
حص 11    :: در يمسج . يف  عضأ  وأ  نقحأ  علتبأ ، ام  نع  لوؤسملا  انأ  ةياهنلا  يف    : : لاؤس
 – لاؤس كيدل  ناك  اذإ  رطخلل . ةيضايرلا  مهتنهم  اوضرعي  ىتح ال  ةلئسألا  حرط  يف  نيقابس  نييضايرلا  عيمج  نوكي  نأ  بجي    : : حرشلا

. اهذخأت ال  ةداملا –  ةلاح  فرعت  وأ ال  تانوكملا  نم   100  % ًادكأتم نكت  مل  اذإ  لأسإ !

  22. ةيملاعلا تالوطبلاو  ةيبملوأرابلا  باعلألاو  ةيبملوألا  باعلألا  يف  نيسفانتملا  نييضايرلا  طقف  تاطشنملا  ةبقارمل  عضخي    : : لاؤس
أطخ   :: در

قيرفلا نمض  ًالجسم  تنك  اذإ  هنأ  هانعم  امب  تاطشنملا . ةبقارمل  جمارب  اهيدل  ةيلودلا  تاداحتالاو  لودلا  نم  ديدعلا    : : حرشلا
. كبيردت ناكم  يف  وأ  كلزنم  يف  اهجراخ ، وأ  ةسفانملا  لخاد  امإ  كصحف  متي  دقف  ينطولا ،

تاطشنملا 33   ةحفاكمل  ةيلودلا  ةلاكولا   :: در ينعي :  WADA حلطصم   : : لاؤس
ةفاكب ةضايرلا  يف  تاطشنملا  ةحفاكم  دوهج  قيسنتو  زيزعت  وه  ( WADA  ) تاطشنملا ةحفاكمل  ةيلودلا  ةلاكولا  ةمهم    : : حرشلا

. يلودلا ىوتسملا  ىلع  اهعاونأ 

أطخ 44    :: در نامأب . جراخلا  نم  هئارشب  تمق  اذأ  ءاودلا  سفن  مدختسا  يننكمي  هنإف  يدلب ، يف  مادختسالا  نمآ  ءاودلا  ناك  اذإ    : : لاؤس
كيلع بجي  ةروظحم . ةيودألا  هذه  نوكت  نأ  نكمي  تالاحلا  ضعب  يف  رخأ . ىلإ  دلب  نم  اليلق  اهتانوكم  فلتخت  ةيودألا  ضعب    : : حرشلا

. ادكأتم نكت  مل  اذإ  صاخلا  كبيبط  نم  ةروشملا  بلطو  هيانعب  ءاودلا  تانوكم  نم  ققحتتلا 

ددحم 55   ريغ   :: در ددحم  ريغ  . a. 2 b. 5 c. 20 d وه : ةنس  لك  يف  يضايرلا  صحف  تارم  ددعل  ىصقألا  دحلا    : : لاؤس
تاصوحفلا وأ  ةسفانملا  جراخ  وأ  لخاد  تاصوحفلا  كلذ  لمشي  ةنسلا ، لالخ  يضايرلا  صحف  تارم  ددعل  دح  كانه  سيل    : : حرشلا

. ةفدهتسملا وأ  ةيئاوشعلا 

تادعملاب66   زهجم  ربتخم  يأ  يف  ةضايرلا  يف  ةروظحملا  قرطلا  وأ  داوملا  نع  فشكلل  لوبلا  ةنيع  ليلحت  متي  نأ  نكمي    : : لاؤس
أطخ   :: در ةمزاللا .

تققح يتلا  تاربتخملا  يف  طقف  ةضايرلا  يف  ةروظحملا  قرطلا  وأ  داوملا  نع  فشكلل  لوبلا  ةنيع  ليلحت  ءارجإ  متي    : : حرشلا
. ةلاكولا نم  يمسرلا  دامتعالا  ىلع  ةزئاحلاو  ( WADA  ) تاطشنملا ةحفاكمل  ةيلودلا  ةلاكولل  ةيلاعلا  ريياعملا 

