
ضيرملل تامولعم

–وبرلا

سفنتلا بعصي امدنع

،ضيرملا يزيزع ،ةضيرملا يتزيزع

خفتنتو ،وبرلاب ةباصإلا ىدل رمتسم لكشب ةيئاوھلا تابصقلا بھتلت
لكشي دق امم ،كلذ ببسب ًابعص ءاوھلا سفنت حبصيو ،قيضتتو
نوجاتحي نم صاخشألا نم ديدعلا كانھ نأ ذإ .ناسنالا ىلع ارطخ
ميدقت ىلإ ةيلاتلا تامولعملا فدھت.ةمئاد ةفصب ةيودألا لوانتل
اھنأ امك ،ضرملا اذھ مھف مكل ىنستي ىتح كئابرقألو كل ةدعاسملا
.ريخألا اذھ عم لماعتلا ةيفيك صوصخبٍ معدو تاداشرإ مدقت

وبرلا :ةدحاو ةحمل يف

يناعي .ةيئاوھلا تابصقلا بيصي عئاش ضرم وھ وبرلا■
.وبرلا نم صخش02 لك يلاوح

ةيئاوھلا تابصقلل باھتلا روھظ ىلإ ةفلتخم تاببسم يدؤت■
رابغ لثم تاببسملا ضعب يدؤت دق .وبرلاب نيباصملا ىدل
وأ ،يسفنلا رتوتلا وأ ،لزنملا رابغ ةيساسح وأ ،علطلا
.سفنتلا قيض ىلإ تاباھتلا

ةيودألا لوانت ،تاببسملا بانتجا :ةفلتخم جالع قرط كانھ■
؛ةمئاد ةيودأ وأ ،ملألاب روعشلا دنِعو ةجاحلا بسح طقف
ملعت ،ةيبيردت جمارب روضح ،نيخدتلا مدع كلذل ةفاضإلابو
.ةكرحلا ىلع ةبظاوملا ،سفنتلا تاينقت

؟ وبرلا ىنعم ام◄

.مئاد لكشب ةبھتلم وبرلاب ةباصإلا دنع ةيئاوھلا تابصقلا حبصت
ةردقلا مدع ىلإ كلذ يدؤي دقو .ةقيض حبصتل خفتنت اھنأ ثيحب

يسسحت وبر نيب ام ءاربخلا زِّيمُي.يداع لكشب سفنتلا ىلع
:يھ اعويش رثكالا ضارعألاو ،يسسحت ريغ وبرو

تابون لكش ىلع رھظي يذلا رركتملا سفنتلا قيض■

ريفص لكش ىلع يِسُّفَنَت توص ثودح■

ردصلا ىوتسم ىلع قيضلاب روعشلا■

ِ مغلبلا نّوَكَتب بوحصم ريغ وأ بوحصم لاعس■
ضعب رمت وأ ،ىرخأ ةرات ةفيعضو ةرات ةديدش ضارعألا نوكت
لكشب ضارعألا روھظ لدي .ضارعأ روھظ نود تارتفلا
ةباصإلا ىلع – سفنتلا قيضب ةبوحصم نوكت يتلاو – ئجافم
.ةئراط ةلاح ىلإ كلذ لّوحَتَي دق .وبرلا ةبونب

 ضارعألا روھظ تاببسم◄

صاـخشألا ىدل ةـيساسحلا ةديدش ةــيئاوھلا تاــبصقــلا حــبصت
:ةفلتخم تاببسم عم لعافتت اھنأ ثيحب ،وبرلاب نيباصملا

ةيساسحلا تاببسُم■
نيب نم .ةيساسحب صاخشألا اھعم لعافتي يتلا داوملا يھ
لاثملا ليبس ىلع كانھ اعويش رثكالا ةيساسحلا تاببُسم
.تاناويحلا رعش وأ ،لزنملا رابغ ةيساسح وأ ،علطلا بوبح

ةددحم لوصفو تاقوأ■
.ضرملا راسم يف ارثؤم اًرود اھل نوكي ام ًابلاغ

يندب داھجإ■
– داھجإلا ىلإ ءاخرتسالا ةلاح نم ئجافملا لاقتنالا يدؤي
.ةيئاوھلا تابصقلا قيَضَت ىلإ – صاخ لكشب

