
 

 

 
 ةيميداكألا طاسوألاو ثوحبلا
 
 يعناـــــص معدل ةمزاللا تاودألا ةيميداكألاو ةيثحبلا تاـــــســـــسؤملا كلتمتو .رييغتلا وحن قيرطلا يه تاردقلا ءانبو راكتبالاو ةفرعملا نإ
 نكميو .ينطولا ىوتــــــــــــــسملا ىلع اـهدـــــــــــــــصرو اـهليلحتو تcاـيبلا عمج زيزعت اـهيلع بـجيو .ملاـعلا يف ةـيعارزلاو ةـيئاذـغلا مظنلا يف رارقلا
 ةفرعملا لدابت زيزعتو ،ةيئاذغلا مظنلا بناوج عيمج ربع اهميــسقتو اهقيــسنتو تcايبلا عمج قيرط نع ،ةيميداكألا طاــسوألاو ثوحبلل
 .ًالومش رثكأ نوكت نأ ،عيمجلا حلاصل
 
 لومشل4 اولحت
 فراعملا لمشتو .لومشل} مستت يتلا ةلدألا ىلع ةمئاقلا ةيملعلا ةفرعملا ديلوت ىلإ ةيثحبلا تاسسؤملاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم جاتحت
 ا� ردجيو .ةديدجلا تاراكتبالا بناج ىلإ ةيلحملاو ةيديلقتلا فراعملاو ةيلصألا بوعشلا فراعم – ةميدقلاو ةديدجلا فراعملا ةلماشلا
 ةلماشلا فراعملا ّدعُتو .دومصلا ىلع ةمادتسملا ةيئاذغلا مظنلا ةردق ةد�زو هعم فّيكتلاو خانملا ّريغت نم دحلل تايجيتارتسالا ضرع
 تالخدتلا ىلع صاخ لكشب زيكرتلا عم ةيحصلا ةيئاذغلا طامنألا نيكمت اهتعاطتس} ذإ :تامزألا ةرادإل لضفأ لكشب ةزهجم
 .ةفاك ةدعصألا ىلع ةلمتحملا
 
 فراعملا اولدابت

 مايقلا اهنكميو .رارقلا عنص تايلمعو ةيموكحلا تاسايسلا نيسحت ىلإ ىعست نأ ةيثحبلا تاسسؤملاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب ردجي
 طاشنب ةكراشملا كلذك ا� ردجيو .ةفلتخم لحارم يف اهليوحت قرطو ةيعارزلاو ةيئاذغلا مظنل} ةصاخلا فراعملا لدابت لالخ نم كلذب

 لجأ نم ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم عم ةيثحبلاو ةيميداكألا تاسسؤملا نواعتتو .م�اراوحو نيددعتملا ةحلصملا باحصأ تايلمع يف
 .19-ديفوك ةحئاج لثم يوذغتلاو يئاذغلا نمألا ىلع رثؤت يتلا ةيملاعلا ئراوطلا تالاح ةهجاومل ةكرتشم تاءارجإ عضو
 
 ةيذغتلا اوعجش
 يئاذغ فيقثت دادع§ موقت نأ ميلعتلا سرادم ىلإ ةفاــــــــــضإل} ،ينهملاو ينفلا بيردتلاو ميلعتلا زكارمو سرادملاو تاعماجلا ىلع بجي
 .رييغتلا ثادحإ لجأ نم بابشلا ةفرعملا هذه لهؤتو .ةعارزلاو ةحصلاو ةيذغألا ايجولونكت كلذ يف امب ،بالطلل

 
 قرف نمض اولمعا
 يئاذغ طمن ىلإ لوصولا ةيناكم§ درف لك هيف عتمتي لبقتسم ءانبب اوموقو .نيرخآلا ءاكرشلاو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم عم اولمعا

 نمألا ةنجلل ةيذغتلاو ةيئاذغلا مظنلا نأشب ةيعوطلا ةيهيجوتلا طوطخلا ذيفنتل تاموكحلا اهلذبت يتلا دوهجلا اومعداو .مادتسم يحص
 لمعي ثيح – اهليومت يف كراشتو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم اهفيضتست يتلا – ًالومش رثكألا ةيلودلا ةصنملا ربتعت يهو .يملاعلا يئاذغلا
 .عيمجلل ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا نامضل اًعم ةحلصملا باحصأ

 


