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 وال : ذقذيى :أ
ًخاجح  ًثبلزؼلبً  ملغ   2013فِ إطبج رنفْث منظمخ الؼمل  الؼحثْلخ لة لخ ػم يلب لؼلب       
    ِ رنفْلث نلةًح مٌمْلخ ؽلٌ         رل   ، الؼم  ثبلمم كخ إجدنْخ اليبشلمْخ ًاترؾلبد الزؼلبًنِ الؼحثل

 ًثؾضٌج  ْ  الشجبة ًدػ  الصنبػبد الصغحٍالزؼبًنْبد ًدًجىب فِ رؼدّد رةجّت ًربى
،   إجد ) ًىلللِدًللللخ ػحثْلللخ  14فلللِ  اللللض س اٗنزلللبططلللحا  ( ّمض لللٌ    بمشلللبج   75)

م لح   ػمب  ، الؼلحا  ، ف سل ْن ،  ز  نخ  السٌدا  ، السؼٌدّخ، ،، رٌنر، الغدائح الجؾحّن 
د الللةًلِ لنببثللبد  مللب ؽضللح النللةًح ممض للٌ  ػللن اترؾللب ( الللْمنلجنللب  ، مصللح ،  الكٌّللذ،،

 .ًػةد من المنظمبد الزؼبًنْخ فِ الةً  الؼحثْخ ًاترؾبد الزؼبًنِ الؼحثِ الؼمب  الؼحة 

 ثاَيا : يثزراخ عقذ انُذوج :
ػب   محاجىب ثبػزجبج 2009ًاتعزمبػْخ الكٌّذ  خالبمخ اتمزصبدّخ ًالزنمٌّ  صةجد   

ُ ربةمذ ثو منظمخ الؼم  الؼحثْخ ًإمحاج الجحنبمظ الث ػبة ػحثِ ل زشغْ   2020 -2010

،  مغ ضحًجح رٌفْح فحص الؼم  ًدػل   لةػ  الزشغْ  ًالؾة من الج بلخ فِ الٌطن الؼحثِ 

ثحامظ الزأىْ  ًالزةجّت ًجفغ إنزبعْخ البٌٍ الؼبم خ الؼحثْخ ًخّلبدح ملةجريب الزنبفسلْخ ، ًملة     

آلْبد الفؼبلخ لزؾبْل  الؼلة     صجزذ الزغبجة الؼبلمْخ    الب بع الزؼبًنِ ًمنظمبرو  ب  من 

ؼملل ، إمللح الللثُ ّز  للت ؽللش  طللحا   الاتعزمللبػِ مللغ النمللٌ اتمزصللبدُ ًرللٌفْح فللحص  

 ؽة الحًافلة اتمزصلبدّخ   لكٌنو الب بع الزؼبًنِ  رؼدّداٗنزبط الض س ثبلةً  الؼحثْخ لةػ  ً 

ِ  اليبمخ فِ المن بخ الؼحثْخ ًالثُ زبى  ثشلك    حًح ًخ ل  ملٌٍ   إػلبدح رٌخّلغ الضل    م ؾلٌ  فل

ًمةجرللو ػ للَ المسللبىمخ فللِ إّغللبد الؾ للٌ  لكضْللح مللن ىمللٌ        مغزمؼللِ،إنزبعْللخ تاد طللبثغ  

الؼحثِ ملن مؾبجثلخ الغل م ًمكبفؾلخ الج بللخ ًرنمْلخ الصلنبػبد الصلغْحح ًرؾبْل            غالمغزم

 إمن الغثائِ .

    إت ْخ،ًالسْبزل اتمزصلبدّخ ًاتعزمبػْلخ    إنظملخ ب يفْ رزؼةد بنذ الةً  الؼحثْخ  ًإتا

خ الزِ رةػ  ًرؼدخ ركبمل  اتمزصلبد الؼحثلِ ، ًاللثُ     از  المشزح ٌالباؽة الزؼبًنْبد رؼزجح 

إمللخ الؼحثْللخ مللن امللز ا البللٌح الزللِ رمكنيللب مللن فللحص اؽزحاميللب ًإزللمبع صللٌريب      ّمكللن

 ًصْبنخ ؽبٌميب ًرؾبْ  الس   اتعزمبػِ لشؼٌثيب. 