ةيئاوھلا تابصقلا تاباھتلا■
.وبّرلاب ةطبترم ضارعأ ىلإ يدؤت دق

،ةيودألا■
مقافت يف ببستت دق ،ةيئاوھلا كلاسملا قيضت ىلإ يدؤت يتلا
.ضارعألا
،ةيسفنلا لماوعلا■

.ضارعألا دادتشا ىلإ يدؤت دق ،يسفنلا رتوتلا لثم

،ةجيھملا داوملا■
هذھ نوكت دق .هجراخ وأ تيبلا يف اھقاشنتساب موقت يتلا
.غبتلا ناخد وأ ثولم ءاوھ لكش ىلع الثم ةجيھملا داوملا

؟وبرلا صيخشت متي فيك◄

مايقلا لالخ نم ةلمتحملا هتاببسمو وبرلا ضرم صيخشت متي
:ةفلتخم تاصوحفب

يريرس صحف ءارجإو ضيرملا باوجتسا■

نم دكأتلاب سفنتلا سايق ةيلمع حمست :ةئرلا فئاظو صحف■
.همَدَع نم ديج لكشب ةيئاوھلا تابصقلا يف ءاوھلا نايرج

ةيساسحلا تاصوحف■
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كسفنب هب مايقلا كنكمي ام◄

ةقرو كانھ .حيحصلا لكشلاب قاشنتسإلا ةيفيك ملعت كناكمإب■
ةيدامرلا ةناخلا رظنأ :قاشنتسإلاب ةصاخ ةيفاضإ ةيمالعتسا
.نوللا

كدعاسي دقو ،كسفنب كتلاح يف لمأتلا ىلع لمعلاب حصنُي■
ةصاخ ةيموي ةركذم يف كضارعأ نيودت اضيأ كلذ يف
راسم ىلع ةلماش ةرظن باستكا نم كلذ كنِكَمُي .وبرلاب
.ضرملا

نم .دئاوفلا نم ريثكلاب ناسنإلا مسج ىلع ةكرحلا دوعت■
يضاـير نيرمت لك لبق ةــينيخست تاــكرحب ماــيقــلا مھملا
كب صاخلا جالعلا قيرف رسفتسا .داھجإ نودو ءطبب هئاھنإو
.ةجاحلا دنع هلوانت كنكمي يذلا ءاودلا نع

ةافشب سفنتلا ةينقت الثم ،ةددحم سفنت تاينقت ملعت كنكمي■
يتلا مسجلا تايعضو– كلذ ىلإ ةفاضإ– كانھ .ةراص

وأ روطنحلا قئاس سولـــج ةـــيعضو لثم ،سفـــنتلا لھست
.ىمرملا سراح ةيعضو

وبرلاب باصملا ناك ولو ىتح ،نيخدتلا نع عانتمإلا لواح■
نيباصملا صاخشألا نأب ةمھم تاسارد تنابأ .كلفط وھ
ام اًردان – غبتلا ناخدل ةضرع لقأ نونوكي نيذلا – وبرلاب
ةجاح يف اوناك ام اًردان يلاتلابو ةميسج وبر ةبونل اوضرعت
.ئراط جلاعل

ضارعألل ةمئالم نوكتل ةيودألا ةعرج طبض ةيفيك لخدت■
.يبيردت جمانرب يف همّلعتت فوس ام نمض

وبرلا ءادب نيباصملا ةياعرب صاخ جمانرب روضح كنكمي
)PMD( اذھ فدھ .وبرلا ضرم ةرادإ جمانرب :رصتخم
ءابطألا تادايع لَبِق نم ةقسنُم كتياعر نوكت نأ وھ جمانربلا
كب صاخلا جالعلا مقاط لأسا .نييصاصتخالا تادايعو نيماعلا

.ةيناكمإلا هذھ نع

جالعلا◄

يف امب ،كيدل رھظت يتلا ضارعألا ةدش بسح جالعلا ديدحت متي
.ةلمتحملا وبرلا ةبون تالاح اضيأ كلذ
ةباصإلا دنع ءيش مھأ ىقبي :يلي ام ىلع نويئاصخالا قفتا
و ،وبرلا تابِّبُسم– ناكمإلا ردقب– بُنَجَت وھ يسسحتلا وبرلاب
لضفي .نَُّسحَت ثودح مدع لاح يف يئاودلا جالعلل ءوجللا مث نم
قاشنتسإلل ةلباقلا ةيودألا ىلإ نوباصملا أجلي نأب نويئاصخالا

