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 تانايبلا ةيصوصخ ةسايس

 ةمدقم

 نيلوؤسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ لمشيو( ةيعمجلا حلاصل لمعي نم لك ىلع تانايبلا ةيصوصخ بجوت

 نيعربتملاو نيحناملا تانايب هيصوصخ ىلع ةظفاحملا )نيعوطتملاو نيراشتسملاو نيفظوملاو نيذيفنتلا

 يف حضويس ام بسح ادج قيض قاطن يف الا دحا يأل اهتكراشم مدعو نيديفتسملاو نيعوطتملاو

  .ةحلصملا هيضتفت امب طقف ةيعمجلا ضارغأل ةصاخلا تانايبلا مادختسا ةسايسلا بجوت امك ةيلاتلا تارقفلا

 قاطنلا

 نيلوؤسملا وا ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ اوناك ءاوس ةيعمجلا حلاصل لمعي نم عيمج ىلع ةسايسلا هذه قبطت

  .ةيعمجلا يف مهبصانم نع رظنلا فرصب نيراشتسم وا نيعوطتم وا نيفظوم وا نيذيفنت

 تانايبلا

 يأ وا تالسارملا وا ينورتكلالا ديربلا وا ةيصخشلا تانايبلا لثم ةصاخ وا هماع تانايب يأ لمشت انه تانايبلا

  .ةيعمجلا تامدخ نم نيديفتسملا وا نيعربتملا ،نيعوطتم ءاوس ةيعمجلل مدقت ىرخأ تانايب

  تانامضلا

 ةيعمجلا لخاد اهتيصوصخ ىلع ةظفاحملاو تانايبلا عم لماعتلا تاءارجإ حيضوت ىلإ ةسايسلا هذه فدهت

  :ينورتكلالا ةيعمجلا عقوم لالخ نم وا

  رشنلا ىلع اوقفاوي ملام ةمات ةيرسب اهعم نيلماعتملا تانايب عيمج عم ةيعمجلا لماعتت نا •
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  .مهنذا نود ىرخأ ةهج يأ عم اهعم نيلماعتملا تانايب ةكراشم وا عيبب موقت نل •

 وا اهتطساوب ءاوس اهعم نيلماعتملل ةيصن لئاسر وا تاليميا يأ ةيعمجلا لسرت مل •

  .مهنذا نود ىرخأ ةهج يأ ةطساوب

 نوكت ناو ،دجو نا ،ينورتكلالا اهعقوم ىلع تانايبلا ةيصوصخ ةسايس ةيعمجلا رشنت نا •

  ةينورتكلا وا ةعوبطم بلطلا دنع ةرفوتم

  .ةينورتكلالا عقاوملل تانايبلا ةيصوصخب ةصاخ ةسايس ةيعمجلل نوكي نا •
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 ةينورتكلالا عقاوملل تانايبلا ةيصوصخ ةسايسل جذومن

 اندوزت يتلا تانايب ةيصوصخ ىلع ةظفاحملاب كل دهعتنو تنرتنالا ىلع انعقومل كترايز ىلع ميركلا رئازلا اهيأ كركشن

  :يلي امك يهو كتانايب ةيصوصخب ةقلعتملا انتسايس حيضوتب كل مزتلن امك .عقوملا لالخ نم اهب

  .ينورتكلالا انعقوم عم اهكراشت يتلا تانايبلا مادختسا ةيفيك هفرعم كقح نم •

 انددعا دقو تانايبلا ةيرس ىلع ظافحلاب مزتلنو عقوملا اذه يمدختسمو راوز عيمج قوقح ةيامحب كزتلن •

 عقوملا اذه ىلع اهرشنو تانايبلا عمج يف هعبتن يذلا جهنلا نع حاصفإلل هذه ةيصوصخلا ةسايس

  .ينورتكلالا

 'افحلل ةمئالملا ةقيرطلاب الا تانايبلا كلت مدختسن مل فوسو ،ىربك ةيولوأ انل لكشت كيصوصخ نا كل دكؤن •

  .نمآ لكشب كتيصوصخ يلع

 .ةيراجت ةطشنأ يأ سرامي ال عقوملا نا اضيأ كل دكؤن •

 ميركلا مدختسملل هنع نالعإلا متي ام ءانثتساب ةيراجت ةهج يأ عم ةيصخشلا تانايبلا لدابتب ًايئاهن موقن ال •

  .كلذ ىلع هتقفاوم دعبو

  .يجيورت وا يراجت ىوتحم تاذ لئاسر لاسرإب ماركلا نيمدختسملا تانايب مادختساب ايئاهن موقن ال •

 وا ةينطولا تاساردلا لمع فدهب ءارآلا ذخاو تانايبتسالا لمعل عقوملا يف ةلجسملا تانايبلا مدختسن دق •

