
 
  

 
 
 

 
نامالأ ةیامحو لافطالأ ظفح  

میلعتلأ يف   

تامولعم  

ةیاعرلأ يمدقم / نیدلاولل   
 

 
 عالطالاب ناماللأ لوح تامولعملأ نم دیزملأ ىلع لوصحلأ نكمی

لافطألا ةیامحل تیسرود ةكارش عقومو ةسردملأ عقوم ىلع  
 
  

 عم ثدحتلأ رخأ لفطوأ كلفط نامأ لوح فواخم يأ كیدل ناك اذإ
 رابك نم رخا وضع وأ بئان وأ ةسردملأ يف نامالأ يصصخم
:لصتإ كلذ نمً الدبو .نیفظوملأ  

  
شام ِب ِس ِب  

٠١٢٠٢ ٧٣٥٠٤٦  
  MASH@bcpcouncil.gov.uk 

 
ئراوطلأ ةلاح يف  ٩٩٩   ةطرشلأ
ئراوطلأریغل  ١٠١   وأ

س س ب سإ نإ   ٠٨٠٨٨٠٠٥٠٠٠  
لافطاللأ فتاھ طخ  ٠٨٠٠١١١١  

 
میلعتلأ  يف نامالل  ِب ِس ِب لافطألا ةیامحل تیسرود ةكارش  

)٢٠١٩ لولیأ ةعجارم( ةیعرفلأ ةعومجملأ  

 

ایاضقلا ىلع ظافحلا  
ً امئاد ریبكلا بایغلاو ایموی كلفط روضح دصر -روضحلأ    

 يغبنی يتلاروضح ةسایس اھیدل ةسردملا.روضحلا فظوم ھعبتی
                                                          مھفتو أرقت نأ
                                                                         

 عمتجملل ةحضاو كولس دعاوق اھیدل ةسردملا - كولسلا
 ةداعسو ناما ىلع ظافحلل اھعابتا بجی يتلاو ھلك يسردملا
 لكاشم لصحت نایحألا ضعب يف لافطألا نأ مھفن نحنو  .عیمجلا
 ىلإ عامتسالا متیس نیذلا رابكلا عم   لماعتلا متی فوس اذھو مھنیب
                   .ةلاحلل لح داجیإ يف ةدعاسملاو نیینعملا لافطألا
                                                                          

 دجلا  لمحم ىلع دیدھتلا تالاح عیمج ذخأت ةسردملا - ةجطابلأ
 لكاشم   يأ لحل ةلواحم يف رسألاو لافطألا عم لماعتت فوسو، 
  .مھفتو أرقت نأ يغبنی يتلا ةجطلبلا ةحفاكم ةسایس اھیدل ةسردملا
                                                            

               
   لافطالاورابكلا ةسردملا يف عیمجلا - ةمالسلاو ةحصلا
   ةسایس اھیدل ةسردملا مھنیب امیف لمعلا ةنامأ نامض ىلع نیلوؤسم
        .درف لك اھعبتی نأ بجی يتلا ةمالسلاو ةحصلاب ةحضاو  
  لماعتلل ةیلوألا تافاعسإلا ىلع الماك ابیردت نیبردم اھیدل ةسردملا
                                             .ةسردملا يف ثداوح ةیأ عم
               

 بعلت ایجولونكتلا نأب فرتعت ةسردملا -  ينورتكلالأ نامالأ
 يف لافطألا ةیامحب ةمزتلم يھو ،لافطألا وأ میلعتلا يف اماھً ارود
 اھدنع ةسردملا ،تاھمألاو ءابآلا معدل  .يضارتفالا ملاعلا
 كلافطأ ءاقبإ ىلع ةدعاسملل تنرتنالا ةمالس صوصخب تامواعملا
    .لزنملا  يف وأ ةسردملا يف ءاوس ةنمآ
                                                                            
                            

يواكشلا   
 عموأ كعم ةسردملا لماعتت فیك لوح ىواكش يأ كیدل ناك اذإ   

 نوكتس ةسردملا ةریدم  .انعم ثدحتلل ةقثلاب روعشلا ءاجرلا كلفط
 ثدحتلا لضفألا نمف  .تابوعص يأ لحل مكیلإ ثدحتلل ةدیعسً امئاد
 اذإ  .ربكأ ةلكشم حبصت ال ىتح قلق ردصم كیدل نأ درجمب انیلإ
 ةصاخلا فواخملا عفر نكمی, تلحنإ دقب ةلكشملأ نأب رعشت ال تنك
 عقوم ىلع سرادملا ىواكش ةیلمع دجت فوس .ةرادإلا ةئیھ عم كب
.ةسردملا  

