
ضيرملل تامولعم

– نولوقلا ناطرس صيخشت
؟ينرظتني اذام

،ضيرملا يزيزع ،ةضيرملا يتزيزع
ب دوصقملا .ةركبم ةلحرم يف نولوقلا ناطرس كيدل صخُش
ءاضعأ ىلإ دعب رشتني مل ناطرسلا ضرم نأ “ةركبملا ةلحرملا„
يف نوكي يذلا نولوقلا ناطرس نم ءافشلا متي ام ابلاغو ،ىرخأ
دق ناطرسلاب ةباصإلا صيخشت نإف كلذ عمو ،ةركبملا لحارملا
.ضيرملا ىدل داھجإلاو قلقلا ببسي
ناطرس مھف ىلع ةيلاتلا ةرصتخملا تامولعملا هذھ كدعاست
.هتجلاعم ةيفيك ىلع فرعتلا و نولوقلا

نولوقلا ناطرس :ةدحاو ةحمل يف

ناك اذإ ،ةركبم ةلحرم يف نولوقلا ناطرس نع ثدحتن■
نوكي ام ابلاغ .ىرخأ ءاضعأ ىلإ دعب رشتني مل ناطرسلا
.ةلحرملا هذھ يف ءافشلل الباق

ةظيلغلا ءاعمألا بيصي يذلا ناطرسلا نيب زييمتلا متي■
فلتخت ثيح .ميقتسملا بيصي يذلا ناطرسلا و )نولوقلا(
.يئزج لكشب نيتلاحلا الك يف ةمدقملا تايصوتلا

لاح يف ،ةيحارج ةيلمع ءارجإب ضيرملا ءاربخلا يصوي■
.ةركبملا ةلحرملا يف نولوقلا ناطرس ناك

ةيعاعشلا ةجلاعملا ةطساوب ءافشلا صرف ةدايز انايحأ نكمي■
.يحارجلا لمعلاب ةقفارملا ةيئايميكلا وأ

؟نولوقلا ناطرس صيخشت متي فيك◄

دوجو لاح يف ،ضيرملل نولوقلا ريظنت ءارجإ بيبطلا ىلع يغبني
ريظنتلا ءانثأ بيبطلا موقي ثيح .نولوقلا ناطرسب هتباصإب كش
بجي .ربتخملا يف اھصحف متيل اھب هبتشملا ةجسنألا نم تانيع ذخأب
دكأت لاح يف ضرملا راشتنا ىدم ديدحتل ىرخأ تاصوحف ءارجإ
صحفب ةلاحلا هذھ يف ءاربخلا يصوي ،نولوقلا ناطرسب ةباصإلا
ريوصتلا ةطساوب نيتئرلا صحفب و ةيتوصلا قوف تاجوملاب نطبلا
ةفاضإلاب . يجرشلا سملا قيرط نع ميقتسملا صحفب مث يعاعشلا
)يغُْضم ٌّيِناطَرَس ٌِّدضَتُْسم(AEC يناطرسلا مساولا ةرياعم ىلإ
،ميقتسملا ناطرسب ةباصإلا لاح يف ،كلذ ىلإ فاضت .مدلا يف
ميقتسملا صحفو يسيطانغملا نينرلاب ريوصتلا :ةيلاتلا تاصوحفلا
قيقد ريظنت و ةيتوصلا قوف تاجوملا ةطساوب “لخادلا نم„
.طقف ةقرفتم تالاح يف ىرخأ تاصوحف ءارجإب حصني .ميقتسملل

؟ةركبملا ةلحرملا يف نولوقلا ناطرسب دوصقملا ام◄

داجيإ نم نكمتلل ناطرسلا راشتنا ىدم ىلع فرعتلا مھملا نم
:لحارم ىلإ ناطرسلا ميسقت ضرغلا اذھل متي .بسانملا جالعلا

.ءاعمألل ةيلضعلا ةقبطلا ىلع ناطرسلا رصتقي:I ةلحرملا■

نم ةيجراخلا ةقبطلا ىلإ ناطرسلا لوصو:II ةلحرملا■
.رواجملا جيسنلاب هومن وأ ءاعمألا رادج

هب ةطيحملا ةيوافمللا دقعلا يف ناطرسلا رشتني:III ةلحرملا■
.ىرخأ ءاضعأل هتباصإ نود

.ىرخأ ءاضعأ ىلإ ناطرسلا راشتنإ:VI ةلحرملا■

.ةركبملا لحارملابIII ىلإI نم لحارملا ىمست

؟ةركبملا ةلحرملا يف ضرملا راسم نوكي فيك◄

.ضيرملا حلاص يف ةلاحلا هذھ يف ضرملا ريس نوكي ام ابلاغ
ءافشلا صرف تناك ركبأ ضرملا فشك ةلحرم تناك املك
مھتباصإ صيخشت دعــــب تاونس5 ىضرملا شيعـــي.لضفأ
:ةيلاتلا بسنلاب ضرملاب

