
 

  ءاقترالا يف اهرودو ةيفصاللا ةطشنألا

  ةيبرغملا ةكلمملاب ايجولونكتلاو مولعلا ملعتب
 :ماعلا  قايسلا .1

 ةطشنألاب مامتهالا  هلالخ نم روطت يذلا ماعلا قايسلا  رصانع زاجيإ نكمي
 ايجولونكتلاو مولعلا ملعتبو ماع لكشب ملعتلاب ءاقترالا يف ةيفصاللا
 :يلي ام يف صاخ لكشب

 ةهج نم ميلعتلاو ةيبرتلا نيب ةيرهوجلا ةقالعلاب ةيبرغملا ةموكحلا يعو •
 هنع بترت يذلا ءيشلا ،ةيناث ةهج نم يداصتقالاو يعامتجالا روطتلاو
 ،ةيولوألاب ىظحي اينطو ارايخ ةيميلعتلا ةلأسملا رابتعا

 ةيبرتلل ينطو قاثيم عضو لالخ نم ينطولاو يموكحلا يعولا اذه رولبت •
 اهجهن بجي يتلا ةينطولا ةسايسلل ةيجيتارتسالا ملاعملا ددحي نيوكتلاو
 ةناكم ايجولونكتلاو مولعلا ملعت اهيف لتحا يتلاو ،تاونس رشع ىدم ىلع
 ،ةيمهألا ةغلاب

 ةنس ذنم قلطنا يذلا حالصإلا لامكتسال (2008) يلاجعتسا جمانرب عضو •
 ،ةيسيئر باطقأ 4 يف ةعمجم اجمانرب 27 عضو فرع يذلاو 2001

 مولعلا سيردت ةيوقت" مسا هيلع قلطأ مهم جمانرب صيصخت •
 يلاجعتسالا جمانربلا راطإ يف "بعشلا هذه وحن هيجوتلاو ايجولونكتلاو
 لحارملا يف ايجولونكتلاو مولعلا ملعتب يلومشلا ضوهنلا ىلإ فداهلاو
 هذه ىلإ نيهجوملا ذيمالتلا ةبسن نم عفرلا ىلإ اذكو ةثالثلا ةيميلعتلا
 نيثلثلا ىلإ بعشلا

  

 "بعشلا هذه وحن هيجوتلاو ايجولونكتلاو مولعلا سيردت ةيوقت" عورشم .2

 :ىربكلا تاياغلا .2
 ةيميلعتلا لحارملاب ايجولونكتلاو مولعلا ملعتو سيردت ةدوج نيسحت •

 ةثالثلا
 قايسلا يف جامدنالل مهلهؤت ةيجولونكتو ةيملع ةفاقث نم ذيمالتلا نيكمت •

 معد يف ةينهملا ةمهاسمللو ةثيدحلا تاعمتجملا هفرعت يذلا يجولونكتلا
  ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةعيبطلا تاذ ةيموكحلا عيراشملا

 ةقلعتملا كلت اهنم ةصاخو ةيبرغملا ةموكحلا تامازتلال ةباجتسالا •
 .ةيجولونكتلاو ةيملعلا بعشلا ىلإ ذيمالتلا يثلث هيجوتب

  



 :عورشملا ريبادت .2.2

 :ريبادت ةسمخ نم نوكتت  عورشملا ليعفتل ةطخ عضو مت             

 مولعلا سيردت عقاو لوح ةيصيخشت ةينطو ةسارد زاجنإ :لوألا ريبدتلا •
  بعشلا هذه وحن هيجوتلاو ايجولونكتلاو

 سيردت يف يملعلا ءاصقتسالا جهن ةيوقتو ءاسرإ :يناثلا ريبدتلا •
 ايجولونكتلاو مولعلا

 ةيسردملا ةايحلا لاجم يف ةيملعلا ةطشنألا ريوطت :ثلاثلا ريبدتلا •
 ةيملعلا داوملا يف ميوقتلا ريياعمو قرط ةعجارم :عبارلا ريبدتلا •

