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الضًباحت:
اهدؿب الاكخهاص ألازضغ نِخا صولُا باعػا مىظ ؿترة خضًثت العهض وؿبُا ،ؿهى ٌؿدىض إلى علىص ػمىُت مً الخدلُل
والىلاف بكان الخـاعل بين البكغ ،الاكخهاص والبِئت ،وٍغجبط جىىٍىه الجىهغي بمـهىم الخىمُت اإلاؿخضامت.
ّ
ّ
الخدلُل الاكخهاصي ،ومع اػصًاص ّ
واججهذ أػلب ّ
الضؼىط
الضعاؾاث والبدىر والخلاعٍغ إلى إصماج ُملاعبت الاؾخضامت في
ً
ي ّ
الىجاعت والـعالُت الاكخهاصًت مما ّ
مهض الطغٍم
الؿياهُت وألاػماث اإلاالُت والاكخهاصًت أنبذ الاهخمام واضحا بعىهغ
ّ
الكاملّ ،
وجم الغبط بين اإلاعطُاث الاكخهاصًت (جؼاًض الؿيان وجضهىع اإلاىاعص
هدى هـعُت صعاؾت الاكخهاص في مـهىمه
الطبُعُت) ،والاحخماعُت (العضالت والخىمُت الاحخماعُت) والبُئُت (العضالت الجُلُت للحـاظ على اإلاىاعص الطبُعُت)
هخدضًاث "حضًضة" لالكخهاص العاإلاي.
خُث جضمىذ الىزُلت الخخامُت إلاؤجمغ عٍى  20 +أن اإلاؿخلبل الظي ههبى إلُه في ؾُاق الاكخهاص ألازضغ والخىمُت
اإلاؿخضامت هىاللضاء على الـلغ ،باعخباعه أخض ألاصواث الهامت اإلاخاخت لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت .وصعذ مىظمت ألامم
اإلاخدضة إلى صعم البلضان اإلاهخمت باالكخهاص ألازضغ مً زالٌ إًجاص ألاهماط اإلاالئمت وجىؿير ألاصواث واإلاىهجُاث ،جىحُه
الاؾدثماعاث هدى بىاء عأؽ اإلااٌ الطبُعي وزضماث الىظم ؤلاًىىلىحُت وصعم ؾُاؾتها الظي ؾِؿاهم في جىىًٍ أهماط
ً
الضزل وؾبل اإلاعِكت والغؿاه للـلغاء .وؾدؿـغ هظه ؤلانالخاث أًضا عً همى اكخهاصي عام وؾدؿخدث اإلاؼٍض مً
الخجاعة في الؿلع اإلاىخجت بطغق مؿخضامت.
هما ٌكيل الاكخهاص ألازضغ أصاة جدلُلُت اكخهاصًت حضًضةً ،لىم عليها اكخهاص الضوٌ ممثال جدض حضًض لالكخهاص
العاإلاي،خُث اكترن بملاعباث الاؾخضامت الخىمىٍت الكاملت ،لخدلُم الغؿاه بأبعاصه الثالر :الاكخهاصي وما ًدىٍه مً
معطُاث ،الاحخماعي وما ٌكخمله مً عضالت وجىمُت احخماعُت وأزيرا البعض البُئي الظي ًدمل العضالت الجُلُت للحـاظ
على اإلاىاعص الطبُعُت.
وبالخالي أنبذ الاكخهاص ألازضغ ٌكيل وؾُلت للخىمُت اإلاؿخضامت مً قأنها جىحُه الضوٌ إلى جدلُم ألامثلُت في
اؾخؼالٌ مىاعصها والخغوج مً عضًض ألاػماث الحالُت واإلاؿخلبلُت التي جلىح على ألاؿم هأػمت الؼظاء ،اإلاىار ،الىكىص
والطاكاث ؾُما ػير اإلاخجضصة ،الخىىع البُىلىجي ،ألاػماث اإلاالُت والاكخهاصًت هظه ألاػماث التي ههىـها إلى أػماث
اكخهاصًت ،احخماعُت وبُئُت.

