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 تالجسلاب ظافتحالل ةلماشلا ةسايسلا
 ةسايسلا نايب 1

 نع نكمي يتلا ةقيرطلا ىلع فرعتلا وھ )"ةسايسلا"( هذھ تالجسلاب ظافتحالا ةسايس نم فدھلا
 ةقيرط اًضيأو " Brambles" زلبمارب ةكرش هب ظفتحتو اھتأشنأ يتلا لامعألا تالجسب ظافتحالا اھقيرط
 ةسايسلا هذھ قبطنت .تالجسلاب ظافتحالل تاسرامملا لضفأو ةيراسلا نيناوقلا عم ىشامتي امب اھفالتإ
 تاكرشو ةيعرفلا اھتاكرش لكو )Brambles( زلبمارب يف نيلماعلاو نيلوؤسملاو نيريدملا عيمج ىلع
 لكشب )Brambles( زلبمارب اھيلع رطيست يتلا لامعألا تايعمجو تاعورشملا كلتو اھل ةعباتلا نماضتلا
 نونبتي نيذلا نييجراخلا فارطألا ضعب كلذكو ءالكولاو نيعزوملا كلذ يف امب ،رشابم ريغ وأ رشابم
 ءالكولاو نولواقملا كلذ يف امب ،(Brambles( زلبمارب بلط ىلع ًءانب وأ دقع بجومب ؛ةسايسلا هذھ
 صخشلا"( )Brambles( زلبمارب اھب لمعت يتلا ةيئاضقلا تايالولا عيمج يف ةيجراخلا تامدخلا ومدقمو
 .)"ةسايسلاب نولومشملا نوفظوملا" وأ "ةسايسلاب لومشملا

 ينوناقلا ظافتحالاو ءاشنالا تابلطتمل لاثتمالاب )Brambles( زلبمارب ةكرشل ةسايسلا هذھب مازتلالا حمسيس
 تاقيقحتلاو تاباسحلا قيقدتو يضاقتلا ضارغأل ،لاثملا ليبس ىلع( تالجسلا نأشب اھب لمعلا يراسلا
 ضفخو ،ةينوناقلا تاءارجإلل ضرعتلا ليلقتو ،لمعلا ةيرارمتسا نامض عم ،)ةيميظنتلا / ةيموكحلا
 ،فيرعتلا ،ظفحلا ،لاثملا ليبس ىلع( اھب ظافتحالاو تالجسلا جاتنإب ةطبترملا لامعألا فيلاكت
 .)ميلستلاو قيسنتلا ،عيمجتلا ،عاجرتسالا

 ظافتحالل ينمزلا لودجلا يف ةددحملا تارتفلا نم ىندألا دحلا لالخ طقف تالجسلاب )Brambles( زلبمارب ظفتحت ماع لكشب
 تالجسلا هذھ نأل لوطأ تارتفل وأ ،)1 لودجلا يف حضوملا ،"تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا"( قفرملا تالجسلاب
 تاسايس ةسايسلا هذھ فصت امنيب .اھب لمعلا يراسلا نيناوقلل اقفو ةيراجتلا وأ ةينوناقلا )Brambles( زلبمارب تابلطتمل ةيرورض
 ىلع بجي .ددصلا اذھب أشني دق فقوم وأ ةلكشم لك لوانتت ال اھنأ الإ ،ةماعلا )Brambles( زلبمارب تالجسب ظافتحالا تاءارجإو
 وأ هنيعب ام لجسب ظافتحالا لبق لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف عم رواشتي نأ ةسايسلا هذھ نأشب تاراسفتسا هيدل صخش يأ
 وأ )Brambles( زلبمارب ظافتحا نأشب ةيدقاعت وأ ةينوناق تابلطتم يأ رييغت هب دصُقي ام ةسايسلا هذھ يف دجوي ال .هنم صلختلا
 .اھنم صلختلا وأ اھتداعإ وأ مھل ةمدقملا تالجسلاب اھيفظوم

 زلبمارب تايلمعب قلعتيو همادختسا وأ هئاشنإب موقي لّجس يأب ظافتحالا نم دكأتلا ةيلوؤسم ةسايسلاب لومشم صخش لك لمحتي
)Brambles( ةيلوؤسم ةيلحملا ةيراجتلا لامعألا تادحو لمحتت  .تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجللو ةسايسلا هذھل اًقفو ةيراجتلا 
 نيبردمو تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلاب ةياردو ملع ىلع اھب نولومشملا مھوفظوم نوكي نأو ةسايسلا هذھل لاثتمالا نامض
 ظافتحالل ينمزلا لودجلا يف اھركذ متي دق يتلاو اھنيعب ةلود يأ نأشب اھب لومعملا تاءانثتسالا جاردإ عم( هل اًقفو لمعلا ىلع
 هذھ عم ىشامتي امب تالجسلاب ظافتحالل ةماع تادادعإ عضو نم يملاعلا تامولعملا ايجولونكت قيرف نكمتي دق امنيبو  .)تالجسلاب
 لود صخت تاءانثتسا دوجو دنع اميس ال ،تانايبلاب ظافتحالاب قلعتت اھنيعب تابلطتم عم ىشامتت ال دق تادادعالا هذھ نأ الإ ،ةسايسلا
   .تالجسلاب ظافتحالل ةيملاعلا ةدعاقلا نأشب اھنيعب

