
 

 

 

 

 
  ةسایس

  تافلاخملا نع غالبإلا
 تاغالبلا يمدقم ةیامحو

 

  



 

 

 ةمدقم  

 راش;و ( ةيI7MNا ةنKادلا ةيعمIJ ) "ةسايسلا"  دعC اميف ا@?لإ راش;و ( تافلا67ا نع غالبإلا تاءارج+و ةسايس بجوت

 MNياعمب ماfgلالا ةيعمIJا cdوطتمو يفظومو يذيفنتلا لوئسملا و ةرادإلا سلجم ءاضعأ PQع )"ةيعمIJا"  دعC اميف ا@?لإ

  .م@qايلوؤسمو م@qابجاو ةسراممو لمعلا ءانثأ ةيصl7لا قالخألا نم ةيلاع

 ھل ضرعتت دق لمتحم فرصت ءوس وأ يدج رطخ وأ ةفلاخم يأ نع ركبم تقو wd غالبإلا متي نأ ةسايسلا هذK نمضتو

  .بسانم ل�شC كلذ ةIJاعمو نيديفتسملا وأ ة��صملا با��أ وأ ةيعمIJا

 ةفا�ب ماfgلالاو م@qايلوؤسم ءادأ ءانثأ ةKا�gلاو قدصلا دعاوق ةاعارم ةيعمIJا �Iاصل لمع� نم ةفا� PQع بجي امك

 . ا@� لومعملا حئاوللاو نMناوقلا

 q@فد Kل ةسايسلا هذ�lJاصل لمع� نم ل� عيI� اIJاذ@� مايقلا نأ ھتنأمط و تافلاخمو رطاخم ةيأ نع غالبإلل ةيعم 

 .ةيلوؤسم يأ PQع يوطني الو لوبقمو نمآ رمألا

 
 قاطنلا  

 وأ نMيذيفنت نMلوئسم وأ ةرادإ سلجم ءاضعأ اونا� ءاوس ةيعمIJا �Iاصل لمع� نم عيمج PQع ةسايسلا هذK قبطت

  .ءان�تسا يأ نود�و ، ةيعمIJا wd م@�صانم نع رظنلا فرصب ن�راش�سم وأ نMعوطتم وأ نMفظوم

 .تافلاخم وأ رطاخم ةيأ نع غالبإلا مMNKغو نMع�Nتمو نMحنامو نيديفتسم نم ة��صملا با��أ نم يأل اضيأ نكم�و

 

 تافلاخملا  

 ةيميظنت تابلطتم وأ ةيع;رش¡ وأ ةينوناق تاماfgلا يأب لالخإلا وأ ةيلاموأ ةيئانج ةفلاخم يأ ةئطاI7ا تاسرامملا لمش¡

ارطخ ل�ش¡ £¢لا كلتو ةيلخاد
ً

 .ةئ¦بلا وأ ةمالسلا وأ ة�¥لا PQع 

 : Pdي ام ) رص�Iا ال لاثملا لي¨س PQع( ا@§ع غالبإلا بجوتي £¢لا تافلا67ا لمش¡و

 . فرصتلا ءوس وأ )داسفلا وأ ةوشرلا كلذ wd امب( ي¬وناقلا MNغ كولسلا •

 ليسغ تايلمع ،ةميقلا ءايشألا مادختسا ةءاسإ ،ةبذا�لا تاقفنلا ءاعدا كلذ wd امب( d®املا فرصتلا ءوس •

 .)ةKوبشم تا¯IJ معد وأ لاومألا

 ھ�Iاصم ز�زعتل ةيعمIJا wd بصنم ص²7 مادختسا الثم( �Iاصملا ضراع¡ تالاح نع حاصفإلا مدع •

 .)ةيعمIJا ة��صم قوف ن�رخآلا �Iاصم وأ ةصاI7ا

 .)ةيمسرلا قئاثولا فالتإ وأ ءافخإ وأ ةعاضإ كلذ wd امب( لايتحالا ةينا�مإ •

 .ا¯عون نا� ايأ ا@�ا�ترا لمتحي £¢لا وأ ا@�ا�ترا مت¦س £¢لاو ةبكترملا ةيئانIJا مئارIJا •

 .ةحي�� MNغ ةروصب ا¯قيبطت وأ ةيلخادلا ةباقرلا دعاوقو ةمظنأو تاسايسلاب ماfgلالا مدع •

 .ةر�Nم MNغ ةيليضفت ةلماعم ة¯IJا كلت حنمل ةيجراخ ة¯ج نم ةقحتسم MNغ تآفا�م وأ عفانم PQع لوص�Iا •



 

 

  .ةينوناق MNغ ةق�رطب ة�رس تامولعم نع حاصفإلا •

  . ةي¨سا�6ا تانايبلاب بعالتلا •

• q@فظوملا ة�� ديدMم@¸مالسو ن .  