 ةيجولونكتلاو
 نم عفرلا لجأ نم ةيسيسحتو ةيمالعإ تالمحب مايقلا :سماخلا ريبدتلا •

 نيثلثلا ىلإ ةيجولونكتلاو ةيملعلا بعشلا ىلإ نيهجوملا ذيمالتلا بسن

 ةايحلا لاجم يف (ةيفصاللا) ةيملعلا ةطشنألا ريوطت :ثلاثلا ريبدتلا .3.2
 ةيسردملا

 ملعت ريوطتب متهي هنأل هريغ نم رثكأ ريبدتلا اذه ىلع  زيكرتلا مت
 .ةيفصاللا ةطشنألا يف ايجولونكتلاو مولعلا

 :ىلإ ريبدتلا اذه فدهيو •
o ةرحلا ةسرامملل تاينبو تاءاضفك ةيملعلا يداونلل يتاسسؤملا ليعفتلا 

 سفن مهل ةذتاسأ نم ريطأتب ذيمالتلا فرط نم ةيملعلا عيراشملل ةعسوملاو
 تامامتهالا

o عيراشملا ميوقتو زاجنإو دادعإ ةيجهنم لاجم يف ذيمالتلاو ةذتاسألأ ليهأت 
 ةيملعلا

o مولعلاب ةقلعتملا ةيلودلاو ةينطولا تاقباسملاو تارهاظتلا يف ةكراشملا 
 ايجولونكتلاو

 :ةيملعلا يداونلا ةأرجأ •
o تاسسؤملاب ةيملعلا يداونلا ثادحإ رطاسم لوح ةيرازو ةركذم رشن 

 (يميظنتلا بناجلا) ةيميلعتلا
o (يميظنتلا بناجلا) ةيملعلا يداونلا طيشنتو ثادحإ ليلد دادعإ 
o ةيملعلا عيراشملا ميوقتو زاجنإو دادعإ ليلد دادعإ 
o ةيملعلا عيراشملا دوجأ رايتخال تاقباسمو ةيوهجو ةينطو ضراعم ميظنت 

 تازاجنإلا ضعب .3

 ISEF 2010 ةسدنهلاو مولعلل يلودلا ضرعملا يف ةكراشملا •

 هيجوتلاو ايجولونكتلاو مولعلا سيردت ةيوقت" عورشم  تايضتقم عم اماجسنا
 ةيبرتلا ةرازو تكراش ،لتنأ ةكرش عم ةكارشبو ،ركذلا فلاسلا "بعشلا هذه وحن



 ةخسنلا ضرعملا يف يملعلا ثحبلاو رطألا نيوكتو يلاعلا ميلعتلاو ةينطولا
 ةيالوب يسوخ ناسب مظنملا ةسدنهلاو مولعلل يلودلا ضرعملل نيتسلاو ةدحاولا
 ويام 14و 8 نيب ام كلذو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ةيكيرمألا اينروفيلاك
2010. 

 ذيمالتلل ةنس لك ةوعدلا نوهجوي ISEF يلودلا ضرعملا يمظنم نإف ،ريكذتللو
 اومدقيل ملاعلا لود فلتخم ىلإ نيمتنملا ةنس 18 نم لقأ نيزيمتملا نيثحابلل
      .نييباجيإلا سفانتلاو يرابتلا راطإ يف ةيجولونكتلاو ةيملعلا مهعيراشم

  .ادلب 50 نولثمي اذيملت 1500 نم ديزأ ةكراشم ضرعملا فرع دقو

 ،تايجهنملاو قيبطتلا تالاجمو تامامتهالاو تابراقملا يف فالتخالاو عونتلا مغرو
 فيطلتو نيسحت يف لثمتت ةدحاو ةياغ يف دحوتت تناك عيراشملا لك نإف
 .رشبلا ينبل ضرألا قوف ةايحلا