 )Brambles( زلبمارب كلم يھ ةيراجتلا )Brambles( زلبمارب تايلمعب قلعتي اميف اھمادختسا وأ اھؤاشنإ مت يتلا تالجسلا عيمج
 ةسايسلا هذھ نع تافارحنا وأ تارييغت يأ .ةسايسلا هذھ يف اھيلع صوصنملا تاءارجإلل اًقفو اھفالتإ وأ / و اھب ظافتحالا بجيو
 .لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف ةقفاومل صوصخلا هجو ىلع عضخت نأ بجي
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 عجارم 2

   .اھعم لماعتلاو تانايبلل يملاعلا فينصتلا ةسايس بنج ىلإ اًبنج ةسايسلا هذھ أرُقت

 قاطنلا 3

 يف امب( اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةيعرفلا تاكرشلاو )Brambles( زلبمارب تالجس عيمجب ظافتحالا ةقيرط ىلع ةسايسلا هذھ قبطت
 وأ اھعقوم وأ اھطئاسو وأ تالجسلا هذھ ةغيص نع رظنلا ضغب ،اھفالتإو )نييجراخ فارطأ ةزوحب ةدوجوملا تالجسلا كلت كلذ
 ،ةلومحملا رتويبمكلا ةزھجأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،لاصتالا ةزھجأو رتويبمكلا تاكبش ةمظنأو لمعلا ناكم
 .ةلازإلل ةلباقلا ةلومحملا نيزختلا طئاسوو USB صارقأ تاكرحم / ةيجراخلا ةبلصلا صارقألاو ،ةيكلساللا تاينقتلاو

 يأ ىلع قبطنيو طئاسولا وأ يداملا لكشلا نع رظنلا فرصب ًالومش رثكألا هانعمب ةسايسلا هذھ يف "تالجسلا" حلطصم مدختسي
 لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،اھلامعأ تاقفصو تالماعمب قلعتي اميف )Brambles( زلبمارب اھتملتسا وأ اھتأشنأ يتلا داوملا عيمجو
 ةينورتكلإلا تاليجستلاو ويديفلا عطاقمو روصلاو تاططخملاو ديلا طخب ةبوتكملا قئاثولاو ةعوبطملا ةيقرولا تادنتسملا ،رصحلا ال
 ةيصنلا لئاسرلاو ةيروفلا لئاسرلاو ينورتكلإلا ديربلا لئاسرو ةيجيورتلا داوملاو ةينالعإلا طئاسولاو تاجتنملا ميماصتو ةيمقرلا وأ
 اًينورتكلإ ةنزخملا تانايبلاو تادنتسملا نم اھريغو رتويبمكلا جماربو روصلاو ةيمقرلا تافلملاو بيولا تاحفصو يتوصلا ديربلاو
 زلبمارب اھتأشنأ يتلا ريراقتلاو تاليلحتلاو ةيميدقتلا ضورعلاو ةيجراخلاو ةيلخادلا تاركذملاو تالسارملاو ريتاوفلاو تايقافتالاو
)Brambles( اھنع ًةباين تئشنُأ وأ. 

 .اھل لاثتمالل ةمزاللا تاوطخلا عيمج ذاختاو ةسايسلا هذھ ىلع فرعتلا ةسايسلاب نيلومشملا نيفظوملا ةفاك نم بلُطي

 تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا - تالجسلاب ظافتحالا 4

 فصو اًضيأو ةيسسؤملا فئاظولا بسحب تالجسلا تائف حضوي وھو تالجسلاب ظافتحالل اًينمز ًالودج ةسايسلا هذھب قفرم
 تالاجملل اًقفو تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلاب ةدراولا ةيسسؤملا فئاظولا ريشت .هب ظافتحالل ةقبطملا تارتفلاو لجسلا عون
 يھو .اھب لمعلا يراسلا ةينوناقلا تابلطتملا صوصن بسحب تالجسلا ةرادإب ةقلعتملا رظنلا ةھجو نم ةيليغشتلا لامعألل ةيفيظولا
 اًقفو تالجسلا تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا عمجي .)Brambles( زلبمارب ةكرشل يميظنتلا لكيھلا سكعت نأ اھنم دصُقي ال
 :ةيلاتلا ةيسسؤملا فئاظولل

 بئارضلاو ةيلاملاو ةبساحملا .1
 لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا ،يسسؤملا ميظنتلا .2
 ةمالسلاو ةحصلاو ةئيبلا .3
 ةيرشبلا دراوملا .4
 ةرادإلاو ةيلخادلا تامدخلا .5
 ءالمعلا ةمدخو تاعيبملاو قيوستلا .6
 نيمأتلاو رطاخملا .7
 تايتسيجوللاو لقنلا .8