  .  ºdالخألا MNغ كولسلاو £¹ملا كولسلا دعاوق كا@¸نا •

  .  ةينوناقلا تاطلسلا وأ تايحالصلا مادختسا ءوس •

  . هالعأ ةروكذملا لئاسملا نم يأب قلعتي اميف fNس�لاو تمصلا ةرماؤم •

 

 تانامضلا  
q@فد Kإ ةسايسلا هذ®Q اصل لمع� نم ل�ل ةصرفلا ةحاتإI� اIJم¯ضرع¡ مدع نامضو تافلا67ا نع غالبإلل ةيعم 

 . كلذل ةجي�ن ءاذيإلا وأ ماقتنالل

 يألو ةيعمIJا wd ةيعامتجالا ھتنا�م وأ ھبصنم وأ ھتفيظو نادقف رطI7  غالبلا مدقم ضرع¡ مدع ةسايسلا نمضتو 

 رفوتت نأو ةين نسحب ةفلا67ا نع غالبإلا متي نأ ةط�رش ةفلاخم ةيأ نع غالبإلاب ھمايق ةجي�ن باقعلا لا�شأ نم ل�ش

 . ئطخم ھنأب كلذ دعC �½تا اذإ م@¼ الو ، ةلوقعمو ةقداص هاب�شا تايطعم غالبلا مدقم ىدل

 مدع دنع غالبلا مدقم ة�وK نع فشكلا مدع نمضت ةسايسلا هذK نإف ؛ غلبملل ةيصl7لا ة��صملا ةيامح لجأ نم

 ة�رسو نامتك PQع ةظفاحملل بسانمو نكمم د¯ج ل� لذب مت¦سو ، كلذ فالخ PQع نوناقلا صني مل ام كلذ wd ھتبغر

Kةفلاخم يأ نع غالبلا مدقم ة�و . 

 يأ مامأ ة�و¯لا فشك ةرورض لاثملا لي¨س Pdع ا@§مو ، غالبلا مدقم ة�وK نع فشكلا متي نأ غالب يأ عم لماعتلل بجوتي

 .ةصتخم ةمكحم

 ءارجإ مدع اضيأ ھيلع بجوت�و رخآ ص²7و لبق نم مدقملا غالبلا ة�رس PQع ةظفا�6ا غالبلا مدقم PQع بجوتي كلذك 

 .غالبلا لوح ھسفن اقيقحت ةيأ

 .ةسايسلا هذK قفو تافلا67ا نع غالبإلا ب¨سC غالبلا مدقم ءاذيإ مدع ةسايسلا نمضت امك

 

 ةفلاخم نع غالبإلا تاءارجإ  

 .ھنيح wd بسانملا ءارجإلا ذاختا ل¯س� Ã¢ح ةركبم ةروصب ةفلا67ا نع غالبإلا لضفي

ارداق نوكي نأ بجي ھنأ الإ، غالبلا ة�� تابثإ غالبلا مدقم نم  بلطي ال ھنأ نم مغرلا PQع
ً

 غالبلا مدق ھنأ تابثإ PQع 

 . ةين نسحب

      : زمرلا            : ب ص          : يدي�Nلا ناونعلا ق�رط نع )قفرملا جذومنلا قفو( ايطخ غالبلا ميدقت متي

    :ي¬وfNكلإلا دي�Nلا وأ

 
 



 

 

 غالبلا ةجلاعم  

 
  .ا@qاذ ةفلا67ا ةعيبط PQع ةسايسلا هذK قفو ةفلاخم يأ نع غالبإلا صوصخب ذختملا ءارجإلا دمتع�

  .£Æسر قيقحت وأ Pdخاد قيقدت وأ ةيمسر MNغ ةعجارم ءارجإ كلذ بلطتي دق ذإ

 : غالب يأ ةIJاعم wd ةيلاتلا تاوطI7ا عابتإ مت�و

 يذيفنتلا  لوئسملا و ةرادإلا سلجم س¦ئر عالطاب تاغالبلا مالتسا دنع )يذيفنتلا س¦ئرلا وأ MNتركسلا( موقي •

 . غالبلا مالتسا نم عوبسأ لالخ غالبلا نومضم PQع) MNخألا دض ا¯جوم غالبلا نكي مل اذإ( ةيعم�Jل

 لح نكم�و ، هذختي نأ بجي يذلا ل�شلاو قيقحت ءارجإ بجوتي نا� اذإ ام ديدحتل ةيلوأ ةعجارم ءارجإ متي •

Cا نودب تاغالبلا ضعIقيقحت ءارجإل ةجا� . 

