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 عيراشملا تاحارتقال زرفلاو ةيلهألا ريياعم :1 قحلملا
 

 

 ةيلهألا ريياعم -1
 اذه راطإ يف عفانملا مـــــساقت قودنـــــص نم ليومتلا ىلع لوـــــصحلل ةلهؤم نوكت يكل ،ةيلوألا تاحارتقالا عيمجب ردجي
 :ةيلاتلا ةيلهألا ريياعم يفوتست نأ ،تاحارتقالا ميدقتل سماخلا ءادنلا

 ؛ةيلودلا ةدهاعملا فادهأ قيقحت يف مهاست نأ •
 ؛يسjرلا زاهجلا اهددح يتلا تcولوألا نمض عقت نأ •
 ؛ةيمn نادلب يه يتلا ةدقاعتملا فارطألا ىلع عفنلk دوعت نأ •
  ؛ةينعملا ةدقاعتملا فارطألا وأ دقاعتملا فرطلا ةطساوب ضرعُت نأ •
  ؛اهنمض وأ تاحارتقالا ميدقتل ةددحملا ةينمزلا ةلهملا ءاهتنا دنع اهميدقت يرجي نأ •
 .تاحارتقالا ميدقتل ةيهيجوتلا طوطخلا مرتحت نأ •

 

 زرفلا ريياعم -2
 ريياعملk ةنراقم )ءاربخلا( ءاربخلا نم ّلقتسم قيرف لبِق نم ةيلهألا ريياعم يفوتست يتلا ةيلوألا تاحارتقالا مييقت ّمتيس
 ةيليغشتلا تاءارجإلا رايتخا ريياعمو 1عفانملا مساقت قودنص تايلمع ليلد ىلإ اًدانتسا تعضُو يتلاو هnدأ ةجردملا

  .)2/2013 رارقلا نم ثلاثلا مسقلا ،1 قفرملا( ةرشابملا يسjرلا زاهجلا ةرطيس تحت ةعقاولا دراوملا مادختسال
 

 جئاتنو ريث� عم ىشامتت ةلكشملا ةجلاعمل ةلباقم ةيجيتارتساو ةلكشم ةسوملمو ةحضاو تارابعب عورشملا دّدح له - 1
  ؟تاحارتقالا ميدقتل سماخلا ءادنلا
 ةلصلا تاذ تcاغلاو عورشملا جئاتن 2-1 / ةلكشملا ديدحت 1-1 :يلوألا حارتقالا ةرامتسا يف ةلصلا تاذ ماسقألا
   نوديفتسملا 5-1 / ةفدهتسملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا 1-4/
 
 مادعناو ،خانملا ريغتب قّلعتت ةحلم ةلكـــــــشم ةددحمو ةـــــــسوملم ةروـــــــصب يلوألا حارتقالا ديدحت ىدم ءاربخلا مّيقي فوـــــــس
 لاطي ّنيعم يئايحأ ال داهجإ وأ ضرم وأ ةفآ ًالثم( ةمادتـــــسملا ةعارزلا وأ ،نيعرازملا ةـــــشيعم لبـــــس وأ ،يئاذغلا نمألا

 
  http://www.fao.org/3/nb780en/nb780en.pdf يلاتلا ناونعلا ىلع حاتملا ،عفانملا مساقت قودنص :تایلمعلا لیلد :2 قفرملا ،3/2019 رارقلا 1
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 مدعو ،ةنّيعم ةيئايحأو ةيئايحأ ال تاداهجإل ةمواقم ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابن ةيثارو دراوم رفاوت مدعو ،ةددحم ليـــــــــصاحم
 ،اــهريوطتو ةدــيدــج ةــفّيكم ةــعارزلاو ةــيذــغألل ةــيتاــبنلا ةــيثارولا دراوملا داوم لــيلحتل ةــمئالم تاــيجولونكتو تnاــيب رفاوت
 ،روذبلا ةميق لــسالــس يف تابقعلاو ،طيطختلاو ةــسايــسلا يف تارغثلاو ،تnايبلل لماكتملا ليلحتلل تاودأ رفاوت مدعو
ـــــــضيأ موقيـــــــسو .اهتجلاعم عورـــــــشملا لواحيـــــــس يتلاو )كلذ ىوـــــــسو  ةجلاعم لجأ نم عورـــــــشملل لمتحملا ريثأتلا مييقتب اً
    .اهيلإ راشملا لكاشملا/ةلكشملا
 

