مسسق نم فلتختو
ةاروتكدلاو تسسجاا ةلحر ةسساردلا لجا نم ةيكيرما ةعماجب قاحتلا

هب قاحتلاب بغري يذلا مسسقلاب ةسصاا لوبقلا تاءارجاو تابلطتم ةعجارم
لكسشب اسضيا لسصاوتلا لخ نم وأا تننا ىلع مسسقلا عقوم لخ نم كلذو
.مسسقلاب لوبقلا لوؤوسسم عم رسشابم
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تابلط مييقتب ةيكيرمأا تاعمااب ةفلتا ماسسقأاب لوبقلا نا موقت
مدقتا لسضفا رايتخا مث نمو اعلا ءاحنأا فلت نم اهيلا لوبقلا دقت
نيذلا بطلا نع ناجللا هذه ثحبت ام ةداعو قاروأا هذه ىلع ءانب ةعماجلل
ةسساردلا ماا نم مهنك يتلا تاردقلاو تهؤوا نوكل مهنأا مهقاروأا سشت

 ا راتخت مث نمو مسسقلاب نم لسضفأ ؤوهطلا ءو بدقو .لوبقلا مهحن
ددع دوجو مدع ةلاح  انايحا لوبقلا ياعم نم تاعماا سضعب سضفخت
ارظن اثك لسصحي  اذه نأا إا ةرغاسشلا دعاقا لغسشل مدقتا نم اك
.اعلا لود ةفاك نم ةيكيرمأا تاعماا  ةسساردلل مدقتا ةكل

ىوسس نايحأا مظعم  كل  لوبقلا نا نأا ةاعارم مدقتملل يغبني
ىلع سصرحي نأا مدقتا ىلع بجوتي اذهلو اهيلا مدقتا مييقتل قاروأا
نع اهزيو هاوتسسم لثو وه هلث قاروأا هذه نأ ديج لكسشب هقاروا لامتكا
دكأاتلل ةديا لئاسسولا نمو .مسسقلاب لوبقلا سصرف نم ديزيو ىرخا تابلطلا

هقاروا نأاو لوبقلا ةن نم اءزج هسسفن مدقتا ليختي نأا يه قاروأا زي نم
اقاروأا لوبقلل اهمدق يتلا قاروأا تناك نإا دايحب ركفيو رخآا بلاطل قاروأا يه

مأا رظنلا تفلتسس ةزي . ارظنو سس هذه لوبقلا تابلطتم مهف ةيمهأاذه زك
تاعماا مظعم اهبلطت يتلا ةيسساسسأا تابلطلا ىلع بيتكلانم ءزا
ةاعارم يغبنيو اهيف ايلعلا تاسساردلا لامكا  بغارلا بطلا نم ةيكيرما
ةيفاسضا تابلط كل دق وأا هاندا درسس ام لك بلطت  دق تاعماا سضعب نأا

يذلا مسسقلاب ةسصاا تننا عقاوم نم لوبقلا تابلطتم ةعجارم يغبني اذهلو
.هب قاحتلا مدقتا بغري

هتامولعم ةئبعتب بلاطلا موقي ةرامتسسا يهو:لوبقلا بلط ةرامتسسا1.2.1
،ةعماا  بلاطلل سصاخ فلم حتف اهلخ نم متيو اهيف ةيملعلاو ةيسصخسشلا

نم لوبقلا تابلط لابقتسس ةليسسوك تننا تاعماا مظعم مدختسستو
لجا نم ةينوكلا ةعماا ةمظنا نمسض هجاردا متي رسشابم لكسشب بطلا
مدع ةلاح  ىتح لوبقلا ةرامتسسا ةئبعتب ءدبلا لسضفيو .لاعف لكسشب هعباتا
نم ثك  ةرامتسسا ةئبعت خيرات نأ ةبولطا ةيفاسضا قاروأا لامتكا
سضعب  مدقتملل نك هنأا ىنع ةعماجلل يلعفلا دقتلا خيرات وه نايحأا
ددا خيراتلا دعب لوبقلا قاروا نم اءزج مدقي نا اهلك سسيلو تاعماا

دقتلا تابلط ءاهتن اطموسسر عفدو لوبقلا ةرامتسسا ةئبعتب ماق هنأا ا
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ديلاب لسصاوتلا قيرط نع ةطقنلا هذه نم دكأاتلا مدقتملل مها نمو ليجسستلا
.هب قاحتلا بغري يذلا مسسقلاب لوبقلا لوؤوسسم عم وكلا

يهو ليجسستلا موسسر عفد ةعماجلل مدقتا ىلع بجوتي:ليجسستلا موسسر.1.2.2
موقت دقو .هبلط  داج هنأا مدقتا بلاطلا نم دكأاتتل ةعماا اهبلطت موسسر
نع عنت ام ةداع اهنكلو موسسرلا عفد لبق لوبقلا بلط مييقتب ماسسقا سضعب
قيرط نع موسسرلا عفد نكو .ليجسستلا موسسر عفد لبق لوبقلا باطخ حنم
قيرط نع وأا ،ةينامتئا ةقاطب قيرط نع وأا ،ديلاب هلاسسرا متي يكنب كيسش

لئاسسولا ةعمااب سصاا تننا عقوم بي ام ةداعو ةيكنب ةلاوح
.اهقيرط نع موسسرلا عفد نك يتلا ةفلتا

نم عم ىندا دح دوجو ةيكيرمأا تاعماا بجوتسست:ةيزيلا ةغللا1.2.3
.اهيف يلودلا بطلل يئاهنلا لوبقلا حنم لجا نم ةيزيلا ةغللاب ماإا

ماسسقا ب ىتح فلتخيو لب ىرخ ةعماج نم ىندا دا اذه فلتخيو
تاجردلا ىلع فرعتي نأا مدقتملل مها نمو .ةدحاولا ةعماا  تايلكلاو
نم نكمتيل ركبم تقو ذنم ةغللا مييقت تاناحتما  اهليسص بولطا
مظعم  ةدمتعا تاناحتما نمو .فاك تقوب ةغللا ناحتم سضحتلا
:سستليآاو لفوتلا احتما ةيكيرما تاعماا

ةغللا دعاوق  نحتما تاردق ميقي ناحتما وهو :لفوتلا ناحتما1.3.2.1
اهنم غيسص ةدع ناحتمل دجوتو عامتسساو ةباتكلاو ثدحتلا  ةيزيلا
سصاا آا بسساا قيرط نع ناحتماو ،قرولا ىلع يريرحتلا ناحتما

ا زكراو ،رابتخا قيرط نع ناحتمنو .تنليجسستلا موسسر عفد نك
يغبني�gro.STE.www. طبارلا لخ نم ناحتما نكاماو ديعاوا رايتخاو
تنسس ةد ىوسس لوعفا ةيراسس ىقبت  لفوتلا ناحتما ةجيتن نأاب ةظحم
.ناحتما ذخا خيرات نم

نكو ةيكيرمأا تاعماا هلبقت رخآا ناحتما وهوسستليآا ناحتما2.3.2.1
gro.stlei.www//:ptth طبارلا لخ نم هيف ليجسستلا

ةغللا سسيردت دهاعم  لوبقلا3.3.2.1

ةغللا سسيردتل ةسصاخ دهاعم ةدحتا تايولا  دجوت-
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ةطبترم دهاعم اهسضعبو ةلقتسسم دهاعم اهسضعب ةيزيلا
تاعماا  ةغللا دهاعم طبترتو .تاعماا نم ةعماجب
رفوي ا ةيزيلا ةغللا سسيردتب ىنعت ةيداكا ماسسقاب
طبترت  يتلا ةلقتسسا دهاعا سضعب نم كا دراوم اهل
.تاعمااب

تابلطتم نم ثكب لقا ةغللا دهاعم  لوبقلا تابلطتم-
قاروأا فلتختو ،تاعمااب ةفلتا ماسسقا  لوبقلا

بلطي اهمظعم نأا إا رخآ دهعم نم ةبولطا تادنتسساو
نم ةروسصو ليجسستلا موسسر عفدو لوبق بلط ةرامتسسا ةئبعت
لوبقلا حن اهدعب دهعا موقي ةيسسارد ةداهسش رخآا

ديدحتل اناحتما دهعا مدقيو .مدقتملل ةسساردلا ةسشأاتو
ىوتسسا ديد هتجيتن ىلع ءانب متي ددا بطلا ىوتسسم
. 

