
ايجولونكت ءاردŸ تيوليد عÓطتسسا
5102 ماعل Úيذيفنتلا تامولعŸا
ثرإلا ءانب
يذيفنت  جزوم



ايجولونكت ءاردم ثرإا ىلع رثؤوت يتلا ةعبرألا رصصانعلا
نييذيفنتلا تامولعملا
انددح ،ةيذيفنتلا تلوحتلا عم انتبرجت ىلإا دانتسسإلاب
ايجولونكت ءاردم ثرإا نيوكت يف رثؤوت رسصانع ةعبرأا
ةدايقلاو ،لمعلا تايولوأا ؛يهو نييذيفنتلا تامولعملا
.رامثتسسلا تايولوأاو ،تاقÓعلاو ،بهاوملاو

تامولعملا ايجولونكت ءاردم عمجأا:لمعلا تايولوأا•
تايولوأا ديدحت ىلع ملاعلا ءاحنأا ةفاك نم نويذيفنتلا
:ىلوألا سسمخلا لمعلا
ءادألا–
ةفلكتلا–
ءÓمعلا–
راكتبلا–
ومنلا–

ىلع اهسسفن يه سسمخلا تايولوألا هذه تناك دقلو
مجحو ةيفارغجلا قطانملاو تاعاطقلا فÓتخا
نمأا رايتخا ناكف ديحولا ءانثتسسإلا امأا .تاكرسشلا
ءاردم لبق نم ومنلا نم ًلدب ةينهم ةيولوأاك تامولعملا
عاطقلا يف نيلماعلا نييذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت
.ماعلا

ايجولونكت ءاردم راتخا:بهاوملاو ةدايقلا•
ةيلاتلا تسسلا ةيدايقلا تاردقلا نويذيفنتلا تامولعملا

 :مهرود يف حاجنلل مهألا اهفسصوب رايخ21 نيب نم
ةيلخادلا ةينعملا فارطألا ىلع ريثأاتلا–
لسصاوتلا تاراهم–
ةيجيتارتسسلا لمعلا تايولوأا مهف–
 بهاوملا ةرادإا–
ةدايقلاو ايجولونكتلا ةيؤور–
ريغتلا ةعيرسسلا ةدقعملا تائيبلا ةدايق ىلع ةردقلا–

نييذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت ءاردم نم %19 فسشك
مهنأا يملاعلا تيوليد عÓطتسسا يف اوكراسش نيذلا
امأا .لقألا ىلع ةدحاو ةيسساسسأا ةراهم ىلإا نورقتفي
 ةردقلا يهف ربكألا تارغثلا تاذ ثÓثلا تاراهملا

ةرادإاو ،ةينعملا ةيلخادلا فارطألا ىلع ريثأاتلا ىلع
 .ةدايقلاو ايجولونكتلا ةيؤورو ،بهاوملا

ايجولونكت ءاردم ربتعي نأا يعيبطلا نم:تاقÓعلا•
نييذيفنتلا ءاسسؤورلا عم مهتاقÓع تامولعملا
لامعألا تادحو نع نيلوؤوسسملاو نييلاملا ءاردملاو
.ةيمهأا رثكألا مهتاقÓع ةباثمب تايلمعلا ءاردمو
نويذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت ءاردم مظعم ربتعي
ةزاتمم هذه ةينعملا ةعبرألا فارطألا عم مهتاقÓع ّنأا
ددع كانهف ،ةعومجملا هذه جراخ اّمأا ً.ادج ةديج وأا
نم ديزملا ىلإا جاتحت يتلا تاقÓعلا نم ريبك
ءاردم ةبسسن ّنإا ،لاثملا ليبسس ىلع .مامتهلا
نع نوحسصفي نيذلا نييذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت

تاعيبملل نييذيفنتلا ءاردملا عم ةديطو تاقÓع
ايجولونكت ءاردم ىلع .طقف ثلثلا يه قيوسستلاو
ةينعملا فارطلا اولمهي لأا نييذيفنتلا تامولعملا
.ىرخألا