انضدي    إلنقدء  انعزبية أهًية عقد  دد وق ميييدة    ينظًة انعًم  ارجأت  وين هذا انًنطهق  

 انصددنءعءت انصدد يزق   جعزيددز جدد ريأ وجأهيددم انددد ء  واعددى  عهددا انحعءوديددءت  واورهددء  دد   

وانحكيف يع انًح يزات االمحصدءاية  د   دم انحاد يءت انحد  جيامد  اعيدة انعزبيدة  د  انيمدث           

 انزاهن 
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 ثانثا : أهذاف انُذوج :

ؼبًنِ فِ رشغْغ ًدػ  المشلبجّغ الصلغْحح ًالؾلح  الزب ْةّلخ     الز  رؼدّد دًج النظب -

 ًمشبجّغ الشجبة.

الزؼح  ػ َ الؾح خ الزؼبًنْخ الؼحثْخ ًالبٌانْن الةبصخ ثيب ًاتمزْلبخد الزلِ ربلة      -

 ليب ًالمشك د الزِ رؼبنِ منيب.

-    ٌ ص اتىزمللب  ثبلزللةجّت ًالزضبْللا الزؼللبًنِ لزللٌفْح الكللٌادج المةى للخ ًالمةجثللخ ل نيلل

 ثبلزؼبًنْبد لزبٌ  ثةًجىب ػ َ   م  ًعو .

 ىمْللخ دًج الؼملل  الزؼللبًنِ فللِ مٌاعيللخ المنبفسللخ الزغبجّللخ الةًلْللخ ًدػلل  المنللزظ         -

 الٌطنِ ًرؼدّد مشبجّغ الشجبة ًالصنبػبد الصغحٍ

رجبد  المؼ ٌمبد ًالزغلبجة ثلْن الج لةا  الؼحثْلخ المزغلبًجح، ة ٌح ملن اعل  خّلبدح          -

 الزكبم  اتمزصبدُ الؼحثِ. فحص الزنسْ  ًرؾبْ 

مٌؽةح ) ارفبمْلخ  ً رٌصلْخ ( رزضلمن ر لٌّح المؼلبّْح       خدجازخ إمحاج مؼبّْح ػحثْ  -

 الزِ رؾك  الزؼبًنْبد

الزأ ْللة ػ للَ  ىمْللخ الجنللٌا الزؼبًنْللخ فللِ دػلل  رشللغْ  الشللجبة ًمشللبجّغ الشللجبة           -

 ًالصنبػبد الصغحٍ

ثبلزؼبًنْللبد ضللمن الشللجكخ الؼحثْللخ الؼملل  ػ للَ دمللظ الجْبنللبد ًالمؼ ٌمللبد الةبصللخ  -

 لمؼ ٌمبد زٌ  الؼم  .

 

 راتعا : يحاور انُذوج :
 

الصلغْحح   ًامغ الؾح لخ الزؼبًنْلخ الؼحثْلخ ًدًجىلب فلِ مسلبنةح عيلٌد المشلحًػبد        ** 

 ًمكبفؾخ الج بلخ

 الج بلخ ًالزشغْ  ًالةًج اتمزصبدُ ل زؼبًنْبد فِ الةً  الؼحثْخ.**

 دػ  الؾح خ الزؼبًنْخ .ِ الٌطن الؼحثِ ًدًجىب فِ الزشحّؼبد الزؼبًنْخ ف** 

 .الزؼبًنْبد فِ الزنمْخ اتعزمبػْخ ًرٌفْح فحص ػم دًج ** 
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اللل خ  لللةػ  الصللنبػبد الصللغحٍ    فللِ الزللةجّت ًالزأىْلل     الزؼللبًنِدًج النظللب  ** 

 ًرؼدّد الزكبم  اتمزصبدُ الؼحثِ .