  :لاح يف مسقلا اذه يف ىلعأ اًطاقن ةيلوألا تاحارتقالا زرحتسو
 ةلكــشملا كلت ريث� ةيفيكو ةلكــشملk ةينعملا ةيناكــسلا ةئفلاو ةلكــشملا ةعيبطل اًددحمو اًــسوملم ًاليلحت تنمــضت •

  ؛اذاملو نيأو
 ءاـسنلاو لاجرلا نم نيفدهتـسملا نيديفتـسملل ةيلحملا تاجايتحالاو اهيلإ راـشملا ةلكـشملا نيب ةيوق ةلـص تماقأ •

 ؛بابشلاو
 ةيلوألا تاحارتقالا ططخت يتلا ةدوـــــــــشنملا تcاغلاو جئاتنلاو اهيلإ راـــــــــشملا ةلكـــــــــشملا نيب ةيوق ةلـــــــــص تماقأ •

  ؛اهقيقحتل
 يلوألا حارتقالا ةيـــصوـــصخ ىدمل اًمييقت ءاربخلا يرجي فوـــس ،عيراـــشملا اهيف ذفنت يتلا نادلبلا ددعت لاح يفو •

 يف نواعتلا ىلا ةفاــــضإلk ؛ةفدهتــــسم ةفلتخم ميلاقأ/نادلب اهنم يناعت ةلثامم ةلكــــشم سوملم لكــــشب هديدحتو
   ؛ةحرتقملا لولحلا

 مادعنا وأ فيرلا يف رقفلا تالدعم عفترت ثيح ةدقاعتملا فارطألا لودلا يف اهذيفنت متيــــــــس يتلا عيراــــــــشملاو •
  .مسقلا اذه يف ىلعأ طاقنب ىظحتس اهعونت وأ ليصاحملا أشنمل اًزكرم ّدعت يتلا وأ يئاذغلا نمألا
 

 قودنــص جئاتن راطإو تاحارتقالا ميدقتل سماخلا ءادنلا عم ةقــستمو حوــضوب ةددحم ةدوــشنملا تcاغلاو جئاتنلا له-2
  ؟عفانملا مساقت
 
 ةلــصلا تاذ تcاغلاو عورــشملا جئاتن 2-1 / ةلكــشملا ديدحت 1-1 :يلوألا حارتقالا ةرامتــسا يف ةلــصلا تاذ ماــسقألا
 / نواعتلا تابيترتو تاكارــــشلا 1.6 / نوديفتــــسملا 1.5 / ةفدهتــــسملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا 1.4 /
   ةينازيملا .2 قفرملا
 

 مّيقيسو .اًيمكو اًحضاو اًديدحت ةيلوألا تاحارتقالل ةدوشنملا تcاغلاو جئاتنلا ديدحت ىدمل اًمييقت ينعملا ريبخلا يرجيس
 تاحارتقالا ّنإو .عفانملا مساقت قودنص جئاتن راطإ عم ةنراقم ةيلوألا تاحارتقالل ةدوشنملا تcاغلاو جئاتنلا ةدوج
 ريوطتل ةيهيجوتلا طوطخلا 1 قفرملا يف ةجردملاو ةدوشنملا تcاغلا عون عم عاطتسملا ردق ا¶cاغ قستت يتلا ةيلوألا
 يتلا ةيلوألا تاحارتقالا مسقلا اذه يف ىلعأ طاقنب ىظحتسو .2ىلعأ اًطاقن ءاربخلا اهحنميس ةيلوألا تاحارتقالا

