
	
	

ينبملا نوكملا :13 ةیبیردت ةدام 	
 رصانعلاو ،ةینفألاو ،ذفاونلاو ،باوبالاو ،طئاوحلا لثم ،ةفلتخم ةیئاشنإو ةیرامعم تانوكم نم ةیرثألا تآشنملاو حمالملا نوكتت
 .ينبملا نوكملا انیمای تانایب ةدعاق يف أشنملا نّوكت يتلا ءازجألا هذھ ىمستو .خلإ ،ةیفرخزلا

 صئاصخ مھل تناك اذإ تانوكملا هذھ نم لكل ةلقتسم تالجس ءاشنإ نكمی (v3	EAMENA) ةثلاثلا ةخسنلا انیمای تانایب ةدعاق يف
 ضعب يف نأل ةمھمو ةدیفم ةیصاخلا هذھ نأ امك .اھقح يثارتلا ناكملل يداعلا لجسلا اھفوی ملو اھلیجست مھملا نم نأ ىرت ةزیمم
 مت يذلاو ،لكك عقوملا يف ةرورضلاب رثؤی ال د يذلاو دحاو حملم وأ نوكمل ةلاحلل يلیصفت مییقت لمع مھملا نم نأ ىرت دق نایحألا
 دحأ نوكت نأ وأ ،هایملا ببسب ررض نم يناعی ىنبمب ناردجلا دحأ ناك اذإ ،لاثملا لیبس ىلع .يثارتلا ناكملا لجس يف ھلیجست
 .ةروھدتم ةیرامعملا فراخزلا

 نوكملا طبر ناكمب ةیمھألا نمو .دوجوم لجس نم لدعت نأ وأ ،ينبملا نوكملل دیدج لجس ئشنت نأ ملعتتس ،ةیبیردتلا ةداملا هذھ يف
 ةباوب لجست نأ جاتحت تنك اذإ ،لاثملا لیبس ىلعف .انھ امھحیضوت بجی ناتقیرط كانھو ،ةلصلا وذ يثارتلا ناكملا لجسب ينبملا
 .)يثارت ناكم( ةعلقب )ينبم نوكم(

 تامیلعتلا مدختست مث ،يثارتلا ناكملا نمض نم رشابم لكشب ةباوبلل ينبم نوكم لجس لصوو ءاشنإ كنكمی :ىلوألا ةقیرطلا •
 مییقتلا :7 ةیبیردت ةدام يف 2.5.4 مسق رظنأ .ينبملا نوكملا لوح تامولعم ةفاضإو لیدعتلل ةیبیردتلا ةداملا هذھ يف
	.يثارت ناكم لجس لالخ نم  ينبم نوكم لجس ةفاضإ ةیفیك لوح تامیلعتلل يرثألا

 ةقاطب لالخ نم ةعلقلا لجسی يذلا يثارتلا ناكملاب لجسلا اذھ طبرت مث ةباوبلل دیدج ينبم نوكم لجس ئشنت :ةیناثلا ةقیرطلا •
	.كلذ لمع ةیفیك نع تامیلعتلل ،لفسأ 6.2 مسق رظنأ .مییقتلا صخلم

o يف ةعلقلا يأ .حمالملا طقف لجسی ةلصلا وذ يثارتلا ناكملا ناك اذإ ام ةلاح يف طقف ةقیرطلا هذھ مادختسا بجی 
 نوكی دق يذلاو ،رخآ لجس نمض "عقوملاب حملم" اھرابتعاب ةلجسم ةعلقلا نوكت نأ لاح يف سیلو .لاثملا اذھ
 .لاثملا لیبس ىلع اھلماكب ةنطوتسملل

	
	ءدبلا 1
	.دروملا ریدم ةحفص ىلإ باھذلل ةشاشلا راسی ىلع "دروملا ریدم" رز ىلع رقنا ،دیدج ينبم نوكم لجس ءاشنإل

