
ضيرملل تامولعم

ءابرقألل حئاصن– بائتكإلا

،ضيرملا يزيزع ،ةضيرملا يتزيزع

نيباصملا صاخشألا براقأل ةھجوم هذھ تامولعملا ةقرو
،تاداشرإلا و حئاصنلا نم ةقاب كل مدقت يھف .بائتكإلا ضرمب
كبيرقل و كل مھملا نم .ةلاحلا هذھ عم كلماعت ةيفيك صوصخب
ةلماش تامولعم عمج ىلع ناكمإلا ردق لمعت نأ ،ضيرملا
اذھب تامولعملا نم ديزملا دجت .بائتكإلا ضرم صوصخب
ةقرو ىلع اضيأ و ضيرملل تاداشرإ يف صوصخلا
.)ةيفلخلا ةھجلا رظنأ( “بائتكإلا„ تامولعملا

ةبعص ةلاح يف شيعلا

.بائتكإلا ضرمب تاذلاب هبيرق ةباصإ نع لوؤسم دحأ ال
ال اذھف .انم يأ بيصت نأ نكمي و ةددعتم ضرملا اذھ بابسأ
صاخشألا نم ديدعلا ىتح لب ،بسحف باصُملا قھري
بعصلا نم هنإ .هنم نوبرقملا صخألاب و – هب نيطيحملا
ال نكل و هتدعاسم ديرت تنأ.يناعي بيرق صخش ةيؤر لمحت
.كلذل حجنألا ةقيرطلا فرعت
يف رثأت نأ كبيرق اھنم يناعي يتلا مالآلا نم ةعومجمل نكمي
ةيمويلا مكتايح ىلع ىرخأب وأ ةروصب بيرقلا لبقتسملا
.ةكرتشملا

ً:الثم هذھ لمشت و

بائتكإلا و نزحلا نم ءاوجأ■
ةبآكلا و مامتھإلا نادقف■
بعتلا و زيفحتلا لماوع صقن■
هابتنإلا و زيكرتلا فعض■
سفنلاب ةقثلا و رازتعإلا فعض■
ةميقلا مادعنإ و بنذلاب روعشلا■
“دوسألا لبقتسملا„ و لبقتسملا نم هيف غلابم فوخ■
مونلا تابارطضإ■
راحتنإلا وأ توملا يف ريكفتلا■
و ةدعملاب مالآ ،ةيھشلا تابارطضإ لثم ،ةيدسج مالآ■

ساسحإلا اضيأ وأ سفنتلا يف قيض ،ةخودلا ،مالآ ،ءاعمألا
ردصلا و قنعلا ىوتسم ىلع طغضب

ةبعص ةلاح يف شيعلا

و هتيعضو مھفتت رمألا لوأ يف كنوك كبيرق دعاسي■
كيلع بجي .ةغلابملا نود ةيدجب هضرم تذخأ اذإ .هسيساحأ
هتلاح نأ و ةنكمم ةدعاسملا نأ هغلبت نأ تقولا سفن يف
.لبقتسملا يف نسحتتس

ةدعاسم نع ثحبلا ،هرارق يف كبيرق دناست نأ مھملا نم■
قلعتي رمألا ناك ول لمعتس تنك امك طبضلاب – ةفرتحم
.ىرخأ ضارمأب

.ةبعص ةلحرم يف هل قفارمك كسفن ىلإ رظنلا كناكمإب امبر■
يتلا ءايشألا يف رمألاب ينعملا دناست نأ اضيأ دعاسملا نم
مايقلا لثم ،ةريغصلا ةطشنألاب ديدج نم ءادتبإلا :هديفت
ئشب هعم مايقلا وأ .ضعبلا مكضعب عم ثدحتلا وأ ةحسفب
.ىقيسوملا عامس لثم ،هدعسي

تمُق نإ ،كبيرقل دعاسملا نم نايحألا ضعب يف نوكي■
وأ ةيودألل مظتنملا لوانتلاً الثم يأ ،جالعلل هعبتتل هابتنإلاب
كنأب سحي هلعجت نأ نود نكل و – يسفنلا بيبطلا ةرايز
.هبقارت

ال اذھ .كتدعاسم ضفرب انايحأ كبيرق موقي نأ نكمملا نم■
نورخآلا .ضرملا ببسب هنكل و ،صخشك تنأ كيلإ عجري

نود كلذ تمرتحإ اذإ .كتاحارتقإ لبقت امئاد نوعيطتسي ال

ً.اريثك هدعاستس كنإف ،ًابضاغ عجارتلا

ريشت كنأل ،ضرملا ةيمھأ نم للقت نأ اتاتب كيلع بجي ال■
.دصق ريغ نع كلذ ناك ول و ىتح ،هلبقتت ال كنأ كبيرقل
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كسفنل هلعف كنكمي اذام

نع يلختلل ،بئتكملا صخشلل كتياعر ءانثأ رطضت دق■
ءاقل ،ةضايرلا ،تاياوھلا لثم ،اھبحت يتلا ءايشألا نم ريثكلا
،ينانألا نم هنأ كل حضتي نأ نكمملا نم.ةفاقثلا ،ءاقدصألا
دعاست ال كنأ الإ .يناعي رخآلا نيح يف ىلستت تنأ كنأ
دقفتس كنأ لمتحملا نم و .كسفن تلمھأ اذإ رمألاب ينعملا
اھل ةجاحلا سمأ يف تنأ يتلا ةوقلا رخآ يف وأ تقو يف
بلطتت ةبآكلا ةلاح ةجلاعم نأب عقوت .رخآلا بناجب فوقولل
.ريثكلا تقولا