.ةليئض ةيبناج اضارعأ اھل نأل
ملَعَت ىلع صرِحلا– ةيلديصلا وأ بيبطلا ةدايع يف– كل يغبني
.ديجلا لكشلاب قاشنتسإلا زاھج لامعتسا ةيفيك
ضارعألا فيفختل ةجاحلا دنع ذخؤت لوعفملا ةعيرس ةيودأ كانھ
ةيئاوھلا تابصقلا عيسوت ىلع ةيودالا هذھ لمعت ثيحب ،ةئجافملا
ىلع لوعفملا ةريصقلا اتيب تاھبنُم دعُت ذإ .يروف لكشب ةئرلا يف
.كلذل بسنألا– صوصخلا هْجَو ىلع– خاخب لكش
نيترم نم رثكأ لوعفملا ةعيرسلا ةيودألا ىلإ جاتحي َنمِل يغبني
نكمتي نأ يغبني .لجألا ليوط جالعل عوضخلا ،عوبسألا يف
نود لماك لكشب ةيمويلا مھتايح ةطشنأ ةسرامم نم لافطألا
نوزيتروكلا ىقبي .لوعفملا ةعيرسلا ةيودألا لوانت ىلإ ةجاحلا
خاخب لكش ىلع هقاشنتسا متي ثيحب ،ةيمھأ رثكألا مئادلا ءاودلا
دعُي يذلا باھتلإلل داضملا هريثأت ىلإ كلذ دوعيو ،قوحسم وأ

نوزيتروكلا قاشنتسا مھملا نم .ضرملا ضارعأ روھظل ًاببس
نيذلا صاخشألا نأ ذإ .ديدج نم باھتلإلا رھظي ال ىتح ماظتناب
يلاتلابو وبرلا ةبونب نوباصُي ام اًردان ،مئاد لكشب هنولمعتسي
اضيأ نوزيتروكلا عنمي دق .كلذ ببسب ىفشتسملا نولخدي ام اليلق
ةيودأ ةكراشم متي .وبرلا ىلإ ةدئاعلا ةافولا تالاح ثودح نم
ٍ.فاك ريغ هدحول نوزيتروكلا نأ رھظ اذإ لاح يف ،ىرخأ
نم ةدايزلا فدھب ةيفاضإ تاءارجإ ذاختاب نويئاصخالا حصني
جماربلا يف ةكراشملاو ،نيخدتلا مدع اھنم ،جالعلا حاجن صرف
يتلا ةيتاذلا ةدعاسملا تاينقت ملعتو ،وبرلاب ةصاخلا ةيبيردتلا
مايقلا ىلع صرِحلا ىلإ ةفاضإ ،سفنتلا قيض ةلاح يف لمعتسُت
.ماظتناب ةيضاير نيرامتب

تامولعملا نم ديزملا◄
ةيفاضإ طباور و تاَّيِجَھْنَملا ،رداصم
.وبرلاب ةصاخلا ةياعرلل ةينطولا تاداشرإلل ةثيدح ةيملع فراعم ىلع ضيرملاب ةصاخلا تامولعملا هذھ زكترت
.ةيملعلا ةيبطلا ةينھملا تايعمجلا داحتاو ،ءابطألا نيمأت قيدانصل يلاردفلا داحتإلاو ،ةيناملألا ةيبطلا ةيعمجلا نم لك فرط نم ةينطولا ةياعرلا تاداشرإ جمانرب معد متي

amhtsa/kidohtem-dnu-nelleuq/nenoitamrofnizruk/ed.noitamrofni-netneitap.www :رداصمو تاَّيِجَھْنَم

gro.ofnitap.www:وبرلا عوضوم لوح ىضرملاب ةصاخ ةيفاضإ ةيمالعتسا تاقرو

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

QZA/1016.01:IOD/9102.834000 ،2 ةخسنلا
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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.qza.www
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