	.)1 لكش( "ينبم نوكم" تحت "دروم ئشنأ" ىلع رقنا •
 نوكم" رایتحا مث ،راسیلا ىلع دروملا ریدم ةنوقیأ لوح موحلاب ينبم نوكم لجس ىلإ ةرشابم باھذلاً اضیأ كنكمیو •

	.)2 لكش( كل رھظت يتلا ةمئاقلا نم "ينبم
	

	

	
	.دروملا ریدم ةحفص نم دیدج ينبم نوكم لجس ةفاضإ :1 لكش

	



	
	

	
	راسیلا ىلع ةمئاقلا نم دیدج ينبم نوكم ةفاضإ :2لكش

	

 .ثحبلا جئاتن يف ھب صاخلا نوكملا مقر تحت "لیدعت" ىلع رقنا مث تانایبلا ةدعاق يف ھیلع ثحبا دوجوم ينبم نوكمل تامولعم ةفاضإل
	.ثحبلا ةیفیك نع ةلّصفم تامیلعتل ،يساسأ – تانایبلا ةدعاق يف ثحبلا :1 ةیبیردتلا ةداملا ىلإ عجرا •

 ةفلتخملا ماسقألا نیب حفصتلا كنكمی .دروملا تاقاطب ةرجش ىرتس ةحفصلا راسی يلع ،دیدجلا وأ دوجوملا ءاوس لجسلا حتفی امدنع
	.)3 لكش( )داوملا ةقاطب وأ ،ينبملا نوكملا ةظحالم ةقاطب ،لاثملا لیبس ىلع( ةقاطبلا رایتخاب لجسلل

	

	

	راسیلا ىلع تاقاطبلا ةرجش عم دیدج ينبم نوكم لجس :3 لكش

	

	ينبملا نوكملا تاظحالم 2

 صوصنو روص ةفاضإً اضیأ نكمی .ھلجست يذلا ينبملا )تانوكملا وأ( نوكملا ھیجوتو عون لوح تامولعملا لخدتس ةقاطبلا هذھ يف
	.ةقاطبلا هذھ مادختساب ةیفیصوت



	
	

	.)4 لكش( ةقاطبلا هذھ ىلإ باھذلل تاقاطبلا ةرجش يف "ينبملا نوكملا تاظحالم" ىلع رقنا •

	

	ينبملا نوكملا تاظحالم ةقاطب :4 لكش

	

	ينبملا نوكملا عون 2.1

 ،فقسلاو ،ةیضرألا لثم ةیئاشنإلا تانوكملا لیجست نكمی ،لاثملا لیبس ىلع .ھلجست يذلا ينبملا نوكملا عون لخدتس ةناخلا هذھ يف
	 .خلإ ،كیبابشلاو باوبألا لثم تاحتفلا وأ

	.ةلدسنملا ةمئاقلا نم بسانملا حلطصملا راتخا مث ةناخلا ىلع رقنا •
 تانوكملا عیمج ،لاثملا لیبس ىلع ً،اعم مھمییقت وھ فدھلا ناك اذإً اعم ةینبملا تانوكملا ءازجأ ضعب لیجست كنكمی •

	.)ةدح ىلع لك سیلو(ً اعم أشنمل )ةیلخادلا وأ( ةیجراخلا

	ينبملا نوكملا ھیجوت 2.2

 لجسم ينبم نوكم عون ،لاثملا لیبس ىلع .ھمییقتو ھلیجست متی يذلا ينبملا نوكملل يفارغجلا ھیجوتلا لیجستل ةناخلا هذھ مدختست
	."لامش" راتختسف ىنبملل يلامشلا رادجلا ناك اذإف ،"رادج" ھنأ ىلع

	.ةلدسنملا ةمئاقلا نم راتخاو "ينبملا نوكملا ھیجوت" ةناخ ىلع رقنا •
o نكمی ال" راتخت نأ بجیف ،فقس لجست تناك اذإ ،لاثملا لیبس ىلعف ،ھیجوت اھل تانوكملا لك سیل نأ ظحال 

