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  ةيذيفنتلا ةحئاللا

 ةلماكتملا تارادلل ةيطيطختلا تاميمصتلاو عارتخالا تاءارب ماظنل

 ةيعانصلا جذامنلاو ةيتابنلا فانصألاو

-٠٩-٠٤ خيراتو )٥/٨/٢٠١٩( مقر ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةرادإ سلجم رارقب ةلدعملا

  م٠٩/٠٥/٢٠١٩ قفاوملا ـه١٤٤٠
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  ةيذيفنتلا ةحئاللا

 جذامنلاو ةيتابنلا فانصألاو ةلماكتملا تارادلل ةيطيطختلا تاميمصتلاو عارتخالا تاءارب ماظنل

 ةيعانصلا

 

 ةماع ماكحأ :لوألا بابلا

 

  :ىلوألا ةداملا

 

 ضتقي مل ام اهمامأ ةنيبملا يناعملا ةحئاللا هذه يف تدرو امنيأ ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقُي

  :كلذ فالخ قايسلا

 .ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا :ةئيهلا

 ةيتابنلا فانصألاو ةلماكتملا تارادلل ةيطيطختلا تاميمصتلاو عارتخالا تاءارب ماظن :ماظنلا

 .ةيعانصلا جذامنلاو

 ةلماكتملا تارادلل ةيطيطختلا تاميمصتلاو عارتخالا تاءارب ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةحئاللا

 .ةيعانصلا جذامنلاو ةيتابنلا فانصألاو

 وأً ايتابنً افنص وأ ةلماكتم ةرادلً ايطيطختً اميمصت وأً اعارتخا نوكي نأ امإ وهو :ةيامحلا عوضوم

 ً.ايعانصً اجذومن

 جذومن ةداهش وأ ةيتابن ةءارب وأ ميمصت ةداهش وأ عارتخا ةءارب نوكت نأ امإ يهو :ةيامحلا ةقيثو

 .يعانص



 

٣ 
 

 .ماظنلا نم نيثالثلاو ةسماخلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجللا يه :ةنجللا

 ةيعانصلا ةيكلملا ةيامحل سيراب ةيقافتا نم ىلوألا ةداملا بجومب لكشملا داحتالا وه :سيراب داحتا

 .ةيقافتالا يف ءاضعألا لودلا نم نوكتي يذلاو

 خيراتب نطنشاو يف ةدوقعملا )PCT( تاءاربلا نأشب نواعتلا ةدهاعم يه :ةدهاعملا

 ىلع ةقفاوملاب ١٤٣٠/١٢/٢٨ خيراتو ٦٣/م مقر يكلملا موسرملا اهنأشب ردص يتلا ،م١٩/٠٦/١٩٧٠

 .اهيلع ةقحاللا تاليدعتلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مامضنا

 نواعتلا ةدهاعم ماكحأ بجومب )هعاديإ( هميلست مت يذلا عارتخالا ةءارب بلط وه :يلودلا بلطلا

 .ةحئاللا هذه نم رشع يداحلا بابلا ماكحأ هيلع قبطت يذلاو تاءاربلا نأشب

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نييعت دعب ينطو بلط ىلإ يلودلا بلطلا لوحت يه :ةينطولا ةلحرملا

  .تاءاربلا نأشب نواعتلا ةدهاعم ماكحأل اًقفو بلطلل اهمالتساو ةيامحلاب

   :ةيناثلا ةداملا

 - :يلي ام صوصخلا هجو ىلع اهلو ةحئاللاو ماظنلا ماكحأ ذيفنتب ةئيهلا صتخت

 .ةيامحلا قئاثو دادعإو اهتاءارجإ ةعباتمو ةيامحلا تابلط لابقتسا  -١

 .اهلامعأب مايقلل ةمزاللا جذامنلا ليدعتو رادصإ حارتقا  -٢

 .اهنأشب تامولعم رشنو ةيامحلا قئاثو حنم تارارق رادصإ  -٣

 لماعتلا دنع ةيملاعلاو ةيلحملا تامولعملا دعاوق ىلإ لوخدلاو تامولعملا ةينقت مادختسا  -٤

 .ةيامحلا قئاثوو ةيامحلا تابلط عم

 .ةحئاللاو ماظنلا داوم ىلع ةمزاللا تاليدعتلا حارتقا  -٥

 .ةئيهلا مامأ ةنهملا ةسراممل نيماحملاو ءالكولل صيخرتلا ميظنت حارتقا  -٦



 

٤ 
 

 :ةثلاثلا ةداملا

 

 " ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا " ىلإ ةهجوم ةئيهلا عم تالسارملا عيمج نوكت نأ بجي -١

 .اهلبقت ىرخأ ةليسو يأ وأ ،ةئيهلا هددحت يذلا يديربلا ناونعلل اًقفو

 مزلي الو ةئيهلا اهب لبقت يتلا ةقيرطلابً ايباتك ةئيهلا عم تالسارملا عيمج نوكت نأ بجي -٢

 .ليكولا وأ بلطلا مدقمل يصخشلا روضحلا

 وأ بلطلا مقر ىلإ ةيامحلا قئاثو وأ تابلط نأشب ةئيهلا عم تالسارم يأ يف راشي نأ بجي -٣

 .اهعم لماعتلاب ةمزلم ريغ ةئيهلا نإف كلذب مزتلت ال تالسارم يأو ،ةقيثولا

 تادنتسم يأو ةيامحلا قئاثو حنم تابلط اهلبقت ىرخأ ةقيرط يأب وأ اًينورتكلا ةئيهلا ملتست -٤

 .اهب قلعتت تالسارم وأ

 تابلط نأشب تالسارملاو تاراطخإلا لجسُملا ديربلاب وأ اًينورتكلا وأ اًيودي ةئيهلا م�لسُت -٥

 وأ بلطلا مدقم ىلإ ةئيهلا نم ةرداصلا تالسارملا عيمج لسرتو ةيامحلا قئاثوو ةيامحلا

 اهراثآل ةجتنم لكشلا اذهب تاراطخإلا دعتو ،ةئيهلا ىدل لجسملا ناونعلا ىلع ليكولا

 .ةيماظنلا

 مايأ يف يهتنت ةلهم يأ ددمتو ،ةاطعملا ةلهملا نمض تاراطخإلا لاسرإ موي بستحُي ال -٦

  .تازاجإلا كلت يلي لمع موي لوأ ىلإ ةكلمملل ةيمسرلا تازاجإلا وأ ةيعوبسألا تازاجإلا

  :ةعبارلا ةداملا

 نيودت اهيف متي ةيامحلا قئاثول تالجسو ةفلتخملا ةيامحلا تابلطل تالجس ةئيهلا دعُت -١

 .تاليدعت نم اهيلع أرطي امو ةيامحلا قئاثوو تابلطلل ةسيئرلا تانايبلا

 .ةماعلا نم اهيلع عالطالل ةحاتم ةروشنملا ةيامحلا تابلط نوكت -٢



 

٥ 
 

 .يلاملا لباقملا عفد ريظن )٢( ةرقفلا يف ةروكذملا تابلطلا نم خسن ىلع لوصحلا زوجي -٣

    .ةيرس اهرشن متي مل يتلا ةيامحلا تابلط ىقبت -٤

 بحس خيرات نم ًءادتبا تاونس سمخ ةدمل اهنم خسن وأ تابلطلا لوصأ ظفحب ةئيهلا موقت -٥

 .اهتدم ءاهتنا وأ ةيامحلا قئاثو يف قحلا طوقس وأ تابلطلا ضفر وأ طوقس وأ

 

  :ةسماخلا ةداملا

 دادس ماظن ةطساوب هل ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلاب ةرقُملا ةيلاملا تاقحتسملا دادس متي -١

 .ةئيهلا اهددحت ىرخأ ٍةقيرط يأب وأ تاعوفدملل

 ةدايز عفدت وأ أطخلا قيرط نع عفدت غلابم يأ درب اهيلإ مدقي سامتلا ىلع ًءانب ةئيهلا موقت -٢

 .كلذ نم ققحتلا دعب يلاملا لباقملا نع

  :ةسداسلا ةداملا

 دنع زوجيو ،هرشن ىلع ماظنلا صني ام لك نمضتت ةيبرعلا ةغللاب ةيرود ةرشن ةئيهلا ردصت -١

 .ةيزيلجنإلا ةغللاب تامولعملا ضعبل ةمجرت نمضتت نأ ءاضتقالا

 اًينورتكلإ اهتحاتإ ةئيهلا ىلعو يداليملاو يرجهلا خيراتلا لمحت ةلسلسم ماقرأب ةرشنلا ردصت -٢

 .اهنم دادعأب ظفتحت نأو تنرتنإلا ةكبش ىلع

  :يلي ام تنرتنإلا ةكبش ىلعً اينورتكلإ وأً ايقرو رشنت نأ ةئيهلل زوجي -٣

 يتلا ةغيصلاب ةفصاوملا ةنمضتُم ةيتابنلا تاءاربلا تابلطو عارتخالا تاءارب تابلط -أ

  .صحفلاو ثحبلا ريراقتو اهب تعدوأ

 .ةفصاوملا ةنمضتم ةيامحلا قئاثو -ب



 

٦ 
 

  .ةيئاهنلا ةفصلا تبستكا يتلا ةنجللا نم ةرداصلا تارارقلا قوطنم -ج

 .ىرخألا تاءاربلا بتاكمو نيرخآلا عم اهردصت يتلا تاروشنملاو تانايبلا لدابت ةئيهلل زوجي -٤

 :ةعباسلا ةداملا

   :يلي ام لقألا ىلع ةرشنلا نمضتت

  .ةيتابنلا تاءاربلا تابلطو عارتخالا تاءارب تابلطل ىلوألا ةحفصلا -١

  .ةحونمملا ةيامحلا قئاثول ىلوألا ةحفصلا -٢

 اهتانايب ىلع أرط يتلا وأ اهتيكلم لقن وأ رييغت مت يتلا ةيامحلا قئاثوو ةيامحلا تابلطب ةمئاق -٣

 .ليدعت

 .ةبوحسملاو ةضوفرملاو ةطقاسلا ةيامحلا قئاثوو ةيامحلا تابلطب ةمئاق -٤

 تايمستلاو ةيتابنلا تاءاربلا تابلط اهنمضتت يتلا ةيتابنلا فانصألا تايمستب ةمئاق -٥

 .ةيتابنلا فانصألل ةديدجلا

    .اهنع يلختلا مت يتلا ةيامحلا قئاثوب ةمئاق -٦

 .اهنع يلختلاو ،ريغلل اهلقنو ،اهبحسو ،اهليدعتو يرابجإلا صيخرتلا تارارق -٧
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 بلطلا عاديإ ماكحأو طورش :يناثلا بابلا

 

  :ةنماثلا ةداملا

 

 ةقيرط يأب وأ اينورتكلا كلذل ةدعملا جذامنلا قفو ةيامحلا قئاثو حنم تابلط مدقت نأ بجي -١

 نأ ىلع ةيزيلجنإلا ةغللاب بلطلا عاديإ نكميو ةيبرعلا ةغللاب نوكت نأو ،ةئيهلا اهلبقت ىرخأ

 ،ةحضاو نوكتو ،بلطلا ميدقت خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ ةدمتعم ةمجرتب ةئيهلا ديوزت متي

 .تاراسفتسالا ةفاك نع ةباجإلاو ةبولطملا تانايبلا عيمج ميدقتلا جذامن نمضتت نأ بجيو

 ام لقالا ىلع ايفوتسم بلطلا مالتسا خيرات وه عارتخالا ةءارب بلطل عاديالا خيرات نوكي -أ -٢

 :يلي

 .عارتخالا ةءارب بلط ميدقتل ةدعملا جذامنلا ةئبعت -١

 .هناونعو هتفصو بلطلا مدقم مسا -٢

 .عارتخالل فصو ميدقت -٣

 .عاديإلل يلاملا لباقملا دادس -٤

 نم ١٧ ىلا ٩ داوملاو ةداملا هذه يف ةدراولا تابلطتملا ءافيتسا بلطلا مدقم ىلع بجي -ب

 مت ام عارتخالا فصو زواجتي الأ ىلع )مالتسالا( عاديالا خيرات نم نيرهش لالخ ةحئاللا

 .بلطلا عاديا ءانثا هنع فشكلا

 مت ام عارتخالا فصو زواجت نكلو )ب( ةرقفلا يف ةدراولا تابلطتملا ءافيتسا لاح يف -ج

 .تابلطتملا ءافيتسا خيرات وه عاديالا خيرات نإف عاديالا ءانثا هنع فشكلا



 

٨ 
 

 نإف ةددحملا ةلهملا لالخ )ب( ةرقفلا يف ةدراولا تابلطتملا بلطلا مدقم يفوتسي مل اذإ -د

  .نكي مل نأك ربتعي بلطلا

 بلطو ةيتابن ةءارب بلطو ةلماكتم ةرادل يطيطخت ميمصت ةداهش بلطل عاديإلا خيرات نوكي -٣