  راوزلل ةيلاعفو ةلوهس رثكأ مادختسا ةبرجت ميدقتو عقوملا ريوطت

 ةيثحبلا عيراشملل عربتلا يف مكتبغر لاح يف ةجاحلا دنع مكعم لصاوتلا نم اننكمي امك .ماركلا نيمدختسملاو •

 اندعاست ثيح ةيعمجلا اهب موقت يتلا ةيريخلا لامعالاو عيراشملا نم دجتسي ام ىلع عالطالا يف مكتبغر وا

  .ناكمإلا ردق كتابلط ذيفنتو كتاراسفتسا نع ةباجإلا وا كعم لصاوتلا يف تانايبلا هذه
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 كبلط لامكتسا ةيلمع يف ةمزال تاهجلا هذه تناك اذا الا ةيجراخ فارطأ عم تانايبلا هذه هكراشمب موقن ال •

 نم تانايب يأ ىلع اهلامتشا نود ةيئاصحإ وا هيثحب ضارغأل مدختست هيعامج تانايب راطا يف كلذ نكي ملام

  .كب فرعتلل اهمادختسا نكمملا

 جماربلاو تاقيبطت لالخ نم هينورتكلا وا ةيلا ةروصب تانايبلاو تانايبلا عم لماعتلا متي ،ةيعيبطلا تالاحلا يف •

  .تانايبلا كلت يلع مهعالطا وا نيفظوملا ةكراشم كلذ مزلتسي نا نود ،كلذل ةددحملا

 هعالطا مزلي نم وا ةيباقرلا تاهجلا وفظوم اهيلع علطي دق "اياضقلا وا تاقيقحتلاك " ةيئانثتسا تالاح يفو •

  .ةيئاضقلا تاهجلا رماواو نوناقلا ماكحأل اعوضخ كلذ ىلع

 يف الا عقوملا ىلع اهءارجا متي يتلا تالماعتلاو تامدخلا ةفاك ىلع هذه ةيصوصخلا ةسايس قبطنت •

 ةيصوصخ ةسايس اهل نوكي هنأف ،ةيصوصخ تاذ تالماعت وا تامدخ ىلع صنلا اهيف متي يتلا تالاحلا

  .هذه ةيصوصخلا ةسايسب ةجمدم ريعو ةلصفنم

 اهيطغت الو ،انترطيس جراخ عقت ىرخأ ةينورتكلا عقاومل طباور ىلع عقوملا يوتحي دق كلذ نم مغرلا ىلع •

 ىلع ةحاتملا طباورلا مادختسا لالخ نم ىرخأ عقاوم ىلا لوصولاب تمق لاح يف ،هذه ةيصوصخلا ةسايس

 امم عقوملا اذه ةسايس نع فلتخت دق يتلاو ،عقاوملا هذهب ةقلعتملا ةيسايسل عضختس كنإف ،انعقوم

  .عقاوملا كلتب ةقلعتملا ةيصوصخلا ةسايس ةءارق كنم بلطتي

 تانايبلا ةيامحل ًاقرط مدختست دق تاباوب وا عقاومل هينورتكلا طباور ىلع يوتحت دق ةباوبلا هذه •

 عقاوملا تايصوصخ قرطو تايوتحم نع نيلوؤسم ريغ نحنو انيدل ةمدختسملا قرطلا نع فلتخت اهتيصوصخو

 ىلإ عوجرلاب كحصننو اهتيامح ةيلوؤسم اهتاهج ىلوتتو ةرازولا عقوم ةفاضتسا تحت عقت ال يتلا ىرخألا

  .عقاوملا كلتب ةصاخلا ةيصوصخلا تاراعشا

 اذه جراخ ثلاث فرط يأ ةحلصمل كتانايب وا كتانايبب ةرجاتملا وا ريجأتلا وا عيبلاب موقن نل لاوحألا لك يف •

  .اهتيرسو اهيلع لصحتن يتلا ةيصخشلا تانايب ةفاك ةيصوصخ ىلع تاقوألا ةفاك يف ظفاحنسو .عقوملا
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 عقوملاف ،ينورتكلالا لاجملاب ةقلعتملا نيناوقلا قاطن يف ريغتلاو ،ةينقتلا لاجم يف لئاهلا روطتل ارظن •

 ذيفنت متيو امئالم هاري تقو يأ يف اهطورشو هذه ةيصوصخلا ةسايس دونب ليدعت يف قحلاب ظفتحي

  .ريثأت تاذ تاليدعت ةيا ءارجا ةلاح يغ مكراطخا متيو .ةحفصلا هذه ىلع تاليدعتلا

 تاينقتلا مادختساب ةلسرملا ةيصخشلا تانايبلاو ينورتكلالا نيزختلا نيمأت متي ،ةيصخشلا تانايب ىلع ظافحلل •

  .ةبسانملا ةينمألا

 ديربلا ىلع انعم لصاوتلا لالخ نم ةسايسلا هذه صوصخب كتاراسفتسا نع ةباجإلل امئاد انب لاصتالا كنكمي •

 info@sharikhealth.com ينورتكلالا

 