أطخ 77    :: در ةضايرلا . يف  هب  ًاحومسم  ديكأتلاب  وهف  ةيبط ) ةفصو  نودب  ةيلديص (  نم  يئاذغ  لمكم  ءارش  مت  اذإ    : : لاؤس
ىلع ةيئاذغلا  تالمكملا  نم  ديدعلا  يوتحت  ةصاخلا . كتيلوؤسم  ىلع  نوكي  ىرخا  ةدام  يأ  وأ  ةيئاذغلا و/ تالمكملا  لوانت    : : حرشلا
تانوكم نم  ًامامت  ًاقثاو  نوكت  نأ  مهملا  نمف  نادلبلا ، نم  ريثك  يف  ةمظنم  ريغ  ةيئاذغلا  تالمكملا  ةعانص  نأل  ارظنو  ةروظحم . داوم 

فيثكت وه  ةيئاذغلا  تالمكملا  مادختسا  ليدبف  اروظحم ! نوكي  امبرف  مادختسالا  نمآو  اديج  ودبي  جتنملا  ناك  اذإ  ةحيصن : جتنملا .
. كب صاخلا  يئاذغلا  جمانربلا 

أطخ 88    :: در نسحتلا . ىلع  يندعاسي  ءاود  يأ  ذخأ  يل  حرصم  نوكي  يضرم  ةلاح  يف    : : لاؤس
لمشي ةروظحم . ةدام  ىلع  يوتحي  هنأ ال  الوأ  دكأتت  نأ  نود  ءاود  يأ  ذخأت  شقلا ،ال  ىمح  وأ  ماكزلا  وأ  دربلاب  اباصم  تنك  اذإ    : : حرشلا

. يباجيإ صحف  وه  يباجيإلا  صحفلا  نأ  امئاد  ركذت  كبيبط . نم  ةفوصوملاو  ةيلديصلا  نم  اهءارش  متي  يتلا  داوملا  لك  كلذ 

Arabic
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اذه99   صحف  ةجيتن  تناك  اذإ  ةروظحم  داوم  ذخأ  ىلع  يضايرلا  عجشي  وأ  دعاسي  يذلا  بيبطلا  وأ  بردملا  بَقاعي  نأ  نكمي    : : لاؤس
حص   :: در ةيباجيإ . يضايرلا 

تاطشنملا ةحفاكم  نيناوقل  اريطخ  اكاهتنا  ربتعي  ةروظحم  قرط  وأ  داوم  مادختسا  ىلع  نييضايرلا  ةدعاسم  وأ  عيجشت    : : حرشلا
. تاطشنملا ةحفاكمل  ةيلودلا  ةنودملا  بجومب  ةبوقع  ضرف  متيسو 

لبق1010   تاطشنملا  نع  فشكلل  صحف  كانه  نوكي  فوس  هنإب  نييضايرلا  ( DCOs  ) تاطشنملا ةحفاكم  وبقارم  غلبي  نأ  بجي    : : لاؤس
أطخ   :: در مهلوصو . نم  ةليلق  تاعاس 

صحفلا ءارجإ  مهناكماب  ( DCOs  ) تاطشنملا ةحفاكم  وبقارم  نأ  ينعي  اذه  قبسم . راطخإب  صحفلا  نوكي  ناكمالا ال  ردقب    : : حرشلا
جاعزإ يأ  نوببسي  ثيحب ال  ابسانم  هنوري  ام  ءارجإب  تاطشنملا  ةحفاكم  وبقارم  موقي  نأب  عقوُتي  هنأ  ريغ  ناكم . يأ  يفو  تقو  يأ  يف 

. نييضايرلل

نوكتس1111   ةنيعلاب  بعالتلا  وأ  ثيولت  وأ  حتفل  ةلواحم  ةيأ  نإف  ةلصلا ، تاذ  تادنتسملا  نم  ءاهتنالاو  اهمتخو  ةنيعلا  عمج  درجمب    : : لاؤس
حص   :: در ةحضاو .

تاهبش يأ  نع  غالبإلاب  ربتخملا  موقيس  كلذ  ىلإ  ةفاضإ  اهب . بعالتلا  نكمي  هتنيع ال  نأبو  ةقثلاب  يضايرلا  رعشي  نأ  بجي    : : حرشلا
. ليلحتلا لبق  ةنيعلا  ةمالس  لوح  هيدل 

أطخ 1212    :: در ادج . ةلوغشم  لوغشم / تناك  ناك / اذإ  تاطشنملا  صحفل  عوضخلا  ضفري  نأ  يضايرلل  نكمي    : : لاؤس
بجي هراطخإ  دنع  صحفلا  يضايرلا  ضفر  اذإ  يباجيإلا . صحفلا  ةبوقع  سفن  لمحي  نأ  نكمي  صحفلل  عوضخلا  ضفر  نإ    : : حرشلا