 يف ةدراولا تابلطتملا ةفاك ايفوتسم ةيامحلا بلط مالتسا خيرات وه يعانص جذومن ةداهش

 دعب كلذو ،ةيامحلا تاعوضوم نم عوضوم لك بسح ٢٩ ىلإ ١٨ نم داوملاو ةداملا هذه

 .عاديإلل يلاملا لباقملا دادس

 .ةكلمملا لخاد دمتعم ليكو ديدحت بجيف ةكلمملا جراخ اميقم بلطلا مدقم ناك اذإ -٤

 عارتخالا ةءارب بلط عاديإ ماكحأو طورش :لوألا لصفلا

  :ةعساتلا ةداملا

  .كلذل دعملا عارتخالا ةءارب بلط جذومن ةئبعت -١

 .هب ةقالع تاذ تاقفرم يأو عارتخالا ةفصاوم ةئبعت وأ قافرإ -٢

 يف روكذملا مسالا نع فلتخي الأو ،اهيلع صوصنملا طورشلا عارتـخالا مسا قباـطي نأ بجي -٣

 .عارتخالا ةفصاوم

 .صاصتخالا تاذ تاهجلا نم اهيلع اقدصم وأ ةيلصأً اخسن ةمدقملا قئاثولا نوكت نأ بجي -٤

 .عاديإلل يلاملا لباقملا دادس -٥

 .بلطلاب ةقالع هل امم ةئيهلا هبلطت ام لك يفوتسي نأ بلطلا مدقم ىلع بجي -٦
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 :ةرشاعلا ةداملا

 هتماقإ لحمو هناونعو بلطلا مدقم مساو ،عارتخالا مسا نمضتيو حوضوب جذومنلا ةئبعت بجي

 ،فشكلاو ةيقبسألا تامولعمو ،هناونعو دجو نإ ليكو مساو ،هناونعو عرتخملا مساو ،هلمعو

 :يلي املً اقفو اهماقرأ بسح جذومنلا لوقح ألمتو

 ،تاملك ٧ نع ديزي الأ لضفيو اددحمو ارصتخم عارتخالا مسا نوكي نأ بجي :عارتخالا مسا -١

 ةلآ" ،"ينورتكلإ زاهج" ،"ةيئايميك ةيلمع" لثم ةماعلا تارابعلا عارتخالل امسا دعت الو

 لمعتست الأ بجي عارتخالا مسا راصتخالو ،"ةديدج صئاصخ وذ يوضع بكرم" ،"ةيئابرهك

 ."…يف ريوطت" ،"…يف تانيسحت" ،"…ـل ةديدج ةقيرط" :لثم تارابعلا ضعب

 ةيوهلا يف دوجوم وه املً اقباطم دارفألل ةبسنلاب مسالا نوكي نأ بجي :بلطلا مدقم مسا -٢

 تاسسؤملل ةبسنلاب امأ ،ةلئاعلا مسا-دجلا مسا-بألا مسا-لوألا مسالا :يلاتلا بيترتلابو

 بلطلل مدقم نم رثكأ دجو اذإو ،اهل يـمسرلا مساللً اقباطم نوكي نأ بجيف تاكرشلاو

 ةيقبب ةصاخلا تانايبلا نودُتو ءزجلا اذه يف لوألا بلطلا مدقمب ةصاخلا تانايبلا نودُتف

 يمدقمو ةئيهلا نيب تالسارملا متت فوسو ،كلذب ةصاخلا لوقحلا يف بلطلا يمدقم

 وه بلطلا مدقم نكي مل اذإو .ليكو دجوي مل اذإ لوألا بلطلا مدقم لالخ نم بلطلا

 .هيلإ قحلا لاقتنا دنس قافرإ بجيف عرتخملا

 :يلاتلا بيترتلابو ةيوهلا يف دوجوم وه املً اقباطم عرتخملا مسا نوـكي نأ بـجي :عرتخملا مسا -٣

 يفً العف كراش عرتخم نم رثكأ دجو اذإو .ةلئاعلا مسا - دجلا مسا - بألا مسا - لوألا مسالا

 نيعرتخملا تانايب نودُتو ءزجلا اذه يف لوألا عرتخملاب ةصاخلا تانايبلا نودُتف عارتخالا

 .كلذب ةصاخلا لوقحلا يف نيقابلا
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 نيبت يتلا قئاثولا قفرت هنع فشكلا قبس دق عارتخالا ناك اذإ :فشكلاو ةيقبسألا تامولعم -٤

 داحتا لود ينطاوم دحأ بلطلا مدقم ناك اذإو .كلذل ةيعادلا بابسألاو فشكلا خيرات

 بغريو اهيلع ةلاعفو ةيقيقح ةيراجت وأ ةيعانص ةأشنم هل وأ اهادحإ يفً اميقم وأ سيراب

 بلط تانايب ركذ بجي هنإف لودلا هذه ىدحإ يف هعاديإ قبس بلط ةيقبسأب ةبلاطملا

 قافرإ بجيو ،دجو نإ اهخيراتو ةءاربلا مقرو )عاديإلا خيرات ،بلطلا مقر ،ةلودلا( ةيقبسألا

 لك يفو ،عاديالا خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ هل ةمجرتو قباسلا بلطلا نم ةدمتعم ةروص

 افرط ةكلمملا نوكت يتلاو لاجملا اذه يف ىرخألا ةيلودلا تايقافتالا هررقت ام قبطي لاوحألا

 .اهيف

ً امقر اهتاحفص ددعو )ىرخأ تاقفرم يأو ةفصاوملا( تاقفرملا ءامسأ نودُت :تاقفرملا -٥

 .نأشلا اذهب تاقفرم يأ ىلإ راشي ةيقبسألا بلط لاح يفو ،ةباتكو

 ةهج نم ةرداص ةلاكو بجومبً ادمـتعم نوكي نأ بـجيو ،ليكولا مسا ركذي :ليكولا مسا -٦

 مزليف ةكلمملا جراخ لكوملا ناك اذإ امأ ،ةكلمملا لخاد لكوملا ناك اذإ ةئيهلا اهلبقت ةدمتعم

 .جراخلا يف ةكلمملا تايلثمم لبق نم ةقدصمو ةصتخملا تاهجلا نم ةدمتعم ةلاكو راضحإ

 .ةكلمملا لخاد ةنهملا هذه ةلوازمب هل حيرصتلا تبثي ام ليكولا قفري نأ بجيو

 هالعأ ةروكذملا تامولعملا عيمج ةحصب ةناخلا هذه يف ليكولا وأ بلطلا مدقم دهعتي :رارقإ -٧

  .كلذب لالخإلا ىلع بترتي ام لك ةيلوئسم هلمحتو

 :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 :يلاتلا بيترتلا بسحو ةيلاتلا تايوتحملا ىلع ةفصاوملا لمتشت نأ بجي

 ."ةيحيضوتلا تاموسرلا" ،"ةيامحلا رصانع" ،"لماكلا فصولا" ،"صخلملا"  -١



 

١١ 
 

 .عارتخالا مساب لماكلا فصولاو صخلملا أدبي  -٢

 غيصو زومرو ءامسأ ىلع ةيامحلا رصانعو لماكلا فصولاو صخلملا يوتـحي نأ زوجي -٣

 نأ زوجي الو .ةينيتاللا فورحلاب اهريغو ةيملع تاحلطصمو ةيئايميكو ةيضاير تالداعمو

 لماكلا فصولا نمض عضوتف لوادجلا امأ ،ةيحيضوت تاموسر ىلع اهنم يأ يوتحي

 .تدجو نإ ةفصاوملل

 ىرخألا تادحولا ركذ زوجيو .يوئملا ماظنلاب ةرارحلا تاجردو يرتملا ماظنلاب سيياقملا نوكت  -٤

 .نيسوق نيب ةقحال

 حضاولاو لماكلا مهفلا ىلإ يدؤي كلذ ناك اذإ ةيحيضوتلا لاكشألاو تاموسرلا قافرإ متحتي  -٥

 .عارتخالل

 بادآلا وأ ةيمالسإلا ةعيرشلل ةفلاخم موسر وأ تارابع ىلع ةفصاوملا لمتشت الأ بجي  -٦

 .ةماعلا

 ةميق نم للقت تارابع وا عينصت قرط وأ تاجتنمل تانالعا ةفصاوملا لمتشت ال نا بجي  -٧

 ،عارتخالا مهفل ةيرورض وأ ةبسانم نوكت ال لمج وأ تاملك وأ ىرخأ عينصت قرط وأ تاجتنم

  .ةينقتلا كلت ةميق نم ليلقت دعت ال ةقباسلا ةيعانصلا ةينقتلا ةلاح ةنراقم نأبً املع

  :ةرشع ةيناثلا ةداملا

 هدورو دنع ةيبرعلا ةغللاب مساللً افدارم ةيلصألا هتغلب يملعلا حلطصملا مسا ركذي نأ بجي -١

 راركت متيف ةيامحلا رصانع ادع اميف ةقحاللا تارملا يف طقف يبرعلا مسالاب ىفتكيو ةرم لوأل

 .نيتغللاب حلطصملا ركذ



 

١٢ 
 

 ةيبرعلاب ةلماك ةيمستلا ركذ يغبنيف ةيبنجألا ةغللاب ةرصتخملا تايمستلا ةلاح يف -٢

 .ةرصتخملا ةيمستلاب كلذ دعب ىفتكيو صنلا يف ةرم لوأل اهدورو دنع ةيزيلجنإلاو

 قالطإ قبس ةينيتال ةملك دورو دنع ةيبرعلا ةغللاب لباقملا حلطصملا سفن مادختسا -٣

 .ةيبرعلا ةغللاب اهل لباقم حلطصم

 داحتالا اهرقأ يتلا ةيئايزيفلا ةيساسألا تباوثلاو ،تايمستلاو ،تادحولاو ،زومرلا دمتعت -٤

 داحتالا ةقيثو يف ةروشنملا SUNAMCO ةنجللا -IUPAP ةيقيبطتلاو ةتحبلا ءايزيفلل يلودلا

 .٢٥ مقر

 ةيئايميكلا غيصلاو ةيئانبلا لاكشألا ةباتكل *IUPAC ماظن بسح ةينيتاللا فورحلا مدختست -٥

 ناونعلا يف يئايميكلا مسالا دورو ةلاح يف امأ ةيئايميكلا ءامسألاو تابكرملاو رصانعلا زومرو

 .ةينيتاللا ىلإ ةفاضإلاب ةيبرعلا ةغللاب بتكيف

  .ةيلصألا اهتغلب ةيملعلا بتكلاو تالاقملاو ثوحبلاو عجارملا ركذت -٦

  :ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 .ةدحاو ةحفص ىوصقلا تالاحلا يفو ةحفص فصن نم رثكأ صخلملا زواجتي الأ بجي -١

 لكشب عارتخالا لثمي يذلا لكشلا ىلإ صخلملا يف راشي ةيحيضوت تاموسر كانه ناك اذإ  -٢

 .صخلملا رخآ يف لكشلا اذه مقر عضويو ،ماع

 دجوو ةقباسلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا لكشلاب ةدوجوم تانوكم ىلإ صخلملا يف ريشأ اذإ -٣

 وأ ماقرألا هذه ركذ بجي هنإف تانوكملا كلت زييمتل ةلمعتسم فورح وأ ماقرأ لكشلاب

 .صخلملا يف صنلا لخاد نيسوق نيب فورحلا

                                     
* IU                 PAC = INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY 

 

 



 

١٣ 
 

 .سيئرلا هلامعتساو عارتخالا تانوكم مهأل رصتخم فصوو ينقتلا لاجملا صخلملا يف ركذي -٤

 ثيحبو ةينقتلا ةلكشملا لحل احضاو امهف يطعي ثيحب لهس بولسأب صخلملا غاصي -٥

 نأ ةظحالم بجيو ،يملعلا ثحبلا لاجم يف انيعمو ينقتلا مالعإلا ضارغأل همادختسا نكمي

 .ةيامحلا قاطن ريسفت يف لمعتسي ال صخلملا

 ً.البقتسم ةعقوتملا عارتخالا ايازم وأ ةميق وأ ةيمهأ ركذ بنجت بجي -٦

  .دجو نإ ةيزيلجنإلا ةغللاب صخلملا قافرإ -٧

 :ةرشع ةعبارلا ةداملا

 :ةيلاتلا ءازجألا ىلع لماكلا فصولا لمتشي نأ بجي

 ةينقتلا ةلاح فصوو عارتخالا هلوانتي يذلا ينقتلا لاجملا اهيف نيبيو "عارتخالا ةيفلخ" -١

 قلعتت لكاشم يأ ركذ عم ،اهب ملع ىلع عرتخملا نوكي قئاثو يأ كلذ يف امب ةقباسلا

 .اهيلع بلغتلا عارتخالا نأش نم ةقباسلا ةينقتلا ةلاحب

 ةيفيكو ةقباسلا ةينقتلا ةلاحب ةنراقم عارتخالا ايازم هيف نيبيو "عارتخالل ماعلا فصولا" -٢

 نوكيو ،عارتخالا نم فدهلا هيف نيبي امك ةقباسلا لكاشملا وأ تابوعصلا ىلع بلغتلا

 ،همهف ينقتلا لاجملاب ةيداعلا ةفرعملا بحاصل حيتت ثيحب ةحضاو ةقيرطب كلذ عيمج

 .سيئرلا ةيامحلا رصنعب ءزجلا اذه قلعتي ام ةداعو

 .تدجو نإ اهتاعاطقو لاكشألل رصتخم حرش هيف نيبيو "تاموسرلل رصتخم حرش" -٣

 نم يداعلا ةنهملا لجر نيكمتلً ايفاكوً احضاو فصولا نوكي نأ بجي "يليصفتلا فصولا"  -٤