 . لصاوتلل فتاK مقرو غالبلا مالتسا راعشإب مايأ 10لالخ غالبلا مدقم د�وزت متي •

 رظنلا ةداعإل لباق MNغو ايئا@Ë رارقلا اذK نوك�و ، wdاضإ قيقحت يأ ءارجإ متي نلف ، ر�Nم MNغ غالبلا نأ نMبت اذإ •

 . غالبلا صوصخب ةيفاضإ تاتابثإ ميدقت متي مل ام

 wd قيقحتلل ة�رادإلاو ةيلاملا ةن�Jلا Q®إ غالبلا ةلاحإ متي، ةر�Nمو ةلوقعم تايطعم Q®إ دن�س� غالبلا نأ نMبت اذإ •

 . ةبسانملا ةيصوتلا رادص+و غالبلا

 نم لمع مايأ ةرشع لالخ ةيصوتلا رادص+و غالبلا wd قيقحتلا نم ءا@¸نالا ة�رادإلاو ةيلاملا ةن�Jلا PQع بجي •

 . غالبلا ةلاحإ خ�رات

 . دامتعالاو ةقداصملل سل6Jا س¦ئرل ا@qايصوت ة�رادإلاو ةيلاملا ةن�Jلا عفرت •

 نوناقو ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةرازو ةسايس قفو ةفلا67ا PQع ةبتfNملا ةي¨يدأتلا تاءارجإلا ديدحت متي •

 عمو  ، هؤارجإ متي قيقحت يأ نع تايطعمب غالبلا مدقم د�وزتو ، انكمم كلذ نا� Ã¢م لوعفملا يراسلا لمعلا

 تاماfgلاب ةيعمIJا لالخإ ھيلع بتfNي دق امم اMNKغ وأ ةي¨يدأت تاءارجإ يأب غالبلا مدقم مالعإ زوجي ال كلذ

 .رخآ ص²7 هاجت ة�رسلا

 ةق�رط مÏÐJت نأ نمضت ال ا@§كلو ةبسانم و ةلداع ةق�رطب ةفلاخم يأ نع غالبإلا عم لماعتلاب ةيعمIJا مfgلت •

 . غالبلا مدقمب غالبلا ةIJاعم
 

  



 

 ةفلاخم نع غالبإ جذومن

 )ھتیوھ فشكب غالبلا مدقم بغری مل اذإ ءزجلا اذھ ةئبعت مدع نكمی( غالبلا مدقم تامولعم
  مسالا
  يفیظولا رودلا
   ةرادإلا
  فتاھلا مقر
  ينورتكلإلا دیربلا
  دیربلا قودنص تامولعم

 ةفلاخملا بكترم تامولعم
  مسالا
  يفیظولا رودلا
   ةرادإلا
  فتاھلا مقر
  ينورتكلإلا دیربلا

 )دھاش نم رثكأ دوجو ةلاح يف ةیفاضإ ةقرو قافرإ ناكمإلابو .اودجو نإ( دوھشلا تامولعم
  مسالا
  يفیظولا رودلا
   ةرادإلا
  فتاھلا مقر
  ينورتكلإلا دیربلا

 لیصافتلا

 ةفلاخملا عونو ةعیبط

 
 
 
 
 

  اھب ملعلا خیراتو ةفلاخملا باكترا خیرات
 

 ةفلاخملا ثودح ناكم
 
 
 

 باكترا تبثت تادنتسم وأ تانایب
 ةفلاخملا

 
 
 

 يف اوكرتشا نیرخآ صاخشأ ءامسأ
 ةفلاخملا باكترا

 
 
 

 ىرخأ لیصافت وأ تامولعم ةیأ
 
 
 

 : عیقوتلا /        /        : غالبلا میدقت خیرات
 