 نِ ًرؼظْ  اتززفبدح من خةمبرو.** دًج اطحا  اٗنزبط فِ رؼدّد ًدػ  الؼم  الزؼبً

 الٌطن الؼحثِفِ  دًج منظمخ الؼم  الؼحثْخ فِ دػ  ًرؼدّد دًج الزؼبًنْبد** 

 يشرررزول انشررثكح انعزتيررح نًعهويرراخ  ررو  انعًرررم      ع سللخ ػصللا تىنللِ ؽللٌ     ** 

 ً ْفْخ إدمبط الجْبنبد ًالمؼ ٌمبد الةبصخ ثبلزؼبًنْبد فِ الشجكخ 

 فِ رؼدّد مشبجّغ الشجبة ً دػ  اتمزصبد الٌطنِ.   رغبجة م حّخ رؼبًنْخ جائةح** 

 

 خايسا : انجااخ انًشاركح :

 
 ًخاجاد الؼم  فِ الةً  الؼحثْخ -

 منظمبد  صؾبة إػمب  فِ الؼحثْخ -

 منظمبد الؼمب  فِ الةً  الؼحثْخ -

 . اترؾبد الةًلِ لنببثبد الؼمب  الؼحة -

 اترؾبد الزؼبًنِ الؼحثِ .  -

 ثبلةً  الؼحثْخاترؾبداد الزؼبًنْخ  -

 

 افرراح أعًال انُذوج :  اد ا :
البٌمْللخ ؽللٌ     النللةًح   ػمللب ( مشللبج ب ًػللةد مللن الضللٌْ  رلل  افززللبػ   75) ثؾضللٌج -

فِ رمب  الزؼبًنْبد ًدًجىب فِ رؼدّد رةجّت ًربىْ  الشجبة ًدػ  الصنبػبد الصغحٍ 
  22/10/2013السبػخ الؼبشحح من صجبػ ٌّ  الض صبم المٌاف  

 ِ ؽف  اتفززبػ    من :ًرؾةس ف -

 الزؼبًنِ الؼحثِ اترؾبد جئْر/  / اؽمة ػجة الظبىحالة زٌج  -1

ػلن مؼلبلِ إزلزبت / اؽملة مؾملة لبملب  / الملةّح الؼلب           نْبثلخ ؽملةُ اؽملة   إززبت /  -2
 لمنظمخ الؼم  الؼحثْخ

ػن مؼبلِ اللٌخّح / نضلب  الب لبمْن ًخّلح      نْبثخػ ٌفخ اتززبت / ؽمبدح اثٌ نغمو   -3
   ثبلمم كخ اتجدنْخ اليبشمْخالؼم
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 انجهساخ :  يز عًم  اتعا :
 ذى ذشكيم نجُح نصياغح انروصياخ:

 ًخاجح الؼم  الف س ْنْخ/ المينةذ / ٌّزا ػْسَ 

 لؼمب  اتجد الة زٌج / اؽمة الشٌاثكخ / اترؾبد الؼب  

 الؼحثِالسْة / فةحُ ّبزْن / اترؾبد الزؼبًنِ 

 زنة / ز  نخ ػمب  السْة / مؾمة السنؼ / ثحنبمظ

 

 احمدك عددك الهدا ر   الدكتوى  /  عرض فُها  : األولًالجلسة  *22/01/2102 اعولانييو 

ًامللغ الؾح للخ الزؼبًنْللخ الؼحثْللخ ًدًجىللب فللِ مسللبنةح عيللٌد         -" و قددة عمددن ان ددىا   

 المشحًػبد الصغْحح ًمكبفؾخ الج بلخ
ِ     /  إزللزبت الغ سللخ   رللح ذ   - /  خ ػملللب زلل  ن  مللن  مؾمللة ثللن اؽمللة السللنؼ المشللْة

 ؽكٌمبد  

 ػم  ثؼنٌا  خخ ليب الة زٌج / مؾمٌد منصٌج ًجم ػحصع سخ الؼم  الضبنْخ :  -

    الج بلخ ًالزشغْ  ًالةًج اتمزصبدُ ل زؼبًنْبد فِ الةً  الؼحثْخ 

 / ؽكٌمبد /  اتجد  نغبػ الجحّبًِرح ذ ىثه الغ سخ إززبتح / 

 

 