ةدافتسإلاب كسفنب موقت نأ تايدحتلا ىلع بلغتلل اضيأ كنكمي■
ءوجللا اضيأ كنكمي .يسفنلا معدلا لثم ،ةدعاسملا نم
اضيأ لمعي ،كحيري ءيش لك .ةيتاذلا ةدعاسملا تاعومجمل

.كبيرق ةدعاسم ىلع

مھاسي ،ةينھملا ةدعاسملل ءوجللا ىلع كبيرق عجشت كنوك■
اھيف نوكي يتلا تالاحلا ضعب كانھ .كيلع لقثلا فيفخت يف
لثم ،جالعلا ضورع يف ايوس ةكراشملا ،يباجيإلا نم

.ةرسألل وأ ناجوزلل مدقُت يتلا تاداشرإلا

ةبعص ةلاح يف شيعلا

ةبغرلا دقفي هنأ ةجردل ،ءافشلا يف لمألا ضيرملا انايحأ دقفي
اذھ و .هتايحل دح عضو ىلإ هضرم هعفديف رارمتسإلا يف ايلك
نكمي ام .ةرسألل و ةايحلا كيرشل ةبسنلاب قھرم رمأ صخألاب
سيل و ةيلوؤسملا لمحتت ال كنأب عانتقإلا وھ ،كدعاسي نأ
.اھلمحت كناكمإب
عونلا اذھل ةحضاو تالالد رخآب وأ لكشب رھظت نأ نكمملا نم
ءالدإلا ربع ام ئشل حيملتلاب انايحأ ناسنإلا موقي .ئراوطلا نم
ئشل طيطختلا متي هنأ براقألل حضتي ام اردان و ،تاظحالمب
مايقلا كيلعف ،قدحم رطخ دجاوت كل نيبت هنأ دقتعت تنك اذإ .ام

:يلي امب

ةيدجب رمألا ذخأ و عامتسإلا■
ثيدحلا يف رارمتسإلا■
ةطرشلا وأ\و ئراوطلا بيبط ىلع ةادانملا■
ةدعاسملا لوصو نيح ىلإ هدحول بيرقلا كرتت ال■

ارطخ لكشت دق يتلا ضارغألا عيمج داعبإ■

ىلع وأ سفنلا ىلع رطخ دجاوت حاضتإ ةلاح يف ،نكمملا نم
دض ول و ىفشتسملا ىلإ رمألاب ينعملا لقن متي نأ ،ريغلا
.ةطرشلا تايلوؤسم نمض نم اذھ .هتدارإ

تامولعملا نم ديزملا

 ضيرملا تاداشرإب ةطبترملا طقنلا مھأ صخلت يھ و ةثيدح ةيملع تاسارد و فراعم ىلع ضيرملاب ةصاخلا تامولعملا هذھ زكترت
.“ىربكلا بائتكإلا ةبون„

ةيفاضإ تامولعمل طباور
:“ىربكلا بائتكإلا ةبون„ ضيرملا تاداشرإ

neiniltielnetneitap/ed.noitamrofni-netneitap.www//:ptth

:ضيرملا تاداشرإ يف نيمھاسملا ءاكرشلا وأ تاذلا ةدعاسم تامظنم
fp/ed.qza.www ,eflihtsbles/gnugilietebnetneitap/ed.noitamrofni-netneitap.www

ةحفصلا ىلع “؟بئتكم كنأ مأ- طقف نيزح تنأ لھ„ تامولعملا ةقرو دجوت
gro.ofnitap.www

تاذلا ةدعاسم تاعومجمب لاصتإلا
SOKANب لاصتإلا ،مكنم برقلاب ةدوجوملا تاذلا ةدعاسم ةمظنم ىلع فرعتلل
06981013030:فتاھلا،ed.sokan.www, :)تاذلا ةدناسم تاعومجم ةدناسم و عيجشتب ةصاخلا تامولعملل ةينطولا ةحلصملا(

ضيرملا تاداشرإ
 قرط و بابسأب قلعتت ةيساسأ تامولعم مدقت يھ و .اھمھفي نأ يداع صخش يأل نكمي ةغل ىلإ ،جالعلل ءابطألا تايصوت ضيرملا تاداشرإ مجرتت
مھ ةنيعملا ىضرملا تاغايص و )“ةينطولا ةياعرلا تاداشرإب„ ةامسملا( ةيبط تاداشرإ ءاشنإ و قيقحت جمانرب ىلع فرشي .ام ضرمل جالعلا و صحفلا
.)FMWA( ةصاخلا ةيملعلا و ةيبطلا تايعمجلا ةسسؤم و )VBK( يحصلا نيمأتلا ءابطأل ةيداحتإلا ةعومجملا و )KÄB( ءابطألل ةيداحتإلا ةباقنلا

بائتكإلا ◄

◄◄

◄

تايحتلا بيطأ عم .نومضملا نع لوؤسم
 )QZÄ(بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:ليميإلا5004030-0052 :فتاھلا

gro.ofnitap@liam :rentraphcerpsnA/liaM-E
gro.ofnitap.www
ed.qzea.www
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