ىلع اهبط ةدعاسسم إا ماع لكسشب ةغللا دهاعم فدهت-
سستليآاو لفوتلا تاناحتما  ةعفترم تاجرد زارحا

ةسساردلا نأا ىنع  ابلاغ ةغللا دهعم  تابلطتم يغلت
وأا لفوتلا  ةبولطا تاجردلا ىلع لوسصا  ماسسقأا
ةغللا تايوتسسم ةفاك ةسسارد نم بلاطلا يهتني دقف ،سستليآا
ةبولطا تاجردلا زارحا نودب ةعماا دهعم  ةدوجوا

 ا وأا لفوتلاا نأا ينعي اذهو سستليآدقو هلبقت نل ةعما
تقولالماع) لسصف  عوسضوا اذه ةيمهأ ةراسشا قبسس
.(كدسضلمعي

مظعم  لقتسسم دهاعا هذه لثم  لوبقلا ةيلمع-
ةعمااب ةفلتا ماسسقا  لوبقلا ةيلمع نع تاعماا

عنا نأا ىسصع لولق ىبلو  معلا دهلغة  ينعي
.ةعماا  ةسساردلل لوبق ىلع لوسصا ةرورسضلاب

-نك  ا سضعبا ةبلطلل نايحأقوفت  ةغللا دهعم
سضيفخت لجا نم دهعا يسسردم نم ةيسصوت تاباطخ ذخأا
سستليآا وأا لفوتلا  اهزارحا بولطا تاجردلا  طيسسب
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امنيب لفوتلا ناحتما 77 ةمع عم مدقتم زرحي دقف
مدقتملل نك ةلاا هذه و08 زارحا مسسقلا بلطي
دهعا  سسردا نم ةيسصوتلا تاباطخ مادختسسا

.77 ةجرد ىلع ءانب لوبقلا هحن ءانثتسسا ذخا ةلواو

لفوتلا ناحتما ذخا ةرورسض نع تاعماا سضعب ىسضاغتت-
هذه نكلو اهب سصاا ةغللا دهعم  قوفتملل سستليآا وأا

نم اهلوسصح ةيناكما ىلع فرعتلا يغبنيو ةسصاخ ةلاح
بغري يذلا مسسقلاو ةغللا دهعم عم لسصاوتلا لخ نم همدع
.هيف لوخدلا مدقتا

ةيفاسضا تاناحتما تاعماا سضعب بلطت:سصسصختلا تاناحتما1.2.4
ا مييقتلجا نم ةغللا تاناحتما ىوتسسطلاب سصاا بمدقت اهيلا
ةراسشا نم دبو ةبولطا تاسصسصختلا فتخاب تاناحتما ةيعون فلتختو
ا نأا تاجرد ىلع لوسصا تاناحتمةبولط  بلطي مسسقلاف لوبقلا نمسضي
يداكا ىوتسسا كلذ رفوت مدعو مدقتا  دد يداكا ىوتسسم رفاوت
ةبولطا تاجردلل هزارحا ةلاح  ىتح مدقتا بلط سضفسس مسسقلا نأا ينعي
ةيكيرمأا تاعماا اهبلطت يتلا ةيسسيئرلا تاناحتمل ةلثما يلي اميفو
:اهل دقتلا ةيفيكو

 مدقتا نم بلطي ام ةداع ناحتما وهو:ERG يإا رآا يج ناحتما1.4.2.1
ةغللاو تايسضايرلا تايسساسسا  نحتما تاردق ميقيو ةيملعلا تايلكلا
5 ةد لوعفا ةيراسس دحاولا ناحتما ةجيتن ىقبتو قطناو ةيزيلا
ديعاوا رايتخاو ليجسستلا موسسر عفد نكو .ناحتما ذخا خيرات نم تاونسس
.gro.STE.www طبارلا لخ نم ناحتما نكاماو

ةرادا تايلك مظعم هبلطتت ناحتما وهو:TAMG تام يج ناحتما2.4.2.1
moc.abm.www طبارلا لخ نم ناحتما اذهل ليجسستلا نكو ةراجتلاو

 بغارلا نم بولطم ناحتما وهو:ELMSUيإا لإا مإا سسإا وي ناحتما3.4.2.1
ن حمسسي ءازجا ةثث نم ناحتما وهو ةدحتا تايولا  بطلا ةسسارد
سصسصختلا تابلط يمدقت لوبقلا قيسسنت بتكم إا دقتلاب اهعيمج اهزاتجا

 ا لبقتسسي يزكرم بتكم وهو بطلا تايلكآنم سصسصختلا تابلط نم ف
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نم ةنيعم ةبسسنل سصسصختلا لوبق قيسسنتب زكرا موقيو اعلا ءاحنا عيمج
ادوه بلطتي اكيرمأاب بطلا  سصسصختلا نأا ينعي اذهو .بناجا ةبلطلا

نكاماو ديعاوا رايتخاو ليجسستلا موسسر عفد نكو .مدقتا نم ابك
gro.elmsu.www طبارلا لخ نم ناحتما

لهؤوت تارود مدقت يتلا دهاعا سضعب دجوت:بيردت دهاعم  لوبقلا4.4.2.1
لفوتلاو يإا رآا يج تاناحتما لثم ةسصسصختا تاناحتما لوخدل اهبط
اهيف لوبقا دهاعا هذه حنو ،اهغو تامياو يإا لإا مإا سسإاويلاو
كلت  طارخناو تارودلا كلت لوخد نكلو ةدحتا تايولل ةيسسارد تاسشأات
تاناحتما  ةبولطا تاجردلا ىلع بلاطلا لوسصح نمسضي  دهاعا
.ةسصسصختا

ةسساردل دقتلا ءانثا تاعماا مظعم هبلطت باطخ:ةسساردلا نم سضرغلا باطخ.1.2.5
لوبقلا نا اهيلوت يتلا تاباطا نم وهو ،اهيف ةاروتكدلا وأا تسسجاا
هكفت ةقيرطو مدقتا ةيسصخسش ىلع فرعتلا  مهاسسي هنأ ابك امامتها

يلي اميفو .ديري ام فرعي  هنأا مأا هسسفنل احسضاو افده لمحي ناك نا امعو
:اهغ نع تاباطا هذه لثم زي يتلا حئاسصنلا سضعب

مدقتملل ةيسصخسشلا ةاو ةيملعلا ةيفلا نع ثيدا-
عم مدقتا راكفا  يجيردتلا روطتلا زت ةقيرطب
تاعلطتلاو راكفا فسصو ب قباطت دوجو ىلع سصرا
مسسقلا همدقي يذلا يملعلا جهنا بو مدقتملل ةيسصخسشلا
مدقتا زي :فدهلا) .هب قاحتلا مدقتا بغري يذلا
هيلا دقتلا  بغري يذلا مسسقلا نأا رسشابم غ لكسشب
روطت لخ نم اهيلا لسصو يتلا هتاعلطتو هلامآا ققحي

اروعسش لوبقلا ةن حن ا ةيسصخسشلاو ةيملعلا هتخ
همدقي ام عم مدقتا تاحومط ةمئ حايتراب ايئدبم
(مسسقلا

موقت (اهدوجو لاح ) ثاعتبا ةسصرف دوجول ةراسشا-
مدقتملل يبطلا مأاتلا فوتو ،ةسساردلا فيلاكت ةميق عفدب
ءانثا هتلئاعو مدقتملل يرهسش بترم فوتل ةفاسضا ،هتلئاعو
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لوسصا  بغري  هنأا مدقتا بي :فدهلا) .ةسساردلا
مدقتا نأا ىنع ةسساردلا سضرغل مسسقلا نم ام معد ىلع
نم ثكلا فخب ةسساردلا ءانثا ائيسش مسسقلا فلكي نل
نم ايلام امعد نوبلطي يذلا اعلا ءاحنا نم مدقتا
(هيف ةسساردلا نم اونكمتيل مسسقلا

مدقتا بغري يذلا قيقدلا لاجملل ماع لكسشب ةراسشا-
لاا اذه ةيمها نايب ةاعارم عم هيف سصسصختلاو هتسسارد
ىلع هنأا مدقتا بي نأا :فدهلا) يلا قوسسلا  قيقدلا

اهيلع زكري يتلا ةقيقدلا عيسضاواو  مسسقلا تاهجوتب ملع
مدقتا بي امك ،هيلا لوسصولا بغري ا ةمئم اهنأاو
دعب هيلا لوسصولا بغري ا احسضاو افده لمحي هنأاب
(مسسقلا نم جرختلا

يذلا مسسقلا هنأاب ةراسشاو مسسقلابو ةعمااب ةداسشا-
بي :فدهلا) ةيملعلا هتاعلطتو  مدقتا محا عم مئتي
 ديج لكسشبركف هنأاو انيعم اهجوت لمحي هنأا مدقتا