 22/01/2102انيوو انثاَي  -

دًج   ثؼنللٌا حص فْيللب اتزللزبت / ؽمللبدح اثللٌ نغمللخ ًجمللخ ػملل     ػلل : انثانثررحهح سررانج
/  المينللةذ  رللحاذ الغ سللخ  الزؼبًنْللبد فللِ الزنمْللخ اتعزمبػْللخ ًرللٌفْح فللحص ػملل      

 ٌّزا الؼْسخ / ف س ْن/ ؽكٌمبد  
ثمنظملخ الؼمل  الؼحثْلخ ًجملخ     الةجْحإززبت / خ ْل   ثلٌ خحملو    ػحص  انزاتعحانجهسح 

ندداو ٍ فددٍ الوددك َأ والود ُددن لددكع  الغدد اعا  الغدد ري دو  ال هدداا الوػملل  ثؼنللٌا   

 ومو ا ُة الغ ر وتنزَز الوكامن االقوغادٌ النراٍ.

 اترؾبد الزؼبًنِ / مصح / ًلْة الغمْؼِ / ال ٌامىثه الغ سخ    رح ذ. -

ركحّ  ل ززبد خ ْ  اثٌخحمخ شم    مبد ًفِ خزب  ىةه الغ سخ ر  امبمخ ؽف   -
رؾبد الؼحثِ ل زؼبًنْبد ًاترؾبد الزؼبًنِ المصحُ ًربةّ  دجًع ًىةاّب من ات

 ًالزؼبًنْبد اتجدنْخ .

   ثؼنلٌا  ًجملخ ػمل     ػجلة الظلبىح   اؽملة  اللة زٌج/ ًػحص فْيلب    انخايسحانجهسح  -
 ًرلح ذ  .الزشحّؼبد الزؼبًنْخ فِ الٌطن الؼحثِ ًدًجىب فِ دػل  الؾح لخ الزؼبًنْلخ   

 ػمب /  لجنب /  مبز  خىٌُ إززبت /  ىثه الغ سخ
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) ع سلخ ؽٌاجّلخ مفزٌؽلخ ؽلٌ      جضٌا   ج فذفْيب الة زٌج /  ًمة :  انجهسح انساد ح
 إدمبط الجْبنلبد ًالمؼ ٌملبد الةبصلخ ثبلزؼبًنْلبد فلِ الشلجكخ الؼحثْلخ لمؼ ٌملبد زلٌ          

ملةّح ػلب  مشلحًع دػل       –ػجلةالؼدّد ازلمبػْ    /  اللة زٌج ًرحاذ ىثه الغ سلخ  الؼم (
 المم كخ الؼحثْخ السؼٌدّخ   –ًخاجح الؼم   منالصغْحح ًالمزٌز خ  المنشآدثحامظ 

 

 

 

 22/01/2102انيوو انثانث  

دًج   ثؼنللٌا ًجمللخ ػملل   اؽمللة الشللٌاثكخ /الللة زٌج ػللحص فْيللب السللبثؼخالغ سللخ  -   
 ًرلح ذ   اطحا  اتنزبط فِ رؼدّد ًدػ  الؼم  الزؼبًنِ ًرؼظْ  اتززفبدح ملن خةمزلخ  

 جئْر اترؾبد الزؼبًنِ اتززي  ِ ثبلْمن ./  ػبمح الم حُ  داتززبىثه الغ سخ 

ًجمخػم  ثؼنٌا  دًج منظمخ  اتززبت / ؽمةُ اؽمة  ػحص فْيب  الضبمنخالغ سخ  -
 . الؼم  الؼحثْخ فِ دػ  ًرؼدّد الزؼبًنْبد فِ الٌطن الؼحثِ

  

، وذررى عررزت انرجررارب انق زيررح   : عررزت ذجررارب ة زيررح  ثايُررا
 -انرانيح : انرعاوَيح في انذول

 اترؾبد الزؼبًنِ الؼحثِ - فةحُ ّبزْن  ػحضيب إززبت /      اتجنْخ    الزغحثخ  -

 ف ػ ىبش  ف ػ  / تػحضيب إززب    الجؾحّنْخ    الزغحثخ  -

 ػجةالؼدّد ازمبػْ    / الة زٌجػحضيب        السؼٌدّخالزغحثخ  -

 ؾمة ثن اؽمة السنؼ المشْةِمػحضيب إززبت /          الؼمبنْخالزغحثخ  -

 ٌّزا الؼْسَػحضيب إززبت /       الف س ْنْخالزغحثخ  -

 ىبنِ ػجة غةنب  الشمحُ ػحضيب إززبت /         الكٌّزْخالزغحثخ  -

  ػصب  ثةًُ  ػحضيب إززبت /         المصحّخالزغحثخ  -

 الم حُ ػبمح ػبمح صبلؼ ػحضيب إززبت /     الزغحثخ الْمنْخ       -

 