ءاردم ربتعي:ايجولونكتلا يف تارامثتصسلا•
تÓيلحتلا نأا نويذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت
يتلا ايجولونكتلا يه ةيمقرلاو ةينهملا تارابختسسإلاو
.نيماع دعب لمعلا قوسس ىلع ربكألا ريثأاتلا اهل نوكيسس
تارامثتسسلاو قاطنلاو فيرعتلا ّنأا ملعلا عم كلذ
تاردابم نم لكل ايجولونكتلا يف ةددحملا
ىلإا ةكرسش نم ريبك لكسشب تفلتخا هذه ايجولونكتلا
.ىرخأا

٣



ايجولونكت ءاردمل تيوليد عÓطتسسا يف مكب Óًهأا
 .ثرإلاءانب ،5102 ماعل نييذيفنتلا تامولعملا
راوحب ءدبلا وه ثحبلا اذه ءارجإا نم تيوليد فده نإا

لوح نييذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت ءاردم نيب رمتسسم
فدهب اهنوجاتحي يتلا تاءافكلاو تاراهملاو تافسصلا
نامسض يلاتلابو ،هجو لمكأا ىلع مهرودب مايقلا
نم ديدعلا تيوليد ترجأا ،راطإلا اذه يف .مهحاجن
0021 نم رثكأا عم ةقمعتملا تÓباقملاو تاعÓطتسسإلا

لمسشيو .دلب34 ربع ايجولونكتلا تامدخ يف لوؤوسسم
تاكرسشلا نم ةكرسش001 نم رثكأا ةنسسلا هذه ريرقت
ةكرسش005 لسضفألenutroF SUبيترت يف ةجردملا

بيترت يف ةجردملا تاكرسشلا عبر نم رثكأاو ةيملاع
enutroF labolGةيملاع ةكرسش0001 لسضفأل.

اذ ًافÓتخا ريرقتلا دجي مل ،ةيلوألا ةيسضرفلا سسكع ىلع
مجحو ةيفارغجلا قطانملاو تاعاطقلا نيب ةيمهأا
تامولعملا ايجولونكت ءاردم ميدقت ةيفيك يف ةسسسسؤوملا
جتنأا ،كلذ ىلع ًءانبو .ةيعونلا تامدخلل نييذيفنتلا
ءاردم لمع ةقيرط لوح ةماه تارسشؤوم تيوليد ريرقت
ةيدايقلا مظنلا يف نييذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت
فسشك ،راطإلا اذه يفو .اهيف نولمعي يتلا تاكرسشلل
نييذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت ءاردم ّنأا ريرقتلا
مهدعاسست يتلا قرطلا مهف ىلع يسساسسأا لكسشب نوزكري

ةيفيك ىلعو ،رسضاحلا يف ةميقلا زيزعتو رثألا ءانب ىلع
 .لبقتسسملا يف قرطلا هذه هاجتا



٥
تامولعملا ايجولونكتت ريدم  ىلع نّيعتي امدنع•

: قوثوم لغّصشم نوكي نأا  يذيفنتلا
ةقلعتم ةيسساسسأا لكاسشم هجاوت يتلا تاكرسشلا جاتحت
مامز نولوتي نيقوثوم نيلغسشم ىلإا ءادألاو ةيقوثوملاب
سضفخ تارود لÓخ هسسفن رمألا قبطنيو ؛ رومألا
اهطتسشنأا ززعت نأا ةكرسشلا ىلع نيعتي امدنع .فيلاكتلا
ايجولونكتل ةسصسصخملا تاينازيملا سصلقت وأا ةيسساسسألا
لسضفألا قوثوملا لغسشملا نوكي ام ًابلاغ ،تامولعملا
 .بسصنملا اذه لغسشل

تامولعملا ايجولونكتت ريدم ىلع نيعتي امدنع•
رييغتلل زفحم نوكي نأا  يذيفنتلا

،ةبعسص تارارقو ،ةحسضاو ةيؤور ةلاحلا بلطتت امدنع
.رييغتلل زفحمك كتاردق ذحسش كيلع ،ةعيرسس تÓيدعتو
سضيوفت كانه نوكي امدنع دوهجلا ةفعاسضم ينعي اذهو
ايجولونكتلا ىطختت ةمهملا .رييغتلاب ةبغرو ومنلل
رييغتلاب ًاسضيأا رمألا قلعتيو .ةيليغسشتلا ا   تايلمعلاو
.يفاقثلا