. نكمي ام  عرسأب  ةيضايرلا  اهتئيه  هتئيه / غلبت  غلبي / نأو  ةلصلا  وذ  جذومنلا  ىلع  ضفرلا  ببسل  اريسفت  مدقت  مدقي / نأ  اهيلع  هيلع /

حص 1313    :: در كلذ . تبلط  اذإ  تاطشنملا  ةبقارم  ةطحم  ىلإ  ينقفاري  نأ  يبردمل  نكمي    : : لاؤس
. تاطشنملا ةبقارم  ةطحم  ىلإ  هقفاري  لثمم  هيدل  نوكي  نأ  قحلا  يضاير  لكل    : : حرشلا

أطخ 1414    :: در ةفيظن . ريغ  اهنأ  وأ  اهب  بعالتلا  مت  دق  هنأ  كش  يدل  ناك  ول  ىتح  اهترتخأ  يتلا  ةنيعلا  عمج  تاودإ  مدختسأ  نأ  بجي    : : لاؤس
تاودأ نع  ايضار  نكت  مل  اذإو  اهنيب . نم  رايتخالاب  موقتل  تانيعلا  عمجل  ةموتخملا  تاودإلا  نم  ةعومجم  كؤاطعإ  بجي    : : حرشلا

. كبلطل ةباجتسالا  متيسو  ىرخأ  تاودأ  بلطت  نأ  بجي  لصألاب ، اهترتخا  يتلا  صحفلا 

حص 1515    :: در ةروظحم . ًاداوم  مدختسأ  الأ  يلع  نأو  تاطشنملا  صحفل  ضّرعم  يضايرك  ينأب  يبيبط  ربخأ  نأ  بجي    : : لاؤس
كلذ نكي  مل  اذإف  ةروظحملا . ةمئاقلا  ىلع  ةجردملا  كلت  نع  ةليدب  ةيودأ  كل  فصي  نأ  هيلع  نأ  كبيبط  فرعي  نأ  مهملا  نم    : : حرشلا
نأ لبق  تاطشنملا  ةحفاكمل  ةينطولا  ةمظنملا  وأ  يلودلا  كداحتا  لالخ  نم  ( TUE  ) يجالعلا مادختسالل  ءافعإ  بلطت  نأ  كيلع  انكمم ،

. اهب ملع  ىلع  اضيأ  كبيبط  نوكي  نأ  بجي  ةئراطلا  تالاحلا  عم  لماعتلل  تاءارجإ  كلانهو  ءاودلا . مدختست 

أطخ 1616    :: در لوبلا . ةنيع  ىلإ  ةفاضالاب  مد  ةنيع  كنم  بلطيس  ةبولطملا  لوبلا  ةيمك  ميدقت  عيطتست  مل  اذإ    : : لاؤس
تانيع ميدقت  كيلع  ادعتسم ، نوكت  امدنعو  اهليجستو ، ةيئزجلا  كتنيع  متخ  متيس  ةبولطملا  لوبلا  ةيمك  ميدقت  عطتست  مل  اذإ    : : حرشلا

. ةبولطملا ةيمكلا  ىلإ  لصت  ىتح  ةيفاضإ 

أطخ 1717    :: در ةيودألا . هذه  هيوتحت  امب  ملع  ىلع  نكت  مل  ول  ىتح  هب  قثت  صخش  نم  ةيودألا  لوبق  يف  سأبال    : : لاؤس
صحف هنع  جتني  دق  اهتانوكم  ةفرعم  نود  ةيودألا  لوانت  نإ  مهماسجأ . يف  نوعضي  ام  ةفرعم  امئاد  نييضايرلا  ىلع  بجي    : : حرشلا

. كتحص ىلع  ارطخ  ةيودالا  هذه  نوكت  دقو  يباجيإ 
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لمعل1818   كدرفمب  ةفرغلا  رداغت  نأ  كيلع  سأبال  ةسفانملا ، جراخ  صحف  ءارجإل  كلزنم  ىلإ  تاطشنملا  ةحفاكم  بقارم  رضح  اذإ    : : لاؤس
أطخ   :: در ياشلا . نم  بوك 