	."هدیدحت

	ينبملا نوكملا ىلع تاقیلعت 2.3

 هذھ لیجست كناكمإب نكی مل اذإ .خلإ ،ةیرامعملا ھلیصافت ،ھتیمھأ لوح ً،الثم .ينبملا نوكملا لوح تاقیلعت ةفاضإ كنكمی ةناخلا هذھ يف
	.لجسلاب ىرخألا تاناخلا يف تامولعملا

	.رحلا صنلاب صاخلا عبرملا يف تاقیلعتلا لخدأ •
o تانایبلا ةدعاقب رضی نأ نكمی كلذ نأل ،تنرتنالا نم وأ ،ىرخأ تادنتسم نم قصللاو خسنلا مدختست ال :ةظحالم.	

	.ةغراف ةناخلا هذھ كرتا ،تاقیلعت ةیأ كیدل نكی مل اذإ •



	
	

	ينبملا نوكملا ةروص 2.4

 ،ویدیفلاو ،ةبوتكملا ریراقتلا لثم( ھب ةلص اھل تادنتسم ةیا وأ ،ينبملا نوكملا لجس يف روص لیمحتل ةناخلا هذھ مادختسا كنكمی
	.)خلإ

 ھلیمحت دیرت يذلا فلملل لصت نأ ىلإ حفصتو "تافلم راتخا" ىلع رقنا وأ ھلیمحتل ةحاسملا هذھ يف دنتسملا كترأو بحسا •
	.)5 لكش( لفسألا يف ةمئاقلا يف رھظیو ھلیمحت متیسو فلملا راتخا ،كب صاخلا بوساحلا زاھج نم

	.اھلیمحت مت يتلا تافلملا حسمل "تافلملا عیمج حسما" ىلع رقنا وأ ،راتخملا فلملا حسمل فلملا مسا بناجب x ىلع رقنا •
 نوكملل لیمحتلل رخآ دنتسم راتخاو كب صاخلا بوساحلا ىلع تایواحلا يف حفصتلل "ىرخأ تافلم لضأ" ىلع رقنا •

	.ينبملا
o فضأ" رز ىلع رقنت ىتح تانایبلا ةدعاق ىلع ھظفح متی ال دنتسملا نأ ظحال".	
o تیاب اجیم 200 وھ دحاولا فلملل ھب حومسم مجح ربكأ نكلو ،تادنتسملا نم ددع يأ لیمحت كنكمی.	

	

	5 لكش

	

	فضأ 2.5

	.اھظفحل ةحفصلا لفسأ "فضأ" رز ىلع رقنا ةقاطبلا هذھل تانایبلا لاخدإ نم كئاھتنا درجمب

 دیرف نوكم مقر دیدحت متیسو يئاقلت لكشب لجسلا ظفحیس ،فضأ ىلع كطغض درجمبف ،دیدج ينبم نوكم فیضت تنك اذإ •
	.)6 لكش( "دیدج دروم" ناكم يف ةحفصلا يف يولعلا رسیألا نكرلا يف رھظیس مقرلا اذھ .ھتلخدأ يذلا لجسلل

	

	6 لكش



	
	
	تاسایق 3

 ساقم لك .عقوملا ةرایز نم ةداع ،ةمولعم تاسایقلا نوكت امدنع ةقاطبلا هذھ مدختست .ينبملا نوكملا تاسایق لخدتس ةقاطبلا هذھ يف
	.ةغراف ةقاطبلا هذھ كرت كنكمی ،تاسایق ةیأ كیدل نكی مل نإو .لقتسم لكشب لخدی نأ بجی )خلإ ،ةحاسملا وأ ،لوطلا لثم( مولعم