 
 عفانملا مساقت قودنص جئاتن قیقحت ةبقارمل تارشؤملا ةحئال 1 :قفرملا ةیلوألا تاحارتقالا ریوطتل ةیھیجوتلا طوطخلا سكعت :4 قحلملا نم 1 قفرملا 2
  يلاتلا ناونعلا ىلع حاتملا IT/GB-9/SFC-4/21/Proceedings  نم 3 قحلملا ،عفانملا مساقت قودنصل مّلعتلاو مییقتلاو ةبقارملا لمع راطإل
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 لكل تcاغلا نم ديزم ىلع زكرتسو تcاغلا نم لك ىلإ ةبسنلk ىلعأ ماقرأ قيقحت ىلإ ،ةددحم ةينازيم نمض ،ىعستس
 يتلا عيراشملا اهققحتس يتلا جئاتنلا نيب ةمءاوملاو قاستالا نامض ىلع اًصرحو .عفانملا مساقت قودنص جئاتن راطإ نم
 1.2 مسقلا يف 1 لودجلا ءلم تاحارتقالا يمدقم نم ةنامألا تبلط ،تاحارتقالا ميدقتل عبارلا ءادنلا نم لّومتس
 يمّدقم نم ةنامألا بلطتو امك .ةيلوألا تاحارتقالا ميدقت ةرامتسا :5 قحلملا نم ةلصلا تاذ تcاغلاو عورشملا جئاتن
 يف تارشؤملا سايق ةيفيك فصوو اهتجلاعمل عورشملا ططخي يتلا 7-4 ةيسيئرلا ةمهاسملا تاجرخملا رايتخا تاحارتقالا

  .)ةيلوألا تاحارتقالا ريوطتل ةيهيجوتلا ئدابملا :4 قحلملا يف لاثملا رظنا( عورشملا قايس
 

 اهليصفتو فادهألاو تارشؤملا ةعومجم فييكت تاحارتقالk نيمدقتملا نم بلطُيس ،لماكلا ضرعلا ريوطت دنع
 .عورشملل يقطنملا لمعلا راطإ يف

 دراوملا ىلإ رظنلk ةلصلا تاذ تارشؤملاو ةفدهتسملا تاجرخملا قيقحت نكمي ىدم يأ ىلا مييقتب ءاربخلا موقيسو
 .عورشملا ةدم ىلاو )عفانملا مساقت قودنصل بولطملا ليومتلا( ةحاتملا

 

 نيب اهرـــــــــشنو اهمادختـــــــــساو عورـــــــــشملا جئاتنو ةفرعملا قيثوتل تايجيتارتـــــــــسا حوـــــــــضوب يلوألا حارتقالا فـــــــــصي له -3
 ؟جمnربلاو عورشملا ىوتسم ىلع ةيؤرلاو ةفرعملا ةرادإ يف ةمهاسملاو ،ةحلصملا باحصأو عورشملا نم نيديفتسملا
 ةفرعملا ةرادإ 3-1 / ةلـــــصلا تاذ تcاغلاو عورـــــشملا جئاتن 2-1 :يلوألا حارتقالا ةرامتـــــسا يف ةلـــــصلا تاذ ماـــــسقألا
  نوديفتسملا 1.5 / ةفدهتسملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا .4-1 /لصاوتلاو مّلعتلاو
 