لكسشب دقتلاب موقي سصخسش در سسيلو هفادهاو هلبقتسسم
(تاعماجلل يئاوسشع

-ن ديدلا عوقبلا لوي يذا هديرتكد) مدقتوأا ةارو
بغري يذلا خيراتلا ديدو (طورسشم لوبق وأا تسسجام
بغري ةنيعم فورظ وأا طورسش يأا ركذو ةسساردلاب هيف ءدبلا
ديد :فدهلا) .باطا اذه  اهيلا ةراسشإا  مدقتا
ةنجللا ىلع لهسسي يكل عوسضوا ةدبزو باطا نم سضرغلا
(مدقتا تابلطل ةحسضاو ةنيب ىلع ءانب رارقلا ذاختا

مدقتا عم لسصاوتلا ةيفيك نايبو بسصناو مسسا عيقوت-
ديلا ،ودلا حاتفا عم فتاهلا مقر ،يديلا ناونعلا)
.(وكلا

نأا مها نمو هيتاذلا ةسسلا نم ةخسسن تاعماا سضعب بلطت:ةيتاذلا ةسسلا.1.2.6
هتامهاسسمو ةيلمعلاو ةيملعلا هتخ زي ديج لكسشب اهسضحتب مدقتا موقي
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ىتحو تننا  ةيتاذلا ةسسلل ةزهاج بلاوق دجوت .ةيفاقثلاو ةيعامتجا
 دروولا جمانرب سضحتل اهمادختسسا مدقتملل نك سسخ نم ةيتاذلا هتل

ةسسلل حقم لسسلسست اذه يلي اميفو .بلاوقلا كلت  ةرغاسشلا تاا ةئبعت
هاري ام فذح وأا ةفاسضا لخ نم هليدعتب موقي نأا مدقتملل نك ةيتاذلا

:ابسسانم

لاسصتا لئاسسوو ،ةيزيلا ةغللاب لماكلا مسسا-
.ةيسصخسش ةروسص ةفاسضا نم عنام و ةفلتا

ةايا  هتلاسسرو ةيتاذلا ةسسلا بحاسص فده-

ةيتاذلا ةسسلا بحاسص تاياوه-

لسصح ةداهسش رخآا نم أادبي لسسلسستم لكسشب:ةيسساردلا ةا-
،جرختلاو قاحتلا يخيرات ديد متي ثيحبمدقتا اهيلع
 يتلا ةداهسشلا مسسا ،سصسصختلا ،ةيداكا ةها مسسا
. اهيلع لوسصا

اهدلقت ةفيظو رخآا نم أادبي لسسلسستم لكسشب:ةيلمعلا ةا-
نم لمعلا ءاهتناو ءدبلا يخيرات ديد متي ثيحب مدقتا
نع ةطيسسب ةذبنو ،ةفيظولا ىمسسم ،ةها مسسا ،ةها

.اهتايلوؤوسسم

تارودلا درسس اهيف متيو:ةيسصسصختلا ةيسصخسشلا ةا-
نم أادبي لسسلسستم لكسشب هسصسصخت  مدقتا اهرسضح يتلا
ةرودلا ةدمو ةرودلاب قاحتلا خيرات نايب متيو ةرود رخآا

.ةرودلا تمظن يتلا ةهاو اهمسساو

تارودلا درسس اهيف متيو:ةماعلا ةيسصخسشلا ةا-
أادبي لسسلسستم لكسشب مدقتا اهرسضح يتلا ةماعلا ةيسصخسشلا

ةدمو ةرودلاب قاحتلا خيرات نايب متيو ةرود رخآا نم
.ةرودلا تمظن يتلا ةهاو اهمسساو ةرودلا

ةيتاذلا ةسسلا بحاسص اهكل يتلا ةيسصخسشلا تاراها-
(ىرخا تاراهم ،آا بسساح ،تاغل)
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بحاسصل ةيملعلا غو ةيملعلا ناجللا ةيوسضعب ةمئاق-
ةيتاذلا ةسسلا

نايب عم ةيتاذلا ةسسلا بحاسص اهيلع لسصح يتلا زئاوا-
 اهتمدق يتلا ةهاو اهخيراتو ةرئاا مسسا

مسسا) ةيتاذلا ةسسلا بحاسص اهرسشن يتلا ةيملعلا قاروأا-
(رسشنلا خيرات ،رسشنلا ناكم ،ةقرولا

ةيتاذلا ةسسلا بحاسصل ةيفسصلاو ةيعامتجا ةطسشنا-
طابترا ةهج ،اهتدم ،ةكراسشا عون ،طاسشنلا ةعيبط)
(طاسشنلل

فرعتلا ةسصرف لوبقلا ةن ةيسصوتلا تاباطخ حن:ةيسصوتلا تاباطخ1.2.7
نأا مدقتملل يغبني اذهلو لوبقلا بلطل مدقتا  نيرخآا سصسصختم ءارآا ىلع
يتلا رومأا سضعب يلي اميفو مسسقلا تاجايتح تاباطا هذه ةمئم يعاري
:تاباطا هذه سض دنع اهتاعارم يغبني

باطا بتاك يسصوي نأا وه تاباطا هذه فده-
لوبقلا ةن مدقتاب هتفرعمو هتخ بسسحب (سصسصختا)
يسساردلا اهانرب  بلاطلا لبقت نأاب مسسقلاب

اهلخنمةيسصوتلاباطخ بتاك نك يتلا ةقعلا نايب-
ثمف ،مدقتملل يلمعلا ءادأا وأا يداكا ءادأا مييقت نم
بتاك دنع لوبقلل مدقتا اهسسرد يتلا داوا ددع داز املك
.لوبقلاب ةيسصوتلا باطخ لقث داز املك ةيسصوتلا باطخ
 سصاخسشا نم ةيسصوتلا تاباطخ ذخا بن يغبنيو

ع نوكلداكا ةقو ةي وةيملعابةيلمع ىتحمدقت
تاباطخ اهنأ  قث كل ىدل لوبقلا ةن.

مدقتا زي ا سشي لاث باطا بتاك سشي نأا لسضفي-
يسصوي هنأاب حوسضوب ركذي نأاو عم لا  لوبقلا بلطل

بلاطلا لبقت نأاب لوبقلا ةن  انربا اهداكي

املك باطا بتاكل يلمعلا وأا يداكا لقثلا دادزا املك-
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نم ةيسصوتلا باطخف ،لوبقلا ةن ىدل كا هلقث ناك
،دعاسسم ذاتسسا نم ةيسصوتلا باطخ نم ىوقا كراسشم ذاتسسا

نم ىوقا لمعلا  مسسقلا سسيئر نم ةيسصوتلا باطخو
.لمعلا  ليمز نم ةيسصوتلا باطخ

ةيسصوتلا باطخ بتاك موقي نأا تاعماا بلطت ام ةداع-
ثكلا لبقت امنيب رسشابم لكسشب ةعماجلل باطا لاسسراب
لبق نم ةيسصوتلا تاباطخ ميلسست متي نأا تاعماا نم
يمسسر متخب ةموت ةقلغم فيراظم  لوبقلا بلط مدقم
ةيسصوتلا باطخ نم ةعقوم خسسن ةدع بلطب حسصني اذهلو
ىلع متخ عسضو مث نمو اهقلغو فيراظم  اهعسضوو
.ةفتلا تاعماجلل لاسسرإل ازهاج نوكي يكل فورظا

تاجردلا فسشك لخ نم لوبقلا ةن فرعتت:تاجردلا فسشك .1.2.8
هل ةيسسارد ةلحرم رخآا ءانثا يداكا مدقتا ءادا ىلع
لاوط ازي مدقتا ءادا ناك اذا امع فرعتلاب ةنجللا موقتو
ةن فرعتت امك ،ةنيعم تاف لخ ازي مأا ةسساردلا ةف
سصسصختلاب ةقلعتا داوا  بلاطلا ءادا ىلع لوبقلا
ىلع تاظحا سضعب هذهو ،هيلا دقتلا  بغري يذلا

:هعم لماعتلا ةيفيكو تاجردلا فسشك

-دقت نم دب و يلسصا تاجرد فسشكا نم موتةه
.فسشكلا كلذ تمدق يتلا ةيداكا

-بن لواخا ةفسض ءاعا فا ءادأكأداثا ينءا
نايبو هدوجو ةلاح  هيلا ةراسشا لسضفا نمو ،ةسساردلا