ةمالس يمحت  نأ  مهملا  نم   . كتقفارمب موقيسو  تاطشنملا  ةحفاكم  بقارم  ربخأ  ةفرغلا  ةرداغم  ىلإ  ةجاحب  تنك  اذأ    : : حرشلا
. صحفلا يهتني  نأ  ىلإ  تاقوألا  عيمج  يف  تاطشنملا  ةحفاكم  بقارم  نم  ىأرم  ىلع  اهئاقبإب  كتنيع 

أطخ 1919    :: در يلاتلا . صحفلا  ءارجإل  عيباسأ  ةعضب  رظتنأ  نأ  بجيف  طقف ، عوبسأ  نم  ةسفانملا  جراخ  ًاصحف  تيرجأ  دق  تنك  اذإ    : : لاؤس
صحف نم  رثكأ  ءارجإ  نم  دئاوف  كانه  تاعاس . دعب  ىتح  وأ  مايأ  ةعضب  دعب  وأ  عيباسأ ، ةعضب  دعب  يلاتلا  صحفلا  نوكي  دق    : : حرشلا

. شغلاب رارمتسالل  نامألاب  اورعشي  نل  نيلاتحملا  نأ  وهو  ريصق  تقو  يف  دحاو 

أطخ 2020    :: در صحفلا . ضفرأ  نأ  يننكميف  ةيوه ، ةقاطب  يأ  ( DCO  ) تاطشنملا ةحفاكم  بقارم  ىدل  نكي  مل  اذإ    : : لاؤس
عمجل ةصخرم  ةئيه  ىلإ  يمتني  هنأ  تابثاو  صحفلا  ءارجإل  ةيحالصلا  ( DCO  ) تاطشنملا ةحفاكم  بقارمل  نوكي  نأ  بجي    : : حرشلا
كداحتاب لصتاو  جذومنلا  نم  ةخسنب  ظفتحاو  كلذ  ىلع  عقوو  ةلصلا  وذ  جذومنلا  يف  عوضوملا  اذه  حرشا  كلذب  مقي  مل  اذإو  تانيعلا .

. اروف

أطخ 2121    :: در انأ . نم  فرعي  ربتخملا  يف  يتنيع  ملتسي  يذلا  صخشلا    : : لاؤس
/ ةضايرلا يه  ربتخملا  اهملتسي  يتلا  ةديحولا  تامولعملا  كتيوه . نع  فشكت  ربتخملا ال  ىلإ  كتنيع  قفارت  يتلا  تادنتسملا    : : حرشلا

. صحفلا خيراتو  داحتالا  سنجلا / يضايرلا / ثدحلا 

ىدحإ2222   مادختساب  ةرطخلا  ةيبطلا  تالاحلل  جالعلا  بلط  ةصرف  نييضايرلل  (" TUE  ) يجالعلا مادختسالل  ءافعإلا   " جمانرب رفوي    : : لاؤس
الو ةريطخ  ةيحص  ةلكشمل  ضرعتلا  ىلإ  يدؤي  ةداملا ال  مادختسا  ناك  اذإ  طقف  يجالعلا  مادختسالا  ءافعإ  حنم  متي  ةروظحملا . داوملا 

ةزهجأ . b يجالعلا مادختسالا  ءافعإ  . a ىلإ :  TUE زمري جالعلل . ىرخأ  ةقيرط  وأ  ةليدب  ةدام  رفوتت  مل  اذإو  يضايرلا  ءادألا  نسحي 
يجالعلا  مادختسالا  ءافعإ   :: در يجالعلا  مادختسالا 

يلودلا داحتالا  ىلإ  ( TUE  ) مهب صاخلا  يجالعلا  مادختسالا  ءافعإ  لاسرإ  يلودلا  ىوتسملا  ىلع  نييضايرلا  ىلع  يغبني    : : حرشلا
تاءافعإ حنم  متيو  تاطشنملا . ةحفاكمل  ةينطولا  ةلاكولا  ىلإ  مهتابلط  لاسرإ  يلحملا  ىوتسملا  ىلع  نييضايرلا  ىلعو  هل  نيعباتلا 

. ةددحم ةينمز  ةرتفلو  ةنيعم  ةعرجبو  ةددحملا  ةيودألا  ضعبل  ( TUE  ) يجالعلا مادختسالا 

