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يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلاو يسنجلا فنعلا لوح ایناملأ يف ةیئانج ىوكش میدقت لوح نایب  

 لوأ ميدقتب بحرن ،ادرف 38و ،ةيلودو ةيروس ،ةيقوقح ةيوسن ةهجو ةمظنم 46 ،هاندأ تاعقوملاو نيعقوملا نحن

 ىدل لاقتعالا زكارم يف يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلاو يسنجلا فنعلا لوح ايناملأ يف ةيئانج ىوكش

 نيجانلاو تايجانلا نم عبس يناملألا ماعلا يعدملا ىلإ ىوكشلا هذه ميدقت يف كراشت دقل .ةيروسلا تاطلسلا

 ةكبشو ناسنإلا قوقحو ناسنإلا قوقحو ةيروتسدلا قوقحلل يبوروألا زكرملا ن/مهعمو ،تايروسلاو نييروسلا

 يتاوللا/نيذلا نويروسلاو تايروسلا لاجرلاو ءاسنلا عم لماكلا انماضت نلعنو .ومانروأ ةمظنمو ةيروسلا ةأرملا

 .ةينوناقلا ةوطخلا هذه ىلع نمدقأ / اومدقأ

 عوــنلا ىــلع مــئاقلا فــنعلاو يـسـنجلا فــنعلا نأ ىــلع ايروــس يف ةــلماعلا ةيوــسنلا تامظنملا دهــشت

 نـيـحو ،تالاحلا عــيمج نــع غالبإلا مــتي ال كــلذ عــمو ّ ،ايروــس يف ثودــحلا عئاــش رــمأ يعامتجالا

 نـع رداـص رـيرقتلا .ىرخألا تالاحلا ىــلع رــتستلا مــتي وأ ةــيدرف تالاح يف غالبإلا رــصحني ،كــلذ لــصحي

 عوـنلا ىـلع مـئاقلا فـنعلاو يسـنجلا فـنعلا رمتـسا ،“يتـمارك تدـقف ”ناوـنعب ناسنإلا قوـقح سـلجم

 تـبكترا دـقو .٢٠١١ ماـع ةضافتنالا ءدـب ذـنم ايروـس يف دالوألاو لاـجرلاو تاـيتفلاو ءاـسنلا دـض يعامتجالا

 ءاـسنلا دـض ةيـسنجلا تاكاهتنالاو باصتغالا اـهعم ةفلاحتملا تايشيليملاو ةيروـسلا ةـلودلل ةـعباتلا تاوـقلا

 لاقتعالا قـفارمو شـيتفتلا طاـقن يفو لزانملا ىـلع تاراـغلاو ةـّيربلا تاـيلمعلا ءاـنثأ لاـجرلاو تاـيتفلاو

 .ةيمـسرلا رـيغو ةيمـسرلا

 ال يذـلا عازنلا لالـخ هـقيثوتو يعامتجالا عوـنلا ىـلع مـئاقلا فـنعلاو يسـنجلا فـنعلا ثودـح رارمتسال ارظنو

 فــنعلا اــياحضل ةــلادعلا قــيقحتل ةيمهألا ةــغلاب ةوــطخ ةــينوناقلا ةردابملا هذه ربتعت ،ايروس يف ارـئاد لازـي

 عيـسوت ىـلع ةيناملألا ةـيئاضقلا تاطلــسلا ثــحن .يعامتجالا عوــنلا ىــلع مــئاقلا فــنعلاو يـسـنجلا

 دـض مـئارج اـهرابتعاب مـئارجلا هذـه يبـكترم ةقحالم ىـلعو ةيملاعلا ةـيئاضقلا ةيالولا أدـبم ىضـتقمب اـهتاقيقحت

 .ةيناسنإلا

 زيـيمتلل ،تاـيجانلا ةـصاخو ،يعامتجالا عوـنلا ىـلع مـئاقلا فـنعلاو يسـنجلا فـنعلا نـم نوـجانلا ضرـعتي

 يف ءاوـس ةيـسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةاـيحلا تارادـم نـم ىتش يف دـيعص نـم رثـكأ ىـلع عمتجملا لـخاد

 )راـعلا ةـمصو( يعامتجالا زـييمتلاو ةيسفنلا تامدصلا نم اـبلاغ ءالؤه يناـعيو .ةـصاخلا وأ ةـماعلا ن/مـهتايح

 ررـقت ،زـيمتلا اذـهل ةـجيتنو .ةاـيحلا ىدـم )“فرشـلا ”مـئارج( يعامتجالا عوـنلا ىـلع مـئاقلا فـنعلاو

 يف نرست الو نهل ىرج امب نحرصت الأ يعامتجالا عوـنلا ىـلع مـئاقلا فـنعلاو يسـنجلا فـنعلا نـم تاـيجانلا