.مدقتا ىدل عاسضوأا غتل سشي ام

- داح سضافخنا دوجو ةلاح  اا ءادداكفل ية
باطخ  هبابسس ةراسشا لسضفيف ةسساردلا ءانثا ةنيعم
بابسسا كلت لاوزل سشي ام نايبو ةسساردلا نم سضرغلا

.لوبق ىلع لوسصا ةلاح  يسساردلا مازتلاب دهعتلاو

-ا فعسض سضيوعت نكا ءادداكنم ةسساردلا ءانثا ي
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مهنك سصاخسشا لبق نم ةيسصوت تاباطخ رايتخا لخ
يغت دوجول ةراسشا ةيمها عم مدقتملل يلمعلا ءادأا مييقت

 لا تاردقتسصحيا لكداي  خطلا باغم سضرن
.ةسساردلا

- حلاسض ةعا فا ءادكدالا يعف ماي دقكنم نو
يذلا سصسصختلاب ةطبترا داوا  زيمتل ةراسشا مئا
ىوتسسا عافترا نأا امك ،هب قاحتلا مدقتا بغري
تعي مدقتملل ةخا ةيسساردلا تاونسسلا  يداكا

.هاسصل بسس ةيباجيا ةلأاسسم

لوبقلا ةن موقت:ةسشيعا فيلاكت ،يبطلا مأاتلا ،اا نامسضلا1.3
يتلا ياعملل هتمئم ىدم ديدو مدقتملل يداكا ىوتسسا مييقتب
اكلا اا معدلا دوجو مييقت ةلأاسسم يتأات اهدعبو هبطل مسسقلا اهعسضي
حن  هنكلو ايملع هؤوم بلاطلا نوكي دقف ،همدع نم بطلا ةسسارد ليومتل
لوح تاظحا سضعب يلي اميفو ،هتسساردل اا معدلا رفوت مدعل لوبقلا

 .اا معدلا عوسضوم

 ةفلتا ماسسقا مدقت :مسسقلا نم معد ىلع لوسصا-
نم ةيسساردلا حنا نم ادود اددع ةيكيرما تاعماا

حنا هذه رفوت ،اهب ةسصاا يملعلا ثحبلا تاينازيم
تاقفنلل ايرهسش ابترم هحنو ةسساردلا فيلاكت بلاطلل
 مسسقلا ىدل لمعلاب مدقتا موقي نأا لباقم ةسصاا
.هتينازيم نم بلاطلا ةسسارد فيلاكت تءاج يذلا ثحبلا

سضرغلا اذهل ماسسقا اهسصسصخت يتلا تاينازيا دمتعتو
لكسشبو يملعلا ثحبلل مسسقلا  رفوتا معدلا رادقم ىلع
لوسصحلل مدقتا ب ةبك ةسسفانم كانه نوكت ماع
حنا مهحن يذلا بطلا ماسسقا راتختو حنا هذه ىلع
فيلاكت لمحتي يذلا وه مسسقلا نأ ارظن ةبك ةيانعب
.ةسساردلا

ردسصم نم ةثعب ىلع لوسصا :تاثعب ىلع نولسصاا-
لوبقلا سصرف معدت ةيباجيا ةلأاسسم دعي ةعماا نع فلتخي

ةيكيرمأا ةدحتا تايولاب ايلعلا تاسساردلا جمارب  لوبقلا

زيزعلادبع كلا ةعماجب ةسسدنهلا ةيلك -امثعلا عاجسش هيزن.د
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اذه ةسساردل ايلام ائبع لمحتي نل مسسقلا نأ ارظن مدقتملل
 رمأا اذهل ةراسشإا مها نم حبسصي اذهلو ،بلاطلا

ام نامسض باطخ فوت عم ةسساردلا نم سضرغلا باطخ
هلمسشي امو اا نامسضلا ةعيبط حسضوي ةمعادلا ةها نم
،رفسس ركاذت ،يرهسش بترم ،يبطلا مأاتلا ،ةسساردلا فيلاكت)
(همدع نم ةلئاعلا لومسش

ىلع سساردلل نك :سصاا مهباسسح ىلع نوسسرادلا-
يتلا قاروأا دقتو رمأا اذهل ةراسشا سصاا مهباسسح
بلطت ام ةداعو معدلا اذه دوجو تابث ةعماا اهبلطت
ةئيه وأا ةسسسسؤوم نم قثوم باطخو ،باسسح فسشك تاعماا

مأاتلاو ةسساردلا فيلاكت عفدب لفكتلاب ديفي ةنيعم
.مدقتملل ةسشاعإا فيراسصمو

تاسساردلا داوم سضعب ةسسارد نم بلاطلا ءاهتنا ةلاح  :داوا ةلداعم.1.4
هب قاحتلا بغري يذلا مسسقلا عم سضوافتلا هنكميف ةنيعم ةعماج  ايلعلا

هنم بولطا يسساردلا لما فيفختو تاعاسسلا هذه نم ددع لوبق لوح
سسرد يذلا بلاطلل نك ثمف .اهل ىعسسي يتلا ةيملعلا ةجردلا ىلع لوسصحلل
لجا نم ىرخا ةعما لاقتنا  بغرو ةنيعم ةيكيرما ةعماج  تسسجاا
نك يتلا تاعاسسلا ددع لوح ةديدا ةعماا عم سضوافتلا هنك ،هاروتكدلا
فلتخيو .تسسجاا ءانثا اهسسرد يتلا داوا ب نم اهتلداعم ديدا مسسقلل
دق ىرخاو ةلداعا ةلأاسسم  ةنرم ماسسقا كانهف رخآ مسسق نم ةلداعا ماظن
ها مسسقلا ةسسايسس ىلع فرعتلا نم دبو سساسسأا نم داوا ةلداعم سضفرت
يوحي عوسضواب بلط دقت ةلداعا تاءارجا بلطتتو .ةلداعا عوسضوم
تامعلا حسضوي يلسصا تاجرد فسشك عم بلاطلا اهسسرد يتلا داوا فيسصوت
ىدم ةنراقم دعب ةلداعا متتو داوا كلت  بلاطلا اهيلع لسصح يتلا
 بغري يتلا داوا بو بلاطلا اهسسرد يتلا داوا ب دوجوا قباطتلا

.اهيف ةعفترم تاجرد ىلع بلاطلا لوسصح نم دكأاتلاو اهتلداعم

سضرفت ةدد اتاقوأا ةيكيرما تاعماا دد:كدسض لمعي تقولا لماع.1.5
يغبنيو ،اهيف ةسساردلل لوبقلا تابلطتم ةفاك لامكا مدقتا لك ىلع
اميفو تاعماجلل دقتلل طيطختلا ةيلمع لخ تاقوأا هذه ةاعارم مدقتملل
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 تقولا ةلأاسسم عسضت يتلا طيطختلا ةيلمع  ةمها تاداسشرإا سضعب يلي
:رابتعا ع

هقاروا نم ءاهتناب مدقتا موقي نأا تاعماا بلطت-
ىلع رهسشأا ةتسس اوحب ةسساردلا ةيادب دعوم لبق لماكلاب
مدقتا لك قاروأا مييقت نم مسسقلا نكمتي يكل كلذو لقأا
ةبلطلا بتك مدقتا قاروا ليوحتب موقي مث نمو هيلا
ةماقاو لوخدلا ةسشأات رادسصا تاءارجاب ءدبلل يلودلا
.اكيرمأاب

نم ةعماجلل دب هنأا  نمكت قاروأا لامكتسسا ةبوعسص-
 ةبولطا تاجردلا ليسصحتب ديفت ةيلسصا قئاثو متسسا
ةبولطا تاجردلا ليسصحتل ةفاسضا ةغللا مييقت تاناحتما

 امتحناا تاسضفايلا ةتنمو سصسصختلا اهبلطي ي
لسسرت  تارابتخا هذه مدقت يتلا تاها نأاب فورعا
هنأا امك لقأا ىلع ناحتما ءارجا نم رهسش دعب ا اهجئاتن
لبق نم إا تاناحتما هذه دحأ ليجسستلا بعسصي ام ةداع
.لقأا ىلع ناحتما دعوم نم رهسش

نك مدقتا نأا انسضفاو ةيوسس لماوعلا هذه انعسضو اذا-
ناحتما لك ءارجا دعب ةبولطا تاجردلا ليسص نم
ليجسستلاب ءدبلا مدقتا ىلع بجوتي هنأا ينعي اذهف ترم
ةيادبب بغري يذلا خيراتلا نمرهسشا01 لبق تاناحتمل
يتلا تارا ددع عافترا عم ةدا هذه دادزتو هيف ةسساردلا
.ناحتما اهيف مدقتا يدؤوي