تامولعملا ايجولونكتت ريدم  ىلع نيعتي امدنع•
:لامعألا سسيصسأات يف كراصشم نوكي نأا  يذيفنتلا

جاتحي نأا حجرملا نم ،ةعرسسب تاكرسشلا ومنت امدنع
ايجولونكتل يذيفنتلا ريدملا لمعي نأا ىلإا اهميظنت
حبسصت امدنع . لامعألا سسيسسأات يف كراسشمك تامولعملا
ةيؤورلاو ةينعملا فارطألا ةكراسشمو لمعلا يف ةقدلا

ةيمهأا تاذ ايجولونكتلا يف تارامثتسسÓل ىدملا ةليوط
زيمتم يذيفنت ريدم نع ليدب كانه نوكي ل ،ىوسصق
ًابلاغ .لامعألا سسيسسأات يف كراسشي تامولعملا ايجولونكتل

ًاردانو – نمزلا رم ىلع بسستكم رود رودلا اذه نوكي ام

تامولعملا ايجولونكت ءاردم ىلا هسضيوفت متي ام
رييغتلا نوكي دق ،نايحألا سضعب يف .ددجلا نييذيفنتلا
نم هنأاب ةكرسشلا ةيقب ىلإا ةراسشإا ةيلسسلسستلا تاقÓعلا يف
.ةدايقلا نم ديدج عون كانه نوكي نأا عقوتملا

ةمئادلا تاثوروملا مهلت ةيصصخصشلا فطاوعلا
تÓباقم ءارجإا فرسش انل ناك ،ثحبلا ةلحرم لÓخ
نييذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت ءاردم عم ةلسصفم
تامولعملا ايجولونكت تاسسسسؤوم سضعب نودوقي نيذلا
تÓباقملا هذه لÓخ تزربو .ملاعلا يف ًاحاجن رثكألا
. ةيسصخسشلا عفاودلاو فطاوعلا لوح ةماه رواحم ةعبرأا

ايجولونكت ءاردم نإا.ةمهم تامولعملا ايجولونكت لعج
تÓباقملا مهعم تيرجإا نيذلا نييذيفنتلا تامولعملا

،تامولعملا ايجولونكت لاجم يف نييلاثم داّور مه
يتلا ةمهاسسملا ةيمهأا ريدقتو مهف يف ةيوق ةبغر مهيدلو
ّنا امك .مهتاكرسش ىلإا تامولعملا ايجولونكت اهمدقت
لمعلا لعجو مهيفظوم كارسشإاو ريوطتب فغسش مهيدل
.ةراثإاو ةعتم رثكأا

لمعلا يف ربكأا ةيلاعفب ماسستلا ىلع سصاخسشألا ةدعاسسم
ءاردم نم ةريبك ةبسسن كانه .ءاوسس دح ىلع ةايحلاو
نوربتعي نيذلا  نييذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت
ديعسص ىلع ةمهاسسم اهنأا ىلع ةيسسيئرلا مهتمهاسسم
ايجولونكتلا مادختسسا ءاردملا ءلؤوه ديري .نيكمتلا
يف ربكأا ةيلاعفب ماسستلا ىلع مهيفظوم ةدعاسسمل
رثكأا ةايح سشيعو ،لسضفأا تارارق ذاختاو ،مهفئاظو
.ًاعابسشإاو ًةداعسس

ريدمل ددحملا رودلا زواجتي لكصشب لامعألا ةدايق
ءاردم  سضعبل.يذيفنتلا تامولعملا ايجولونكتت
ىلع ةيدايق تاحومط نييذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت
نكمي فيك مهتاكرسش كردت امدنع اميسس ل ،عسسوأا قاطن
مارتحا مهيدل .ةيسسفانتلا ةزيملا ززعت نأا ايجولونكتلل
ليوحت يف ةبغرلا مهيدلو – نيرخآلا لامعألا ةداقل
.مهتاكرسش