حص 2323    :: در ةسفانملا . جراخو  لخاد  اهمادختسا  روظحملا  قرطلاو  داوملا  تاروظحملا  ةمئاق  ددحت    : : لاؤس
لوالا نم  ارابتعا  ثدحملا  رادصإلاب  لمعلا  متيو  نييلودلا  ءاربخلا  نم  ةنجل  ةطساوب  ًايونس  تاروظحملا  ةمئاق  ةعجارم  متت    : : حرشلا

ىلع دجوت  يتلا  ةمئاقلاب  ةقلعتملا  تامولعملا  ثدحأ  ىلع  مهعالطا  نم  دكأتلا  نييضايرلا  ةفاك  ىلع  يغبنيو  ماع . لك  نم  رياني  نم 
.www.wada-ama.org ناونعلا ىلع  تاطشنملا  ةحفاكمل  ةيلودلا  ةلاكولل  ينورتكلالا  عقوملا 

تائيهلا2424   ىلإ  يدجاوت  نكامأ  نع  تامولعم  لاسرإب  بلاطم  يننإف  ةباصإلل ، يضرعتل  ةسفانملا  يف  كراشا  مل  اذإ  ىتح    : : لاؤس
حص   :: در تاطشنملا . صحف  ءارجإل  يناكم  ديدحتل  مهبلط  ةلاح  يف  ةصتخملا  ةيضايرلا 

كتباصإ ببسب  تايرابملا  يف  ةكراشملا  مدع  تارتف  يف  ىتح  كدجاوت  نكامأ  تامولعم  لاسرإ  كيلع  نيعتي  يضاير  كتفصب    : : حرشلا
. ناكم يأ  يفو  تقو  يأ  يف  كناكم  ديدحت  تاطشنملا  ةحفاكم  تاطلسل  ىنستي  ىتح  كضرم  وأ 

حص 2525    :: در اهيف . كراشأ  مل  ول  ىتح  ةارابم ، ءانثأ  صحفلل  عصخأ  نإ  نكمملا  نم    : : لاؤس
مل وأ  ةارابملا  يف  تكراش  ءاوس  صحفلل ، عوضخلل  رايتخالا  كيلع  عقي  نأ  نكمملا  نمف  قيرف ، يف  وضعك  كمسأ  ناك  اذإ    : : حرشلا

. كراشت

  2626.b ةنيعلا ب ليلحت  بلط  . a يلاتلا : كل  قحيف  ةروظحملا ، داوملا  ىدحإب  قلعتي  اميف  ًةيباجيإ  صحفلا  ةجيتن  تناكو  ثدح  اذإ    : : لاؤس
ام عيمج  . d ربتخملا قئاثو  نم  خُسن  ىلع  لوصحلا  بلط  . c اهليلحتو ةنيعلا ب  حتف  ةيلمع  دنع  كنع  بوني  نم  روضح  وأ  ًايصخش  روضحلا 

قبس  ام  عيمج   :: در قبس 
. نييضايرلا قوقح  مارتحا  نامض  ىلإ  تاطشنملا  ةحفاكمل  ةيلودلا  ةلاكولا  نوناق  فدهي    : : حرشلا

ةحفاكم نيناوق  ثدحأ  نم  ةيلحملا  تاطشنملا  ةحفاكم  ةمظنم  وأ  يلودلا  كداحتا  عم  ًامئاد  ققحت  تقو . يأ  يف  رييغتلل  ةضرع  تامولعملا  هذه  نإب  ًاملع  ةطاحإلا  ىجري 
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متي2727   ال  . d ةيبملارابو ةيبملوأ  باعلا  ةرود  لك  لبق  . c ماع لك  ةرم  . b رهش لك  ةرم  . aتاروظحملا ؟ ةمئاق  ثيدحت  متي  ةرم  مك    : : لاؤس
ماع  لك  ةرم   :: در اًقلطم  اهثيدحت 

نم لوالا  يف  ذافنلا  زيح  هثدحملا  ةخسنلا  لخدتو  نييلودلا ، ءاربخلا  نم  ةنجل  لبق  نم  ًايونس  تاروظحملا  ةمئاق  ةعجارم  متت    : : حرشلا
عقوملا ىلع  ةدوجوملا  ةمئاقلاب  ةقلعتملا  تامولعملا  ثدحأ  ىلع  مهعالطا  نم  دكأتلا  نييضايرلا  ةفاك  ىلع  يغبنيو  ماع . لك  نم  رياني 