 
 ظافتحالل ينمزلا لودجلا يف ةدراولا تالجسلاب ظافتحالا دعاوق .تالجسلاب ظافتحالا دعاوق تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا مدقي
 نيذلا ةسايسلاب نيلومشملا نيفظوملا ىلع بجي .)Brambles( زلبمارب تالجسب ظافتحالل ةيمسرلا تارتفلا يف لثمتت تالجسلاب
 تمت يتلا تاءانثتسالا ةاعارم عم( ينمزلا لودجلا يف ةددحملا ظافتحالا تارتفل اھب ظافتحالا تالجسلا ةرادإو ءاشنإب نوموقي
 يف تالجسلاب ظافتحالا تارتف عيمج أدبت .ةسايسلا هذھ نم 16 ةداملل اًقفو اھنم صلختلاو )ةسايسلا هذھ نم 5 مسقلا يف اھتشقانم
 فالخ ركذ متي مل ام ةطشن ريغ تالجس ىلإ اھلوحت وأ اھنم ءاھتنالا وأ تالجسلا لامكا اھيف مت يتلا ةيميوقتلا ةنسلا نم ريخألا مويلا
 .تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا يف كلذ
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 ةسايسلاب نيلومشملا نيفظوملا ىلع بجي كلذل ،تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا يف حيرص لكشب لجس لك جاردإ نكمي ال
 رثكأ تحت لجس جردني نأ نكمي امدنع .تالجسلاب ظافتحالل بسنألا لجسلا ةئف ديدحت يف مكحلاو ةربخلاو ةميلسلا ةرطفلا مادختسا
 اوراتخي نأ يغبنيو ،)ةلصلا يذ مسقلاب وأ( ةلصلا تاذ ةيسسؤملا ةفيظولاب ةسايسلاب نولومشملا نوفظوملا دشرتسي نأ يغبني ،ةئف نم
 تارابتعا ىلع ًءانب ةيلحم تاءانثتسا يأل هذھ تالجسلاب ظافتحالا ةرتف عضختس .لوطألا ظافتحالا ةرتف يذ لجسلا عون ةداع
 ظافتحالا بجي ال هنأب لئاقلا ماعلا أدبملا كلذ سكعي( .تالجسلاب ظافتحالل ددحم ىصقأ دح ضرفت دق يتلا تانايبلا ةيصوصخ
 لمعلا ضارغأ دحأ قيقحتل وأ نوناقلل لاثتمالا لجأ نم يرورض وھ امم لوطأ ةرتفل ةيصخش تانايب ىلع يوتحت يتلا تالجسلاب
 )14 مسقلا رظنا .)هقيقحتل اھب ظافتحالاو تامولعملا هذھ عمج مت يتلا

 يراس يلحم ينوناق طرش يأل )تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا كلذ يف امب( ةسايسلا هذھ ماسقأ نم مسق يأ كاھتنا ةلاح يف
 نيب ضراعتلا نأشب روفلا ىلع لاثتمالا قيرفو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف راطخإ ةسايسلاب نيلومشملا نيفظوملا ىلع نيعتي ،هب لمعلا
 نيفظوملا ىلع نيعتيو ،هب لمعلا يراسلا يلحملا نوناقلا نيبو )تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا كلذ يف امب( ةسايسلا هذھ
 امب( ةسايسلا هذھ يف اھيلع صوصنملا تابلطتملا نع فلتخت تناك اذإ ىتح ةيلحملا ةينوناقلا تابلطتملل لاثتمالا ةسايسلاب نيلومشملا
 قيرف ققحتيس .لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف اھمدقي ةبوتكم تاھيجوت يأل اًعبت كلذو )تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا كلذ يف
 ظافتحالل ينمزلا لودجلا كلذ يف امب( ةسايسلا هذھ ثيدحتب موقي رمألا مزل اذإو ينوناقلا طرشلا نم لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا
   .كلذل اًعبت )تالجسلاب

 تاءانثتسا -تالجسلاب ظافتحالا 5

 ينوناقلا زاجتحالا 

 ةعقوتم وأ ةيديدھت وأ ةقلعم ةينوناق ىوعد دوجو ةلاح يف اھب ظافتحالاو تالجسلا ىلع ظافحلل يمازلإ طرش وھ ينوناقلا زاجتحالا
 هددحي يذلا وحنلا ىلع ،لثامم ءارجإ وأ ينوناق ءارجإ وأ ةيموكح تايرحت وأ تاقيقحت وأ يميظنت قيقدت وأ ةاضاقم وأ لوقعم لكشب
 .ينوناقلا قيرفلا

