
 .نييديلقتلا ءامعزلا وأ ةسينكلا عم وأ تاعمتجملا يف تايلاعف ميظنت لالخ نم :ةماعلا فيقثت 

 يوطني ام حرشو يعولا ةدايزل ،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو تاصنم لالخ نم كلذ يف امب ،ةلمحب ءدبلا

 جماربلا عم لصاوتلا .(ةيلمع راكفأ ىلع لوصحلل ءاطشنلا نيجانلا ليلد عجار) يسنجلا فنعلا هيلع

.ةياغلا هذهل ىرخألا طئاسولاو ةيعاذإلا

 ميظنت .تابيردتلا جهانم يف اهيلإ عوجرلاو ئدابملا مادختسا :لاجملا يف نيلماعلا فيقثت

 .تاسرامملا لضفأو تاربخلا لدابت نم نكمتلل لاجملا يف نيلماعلا عم ةريدتسملا ةدئاملا تاعامتجا

 نم نيينوناقلا نيلماعلا ةكراشم لالخ نم لاثملا ليبس ىلع ،عونتم روهمج نم ةعساو ةكراشم نامض

.نيفظوملا نم نيئدتبملاو ةاضقلا

.لمعلا ىلإ ةحلصملا باحصأ ةوعدو ةماعلا نيب يعولا ىوتسم عفر فدهب :تاريسملا ميظنت

 لدابتو نواعتلل ىرخألا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو لاجملا يف نيلماعلا عم لصاوتلا :تاكبشلا ءانب

.تافلاحتلا ءانبو تاسرامملا لضفأ

 ىلع طبار ةفاضإ ًالثم لالخ نم ،كتكبش يف ياهال ئدابم رشن ىلع لمعلا :عساو قاطن ىلع ةكراشملا

.كب صاخلا ينورتكلالا عقوملا

 رثكأ نوناقلاو تاسايسلا لعجل نييسايسلاو تاسايسلا يعناص عم طارخنالا :رييغتلل ةوعدلا

.(ةيلمع بلاطم ىلع عالطالل يلاتلا مسقلا عجار) ةيلومش

 ،يسنجلا فنعلل يدصتلل اهتامازتلاو اهتادهعتب تاموكحلا ريكذت :ةقالعلا يذ فارطألا ةلءاسم

 ةيمنتلا فادهأو نمألاو مالسلاو ةأرملا راطإ تحت اهيلع ةاقلملا تامازتلالاو تادهعتلا كلتك ًالثم

 نوناقك ،يلودلاو يلحملا نوناقلا بجومب مهتامازتلاب ءافولا نع ةيلوؤسملا مهليمحتو ،ةمادتسملا

.ناسنإلا قوقح

 زيزعتل يسنجلا فنعلا نأشب ياهال ئدابم ريوطت مت .ةفلتخملا هلاكشأ عيمج مهفب يسنجلا فنعلا ةهجاوم أدبت 

 نع يضاغتلا مدع نامض ىلإ ئدابملا ىعست .نيجانلا روظنم نم يسنجلا فنعلا لاعفأ نم ًالعف ًاقح لكشي ام مهف

.هنأش نم ليلقتلا وأ يسنجلا فنعلا

:لجأ نم ياهال ئدابم مادختسا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو نيطشانلل نكمي 

 ئدابم – كارحلل تاوعد
 فنعلا نأشب ياهال

يسنجلا



 تالحرلا كلذ يف امب ،تاعامتجا ميظنت لالخ نم :لاجملا يف نيلماعلاو نيجانلا تاربخ نيب ام طبرلا

 يعضاوو ةاضقلاو نيماعلا نيعدملاو نيققحملا لثم لاجملا يف نيلماعلا نيب ،تالدابتلاو ةيناديملا

 مدع" ئدابم قيبطت بجي ،نوجانلا اهيف كراشي يتلا ةطشنألا عيمج يف .نيجانلاو تاسايسلا

.لوؤسم لكشب نيجانلا عم لماعتلا ةيفيك لوح ةددحم تاداشرإ ىلإ ةفاضإلاب ،"رارضإلا

 فنعلا اياحض عم لماعتلا يف نيماعلا نيعدملاو ةطرشلا ةدعاسم :تاسسؤملاو اياحضلا نيب ام طبرلا

 ةيموكحلا ريغ تامظنملا تامدخ نم ةدافتسالا ىلع نيجانلا عيجشت .تاقيقحتلا ءانثأ يسنجلا

 رطاخملا انه رابتعالا نيع يف ذخألا بجي .ةلصلا تاذ تاسسؤملاو جماربلا داجيإ ىلع مهتدعاسمو

.نيجانلا ىلع ىدملا ةليوط ةيبلسلا بقاوعلاو ةلمتحملا

 ىلع اياحضلا لوصح ليهستل نيجانلاو تاسسؤملا نيب تاقالعلا ءانب يف رامثتسالا :ةقثلا ءانب