تامولعملا ايجولونكت ءاردم ثرإا ققحت طامنأا ةثÓث
 نييذيفنتلا
ةثÓثلا طامنألا عÓطتسسلا اهجتنأا يتلا تانايبلا تفسشك
نويذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت ءاردم موقي يتلا
مهدادعتسسا ةيفيك نيبت يتلاو اهلÓخ نم ةميقلا لاسصيإاب
تايولوأاب ةثÓثلا طامنألا نم طمن لك زيمتيو .لبقتسسملل

يف تارامثتسساو تاقÓعو ةيدايق تاءافكو لمع
:ةيلاتلا يهف ةثÓثلا طامنألا اّمأا .ةفلتخم ايجولونكتلا
مهتاكرسش لخاد يليغسشت ماظن نوقثوملا نولغسشملا رفوي
ةقدو ةيليغسشتلا ةءافكلاو فيلاكتلا ىلع زيكرتلا لÓخ نم
ةنكمملا تايجولونكتلا ريفوتب نومزتلي امك .ءادألا
ديقتلابو ،لامعألا ليوحت ىلإا ةيمارلا دوهجلا معدبو
.لامعألا ةيجيتارتسساب

رييغتو ليوحت تاردابم ةدايقب رييغتلا وزفحم موقي
ًاتقو نوسصسصخيو .ايجولونكتلا ىلع ةدمتعملا لامعألا

ايجولونكتلا ميدقتو لامعألا ةيجيتارتسسا معدلً اريبك
.ةئسشانلا

يف مهتقو مظعم  لامعألا سسيسسأات يف نوكراسشملا يسضمي
لخاد رييغتلا نيكمتو لامعألا ةيجيتارتسسا ةدايق
.ةيجيتارتسسÓل لاّعفلا ذيفنتلا ىلع سصرحلل مهتاكرسش

لبق نم دمتعملا طمنلا لامعألا تاجايتحا ددحت
نييذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت ءاردم
ام .ىرخألا طامنألا نم لسضفأا ددحم ثرإا طمن دجوي ل
تاجايتحا عم قباطتي يذلا طمنلا رايتخا وه مهي
تاءافكلاو لامعألا تاجايتحا روطت عم .لامعألا
تامولعملا ايجولونكت ءاردم ىلع نيعتي دق ،ةيسصخسشلا
لقتني ،عقاولا يف .دمتعملا طمنلا رييغت نييذيفنتلا

يعوب نودئارلا نويذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت ءاردم
ريوطتب نوموقي ؛ مهناكمو مهتقول ًاقفو رخآا ىلإا طمن نم
يف تارغث ةيأا دسسل بهاوملا ريجأات وأا راجئتسسا وأا
.ةميقلا زيزعتو حاجنلل ةمزÓلا ةيليمكتلا تاراهملا

نويذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت ءاردم دجي امدنع
اودمتعي نأا مهيلع نيعتي ،ةفلتخم  تلاح يف مهسسفنأا
.ةينعملا فارطألا تاعقوت قيقحتل بسسانملا طمنلا
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ءاردمل تيوليد جمانرب لوح تامولعملا نم ديزملل
ـب لاسصتلا ءاجرلا ،نييذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت
moc,ettioled@margorPOICSU

sserP ytisrevinU ettioleD سسيرب تيوليد ةعماج
@sserP_UD :رتيوت ىلع انوعبات

سسيرب تيوليد ةعماج تاثيدحت ىلع عÓطÓل اولجسست
sserP ytisrevinU ettioleDىلعmoc.sserPUD

يناولل فيجر
تامدخ نع لوؤوصسملاو كيرصشلا
يف ايجولونكتلا تاراصشتصسإا
طصسوألا قرصشلا تيوليد
88886734 )0(179+ leT
moc.ettioled@inawlalr

انب لسصتإا

نونيم فيجر
تامدخ عاطق يف كيرصشلا
تيوليد يف ايجولونكتلا تاراصشتصسإا
طصسوألا قرصشلا
88886734 )0(179+ leT
moc.ettioled@nonemar