دهاعم وأا ةغللا دهاعم دحأاب قحتلا بطلل مها نم-
نأ هذه تيقوتلا ةلأاسسم ةاعارم سصسصختلا تاناحتما
يسساردلا ءبعلا ذخأا بلطتي ةيماظن ةروسصب دهعا  ءاقبلا
دح كانه نوكي ام ةداع هنأا يه ةلكسشاو هيف لماكلا
نأا مها نمو دهاعا هذه  ةيماظنلا ةسساردلل ىسصقا
لبق ةعماج  لوبق ىلع لوسصا نم بلاطلا نكمتي
ىلع بجوتيسس إاو دهعا  ةسساردلل ىسصقا دا ءاهتنا

ةيكيرمأا ةدحتا تايولاب ايلعلا تاسساردلا جمارب  لوبقلا

زيزعلادبع كلا ةعماجب ةسسدنهلا ةيلك -امثعلا عاجسش هيزن.د
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لامتكا راظتناو ةثعبلا فاقياو ةكلمملل ةدوعلا بلاطلا
.اهيف هتاناحتما جئاتنو هقاروا

- عسضت هلك كدوه  ةدحاو ةعماج ةلسس ةيلمع نأ
دق اذهو يوط اتقو قرغتسست تاعماا لبق نم دودرلا
ىلع لوسصا مدع لاح  مث تقو ةعاسضا  ببسستي
لقي  ا دقتلا لسضفا نمف اذلو ةعماا هذه نم لوبق
لكاسشم هيدل ن ةسصاخ دحاو تقو  تاعماج ةرسشع نع
تارابتخا  ةيلاع تاجرد زرحي  نم وأا ةيداكا
نم كا ىلع لوسصا ةلاح و ،ةيفاسضا سصسصختلا

.اهادحا رايتخاو تاعماا ب ةلسضافا نك لوبق

ةلأاسسم ليجعتل اهمادختسسا نك قرط ةدع كانه :لوبقلا ليجعتل تايسصوت.1.6
:ةيلاتلا طاقنلا اهنمو لوبقلا

رهسشا ةدعل لسصي دق يوط اتقو لوبقلا ةيلمع قرغتسست-
نم ثكلا رفوي تاعماا نم كا ددعل دقتلاف اذهلو
 بسسنا ةعماا رايتخا ةسصرف مدقتملل حيتيو تقولا

بلاطلا مدقتي نأا حسصنيو .لوبق نم كا ىلع هلوسصح ةلاح
،ةفلت تاعماج ةرسشع نع لقي  ا ايداكا زيما
ددعل  دقتلا ةيداكا لكاسشم هيدل نم ىلع بجوتي امنيب
.تاعماا نم كا

ةيحان نم اهغ نم لقا تابلطتم كل تاعماج دجوت-
ماسسقا انايحا دجوت امك ،تاناحتما  ةبولطا تاجردلا

 ا سضعبتاعما  ا بلطتا تاناحتميفتكتو ةسصا
لكسشب لوبقلا ةيلمع لهسسي يذلا رمأا وهو ةغللا ناحتماب
تاعماا عقاوم  ثحبي نأا مدقتملل مها نمف اذلو بك
.دقتلا ةيلمع  ءدبلا لبق ديج لكسشب اهتابلطتم نع

:مسسقلا  سسيردتلا ةئيه ءاسضعا دحا عم رسشابا لسصاوتلا-
ا تاحفسصلا ةعجارم بلاطلل نككلةينو ةئيه ءاسضع

قفاوتت ن مهنم ددع رايتخاو مسسقلا  سسيردتلا
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لسصاوتي مث نمو بلاطلا لويم عم ةيثحبلا مهتامامتها
لمعلا ةبغر بيو وكلا ديلا لخ نم اعيمج مهعم
اهدوجو ةلاح  ةثعب ىلع بلاطلا لوسصح حاسضيا عم هعم
نم ائيسش هفلكي نل بلاطلا نأاب سسيردتلا ةئيه وسضع مهفيل
بلاطلا لسسري نأا ةقيرطلا هذه بلطتت ام ابلاغو هتينازيم
ةئيه وسضعل ةسساردلا نم سضرغلا باطخو ةيتاذلا هتسس
بط نع مئاد ثحب  سسيردتلا ةئيه ءاسضعا .سسيردتلا
ةلاح و هب ةسصاا ةيملعلا ثوحبلا ءارجا  نومهاسسي
مدقتا دحا ةيدجو ةيفلخب سسيردتلا ةئيه وسضع عانتقا
مدقتا كلذ عم لمعلاب هتبغر  لوبقلا ةن غباب موقي
زواجتت اهنوك لوبقلا  يوط اتقو رفوت ةقيرطلا هذهو
ةفاك تافلم ةعجارم  لوبقلا ةن هقرغتسست يذلا تقولا
يتلا ىرخا لوبقلا تابلطتم يغلت  هذه نكل .مدقتا

 اهركذ  لسصفلا اذه. 

عم رسشابم لكسشب ثدحتلاو مسسقلل ةيسصخسشلا ةرايزلا-
نأ، بك د ةديفم ايلعلا تاسساردلا جمانرب لوؤوسسم
لوؤوسس نكو ايسصخسش هسسفن مدقي ةلاا هذه  مدقتا
فرعتلا ةلوا نم دب هعم ةلباقم دقعو هلاؤوسس لوبقلا

لكسشب هتيسصخسش زت  دق قاروأا لخ نم مدقتا ىلع
ىلع فرعتلاب مسسقلا ةرايز ةيناكما ةلاح  حسصنيو .ديج

هيف سصسصختلا تاو مسسقلا اهيلع زكري يتلا ثوحبلا
بطلا لوبق نم ىسشخت ةديا تاعماا  ماسسقاف
.هتسسارد  نوبغري ا ةحسضاو ةيؤور نوكل  نيذلا

لوبقلاب ىمسسي ام تاعماا  ماسسقأا سضعب مدقت-
يداكأا ىوتسسا نأا إا سشي لوبق وهو طورسشا
ةسساردلل مدقتا لوبق  دق هنأاو مسسقلا ىدل لوبقم مدقتملل

 لاسسقسشب مسسي نأا طرتكملا لطم بلاتطلبلا تالةغ
اذه ديد نكو ،ددا دعوا  ىرخا تاناحتماو
ينعا مسسقلا ةمظنا بسسحب يسسارد لسصف نم ك لوبقلا
لكسشب مسسقلا نم طورسشا لوبقلا بلط امود نكو .رمأاب
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لوبقلا يغلي . يلودلا ةبلطلا بتكم نم وأا رسشابم
 ةبولطا تاجردلا ىلع لوسصا طرسش طورسشا
ةن نأا ا سشي ااو اهغو يا رآا ياو ةغللا تارابتخا
اهنأا تدجوو مدقتملل ةيداكا تهؤوا تمّيق لوبقلا

:ئيسش  لثمتت طورسشا لوبقلا ةدئاف .مسسقلا ىدل ةلوبقم
ءدبب حمسست تاثعبلل ةحناا تاها سضعب نأا وه لوأا
لوسصا درج ةثعبلا ىلع لوسصحلل ةليوطلا تاءارجا

نأاب نئمطي مدقتا نأا وه اثلاو .طورسشا لوبقلا ىلع
يداكا هاوتسسم لبق دق لوبقلا بلطب هل مدقت يذلا مسسقلا

ةبولطا تاجردلا زارحاب طورسشم هلوبق نأاب فرعي اذهبو
 اىلجتت ةطقنلا هذه ةيمهاو .تاناحتم  نأا ةفرعم

نمسضي  ةبولطا تاناحتما تاجرد ىلع لوسصا
 دد يداكا ىوتسسم رفاوت بلطي مسسقلاف لوبقلا
نأا ينعي يداكا ىوتسسا كلذ رفوت مدعو مدقتا
هزارحا ةلاح  ىتح مدقتا بلط سضفسس مسسقلا
.ةبولطا تاجردلل

وكلا ديلاب رمتسسا لسصاوتلا ىلع سصرا يغبني-
فرعتلا لجا نم مسسقلاب لوبقلا قسسنم عم فتاهلاب ىتح وأا

ىلع هباجاو هلامتكا نم دكأاتلاو لوبقلا بلط تاروطت ىلع
يأا زي لسصاوتلا اذهو مسسقلا ىدل دلوتي دق راسسفتسسا يأا
لكو مسسق لك نأ مسسقلا ىدل دجاوتت دق ةيفاسضا تاجايتحا