 تاميلعتب كديوزتو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف ءاضعأ دحأ لبِق نم كمالعإ متيس ،ينوناقلا زاجتحالل تالجسلا ضعب عوضخ ةلاح يف
 رييغت وأ فالتا وأ ءافخإ ةسايسلاب نيلومشملا نيفظوملا نم يأل قحي ال ةلاحلا هذھ يف .ةنيعم تالجس ىلع ظافحلاب قلعتي اميف ةددحم
 ةينوناقلا نوؤشلا قيرف نم يباتك ضيوفتب طقف تالجسلا هذھ فالتا نكمي .)ةينورتكلإلا تالجسلا كلذ يف امب( تالجسلا هذھ نم يأ
 .رمألا ىلوتي يذلاو )Brambles( زلبمارب ةكرشل يجراخلا ينوناقلا راشتسملا نم وأ

 لمعلا طورش

 لودجلا يف ةددحملا ظافتحالا ةرتف دعب ام لجسب ظافتحالل ةينلا ةنسحلا لمعلا تابلطتم ةسايسلاب نولومشملا نوفظوملا ددحي امدنع
 ظافتحالا نكمي .لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف ىلإ بلط ميدقت مھل زوجيف ،تابلطتملا كلت نع نوغلبيو تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا
 ىلع عالطالا متيس .كلذ ىلع لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف قفاو لاح يف طقف هب ظافتحالل ةددحملا ةرتفلا دعب تالجسلا دحأب
 .اھب ظافتحالل ةجاحلا نم ديزم كانھ ناك اذإ امب رارقلا ذاختال ةيونس ةفصب ضارغألا هذھل اھب ظافتحالا مت يتلا تالجسلا

 يدقاعتلا مازتلالا

 صوصنملا تارتفلا ديدمت بجيف ،ةنيعم تالجس لجأ نم ظافتحالا ةرتف وأ مداقتلا نوناق ديدمتل اًقافتا )Brambles( زلبمارب تمربأ اذإ
 بجي تالجسلاب ظافتحالل ةينمز ةرتف يأل ديدمت يأ .ديدمتلا اذھل ةينمزلا ةرتفلا سفنل تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا يف اھيلع
 ةنيعم تالجس عيمجت هلالخ متي يذلا تقولاو ةقيرطلا دقعلا ددحي امدنع .لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف لبق نم هيلع ةقفاوملا
 .ال مأ اًيراس دقعلا وأ ةسايسلا هذھ تناك اذإ ام ديدحتل لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف رشتسا ،اھفالتإ وأ / و اھيلع ظافحلاو

 تاكرشلا ىلع ذاوحتسالا
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 طورش يلمت مل ام ةسايسلا هذھل اھيلع ذوحتسملا ةكرشلا تالجس عضخت ،ىرخأ ةكرش ىلع )Brambles( زلبمارب ذوحتست امدنع
 زلبمارب تاذاوحتسا عيمج كلذكو ذاوحتسالا لبق ةيدقاعت تامازتلا وأ ةينوناق تازاجتحا يأ يرست .كلذ فالخ ذاوحتسالا
)Brambles( قيرفل عجراف رومألا نم يأ نأشب اًدكأتم نكت مل اذإ .كلذ ريغب راطخإلا متي مل ام ةيدقاعتلا تامازتلالاو ةينوناقلا 
 .لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا

 تالجسلا غيص /طئاسو 6

 حئاوللاو نيناوقلل لثتمتو )Brambles( زلبمارب تايلمع عم ىشامتت ةغيص يف اھب ظافتحالا بجي هنإف تالجسلا ةمالس ىلع ظافحلل
 نم ديزم ىلع لوصحلل لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف عم لصاوتلا ةسايسلاب نيلومشملا نيفظوملا ىلع .اھب لمعلا يراسلا
 .تامولعملا

 اھيلع ظافحلاو ةيلصألا ةيداملا تالجسلل يئوضلا حسملا 7

 كلام ىلع .ةماتو ةءورقمو ةحضاو اًيئوض ةحوسمملا روصلا نوكت نأ بجي .ينورتكلإ لكشب اھظفحو اًيئوض تالجسلا حسم نكمي
 لوصولا لھسلا نم نوكي نأ بجيو )لجسلا ىوتحم لكب ظافتحالا مت ،لاثملا ليبس ىلع( لجسلا ةمالسو ةحص ىدم رھُظي نأ لجسلا
 .دعب اميف هيلإ عوجرلل اًيئوض حوسمملا لجسلل

 عاونأ فالتإ قالطإلا ىلع بجي ال كلذ عمو .يلصألا يداملا لجسلا فالتا نكمي ،اًيئوض لجسلا حسم درجمب ،ماع هجوب 
 :اًيئوض اھحسم مت ولو ىتح ةيلاتلا تادنتسملا