 لضفأ بلطلا مدقم نيبي نأ بجي امك عارتخالل ايليصفت احرش نمضتي نأو ،عارتخالا ذيفنت

 بجيو .ةيقبسألا خيرات وأ بلطلا ميدقت خيرات دنع عارتخالا ذيفنتل عرتخملا اهفرعي ةقيرط



 

١٤ 
 

 نأ ةلاح يفو .ليصفتلاب ةقفرملا ةيحيضوتلا تاموسرلا ىلإ ةراشإلا حرشلا نمضتي نأ

 .لقتسم لكشبً اينورتكلا هقافرإ بجي هنإف يثارو لسلست ىلع يوتحي بلطلا

 ماعلا فصولا" ،"عارتخالا ةـيفلخ" :ةيلاتلا نيوانعلا تحت لسلستلاب ةبترم ةقباسلا ءازجألا نوكتو 

 رطسلا ةيادب يف ناونعلا ركذ متيو ."يليصفتلا فصولا" ،"تاموسرلل رصتخم حرش" ،"عارتخالل

  .ةديدج ةحفص ةيادب ءزجلا ةيادب مزلتسي الو طخ هتحت عضويو

  :ةرشع ةسماخلا ةداملا

 نمضتي نأ زوجيو ،لقألا ىلع لقتسم دحاو ةيامح رصنع ىلع بلطلا يوتحي نأ بجي -١

 رصنع نوكي نأ ىلع عباتتلاب اهميقرت بجيو ،ةدمتعم ىرخأو ةلقتسم ىرخأ ةيامح رصانع

 .بولطم قاطن عسوأب فرعي يذلا وه دحاو مقر ةيامحلا

 تانوكملا كلذ يف امب بولطملا ةيامحلا قاطنبً اماتً افيرعت ةيامحلا رصانع يطعت نأ بجي -٢

 فصولا يف هنع فشك امب ةنراقملاب قاطنلا ةددحم نوكت نأ بجي امك عارتخالل ةيساسألا

 .لماكلا

 ةددحم ةقيرطب )هايازم سيلو( عارتخالاب ف�رعتو ةطبارتمو ةحضاو ةيامحلا رـصانع نوكت -٣

 ةيحيضوتلا تاموسرلا وأ لماكلا فصولا ىلإ عوجرلا نود ةيامحلا قاطن نم دكأتلا اهب لهسي

  .ىوصقلا ةرورضلا يف الإ

 يف ةيراكتبالا ةوطخلا وأ ديدجلا ءزجلا زيمي ثيحبً انكمم كلذ ناك املك ةيامحلا رصانع غاصُت -٤

 يليو ةينقتلا هصئاصخو هتانوكم ديدحتب هتيامح دارملا عارتخالا فرعيً الثمف ،ةيامحلا قاطن

 وه ام ركذي مث ،ةلثامم ىرخأ ةرابع يأ وأ "... نمضتي نيسحتلا" وأ "… ـب زيمتملا " ةرابع كلذ

 .رخآ عارتخا يأ نع هزييمتل يراكتبا وأ ديدج



 

١٥ 
 

 دحأب ةدوجوم تانوكم ىلإ ةيامحلا رصنع يف ريشأو ةيحيضوت تاموسر بلطلا نمضت اذإ -٥

 ماقرألا هذه ركذ زوجي هنإف تانوكملا كلت زييمتل ةلمعتسم افورح وأ اماقرأ ةنمضتم لاكشألا

 .ةيامحلا رصنع يف صنلا لخاد نيسوق نيب فورحلا وأ

 :ةرشع ةسداسلا ةداملا

 .حوضوب اهخاسنتسا نكميو ةحضاوو ةيلاع ةدوج تاذ تاموسرلا نوكت نأ بجي  -١

 ىلع دحاو لكش عضو ةرورضلا دنع نكمي امك لكش نم رثكأ ىلع ةحفصلا يوتحت نأ زوجي  -٢

 .دحاو مسر ىلإ لصوتلاو بنج ىلإ ابنج اهعمج لهسي نأ طرشب ةقرو نم رثكأ

 ماقرألا لامعتسا بجيو ةحفصلا مقر نع رظنلا ضغب ةلصفنم ماقرأب لاكشألا ميقرت بـجي  -٣

 نوكت نأ بجيو ،تانوكملا سفن زييمتل ةفلتخملا تاموسرلا يف اهسفن فورحلا وأ

 عطقملا ناكم حضويو ،ةنكاد ءادوس طوطخ تاذو ةّللظم ريغ ةيحيضوتلا تاموسرلا

 .ةعطقتم طوطخب

 دنع زوجيو ،اهريغ وأ فصولا ضرغل تاملك يأ ىلع ةيحيضوتلا تاموسرلا يوتحت الأ بجي  -٤

 .ةسيئرلا ملاعملا ضعب حاضيإل تاملكلا ضعب لامعتسا ةرورضلا

  :ةرشع ةعباسلا ةداملا

 نم هبلطت امب اهديوزتو ثحبلا ريراقتو صحفلا ريراقت نم ةروصب ةئيهلا ديوزت بلطلا مدقم ىلع

 .هسفن عارتخالا نع ىرخأ بتاكم نم اهحنم مت عارتخا تاءارب وأ اهميدقت قبس تابلطل روص

 

 



 

١٦ 
 

 ةرادل يطيطخت ميمصت ةداهش بلط عاديإ ماكحأو طورش :يناثلا لصفلا

 ةلماكتم

  :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 .كلذل دعملا ةلماكتم ةرادل يطيطخت ميمصت ةداهش بلط جذومن ةئبعت -١

 ةفيظولا فرعت يتلا تامولعملا ىلع لمتشي ،ميمصتلل قيقدو رصتخم فصو قافرإ -٢

 .ةلماكتملا ةرادلا اهيدؤت يتلا ةينورتكلإلا

 ةقلعتملا ةروصلا وأ ةمسرلا ءازجأ داعبتسا نكميو ،ميمصتلل ةحضاو ةروص وأ ةمسر قافرإ -٣

 ميمصتلا حيضوتل ةيفاك ةمدقملا ءازجألا نوكت نأ طرشب ،ةلماكتملا ةرادلا عنص ةقيرطب

 .هديدحتو

 .اهل ةئيهلا بلط لاح يف ،يراجت لالغتسا عضوم تناك اذإ ةلماكتملا ةرادلل ةنّيع قافرإ -٤

 .صاصتخالا تاذ تاهجلا نم اهيلع اقدصم وأ ةيلصأً اخسن ةمدقملا قئاثولا نوكت نأ بجي -٥

 .عاديإلل يلاملا لباقملا دادس -٦

 .بلطلاب ةقالع هل امم ةئيهلا هبلطت ام لك يفوتسي نأ بلطلا مدقم ىلع بجي -٧

 

  :ةرشع ةعساتلا ةداملا

 :يتآلاً انمضتم حوضوب ةلماكتم ةرادل يطيطخت ميمصت ةداهش بلط جذومن ةئبعت بجي

 .اددحمو ارصتخم نوكي نأ بجي :ميمصتلا مسا -١

 يأ يفً ايراجت هلالغتسا مت دق ميمصتلا ناك اذإ كلذ نودي :يراجت لالغتسا لوأ ناكمو خيرات -٢

 .ملاعلا يف ناكم



 

١٧ 
 

 امأ ،ةيوهلا يف دوجوم وه املً اقباطم دارفألل ةبسنلاب مسالا نوكي نأ بجي :بلطلا مدقم مسا -٣

 رثكأ دجو اذإو ،اهل يـمسرلا مساللً اقباطم نوكي نأ بجيف تاكرشلاو تاسسؤملل ةبسنلاب

 تانايبلا نودُتو ءزجلا اذه يف لوألا بلطلا مدقمب ةصاخلا تانايبلا نودُتف بلطلل مدقم نم

 ةئيهلا نيب تالسارملا متت فوسو ،كلذب ةصاخلا لوقحلا يف بلطلا يمدقم ةيقبب ةصاخلا

 .ليكو دجوي مل اذإ لوألا بلطلا مدقم لالخ نم بلطلا يمدقمو

 رثكأ دجو اذإو ،ةيوهلا يف دوجوم وه املً اقباطم مسالا نوـكي نأ بـجي :ميمصتلا ركتبم مسا -٤

 نيركتبملا تانايب نودُتو ءزجلا اذه يف لوألا ركتبملاب ةصاخلا تانايبلا نودُتف ركتبم نم

 .كلذب ةصاخلا لوقحلا يف نيرخآلا

 ةهج نم ةرداص ةلاكو بجومبً ادمـتعم نوكي نأ بـجيو ،ليكولا مسا ركذي :ليكولا مسا -٥

 مزليف ةكلمملا جراخ لكوملا ناك اذإ امأ ،ةكلمملا لخاد لكوملا ناك اذإ ةئيهلا اهلبقت ةدمتعم

 جراخلا يف ةكلمملا تايلثمم لبق نم ةقدصمو ةصتخملا تاهجلا نم ةدمتعم ةلاكو راضحإ

 .ةكلمملا لخاد ةنهملا هذه ةلوازمب هل حيرصتلا تبثي ام ليكولا قفري نأ بجيو

ً امقر اهتاحفص ددعو )ىرخأ تاقفرم يأو لاكشألا( جذومنلا تاقفرم ءامسأ نودُت :تاقفرملا -٦

  .نأشلا اذهب تاقفرم يأ ىلإ راشي قباسلا يراجتلا لالغتسالا لاح يفو .ةباتكو

 هالعأ ةروكذملا تامولعملا عيمج ةحصب ةناخلا هذه يف ليكولا وأ بلطلا مدقم دهعتي :رارقإ -٧

  .كلذب لالخإلا ىلع بترتي ام لك ةيلوئسم هلمحتو

 

 

 



 

١٨ 
 

 ةيتابن ةءارب بلط عاديإ ماكحأو طورش :ثلاثلا لصفلا

  :نورشعلا ةداملا

  .كلذل دعملا ةيتابن ةءارب بلط جذومن ةئبعت -١

 تاقفرم يأ قافرإو كلذل دعملا جذومنلا قفو كلذوً الماك فنصلل ينفلا نايبتسالا ةئبعت -٢

 .كلذب ةقالع تاذ

  .صخلملا قافرإ -٣

 عاديإلل يلاملا لباقملا دادس -٤

 تناك اذإ يتابنلا فنصلاب ةصاخلا ةيحيضوتلا تاموسرلا وأ ةيفارغوتوفلا روصلا قافرإ بجي -٥

  .اهل رصتخم فصو عم هيلع فرعتلل ةيرورض

 .دحاو فنص نم رثكأ ىلع ةيامحلا بلط لمتشي نأ زوجي ال -٦

 .نوللا ءاضيب ينفلا نايبتسالا ةيفلخ نوكت نأ بجي -٧

 يف دراولا مسالا فنصلل ينفلا نايبتسالا يف روكذملا يتابنلا فنصلا مسا قباـطي نأ بجي -٨

  .ةيمسرلا قئاثولاو جذومنلا

 .صاصتخالا تاذ تاهجلا نم اهيلع اقدصم وأ ةيلصأً اخسن ةمدقملا قئاثولا نوكت نأ بجي -٩

  .بلطلاب ةقالع هل امم ةئيهلا هبلطت ام لك يفوتسي نأ بلطلا مدقم ىلع بجي -١٠

 

 

 

 



 

١٩ 
 

  :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 طبنتسم مساو بلطلا مدقم مسا ةفاضإ لضفيو ،حوضوب ةيتابن ةءارب بلط جذومن ةئبعت بجي

 :يتآلاً انمضتم ،ةيزيلجنإلا ةغللاب فشكلاو ةيقبسألا تامولعمو تابنلا

 ةيمست دوجو مدع لاح يفو فنصلا مسا ركذي :ةحرتقملا ةيمستلا وأ يتابنلا فنصلا مسا -١

 نأ زوجيو .تابنلا طبنتسم ىلإ ةراشإ ةتقؤم ةيمست وأ فنصلل ةحرتقم ةيمست ميدقت بجيف

 ماقرأو فورح ةعومجم وأ ماقرأو تاملك ةعومجم وأ ةملك نم يتابنلا فنصلا ةيمست نوكتت

 .فنصلا ىلع فرعتلا ةيناكمإ ةيمستلا تانوكم حيتت نأ طرش ،ىنعم نودب وأ ىنعمب

 ةغللاب هعونو هسنج مسا ركذب كلذو فنصلل يملعلا مسالا ركذي :عونلاو سنجلا مسا -٢

 .يملعلا مسالا ةباتك يف عبتملا بسح طخ هتحت وأ الئام ةينيتاللا

 ركذي يراجت مسا وأ فنصلل عئاش مسا دوجو ةلاح يف :يراجتلا مسالا وأ عئاشلا مسالا -٣

 .ةينيتاللا وأ ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا ةغللاب

 ،ةيوهلا يف دوجوم وه املً اقباطم دارفألل ةبسنلاب مسالا نوكي نأ بجي :بلطلا مدقم مسا -٤