أهضاؾ اإلالخلى:
نهضؾ مً زالٌ هظا اإلالخلى إلى:
 الخأهُض على إن الاكخهاص ألازضغ هى وؾُلت للخىمُت اإلاؿخضامت ولِـ بضًال لها. الاكخهاص ألازضغ ًدلم الخيامل بين ألابعاص ألاعبعت للخىمُت اإلاؿخضامت وهى ألابعاص البُئُت والاحخماعُتوالاكخهاصًت والخلىُت أو ؤلاصاعٍت
_ الخأهُض على ضغوعة جطىَع الاكخهاص ألازضغ مع ألاولىٍاث وؤلامياهُاث الىطىُت .
_وضع جهىع إلطالق اؾتراجُجُاث الخدىٌ إلى الاكخهاص ألازضغ.
_حؿلُط الضىء على أهم الخدضًاث التي حعُم جدلُم اكخهاص ازضغ .
_الخأهُض على ضغوعة جطبُم مبضأ اإلاؿؤولُاث اإلاكترهت بين ألاحهؼة اإلاعىُت للضولت لالهخلاٌ الطىعي نىب
الاكخهاص ألازضغ.
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مداوع اإلالخلى:
اإلادىع ألاوٌ :الخهىعاث اإلاؤؾؿُت وهُيل الخىمُت اإلاؿخضامت في اإلاىاطم العغبُت.
-

الاكخهاص ألازضغ إلاىاحهت الخدضًاث البُئُت وزلم ؿغم عمل (مكاعَع الاكخهاص ألازضغ في الجؼائغ)؛
الاكخهاص ألازضغ مؿاعاث إلى الخىمُت اإلاؿخضامت واللضاء على الـلغ في الضوٌ العغبُت ( هماطج وججاعب خُت
مع الترهيز على الخجغبت الجؼائغٍت)؛
مكاعَع الاكخهاص ألازضغ في الضوٌ العغبُت هخمهُض للخيامل ؤلاكلُمي العغبي؛
وضع جهىع إلطالق اكخهاص مبني على إؾتراجُجُت الاهخلاٌ إلى اكخهاص ازضغ (أػمت الطاكت ،الىكىص الاخـىعي
،ألاػماث الاكخهاصًت ،ؾُاؾاث الخسـُف مً اهبعار الؼاػاث اإلاؿببت لالخخباؽ الحغاعي )....،؛
جلضًم ملترخاث لخطىٍغ اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت أو الاكخهاصًت في ضىء مخطلباث الاكخهاص ألازضغ.

اإلادىع الثاوي :صوع ؤلاهـاق و الاؾدثماع الحىىمي في اإلاجاالث التي جدـؼ الخدىٌ إلى الاكخهاص ألازضغ في
اللطاعاث الاكخهاصًت.
-

حشجُع الابخياع والاؾدثماع في الدؿىٍم ألازضغ؛
الاؾدثماع في الخىىىلىحُا الخضغاء والطاكاث اإلاخجضصة؛
جىؿير اإلاؤهالث العلمُت الالػمت لدكىُل الاكخهاص ألازضغ وجطىٍغ الىماطج الاكخهاصًت اإلاؿخضامت؛
صوع مىظماث اإلاجخمع اإلاضوي والحغواث الاحخماعُت في بىاء وجىمُت الثلاؿت البُئُت و الاحخماعُت.

اإلادىع الثالث :جدلُم ألاهضاؾ ؤلاؾتراجُجُت الخضغاء ضمً مؿاع الاكخهاص ألازضغ وجدلُم الخىمُت
اإلاؿخضامت.
-

ؾُاؾت الاكخهاص الحُىي في جدلُم الاكخهاص ألازضغ اإلاؿخضام؛
الىظم الاًىىلىحُت الحضًثت ( الىغبىن ألاػعق ،الؼاباث الؼعكاء )...لبىاء اكخهاصًاث زضغاء قاملت؛
الظغوؾ الخمىُيُت إلابضأ الاكخهاص ألازضغ والخىمُت اإلاؿخضامت؛
جمىٍل الاهخلاٌ إلى الاكخهاص ألازضغ؛
الاكخهاص ألازضغ في الجؼائغ – مساوؾ الحاضغ وجدضًاث اإلاؿخلبل.-