 .اهرشنو اهقيبطتو عورشملا ذيفنت يف ةدلوتملا ةفرعملا قيثوت يونت فيك فصت نأ ةيلوألا تاحارتقالا عيمج ىلع بجي
 ةدافتسملا سوردلا ديدحتو ،مّدقتلا سايقو ،ررضتلل ةيلباقلا تامييقتو ،ةيساسألا تاساردلل طيطختلا لمشي اذهو
 ديفت فوس فيك ةفرعمل ًاليلحت ةيلوألا تاحارتقالا نمضتت نأ بجي .ةيؤرلاو مّلعتلا ضارغأل اهرشنو تاسرامملا لضفأو
 مييقتب ءاربخلا موقيسو .ةفدهتسملا ريهامجلا نم مهريغو عورشملا يف ةحلصملا باحصأو نيفدهتسملا نيديفتسملا ةفرعملا
 حضوم وه امك ،عفانملا مساقت قودنصل ماعلا جمnربلا يف عورشملا ىوتسم ىلع ةيؤرلاو ةفرعملل طيطختلا ةمهاسم ىدم
 يتلا ةيلوألا تاحارتقالا لصحتسو امك .ضورعلا ميدقتل سماخلا ءادنلا جمnرب ىلع ةماع ةرظن :سماخلا مسقلا يف
 يف ىلعأ طاقن ىلع نيَسنجلا نيب قراوفلا يعارت ةقيرطب اهعمجو ةفرعملاو تامولعملاو تnايبلا ةرادإل تايجيتارتسا قّبطت
  .مسقلا اذه

 ةحضاو ططخو ،لصاوتلاو ،مّلعتلاو ،ةفرعملا ةرادإ يف ةربخلا نم لفاح لجسب عتمتت يتلا ةيلوألا تاحارتقالا لصحتسو
 .مسقلا اذه يف ىلعأ طاقن ىلع ،عفانملا مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرود جمnرب قايس يف اهقيبطت ةيفيك لوح

 رشنل تاودأو تاونق ىلع عورشملا ميمصت نم ةركبم ةلحرم يف اهزييمت متيس يتلا ةيلوألا تاحارتقالا لصحتسو امك
  .مسقلا اذه يف ىلعأ طاقن ىلع تاحارتقالا نع ةئشانلا جئاتنلاو ةفرعملاو دئاوفلا
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 يلحملا يئاذـغلا نمألا ىلإ ةـبــــــــــــــسنلk ةـيدـجم يلوألا حارتقالا اـهلواـنتي يتلا ةـعارزلاو ةـيذـغألل ةـيتاـبنلا ةـيثارولا دراوملا لـه -4
  ؟دومصلا ىلع ةرداق ةيعارز مظن ءانب ىلع ا¶ردق امو خانملا ريغت عم فيكتلاو
 ةلـــصلا تاذ تcاغلاو عورـــشملا جئاتن 2-1 /ةلكـــشملا ديدحت 1-1 :يلوألا حارتقالا ةرامتـــسا يف ةلـــصلا تاذ ماـــسقألا

  نوديفتسملا 1.5 / ةفدهتسملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا 1-4
 

 فيكو ،خانملا ريغت عم فيكتلاو ،يئاذغلا نمألا يف ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةمهاسم مييقتب ءاربخلا موقيس
 ةيلحملا ةميقلا لسالسو ،شيعلا لبس نيسحتو ،ةنرم ةيعارز ةمظنأ ءانب يف ةفدهتسملا ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإ مهاستس
 ةمواقملا ليصاحملا فانصأ مزح/جيزم لوانتتس يتلا ةيلوألا تاحارتقالا فينصت متيسو امك .ينطولاو يلحملا نييوتسملا ىلع
 ًادج ًايباجيإ ًامييقت ءاربخلا يرجيسو .ءاربخلا لبق نم ةيلاع ةجردب ،اًيلحم ةفيكتملا فانصألا كلذ يف امب ،خانملل
 طيمنتلا كلذ يف امب ،مييقتلاو فيصوتلاو مادختسالا لوح ةفرعملاو تاراهملا زيزعت ىلإ فد¶ يتلا ةيلوألا تاحارتقالل
  .نيبسانملا طيطختلاو ةسايسلا كلذ يف امب ،ةفدهتسملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملل ينيجلا طيمنتلاو يرهاظلا

 

 يتلاو ،ةفدهتسملا ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةركتبمو ةيجيتارتسا ةقيرطب مدختستس يتلا ةيلوألا تاحارتقالا لصحتسو امك
 اذه يف ىلعأ طاقن ىلع ،عفانملا مساقتو دراوملا ىلع لوصحلل فارطألا ددعتملا ماظنلا نم اهيلإ لوصولا لّضفملا نم
 .مسقلا