 
 

ةسردملا ةب مایقلا بجی ام  
 نأ ىتح نامألاب روعشلأو ةسردملا ىلإ باھذلا ىلعً ارداق لفطلأ نوكی نأ يغبن
.لضفالأ قیقحت نم اونكمتی  

 مھصحف متیس  ةسردملا هذھ يف نیعوطتملا وأ لمعی صخش يأ -      •
    ىلع فرعتلا ىلع مھبیردت مثو لافطألا عم لمعلل نینمآ مھنأ نم دكأتلل

            
.قلقلاب اورعش مھ اذإ ھلعف بجی امو ،  مھظفحو لافطألا ةیامح  

•  نیذلا ةیامحلل نییئاصخأ ةدایق اھیدل ةسردملا -             
 بجی ام ةفرعمو يفاضإ بیردت ىلع نیلصاحلاو ,لا سإ يد  ىلع اولصح
.قلقلاب اورعش اذإ ھلمع  
                                                 ..........:وھ ةیامحلل نییئاصخأ ةدایق
                                              ..........:وھ ةجطلبلا ةحفاكم لطب
                                           ..........:وھ ينورتكلإلا نامألا لطب

..........:وھ ةیوعرلا ةیاعرلا لماع  
                                             ..........:وھ ةیاقولأ ةدایق

 قلقلاب رعشن تنك اذإ مكعم بنج ىلا ابنج لمعلاوً امئاد كیلإ عمتسن فوس - •
 مكعم تامامتھالا ةكراشم نكمی ال ،نایحألا ضعب يف .رخآ لفط وأ كلفط لوح
 نوص ةسایس اھیدل ةسردملا  . لافطالل ةیعامتجالا ةیاعرلا ةكراشم  دعب ام الإ
 عم ملكتن نأ بجی ىتمو ،عوضوملااذھ لوح تامولعملا نم دیزمب كربخی يذلا
 نم ةخسن ىلع لوصحلا ةیفیك انم بلطا ءاجرلا .لافطألا تامدخ وأ ةطرشلا
                              .نوناقلا اذھ

 نمضتت نأ نكمی .مھسفنأ ظفحو ناماللأ نع دیزملا ةفرعمل كلفط دعاسن فوس - •
 ،ةینورتكلالأ ةمالسلا،ةجطلبلا ةحفاكم ،يحصلا لكألا ىلع سوردلا ةذھ
 عنم ,لوحكلاو تاردخملا ةیعوت ،ةیحص تاقالعو ،قرطلا ىلع ةمالسلاو
 نیقلق اوناك اذإ ھلعف بجی ام كلفط ملعن فوس سوردلا هذھ نم ءزجك .فرطتلا
.مھتمالس ءازإ قلقلاب رعشی وأ  

ةیاعرلا يمدقم/ءابآلا ھلعف بجی ام  
 بجی  .مھئانبأ ةمالس ىلع ظافحلل ةیمھأ رثكألا سانلا مھ ةیاعرلا يمدقم/ءابآلا

ًامئاد كیلع  

لافطألاب ةقلعتملا لغاوشلا ةراثال ةقثلاب رعشا                      •    
معد وأ ةدعاسم ىلإ ةجاحب تنك اذإ ةسردملا ىلإ ثدحتلا               •   
 ةقلعتملا ةمكحملارماوأ ةیأ كیدل ناك اذإ ام يف ةسردملاربخأ          •

لفطلا ةمالسب  

•  لقن لثم  ةصاخلا كتامولعم يف رییغت كانھ ناك اذإ ام ةفرعم ةسردملا ربخأ
ةیوبألا ةیلوؤسملا رییغت ،مسا رییغت ،دیدج لاصتا مقر ىلع لوصحلا ،لزنم  

  ریفوتو       ةسردملأ ىلإو نم كلفط نوذخای نیذلا ةفرعم ةسردملا ربخأ •
 يأب ةسردملا غالبإ كیلع بجی  .ىرخألا ةئراطلا تالاصتالا نم نینثا
ھیلع قفتملا تابیترتلا ىلع تارییغت  