اهنيصس نجنر
تاراصشتصسإا تامدخ عاطق يف كيرصشلا
قرصشلا تيوليد يف ايجولونكتلا
 طصسوألا
88886734 )0(179+ leT
moc.ettioled@ahnisjnar

يبغيد رفوتصسيرك
عاطق يف يصسيئر يذيفنت ريدم
ايجولونكتلا تاراصشتصسإا تامدخ
طصسوألا قرصشلا تيوليد يف
00582821 )0(669+ leT
moc.ettioled@ybgidhc



ايجولونكت ءاردم عسضبل ةبسسنلاب.رامثتصسإلا ةداعإا
يسصخسش دعب ثرإلا ةركف بسستكت ،نييذيفنتلا تامولعملا

ةداعإل ةسصنمك مهعقوم مادختسسا نوديري مهف .ادج
نوسضمي مهو ؛ مهتاكرسشو مهتاعمتجم يف رامثتسسلا
ةداق ريوطتو هيجوت يف يسصخسشلا مهتقو نم ريثكلا
.لامعألا

ريدم لك ينبي ،ةفداسصملا وأا ةينلا لÓخ نم ءاوسس
ةيفيك نإا .ام عون نم ثرإا تامولعملا ايجولونكتل يذيفنت
ىلع سسيل نكلو – ريبك دح ىلإا ةقلعتم كثرإا ديدحت
اهيدل اهيف لمعت يتلا فورظلا نإا .كب ،رسصحلا ليبسس

نيعتي امو مويلا هزاجنإا  كيلع نّيعتي ام ىلع ريبك ريثأات
.لبقتسسملا يف هريسضحت كيلع

ىلإا علطتنو ،لماكلا ريرقتلا ةءارقب عتمتسست نأا لمأان
نكمي فيك فسشكتسسن نيح يف راوحلا اذه ةلسصاوم
نم اوفيكتي نأا  نييذيفنتلا تامولعملا ايجولونكت ءاردمل
مهراودأا اهسضرفت يتلا ةيكيمانيدلا تابلطتملا ةيبلت لجأا
.مئاد ثرإا ءانب فدهبو



sserP ytisrevinU ettioleD سسيرب تيوليد ةعماج لوح
ماعلا عاطقلاو تاكرسشللً اراكفأا مدقت  ةيرود تارسشنو ريراقتو تلاقمsserP ytsirevinU ettioleD سسيرب تيوليد ةعماج رسشنت

نوفلؤوملا تاربخو ثوحبو ،ةينهملا انتامدخ  عيمج نم تاربخلاو ثوحبلا نم ةدافتسسلا وه انفده .ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

ءاردملا مهت يتلا عيسضاوملا نم ةعسساو  ةعومجم لوح ةسشقانملا يف ًامدق يسضملل ،لامعألاو ةيميداكألا طاسسوألا يف نوكراسشملا

.ةموكحلا ةداقو نييذيفنتلا

CLL tnempoleveD ettioleD. ـل يهsserP ytsirevinU ettioleD سسيرب تيوليد ةعماج

روصشنملا اذه لوح

ustamhoTehcuoT ettioleD ةدودحملا وسستامهوت سشوت تيوليد مدقت لو ،طقف ةماع تامولعم روسشنملا اذه نمسضتي
detimiLخ نم ،اهيف ءاسضعألا تاكرسشلل وأا اهل ةعباتلا تاكرسشلا وأا اهيف ءاسضعألا تاكرسشلا نم يأا وأاÓةروسشم يأا ،روسشنملا اذه ل

وأا ةروسشملا هذه لثمل Óًيدب سسيل روسشنملا اذه .ةينهم وأا ةيبيرسض وأا ةينوناق وأا ةيرامثتسسا وأا ةيلام وأا ةيراجت وأا ةيبسساحم تامدخ وأا

مايقلا وأا رارق يأا ذاختا لبق .كطاسشن وأا كلاومأا ىلع رثؤوي دق لمع وأا رارق يأل سساسسأاك مدختسسي نأا يغبني لو ،ةينهملا تامدخلا

.نيلهؤوملا نيسصتخملا نييراسشتسسلا دحأا ةراسشتسسا كيلع ،كطاسشن وأا كلاومأا ىلع رثؤوي نأا نكمي لمع يأاب