 
 :يلي ام ،لاثملا ليبس ىلع ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملل ركتبملاو يجيتارتسالا مادختسالا لمشي دق
 

 يئاذغلا نمألk ةلـــــــــصلا تاذ وأ ةددهملا وأ اهعون نم ةديرفلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا عـــــــــضو •
  ؛فارطألا ددعتملا ماظنلا يف يميلقإلا وأ يملاعلا

 تاــمولعملا ةــمظنأ يف روهمجلل ةــحاــتم ةــعارزلاو ةــيذــغألل ةــيتاــبنلا ةــيثارولا دراوملk ةــقلعتملا تاــمولعملا لــعج •
  ؛ةدهاعملا يف ةدقاعتملا فارطألا اهمعدت يتلا ةيملاعلا وأ ةينطولا

  ؛ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإل ةيكراشتو ةركتبم جهانم مادختسا •
  ؛يعيبطلا عقوملا جراخ اهظفح مت يتلاو اًيلحم تدقُف يتلا ةيلحملا فانصألا لاخدإ ةداعإ •
 ةمظنأ لالخ نم ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملk ةقلعتملا تامولعملل ركتبملا مادختــــــــسالا لالخ نم •

  ؛ةدهاعملا يف ةدقاعتملا فارطألا اهمعدت يتلا ةيملاعلا وأ ةينطولا تامولعملا
 تnاـيب طبر قيرط نعو يثارولاو يرهاـظلا طمنلا تnاـيبل ةـيموثرجلا اـمزالبلا تاـينتقم فيــــــــــــــصوت لالخ نم •

  .روهمجلل ةحاتملا ةيموثرجلا امزالبلا تالخدمب يرهاظلا طيمنتلاو قاطنلا عساولا لسلستلا
 

 ؟عورشملل يلوألا حارتقالا نم نيرشابملا ريغو نورشابملا نوديفتسملا مه نم -5
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 / ةلـصلا تاذ تcاغلاو عورـشملا جئاتن .2-1 / ةلكـشملا ديدحت 1-1 :يلوألا حارتقالا ةرامتـسا يف ةلـصلا تاذ ماـسقألا
  نوديفتسملا  .1-5
 

 ةكارـــشلاو نييـــساـــسألا نيديفتـــسملا جÈ :فلأ سماخلا مـــسقلا عم ةقـــستم نيرـــشابملا نيديفتـــسملا تائف نوكت نأ بجي
   .عفانملا مساقت قودنص جئاتن لمع راطإ عم ىشامتي امبو ،تاحارتقالا ميدقتل سماخلا ءادنلل
 عورــــشملا ذيفنت نم رــــشابم لكــــشب نوديفتــــسي فوــــس نيذلا نيديفتــــسملا حوــــضوب ةيلوألا تاحارتقالا دّدحت نأ بجيو
 نيديفتــــــسملل اًيعقاو اًريدقت ةيلوألا تاحارتقالا يطعت نأ بجيو .مهيلإ ةبــــــسنلk رييغت ثادحإ ىلإ هرودب ىعــــــسي يذلا
 نوديفتــــسيــــس مهنم )ددعلل يبيرقت ريدقت( مكو )مهاوــــس ،داــــشرإلا ولماع ،ءاملعلا ،نوعرازملا( نَم ثيح نم نيرــــشابملا
 تاعومجم وأ نيديفتسملا فلتخم ديفتسي نأ عقوتي فيكو دئاوفلا ةيلوألا تاحارتقالا ددحت نأ بجيو امك .عورشملا نم
   .نيفدهتسملا نيديفتسملا
 اهكارــشإو ،مهنم ءاــسنلا اميــس ال ،ةيلحملا نيعرازملا تاعمتË ةينعملا ةيليثمتلا تامظنملاو تاعومËا ةراــشتــسا ّنيعتيــسو
ــــــــضيأ ّنيعتيــــــــسو .هذيفنتو عورــــــــشملا ميمــــــــصت يف ةطــــــــشن ةروــــــــصب  يمكلا مييقتلل لباقو حــــــــضاو ريدقت ءاطعإ ةلواحم اً
  .مسقلا اذه يف نيرشابملا ريغ نيديفتسملل