 .تاقاطبلا ةرجش نم "تاسایق" ىلع رقنا •
 .مقرلا لاخدإل "سایقلا مقر" ةناخ ىلع رقنا •
 .ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةحیحصلا ةدحولا راتخاو "سایقلا ةدحو" ةناخ ىلع رقنا •

o  رھظت يتلا تاحلطصملل ةیلیصفتلا تافیرعتلل تاحلطصملا ةمئاق ىلإ عجرا. 
 .ةلدسنملا ةمئاقلا نم )خلإ ،ةحاسملا ،لوطلا( سایقلل حیحصلا عونلا رایتخال "سایقلا عون" ةناخ ىلع رقنا •
 .سایقلل حیحصلا ردصملا رایتخال "سایقلا ردصم عون" ةناخ ىلع رقنا •
 ."فضأ" رقنا •

o 7 لكش( "تاسایق" ةقاطب لفسأ تاقاطبلا ةرجش يف تاسایقلا لخدم رھظیس(. 
 .كل فورعم سایق لكل تاوطخلا هذھ ررك •

o تاقاطبلا ةرجش يف "تاسایق" ىلع رقنا وأ ،ةحفصلل يولعلا نمیألا نكرلا يف "دیدج فضأ+" امإ ىلع رقنا 
 .دیدج سایق ةفاضإل

	

	
	

	عقومل ضرعلل لخدمو لوطلل لخدم ھبو تاسایقلا مسق :7 لكش

	

	داوملا 4

	ينبملا نوكملا يف ةمدختسملا ءانبلا تاینقتو داوملا لوح تامولعم لخدتس ةقاطبلا هذھ يف

	.ةقاطبلا هذھل باھذلل تاقاطبلا ةرجش يف "داوملا" ىلع رقنا •

	ةداملا ةئف 4.1

	.ينبملا نوكملا ءانبل ةمدختسملا ماخلا ةداملا لجستس ةناخلا هذھ يف

	.ةلدسنملا ةمئاقلا نم راتخاو "ةداملا ةئف" ةناخ ىلع رقنا •
o رھظت يتلا تاحلطصملل ةلصفملا تافیرعتلل تاحلطصملا ةمئاق ىلإ عجرا. 	
o ماخلا ةداملل نیطلا راتخت نأ بجی رمحألا بوطلاب ةینبملا تانوكملا ،لاثملا لیبس ىلع.	
o اھلجست يتلا ةداملا عونل ةمدختسم ةدام نم رثكأ تناك اذإ  "طلتخم" راتخا.	



	
	

 ةداملا عون 4.2

 يف "نیط" ترتخا اذإ ،لاثملا لیبس ىلعف .ةقباسلا ةناخلا يف اھترتخا يتلا ةداملا ةئفل ناسنإلا عنص نم ةداملا لجستس ةناخلا هذھ يف
	.نوكملا ءانب يف ةمدختسملا ناسنإلا عنص نم ةداملل "رمحأ بوط" لیجست كنكمی ،ةقباسلا ةناخلا

	.ةلدسنملا ةمئاقلا نم راتخاو "ةداملا عون" ةناخ ىلع رقنا •
o رھظت يتلا تاحلطصملل ةلصفملا تافیرعتلل تاحلطصملا ةمئاق ىلإ عجرا. 	

	ءاشنإلا ةینقت 4.3

 ةینقتلا نوكت رمحألا بوطلا لاثم يف ،لاثملا لیبس ىلع .ينبملا نوكملا ءاشنإ يف تمدختسا يتلا ءاشنإلا ةینقت راتختس ةناخلا هذھ يف
	.بوطلا ءانب

	.ةلدسنملا ةمئاقلا نم راتخاو "ءاشنإلا ةینقت" ةناخ ىلع رقنا •
o رھظت يتلا تاحلطصملل ةلصفملا تافیرعتلل تاحلطصملا ةمئاق ىلإ عجرا. 	