 :كلذ يف امب ،ةكرشلل ةيلصألا تادنتسملاو رتافدلا •

o ىرخألا ةيسيسأتلا تادنتسملاو يراجتلا لمعلا مسا ليجست تاداھش ،يساسألا ةكرشلا ماظن، 

o ءاضعألا تايقافتا، 

o ةيمسرلا لامعألا ريراقت نم اھريغو ةيونسلا تانايبلا، 

o تادنسلا باحصأو ةرادإلا سلجم ءاضعأو ءاضعألا تاعامتجا رضاحم كل يف امب تاعامتجالا رضاحم رتافد 
 ،ةيسسؤملا ناجللاو نيققدملاو

o ةرادإلا سلجم يبقارمو ةرادإلا سلجم ناجلو نيريدملاو تاباسحلا يعجارم تايحالصو تاقفاوملاو ريراقتلا 
 ؛اھيلع فرشي وأ ةكرشلا يف مكحتي رخآ صخش يأو

o ءاردملاو ةيوضعلا حلاصم رتافد /تالجس، 

o ةكرشلا تايحالصو تارارقب قلعتي رخآ دنتسم يأ، 

 ؛يضارألاب ةقلعتملا ةينوناقلا موسرلاو ةيراقعلا نوھرلاو ،تالزانتلاو ماكحألاو اھكوكصو ،ةيراقعلا تايكلملا تايقافتا •

 ،ميكحت ةئيھ وأ ةمكحم نع ةرداصلا ةيمسرلا تادنتسملا •

 ةقفاوم ىلع لوصحلا مت )2( وأ ،ةيوناث ةيمھأ تاذ تناك )1( اذإ الإ ةينوناق تاعيقوت ىلع يوتحت يتلا دوقعلا وأ تايقافتالا •
 ،اھنأشب لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف

 ،تاداھشلا وأ حيراصتلاو صيخارتلا تالجس •

 ،اھقيثوت مت يتلا تادنتسملا ،اھمتخ بولطملا تادنتسملا ،ةيمسرلا تاليكوتلا ،ةماعلا تادنسلا ،نامتئالا قيدانص ،اياصولا •
 ؛ ةيموكحلا راجيإلا دوقع ،ةيموكحلا حنملا طورش
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 ؛ةمكحملا رماوأو .ماكحألاو ،ةينوناقلا تانالعإلاو ،مسقب ةعوفشملا تاداھشلاو مسقلا تاداھش •

 ،لوادتلل ةلباقلا كوكصلاو ةيلاملا قاروألا •

 ةيمسر تاحيرصت يأ وأ مسقب ةعوفشملا تاداھشلا •

 .ةعقوتم وأ ةيلاح ةينوناق تاءارجإ يأل اًبولطم نوكي دق دنتسم يأ •

 اھنامأو تالجسلا ظفح 8

 ةيرسو ةمالس نامضل ةلوقعملا ريبادتلا عيمج ذاختاو اھب لومعملا نامألا تاسايسل لاثتمالا ةسايسلاب نيلومشملا نيفظوملا ىلع بجي
 اھيلإ لوصولاب مھل حرصملا دارفألل طقف حمست ةقيرطب تالجسلا ظفح بجي .اھب ظافتحالاو اھئاشنإب نوموقي يتلا تالجسلا رفاوتو
 لكش يف ةينورتكلإلا تالجسلا ظفح متي نأ بجي .تالجسلا كلت ةيساسح ةجرد عم بسانتي نامألا نم ىوتسم نمضتو حيحص لكشب
 ايجولونكت قيرف عم لصاوتلا ةسايسلاب نيلومشملا نيفظوملا ىلع .يملاعلا تامولعملا ايجولونكت قيرف هيلع قفاو طيسو ىلع ينورتكلإ
 .تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل يملاعلا تامولعملا

 تملتسا وأ تردص يتلا ةيئاضقلا ةيالولا يف يلصألا يداملا اھلكش يف اھب ظافتحالا بولطملا ةيقرولا تالجسلا عيمج ظفح بجي
 .ةكرشلل لجسملا ناونعلا يف ةيلصألا ةكرشلا قئاثوو رتافد ظفح بجي .اھب

 تالجسلا نم ةيطايتحالا خُسنلا 9

 ىلع دامتعالا مدع بجي .ةثراك يأ عوقو لاح يف اھدادرتسا ةيناكمإ ضرغب ةيطايتحا تالجسب )Brambles( زلبمارب ظفتحت
 هذھ بجومب اھب ظافتحالا بولطملا تالجسلا ةفشرأل ةقيرط وأ ةادأك ةسايسلاب نيلومشملا نيفظوملا لبق نم ةيطايتحالا تالجسلا
 )ةعاب( عئاب ةطساوب اھترادإ متت عقوملا جراخ ةأشنم يف اھظفحو ةيطايتحالا تالجسلاب ظافتحالا متي انلامعأ ضعب يف  .ةسايسلا
 ةلسرملا تالجسلا نأ ةسايسلاب نولومشملا نوفظوملا نمضي نأ بجي .اھتيامحو ةيطايتحالا تالجسلا ظفح يف نيصصختم نييجراخ
 .ةياھنلا يف اھفالتاو اھعاجرتساو اھتيوھ ديدحت ةيلمع لھست ةقيرطب ةموسومو ةأبعمو ةفنصم عقوملا جراخ قفرم يأ ىلإ