.ةمكحملا تاءارجإ يف ةكراشملا وأ ةيموكحلا تاهجلا نم معدلا

 تاسلج ميظنت ،يسنجلا فنعلل ةفلتخملا لاكشألا حيضوتل ياهال ئدابم مدختسا :اياحضلا ةيعوت

.ًاعم لمعلاو نماضتلا ءانبل نيجانلا نم تاكبش ءاشنإ .نارقألا نيب ميلعتلا تاسلجو ةيعمتجم

:لجأ نم ياهال ئدابم مادختسا نيجانلا عم نولمعي نيذلا نيينهملل نكمي 

 ةناعتسالا لالخ نم ،لاثملا ليبس ىلع ،تاسسؤملا يف ةربخلا ةدايز ىلع عيجشتلا :ةربخلا عيسوت

.قيقحتلا قرف يف عامتجالا ءاملع وأ ايجولوبورثنألا ءاملع ةربخب

 بصانملل يسنجلا فنعلاب ةيارد ىلع نيحشرم ةيمست :نيفظوملا رابك مازتلا رابتعالا نيعب ذخألا

.نيماعلا نيعدملا وأ ةاضقلا فئاظوو ةيرادإلا راودألا يفو ىوتسملا ةعيفر ةيسايسلا

 حمسيلو يسنجلا فنعلا لاكشأ فلتخم لمشيل يئانجلا نوناقلا ليدعت :تاءارجإلاو نيناوقلا رييغت

 ًافيرعت لمشتل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملاب ةصاخلا مئارجلا ناكرأ ليدعت .هلاكشأ عيمج ةمكاحمب

.يسنجلا فنعلل ةيفاقثلا تارابتعالل ٍعارمو ًايعلطتو ًاحضاو

.يسنجلا فنعلا ىلع بيردتلل مكاحملاو ةطرشلا يلوؤسم عيمج عاضخإ :يئاضقلا زاهجلا بيردت

 ةريدتسملا ةدئاملا تاعامتجا ةفاضتسا لالخ نم ةيموكحلا ريغ تامظنملا معد :ثادحألا يف ةكراشملا

.ةفرعملا لدابت ليهستو لاجملا يف نيلماعلا عم

 بيردتو ،يسنجلا فنعلا نم نيجانلا تامزأ عم لماعتلل زكارمو نخاس طخ ءاشنإ :نيجانلا معد

.يسنجلا فنعلا لاكشأ فلتخم ىلع فرعتلا ىلع نيفظوملا

:لجأ نم تارارقلاو تاسايسلا يعناص لبق نم ياهال ئدابم مادختسا
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 لكشب اهنيمضتو مهبراجتو مهتالخدم عامسل نيجانلا تاعومجم عم نواعتلا :نيجانلا عم لصاوتلا

.ماهتالا حئاولو نيناوقلاو تاسايسلا يف بسانم

 ةناعتسالا لالخ نم ،لاثملا ليبس ىلع ،قيرفلا يف ةربخلا ىوتسم ةدايز :ةربخلا قاطن عيسوت

.عامتجالا ءاملع وأ ايجولوبورثنألا ءاملع ةربخب

 زيزعتل ةيمدقتو ةيوقو ةركتبم تايجيتارتسا مادختسا :ةلماكلا نوناقلا تاناكمإ قيبطت

.يسنجلا فنعلا مئارج نع ةيفاكو ةلماش ةلدأ عمجو ،ةلءاسملا

 لاجملا يف نيلماعلا عم ةريدتسملا ةدئاملا تاعامتجاو تايلاعفلا يف ةكراشملا :ةفرعملا لدابت

 عوجرلاو ئدابملا مادختساو ،كتكبش لالخ نم ياهال ئدابم رشن .تاسرامملا لضفأريوطت نم نكمتلل

.تابيردتلا جهانم يف اهيلإ

 قيرف ليكشتو ،يسنجلا فنعلا لوح ًابيردت ىقلتي صخش لك نأ نم دكأتلا :نيفظوملا بيردت

.هلمع نم أزجتي ال ٍءزجك يسنجلا فنعلا هاجت ةساسح لمع ةئيب قلخو

 ةيلودلا مئارجلل ةيساسألا قيقحتلا ريياعمل يكذلا فتاهلا قيبطت رفوي :BIS قيبطت مادختسا

(BIS) تامولعملا عمج ةيلامتحا نم ديزي امم ،ةيلودلا مئارجلا يف قيقحتلل ايندلا ريياعملا نم ةعومجم 

.اهمادختسا دنع ةلدألا ةدئاف ىلع ظفاحت قرطب ةلصلا تاذ

.يسنجلا فنعلا ةيضق لوح تابيردت يف كتكراشم لالخ نم :درفلل ةصاخلا ةفرعملا ةدايز

 :لجأ نم ينوناقلا لاجملا يف نيلماعلا لبق نم ياهال ئدابم مادختسا 