يف نولوقلا ناطرسب نيباصم صخش001 نيب نم59■
I ةلحرملا

يف نولوقلا ناطرسب نيباصم صخش001 نيب نم58■
II ةلحرملا
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؟ةركبملا ةلحرملا يف نولوقلا ناطرس ةجلاعم متي فيك◄

اذھل .ضرملا نم ءافشلا وھ ةركبملا لحارملا يف جالعلا نم فدھلا
ال.III ىلإI نم تالاحلا يف ةيحارج ةيلمع ءارجإب ءاربخلا حصني
باصملا ءزجلا لاصئتساب ةيلمعلا ىلع فرشملا يبطلا مقاطلا موقي
ايفاك اءزج لاصئتساب اضيأ موقي امنإ .طقف ءاعمألا نم ناطرسلاب
.يعملا نم اريبك امسق يأ– ميلسلا جيسنلا نم
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ضيرملل تامولعم

ةيلمعلا لبق اوقلتي نأIII وII ةلحرملا ىضرم ىلع يغبني■
ريخألا اذھ نوكي نأ و ،ايفاضإ ايعاعشإ اجالع ةيحارجلا
يئايميكلا جالعلا( ةرورضلا دنع يئايميك جالعب ًاقفارم اضيأ
نأ ةماھلا تاساردلا ضعب ترھظأ .)يعاعشإلا جالعلا عم
جالعلا ربتعي ثيح .تاساكتنإلا ضعب بنجت ىلع دعاسي كلذ
،ليلقب ةيلاعف رثكأ يئايميكلا جالعلا عم ةكراشملاب يعاعشإلا
هذھل نكمي .ةيبناجلا تاريثأتلا نم ديزملاب اضيأ طبترم هنكل
ةيلمعلا لبق تمت اذإ ربكأ ةدئاف تاذ نوكت نأ ةجلاعملا
ضيرملا اھلمحتي نأ نكمي ثيح ،اھدعب سيل و ةيحارجلا
ةلاطإ ىلع لمعت اھنأ تبثت مل تاساردلا نأ الإ .لضفأ ةفصب
ةيلمعلا لبق ىقلت نم ىلع يغبني .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةرتف
نأ ،يئايميكلا جالعلا عم ةكراشملاب ايعاعشإ اجالع ةيحارجلا
.كلذ دعب يئايميك جالعل ةيفاضإ ةفصب عضخي

.ممتملا جالعلا نم ناطرسلا نمI ةلحرملا ىضرم ديفتسي ال■
.ايليمكت اجالع مھئاطعإ يغبنيال اذھل و

كسفنب هب مايقلا كنكمي ام◄
ةلضعلا ىلع ظافحلا ىلإ ةيحارجلا ةيلمعلا تدأ نإ و ىتح■

تابوعص ضيرملا ىدل ثدحي نأ نكمملا نم هنإف ،ةرصاعلا
هذھ قرغتست دق :ربصلاب يلحتلا كيلع كلذل ،زربتلا ءانثأ
دق .نسحتت ىتح نينس انايحأ و رھشأ ةعضب تابوعصلا
وأ ضوحلا ةلضع بيردت لثم تاءارجإلا ضعب دعاست
.تابوعصلا هذھ يطخت ىلع يعيبطلا جالعلا

ةيجرش ةحتف مھل تيرجأ نيذلا ،صاخشألا بردتي نأ نكمي■
ثيح .مھتلاح عم لماعتلا ةيفيك زيجو تقو يف ،ةيعانطصا
ةدوعلا نم تقولا ضعب رورم دعب نيباصملا نم ريثك نكمتي
ةسرامم و رفسلا اضيأ مھنكمي ام ابلاغو ،ةيمويلا مھتايح ىلإ
نم نوكي دق .ايندب ادھج بلطتت ةنھم ةلوازم وأ ةضايرلا
ءاقدصألا نم لك عم ةحارصب كلذ نع ثدحتلا اضيأ ديفملا
.ةيتاذلا ةدعاسملا تاعومجم يف وأ ،ءالمزلا و