 تاــمدخلا باــيغل ارظنو ،كلذ نع الضف .عمتجملا نم ةيوق لعف ةدر نهسفنأل نبلجت الأل ةلادعلا سامتلا قيرط

 ،اــيئاضق فاصنإلا قــيرط نوراــتخي نــيذلا دارفألل ةــيامحلاو مــعدلا يلاــجم يف نييئاصخألا نــم ةــيفاكلا

 عــفر نــع يعامتجالا عوــنلا ىــلع مــئاقلا فــنعلاو يـسـنجلا فــنعلا نــم نوــجانلاو تاــيجانلا عــنتمي

  .ةـمدصلا قـيمعتو حارـجلا ئكـن ةيـشخ ىواــعد

 مــئاقلا فــنعلاو يـسـنجلا فــنعلا نــم نيجانلاو تاــيجانلا ماــمأ قــيرطلا حــتفو قــئاوعلا هذــه لــيلذتل
 تاــيلآو ةيبوروألا لودــلا بــلاطن ،ةــلادعلا ىلإ ن/مــهلوصول لاجملا ةــحاتإو يعامتجالا عوــنلا ىــلع
  :يلي امب اــمومع ايروــسب نيينعملاو ةــيلودلا ةــلادعلا

 فنعلا كلذ يف امب يروسلا عازنلا ءانثأ تبكترا يتلا ةيلودلا مئارجلا عيمج نع ةينوناقلا ةلئاسملا .1
 .اهيبكترمل ةيسايسلا تاءامتنالا تناك ايأ سنجلا ساسأ ىلع ةبكترملا مئارجلاو يسنجلا
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 ةيادب ذنم ايروس يف ةبكترملا ةيلودلا مئارجلا ةفاكل ةيناسنجلا تارابتعالا يعاري ليلحت ءارجإ .2
 نم ةوطخ لك يف يعامتجالا سنجلا عون نوؤشب تاصصختملا ددع ةدايز كلذ مزلتسي .تاقيقحتلا
 تاققحملاو ةطرشلا تاطباض نم ديزملا :ةلادعلا نع عافدلا ىلع تايجانلا ةدعاسمل يضاقتلا تاوطخ
 .خلإ ،ةاضقلاو تايماحملاو تايئانجلا

 فــنعلاو يـسـنجلا فــنعلا نــم تاــيجانلاو نيجانلل نييئاصخألا تاــمدخو مــعدلا ةدايز .3
 يبــكترم ةبــساحمو ةــلادعلا ساــمتلا ىــلع مــهتردق ناــمضل يعامتجالا عوــنلا ىــلع مــئاقلا
 .تاكاهتنالا

 )راـعلا ةـمصو( يعامتجالا زـيمتلا ةجلاعمل ةيلحملا تاـعمتجملل ةـئبعتو ةـيعوت تارداـبم قالطإ .4
 عوـنلا ىـلع مـئاقلا فـنعلاو يسـنجلا فـنعلا نـم نيـجانلاو تاـيجانلل ربـكأ ةاـناعم ببـسي يذـلا
 .ةـلادعلا ساـمتلا نـم ن/مـهعنميو يعامتجالا

 
 ةــيليوحتلا ةــلادعلا نأ نــمؤن ناسنإلا قوــقح تاــمظنمو ةيوــسنلا تامظنملا ىــلع تا/نوــمئاقلا نــحن
 )يعامتجالا عوـنلا ىـلع مـئاقلا فـنعلاو يسـنجلا فـنعلا نـم نيجانلاو تاــيجانلل يلاحلا عــقاولا رـيـغت يتــلا(
 ةمكحملا ةـعاق زواـجتي ن/مـهقوقح لـجأ نـم )اـياحضلا( لاـضن نإ .بـسحف ةاـنجلا ةبـساحم ىـلع رصـتقت نـل
 نـم هـنوجاتحي اـم ىـلع نوـجانلاو تاـيجانلا لـصحي نأ ىلإو .اـهجراخو ايروـس يف عراـشو لزنـم لك ىلإ لـصيل
 طورش ىندأب ءاـفولا نـع ةيناسنإلا زجعتـسو باـقع نود ةـيلودلا مـئارجلا ىقبتـس ،مـعدلاو مارتحالاو ةـياعرلا
 ررضـلا ددـحت يـلا ،ةـيليوحتلا ةـلادعلاو ةلءاسملاب نوـهرم ايروـس يف مـئادلا مالـسلا قـيقحت .اـهيلإ ءامتنالا
 .كولـسلا رـيغتو ةلءاسملاب بـلاطتو يفاـعتلاب حمـستو
 