 
 ىلع عورــشملا ذيفنت يف يلوألا حارتقالا يف نيكراــشملا )نيددعتملا ةحلــصملا باحــصأ( ءاكرــشلا مهاــسي ىدم يأ ىلإ -6
  ؟ؤفكو لاعف وحن
 تاكارــــــشلا .6-1 / ةلــــــصلا تاذ تcاغلاو عورــــــشملا جئاتن 2-1 :يلوألا حارتقالا ةرامتــــــسا يف ةلــــــصلا تاذ ماــــــسقألا
 ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملk ةلــــــصتملا ةينطولا تاــــــسايــــــسلاو ططخلا ىلإ ةبــــــسنلk ىودجلا .7-1 / نواعتلا تابيترتو
 ةعارزلاو
 
 نيينعملا ءاكرـشلا عون ديدحت لالخ نم عورـشملا ذيفنتل ةكارـشلا ةيجيتارتـسا حوـضوب ةيلوألا تاحارتقالا فـصت نأ بجي
 اذه مييقت قايــــــس يف ،ءاربخلا موقيــــــسو .عورــــــشملا ذيفنت لجأ نم مهنم لك اهمدقيــــــس يتلا تاربخلاو م¶اردقو مهراودأو
 ةفاضإلk ،اÍ ةلصتملا جئاتنلاو تcاغلا نم لك قيقحتل ةمئالم مهتياردو ءاكرشلا تاربخ تناك اذإ ام ديدحتب ،مسقلا
 .عورشملا ةرتف ءاهتنا دعب عورشملا جئاتن مادختسا ةيناكمإ ىلإ
 
 فلتخم نيب ةمئاقلا تاكبشلا ميعدتو زيزعت يف مهاستس يتلا ةيلوألا تاحارتقالا مسقلا اذه يف ىلعأ طاقنب ىظحتسو
 ،تانيجلا كونب ،ةيموكحلا تالاكولا ،داـــــــــشرإلا تالاكو ،نيجتنملا تامظنم ،نيعرازملا تامظنم( تاـــــــــســـــــــسؤملا عاونأ
 ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نوـــــــــــص ىلإ ةيمارلا ةطـــــــــــشنألا نم ةنزاوتم ةعومجم ذيفنت لالخ نم )كلذ ىلإ امو صاخلا عاطقلا
  .تاردقلا ءانبو ثوحبلا نع ًالضف ،مادتسم وحن ىلع ا¶رادإو ةعارزلاو ةيذغألل
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 فيك ،ةكارشلا ةيجيتارتسا نم ءزجك ،عورشملا نم ةيناثلا ةلحرملا ىلا مّدقتت يتلا ةيلوألا تاحارتقالا فصت نأ بجي
 تاربخو ءاكرش ىلإ عسوتلل ططخي فيكو عورشملا نم ىلوألا ةلحرملا نم مهعّونتو ءاكرشلا ةربخ يلوألا حارتقالا رهظي
 .ةيفاضإ

 ةلاح يف وأ ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةينطولا تاـــــــــــســـــــــــسؤملا ةدايقب ةيلوألا تاحارتقالل ىلعأ اًطاقن ءاربخلا حنميـــــــــــسو
 ءاكرشلا عم عّمجت نمض لمعت ةيلود وأ ةيميلقإ وأ ةينطو ةسسؤم ةدايقب ةيلوألا تاحارتقالل ،نادلبلا ةددعتملا عيراشملا
 ءاكرــشلا نم ةعونم ةعومجم نيب عمجتــس يتلا ةيلوألا تاحارتقالل ىلعأ اًطاقن اًــضيأ ءاربخلا حنميــسو .نيينطولاو نييلحملا
   .عورشملا جئاتن باعيتسا ىلع نيرداق نونوكي نيذلاو حارتقالا ذيفنت لجأ نم تاربخلاو
 