•                      اذاملو بابساللاو ةبئاغ نوكتس كلفط ناك اذإ ةسردملا ربخأ

 
 

 



 

 

 

 

 
؟نامالأ ةیامح وھ ام  
 

  مھب قوثوم  مھلوحرابك سان كانھ نوكی نأ ىلإ ةجاحب بابشلاو لافطألا عیمج
ھسفنأ ءاذیإ نم وأ نیرخآ صاخشأب ررضلا نم نمأمب ظافتحالا نم دكأتلل  
 جئاتنلا لضفأ ىلع لوصحلا نم لافطألا عیمج نیكمتل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو
.ةنكمملا  
؟كلذ متیس فیك  
:بابشلاو لافطألا سانلا عیمج نأ نمضن نأ يغبنی  

ةمات ةیحص ةیاعر   
ةدیج ةحص يف   

نامأ يف   
ةایحلل لضفأ صرف مھیدل   

:ناو  
نیمئالمو نینماتم بابشلاو لافطالأ عم نولمعی نیذلأ صاخشالأ عیمج    

كلذب مایقلل  
ةنما نوكت اھیلإ بابشلاو لافطالأ بھذی ثیح نكامالا عیمج   

...نع اضیأ  وھ نامالأ ةیامح  

 

بابشلاو لافطالل معدلأ میدقت   
ةرورضلأ دنع ةدعاسملل نیرخا صاخشأ ىلع لوصحلأ   

 لفطلأ ناك اذإ لخدتلاو ركبملأ فرعتلأ - ةركبملا ةدعاسملا - 
ةدعاسم ىلإ ةجاح يف باشلأ وأ  

قھارم وأ لفط صخش ناشب اقلق ناك اذإ ةلعف بجی ام ةفرعم   
ىذالل رطخلل نیضرعم باشلأ وأ لفطلأ صخشلأ ناك  اذإ ام يف فرعتلأ   

  ءادتعالأ وأ 
باشلا وا لفطلا ةیامحل تاءارجإ ذاختإ   

 

 اھنأ  .لوألا ماقملا يف  ءاذیإلا وأ ررضلا ثودح عنمل اعم لمعلاوھ نامالأ ةیامح
 بابشلاو لافطألا اھیف نوكت يتلا رسألا كلت عم طروتلاو ةیامحلأ لوح طقف تسیل
.ىذؤت يتلا وأ ىذألل ھضرع رثكألا  

 

.بابشلاو لافطألا نامأ ةیامح نع نیلوؤسم عیمجلأ  

 

 

 

 

...لثم ایاضقلا نم ةعساو ةفئاط نمضتی نامالأ ةیامح  
 

ةجطلبلأ •  
ةیرصنعلأ •  
قیرحلأ نامأ •  
لافطالأ ءاذإ •  
بورھلأ •  
لكالأ تابارطضإ •  
بائتكالأ •  
ةیلقعلأ ضارمالأ لكاشم •  
نیدوقفملأ لافطالأ •   
میلعتلأ •  
ككسلاو قیرطلا - •  

            هایملا ةمالسو ةیدیدحلا 

 
ةءاسإلاب فارتعالا  
 نم بابشلأو لافطالل نامالأ ةیامح , افرطت رثكألا ةیاھن يف
.ةءاسالأ  
 نس نود صخشلأ ضرعتی امدنع وھ لامھالأ وأ لفطلل ةءاسإلأ

.حیحص لكشب لفطلاب ينتعی مل وأ ىذالل18  
 نم ریغصلأ باشلأ وا لافطالل ةءاسإلأ نكمی نایحالا ضعب يف
 مھنأ ةداع نكلو ,ریغص باش وا رخأ لفط وا بیرغ صخش لبق
 ةلئاعلا دارفا الثم .ىذالا مھل ببسی يذلأ صخشلأ نوفرعی
  .ةیعامتجإلأ ةكبشلأ يف صخشوا
 
 ,لاثملا لیبس ىلع ,ناكم يأ يف بابشلا وا لافطالل ةءاسإلا نكمی
 يف وا يلحملا يضایرلا زكرملا يفو ةسردملا يفو لزنملا يف
 ملعی رخأ صخش نایحالا ضعب يف .خلإ تنرتنالأ ,ةسردملا يدان
.أطخ اضیا اذھو .ثدحیام فقول لواحی مل نكلو ثدحی ام  