 خسنلاو تادوسملا 10

 تابلطتمل لاثتمالا ضارغأل يمسر لجسك ةدحاو ةخسن نييعت )Brambles( زلبمارب ةكرشل زوجي ،لجسلا نم خسن دوجو ةلاح يف
 لجسلل ىرخألا خسنلا عيمج نم صلختلا نكميو .تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا يف اھيلع صوصنملا تالجسلاب ظافتحالا
 تادنتسملا وأ ةقباسلا تاحيقنتلا وأ تادوسملا ربتعت ال .يلصألا لجسلا نم لصألا قبط ةخسن ينعت ةخسنلا .اھفالتإو يمسرلا
 يأ يف .يلصألا لجسلا نم اًخسن ىرخأ ةظوحلم ةيدام تانيودت يأ وأ ديلا طخب ةبوتكم ةيفاضإ تاظحالم ىلع يوتحت يتلا ةيلصألا
 .يلصألا لجسلاب ظافتحالا اھيف متي يتلا كلت نم لوطأ ةرتفل لجسلا نم ةخسن يأب ظافتحالا يغبني ال لاوحألا نم لاح

 ينيتور لكشب لوؤسملا صخشلا عم ديكأتلا ةخسنلا نم صلختلا يف بغري يذلا صخشلا ىلع بجي ،ةخسن يأ نم صلختلا لبق 
 )تاكرشلا تالماعم تالجس ةلاح يف ٍماحم وأ ،ةيلاملا تالجسلا ةلاح يف ينعملا يلاملا لوؤسملا ،لاثملا ليبس ىلع( لجسلا ظفح نع
 .ةسايسلا هذھ ماكحأل اًقفو يلصألا لجسلاب ظافتحالا متيو يلصألا لجسلا نم لصألا قبط ةخسن يھ ةخسنلا هذھ نأ ىلع

 تادنتسملا وأ تاقافتالا هذھ ءاھنا دعب )يدام وأ ينورتكلإ لكش يف ةدوجوملا ءاوس( تادنتسملا وأ تايقافتالا تادوسم فالتإ بجي
 تادوسملاب ةقفصلاب ينعملا ينوناقلا راشتسملا ظفتحي دق ،كلذ عمو .اھنع يلختلا وأ تادنتسملا يف اھيلع صوصنملا ةلماعملا مامتإ وأ
 ىلع لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف قفاو اذإو )Brambles( زلبمارب لمع تابلطتمل ةبسنلاب اًيرورض كلذ ناك اذإ تقولا اذھ دعب
 .ةسايسلا هذھ نم 5 ةداملل اًقفو كلذ

 ةيفخم ةخسن وأ "cc" ةينوبرك ةخسن لاسرإ قيرط نع( ينورتكلإ لجس وأ ةقرو نم ةخسن نوقلتي نيذلا صاخشألا ىلع اًمازل سيل
"bcc"( فلؤملا ناك اذإ ةسايسلا هذھ بجومب تالسارملاب ظافتحالا )هذھل نيعضاخ )نويساسألا )نوملتسملا( ملتسملا وأ )نوفلؤملا 
 نوظفتحيس نييساسألا )نيملتسملا( ملتسملا وأ )نيفلؤملا( فلؤملا نأ ضارتفا صاخشألا ءالؤھل نكمي ،ةلاحلا هذھ يف . ةسايسلا
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 ظافتحالا متيسف ،ةسايسلا هذھل نيعضاخ )نويساسألا نوملتسملا( ملتسملا وأ )نوفلؤملا( فلؤملا نكي مل اذإ .ةسايسلا هذھل اًقفو لجسلاب
 .تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا يف ةددحملا تارتفلل اًقفو لجسلا نم خسنب

 ىرخألا ةينورتكلإلا تالجسلاو ينورتكلإلا ديربلا لئاسر 11

 تاسكافلاو يتوصلا ديربلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،ىرخألا ةينورتكلإلا تالجسلاو 1ينورتكلإلا ديربلا لئاسر دُعت
 ديربلا ىوتحم وأ ةدام ددحت .تالجسلا عاونأ نم تسيلو تالجسلل ةفلتخم لاكشأ ةباثمب ،ةيصنلا لئاسرلاو ةيروفلا لئاسرلاو
 .هيلع ةقبطملا ظافتحالا ةرتفو لجسلا عون ىرخألا ةينورتكلإلا تالجسلا وأ ينورتكلإلا

 دق لئاسرلا هذھ نأل تالجسلاب ظافتحالاب قلعتي اميف ةديرف ةلكشم ةلثامملا ةينورتكلإلا تاررحملاو ينورتكلإلا ديربلا لئاسر لثمت
 ينورتكلإلا ديربلا ةلاسر ذخأ يغبني ،اھب ظافتحالا ضارغأل ينورتكلإلا ديربلا ىوتحم وأ ةدام يف رظنلا دنع .تاقفرم ىلع يوتحت
 قيبطتو ينورتكلإ ديرب ىلع تالجسلاب ظافتحالا تارتف نم ةددحم ةرتف قيبطت ةلاح يف .اھب تاقفرم يأ كلذ يف امب ،لكك رابتعالا يف
 لوطألا تالجسلاب ظافتحالا ةرتفل )هتاقفرم( هقفرمو ينورتكلإلا ديربلاب ظافتحالا بجيف ،ينورتكلإلا ديربلا تاقفرم ىلع ةفلتخم ةرتف
 .امھنيب