ػضللٌ  /منْللح شللؼحاًُ    /المينللةذ * ًرللح ذ  ػمللب  ىللثه الغ سللخ          
        اترؾبد الؼب  ل زؼبًنْبد المصحّخ.
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 :: انروصياخ ذا عا

انًرذاختخ  اورا  انعًم انري ةرذيد وانًُاةشراخ و   ضوء وفي أعًال انُذوج خراوفي  

 -:اخ اآلذيح نروصينهُرائج واذوصم انًشاركيٍ  وانعزوت انق زيح 

 –الجنللا الزؼللبًنِ الؼحثللِ  –الللةػٌح تنشللبم المةزسللخ الزمٌّ ْللخ الزؼبًنْللخ الؼحثْللخ  .1

ًمةزسلللبد الةلللةمبد الزؼبًنْلللخ الؼحثْلللخ ثيلللة  دػللل  اتنشللل خ المشلللزح خ ثلللْن       

 الزؼبًنْبد الب حّخ ًالزشغْغ ػ َ مْبميب .

بد ًركضْلا  دػٌح منظمخ الؼم  الؼحثْخ تصةاج ارفبمْخ ػم  ػحثْلخ ؽلٌ  الزؼبًنْل    .2

عيٌدىب فِ مغب  ػبة النةًاد ًاتنشل خ المةز فلخ ثبلزؼلبً  ملغ اترؾلبد الزؼلبًنِ       

 الؼحثِ ثية  رؼدّد دًج الزؼبًنْبد ًرجبد  الةجحاد ًنشح الضببفخ الزؼبًنْخ .

دػٌح اترؾبد الزؼلبًنِ الؼحثلِ ل ؼمل  ػ لَ انشلبم المؼيلة الزؼلبًنِ الؼحثلِ ثيلة            .3

الزؼلبًنِ ًرٌؽْلة المفلبىْ  ًالفكلح الزؼلبًنِ ًرلٌفْح        دػ  انش خ الزةجّت ًالزضبْا

الزؼ ْمْلخ ثبؽزْبعلبد زلٌ     , ملغ جثلا المنلبىظ    الكٌادج الزؼبًنْخ المةى خ ًالمةجثخ 

 الؼم  فِ الةً  الؼحثْخ .

دػ  ًربةّح عيٌد منظمخ الؼم  الؼحثْخ فِ انشبم الشجكخ الؼحثْلخ لمؼ ٌملبد زلٌ      .4

ْبنلبد ًالمؼ ٌملبد الةبصلخ ثبلزؼبًنْلبد فلِ      الؼم  ًرضمْن عيٌدىب ؽٌ  ادملبط الج 

الشجكخ نظلحا لملب ّؾببلو ىلثا الزٌعلو ملن فٌائلة  ضْلحح ل ؾح لخ الزؼبًنْلخ فلِ مغلب              

 رةمْ  المؼ ٌمبد ًرغةّة الجْبنبد ثشك  منزظ  .

دػللٌح عيللبد اتخزصللبص الزؼبًنْللخ الحزللمْخ ًالشللؼجْخ تنشللبم عمؼْللبد رؼبًنْللخ      .5

ثٍ ثلو ًمةزجلحا ػ مْلب ًػم ْلب لزلةجّت ًرأىْل        نمٌتعْخ ل شجبة لزكٌ  نمٌتعب ّؾز

 الشجبة ًفبب ل زر ًالبْ  ًالمجبدٍم الزؼبًنْخ المزؼبج  ػ ْيب .