.www.wada-ama.org تاطشنملا ةحفاكمل  ةيلودلا  ةلاكولل  ينورتكلالا 

عيطتسا2828   . c ةدحاو ةعاس  يدل  الك - . b معن . aًاروف ؟ صحفلاب  يراطخا  دعب  تاطشنملا  ةبقارم  ةطحم  ىلإ  باهذلا  يلع  له    : : لاؤس
معن   :: در ةعاس  يدل 24  الك - . d ًازهاج نوكا  امدنع  روضحلا 

ةطحم ىلإ  باهذلا  كيلع  بجي  صحفلل  كرايتخاب  كغالبإب  غّلبملا  وأ  ( DCO  ) تاطشنملا ةحلا  فاكم  بقارم  موقي  امدنع    : : حرشلا
ةظحالملا نمض  ىقبت  نا  كيلع  بجي  بابسالا  هذه  دوجو  يف  ىتحو  ريخأتلل . ةهيجو  بابسأ  كانه  تناك  اذأ  الإ  ًاروف ، تاطشنملا  ةبقارم 

. ةنيعلا عمج  نم  ءاهتنالا  متي  نا  ىلإ  تاقوالا  عيمج  يف  غّلبملا  وأ  (DCO  ) تاطشنملا ةحفاكم  بقارم  نم  ةرشابملا 

أطخ 2929    :: در ىرخأ . ةضاير  يف  ةسفانملا  عيطتسا  يننإف  يتضاير ، يف  فوقوم  تنك  اذأ    : : لاؤس
وأ تاسفامملا  يف  ةكراشملا  كنكمي  تاطشنملا ال  ةحفاكم  نيناوق  كاهتنال  ةجيتن  فاقيالا  ةبوقع  كيلع  تضرف  اذأ    : : حرشلا

. ةيلهألا مدع  ةرتف  ءانثا  يضاير  ىوتسم  يأ  يف  ةطشنألا 

أطخ 3030    :: در رخأ . دلبل  ةسفانملا  يننكمي  هناف  يدلب  يف  ةيباجيإ  يصحف  ةجيتن  تناك  اذأ    : : لاؤس
ةعقوملا ىرخالا  لودلا  لبق  نم  كاهتنالا  اذهب  فارتعالا  متي  فوسف  كدلب  يف  تاطشنملا  ةحفاكم  نيناوق  كاهتناب  تمق  اذأ    : : حرشلا

. ىرخأ ةلود  يف  ةسفانملا  ىلع  ًارداق  نوكت  نل  ةيلهألا  مدع  ةرتف  ءانثا  كلذل  تاطشنملا . ةحفاكمل  ةيلودلا  ةنودملا  ىلع 

معن 3131    :: در تاطشنملا . ةحفاكم  نيناوقل  كهتنم  ربتعا  فوسف  ةروظحم  ةدامب  ثولم  يئاذغ  لمكم  تلمعتسا  اذأ    : : لاؤس
ةحفاكم نيناوق  كاهتنا  همسج . يف  ةدوجوم  ةدام  يأ  نع  لوؤسملا  وه  يضايرلا  ةقلطملا ، ةيلوؤسملا  أدبمل  ًاقفو    : : حرشلا

ةصاخ  ) ءاذغلا وا  ةدام ، يأ  نم  ًارذح  نك  ًامئاد  ةطيحلا . ىوتسمل  وا  ةروظحملا  ةداملا  مادختسا  يونت  تنك  ءاوس  عقي  تاطشنملا 
. اهكلهتست يتلا  تالمكملا  وأ  لودلا ) ضعب  يف  موحللا 

دق3232   ةيبط  ةرورضل  ةروظحم  ةدام  مادختسا  كل  حيتي  كب  صاخلا  يجالعلا  مادختسالل  ءافعإلا  بلط  ناك  اذأ  ام  ددحي  يذلا  نم    : : لاؤس
ةنجل . c يلودلا / ينطولا يضايرلا  داحتالا  يف  نيلماعلا  نيينهملا  نم  ةعومجم  . b نييضايرلا نم  ةنجل  . aضفر ؟ وأ  هيلع  ةقفاوملا  تمت 

نييبطلا  ءاربخلا  نم  ةنجل   :: در يلودلا  وأ  ينطولا  يضايرلا  داحتالا  سيئر  . d نييبطلا ءاربخلا  نم 
ةحفاكم ةمظنم  وأ  يلودلا  داحتالا   ) ةلصلا تاذ  تاطشنملا  ةحفاكم  ةمظنمل  يجالعلا  مادختسالل  ءافعألا  بلط  ميدقت  دعب    : : حرشلا