 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملk ةلـــــصتملا ةينطولا تاـــــسايـــــسلاو ططخلا ىلإ ةبـــــسنلk ٍدجم يلوألا حارتقالا له .7
  ؟ةدهاعملا قيبطتل ةيتاسايسلا ةئيبلا ززعي لهو
 / ةلـصلا تاذ تcاغلاو عورـشملا جئاتن .2-1 /ةلكـشملا ديدحت 1-1 :يلوألا حارتقالا ةرامتـسا يف ةلـصلا تاذ ماـسقألا

 ةينطولا تاـــــسايـــــسلاو ططخلا ىلإ ةبـــــسنلk ىودجلا .7-1 / ةفدهتـــــسملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا .1-4
  ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملk ةلصتملا
 

 تاـسايـسلاو ططخلا عم ةقـستم عفانملا مـساقت قودنـصل ةـسماخلا عورـشملا ةرود راطإ يف ةلومملا عيراـشملا نوكت نأ بجي
 يلوألا حارتقالا ةباجتـــــــــــــسا ىدمل اًمييقت ءاربخلا يرجيـــــــــــــسو .ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملk ةلـــــــــــــصتملا ةينطولا

 لزعمب اًمئاق اًطاــــشن لخدتلا نوكي الأ لفكيــــس امم .ةينطولا تاــــسايــــسلاو ططخلا يف ىلجتت ةحــــضاو تcولوأ/ةيولوأل
  .ةفلتخملا تاحارتقالا نيب رزÓو لماكت هجوأ ءانب ةيناكمإ عم هريغ نع
 ىلع ةدهاعملا قيبطت يف تارغثلاو ةددحملا تcولوألا ةجلاعم يف مهاـــــستـــــس يتلا ةيلوألا تاحارتقالا ىظحت فوـــــسو امك
  .مسقلا اذه يف ىلعأ طاقنب ينطولا ىوتسملا

 

 ؟تيقوتلاو دراوملاو تcاغلا ةعومجم ثيح نم ٍدجم يلوألا حارتقالا له -8
 
 جئاتن .2-1 / عورــــــشملا حارتقال فالغلا ةحفــــــص :فلأ مــــــسقلا :يلوألا حارتقالا ةرامتــــــسا يف ةلــــــصلا تاذ ماــــــسقألا
 1.6 / نوديفتـــسملا .5-1 ةفدهتـــسملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا .4-1/ ةلـــصلا تاذ تcاغلاو عورـــشملا
 ةيئدبملا ةينازيملا :2 قحلملا/ نواعتلا تابيترتو تاكارشلا
 

 ةحاتملا دراوملا ىلإ رظنلk ةيلوألا تاحارتقالا يف ةدراولا تcاغلا قيقحت ىلع ةردقلا ىدمل اًمييقت ءاربخلا يرجي فوس
  .طاشن لك ذيفنتل ةيلامجإلا ةيجهنملاو عورشملا ةدمو )كرتشملا ليومتلاو عفانملا مساقت قودنص نم ليومتلا بلط(
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 .مـسقلا اذه يف ىلعأ طاقن ىلع كرتـشملا ليومتلا نم دّيج ّمك دـشح نم نكمتتـس يتلا ةيلوألا تاحارتقالا ىظحتـسو
 يتلا ةينطولا تاــســسؤملا ةدايقب ةيلوألا تاحارتقالل ىلعأ اًطاقن ءاربخلا حنميــس ،نادلبلا ةددعتملا عيراــشملا ىلإ ةبــسنلkو
 .يلوألا حارتقالل ةصصخملا دراوملا نم ربكألا مسقلk ىظحتس
 
 كانه تناك اذإ امو ةيعقاوو ةلوقعم ةينازيملا تائف نم ةئف لك فيلاكت نوكت ىدم يأ ىلإ مييقتب ءاربخلا موقيـــسو امك
 .تائفلا نيب دراوملا صيصخت يف ةريبك تافالتخا

 