 دجو اذإو ،اهل يـمسرلا مساللً اقباطم نوكي نأ بجيف تاكرشلاو تاسسؤملل ةبسنلاب امأ

 نودُتو ءزجلا اذه يف لوألا بلطلا مدقمب ةصاخلا تانايبلا نودُتف بلطلل مدقم نم رثكأ

 نيب تالسارملا متت فوسو ،كلذب ةصاخلا لوقحلا يف بلطلا يمدقم ةيقبب ةصاخلا تانايبلا

 .ليكو دجوي مل اذإ لوألا بلطلا مدقم لالخ نم بلطلا يمدقمو ةئيهلا

 ،ةيوهلا يف دوجوم وه املً اقباطم تابنلا طبنتسم مسا نوـكي نأ بـجي :تابنلا طبنتسم مسا -٥

 ةصاخلا تانايبلا نودُتفً العف تابنلا طابنتسا يف كراش تابنلل طبنتسم نم رثكأ دجو اذإو



 

٢٠ 
 

 ةصاخلا لوقحلا يف نيقابلا نيطبنتسملا تانايب نودُتو ءزجلا اذه يف لوألا تابنلا طبنتسمب

 .كلذب

 ةهج نم ةرداص ةلاكو بجومبً ادمـتعم نوكي نأ بـجيو ،ليكولا مسا ركذي :ليكولا مسا -٦

 مزليف ةكلمملا جراخ لكوملا ناك اذإ امأ ةكلمملا لخاد لكوملا ناك اذإ ةئيهلا اهلبقت ةدمتعم

 جراخلا يف ةكلمملا تايلثمم لبق نم ةقدصمو ةصتخملا تاهجلا نم ةدمتعم ةلاكو راضحإ

 .ةكلمملا لخاد ةنهملا هذه ةلوازمب هل حيرصتلا تبثي ام ليكولا قفري نأ بجيو

 )ىرخأ تاقفرم يأو فنصلل ينفلا نايبتسالا( جذومنلا تاقفرم ءامسأ نودُت :تاقفرملا -٧

 .نأشلا اذهب تاقفرم يأ ىلإ راشي ةيقبسألا بلط لاح يفو .ةباتكوً امقر اهتاحفص ددعو

 وأ هعيب مت وأ هنع فشكلا قبس دق يتابنلا فنصلا ناك اذإ :فشكلاو ةيقبسألا تامولعم -٨

 لاح يفو ،كلذل ةيعادلا بابسألاو فشكلا خيرات نيبت يتلا قئاثولا قفرت هل رثاكتلا داوم عيب

 مقرو بلطلا خيراتو ةلودلا مسا( ةيقبسألا بلط تانايب ركذ بجي هنإف ةيقبسأب ةبلاطملا

 دجو نإ اهخيراتو )تابنلا طبنتسم قح حنم مقر( ةيتابنلا ةءاربلا مقرو رشنلا خيراتو )بلطلا

 خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ هل ةمجرتو قباسلا بلطلا نم ةدمتعم ةروص قافرإ بجيو

 نوكت يتلاو لاجملا اذه يف ةيلودلا تايقافتالا هررقت ام قبطي لاوحألا لك يفو ،عاديالا

 .اهيف افرط ةكلمملا

 بلطلا مقرو بلطلا خيراتو ةلودلا مسا( ةقباسلا ىرخألا تاعاديإلا تانايب قافرإ بجي -٩

 .دجو نإ اهخيراتو )تابنلا طبنتسم قح حنم مقر( ةيتابنلا ةءاربلا مقرو )رشنلا خيراتو

 هالعأ ةروكذملا تامولعملا عيمج ةحصب ةناخلا هذه يف ليكولا وأ بلطلا مدقم دهعتي :رارقإ -١٠

  .كلذب لالخإلا ىلع بترتي ام لك ةيلوئسم هلمحتو



 

٢١ 
 

 :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 :يلي ام نمضتي نأ بجي فنصلل ينفلا نايبتسالا ميدقت دنع

  .فنصلا مسا -١

 ةغللاب هعونو هسنج مسا ركذب كلذو فنصلل يملعلا مسالا ركذي :عونلاو سنجلا مسا -٢

 .يملعلا مسالا ةباتك يف عبتملا بسح طخ هتحت وأ الئام ةينيتاللا

 قيرط نع تناك اذإ امو هطابنتسا ةقيرطو ديدجلا يتابنلا فنصلا لصأ نع لماكلا حاصفإلا -٣

 .ال مأ ةيثارولا ةسدنهلا

 طابنتسا يف تمدختسا يتلا راثكإلاو رايتخالا تايلمعل ةعباتتملا لحارملل قيقد فصو -٤

 .فنصلا

 .اهب فصتي يتلا تافصلا نم يأ يف نيابتلا ةجرد هيفً احضوم فنصلل سناجتلا تابثإ -٥

 تافصلا نم يأ اهلالخ ريغتت مل يتلا راثكإلا تارود ددع هيفً احضوم فنصلا تابث نع نايب -٦

 راركت نايب كلذكو اهراركتو راثكإلا تايلمع لالخ اهدصر مت يتلا تاريغتملاو ،هل ةزيمملا

 .هثودح عقوتملا وأ هدصر مت يذلا طلخلا

 ،هسفن عونلا نم ةردحنملا فانصألا نم هريغ نع هزيمت هيفً احضوم فنصلا زيمت نع نايب -٧

 فانصألا هذه ديدحت يغبني ىرخألا فانصألاو فنصلا نيب هباشت وأ براقت دوجو ةلاح يفو

 تانيع وأ راثكإلا داوم نم تانيع ميدقت بجي امك .اهنيب فالتخالا هجوأل قيقد فصو عم

 زييمتلا نايب ىلع دعاسي كلذ ناك اذإ اهل ةيفارغوتوف روص ميدقت وأ فنصلا نم ىرخأ ةيتابن

 .مات حوضوب فنصلاب صاخلا



 

٢٢ 
 

 رصتخم فصو عم هيلع فرعتلل ةيرورض تناك اذإ فنصلاب ةصاخلا ةيحيضوتلا تاموسرلا -٨

  .تدجو نإ ،اهل

 .ةفورعملا ريغ تاتابنلا وأ ةنيزلا تاتابن ةصاخ ،هل ةيسيئرلا ءازجألا وأ تابنلل ةروص -٩

 ركذ زوجيو يوئملا ماظنلاب ةرارحلا تاجردو يرتملا ماظنلاب سيياقملا نوكت نا بجي -١٠

 .نيسوق نيب ةقحال ىرخألا تادحولا

  :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 .رصتخم لكشب هطابنتسا ةقيرطو نيوبألا ءامساو فنصلا مسا صخلملا نمضتي نأ بجي -١

 نع هزيمي امو فنصللً احضاو امهف يطعي ثيحب لهس بولسأب صخلملا غاصي نأ بجي -٢

 .هل ةهباشملا فانصألا برقأ

 .صخلملاب يتابنلا فنصلل ماعلا لكشلا مقر ىلإ راشي نأ بجي -٣

 .)يزيلجنإ/يبرع( ميدقتلا جذامن عم صخلملاب يتابنلا فنصلا مسا قباطتي نأ بجي -٤

 .ةدحاو ةحفص ىوصقلا تالاحلا يفو ةحفص فصن نم رثكأ صخلملا زواجتي الأ بجي -٥

  :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 نكميو ةيلاع ةدوج تاذو ةحضاو ةيحيضوتلا تاموسرلا وأ ةيفارغوتوفلا روصلا نوكت نأ بجي -١

 .ةيفلخ ىلع يوتحت الو ةللظم ريغو ،حوضوب اهخاسنتسا

 .لسلستلاب ةيحيضوتلا تاموسرلا وأ ةيفارغوتوفلا روصلا مقرت نأ بجي -٢

 .ةيحيضوتلا تاموسرلا تانوكم زييمتل فورحلا وأ ماقرألا لامعتسا بجي -٣

 .ةلقتسم ةحفص يف قفرملا يسيئرلا لكشلا نوكي نأ بجي -٤

  :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا



 

٢٣ 
 

 ثحبلا ريراقتو صحفلا ريراقت نم خسنب ةئيهلا ديوزت هسفن ءاقلت نم بلطلا مدقمل زوجي -١

 ةرداصلا يتابنلا فنصلا سفنب ةقلعتملا )تابن طبنتسم قوقح( ةيتابنلا تاءاربلا وأ تابلطلاو

 .ةيبنجأ تاهج نم

 وأ ثحبلا ريراقت وأ صحفلا ريراقت نم خسن وأ رثاكتلا داومب ةئيهلا ديوزت بلطلا مدقم ىلع بجي -٢

 لاح يف يتابنلا فنصلا سفنب ةقلعتملا )تابن طبنتسم قوقح( ةيتابنلا تاءاربلا وأ تابلطلا

 بلطلا ضفر متي هنم بلط ام ِفوتسي مل اذإو ،راطخالا خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ كلذو اهبلط

 .ةددحملا ةلهملا لالخ لاثتمالا مدعل ةئيهلا اهلبقت بابسا بلطلا مدقم يدبي ملام

 :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 متيو اهب ةمئاق ردصتو ماظنلا قيبطت نم ىلوألا ةنسلا يفً اسنج رشع ةسمخ ةيامحب ةئيهلا موقت

 .ةردقملاو ةجاحلا بسح ماع لك يف ةديدج سانجأ جاردإ

 

 يعانص جذومن ةداهش بلط عاديإ ماكحأو طورش :عبارلا لصفلا

  :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 يأو جذومنلاب ةصاخلا تانايبلا انمضتم حوضوب يعانص جذومن ةداهش بلط جذومن ةئبعت -١

 .بلطلاب ةقالع تاذ ىرخأ تاقفرم

 ةعبس نع ديزي الأ ىلع هتيامح بولطملا يعانصلا جذومنلل )تاموسرو روص( قافرإ  -٢

  .لاكشا

 .دحاو يعانص جذومن نم رثكأ ىلع ةيامحلا بلط لمتشي الأ بجي  -٣

 .صاصتخالا تاذ تاهجلا نم اهيلع اقدصم وأ ةيلصأً اخسن ةمدقملا قئاثولا نوكت نأ بجي  -٤



 

٢٤ 
 

 .عاديإلل يلاملا لباقملا دادس  -٥

 .بلطلاب ةقالع هل امم ةئيهلا هبلطت ام لك يفوتسي نأ بلطلا مدقم ىلع بجي  -٦

  :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 :يتآلاً انمضتم حوضوب يعانصلا جذومنلا ةداهش بلط جذومن ةئبعت بجي

 ،ةيوهلا يف دوجوم وه املً اقباطم دارفألل ةبسنلاب مسالا نوكي نأ بجي :بلطلا مدقم مسا -١

 دجو اذإو ،اهل يمسرلا مساللً اقباطم نوكي نأ بجيف تاكرشلاو تاسسؤملل ةبسنلاب امأ

 نودُتو ءزجلا اذه يف لوألا بلطلا مدقمب ةصاخلا تانايبلا نودُتف بلطلل مدقم نم رثكأ

 نيب تالسارملا متت فوسو ،كلذب ةصاخلا لوقحلا يف بلطلا يمدقم ةيقبب ةصاخلا تانايبلا

 .ليكو دجوي مل اذإ لوألا بلطلا مدقم لالخ نم بلطلا يمدقمو ةئيهلا

 رثكأ دجو اذإو ،ةيوهلا يف دوجوم وه املً اقباطم ممصملا مسا نوـكي نأ بـجي :ممصملا مسا -٢

 نيممصملا تانايب نودُتو ءزجلا اذه يف لوألا ممصملاب ةصاخلا تانايبلا نودُتف ممصم نم

  .كلذب ةصاخلا لوقحلا يف نيرخآلا

 ةهج نم ةرداص ةلاكو بجومبً ادمـتعم نوكي نأ بـجيو ،ليكولا مسا ركذي :ليكولا مسا -٣

 مزليف ةكلمملا جراخ لكوملا ناك اذإ امأ ةكلمملا لخاد لكوملا ناك اذإ ةئيهلا اهلبقت ةدمتعم

 جراخلا يف ةكلمملا تايلثمم لبق نم ةقدصمو ةصتخملا تاهجلا نم ةدمتعم ةلاكو راضحإ

 .ةكلمملا لخاد ةنهملا هذه ةلوازمب هل حيرصتلا تبثي ام ليكولا قفري نأ بجيو

 لاكشألا نم )ةمسر وأ ةروص( لكش لكل فصو ميدقت بجي :يعانصلا جذومنلا فصو  -٤

 .ناكمإلا ردق رصتخم ماع فصو ميدقت وأ ايباتك ةقفرملا



 

٢٥ 
 

 نوكي نأو يعانصلا جذومنلا اهيف مدختسي يتلا تاجتنملا عون نايب بجي :تاجتنملا عون  -٥