دػٌح اللةً  الؼحثْلخ للةػ  ًرشلغْغ انشلبم عمؼْلبد رؼبًنْلخ تصلؾبة الصلنبػبد           .6

ؼبىللة مالؾحفْللخ ًاتىزمللب  الكللبفِ ثبلزللةجّت الؾحفللِ ًرشللغْغ انشللبم المللةاجذ ًال   
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 الزؼبًنْلخ  ًربلةّ     خزؼ ْ  الؾحفِ ًرشلغْغ الصلنبػبد الؾحفٍْل   المزةصصخ فِ ال

الزسيْ د ال خمخ لبْبميب ًاتىزمب  ثبمبمخ المؼبجص الةائمخ ل مسبػةح فِ رسلٌّ   

 منزغبريب داخ ْب ًخبجعْب .

دػٌح الةً  الؼحثْخ ًالغيبد المؼنْخ ثبلزؼبًنْبد ل ىزمب  ثبنشبم عمؼْبد رؼبًنْلخ   .7

الجْئخ ًالةةمبد الزؼ ْمْخ ًالةةمبد الصؾْخ ًخلةمبد النبل    فِ مغبتد ل ةةمبد 

ًالةةمبد السْبؽْخ ًالةةمبد الضببفْخ ًغْلح تللا ملن المغلبتد الةةمْلخ المةز فلخ       

 ًتلا ثية  خ   فحص ػم  عةّةح ًالؾة من مشك خ الج بلخ ثْن الشجبة .

  دامزمكْنلو ملن   ل ِ ثكبفخ  نٌاػو ًفحًػلو رٌعْو المدّة من اتىزمب  ثبلنظب  الزؼبًن .8

اليبملخ فلِ دػل  الزنمْلخ اتمزصلبدّخ ً اتعزمبػْلخ ًالمسلبىمخ فلِ مٌاعيلخ          جزبلزو 

 رؾةُ الج بلخ ًالزةفْا من ؽةح الفبح.

ػ للَ الؼملل  فللِ رؼدّللد دًج الزؼبًنْللبد ثبػزجبجىللب  ؽللة ملْللبد دػلل  إمجللب  الشللجبة   .9

 الصللنبػبد الصللغحٍ ًمزنبىْللخ الصللغح ًمشللبجّغ رشللغْ  الشللجبة ًؽزللَ رشللك        

 الزؼبًنْبد ػبم  عثة ل ؼم  فِ المين الؾحح ًالصنبػبد الْةًّخ ًالزب ْةّخ.

مٌا جلخ الز لٌجاد    الزؼبًنْلبد ملن  ر ٌّح ًرؾةّش الزشلحّؼبد الزؼبًنْلخ للزمكن     .10

ًالزكْللا مللغ المزغْللحاد ًرؼدّللد مجللبدا الزؼبًنْللبد مللن زْبزللبد الجللبة المفزللٌػ    

 ؾبْ   ىةا  الزؼبًنْبد.ًالفؼبلخ فِ ر خًالةّمبحاطْخ ًالمسبىمخ اّٗغبثْ

ًالملٌاد الزلِ    للٔتد ًمنؾيب اٗػفبماد ،خّبدح رسيْ د اتمزحاص ل زؼبًنْبد  .11

 ٌّ  ًإمبملخ مؼلبجص  زبعي  ًمسبػةري  فِ ػم ْلبد الزسل  ّسزةةميب إػضبم فِ إن

 لجْغ منزغبريب. مؾ ْخ ًدًلْخ

فللِ  بفللخ  ل ؼللبم ْن فللِ الب للبع الزؼللبًنِ    ًاتعزمبػْللخرللٌفْح الؾمبّللخ الزأمْنْللخ   .12

ػ َ الب بع الدجاػِ الثُ ّشغ  م بع ًازغ من  مغ الزح ْد اتمزصبدّخ إنش خ

 .الؼمب  خبصخ فِ الحّا الؼحثِ
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ًالزشللحّؼْخ رؾفْللد ًرؼدّللد الؾح للخ الزؼبًنْللخ ًمحاعؼللخ  ًضللبػيب الزنظْمْللخ       .13

ًدفللغ دمللبم عةّللةح فللِ شللحاّْنيب   اتزللزمحاجلغؼ يللب   ضللح دّمبحاطْللخ ًمللةجح ػ للَ  

 .ةامخزًالمس ىب فِ الزنمْخ الشبم خًرفؼْ  دًج

ًإّغلبد نظلب  لزلةمْ      الزؼبًنْلخ، ػلن الزؼبًنْلبد ًإنشل خ    رٌفْح ثنا مؼ ٌملبد   .14

 المؼ ٌمبد ًرغةّة الجْبنبد ثشك  منزظ .