 .اھتلاصأو اھتمالس ةيامحل حيحص لكشب ةيلعفلا ةخسنلا ظفح مت اذإ ينورتكلإ لكش يف اھب ظفتحملا خسنلاب ظافتحالا يغبني ال 

 ةيلاقتنالا تالجسلا 12

 .تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلاب ةروكذملا تالجسلا تائف نم ةئف يأل عضخت ال لجألا ةريصق تالجس يھ ةيلاقتنالا تالجسلا
 لجسلا تافلمو ةينيتورلا ماظنلا لئاسرو "بتكملا جراخ" ةلاسرب دودرلاو تاظحالملاو ةيعجرملا داوملا تالجسلا كلت ةلثمأ نمو
 رخآ لكشب اھركذ دري مل لاح يف( لمعلل ةرمتسم ةميق يأ لمحي ال يذلا يتوصلا ديربلاو ينورتكلإلا ديربلا لئاسرو تالسارملاو
 ةيروف ةيليغشت ضارغأل اھيلإ ةجاح كانھ تناك املاط طقف تالجسلا هذھب ظافتحالا بجي .)تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلا يف
 نمض تالجس ةيلاقتنالا تالجسلا ربتعت ال .اھفالتإ يغبنيف تالجسلا هذھ ىلإ ةجاحلا يھتنت نيح .لمعلا تاجايتحا ةيبلتل ةيرورض وأ
 .ةسايسلا هذھ نم 5 ةداملل اًقفو تالجسلا هذھ ىلع ينوناق زاجتحا ضرف متي مل ام ،ةسايسلا هذھ قاطن

 ةكرشلا اورداغ نيذلا نيفظوملا تالجس 13

 زلبمارب ظفتحت .ةيرس تامولعمو قئاثو لظتو )Brambles( زلبمارب ةكرشل كلم يھ ةسايسلا هذھل ةعضاخلا تالجسلا عيمج
)Brambles( زلبمارب ىدل لمعلا كرتي فظوم يأ اھبلطي يتلا تالجسلا عيمج صحف يف قحلاب )Brambles( ظافتحالا لجأ نم 
 .اھريدصت وأ اھليزنت وأ اھخسن وأ اھتلازإ وأ تالجسلا كلت رادصإ ىلع ةقفاوملاو ةيكلملا ديدحتل اھريدصت وأ اھليزنت وأ اھخسن وأ اھب
 يأ هيجوت بجي .ةينعملا تالجسلل اًيليصفت اًفصو لمشت نأ ىلع رداغملا فظوملا سيئر وأ ريدم ىلإ اًيباتك تابلطلا عيمج ميدقت بجي
 .لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف يف ماحم ىلإ مسقلا اذھ صوصخب ةلئسأ

 اًقفو اھفالتإو مسقلا نورداغي نيذلا نيفظوملا تالجسب ظافتحال )أ( :يلي ام ةيلوؤسم ةكرشلا اورداغ نيذلا نيفظوملا وريدم لمحتي
 تالجسلاب ظفتحي يملاعلا تامولعملا ةينقت قيرف نأ نم دكأتلا )ب(و ،تالجسلاب ظافتحالل ينمزلا لودجلاو ةسايسلا هذھ ماكحأل
 .ةسايسلا هذھ ماكحأل اًقفو نيرداغملا نيفظوملل ةينورتكلإلا

 ةيصخش تامولعم ىلع يوتحت يتلا تالجسلا 14

 مسالا لثم( درفلا ةيوھ ديدحت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا وأ رشابم لكشب درفلا ةيوھ ددحت يتلا تامولعملا يھ ةيصخشلا تامولعملا
 عمج يغبني ال .)دارفألا روصو ةيحصلا تامولعملاو ةيصخشلا ةيلاملا تامولعملاو داليملا خيراتو ينورتكلإلا ديربلا ناونعو

 
 10 ةدمل )Brambles( زلبمارب فظومل دراولا قودنص يف ةظوفحملا ينورتكلإلا دیربلا لئاسرب ًایلاح ظافتحالا متی ،كشلا بنجتل  1
 ةسایسلا هذھل ًالاثتما ينورتكلإ دیرب ةلاسرب ظافتحالا ىلإ جاتحی فظوم يأ ىلع بجی  .)فیشرألا يف تاونس 8 و طشنلا لیلدلا يف ناتنس( تاونس
 لكشب ينورتكلإ لجسب ظافتحالل 2 لودجلا يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلا عابتا وأ ةعوبطم وأ ةیلعف ةخسن ءاشنإ امإ تاونس 10 زواجتت ةرتفل