معدلا نم ةدافتسإلا كنكمي ،ديدش يسفن ءبع نم يناعت تنك اذا■
ماروألا ملع يئاصخأ لبق نم ناطرسلا ىضرمل مدقي يذلا
.ةيناكمإلا هذھ نع نيجلاعملا كءابطأ رسفتسإ .نييسفنلاو

جالعلا :ةمتت◄

،ةيحارجلا ةيلمعلا دعب نوجاتحي نيذلا صاخشألا ضعب كانھ
رغف( يعملل ةيعانطصإ ةيجرش ةحتفل ،ةمئاد وأ ةتقؤم ةرتفل
اتقؤم ةيعانطصإلا ةيجرشلا ةحتفلا هذھ لثم ءارجإ متي .)يفئافللا
ةحتفلا ىقبت .ميقتسملا يف ناطرسب نيباصملا صاخشألا مظعمل
نيب نم صخش2 ىلإ1 ىدل ةمئاد ةفصب ةيعانطصإلا ةيجرشلا

اذھ نأ الإ .ةيحارج ةيلمع مھل تيرجأ نمم صاخشأ01
يعملا ناطرسب نيباصملا ىضرملا ىدل ثودحلا ردان ءارجإلا
ةنيعم تالاح يف ءاربخلا يصوي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ظيلغلا
.ىرخأ تاجالعب

ةظيلغلا ءاعمألا ناطرسب ةباصإلا ةلاح يف ةيليمكت تاجالع◄

ةيلمعلا دعب يئايميكلا جالعلا ديزي نأ ةنيعم تالاح يف نكمي
لاصئتسا وھ كلذل طرش مھأ و .ءافشلا صرف نم ةيحارجلا
:يلي ام ةيقبتملا تالاحلا ىلع قبطني .لماك لكشب ناطرسلا

ىلع ناطرسلا نمIII ةلحرملا ىضرم لصحي نأ يغبني■
هنأب ةميق تاسارد ترھظأ ثيح .قفارم يئايميك جالع
نيجلاعم ضيرم001 نيب نم ضيرم41 ىلإ01 ل نكمي
ديق ىلع ءاقبلل لضفأ صرف مھيدل ديزي نأ ةقيرطلا هذھب
.ةايحلا

نمIIةلحرملاىضرم ىدل ةـــــــحضاو ريغ تاساردلا■
دق ممتملا يئايميكلا جالعلا نأ ىلع ةلدأ كانھ .ناطرسلا
ىلع يناودع ناطرسب نيباصملا ىضرملا ضعب دعاسي
.ضرملا ىلع بلغتلا

نمI ةلحرملا ىضرم ممتملا يئايميكلا جالعلا ديفي ال■
.ايئايميك اجالع اوقلتي ال نأ يغبني كلذل ،ناطرسلا

ميقتسملا ناطرسب ةباصإلا ةلاح يف ةيليمكت تاجالع◄

– امعاد ارود بعلي هنوك ،يعاعشإلا جالعلا ىلإ ءوجللا متي دق
نيباصملا ىضرملا ىدل– يئايميكلا جالعلل قفارم جالعك اضيأ
:ةدح ىلع ةلحرم لك ىلع يلي ام قبطني .ميقتسملا ناطرسب

تامولعملا نم ديزملا◄
ةيفاضإ طباور و تاَّيِجَھْنَملا ،رداصم
ةيفاضإ طباور و تايجھنملا ليلد ،ةلمعتسملا عجارملا عيمج دجت “ةركبم ةلحرم يف نولوقلا ناطرس„ ضيرملا تاداشرإل ةثيدح ةيملع تاسارد و فراعم ىلع ضيرملاب ةصاخلا تامولعملا هذھ دمتعت
heurf-sberkmrad/kidohtem-dnu-nelleuq/nenoitamrofnizruk/ed.noitamrofni-netneitap.www:يلاتلا طبارلا تحت

gro.ofnitap.www:“نولوقلا ناطرس„ عوضومب ةصاخلا ةرصتخملا تامولعملا نم ديزملا

تاذلا ةدعاسم تاعومجمب لاصتإلا
06981013030 :فتاھلا،ed.sokan.www:)تاذلا ةدعاسم تاعومجم ةدناسم و عيجشتب ةصاخلا تامولعملل ةينطولا ةحلصملا(SOKAN ب لاصتإلا ،كنم برقلاب تاذلا ةدعاسم ةمظنم ىلع فرعتلل
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:نومضملا نع لوؤسم
 )QZÄ(بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:ليميإلا
ed.qza@noitamrofninetneitap:فلكملا فظوملا\ليميإلا

gro.ofnitap.www
ed.qzea.www
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