 .)ونراكول( ةيعانصلا جذامنلل يلودلا فينصتللً اقفو كلذو ،اددحمو ارصتخم

 جذامنلل يلودلا فينصتلا بسح ،دجو نإ ،يعانصلا جذومنلا فينصت ركذي :فينصتلا -٦

 .)ونراكول( ةيعانصلا

 وأ يمسر ضرعم يف هضرع مت دق يعانصلا جذومنلا ناك اذإ :فشكلاو ةيقبسألا تامولعم -٧

 خيرات نيبت يتلا ةمزاللا تادنتسملا قافرإ بجيف ىرخأ ةقيرطب روهمجلل هفشك قبس

 اهادحإ يفً اميقم وأ سيراب داحتا لود ينطاوم دحأ بلطلا مدقم ناك اذإو .فشكلا وأ ضرعلا

 قبس بلط ةيقبسأب ةبلاطملا بغريو اهيلع ةلاعفو ةيقيقح ةيراجت وأ ةيعانص ةأشنم هل وأ

 خيرات ،بلطلا مقر ،ةلودلا( ةيقبسألا بلط تانايب ركذ بجي هنإف لودلا هذه ىدحإ يف هعاديإ

 بلطلا نم ةدمتعم ةروص قافرإ بجيو ،دجو نإ فينصتلاو اهخيراتو ةداهشلا مقرو )عاديإلا

 هررقت ام قبطي لاوحألا لك يفو ،عاديالا خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ هل ةمجرتو قباسلا

 قافرإ بجي امك .اهيف افرط ةكلمملا نوكت يتلاو لاجملا اذه يف ىرخألا ةيلودلا تايقافتالا

 اهخيراتو ةداهشلا مقرو )عاديإلا خيرات ،بلطلا مقر ،ةلودلا( ةقباسلا ىرخألا تاعاديإلا تانايب

 .دجو نإ

ً امقر اهتاحفص ددعو )ىرخأ تاقفرم يأو لاكشألا( جذومنلا تاقفرم ءامسأ نودُت :تاقفرملا -٨

  .نأشلا اذهب تاقفرم يأ ىلإ راشي ةيقبسألا بلط لاح يفو .ةباتكو

 هالعأ ةروكذملا تامولعملا عيمج ةحصب ةناخلا هذه يف ليكولا وأ بلطلا مدقم دهعتي :رارقإ -٩

 .كلذب لالخإلا ىلع بترتي ام لك ةيلوئسم هلمحتو

 



 

٢٦ 
 

  :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 

 ،يعانصلا جذومنلل ةلماكلا ءازجألا حضوت ةيفارغوتوف اروص وأ تاموسر بلطلا نمضتي نأ بجي

 ةاعارم بجي اذل ،بلطلا عاديإ لاح ةقفرملا لاكشألاب ددحتي ةيامحلا قاطن نأ رابتعالا نيعب ذخألاو

   :يلي ام

 .يعانصلا جذومنلا يف ةددحم ناولأ ةيامح يف ةبغرلا ةلاح يف ةنولم لاكشألا ميدقت  -١

 طوطخب مسرتف اهتيامح بولطم ريغ يعانصلا جذومنلا يف ءازجأ وأ لاكشأ كانه ناك اذإ  -٢

 .ةعطقتم

 رصانعلل نوكت ةيامحلا قاطن نإف دحاو بلط يف يعانص جذومنل لكش نم رثكأ ميدقت دنع  -٣

 .لكش نم رثكأ ىلع ةحفصلا يوتحت نأ زوجيو ،لاكشألا كلت نيب ةكرتشملا

 ثيح هتيامح بولطملا يعانصلا جذومنلل ةزيمملا تامسلا نيبتو ةحضاو لاكشألا نوكت نأ -٤

 .ةقفرملا اهتلاحب لاكشألا رشن متيس

 .فصولا ضرغل تاملك يأ ىلع لاكشألا يوتحت الأ بجي  -٥

 .لكشلا تحت كلذو عباتتلاب لاكشألا مقرت نأ  -٦

 

 

 

 

 

 



 

٢٧ 
 

 

 فشكلا ماكحأو ةيقبسألا ماكحأ :ثلاثلا بابلا

  :نوثالثلا ةداملا

 داحتا لود نم يأل يميلقإ وأ ينطو بتكم يف قباس عاديإ لك ةيقبسألا قحل ائشنم دعي -١

ً افرط ةكلمملا نوكتو ةيقبسألا قح ىلع صنت ةيلود ةيقافتا يأ يف ءاضعألا لودلا وأ سيراب

 .اهيف

 باستحا يف عاديإلا موي لخدي الو لوألا بلطلا عاديإ خيرات نمً ارابتعا ةيقبسألا ةرتف أدبت -٢

 .ةرتفلا

 ةئيهلا هيف لمعت الً اموي وأ ةيمسر ةلطع موي قفاوي ةيقبسألا ةرتف نم ريخألا مويلا ناك اذإ -٣

 .هيلي لمع موي لوأ ىلإ ةرتفلا دتمتف تابلطلا لابقتسال

 قباسلا بلطلا مقرب ةئيهلا ديوزت لجؤي نأ ةيقبسألا نم ةدافتسالا بلط يذلا بلطلا مدقمل -٤

 نع ديزت ال ةلهم ىلإ يعانصلا جذومنلا ةداهش بلط وأ عارتخالا ةءارب بلطل فينصتلا زمرو

 .بلطلا عاديإ خيرات نم رهشأ ةثالث

 نم ةدمتعم ةروص ميدقتب ةيقبسألا نم ةدافتسالا بلط يذلا بلطلا مدقم مزتلي مل اذإ -٥

 ليجست متيو ،ةيقبسألا يف هقح طقسي هنإف ةددحملا ةلهملا لالخ هل ةمجرتو قباسلا بلطلا

 .ةئيهلا تالجس يف كلذ

 :نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 ةقباسلا ةينقتلا لولدم يف لخدت ال يتلا يعانصلا جذومنلاو عارتخالا فشك تالاح نوكت -١

  - :يلاتلاك



 

٢٨ 
 

 بلط خيرات وأ بلطلا عاديإ خيراتل ةقباسلا ةتسلا رهشألا يف ثدح دق فشكلا ناك اذإ -أ

 .هفلس وأ بلطلا مدقم دض تثدح ةيفسعت لامعأ ببسب ةيقبسألا

 لود ىدحإ يفً ايمسر هب فرتعم يلود ضرعم يف هضرع ةجيتن مت دق فشكلا ناك اذإ -ب

 ةتسلا رهشألا وأ عارتخالا ةءارب بلط عاديإل ةقباسلا ةنسلا لالخ كلذ ناكو سيراب داحتا

 .يعانصلا جذومنلا ةداهش بلط عاديإ خيراتل ةقباسلا

 بغري تاجتنمب قلعتم يعانص جذومن وأ عارتخال ةتقؤملا ةيامحلا يف بلطلا مدقم بغر اذإ -٢

ً ابوحصم ضرعلا يف هتبغر بلطب ةئيهلل مدقتي نأ بجي هنإف يمسر ضرعم يأ يف اهضرع يف

 نايبو ةيحيضوتلا تاموسرلاو يعانصلا جذومنلا وأ عارتخالا فصو نع زجوم نايبب

 .ةيرورض اهارت ىرخأ تانايب يأب بلطلا مدقم فيلكت ةئيهلل زوجيو ،هب ةقلعتملا تاجتنملا

 ةهجلا نم ةقدصم ةداهش راضحإ بجيف ةكلمملا جراخ ةضورعملا تاجتنملل ةبسنلاب امأ

 .هضرع خيراتو هتانايبو ضورعملا جتنملا حضوت ةيمسرلا

 صوصنملا ةيقبسألا قح ةرتف ديدمت نيتقباسلا نيترقفلا يف اهيلإ راشملا ددملا ىلع بترتي ال -٣

 .ماظنلا نم ةرشاعلا ةداملا يف اهيلع

  :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 :ةيلاتلا طورشلا قفو اهتفاضإ وأ ةيقبسألاب ةبلاطملا حيحصت ةئيهلل زوجي -١

 نم نيرهش لالخ كلذو ،ةئيهلل اهتفاضإ وأ ةيقبسألاب ةبلاطملا حيحصتب سامتلا ميدقت  -أ

 .ةيقبسألا ةرتف ءاضقنا خيرات

 لالخ مت دق هتيقبسأ حيحصت وأ هل ةيقبسأ ةفاضإ دارملا بلطلا عاديا خيرات نوكي نأ  -ب

 .اهتفاضإ دارملا وأ اهب بلاطملا ةيقبسألا ءاهتنا خيرات نم نيرهش



 

٢٩ 
 

 مدع نأ تابثإو ،ةيقبسألا ةرتفل لاثتمالا مدع ىلإ تدأ يتلا تارربملاو بابسالا قافرإ -ج

 هلذب نم مغرلاب كلذ ثدحو ،ةدارإلا نع ةجراخ ةيرهق بابسأب وأ دصق ريغب ناك لاثتمالا

 .كلذ يدافتل ةمزاللا ةيانعلا

  .سامتلالا ميدقتل ةررقملا ةيلاملا تاقفنلا دادس  -د

 ،اهتفاضإ وأ ةيقبسألاب ةبلاطملا حيحصت متي سامتلالا تارربمو بابسأب ةئيهلا لوبق ةلاح يف -٢

 .كلذب بلطلا مدقم راطخإ متيو

 مدقم راطخإب ةئيهلا موقت ،ايلك وأ ايئزج سامتلالا تارربمو بابسأب ةئيهلا لوبق مدع ةلاح يف  -٣

 لالخ كلذو بقترملا ضفرلا لايح هتاظحالمب ءالدالا هنكميو بقترملا ضفرلا رارقب بلطلا

 .راطخإلا خيرات نم رهش

 .سامتلالا كلذل ةررقملا ةيلاملا تاقفنلا دادرتسا يف قحلا سامتلالا ضفر ىلع بترتي ال -٤

  :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 قيوستب حومسم فانصأ ةمئاق يف فنص ليجست وأ ىرخأ ةلود يف ةيتابن ةءارب بلط عاديإ دعي

 عاديإ خيرات نم ءادتبا ةينالع روهشم بلطلا عضوم فنصلا لعج ةباثمب ةلودلا كلت يف اهرثاكت داوم

 روهشم فنصلا دعي امك ،ةمئاقلا يف ليجست وأ ةيتابن ةءارب حنم نع بلطلا رفسي نأ طرش ،بلطلا

 ةينهم ةيعمج هظفحت فانصأ لجس يف هليجست مت وأ ،اًيلاح هلالغتسا راج فنصلا ناك اذإ ةينالع

 .ةيعجرم ةعومجم نمض هجاردإ مت وأ ،اهب فرتعم

 

 

 



 

٣٠ 
 

 

 ةيامحلا تابلط بحسو ليدعت ماكحأ :عبارلا بابلا

 :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 ،بلطلا مدقم لبق نم ةيامحلا بلط ىلع متت يتلا تافاضإلا وأ تاليدعتلا زواجتت الأ بجي -١

 هنأ ىلع ،هعاديإ تقو بلطلا يف هنع فشك ام ،ةئيهلا نم بلطل اقيقحت وأ هتبغر ىلع ءانب

 .كلذ نع يلاملا لباقملا ديدست بجي

 يعانصلا جذومنلا ةداهش بلط يف ةدراولا لاكشألا نم لكش يأ ىلع تاليدعتلا ىلع بترتي -٢

 .عاديإلا خيرات وه ليدعتلا خيرات رابتعا

 الأ طرشب ةيامحلا رصانع نم رصنع يأ فيضي وأ يغلي نأ عارتخالا ةءارب بلط مدقمل زوجي -٣

 .عارتخالا ةدحو موهفم يف رييغت يأ هيلع بترتي

 وأ ةيباتك ءاطخأ نم بلطلا يف درو ام كرادت يلام لباقم نود ةيامحلا بلط مدقمل زوجي -٤

 .بلطلا يف ةدراولا هتانايب ىلع تارييغت نم أرط ام لاخدإ بلطو ،ةيباسح

 بلط نوكي نأ بجيو ،ةيئاهن ةفصب هيف تبي مل ام هبلط بحس ةيامحلا بلط مدقمل زوجي -٥

 .طرش ىلع قلعم ريغ ازجنم بحسلا

 الإ بلطلا ةيكلم ليدعت وأ بحس لبقي الف صاخشأ ةدع نم امدقم ةيامحلا بلط ناك اذإ -٦

 .كلذ ىلع بلطلا يمدقم عيمج عيقوتو ةقفاومب

 :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 ىلع ءانب وأ هسفن ءاقلت نم ءاوس ةيئزج تابلط ةدع ىلإ هبلط ةئزجتب عارتخا ةءارب بلط مدقم ماق اذإ

 نأ هيلعف ،عارتخا نم رثكأ ىلع لمتشي بلطلا نأ نمضتملا يعوضوملا صحفلا ةجيتن ةئيهلا بلط



 

٣١ 
 

 اهلصف مت يتلا ىرخألا تاعارتخالا عاديإ هل زوجيو .يلصألا بلطلا هنمضتي يذلا عارتخالا ددحي

 يلصألا بلطلا عاديإ خيراتب اهظافتحا عم ،ديدجلا بلطلا ماكحأ اهنأشب قبطت ةلقتسم تابلطك

 .دجو نإ ةيقبسألا قحب عتمتلاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٣٢ 
 

 