تاكرسشلا وأا اهيف ءاسضعألا تاكرسشلا وأاdetimiL ustamhoT ehcuoT ettioleD ةدودحملا وسستامهوت سشوت تيوليد لمحتت ل

.روسشنملا اذه ىلع دمتعي سصخسش يأاب قحلت عون يأا نم ةراسسخ يأا نع ةيلوؤوسسم يأا اهل ةعباتلا

تيوليد نع ةذبن

ةيناطيرب ةسصاخ ةكرسش يهو،detimiL ustamhoT ehcuoT ettioleD ةدودحملا وسستامهوت سشوت تيوليد ىلإا تيوليد ريسشت

عقوم ةرايز ءاجرلا .ًاينوناق ةلقتسسمو ةلسصفنم ةئيه اهنم لكو ،ءاسضعألا تاكرسشلا نم اهتكبسشو ،نامسضلاب ةدودحم

tuoba/moc.ettioled.wwwلÓطÓةدودحملا وسستامهوت سشوت تيوليدل ةينوناقلا ةئيهلل لسصفم فسصو ىلع ع ettioleD
detimiL ustamhoT ehcuoTعقوم ةرايز ءاجرلا .اهيف ءاسضعألا تاكرسشلاو tuoba/su/moc.ettioled.wwwلÓطÓع

ءÓمعلا ىلع ةقداسصملل ةرفوتم تامدخلا سضعب نوكت ل دق .ةعباتلا اهتاكرسشوPLL ettioleD ـل ةينوناقلا ةئيهلل لسصفم فسصو ىلع

.ةماعلا ةبسساحملا ةمظنأاو دعاوقل ًاقفو

(طصسوألا قرصشلا) سشوت دنأا تيوليد نع ةذبن

 تسسسسأات ةينهم تامدخ ةكرسش لوا يهو“ةدودحملا وسستامهوت سشوت تيوليد” يف وسضع يه (طسسوألا قرسشلا) سشوت دنأا تيوليد

.٦291 ماعلا ذنم طسسوألا قرسشلا ةقطنم يف

ةروسشملاو ةيرادإلا تاراسشتسسإلاو بئارسضلاو تاباسسحلا قيقدت تامدخب موقت يتلا ةدئارلا ةينهملا تاكرسشلا نم تيوليد ربتعتو

دقو ً.ادلب51 يف ًابتكم٦2 لÓخ نم نولمعي فظومو ريدمو كيرسش0033 ةبارق مسضتو تاسسسسؤوملا يف رطاخملا ةراداو ةيلاملا

نواعتلا سسلجم لود ةقطنم يف ةيبيرسضلا تاراسشتسسÓل لوألا ىوتسسملا ىلع0102 ماع (طسسوألا قرسشلا) سشوت دنأا تيوليد تزاح

مسضت يتلاو  ةريخألا تاونسسلا يف زئاوج ةدع ىلع تلسصح امك .(RTI)“ويفير سسكات لانوسشانرتنا” ةلجم فينسصت بسسح يجيلخلا

قرسشلا يف ريوطتلاو بيردتلا يف زيمتلا ةزئاج”و ،“ةيراسشتسسا ةكرسش لسضفأا”و ،“طسسوألا قرسشلا يف لمع بر لسضفأا” ةزئاج

“ةيعامتجإلا ةيلوؤوسسملا لاجم يف ةلماكتم ةكرسش لسضفأا” ةزئاجو ،زليوو ارتلكنإا يف نيينوناقلا نيبسساحملا ةئيه نم“طسسوألا
.قرسشملا يف تاكرسشلل ةيعامتجإلا ةيلوؤوسسملا ةكرسش لبق نم

.ةظوفحم قوقحلا عيمجCLL tnempoleveD ettioleD.5102       رسشنلاو فيلأاتلا قوقح

detimiL ustamhoT ehcuoT ettioleD ةدودحملا وسستامهوت سشوت تيوليد يف وسضع

.ةـظوفحم قوقحلا عيـمـج .(طصسوألا قرصشلا) سشوت دنأا تيوليد
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