ةلماعملأ ةءاسإ رثأ  
 مھتایح ىلع رثأتس اولمھأ وأ ةءاسإلل اوضرعت دق نیذلا لافطألأ
 رمتست نأ نكمی ةلیوطلا ىدملأ ضعبل نكلو ریصقلأ ىدملأ يف

 وا ةیلقعلا ةحصلا لكاشم وا ةقالعلأ تابوعصً الثم مھتایح لاوط
.لوحكلا وا تاردخملا مادختسإ ةءاسإ  
 

• بابشلأ ةاباصع فنع -  
• ةیوثنالأ ةیلسانتلأ ءاضعالأ ةیوشت -  
• ةیلزنملأ ةءاسالأ -  
ئانجلا لالغتسالا - •  
• يسنجلأ لالغتسالأ -  
• ةثیدحلا ةیدوبعلا/لافطَالاب راجتالأ -  
• لوحكلاو تاردخملأ -  
• يدسجلا ررضلأ -  
• ةینورتكلالأ ةمالسلأ -  
• نامالأ لكاشم و ةحصلأ -  
• فرطتلأ نم ةیاقولأ -  
 
 
 
 

ةءاسإلأ عاونأ  
.لامھإلاو ةیسنجلاو ةیدسجلاو ،ةیفطاعلا :ءادتعالا نم ةیسیئر عاونأ ةعبرأ كانھ  

ةیفطاعلا ةءاسالأ  

 يفاكلا مامتھالا أبحلا راھظإ نم نیرخالأوا ةیاعرلا يمدقم/ءابالا لشفت امدنع
 ,ةباكلأ , قلقلأ ببسی امم ,اھنم لیلقتلا وأ مكھتلأ وا اوددھتی امدنع مھلافطال
  .مھكولس يف جاعزنالأ وأ ,ةیبصعلأ

ةیدسجلأ ةءاسإلأ  

 وأ لفطلاب ادمع ررضلأ قاحلإ اوبیصی نیرخالأ وا ةیاعرلا يمدقم/ءابالا امدنع
  .رخأ صخش لبق نم ىذألل ضرعتلأ نم لفطلأ يمحی ال وأ ,باشلأ

ةیسنجلأ ةءاسإلأ  

 ةطشنالأ يف ةكراشملاب باشلأ وأ لفطلأ ءارغإ وأ رابجإ ىلع لمشی اذھو
 ناك ءاوس ,فنعلأ نم ةیلاع ةجرد ىلع لمشت نأ ةرورضلاب ةسیل ,ةیدسجلأ
  .ال مأ ثدحی امل كردم لفطلأ

لامھإلأ  

 باشلأ وأ لافطالاب ةیساسالأ تاجاحلأ ةیبلتل ةیاعرلا يمدقم/ءابالا لشفی امدنعوھ
 لافطالأ كرت متی امدنع وأ ةیبطلأ ةیاعرلأ وأ ىوأملأو ,سبالملأو ,ءاذغلل ریغصلأ
   .يمحم وأ نمآ ریغ عضو يف مھلعجی امم بسانملأ فارشإلأ نود

 

ةیلزنملأ ةءاسإلأ  
 ةلماعملأ ءوس وأ فنع وأ دیدھتلأ كولسب وأ ,ةرطیسلاب قلعتت ةثداح يأ 
 اوناك وأ مھ نیذلاو رثكأ وأ اًماع 16 مھرامعأ غلبت نیذلا صاخشألا نیب

 وأ مھسنج نع رظنلا فرصب ، ةلئاعلا نم دارفأ وأ نیمیمح ءاكرش
   .مھتیناسنج

 يف يلزنملأ ءادتعالأ" ثدحی امدنع ةطرشلأ نم ةیبنت ىقلتت ةسردملأ
.لفطلأ ةرسأ  

 ناك اذإ "ةیعامتجإلأ ةیاعرلأ" ب لصتإو ,دصرلأو معدلأ نومدقی فوس
  .ىرخأ تامامتھإ كیدل

 
– لافطألا لالغتسا  
 ةزیم يأ وأ يسنجلا عابشإلا وأ لمعلا وأ حبرلل لفطلا مادختسا وھ 
ىرخأ ةیلام وأ ةیصخش  

 
 