 يعوضوملاو يلكشلا صحفلا ماكحأ :سماخلا بابلا

 :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 ةنماثلا ةداملا يف ةدراولا ةيلكشلا طورشلل اهئافيتسا نم دكأتلل ةلجسملا تابلطلا صحفُت -١

 اذإو ،ةيامحلا تاعوضوم نم عوضوم لكل ةحئاللا هذه نم يناثلا بابلا دعاوقو ماظنلا نم

 بلطلا مدقم فلكيف ،ةررقملا طورشلا ضعب ءافيتسا مدع يلكشلا صحفلا نم نيبت

 هنم بلط ام ذفني مل اذإو ،كلذب هغالبإ خيرات نم رثكألا ىلعً اموي نيعست لالخ اهئافيتساب

 .نكي مل نأك هبلط دع ةروكذملا ةلهملا لالخ

 لامكتساب ةئيهلا موقت ةيلكشلا ةيحانلا نم ىفوتسم بلطلا نأ يلكشلا صحفلا نم نيبت اذإ -٢

 .بلطلا ريس تاءارجإ

 

 :نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 مقي مل اذإف ،رهشأ ةثالث ةلهم لالخ رشنلل يلاملا لباقملا دادسب بلطلا مدقم ةئيهلا رطخت -١

 يف هنع نلعيو لجسلا يف طاقسالا رارق لجسيو بلطلا طقسي ةلهملا هذه لالخ دادسلاب

  .ةرشنلا

 ةءاربلا بلط وأ عارتخالا ةءارب بلطل يعوضوملا صحفلل ةمزاللا فيلاكتلا ريدقتب ةئيهلا موقت -٢

 مقي مل اذإو ،كلذب هراطخإ خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ اهدادسب بلطلا مدقم فلكيو ةيتابنلا

 .ةرشنلا يف هنع نلعيو لجسلا يف كلذ لجسيو بلطلا طقسي دادسلاب



 

٣٣ 
 

 ديدست دعب ايعوضوم ةيتابنلا ةءاربلا بلط وأ عارتخالا ةءارب بلط صحفب ةئيهلا موقت -٣

  .هالعأ ةردقملا فيلاكتلا

 :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 

 يف ةدراولا طورشلل بلطلا ءافيتسا نم دكأتللً ايعوضوم عارتخالا ةءارب بلط صحفب ةئيهلا موقت

 ،نوعبرألاو ةسماخلا ةداملاو ،نوعبرألاو ةعبارلا ةداملاو ،نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملاو ،ةعبارلا ةداملا

 يناثلا بابلا ماكحأ اهيف امب ةحئاللا هذه يف ةدراولا صوصنلاو ماظنلا نم نوعبرألاو ةسداسلا ةداملاو

 :يلي امب مايقلا كلذ قيقحت ليبس يف اهلو

 ةيساسألا تانوكملا ديدحتل ةيحيضوتلا تاموسرلاو فصولاو ةيامحلا رصانع ةسارد -أ

 .عارتخالل

 .عارتخالا تاءاربل يلودلا فينصتلل اقبط بلطلا فينصت -ب

 .عارتخالا ةدحو مييقت -ج

 يأ يفو تامولعملا دعاوق يف ثحبلا لالخ نم عارتخالا عوضومب ةقالعلا تاذ قئاثولا رصح -د

 .ىرخأ لئاسو

 .عارتخالاب اهرصح مت يتلا قئاثولا ةنراقم لالخ نم عارتخالا عوضومل برقألا قئاثولا ديدحت -ـه

 .برقألا قئاثولاب عارتخالا ةنراقم لالخ نم ةدجلا مييقت -و

 نم ةنوكتملا يداعلا ةنهملا لجر ةفرعم مادختسا لالخ نم ةيراكتبالا ةوطخلا مييقت -ز

 .ةقالعلا تاذ قئاثولا

 .يعانصلا قيبطتلل عارتخالا ةيلباق ىدم مييقت -ح



 

٣٤ 
 

 طورشلل بلطلا ءافيتسا ىدم لوح اهيأر نمضتي يذلا يعوضوملا صحفلا ريرقت ةئيهلا دعتو

   .اهؤارجإ بولطملا تاليدعتلاو تاحيضوتلاو اهيلع صوصنملا

 :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 يف ةدراولا طورشلل بلطلا ءافيتسا نم دكأتللً ايعوضوم ةيتابنلا ةءاربلا بلط صحفب ةئيهلا موقت

 صوصنلاو ،ماظنلا نم نوسمخلاو ةسماخلا ةداملاو نوسمخلاو ةعبارلا ةداملاو ةعبارلا ةداملا

 :يلي امب مايقلا كلذ قيقحت ليبس يف اهلو ،يناثلا بابلا ماكحأ اهيف امب ةحئاللا هذه يف ةدراولا

 راطخإ متي هئامتنا مدع ةلاح يفو ،ددحملا يتابنلا فنصملا ىلإ يمتني فنصلا نأ نم ققحتلا -أ

 .بلطلا ضفر الإو ليدعتلل اموي نيثالث ةدم هلاهمإو بلطلا مدقم

 .ديدج فنصلا نأ نم ققحتلا -ب

 كلذو تباثو سناجتمو زيمم فنصلا نأ نم ققحتلا هيف متيو فنصلل ينقتلا صحفلا -ج

    :يلي امل اقفو

 ةئيهلا لبق نم اهصحف متي ةكلمملا جراخ اهنأشب تابلط عاديإ قبسي مل يتلا تابلطلا -١

 ةيامحل يلودلا داحتالا ليلد" ـل اقفو ةئيهلا اهددحت ةيجراخ وأ ةينطو ةسسؤم ةيأ وأ

 ريغ فانصألل ةبسنلابو "تابثلاو سناجتلاو زيمتلا صحف ءارجإ نأشب ةيتابنلا فانصألا

 .ةرفوتملا تايناكمإلا بسح اهصحف متيف هيف ةجردملا

 جراخلا يف اهصحف متيس وأ متو ةكلمملا جراخ اهنأشب تابلط عاديإ قبس يتلا تابلطلا -٢

 ةيئيب فورظ يف مت دق صحفلا اذه ناك اذإ صحفلا جئاتن نم ةدافتسالا ةئيهلل نكمي

  .ةكلمملل ةيئيبلا فورظلا عم مءالتت



 

٣٥ 
 

 طورشلل بلطلا ءافيتسا ىدم لوح اهيأر نمضتي يذلا يعوضوملا صحفلا ريرقت ةئيهلا دعتو

   .اهؤارجإ بولطملا تاليدعتلاو تاحيضوتلاو اهيلع صوصنملا

 :نوعبرألا ةداملا

 .تابنإلل بسانم تقو برقأ يف يتابنلا فنصلل ينقتلا صحفلا متي -١

 خيرات لبق صحفلا داومو تامولعملاب اهددحت يتلا ةهجلا وأ ةئيهلا ديوزت بلطلا مدقم ىلع -٢

 اقفو صحفلا ءارجإ فدهب تانيعلاب ةصاخلا تافصاوملا ةئيهلا ددحتو فاك تقوب تابنإلا

 .يتابن فنص لكب ةصاخلا تاميلعتلل

 ةجلاعم يأل اهعاضخإ مت دق صحفلا فدهب بلطلا مدقم اهمدقي يتلا ةداملا نوكت الأ بجي -٣

treatment ديدحتلاب كلذ ةئيهلا بلطت مل ام ،ةصاخ. 

 نم تانيع ذخأ ةئيهلل زوجي ،ماظنلا نم )د( نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا ماكحأ قيبطت ضارغأل -٤

 .ةيلحملا قوسلا نم يتابنلا فنصلا

  :نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 ،ةررقملا طورشلل ةقباطم تناك اذإ ةيتابنلا ةءاربلا بلط اهنمضتي يتلا ةيمستلا رشن متي -١

 .رشنلا خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ ةيمستلا ىلع ضارتعالا ةحلصم يذ لكل زوجيو

 كلذب بلطلا مدقم راعشإ متي اهيلع صوصنملا طورشلل ةيمستلا ةقباطم مدع ةلاح يف -٢

 ةيمستلا ةقباطم مدع حضتا وأ كلذب مقي مل اذإف ،ةليدب ةيمست ميدقتل رهشأ ةثالث هلاهمإو

 بطشو اهليجست متيف ةيمستلا لوبق ةلاح يف امأ ،بلطلا ضفر متي ةررقملا طورشلل ةليدبلا

 .كلذ نع رشنلا متيو ،ةقباسلا ةيمستلا



 

٣٦ 
 

 اهنأ توبث ةلاح يف رهشأ ةثالث لالخ هلبق نم ةمدقملا ةيمستلا رييغت بلطلا مدقم ىلع بجي -٣

 .اهريغ وأ ةيراجت ةمالع ىلع ىدعتت

 هنإف ىرخأ ةلود يأ وأ ةكلمملا يف فنصلل ةيمست ليجست وأ حارتقا وأ لامعتسا مت اذإ -٤

 كلت ضفرت مل ام ةئيهلا عم متت يتلا تاءارجإلا عيمج يف ةيمستلا لامعتساب مازتلالا بجي

 .ةيمستلا

 رخآ لكش يأب اهقوسي وأ اهعيبي وأ يمحم فنصل رثاكتلا ةدام عيبلل ضرعي نم لك مزتلي -٥

 زوجيو ،ةيتابنلا ةءاربلا يف قحلا لاوزب مازتلالا اذه لوزي الو ،فنصلا كلذ ةيمست مادختساب

 فنصلل ةلجسملا ةيمستلا نيبو لثامم نايب يأ وأ يراجت مسا وأ ةيراجت ةمالع نيب عمجلا

 .ةيمستلا ىلع فرعتلا لهسلا نم ناك اذإ هضرع وأ هقيوستب مايقلا دنع يمحملا

  :نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

 - :ةيلاتلا تالاحلا يف يتابنلا فنصلا تايمست ليجست ضفري  -١

 .ةحئاللا هذه نم نورشعلاو ةيداحلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأل ةقباطم نكت مل اذإ -أ

 اهتبسانم مدع وأ زيمتلا مادعنال ارظن ةصاخو ،فنصلا ىلع فرعتلل ةمئالم نكت مل اذإ -ب

 .ايوغل

 .ةماعلا بادآلاب لخت وأ ةيمالسإلا ةعيرشلل ةفلاخم تناك اذإ -ج

 روذبلاو فانصألا عاطق يف اهمادختسا نكمي تانايبو تامالع نم طقف تنوكت اذإ -د

 .جاتنإلا ةرتف وأ يفارغجلا أشنملا وأ ةميقلا وأ ةياغلا وأ ةيمكلا وأ ةيعونلا وأ عونلا نييعتل



 

٣٧ 
 

 هتميق وأ فنصلا صئاصخ ةيحان نم سابتلالا ثادحإ وأ ليلضتلا ىلإ يدؤتس تناك اذإ -ـه

 تابنلا طبنتسم ةصاخ ،صاخشألاو فنصلا نيب طباورلا ةيحان نم وأ يفارغجلا هأشنم وأ

 .بلطلا مدقم وأ

 وأ ةكلمملا يف ،ةحرتقم ةيمستل سابتلالا ىلإ وعدت ةروصب ةهباشم وأ ةقباطم تناك اذإ -و

 فقوتي مل ام ،هب طابترالا قيثو عون نم وأ عونلا سفن نم قباس فنصل ،ىرخأ ةلود يأ

 .قباسلا فنصلا لالغتسا

 رعشتو ،ةحئاللا هذه وأ ماظنلا ماكحأ نم مكح يأ ةفلاخم ةلاح يف ةيمستلا بطش متي  -٢

 ةيمست حرتقي نأ هنم بلطيو بطشلا رارقب ةيتابنلا ةءاربلا كلام وأ بلطلا مدقم ةئيهلا

 .ةحئاللا هذه نم نوعبرالاو ةيداحلا ةداملا يف ةدراولا تاءارجإلا كلذ يف قبطتو ةديدج

 :نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

 ريراقت نم ةدافتسالا اهيلإ ةمدقملا تابلطلل يعوضوملا صحفلاب اهمايق ءانثأ ةئيهلل زوجي -١

 .عارتخالا تاءارب بتاكم نم ةرداصلا ةيامحلا قئاثوو يعوضوملا صحفلا ريراقتو ثحبلا

 مدقم نم بلط ىلع ءانب ةيامح ةقيثو بلط صحف ليجعت ةئيهلا نم بلطت نأ ةنجلل زوجي -٢

 ديوزت بلطلا مدقم ىلع بجيو ،ةيامحلا عوضوم ىلع كيشو دعت وأ دعت دوجوب اهيلإ بلطلا

    .هاوعد ةيدج نامضل هنم ةنجللا هبلطت امو لاجعتسالاب هبلط معدي امب ةنجللا

 :نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

 يعوضوملا صحفلا ريرقت انمضتم يعوضوملا صحفلا ةجيتنب بلطلا مدقم ةئيهلا رطخت -١

 هيلعو ريرقتلا عم قفتي امب بلطلا ىلع تاليدعت ةئيهلل مدقي نأ بلطلا مدقم ىلعو ،لوألا

 .كلذ ريربت ريرقتلا يف درو امم يأ عم هقافتا مدع ةلاح يف



 