 :ينطولا ىوتسملا ىلع ةارابملل ريضحتلا •

 بيرجتلاو يوبرتلا ديدجتلل ينطولا زكرملا مظن ،لتنأ عم ةكارشب
 داوملل نييوبرتلا نيشتفملاو ةذتاسألا ةدئافل ايريضحت انيوكت
 ،ةيئايزيفلا مولعلا ،ضرألاو ةايحلا مولع ،تايضايرلا :ةعبرألا ةيملعلا
 نويلود ءاربخ ةينيوكتلا ةرودلا هذه رطأ دقو .سدنهملا مولعو ايجولونكتلاو
 .لتنا ةكرش مهتمدقتسا

 تايافكلا نم نيسردملا نيكمت يف ىلجتي نيوكتلا اذه نم فدهلا ناكو
 ذيمالتلا عيراشم ريطأتل مهلهؤت نأ ضورفملا نم يتلا تاينقتلاو
  .راسملا ةياهن ىلإ مهتبكاومو

 اذاتسأ 299 نيوكت مت  ثيح ،ةيباجيإ ةليصح تانيوكتلا  هذه تفرع دقو
 لجأ نم اشتفم 30 ليهأت مت ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةكلمملا تاهج فلتخم يف
 .عيراشملا ءانب ةيجهنم يف مهتاعطاقمل نيعباتلا ةذتاسألا نيوكت

 ISEF ضرعم يف ةيبرغملا ةكراشملا •

 سدنهملا مولع ةدامل ذاتسأ نم نوكم قيرف ضرعملا اذه يف برغملا لثم
 .ةينطولا ةقباسملا يف نيزئاف نيذيملتو

 ادوزم ةينورتكلإلا ةزهجألا يف دعب نع مكحتلل اقيبطت عورشملا اذه لثميو
 نيقاعملا دارفألا نكمي وهو كراشملا قيرفلا اهعرتخا ةيجولونكت ةدعب
  .دعب نع طئاسولا ةددعتملا وأ ةيلزنملا ةزهجألا لامعتسا نم ايكرح



 ةيلحملا فحصلا مامتهابو ،راوزلاو نيكراشملا باجعإب عورشملا اذه يظح دقو
 عورشملا اذه لصو مييقتلا ىوتسم ىلعو .ةقفرملا روصلا كلذ حضوت امك
 دعت يلودلا ضرعملا يف برغملا ةكراشم نوك نم مغرلاب تايئاهنلا ىلإ
 .اهعون نم ىلوألا

 زويلوي 13 ىلإ 5 نم تايضايرلل ةيلودلا دايبملوألا يف ةكراشملا •
 ناتسخزكب

 ،تايضايرلا  دايبملوأب ةصاخلا 147 مقر ةيرازولا ةركذملا تايضتقمل اذيفنت
  دايبملوأل ةينطولا ةنجللا تمظن ،2009 ربوتكأ 16 يف طابرلاب ةرداصلاو
 تايئاصقإلاو بيرادتلا نم ةعومجم ةيسردملا ةايحلا ةيريدم عم قيسنتب تايضايرلا
 .2010 تايضايرلا دايبملوأل ةيلودلا ةارابملا زايتجال ذيمالت ةتس لهأت نع ترفسأ

 ذيملت زافو ،ةكراشم ةلود 98 نيب نم ةطقن 55 عومجمب 67 ةبترلا ىلع برغملا لصح دقو
  .ةيزنوربلا ةيلاديملاب كراشم يبرغم

 2009 ةيلودلا دايبملوألا يف هتكراشم عم ةنراقم اظوحلم اروطت برغملا  جئاتن تفرعو
 :يلاتلا لكشلا ىلع تناك يتلاو ايناملأب ةدقعنملا

 امب 74 ةبترلا يف ابترم ءاجو ةزيم ةيأ ىلع الو ةيلاديم ةيأ ىلع برغملا لصحي مل •
 .ةطقن 32 هعومجم

 