	ىرخأ تالخدم فضأو ،ظفحا 4.4

	.ظفحلل "فضأ" رقنا ،ھیلاع تاناخلا ءلم نم كئاھتنا درجمب

	.ةجاحلا بسح ءاشنإلا تاینقتو ءاشنإلا داوم نم ددع يأ ةفاضإ كنكمی •
 تاوطخلا دعأو ،تاقاطبلا ةرجش نم "داوم" ةقاطب وأ ءاقرزلا ةحاسملل يولعلا نمیألا نكرلاب "دیدج فضأ+" ىلع رقنا •

	.يلاع ةروكذملا
	.)8 لكش( "داوم" ةقاطب لفسأ تاقاطبلا ةرجش يف لخدمك رھظتس ةلجسم ةدام لك •

	

	8 لكش

	

	ةسدنھلا 5

 ينبملا نوكملا ھیف عقی يذلا يثارتلا ناكملا نأ امك .ھلجست يذلا ينبملا نوكملل يفارغجلا ناكملا لوح لیصافتلا ةقاطبلا هذھ لجست
 GPS تایثادحإ ةطساوب كلذ متی ةداعف ،ينبملا نوكملل ددحم عقوم لجست نأ جاتحتو دیرت تناك اذإ .لجسم يفارغجلا ھعقوم نوكیس
 .عقوملا حسم لالخ اھلیجست مت يتلا



	
	
	

	.ةقاطبلا هذھل باھذلل تاقاطبلا ةمئاق يف "ةسدنھلا" ىلع رقنا •
 :5 ةیبیردت ةدام ىلإ عجرا ،"يسدنھ ناكم ریبعت" ةفاضإ ةیفیك نع تامیلعتلاو ةقاطبلا هذھ نع رثكأ ةلصفم تامیلعتل •

	.2.2 مسق و 2.1 مسق ،ةسدنھلا

	يسدنھ ناكم ریبعت 5.1

	.تانایبلا ةدعاق يف  ينبملا نوكملل عقوملا لخدتس ةناخلا هذھ يف
	.)ةیفلخلا ةطیرخ( ةیساسألا ةطیرخلا رییغت كنكمی ،عقوملا داجیإ يف ةدعاسملل •
 ةطیرخلا عون رییغتل عراوشلا وأ يعانصلا رمقلا نیب راتخاو ،ةشاشلا نمیأ "ةیساسألا ةطیرخلا" ىلع رقنا ،كلذ لمعلو •

	.رھظت يتلا
   
	:ينبملا نوكملل تایثادحإلا ملعت تنك اذإ

	.ناكم يأ يف ةطیرخلا ىلع ةطقن ةفاضإل ةرأفلا مدختساو "ةطقن فضأ" "يسدنھ ناكم ریبعت" ةناخ يف راتخا •
	.)9 لكش( ةفاضملا ةسدنھلاو "يسدنھ ناكم ریبعت" عبرم لفسأ	(GeoISON	Edit)	 رقنا •
	.ةحیحصلا تایثادحإلا مھب لدبتساو تایثادحإلا نع ثحبا .كینثی كلذ لعجت ال – GeoISON ةرفش ىرتس نآلا •

o وأ ،كتایثادحإ لیوحتل انیمای لیوحت لودج مدختسا ،ةیرشعلا تاجردلاب لخدت نأ بجی تایثادحإلا نأ ظحال 
 رییغتب ثرإ لجوج ىرت نأ نكمی امك ،تنرتنالا ىلع تالوحملا نم دیدعلا كانھ( اھلضفت يتلا تاودألا مدختسا
	.)QGIS مدختسا وا ،تالضفملا

	.حیحصلا ناكملا ىلإ يئاقلت لكشب ھیلاع اھتلخدأ يتلا ةطقنلا كرحتتس •
	."حململا ثیدحت" رضخألا رزلا ىلع رقنلاب ةیلمعلا لمكأ •

	

 
 ’Edit GeoJSON‘ ةناخ يف تایثادحإلا لیدعت :9 لكش

		
	

	عقوملا نم دكأتلا ىدم 5.2

	.حیحص ھتلخدأ يذلا عقوملا نأ نم كدكأت ىدم ىلإ ریشتس ةناخلا هذھ يف
	.ةلدسنملا ةمئاقلا نم كدكأت ةجرد راتخاو ةناخلا ىلع رقنا •
	 .رھظت يتلا تاحلطصملل ةلصفملا تافیرعتلل تاحلطصملا ةمئاق ىلإ عجرا •