٣٨ 
 

 تاءارجإ لامكتساب موقت بلطلا مدقم اهمدق يتلا تاريربتلا وأ تاليدعتلاب ةئيهلا تعنتقا اذإ -٢

 ىلعو ،يناثلا يعوضوملا صحفلا ريرقتب بلطلا مدقم رطخت ،كلذ سكع اهل نيبت اذإو ،حنملا

 ةلاح يف هيلعو ريرقتلا اذه عم قفتي امب بلطلا ىلع تاليدعت ةئيهلل مدقي نأ بلطلا مدقم

 نم وأ هنع فشكلا قبس بلطلا نأ ةلاح يف .كلذ ريربت هيف درو امم يأ عم هقافتا مدع

 لوألا يعوضوملا صحفلا ريرقتب ءافتكالا ةئيهلل زوجيف ةيامحلا نم ةانثتسملا عيضاوملا

 .بلطلا ضفرب رارق رادصإو

 تاءارجإ لامكتساب موقت بلطلا مدقم اهمدق يتلا تاريربتلا وأ تاليدعتلاب ةئيهلا تعنتقا اذإ -٣

 .بلطلا ضفرب اًرارق ردصت كلذ سكع اهل نيبت اذإو ،حنملا

 نم رهشأ ةثالث لالخ ةئيهلا نم هل ةهجوملا تاراطخإلا ىلع درلا بلطلا مدقم ىلع نيعتي -٤

 .بلطلا ضفري ةددحملا ةلهملا لالخ درلا مدع لاح يفو ،هخيرات

 :نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 نم ةعبارلا ةداملا ماكحأ فلاخي الو ،ديدج يعانصلا جذومنلا نأ نم دكأتلاب موقت نأ ةئيهلل زوجي

 تامولعملا عقاو نم ةيمسر تاراعش وأ اًمالعأ وأ ريغلل دوعت ةيراجت تامالع نمضتي الو ،ماظنلا

 .بلطلا مدقم اهقفري يتلا

 

 

 

 

 



 

٣٩ 
 

 

 لاطبإلاو ضفرلاو حنملا ماكحأ :سداسلا بابلا

  :نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا

 بلطلا مدقم راطخإب ةئيهلا موقت ةررقملا طورشلا ىفوتسا دق ةيامحلا بلط نأ نم دكأتلا دعب -١

 ةلاح يفو رهشأ ةثالث ةلهم لالخ رشنلاو حنملل يلاملا لباقملا دادس هنم بلطتو كلذب

 ةلهملا لالخ دادسلاب مقي مل اذإو ،ةرشنلا يف اهنع نلعتو ةيامحلا ةقيثو ةئيهلا ردصت دادسلا

 .بلطلا طاقسا متي ةددحملا

 اببسم ارارق ةئيهلا ردصت ةررقملا طورشلا فوتسي مل ةيامحلا بلط نأ ةئيهلل نيبت اذإ -٢

 .ةرشنلا يف رشنيو بلطلا مدقم هب رطخيو ،بلطلا ضفرب

 :نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا

   :ةيلاتلا تامولعملا لقألا ىلع عارتخالا ةءاربل ىلوألا ةحفصلا لمتشت -أ

  .ةءاربلا كلام ناونع -٣  .ةءاربلا كلام مسا -٢ .عرتخملا مسا -١

  .عاديإلا خيرات -٦  .بلطلا مقر -٥  .ليكولا مسا -٤

   .حنملا خيرات -٨ .ةءاربلا مقر -٧

 .)ةيقبسألا دلب - ةيقبسألا خيرات - بلطلا مقر( ةيقبسألا تانايب -٩

 .عجارملا -١٢ .عارتخالل يلودلا فينصتلا -١١ .هخيراتو رشنلا مقر -١٠

 .صحافلا مسا -١٥ .صخلملا -١٤  .عارتخالا مسا -١٣

 

   :ةيلاتلا تامولعملا لقألا ىلع يطيطختلا ميمصتلا ةداهشل ىلوألا ةحفصلا لمتشت -ب



 

٤٠ 
 

  .ةداهشلا كلام ناونع -٣  .ةداهشلا كلام مسا -٢ .ميمصتلا ركتبم مسا -١

  .عاديإلا خيرات -٦  .بلطلا مقر -٥  .ليكولا مسا -٤

  .حنملا خيرات -٨ .ةداهشلا مقر -٧

 .ميمصتلا مسا -١٠ .يراجت لالغتسا لوأ ناكمو خيرات -٩

  .ميمصتلا ةمسر -١٢ .رصتخملا فصولا -١١

 :ةيلاتلا تامولعملا لقألا ىلع ةيتابنلا ةءاربلا ةقيثول ىلوألا ةحفصلا لمتشت - ج

  .ةءاربلا كلام ناونع -٣  .ةءاربلا كلام مسا -٢ .تابنلا طبنتسم مسا -١

  .عاديإلا خيرات -٦  .بلطلا مقر -٥  .ليكولا مسا -٤

   .حنملا خيرات -٨ .ةءاربلا مقر -٧

 .)ةيقبسألا دلب - ةيقبسألا خيرات - بلطلا مقر( ةيقبسألا تانايب -٩

 .صخلملا -١٢ .فنصلا مسا -١١ .عونلاو سنجلا مسا -١٠

   .صحافلا مسا-١٣

 :ةيلاتلا تامولعملا لقألا ىلع يعانصلا جذومنلا ةداهشل ىلوألا ةحفصلا لمتشت - د

 .ةداهشلا كلام ناونع -٣ .ةداهشلا كلام مسا -٢ .ممصملا مسا -١

 .عاديإلا خيرات -٦ .بلطلا مقر -٥ .ليكولا مسا -٤

  .حنملا خيرات -٨ .ةداهشلا مقر -٧

 .)ةيقبسألا دلب - ةيقبسألا خيرات - بلطلا مقر( ةيقبسألا تانايب -٩

  .ةينفلا تامولعملا -١١ .جذامنلا ددع -١٠

 



 

٤١ 
 

  :نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا

 :يلاتلا وحنلا ىلعً ايئزج وأً ايلك ةيامحلا ةقيثو لاطبإ بلط اهيلع ىنبي يتلا سسألا نوكت

 ةداملاو ،نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملاو ،ةعبارلا ةداملا ماكحأ ةفلاخم ،عارتخالا تاءاربل ةبسنلاب -١

 ةعبارلا ةداملا نم ةعبارلا ةرقفلاو ،ماظنلا نم نوعبرألاو ةسماخلا ةداملاو ،نوعبرألاو ةعبارلا

 .ةحئاللا هذه نم رشع

 ةعساتلا ةداملاو ،ةعبارلا ةداملاو ،ةيناثلا ةداملا ماكحأ ةفلاخم ،تاميمصتلا تاداهشل ةبسنلاب -٢

  .ماظنلا نم نوسمخلا ةداملاو ،نوعبرألاو

 ةداملاو ،نوسمخلاو ةعبارلا ةداملاو ،ةعبارلا ةداملا ماكحأ ةفلاخم ،ةيتابنلا تاءاربلل ةبسنلاب -٣

 .ماظنلا نم نوسمخلاو ةسماخلا

 ةعساتلا ةداملاو ،ةعبارلا ةداملاو ،ةيناثلا ةداملا ماكحأ ةفلاخم ،ةيعانصلا جذامنلل ةبسنلاب -٤

 .ةحئاللا هذه نم نوعبرألاو ةسماخلا ةداملاو ،ماظنلا نم نوسمخلاو

 موقتل هرودص لاح ةيامحلا قئاثو نم يأ لاطبإ نأشب يئاهن رارق يأب ةئيهلا رطخت نأ ةنجللا ىلعو

 .هرشنو هليجستب

 

 

 

 

 

 



 

٤٢ 
 

 

 ديدمتو عارتخا ةءارب بلط ريس تاءارجا ةداعإ ماكحأ :عباسلا بابلا

 لهملا

  :نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا

 بلط امل هلاثتما مدعل ةجيتن طاقسإ وأ ضفر رارق هبلط قحب ردص يذلا بلطلا مدقمل زوجي -١

 ريس تاءارجإ ةداعإ بلطي نأ ،هتدارإ نع ةجراخ فورظل كلذو ةيماظنلا ةلهملا لالخ هنم

 :يتأي امل اقفو هبلط

 بابسالا لاوز خيرات نم نيرهش لالخ ةئيهلل بلطلا ريس تاءارجا ةداعإب سامتلا ميدقت -أ

  ً.الوأ يضقني امهيأ رارقلا رادصإ خيرات نم ارهش رشع ينثا وأ لاثتمالا مدعل تدا يتلا

 تابثإو ،ةيماظنلا ةلهملا لالخ هنم بلُط ام ىلا لاثتمالا مدع ىلإ تدأ يتلا بابسالا قافرإ -ب

 مغرلاب كلذ ثدحو ،ةدارإلا نع ةجراخ ةيرهق بابسأب وأ دصق ريغب ناك لاثتمالا مدع نأ

 .كلذ يدافتل ةمزاللا ةيانعلا هلذب نم

  .سامتلالا ميدقتل ةررقملا ةيلاملا تاقفنلا دادس -ج

 هيلع بجيو ،كلذب بلطلا مدقم راعشإ متي ،سامتلالا تارربمو بابسأب ةئيهلا لوبق ةلاح يف -٢

 ةداعإ متي مث نمو راعشالا اذه خيرات نم رهش لالخ رارقلا رودص لبق هنم بلط ام ءافيتسا

 .بلطلا ريس تاءارجإ

 مدقم راطخإب ةئيهلا موقت ،ايلك وأ ايئزج سامتلالا تارربمو بابسأب ةئيهلا لوبق مدع ةلاح يف  -٣

 لالخ كلذو بقترملا ضفرلا لايح هتاظحالمب ءالدإلا هنكميو بقترملا ضفرلا رارقب بلطلا

 .راطخإلا خيرات نم رهش



 

٤٣ 
 

 كلذل ررقملا يلاملا لباقملا دادرتسا يف بلطلا مدقمل قحلا سامتلالا ضفر ىلع بترتي ال -٤

 .سامتلالا

 .ءارجإلا تاذل رخآ سامتلا ميدقت بلطلا مدقمل قحي ال -٥

  :نوسمخلا ةداملا

 ميدقت ةيماظنلا ةلهملا لالخ هنم بلط ام ءافيتسا ىلع هتردقم مدع ةلاح يف بلطلا مدقمل زوجي

 ديدست ةلهم ءانثتساب ،هل ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلا يف اهيلع صوصنملا لهملا ديدمتل سامتلا

 :ةيلاتلا طورشلا قفو ،ةيلصألا ةلهملا ءاهتنا خيرات نم ةيفاضإ نيرهش ةدمل ،يونسلا يلاملا لباقملا

 .كلذل دعملا جذومنلا قفو ةيلصالا ةلهملا ءاهتنا لبق سامتلالا ميدقت متي نأ -١

 .ديدمتلا بلطل ةررقملا ةيلاملا تاقفنلا دادس -٢

 كلذل ررقملا يلاملا لباقملا دادرتسا يف بلطلا مدقمل قحلا سامتلالا ضفر ىلع بترتي ال  -٣

 .سامتلالا

 .اهتاذ ةلهملل رخآ سامتلا ميدقت بلطلا مدقمل قحي ال -٤

 

 

 

 

 

 

 



 

٤٤ 
 

 

 لالغتسالاو يدعتلا ماكحأ :نماثلا بابلا

 :نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا

 :ةيتآلا لامعألا عارتخالا ةءارب ىلعً ايدعت دعي ال

 داحتا لود نم ىرخأ لودل ةعباتلا نفسلا رهظ ىلع ةءاربلا عوضوم لئاسولا لامعتسا -١

 امدنع اهنم ءزج يأ يف وأ اهتزهجأ وأ اهتالآ يف وأ ةنيفسلا مسج يف كلذ ناك ءاوس ،سيراب

 لامعتسا نوكي نأ طرشب ،ةكلمملا هايم يف ةيضرع وأ ةتقؤم ةفصب ةنيفسلا هذه لخدت

 .ةنيفسلا تاجايتحا ىلعً ارصاق لئاسولا هذه عيمج

 عطق وأ ةيربلا وأ ةيوجلا تابكرملا ليغشت وأ عنص يف ةءاربلا عوضوم ةزهجألا لامعتسا -٢

 ةتقؤم ةفصب تابكرملا كلت لخدت امدنع سيراب داحتا لود نم ىرخأ ةلودل ةعباتلا اهرايغ

 .ةكلمملا ىلإ ةيضرع وأ

 :نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

 انايب عارتخالا لالغتساب ةيموكح ةهج يأ لبق نم مدقملا يرابجإلا صيخرتلا بلط نمضتي نأ بجي

 .صيخرتلا حنم رارق يف تارابتعالا هذه ىلع صنيو كلذ تضتقا يتلا ةماعلا ةحلصملا تارابتعاب

 

 

 

 

 



 

٤٥ 
 

 