ةنوكم يجالعلا  مادختسالل  ءافعألا  ةنجلب  ىمست  ةنجل  موقت  فوس  تدجو ) نأ   ) ىربكلا باعلألل  ةمظنملا  ةنجللا  وأ  ةينطولا  تاطشنملا 
ةمظنملا ةنجللا  وأ  ةينطولا  تاطشنملا  ةحفاكم  ةمظنم  وأ  يلودلا  داحتالا  بسانم . لكشب  كبلط  عم  لماعتلاب  نيلقتسم  ءابطا  نم 
. كبلط ضفر  وأ  ءافعألا  كحنم  نع  ةلوؤسملا  يه  اهب  ةصاخلا  يجالعلا  مادختسالل  ءافعألا  ناجل  لالخ  نم  ىربكلا  باعلألل 

نكمي3333   ام  لعفأ  . b مهألا وه  زوفلا  نإب  فرتعأ  . a ىلإ : ةجاحب  انأف  يضاير  لضفأ  نوكأو  يتضاير  مرتحأ  نأ  ديرأ  تنك  اذإ    : : لاؤس
ىلعألاب  امم  ءيش  :: ال  در ىلعألاب  امم  ءيش  ال  . c ًائطاخ ًائيش  تلعف  يننأ  ينعي  لشفلا  نأ  ةفرعم  ةزيم  ىلع  لوصحلل 

عم ماهملا  لك  يف  زوفلا  كلذ ، عمو  كلاجم . يف  يضاير  لضفأ  حبصتل  ةيرورض  تاسكنلا  نم  ملعتلاو  ينافتلاو  داجلا  لمعلا    : : حرشلا
. ةيضايرلا حورلا  عم  ضراعتي  نيناوقلا  وأ  نيسفانتملا  نم  كريغو  كتحص  مارتحا  مدع 

حص 3434    :: در ةفيظن . ةضاير  يف  سفانتلا  يف  يضاير  لك  قح  نوشغي  تاطشنملا  نوطاعتي  نيذلا  نويضايرلا    : : لاؤس
ةسفانملا دوجو  مدع  ةيضاير ، حورب  ةسفانملا  نع  فقوتلا  ةبعللا ، جراخ  مهسفنأ  نوذخأي  مهناف  نوييضايرلا  شغي  امدنع    : : حرشلا
ةكراشملل طرشك  نييضايرلا  عيمج  اهلبقي  يتلاو  ةسفانملا  دعاوقل  ًاكاهتنا  هسفن  وه  تاطشنملا  ةحفاكم  نيناوق  كاهتنا  ًاضيا  ةلداعلا 

. لدعب سفانتلاو 

ةحفاكم نيناوق  ثدحأ  نم  ةيلحملا  تاطشنملا  ةحفاكم  ةمظنم  وأ  يلودلا  كداحتا  عم  ًامئاد  ققحت  تقو . يأ  يف  رييغتلل  ةضرع  تامولعملا  هذه  نإب  ًاملع  ةطاحإلا  ىجري 
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غّلبم3535   . c لهؤم تاطشنم  ةحفاكم  بقارم  . b لهؤم مد  تانيع  عمج  بقارم  . aمدلا ؟ ةنيع  عمجب  مايقلا  نع  لوؤسملا  نم    : : لاؤس
لهؤم  مد  تانيع  عمج  بقارم   :: در قبس  ام  عيمج  . d لهؤم

مدلا ةنيع  عمجب  تاطشنملا  ةحفاكم  ةمظنم  لبق  نم  هل  حرصملاو  لوؤسملا  صخشلا  وه  ( BCO  ) مدلا تانيع  عمج  بقارم    : : حرشلا
. نييضايرلا نم 

ال3636   . d نيتنس . c تاونس رشع  . b ةددحم ريغ  ةرتف  . aاهليلحت ؟ ةداعإو  اهنيزخت  نكمي  ىتم  ىلإ  مد ) وأ  / لوب  ) ةنيعلا مدقأ  نأ  دعب    : : لاؤس
تاونس  رشع   :: در اهنيزخت  نكمي 