 :نوعقوملا

 :تامظنملا .أ
 ومانروأ .1
  ريبعتلا ةيرحو مالعإلل يروسلا زكرملا .2
  ةيروسلا ةيوسنلا ةيسايسلا ةكرحلا .3
  ةنطاوملل ةيروسلا ةطبارلا .4
 ءاسنلل يلماعلا قودنصلا .5
 ناسنإلا قوقحل ةيجيتارتسالا ةرصانملا .6
 يروسلا يوسنلا يبوللا .7
 تايروسلا تالقتعملل ةيلودلا ةمظنملا .8
 ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا .9

 قوقحلل ةيطسوتموروألا .10
 ايروس يف ناسنإلا .11
 تايروسلا تالقتعملا .12
 ةيندملا قوقحلا نع نوعفادملا .13
 لئادب .14
 ةيروسلا ةأرملل ايبونز ةيعمج .15
 نطو ىنج .16
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 ايروس لجأ نم ةلمح .17
 ةيرحلا لجأ نم تالئاع .18
 يتلود .19
 ةيرحلاو مالسلل ةيلودلا ءاسنلا ةطبار .20
 بورج لسر .21
 ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس .22
 لمألا انايروس .23
 ةيروسلا ةأرملا ةكبش .24
 تايروسلا تايفحصلا ةكبش .25
 ةأرملا قوقحل ئراطلا ليومتلا قودنص .26
 رييغتلا تاعناص .27
 37 اكينرغ .28
 ”انيفك لت انيفك ’ ةمظنم .29
 ”يردام“ ةمظنم .30
 ةيئاسنلا ايازم ةمظنم .31
 ناسنإلا قوقحل ةنطاوم .32
 ينررح ةمظنم .33
 باقعلا نم تالفإلا ةبقارم .34
 حوتفملا عمتجملا يف ةلادعلا ةردابم .35
 ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم .36
 يعامتجالاو ينوناقلا داشرإلل ةأرملا زكرم .37
 ةيعطاقتلا ةلادعلا زكرم .38
 "زبرمش تروك ندراج"’ بتكم .39
 نايعرم ءاسن ةدرمز زكرم .40
 ةأرملا تاسارد زكرم -ةاواسم .41
 يفاعتلاو ةرصانملل لمأ زكرم .42
 "تيورد فوأ تيراغوأ’ ةمظنم. .43
 تايروس تايجان .44
 ةأرملا نيكمتو معد ةدحو .45
 ةيرحلا نيمساي .46

 

 :تامظنملا .ب
  لثمم- صلم دمحأ .1
 ةیفحص – نسح راسیلأ .2
 ریتاكیراك ةماسر - يلعلا ينامأ .3
 مالفأ جرخم - ستاو دراودإ .4
 جرخم – دورجلا دایإ .5
 ناسنإلا قوقح نع ةعفادم - ناحیر نایب .6
 يقیسومو بتاك - رافطلا رصان وبأ .7
  ةنانف - يلصرب الاید .8
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 ةیریوصت ةنانف - يواشن ةمید .9
  لثمم - هدبع داھج .10
 بیبط – بیطخلا ةزمح .11
 ناسنإلا قوقح لاجم يف بتاكو طشان - بویأ يوج .12
 ناسنإ قوقح ةیماحم - فیس ةنامج .13
 ةبتاك – ایند ةلوخ .14
  ةیقیسوم - قزر اشر .15
 ةیفحصو ةبتاك - سابع اشر .16
 امس لجأ نم لمعلا ةیعمج ةوضع - كیوداش لیشار .17
 ةلقتسم ةیفحص - ىبلعلا عولط ةیمس .18
 يفحصو بتاك - لایكلا يماس .19
 يقیسومو نانف - نسحلا ملاس .20
 ةنانف – طایخ ةراس .21
 جرخم – لطبلا دیعس .22
 ةنانف – ةشافع ةیداف .23
 ةطشانو ةبتاك - يماشلا ىلیل .24
 ةلثمم - ضوع ىلیل .25
 ةثحابو ةبتاك - تونق ىلم .26
 ناسنإلا قوقح نع ةعفادم - يلتوكرك انایرام .27
 يفحصو بتاك - يریمنلا بعصم .28
 ةلقتسم ةیوسن ةیفحص - رامعلا ایام .29
 مالفأ جرخم - نیمأ دالیم .30
 يفحص – يبعزلا ذالم .31
 ةلثمم – يرمخ ءالجن .32
 بیبط – ناند رصان .33
 ةیفحصو ةبتاك -يلقج نیفیھ .34
 مالفأ ةجرخم - بیطخلا دعو .35
 ةیروس ةطشان - ىفطصم افو .36
 يفحصو بتاك - سیق لئاو .37
 مالفأ جرخم - ولدق لئاو .38
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