 ينطولا نمألاب ةقلعتملا تابلطلا :عساتلا بابلا

 :نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

 - :يلي امك ينطولا نمألاب ةقلعتملا تابلطلل تاءارجإلا نوكت

 ينطولا نمألاب قلعتم ةيامح عوضوم ىلإ لصوت يركسع وأ يندم يموكح فظوم لك مزتلي -١

 ىلإ هنع ةجتانلا ايازملا عيمجو هيلإ لصوت امع لزانتلاب اهب فلكملا لامعألا قاطن نمض

 .اهنم ةقفاوم بجومب ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلا

 نمألاب قلعتم ةيامح عوضوم ىلإ لصوت - هالعأ نيروكذملا فالخ - صخش لكً اضيأ مزتلي -٢

 ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلا ىلإ هنع ةجتانلا ايازملا عيمجو هيلإ لصوت امع لزانتلاب ينطولا

 ً.الداعً اضيوعت صخشلا ضيوعتب ةهجلا هذه موقتو ،اهنم ةقفاوم بجومب

 نيذلا نيرخآلا لكو هالعأ نيترقفللً اقيبطت ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلا ىلإ لزانتم لك مزتلي -٣

 نع حاصفإلا مدعو ،لزانتلا ةيلمعو ةيامحلا عوضوم ةيرس ىلع ظافحلاب لزانتلاب ملع ىلع

 .مهل حرصملا صاخشألل الإ كلذ

 ةئيهلل ىلإ مدقتت نأ ،ةمزاللا تالزانتلا ىلع اهلوصح دعب ،ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلل زوجي -٤

 موقتو ً،ايرس بلطلا ءاقبإ يف ةبغرلابً ابلط بلطلا عم قفرتو كلذ نع ةيامح ةقيثو بلطب

 .هنع رشنلا مدعب مزتلتو بلطلا ىلع ةداتعملا تاءارجإلا عيمجب ةئيهلا

 يف اهنم ةروص يأو ةيامحلا ةقيثوو تاليدعتلاو تاموسرلاو ةفصاوملاو بلطلا ظفح متي -٥

 الو ةيامحلا ةرتف ةليط ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلا فرصت تحت ربتعيو موتخمو قلغم فلم

 .ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلا نم رمأب وأ ةطاسوب الإ هحتف زوجي



 

٤٦ 
 

 يأ تحت نيرخآلا نم عالطإلل وأ رشنلل موتخملا قلغملا فلملا تايوتحم ةحاتإ زوجي ال -٦

 .فرظ

 بلطت صخش يأ ىلإ ةيامحلا ةرتف لالخ تقو يأ يف موتخملا قلغملا فلملا ميلست متي -٧

 .هتداعإ لاح ىرخأ ةرم همتخو هقالغإ متيو ،هايإ هميلست ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلا

 .ةيامحلا ةرتف ءاهتنا دعب ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلا ىلإ موتخملا قلغملا فلملا لاسرإ متي -٨

 ةقفاومب الإ ةداملا هذهلً اقيبطت اهحنم مت يتلا ةقيثولا حنم رارق لاطبإ بلط لابقتسا زوجي ال -٩

 .ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلا نم

 .هذه ةيامحلا تاعوضوم نأشب يدعت ىوعد عفرب حامسلا زوجي ال  -١٠

 عوضوم نأشب ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلا عم متت يتلا ،تالسارملاً امادختسا وأً افشك دعت ال  -١١

 لامعألا كلذكو ةيامحلا عوضوم ةساردو صَحفت ىلإ ةفداهلا ،ينطولا نمألاب قلعتم ةيامح

 ىلع رثؤت اهرابتعا نكمي الو ،هصَحفتو هتسارد فدهب ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلا اهب موقت يتلا

 .ةيامحلا ةقيثوب ةيقحألا

 ىلإ هنع لزانتلا متي ملو ينطولا نمألاب قلعتي ةيامح بلط نأ ىرت امدنعو ،ةئيهلل زوجي  -١٢

 لماعي نأب رمأت نأ ،ينطولا نمألا ةيامحل هرشن عنم بجي هنأو ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلا

 .ةلودلا يف ةصتخملا ةهجلا ىلإ هنع لزانتلا مت هنأ ول امك بلطلا

 

 

 

 



 

٤٧ 
 

 

 ةنجللاب ةقلعتم ماكحأ :رشاعلا بابلا

 :نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا

 .هددحت يذلا ناونعلا ىلع اهسيئر ىلإ ةرشابم ةهجوم ةنجللا عم تالسارملا نوكت

 :نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا

 ىلإ اهميلست متي موصخلا ددع ردقب خسنلا نم ددعو لصأ نم ةضيرعب ةنجللا ىلإ ىواعدلا مدقُت

 - :ةيلاتلا تانايبلا لمشت نأ ىلع ةنجللا اهلبقت ىرخأ ةقيرط يأب وأ ةنجللا رس ةنامأ

 ،هتيصخش تابثإ ردصمو خيراتو مقرو هتماقإ لحمو هتفيظو وأ هتنهمو يعدملل لماكلا مسالا -١

 ىرخأ ةليسو يأو يراجتلا مسالاو سكافلاو فتاهلاو ديربلا قودنص مقر كلذ يف امب هناونعو

 .دجو نإ هلثمي نمل تامولعملا تاذو ،اهب هتبطاخم نكمي

 قودنص مقر كلذ يف امب هناونعو هتماقإ لحمو هتفيظو وأ هتنهمو هيلع ىعدملل لماكلا مسالا -٢

 .اهب هتبطاخم نكمي ىرخأ ةليسو يأو يراجتلا مسالاو سكافلاو فتاهلاو ديربلا

 .ىوعدلا عوضوم نايب -٣

 .اهيلع دنتسي يتلا ةلدألاو ديناسألا -٤

 

 :نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا

 نم غيلبتلا نوكيو هيلع ىعدملا ناونع ىلإ ءاعدالا ةضيرع نم ةخسن هب اقفرم غيلبتلا هجوي

 ردقب خسنلا نوكت مهيلع ىعدملا ددعت اذإو ةروص ىرخألاو لصألا امهادحإ نيتقباطتم نيتخسن

 :يتأي ام ىلع غيلبتلا لمتشي نأ بجيو كلذ فالخ ىرخأ ةقيرط يأب غيلبتلا ةنجلل زوجيو مهددع



 

٤٨ 
 

 .هخيراتو غيلبتلا عوضوم -١

 هتنهمو ،هلثمي نمل لماكلا مسالاو ،هتماقإ لحمو ،هتفيظو وأ هتنهمو ،يعدملل لماكلا مسالا -٢

 .هتماقإ لحمو هتفيظو وأ

  .هتماقإ لحمو ،هتفيظو وأ هتنهمو ،غيلبتلا هيلإ هجو نمل لماكلا مسالا -٣

 :نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا

 :يلي امل اقفو ةنجللا مامأ ةماقملا ىواعدلاب موصخلا غلبي

 ىلإ ̧ملسُتف الإو دجو نإ هلمع وأ هتماقإ لحم يف هيلإ تهجو نم ىلإ غيلبتلا نم ةروص ̧ملسُت -١

 نع دجو نم عنتما وأ دحأ مهنم دجوي مل اذإف هعم نينكاسلا نم هتماقإ لحم يف دجوي نم

 .ةطرشلا مسق وأ يحلا ةدمع ىلإ لاوحألا بسح ̧ملسُتف ملستلا

 .مهنع بوني نم وأ اهئاسؤر ىلإ ̧ملسُتف ةيموكحلا تاهجلاب قلعتي اميف -٢

 ءاكرشلا دحأ ىلإ غيلبتلا لسري ةصاخلا تاسسؤملاو ةيراجتلا تاكرشلاب قلعتي اميف -٣

 وأ ةصاخلا ةسسؤملا بحاصل وأ مهماقم موقي نمل وأ ةرادإلا سلجم سيئرل وأ نينماضتملا

 .هماقم موقي نمل

 اذه ريدم ىلإ غيلبتلا لسري ةكلمملا يف ليكو وأ عرف اهل يتلا ةيبنجألا تاكرشلاب قلعتي اميف -٤

 .ليكولا وأ عرفلا

 هذه يف ىفتكيو ةيجراخلا ةرازو قيرط نع مهغالبإ متي ةكلمملا جراخ نيميقملاب قلعتي اميف -٥

 .غيلبتلا ديفي امب درلا دوروب ةلاحلا

 مهعجرم قيرط نع غيلبتلا ملسي ةيركسعلا تاهجلا يبوسنمو نييركسعلاب قلعتي اميف -٦

 .صتخملا



 

٤٩ 
 

 .نجسلا ريدم ىلإ غيلبتلا ملسي نينوجسملاب قلعتي اميف -٧

 لك يفو ،هلمع وأ هتماقإ لحم ريغ يف ولو ،هيلإ هجو نم صخش ىلإ ملس ىتمً ايماظن غيلبتلا نوكيو

 هراثآلً اجتنم لكشلا اذهب غيلبتلا دعيو لجسملا ديربلا ةطاسوب غيلبتلا متي نأ نكمي لاوحألا

 .ةيماظنلا

 :نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا

 .اهيلع ةضورعملا ىواعدلا يف اهنع ةرداصلا تارارقلاب ةئيهلا ةنجللا رطخت

 :نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا

 ىعدملا دض ةيظفحتلاو ةيطايتحالا لئاسولا ذاختاب ىوعدلا ةضيرع ميدقت روف رمأت نأ ةنجلل زوجي

 مدع لاح يف هيلع ىعدملا قح ةلافكل ةنجللا اهارت يتلا تانامضلا يعدملا مدقي نأ ةطيرش هيلع

 .ىوعدلا توبث

 :نوتسلا ةداملا

 لباقي ام عاديإب موصخلا نم همازلإ ىرت نم مازلإ اهل زاج ةربخلا تاهجب ةناعتسالا ةنجللا تررق اذإ

 نيعم لجأ يف ةكلمملا يف دمتعم كنب نم قدصم كيش بجومب كلذو ةربخلل ةيريدقتلا تاقفنلا

 موقي نأ رخآلا مصخلل زاج ةنجللا هتنيع يذلا لجألا يف هعاديإب فلكملا غلبملا مصخلا عدوي مل اذإو

 .ىوعدلا يف هل مكح اذإ همصخ ىلع عوجرلا يف هقحب لالخإ نود غلبملا اذه عاديإب

 

 

 

 



 

٥٠ 
 

 

 ةدهاعمل اًقفو ةمدقملا تابلطلاب ةصاخ ماكحأ :رشع يداحلا بابلا

 )PCT(تاءاربلا نأشب نواعتلا

 :نوتسلاو ةيداحلا ةداملا

 .ةيذيفنتلا اهتحئالو ةدهاعملا ماكحألً اقفو "تابلطلا م¹لست بتكم" ماهمب ةئيهلا موقت

 :نوتسلاو ةيناثلا ةداملا

 اهتحئالو ةدهاعملا ماكحألً اقفو ةجلاعملل ةئيهلا ىدل )ةعدوملا( ةملتسملا ةيلودلا تابلطلا عضخت

  .ةيذيفنتلا

 :نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا

 هيلع قبطي ةينطولا ةلحرملل بلطلا لوصو دعبو ةيامحلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نييعت مت اذإ

 جذامنلاو ةيتابنلا فانصالاو ةلماكتملا تارادلل ةيطيطختلا تاميمصتلاو عارتخالا تاءارب ماظن ماكحا

 .ةيذيفنتلا هتحئالو ،ةيعانصلا

 :نوتسلاو ةعبارلا ةداملا

 خيرات ربتعي ،ةينطولا ةلحرملل بلطلا لوصو دعبو ةيامحلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نييعت دنع

 .تابلطلا م¹لست بتكم ىدل عدوملا يلودلا بلطلا عاديا خيرات وه دمتعملا ةكلمملاب بلطلا عاديا

 :نوتسلاو ةسماخلا ةداملا

 ىلع قحتسي ةينطولا ةلحرملل بلطلا لوصو دعبو ةيامحلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نييعت دنع

 اذه دادس بلطلا مدقم ىلع نيعتيو يلودلا عاديالا خيرات نم اًرابتعا يونس يلام لباقم بلطلا



 

٥١ 
 

 اًماظن ةددحملا ةرتفلا يف هدادس متي مل اذإو ،قحتسم يلام لباقم لوأ عم ةقباسلا تاونسلل لباقملا

 .ةقحتسملا تاونسلا عيمجل فعاضم يونس يلام لباقم قاقحتسا متي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٥٢ 
 

 

 ةيماتخ ماكحأ :رشع يناثلا بابلا

 :نوتسلاو ةسداسلا ةداملا

 .ةحئاللا هذه ىلع ةمزاللا تاليدعتلا ةئيهلا ةرادإ سلجم ردصي

 :نوتسلاو ةعباسلا ةداملا

  .اهرشن خيرات نم اهب لمعُيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف ةحئاللا هذه رشنُت

 

 

 

 ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا تاقفنلاب لودج

 *تاسسؤملا *دارفألا ةبولطملا ةيلاملا تاقفنلاب نايب مقرلا

 ٨٠٠ ٤٠٠ ةيقبسأ ةفاضإ وأ حيحصت سامتلا ١

 ٢٠٠٠ ١٠٠٠ بلطلا ريس تاءارجا ةداعإ سامتلا ٢

 ٦٠٠ ٣٠٠ ةلهملا ديدمت سامتلا ٣

  يدوعس لاير *

 

 

 