 .حیحص
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 .لامعألاب ةقلعتملا ماھملاب مايقلل لوقعم لكشب اًيرورض وأ نوناقلا بجومب اًبولطم كلذ ناك اذإ الإ اھب ظافتحالا وأ ةيصخشلا تامولعملا
 لاح يف ةيصخشلا تامولعملا هذھ بجح يغبني وأ ،اھفالتإ وأ تالجسلا فذح يغبني ،ةيصخش تامولعم ىلع تالجسلا لمتشت امدنع
 ةلئسأ يأ هيجوت بجي .ينوناق مازتلا يأل لاثتمالل ةجاح كانھ دعي ملو لوقعم لكشب يرورض ضرغ ةمدخ نع تالجسلا هذھ تفقوت
 .لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف ىلإ اھب ظافتحالا وأ ةيصخشلا تامولعملا عمج ةمءالم ىدمب قلعتت
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 لقنل ةيقافتا كانھ نكي مل ام اھيف اھؤاشنإ مت يتلا ةيئاضقلا ةيالولا جراخ تالجسلا لقنب ةسايسلاب نولومشملا نوفظوملا موقي الأ بجي
 بجي .لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف نم ةيباتك ةقفاوم ىلع لوصحلا وأ اھب لومعمو لوعفملا ةيراس ةكرشلا لخاد تالجسلا
 متي نأ بجي .مالتسالا دنع اھيلع عيقوتلا ،ءاضتقالا دنعو ،اھعبتتو )Brambles( زلبمارب رقم رداغت يتلا تالجسلا عيمج ليجست
 .)Brambles( زلبمارب رقم تالجسلا ةرداغم لبق اًقبسم ملتسملا عم اھيلع قافتالاو لقنلا تابيترت قيثوت
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 تانايبلا فينصتل ةيملاعلا ةسايسلا عم ىشمتي امبو يلاتلا وحنلا ىلع اھنم صلختلا بسانملا نم نوكي يذلا تالجسلا فالتإ متي
 :اھعم لماعتلاو

 ؛ىرخأ ةقيرطب اھفالتإ وأ اھقيزمت وأ ةماعلا ةيقرولا تالجسلا ريودت ةداعإ نكمي .1
 وأ ةصاخ وأ ةيصخش تامولعم ىلع يوتحت يتلا تالجسلا( ةياغلل ةيرسلاو ةيرسلاو ةماعلا ةيقرولا تالجسلل ةبسنلاب .2

 قودنص يف اھعضو )ب( ،اھنم صلختلا لبق عطاقتملا قيزمتلا ةقيرطب اھقيزمت )أ( :بجيف )ةيلام وأ ةيراجت ةيرس وأ ةيرس
 .ةءارقلل ةلباق ريغ اھلعج )ج( وأ ،نمآ لكشب تالجسلا نم صلختي نأ هل حرصم يجراخ فرطل نكمي ثيحب قيزمتلا
  ىرخأب وأ ةقيرطب

 ايجولونكت مسق لبق نم ةدمتعم ةقيرط مادختساب اھفالتإ وأ اھوحم متي دقف ةياغلل ةيرسلاو ةيرسلاو ةماعلا تالجسلا امأ .3
 .اھعم لماعتلاو تانايبلا فينصتل ةماعلا ةسايسلاو اھتانايب فينصت هددحي يذلا وحنلا ىلع تامولعملا

 مادختساب فالتإلل ةبسانملا ريغ تالجسلا فالتإب قلعتت تامولعم ىلع لوصحلل لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرفب لاصتالا ىجري
 .هالعأ ةروكذملا قرطلا
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 نوناقلل اًكاھتنا ةيموكح تابلط وأ تايرحت وأ يموكح ريرقت يأ اھب بلاطي تامولعم يأ ءافخإ وأ بذاك حيرصتب ءالدإلا ربتعي
 دصق نع هريوزت وأ هيلع رتستلا وأ هئافخإ وأ هھيوشت وأ هفالتإ وأ لجس يأ رييغت نوناقلل فلاخملا نم هنأ امك .ةلثاملا ةسايسللو
 .هيلع ريثأتلا وأ هتلقرع وأ يرادإ ءارجإ وأ يموكح قيقحت ةقاعإ دصقب

 ةيضقب ةلص تاذ نوكت دق وأ ةلص تاذ ةددحم تالجسلا تناك اذإ ام كلذ يف امب ،تالجسلا فالتإب قلعتت ةلئسأ يأ هيجوت بجي
 .ءارجإ يأ ذاختا لبق لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف ىلإ ،يميظنت / يموكح قيقحت وأ قيقدت وأ ةنيعم
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 ىلإ ةلئسألا هذھ هيجوت كنكميف ةسايسلا هذھ صوصخب ةلئسأ يأ كيدل تناك اذإ .لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا مسق ةسايسلا هذھ ريدي
 .لاثتمالاو ةينوناقلا نوؤشلا قيرف

 ةسايسلا ضارعتسا 19

 زلبمارب ظفتحت .ةقباسلا )Brambles( زلبمارب تالجس ةرادإ تاسايس عيمجو يأ لحم ةسايسلا هذھ لحت
)Brambles( ببس يألو تقو يأ يف ةسايسلا هذھ فاقيإ وأ ليدعت وأ ليدعت يف اھقحب. 