نمو لوبقلا تابلط عم لماعتلل ةفلت ةقيرط كل ةعماج
لسصاوتلا لخ نم قرطلا هذه ىلع فرعتلا يرورسضلا
تاسضافا نم دب مسسقلاب لوبقلا لوؤوسسم عم رسشابا
.ئطخت ام اثك يتلا

قئاثو وكلا ديلا قيرط نع رسشابا لسصاوتلا رفوي-
بقتسسم اهمادختسسا مدقتملل نك  سسبل دوجو لاح 
.لوبقلا ةيلمع

-كمود نا اسستسسفع راسس نط سضفر ببلا بلقبلو
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عم لماعتلا ةيناكما لوح مسسقلا عم سضوافتلا ةلواو
تاجرد دوجو وه سضفرلا ببسس نوكي دقف ،سضفرلا ببسس
مدقتملل اهتقو نكو مدقتملل تاجردلا فسشك  ةسضفخنم
تاجرد زارحاب دهعتلاو داوا سضعب ةسسارد ةداعإاب دهعتلا

ةيفلخ دوجو مدع وه سضفرلا ببسس نوكي دقو .اهيف ةعفترم
بغري يذلا سصسصختلا نع مدقتا ىدل ةيفاك ةيملع
ةيفاسضا داوم ةسساردب دهعتلا مدقتملل اهتقو نكو هتسسارد
.هيدل دوجوا يملعلا سصقنلا دسسل

-لوبقلا ليجأات مدقتملل نك  ةسساردلل هئدب رذعت ةلاح
 اهددح يذلا دعو  ا اذه متيو لوبقلا ةرامتسسارمأ

.لوبقلا ليجأات بلطو مسسقلا عم لسصاوتلا لخ نم
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ةيكيرمأا ةدحتا تايولا  ايلعلا تاسساردلا :اثلا بابلا.2

تايولا  تسسجاا جمارب نم ناعون كانه :تسسجاا ةسسارد .2.1
 تاعاسسلا نم دد ددع ةسسارد قيرط نع تسسجاا وه امهلوأا ةدحتا
تاعاسسلا نم اددع زايتجاو ةسسارد قيرط نع اثلاو تسسجام ةلاسسر عم داوا

 اتسسجام ةلاسسر نودب طقف داو. ا عسضتوتاجردلل ىندا ادح تاعما
تابلطتم فلتخت امك تسسجاا زايتجا لجا نم اهقيق بلاطلل يغبني يتلا
رسصتقت تاعماج كانهف ،ىرخأ ةعماج نمو رخآ مسسق نم تسسجاا ةلاسسر
 ةروسشنا ثوحبلا نم ددع مييقت ىلع اهيف تسسجاا ةلاسسر تابلطتم
ةسساردل ةبر ءارجاب مايقلا ىرخا تاعماج بلطتت امنيب عم عوسضوم
تسسجاا ةلاسسر  ةبرجتلا هذه جئاتنو تاوطخ ةباتك مث نمو ةنيعم ةلكسشم
لوح هب قاحتلا بغري يذلا مسسقلا ماظن ىلع مدقتا فرعتي نأا مها نمو
راسسا ديد مدقتا نم نايحا مظعم  تاعماا بلطتو .عوسضوا اذه
لامكا  بغارلا بطلا راتخي ام ةداعو ليجسستلا تقو دنع هيف بغري يذلا

فرسشا عم قافتا متي ثيحب ةلاسسرب تسسجاا راسسم ةاروتكدلا ةسسارد
ةلاسسر ةعسسوت ةيناكما ىلع ةيادبلا نم تسسجاا ةلاسسر ىلع يداكا
نم نك ةقيرط هذهو مدقتملل ةاروتكدلا جمانرب  اهتاقيبطتو تسسجاا

لوسصحلل مزلا تقولا نم اءزج فوت ةاروتكدلا ةسسارد  بغارلل اهلخ
.ةاروتكدلا ىلع

سسفن  ةعونتم ةدحتا تايولا  ةاروتكدلا جمارب:ةاروتكدلا ةسسارد.2.2
كانه ىرخ ةعماجو ىرخ ةيلكو رخآ مسسق نم اهتمظنا فلتختو سصسصختلا
نم اهنع ثحبلاو اهتاعارم ةاروتكدلل مدقتملل يغبني يتلا لماوعلا نم ثكلا
ةلاح  هتقو نم ايلاغ انمث مدقتا عفدي دقو بسسانا جمانلا رايتخا لجا

جمانرب رايتخ اكلا تقولاو دها لذب مدعو لماوعلا هذه ةاعارم مدع
مدقتملل يغبني ماع لكسشبو .هتاردقو هلويمو هتابغر عم مئتي يذلا ةاروتكدلا
يحاونلا عيمج نم هب قاحتلا بغري يذلا جمانلا ةمئم نم دكأاتي نأا

نم ديدعلل يدؤوي دق ا يئاوسشع لكسشب تاعماجلل دقتلا نم دب بناواو
يتلا روما سضعب يلي اميفو،جمانلا لوخد دعب ةعقوتم غلا تآاجافا
:مسسقلاو ةعماا رايتخا دنع اهتاعارم يغبني
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تاناحتماو ةيزيلا ةغللا تاناحتما  :ةبولطا تاناحتما تاجرد2.2.1
تاناحتما هذهل تاعماا تابلطتم فلتختTAMG وERG لثم ىرخا

فختو ةيزيلا ةغللا  ةبولطا تاجردلا  ددسشتت تاعماج كانه نأا امك
ىرخا تاناحتما تاجرد عم لماعتلا  اهتدسش

:(CSD) سصسصختلا  ةيملع ةاروتكد وأا)DhP) سصسصختلا ةفسسلف  ةاروتكد2.2.2

تابلطتم فلتختو مدقتملل نيرايا ك ةيكيرمأا تاعماا سضعب مدقت
ىلع ةيدوعسسلا تاعماا طسشتو نيراسسا اتلك ب ةجردلا ىلع لوسصا

ةفسسلف  ةاروتكد)DhP ىلع لوسصا ةدحتا تايولل  اهيثعتبم
قوسسلل هتمئم ىدمو مسسقلا همدقي ام ةفرعم نم بلاطلل دبو (سصسصختلا
.هتاطاسشاو يلا

تاعاسسلا ددعو جمانلا لخ اهزايتجا بولطاةيسساردلا تاعاسسلا ددع2.2.3
 رخآا ةاروتكد جمانرب نم وأا تسسجاا جمانرب نم اهتلداعم نك يتلا

.رخآ وأا ببسسل ةاروتكدلا جمارب ب لاقتنا ةلاح

رورم دعب ةاروتكدلا بط لكل دقعي ناحتما وهوةاروتكدلا لوبق ناحتما2.2.4
رخآ مسسق نم هتقيرط فلتختو مسسقلا  ةسساردلا نم فسصنو ةنسس وأا ةنسس
زايتجا بلطتي امهلوأا ئزج اهيف ةاروتكدلا ناحتما نمسضتي ماسسقا كانهف
امهيناثو سصسصختلا  عيسضاوا نم ددعب ةسصاخ تاناحتما ةدع وأا ناحتما
سضعب يفتكت امنيب همييقتل ةن ماما هدقتو رغسصم ثحب ءارجا بلطتي
ناحتما دقع وأا ارغسصم اثحب نوكي دق ةاروتكدلا ناحتما  دحاو ءزجب ماسسقا

 ا نم ددعا عيسضاوديقعتلا ةجردو ةغيسص فلتختو .سصسصختلاب ةقلعت 
ةيادبلا نم ناحتما اذه ةقيرط ةفرعم مها نمو رخآ مسسق نم ناحتما اذه
ا ينعت هزايتجا ىلع ةردقلا مدع نألامكا ةيناكما مدعو مسسقلا نم جور
.دوهاو تقولل اعايسض ينعي اذهو هيف ةاروتكدلا

سصسصختلا مسس رظنلا در يفكي :مسسقلا اهمدقي يتلا ةيسساردلا داوا.2.2.5
ةداعو ةقيقدلا تاا نم ثكلا هت يوحي سصسصخت لكف ةيلكلا  مدقا

نم دب  اذلو ةقيقدلا تاا  طقف ةنيعم ةيئزج ىلع ماسسقا زكرت ام
نم اذه متيو مسسقلا  ةدوجوم مدقتا اهيف بغري يتلا تاا نأاب دكأاتلا

يتلا ةيملعلا ةجردلا لجا نم اهزايتجا بولطا داوا ةمئاق ةعجارم لخ
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ليلد  اسضيا ةحسضومو تننا  مسسقلا عقوم ىلع ةروسشنم نوكت ام ةداع
 .مسسقلاب ايلعلا تاسساردلا