	
	

 لاحلا نوكیس يذلاو )عقوملا ةرایز يفGPS	ب ھلیجست مت نوكی نأك( ھلیجست مت دق عقوملا نأ ةلاح يف طقف دكؤم راتخا •
	.ينبملا نوكملا ةلاح يف

	ظفحاو فضأ 5.3

	.ةسدنھلا ظفحل ةحفصلا لفسأ يف "فضأ" ىلع رقنا
 ."ةسدنھلا" ةقاطب تحت تاقاطبلا ةرجش يف لخدملا رھظیس •

 
	مییقتلا صخلم 6

 نوكملا نیب تاقالعلا ناكم وھ اذھ نأ امك .لجسلا أشنأ يذلاو مییقتلاب ماق يذلاو ققحملا لوح لیصافتلا مییقتلا صخلم ةقاطب لجست
	.)تانایبلا ةدعاق يفً ایلعف ةدوجوم نكت مل اذإ اھؤاشنإ وأ( ةلاحلا مییقت ةطشنأ لیصافت دیدحتو حململا /يثارتلا ناكملاو ينبملا

	ةقاطبلا هذھ ىلإ باھذلل تاقاطبلا ةرجش يف "مییقتلا صخلم" ىلع رقنا •

	خیراتلاو ،مییقتلا عونو ،مییقتلا ققحمو ،ققحملا رود عون 6.1

 دیزملل مییقتلا صخلم :3 ةیبیردت ةدام ىلإ عجرا .يثارتلا ناكملا ةقاطب يف يتلا كلت لثم ةقاطبلا هذھ يف ىلوألا ةعبرألا تاناخلا
	.تاناخلا هذھ ءلم ةیفیك نع ةلصفملا تامیلعتلا نم

	:صخلمك

	.ةلدسنملا ةمئاقلا نمراتخاو ،"ققحملا رود عون" ةناخ ىلع رقنا •
	.ةلدسنملا ةمئاقلا نم راتخاو "لعاف – مییقتلا ققحم" ةناخ ىلع رقنا •

o ھمییقت لخدت يذلاو عقوملا يف مییقتلاب ماق يذلا صخشلا مساً اضیأ نوكی دق نكلو ،كمسا اذھ نوكیس بلاغلا يف 
 .تانایبلا ةدعاق يف

o ةذفانلا يف تاناخلا ألماو "دیدج ...ةسسؤم /صخش ئشنأ" رایتخا كنكمی ً،العف دوجوم صخشلا نكی مل اذإ 
 .دیدج لجس ءاشنإل رھظتس يتلا

o بوتكم وأ ً،الوأ بوتكم ةلئاعلا مسا نوكی نأ ،لاثم( فلتخم بیترتب نكلو دوجوم ریغ مسالا نأ نم دكأت 
 .)ةفلتخم ةئجھتب

	.ةلدسنملا ةمئاقلا نم راتخاو "مییقتلا طاشن عون" ةناخ ىلع رقنا •
	.مییقتلا ھیف مثت يذلا خیراتلا راتخا وأ لخدأو "مییقتلا طاشن عون" ةناخ ىلع رقنا •

o مویلا – رھشلا – ةنسلا خیراتلا لاخدإب وأ ،رھظت يتلا ةجیتنلا يف خیراتلا ىلع رقنلاب خیراوتلا لاخدإ نكمی 
	.2016 زومت/ویلوی 14 خیراتل )2016-07-14(

	يثارت ناكم 6.2

	.ةلضفملا ةقیرطلا يھو .ةغراف ةناخلا هذھ كرتت نأ بجیف ،يثارتلا ناكملا دروم جذومن لالخ نم اھؤاشنإ مت دق ةقالعلا تناك اذإ