اإلادىع الغابع :الاكخهاص الضائغي
-

مـهىم الاكخهاص الضائغي ،واهم ججاعب الضوٌ الىاجحت في هظا اإلاجاٌ؛
اججاهاث الاكخهاص الضائغي :إعاصة الخضوٍغ للمسلـاث أو الخهمُم الضائغي مً البضاًت؛
متى جضزل الجؼائغ عهغ الاكخهاص الضائغي ؟
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قغوط اإلاكاعهت :
اإلاكاعهت مـخىخت لجمُع الاؾاجظة وطلبت الضهخىعاه بالجامعاث والباخثين والخبراء واإلاهخمين بمسخلف الهُئاث.
جغؾل اإلاكاعواث باللؼاث :العغبُت ،الـغوؿُت وؤلاهجليزًت وؿم الكغوط آلاجُت:
 أن ًىىن البدث اإلالضم مؿخىؿُا الكغوط العلمُت اإلاخعاعؾ عليها مغحعُا وضمً مىضىعاث مداوع اإلالخلى؛-

أن ال ًىىن البدث اإلالضم كض جمذ اإلاكاعهت به في ملخلُاث ؾابلت أو جم وكغه أو كبل لليكغ في أي مجلت علمُىت
او ملخلى ؾابم صازل او زاعج الجؼائغ ؛

-

أن ًىىن البدث اإلالضم على أهثر جلضًغ في خضوص عكغًٍ ( )20نـدت وال ًلل عً عكغ ( )10نـداث بما في
طلً كائمت اإلاغاحع والهىامل والىعكت ألاولى؛

-

جخضمً الىعكت ألاولى العىىان اليامل للبدث ،اؾم الباخث وعجبخه العلمُت واإلاؤؾؿت الجامعُت الخابع لها،
الهاجف ،البرًض الالىترووي،وملخها للبدث ال ًؼٍض عً زماهُت أؾطغ بلؼخين إخضاهما اللؼت العغبُت ،ؿضال عً
ولماث مـخاخُت؛

-

جىىن اإلاؿاؿت مـغصة بين ألاؾطغ ،أما هىامل الهـدت ؿخىىن هما ًلي2 :ؾم مً حمُع الجىاهب؛

-

ًىخب البدث اإلالضم بالعغبُت بسط Traditional Arabicحجم 14في اإلاتن و 12في الهامل أما الخط الالجُني
ؿبىىع Times New Romanحجم 12في اإلاتن و 10في الهامل؛

-

ًغكم التهمِل بطغٍلت آلُت  ،note de finعلى أن حعغض في نهاًت البدث بالترجِب؛

-

ًبلؽ ناخب البدث باؾخالم بدثه ،وول بدث ال ًىاؿم الكغوط ،ال ًغؾل للخدىُم هما ال حعمل هُئت اإلالخلى
على إزطاع ناخبها؛

-

جسضع ول ألابدار والضعاؾاث للخدىُم الؿغي لخلغٍغ مضي نالخُتها لليكغ.

-

البدث اإلالضم إلى اإلالخلى ال ًغص إلى أصحابه ؾىاء كبل ام لم ًلبل؛

-

اللجان العلمُت للملخلى ػير ملؼمت بالبدث في اإلاىخباث أو على الىذ للخأهض مً هلاء البدث اإلالضم ،ؿأي إزالٌ
بأنالت البدث جلع مؿؤولُخه باليامل على ناخبه ؛

-

في خالت البدىر اإلاكترهت ًخم الخىـل بالىـلاث إلاكاعن واخض ؿلط؛

 ول البدىر اإلالبىلت جيكغ في هخاب اإلالخلى الحامل لتركُم صولي؛-

جغؾل ول اإلاكاعواث على البرًض الالىترووي للملخلى :
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Coll.eco2018@gmail.com

لجان اإلالخلى:
عئِـ اإلالخلى :الدكتورة ليليا بن منصور
عئِـ اللجىت العلمُت للملخلى :الدكتورة شامية بن عباس
عئِـ اللجىت الخىظُمت للملخلى :ألاستاذ عبد الجليل جباري

جىاعٍش مهمت :
-

-

-

-

 أزغ أحل الؾخالم البدىر واملت2012/02/25 : ًخم إبالغ اإلاكاعهين بيخائج الخدىُم2012/03/15 : -جاعٍش اوعلاص اإلالخلى2012/05/03-02 :

-

عؾىم اإلاكاعهت في اإلالخلى :
 ألاؾاجظة 2000 :صج طلبت الضهخىعاه 4000 :صججخضمً عؾىم اإلالخلى خلُبت اإلالخلى ،مهاعٍف الخىلل صازل والًت زيكلت وجيالُف ؤلاكامت وؤلاطعام طُلت
ؿترة اإلالخلى.
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