ملن خل   عيلة    ًخّبدح الٌػِ المغزمؼِ ثةًج الزؼبًنْلبد  نشح الضببفخ الزؼبًنْخ  .15

ًمةزسلبد  غ الزنظْملبد الزؼبًنْلخ   ثبلمشبج خ ًالزنسْ  مًازحُ رؼ ْمِ ًإػ مِ 

لكست المدّة من إػضلبم ًرنمْلخ السل ٌا ًالفكلح الزؼلبًنِ للةٍ       المغزمغ المةنِ 

 إفحاد.

دػللٌح الللةً  الؼحثْللخ لزٌزللْغ اتزللزفبدح مللن الصللنةً  الؼحثللِ ل زنمْللخ   .16

 خبصخ فِ مغب  الزؼبًنْبد.

فللِ  دػللٌح الللةً  الؼحثْللخ تدخللب  الزؼبًنْللبد ضللمن المنللبىظ الزؼ ْمْللخ .17

 ًالغبمؼبدالمةاجذ ًالمؼبىة 

ر جْلل  مٌاػللة الؾٌ مللخ ممللب ّللةدُ الللَ رؾسللْن اتدام ًرؾسللْن زللمؼخ  .18

الؼملل  الزؼللبًنِ ثشللك  ّغؼلل  النللبذ ا ضللح اطمئنبنللب ًّؼملل  ػ للَ خّللبدح       

 اتمجب  ػ َ النشبطبد الزؼبًنْخ .

 

 

/ بت بلشللكح ًالزبللةّح لمؼللبلِ إزللزثّزبللة  المشللبج ٌ  فللِ ىللثه النللةًح   ، وفرري انخررراو

الغيلٌد   َالؼحثْخ ػ منظمخ الؼم    زححً  ؽمة مؾمة لبمب  المةّح الؼب  لمنظمخ الؼم  الؼحثْخ 

المسزمحح الزِ رجثليب المنظمخ فِ مغب  نشلح اللٌػِ الزؼلبًنِ ًالضببفلخ الزؼبًنْلخ ًدػل  ًرؼدّلد        

دّلد ىلثه   دًج الزؼبًنْبد فِ الةً  الؼحثْخ. ًنزمنلَ ػ لَ منظملخ الؼمل  الؼحثْلخ ازلزمحاج  ًرؼ      
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الزنمْلخ اتمزصلبدّخ ًاتعزمبػْلخ،  ملب     دػل    فلِ    الغيٌد المجبج خ ؽزَ رؾب  نزبئغيلب اّٗغبثْلخ  

ّزٌعو المشبج ٌ  فِ النةًح ثبلشكح ًالزبةّح لٖززبت الة زٌج  ؽمة ػجلة الظلبىح جئلْر اٗرؾلبد     

 َ الب بمْنلمؼبلِ الة زٌج / نضب  محضالشكح ًالزبةّح ً, الزؼبًنِ الؼحثِ ً زحح اٗرؾبد 

ػ لَ رؼلبًني  فلِ إنغلبػ  ػملب  ىلثه        حًخّح الؼم  ثبلمم كخ إجدنْخ اليبشلمْخ ً زلحح اللٌخاج   

, ًالشكح مٌصٌ  تطلحا  اتنزلبط ًممض لِ الغيلبد الزؼبًنْلخ ثبلمم كلخ اتجدنْلخ        النةًح اليبمخ 

مبليللب اليبشللمْخ ًالةجللحام المشللبج ْن فللِ النللةًح ػ للَ عيللٌدى  ًازلليبمي  الفبػلل  فللِ انغللبػ اػ

 ًرؾبْ  اىةافيب .

 

 وتذنك أخررًد أعًال انُذوج

 22/01/2102في  ، االردٌ/  عًاٌ

 

◘ ◘ ◘ 

 
  / حًذيحُاٌ 

 ط/ حُاٌ


