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،ضيرملا يزيزع ،ةضيرملا يتزيزع
هيلع قلطي) م.ر.إ وأ وبرلا- نمزم يوئر ضرمب باصم تنأ
(مئاد لكشب ةيسفنتلا يراجملل قِيَضُملا ةئرلا ضرم  :يناملألاب

ًاريثك ةريخألا هذه ةَّيلاعف قَّلعتت  .ةيودأ قِشنتست ببسلا اذهل و –
و ٍتامولعم يلي اميف دجت  .قاشنتسالا زاهجل كلامعتسا ةيفيكب
ةيودأب ةصاخلا قاشنتسالا ةزهجأ مادختسا ةقيرطب قلعتت حئاصن
.ةيسفنتلا يراجملا

سفنتلا ةيفيك
نأ ًايرورض نوكيس اهذخأت يتلا ةيودألا لمع ةيلآ ًاديج مهفتل
ةبولقم ةرجش لكش ىلع ةئرلا رهظت  :“يداعلا„ سُّفنتلا ةيلآ مَّلعتت
ربع ءاوهلا لصي كانه نم .اهعذج ةيئاوهلا ةبصقلا لثمت و
عورفلا نم ٍريبك ٍددع و (نيتبصق) نييسيئر نيريبك نينصغ
خانسألا يأ “ةرجشلا هذه قاروأ„ ىلإ - تابيصقلا – ةريغصلا
ن-م اذ-هل .مد-لا ى-لإ ن-ي-جسكألا ل-ق-ت-ن-ي كا-نه ن-مو .ة-يو-ئر-لا
نود نم ةيوئرلا خانسألا ىلإ سفنتلا ءاوه قفدتي نأ يرورضلا
وبرلا ةلاح يف - تابيصقلا – ةيسفنتلا يراجملا نوكت .قئاع يأ
امم (م.ر.إ) ًامئاد وأ (وبرلا) ًاتقؤم ةقيض باهتلالا ببسب م.ر.إ و
.ةئرلا نم و ىلإ قفدتلا نم سفنتلا ءاوه قيعي

قاشنتسإلل ةيودأ
عِّسَوٌت يتلا ةيودألا قاشنتسا م.ر.إ و وبرلا ةلاح يف ،نذإ متي
ةطَّبثملا ةيودألا و ،(تابصقلا تاعسو-م) ة-يسف-ن-ت-لا يرا-ج-م-لا
 .(نوزيتروكلا تارضحتسم) باهتلالل
ءاضعألا ىلع اهلوعفم رهظي ام ًابلا-غ قاشن-تسالا ة-يودأ نأل و
لهسلا نم هنإف – ةيسفنتلا يراجملا يأ - اهل ةجاح يف يه يتلا
ةداملا سفن يوحت يتلا و ةمئالملا ءاودلا تابح لكش ىلع اهلُمحت
تابحلا هذه ةعرج نوكت نأ نكمملا نم ببسلا اذهل .ة-لا-ع-ف-لا
تاداشرإرظنأ .لقأ ةلمتحملا ةيبناجلا راثآلا يلاتلاب و ةضفخنم
تامولعملا نم ٍديزمل (ةقرولل يناثلا هجولا ىلع عبرملا) ضيرملا
.ةدح ىلع ءاود لك صوصخب ةقيقدلا

قاشنتسالا ةزهج
نم ءاوس ًاريثك فلتخت يتلا قاشنتسالا ةزهجأ نم ديدعلا كانه
يتلا تايباجيإلا و تايبلسلا لالخ نم وأ لامعتسالا ةقيرط لالخ
و (ذاذرإلا ةزهجأ) تاخاخبلا يه ًاعويش رثكألا ةزهجألا  .اهمدقت
 .ةردوبلا قاشنتسا ةزهجأ
متي خاخبلا لامع-تسإ د-ن-ع:تاخاخبلا نع ةلثمأ ل-كش ى-ل-ع ءاود--لا شر ى--ل--ع ط---غضلا---ب ءاوس خاخبلا لام-ع-تسا كن-ك-م-ي .ةريثك و ةقيقد تاريطق .ديلاب لمعتسي ال خاخ-ب-لا نا-ك اذإ ة-لا-ح يف ،ق-م--ع--ب قاشن--تسالا ق-ير-ط ن-ع وأ ،ة-ب-ل-ع--لا نم ءاودلا جورخ عم ًامامت ًاقسانتم قاشنتسالا نو-ك-ي نأ بج-ي تقولا يف قشنتست نأ و ةبلعلا ىلع طغضت نأ كيلع يأ .خاخبلا .هنيع
:ةردوبلا قاشنتسا ةزهجأل ةلثمأ

ىلإ ءاودلا لصي ،ةردوبلا قاشن-تسا زا-هج لا-م-ع-تسا د-ن-ع
ةرورض ال  .ةقيقد ةردوب تائيزج لكش ىلع ةيسفنتلا يراجملا
و طغضلا دِلوُت يتلا ديلا ةكرح نيب ٌقسانت كانه نوكي نأل انه
طقف كتلاحل ًامئالم ةردوبلا قاشنتسا زاهج ربتعُي .قاشنتسالا
بَّلطتي ثيح ، ةيفاك ةوقب قاشن-تسالا ى-ل-ع ًارِدا-ق تن-ك اذإ
ةزهجأ عم ةنراقملاب حوضوب ىلعأ قاشنتسا ةو-ق ه-مادختسا
  .ذاذرإلا
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ضيرملل تامولعم