لا رايتخاب موقي نأا ةاروتكدلا بلاطل دب:ةلاسسرلا لا رايتخا .2.3
ام ةداع ةيسضق هذهو لاا كلذ لخاد ةلاسسرلا عوسضوم ديد مث نمو ةلاسسرلا
نم دكأاتلا مدقتا ىلعو .ةاروتكدلا ةسسارد ءانثا ثحبلا نم يوط اتقو قرغتسست
نأاو هيلع زيكلا  بغري يذلا لاا  نولمعي سسيردت ةئيه ءاسضعا دوجو
لاا ديد مدقتملل يغبني امك هتابغرو هتاحومط عم مئتت مسسقلا تاناكما
هيلا ةراسشا قبسس يذلا ةسساردلا نم سضرغلا باطخ  هيلع زيكلا بغري يذلا

 هب مايقلا ديري ام فرعي يذلا بلاطلاف ةقباسسلا لوسصفلا كا اسصرف كل
كفتلا بسسانا نم نوكي دقو .يئاوسشع لكسشب مدقتي يذلا بلاطلا نم لوبقلل

 ااا تا عم ةقفاوتا ططسسا ةيجيتايتلاو ةيل ا نكلوسص
وأا5ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلا ةنيدم عقو عباتلا ثوحبلا نكر نم اهيلع
.ثوحبلل يموقلا زكرا

بلاطلا ىلع بجوتي:ثحبلا مييقت ةنو ةلاسسرلا دسشرم رايتخا ياعم .2.4
مسسقلا  سسيردتلا ةئيه ءاسضعاب ةسصاا تننا تاحفسص حفسصت وا

موقي مث نمو اهسسيردتب نوموقي يتلا داواو ةروسشنا مهثوحب ىلع فرعتلاو
يذلا لاا عم مهثوحب مئتت نيذلا سسيردتلا ةئيه ءاسضعا نم ددع رايتخاب
نيدسشرا ةرايز بلط بلاطلا ىلع بجوتي كلذ دعب .هيف لمعلا بلاطلا بغري
ىلع فرعتلا  بغري هنأا ىلع هسسفن بلاطلا مدقي ثيحب رخآا ولت دحاولا

ءانثا بلاطلل نك .سسيردتلا ةئيه وسضع ىدل ةرفوتا يملعلا ثحبلا سصرف
لماعا ةرايز بلط هنك امك هيدل لمعلا سصرفو روتكدلا ىلع فرعتلا ةرايزلا
بحريو .هعم نولمعي نيذلا بطلا نم ددع ةلباقمو روتكدلا اهيلع فرسشي يتلا
اهنأ تارايزلاو تابلطلا هذه لث نايحا بلاغ  سسيردتلا ةئيه ءاسضعا
مهب ةسصاا ثاحبا ءارجا لجا نم نيزي بط باطقتسسا ىلع مهدعاسست
ءاسضعا نم ردق كا ةلباقمو بطلا لبق نم ةسصرفلا هذه لغتسسا نم دبو
مث نمو مسسقلا  ةدوجوا ةددعتا تاا ىلع فرعتلل سسيردتلا ةئيه
اهمادختسسا نك ياعم ةدع كانه .مهتاحومط عم مئتت يتلا ةسصرفلا رايتخا

ختيم رالا دسشرسسرلاو ةنت ةقييلا مبو ثح كاهسصيخلت ن  ةباجا
:ةيلاتلا تؤواسستلا
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نمسض هيف بلاطلا بغري يذلا ثحبلا لا عقي له-
ثوحبلا نم ددع رسشنو ءارجا هل قبسسو دسشرا تامامتها

ةمئاق لخ نم لاؤوسسلا اذه ةباجا ىلع فرعتلا نكو ؟هيف
ىلع رفوتت ام ةداع يتلاو دسشرا اهرسشن يتلا ثوحبلا

عوسضو دسشرا متهي نايحا سضعب  .يسصخسشلا هعقوم
داوا سضعب سسيردت ىتح و هيف لمعلا  هل قبسسي  عم
ءبعلا نوكيسس ةلاا هذه و عوسضوا اذهب ةقلعتا
ىلع ىقلم تكسشا ةهجاومو تامولعا عمج  كا

 .هسسفن بلاطلا قتاع

 لمعي مأا رمتسسم لكسشب ةعماا  دسشرا رفوتي له-
نكو ؟ةطيسسب تاف  ةعماجلل يتأايو ةسصاخ ةكرسش
نم وأا دسشرا لخ نم لؤواسستلا اذه ةباجا ىلع فرعتلا
رسشابم لكسشب مسسقلا ةتركسس

مهل قبسس نيذلا ةاروتكدلا يجير تاونسسلا ددع لدعم ام-
عم روتكدلا ةنور سشي لدعا اذه ؟دسشرا اذه عم لمعلا

نأ رسشؤوم تاونسسلا ددع لدعم عافتراف هاروتكدلا بط
هبط نع لوغسشم هنأا وأا هبط نم ةثك تابلط هل روتكدلا
ادج ةيلاع لمعو مييقت ياعم هيدل هنأا وأا ةبك ةجردل

نأا مأا ؟(ي لا) مئاد لكسشب هتفيظو ىلع دسشرا لسصح له-
هيلع بجوتيدق ا اهيلع لسصحي نل هنأاب لامتحا كانه
حن ةيكيرما تاعماا  ماظن ي لا ؟مسسقلا كرت
ثوحبلا نم ىندا دح ىلع لسصحي يذلا سسيردتلا ةئيه وسضع
لوسصح نأا ىنع ،ةمئاد ةفيظو هحن ةروسشنا ةيملعلا

مسسقلا  دوجوم هنأا ينعي اهيلع سسيردتلا ةئيه وسضع
اهل مدقتيسس هنأا ينعي اذهف اهيلع لسصحي  ول ،مئاد لكسشب
مدع ةلاح و اهيلع لسصحي  وأا اهيلع لسصحي دقو

أادبي ام ةداع .رمتسسي  وأا مسسقلا عم رمتسسي دق اهيلع هلوسصح
نم دد ددع دعب تاءارجا هذه سسيردتلا ةئيه وسضع
ءاسضعا بن لسضفا نمو رخآ مسسق نم فلتخي تاونسسلا
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اذإا إا ي لل مهدقت تقو بقا نيذلا سسيردتلا ةئيه
اوناك وأا عسسوم لكسشب ةروسشنمو ةزي ثوحب مهيدل تناك

بك ايلام امعد نوبلجي نخ نم مسسقلل امهثاحبا ل.

؟ديج لكسشب مهعم لسصاوتيو هبط عم دسشرا نواعتي له-
لخ نم تؤواسستلا هذه ىلع ةباجا ةفرعم نكو
ةقيرط لخ نم وأا مسسقلا  نيدوجوا بطلاو ءمزلا
 اهسسيردتب موقي يتلا داوا بط عم دسشرا لماعت
..ةعماا

بغرت يذلا لاا  ثوحب ءارج ايلام امعد كل له-
ةداعو ،رمأا اذه نع ةرسشابم دسشرا لاؤوسس نك ؟هيف لمعلا

يذلا اا معدلل ةياعدلا ىلع ماسسقا سصر ام
كلذو تاسسسسؤواو تائيهلاو تاكرسشلا نم هيلع نولسصحي
ةيونسسلا ريراقتلا وأا تننا ىلع اهعقاوم لخ نم
 مسسقلل ةروسشنا

تاعارسص كانه نأا مأا مسسقلا  اديج قث دسشرا كل له-
؟مسسقلا  سسيردتلا ةئيه ءاسضعا ةيقب بو هنيب ةثك
اكيرما  كلذ  ا ناكم لك  ةدوجوم تاعارسصلا

اقوقح ددحي ةيكيرما تاعماا  ماظنلا نكلو
فظوا ب لماعت ةقيرط ددحيو فرط لك ىلع تابجاوو
ةموك تاعارسصلا هذه حبسصت اذلو سسيردتلا ةئيه ءاسضعاو
بلاطلا راتخي نأا لسضفي اذهلو ،مسسقلا دوسسي يذلا ماظنلاب

ا يملعلا ثحبلا ةنقبسس اسصاخسشا لمسشت ثيحب هب ةسصا
نمسضي اذه نأ مسسقلا سسفن نم ايوسس رسشنلاو ايوسس لمعلا مهل
ةرورسض لاح و ،ةنجللا ءاسضعا ب سسناجتلا دوجو
دسشرا عم قيسسنتلا لسضفا نمف ديدج سصخسش رايتخا

.ةنجللا  لوخدلل هحسشري نمع هلاؤوسسو

ام معد ىلع سسيردتلا ةئيه ءاسضعا نم سضعبلا لسصحي :ةمعدا ثوحبلا.2.5
ةيملعلا ثوحبلا ءارج  ااا تثوحبلا هذه طبترتو ةفلت ديعاو
ةاروتكدلا ةلاسسرل ثوحبلا هذه دحا  لمعلاو اهب مازتلا يغبني ةدد ةينمز
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اطغسض لكسشي ا ثحبلا  مدقتلاب اا معدلا طابترإ كا ادوه بلطتي
مامتهاو دسشرا نم ةرمتسسم ةعباتم ينعي طغسضلا اذه نكلو لمعلا قيرف ىلع
رفوت امك .عرسسا لكسشب ةاروتكدلا ةلاسسر نم ءاهتنل ةياهنلا  يدؤوي كا
 نيذلا بطلل ةيسصخسش تابترم ىتحو ةسساردلا فيلاكت ةمعدا ثوحبلا

تتو ةيسسارد احنم نوكلسس مئثحبلا تاجايتحا عم مهتاردقو ةيتاذلا مهت.