هناب ينعي  اذهو  ةرتفلا  هذه  لالخ  تقو  يأ  يف  اهليلحت  ةداعإو  تاونس  رشع  ىلإ  لصت  ةدمل  تانيعلا  عيمج  نيزخت  نكمي    : : حرشلا
رابتخالا خيرات  دعب  اهيلع  اولصحت  يتلا  جئاتنلا  ءاغلاو  نييضايرلا  ةبقاعم  زوجيو  قباسلا . يف  ةفورعم  ريغ  ةروظحم  داوم  فاشتكا  ناكمإلاب 

. يلصالا

أطخ 3737    :: در يضايرلا . اهببسب  بقاعي  نأ  نكمم  يتلا  ةديحولا  ةقيرطلا  وه  يباجيإلا  صحفلا    : : لاؤس
مدع وأ  ضفرلا  تاطشنملا . ةحفاكم  نيناوقل  تاكاهتنا  ةرشع  نم  ةدحاو  يه  يضايرلا  ةنيع  يف  ةروظحم  ةدام  دوجو    : : حرشلا

يتلا ىرخالا  تاطشنملا  ةحفاكم  نيناوق  تاكاهتنا  ضعب  يه  روظحملا  طابترالا  ؤطاوتلا ، ةروظحم ، داوم  ةزايح  ةنيعلا ، عمجل  مدقتلا 
. اهكاهتنال يضايرلا  بقاعي  نأ  نكمي 

ةيلها3838   مدع  ةرتف  نوضقي  نيذلاو  يضايرلا  معدلا  يف  نيلماعلا  نم  مهريغ  وأ  بيبط  بردمل ، يتبحاصمل  بقاعا  نأ  نكمم    : : لاؤس
حص   :: در تاطشنملا . ةحفاكم  نيناوق  كاهتنا  ببسب 

مت اذا  اهباكترال  يضايرلا  بقاعي  نا  نكمي  يتلا  ( ADRV  ) تاطشنملا ةحفاكم  نيناوق  تاكاهتنا  دحا  وه  روظحملا  طابترالا    : : حرشلا
ةلمتحملا ةجيتنلاو  نيلهؤملا  ريغ  يضايرلل  دناسملا  معدلا  قيرف  ةلاحب  اداولا  وأ  تاطشنملا  ةحفاكم  ةمظنم  لبق  نم  ًايطخ  هغالبا 

. روظحملا طابترالل 

يتلا3939   ةيفاضإلا  ةيئاذغلا  تالمكملا  ذخأ  يننكمي  محدزملا ، يلامعإ  لودج  ببسب  ةنزاوتم  تابجو  لوانت  يف  ةبوعص  تدجو  اذإ    : : لاؤس
أطخ   :: در يئادأ . نيسحتل  اهجاتحأ 

تالمكملا ضعب  نأ  ىلإ  ةفاضالاب  اذه  ءادألا ، نيسحت  يف  نييضايرلا  دعاست  ةيئاذغلا  تالمكملا  نأ  ىلع  ةدودحم  ةلدإ  كانه    : : حرشلا
. اهتايوتحم وأ  ةيئاذغلا  تالمكملا  نم  ًايأ  ةمالس  نامض  ةمظنمل  نكمي  ال  تاطشنملا . ةحفاكم  لاجم  يف  ةفزاجم  يهف  ةيحص  رطاخم  اهل 

. يضايرلا ءادألا  نيسحتل  ةليسو  لضفأ  وه  ةيعيبطلا  ةمعطالا  نم  نزاوتم  يئاذغ  ماظن  عابتا 

يف4040   داوم  ةيإ  ىلع  يوتحي  هنأ ال  نم  نيقي  ىلع  تنكل  ةدوجلا ، ةبقارم  ةيلمعب  رم  دق  يئاذغلا  لمكملا  نأب  ملع  ىلع  تنك  ول    : : لاؤس
أطخ   :: در ةروظحملا . ةمئاقلا 

ال تاعانصلا . نم  عونلا  اذه  ميظنت  متي  ثيح ال  ةروظحملا  داوملا  نم  ةيلاخ  ةيئاذغلا  تالمكملا  نأ  نامضل  ةليسو  دجوت  : :  ال  حرشلا
لضفأ وه  ةيعيبطلا  ةمعطالا  نم  نزاوتم  يئاذغ  ماظن  عابتا  اهتايوتحم . وأ  ةيئاذغلا  تالمكملا  نم  ًايأ  ةمالس  نامض  ةمظنمل  نكمي 

. يضايرلا ءادألا  نيسحتل  ةليسو 
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