 )ھلفسأ 7 مسق رظنا( تاقاطبلا ةرجش يف "ةلص تاذ دراوم" ىلع رقنلابً العف ةدوجوم ةقالعلا تناك اذإ ىرتل دكأتلا كنكمی •
	.ةمئاقلا يفً العف دوجوم يثارتلا ناكملل انیمای مقر نأ دكأتلاو

	:يھ يثارتلا ناكملاو نوكملا نیب يئاقلت لكشب اھتفاضإ متی يتلا ةیسایقلاا تاقالعلا •
o يثارتلا ناكملا نمً اءزج نوكملا لكشی.	
o تانوكملا نم يثارتلا ناكملا نوكتی.	

	.تاقالعلا تاناخ دارفإل انیمای مقر ىلع رقنا ،ةقالعلا هذھ رییغت ةردان تالاح يف طقف جاتحتس •
	.كلذل تجتحا اذإ تاقالعلا رییغتل ةلدسنملا ةمئاقلا ىلع رقنا •

 نوكملا طبر دیرت يذلا يثارتلا ناكملاب صاخلا انیمای مقر لخدأ ً،ایلعف ةدوجوم يثارتلا ناكملاو ينبملا نوكملا نیب ةقالعلا نكت مل اذإ
	.ةقالعلا ةفاضإل راتخا رقنا .ھب ينبملا

	.ھنمً اءزج نوكی يذلا ددحملا يثارتلا ناكملاب نوكملا طبرل طقف ةقیرطلا هذھ مدختست نأ بجی •
o يلاتلا لجسلا تأشنأ اذإ ،لاثملا لیبس ىلع:	



	
	

§ EAMENA-0000001	 - كلذ يف امب ،ةیعقوم حمالم نم ددع لمشت ،ةنطوتسم لجسی يثارت ناكم 
	.تاموكلا ضعبو تویبلا ضعبو ،دبعم

§ EAMENA-0000002 – ةنطوتسملا نمض دبعم لكشی يثارت ناكم.	
	.EAMENA-0000002 دبعملا نم ءزج وھو رادج لجسی ينبم نوكم – 0000003 – نوكم §

o عم 0000003 – نوكم طبر بجیف ھیلعو EAMENA-0000002 سیلو ،يثارت ناكمك دبعملا لجسی يذلا 
	.ةنطوتسملا لجس

	

	."...دیدج يثارت ناكم ئشنأ" راتخت نأ كیلعف )ھب يصون ال رمأ وھو( يثارتلا ناكملا لجس ءاشنإ لبق نوكم لجست تنك اذإ

	."يثارت ناكم ئشنأ" رایتخا راضحتسال "دیدج" وأ "ئشنأ" لخدأ ،دیدج يثارت ناكم ءاشنإل •
	."فضأ" رقنا مث رھظتس يتلا ةذفانلا يف دیدجلا يثارتلا ناكملل مییقتلا صخلم تامولعم ألماو ھیلع رقنا •
	.لجسلا لمكأو يثارتلا ناكملا ىلإ باھذلل ةمئاقلا يف ھمسا بناجب )صاصر ملق( "لیدعت" ةنوقیأ ىلع رقنا •

	ةلاحلل يلیصفت مییقت 6.3

	.ھل (DCA) ةلاحلل يلیصفت مییقت لمكت نأ وھ ينبم نوكم لجس ءاشنإل بابسألا مھأ دحأ

 يلیصفت مییقت :14 ةیبیردت ةدام ىلإ عجرا مث ،ينبملا نوكملل دیدج ةلاحلل يلیصفت مییقت طبرو ءاشنإل ةناخلا هذھ مدختسا •
	.ھلامكإ صوصخب رثكأ ملعتل ةلاحلل

	
 ھیلع رقنا "دیدج ةلاحلل يلیصفت مییقت ءاشنإ" رایتخا راضحتسال "دیدج" وأ ،"ئشنأ" لخدأو "ةلاحلل يلیصفت مییقت" ةناخ ىلع رقنا
	.)10 لكش(