حيحصلا قاشنتسالا
ةحيحصلا ةقيرطلا مُّلعت َّنأ الإ ، ًالهس ودبي قاشنتسالا َّنأ نم مغرلاب
:خاخبلا مادختسا ةيفيكل لاثم يلي اميف  .ًايرورض ىقبي

ءاطغلا عزنإ
ًاديج زاهجلا َّجر
ردصلا نم ًايلك ءاوهلا جرخأ

 و مفلا يف مسبملا عض
نانسألا و نيتفشلاب ًاديج هيلع قلغأ

اليلق كسأر عجرأ :قاشنتسالا دنع
ءارولا ىلإ
 ًقمعب و قسانتب قشنتسا
 يف ةوبعلا ىلع طغضا و قشنتسا
تقولا سفن
مسبملا ربع قمعب قشنتسا
رشع ىلإ سمخ ةدمل سفنلا متكا
نيتئرلا ىلإ ءاودلا لصي ىتح ٍناوث
ردق فنألا ربع و ءطبب ريفزلاب مق
 ناكمإلا
  هعضوم ىلإ ءاطغلا دعأ

 ًاضيأ لعفت نأ كنكمي اذام
هلوصو نمضي امب ءاودلل حيحصلا “قاشنتسالا„ مَّلعتت ْنأ كيلع
ليبس ىلع كنكمي .بولطملا هريثأت جتنيل ةريغصلا تابيصقلا ىلإ
نع لاؤسلا وأ ىضرملل يبيردت جمانرب يف ةكراشملا لاثملا
.زاهجلا اهنم يرتشت يتلا ةيلديصلا يف مادختسالا تامولعم
ةيبطلا ةرشنلا نم ةيفاضإ ٍتامولعم ىلع ًاضيأ لوصحلا كنكمي
لكشب ًاعبط كبيبط كد-ناسيس .ءاود-لا ة-ب-ل-ع ل-خاد ةدو-جو-م-لا

:يلي امع كبيبط لأسا .يسيئر
 .كل مئالملا زاهجلا كزاهج ربتعي اذامل
 .لامعتسالا لبق لازُت ْ نأ بجي ةفلغأ وأ تاءاطغ يأ
لامعتسالا لبق زاهجلا جر بجي له
 فظنُي فيك و زاهجلا فيظنت بجي له
زاهجلا ةئبعت بجي فيك و ىتم
 زاهجلا لادبتسا كيلع هنأ فرعت فيك
قاشنتسالا دنع مسجلا ةيعضو يه ام
زاهجلا لامعتسا لالخ سفنتت فيك

نم دكأتت ىتح – زاهجلا لمعتست فيك ًارارم كبيبطل ضرعتسا
.لامعتسالا ةحص

تامولعملا نم ديزملا
طقنلا مهأ صِخلُت يهو ةثيدح ةيملع تاسارد و فراعم ىلع ضيرملاب ةصاخلا تامولعملا هذه زكترت
.“وبرلا„ ضيرملا تاداشرإب ةطبترملا
ةيفاضإ تامولعمل طباور
:“وبرلا„ ضيرملا تاداشرإ

netneitap/ed.neiniltielsgnugrosrev.www
:ضيرملا تاداشرإ زاجنإ يف نومهاسملا ءاكرشلا وأ تاذلا ةدعاسم تامظنم
fp/ed.qza.www ,eflihtsbles/gnugilietebnetneitap/ed.noitamrofni-netneitap.www
ةيتاذلا ةدعاسملاب لاصتالا
:(تاذلا ةدعاسم تاعومجم ةدناسم و عيجشتب ةصاخلا تامولعملل ةينطولا ةحلصملا)SOKAN ب لاصتإلا ،مكنم برقلاب تاذلا ةدعاسم ةمظنم ىلع فرعتلل

ed.sokan.www،06981013030 :فتاهلا
ضيرملا تاداشرإ
صحفلا قرطو بابسأب   قلعتت ةيساسأ تامولعم مدقت و.يداع صخش يأ اهمهفي نأ لهسلا نم ةغلب  جالعلل ءابطألا تايصوت ضيرملا تاداشرإ مجرتت
ةيداحتإلا ةباقنلا ةنيعملا ىضرملا تاغايص و (“ةينطولا ةياعرلا تاداشرإب„ ةامسملا) ةيبط تاداشرإ ءاشنإ و قيقحت جمانرب ىلع فرشي .ام ضرمل جالعلاو
.(FMWA) ةصاخلا ةيملعلا و ةيبطلا تايعمجلا ةسسؤم و (VBK) يحصلا نيمأتلا ءابطأل ةيداحتإلا ةعومجملا و (KÄB)ءابطألل

250000/QZA/1016.01 :IOD
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e™ GCW«Ö Gdàë«Éä .نومضملا نع لوؤسم
 (QZÄ)بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:سكافلا5004030-0052 :فتاهلا

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