ةيملعلا ثوحبلا ءارج بطلا ليهأات يه ةاروتكدلا جمارب ةياغ :رسشنلا.2.6
ةيملعلا تا  مهتافاسشتكاو مهلامعا رسشن مث نمو لقتسسم لكسشب
 ةفرعاو تامولعملل اكونب نآا تحبسصا يتلا ةفلتا تارؤواو
لخ نم ةاروتكدلا ةلم يملعلا ىوتسسا مييقت متيو ةفلتا تاا

يتلا ةيملعلا تاو تارؤوا ةعيبطو اهورسشن يتلا ةيملعلا ثوحبلا ةدوج
تا ىلع فرعتي نأا ةاروتكدلا بلاطل مها نمف اذهلو مهثوحب اهيف ترسشن
رسشنلا ةسسم فقوتت  يكل اهيف رسشنلا ةيفيكو هلا  ةمها تارؤواو
.هب ةسصاا ةاروتكدلا ةلاسسر ءاهتناب هيدل

يأاب ايلعلا تاسساردلا  لوبقا بلاطلل دب:ايلعلا تاسساردلا ةمظنا ليلد.2.7
لامكا ةيلوؤوسسمف ،هب قحتلا يذلا مسسقلا  ةسساردلا ةمظنا ىلع فرعتلا ةيلك
راتخيو داوا راتخي نم وهف هسسفن بلاطلا قتاع ىلع ةاقلم ةجردلا تابلطتم
حرسشي يلد تاعماا  ماسسقا مظعم كلو .هب ةسصاا ةيسساردلا ةطا

يتلا ةينمزلا ةفلاو ةيرايتخاو ةيسسيئرلا داوا ةمئاقو ةسساردلا تابلطتم
ديعاومو اهئاهتنا لبق ةاروتكدلا لوبق تاناحتما لامكا بلاطلا ىلع بجوتي
بلاط لكل يرورسضلا نمو اسضيا اهتابلطتمو ةاروتكدلا لوبق تاناحتما ءارجا

مدعل يدؤوت دق ءاطخا  عوقولا بنجتل حسضاو لكسشب همهفو ليلدلا اذه ةءارق
.رم غلا خأاتلا وأا ةجردلا تابلطتم لامكا

بلاطلا :يلودلا ةبلطلا بتكمو ةدحتا تايولا  ةرجهلا ةمظنا.2.8
دبو ةدحتا تايولا  وناقلا هعسضو نم دكاتلا ىلع لماك لكسشب لوؤوسسم
 يلودلا ةبلطلا بتاكم اهمدقت يتلا ةيفيرعتلا تارودلا روسضح بلاط لكل
ةمظناو لمعلا ةمظنا ىلع فرعتلل كلذو ددا ةبلطلل يسسارد لسصف لك ةيادب
بلاط لك ىلع بجوتي امك ،ةعماا  ةمدقا ةيفاسضا تامداو ةسساردلا
عباتلا يلودلا ةبلطلا بتكم  ةعبتا ةيسسيئرلا ةمظناب مازتلاو فرعتلا

خ نم كلذو هتعماا لوؤوسسم عم لسصاوتلا لا بتكيتلا ةيلكلاب سصا
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يأا  بلاطلا ىلع أاطا ةيلوؤوسسم عسضي اكيرما  ماظنلاف بلاطلا اهل عبتي
لمعلا ةمظنا وأا ةسساردلا تاسشأات ءاهتناو ءدب ديعاو قلعتي وناق ءارجا

ةبلطلا بتكم عم رمتسسا لسصاوتلا ىلع سصرا نم دب اذهلو ةسساردلا لخ
.ةعماجلل عباتلا يلودلا

ةدحتا تايولا  ةسساردلا رفوت :تاا ليسصحتل ةيفاسضا سصرف.2.9
بلاطلل مها نمو ةيسصخسشلاو ةيملعلا ةبرجتلا ءارثإ ةديدع اسصرف ةيكيرمأا
ىلع ءاوسس تاا ىتسش  هتاخب يقتل سصرفلا هذه نم ديفتسسي نأا
مظعم  رفوتت يتلا تا سضعب يلي اميفو يملعلا وأا يسصخسشلا ىوتسسا
:ةيكيرمأا تاعماا

ثك مظنت :ةعماا جراخ فيسصلا لخ لمعلاو بيردتلا1
باطقتسس تاكرسشلا اهيف يتأات ةنهم مايأا تاعماا نم
هذه رفوتو ،مئاد وأا تقؤوم لكسشب اهيف لمعلا لجا نم بطلا

لا  مهتاخ عفر لجا نم بطلل ةبيط ةسصرف
اسضيا ةيسصخسشلاو ةيملعلا مهتبر ييسس ا سصسصختلا

ةبلطلا بتكم عم قيسسنتلا ةلاا هذه   مها نمو
ب سضراعت دوجو مدع نم دكأاتلل ةعمااب يلودلا
ةسشأاتلاب ةقلعتا ةرجهلا ةمظنأا بو ةرفوتا ةفيظولا
.بلاطلا اهلمحي يتلا

تاعماا سضعب رفوت :ةعماا لخاد لمعلاو بيردتلا-2
ةقلعتم غ تا  ءاوسس اهبطل لمع سصرف
مسسقلاب ةسصاا ثوحبلا زكارمو لماعم  وأا سصسصختلاب
مسسقلا ةيراتركسس نم سصرفلا هذه لثم ىلع فرعتلا نكو
مسسقلاب سسيردتلا ةئيه ءاسضع ةيسصخسشلا عقاوا وأا

ةلاا هذه  اسضيا دبو مسسقلل ةعباتلا ثحبلا زكارو
لمعلا ةمئم نم دكأاتلل يلودلا ةبلطلا بتكم عم قيسسنتلا

ةرجهلا ةمظنأ

ةعمااب ةيبطلا تاسسسسؤوا  يبطلا لمعلاو عوطتلا-3
ةيفاقثو ةيملع تامظنم ب ام ةعونتم نوكت ام ةداع يتلا
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هذه  طارخناب اهبط تاعماا عجسشتو ةيعامتجاو
ةبر لقسص  تامهاسسا هذه لثم مهاسستو تاسسسسؤوا
ثحبت امك .عيراسشا ةرادا و يعاما لمعلا  بلاطلا
باحسصا بطلا نع ةفلتا تاعماا ىتحو تاكرسشلا
نوزيمتي ام ةداع مهنأ ةزيما ةيبطلا تاكراسشا
.ةديج ةيدايق تاردقو تافسصب

يتلاو ةعماا  ةرسشتنا ةيملعلاو ةيثحبلا تاعوما-4
لا  ةيملعلا تارؤواو تاودنلا نم اددع مظنت
 ديدج وه ام لك ىلع فوقولا لجا نم سصسصختلا
هذه  ةيملعلا قاروأل رسشنلا سصرف فوتو سصسصختلا
.ةيملعلا تاو تارؤوا

اهدقعت يتلا ةيسصخسشلا تاراها ةيمنت تارودب قاحتلا-5
فرسشي ام ةداعو عيسضاوا فلت  اهبطل تاعماا

ةطسشنا بتكم وأا جيرا بتكم تارودلا هذه ىلع
.ةعماا  ةيبطلا تامظنا سضعب ىتح وأا ةيبطلا
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عجارا :ثلاثلا بابلا.3
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