 .)11 لكش( رھظتس يتلا ةذفانلا يف مییقتلا صخلم تامولعم يف هألماو ھیلع رقنا •

 
	10 لكش

	



	
	

	
11 لكش 	

 
	

	.ھیلاع 6.1 مسق يف تامیلعتلا عابتاب ،"طاشنلا خیراتو ،"طاشنلا عون"و ،"ققحملا رود عون"و ،"ققحملا مسا" تاناخ ألما

	ً.اغراف "مییقتلا عقوم /يثارت ناكم" ةناخ كرتا •
	ً.اغراف "ينبملا نوكملا میقت" ةناخ كرتا •
 ةفاضإل اذھ صنلا عبرم مادختسا كنكمی وأً اغراف "ينبملا نوكملا /يثارتلا ناكملاب ةقالعلا ىلع تاقیلعت" ةناخ كرت كنكمی •

	.ھب تمق يذلا مییقتلا صخلمل تاظحالم وأ تامولعم ةیأ
	."فضأ" رقنا •
	.)12 لكش( ةناخلا هذھ يف حتافلا قرزألا لودجلا يف رھظیسو ھتأشنأ يذلا لجسلل ةلاح مقر دیدحت متیس •

o لجسلا يقاب تلمكأ كنأ دكأت DCA. ىلإ لوخدلل )صاصرلا ملقلا( "لیدعت" ةنوقیأ ىلع رقنا DCA	تاوطخلا عبتاو 
	.ةلاحلل يلیصفت مییقت :14 ةیبیردت ةدام يف ةروكذملا

o لا لیدعتلو ثحبلل مقرلا اذھ مادختساً اضیأ كنكمی DCA	نكمم تقو عرسأ يف كلذ نوكی نأب يصون نكلو ً،اقحال 
	.ھئاشنإ دعب



	
	

	

	12 لكش

	ظفحاو فضأ 6.4

	.ةحفصلا لفسأ يف "فضأ" ىلع رقنا
 ."مییقتلا صخلم" ةقاطب تحت تاقاطبلا ةرجش يف لخدملا رھظیس •
 ةفاضإل تاقاطبلا ةرجش نم "مییقتلا صخلم" ةقاطب وأ ءاقرزلا ةحاسملل يولعلا نمیألا نكرلاب "دیدج فضأ+" ىلع رقنا •

 .ةجاحلا دنع مییقت تاصخلم

	ةلص تاذ دراوم 7
 تناك ءاوس ،ىرخألا تالجسلاو ينبملا نوكملا نیب ةدوجوملا تاقالعلا ةمئاق ةیؤرل تاقاطبلا ةرجش يف "ةلص تاذ دراوم" ىلع رقنا
	.)13 لكش( ھیلاع "مییقتلا صخلم" ةقاطب يف وأً اقباس تئشنأ دق

 .لجسلا ظفح دعب طقف ةحاتم نوكت ةقاطبلا هذھ نأ ظحال •
	

	

	13 لكش



	
	

	

	ينبملا نوكملا لجسل اھتفاضإ تمت دق ةیرورضلا تاقالعلا لك نأ نم دكأت ،ھیلاع 6.2 مسق يف انركذ امك

 .دحاو يلیصفت مییقتو ،دحاو يثارت ناكمو ،دحاو ةسسؤم/صخش كانھ نأ ةیؤر كنكمی ،13 لكش يف لاثملا يف •

	
 نع تامولعم هذھ لمشت دق ."دراوم نع ثحبا" نم ةلدسنملا ةمئاقلا مادختساب انھ اھتفاضإ كنكمی ،لجست مل تاقالع ةیأ كانھ تناك اذإ
 لجسلا يف تمدختسا يتلا تاعوبطملا وأ ،روصلا لثم رداصم

	.ةلص تاذ دراوم :9 ةیبیردت ةدام ىلإ عجرا ةقاطبلا هذھ مادختساب ةلص تاذ دراوم ةفاضإ ةیفیك نع ةلصفم تامیلعتل •


