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،ضيرملا يزيزع ،ةضيرملا يتزيزع
يزيلجنإلاب م.ر.إ ضرم ىمسي
“esaesiD yranomluP evitcurtsbO cinorhC„
.نمزملا يوئر دادسنإلا ضرم وه و،(DPOC:رصتخم)
لكشب ًاراركت روهدتت نأ م.ر.إ ب باصمل ةيحصلا ةلاحلل نكمي

تامولعم ىطعي  ليلدلا اذه .تامقافتلاب ةلاحلا هذه ىمست و ديدش
حيحصلا فرصتلا ىلع و ةداجلا ةلاحلا هذه ىلع فرعتلل ةمهم
يف اهدجت م.ر.إ لوح ةيساسأ تامولعم) .ةجرحلا فقاوملا يف
(.ةقرولل يناثلا هجولا يف دوجوملا عبرملا

 م.ر.إ ءادب ةباصإلا دنع ثدحي اذام اذه
نم ةمدقتملا لحارملا لالخ صخألاب ةداحلا تامقافتلا رهظت
.ءاتشلا لصف يف حجرألا ىلع ،ضرملا
:يلي ام تامقافتلا هذه تاببسم نيب نم

 ًاراشتنإ رثكأ بابسألا نيب نم
ازنَولفنإلا و ماكزلا لثم تاباهتلإلا
(يناخد بابض) ءاوهلا ثولت
ةمونملا ةيودألا ضعب لثم ،سفنتلا قيعت يتلا ةيودألا
بلقلا ضارمأ لثم ةقفارملا ضارمألا

             مقافتلا تامالع
فلتخت امك ،ءطبب ًانايحأ و ،ًةأجف رهظي نأ م.ر.إ ءاد مقافتل نكمي

.تامقافتلا ةدش
.ركبم تقو يف مقافتلا تالالد ىلع فرعتت نأ يرورضلا نم
نم  ربكأ ةعرج ىلإ ذئنيح جاتحت نأ لمتحملا نم هنا ثيح
ىودع ىلإ عجري ببسلا ناك اذإف ةيفاضإ ةيودأ ىلإ وأ كتيودأ

.ةيويح تاداضم ذخأ يرورضلا نم ًاضيأ هنإف ،ةيموثرج

:يه تالالدلا
سفنتلا يف ةديازتم ةبوعص
رثكأف رثكأ ديدش و رركتم لاعس
(مغلبلا) ةيطاخملا  تازرفملا حرط ديازت
كسامتلا ديدش طاخم
(رضخألا ىلإ ليمي رفصأ نول)مغلبلل رخآ نول
ىمحلا وأ\و مسجلا فعضب ساسحإ ،بعتلا

42 نع ديزت ةدمل مقافتلا تالالدب تسسحأ اذإ بيبطلا ىلإ بهذإ
! مقافتلا تالالدب ةعاس

؟ةديدش تامقافت ةلاح يف هلعف بجي اذام
كيلع ،ةيحصلا ةلاحلل ئجافم و ديدش روهدت ةلاح يف
:يلي امب مايقلا

 ل-هست يت-لا مسج-لا ة-ي--عضو ى--ل--ع ظ--فا--ح و ًا--ئداه ق--بإ
 سَف-َن-ت .رو-ط-ن-ح-لا ق-ئاس سو-ل-ج ة-ق-ير-ط ًال-ث-م ،سف-ن-ت-لا
هجولا ىلإ رظنأ) تافشلا مض ةينقت ةطساوب كلذ ىلإ ةفاضإلاب
.(ةقرولل يناثلا

يراجملا عيسوتل هلمعتست يذلا ئراوطلا ءاود نم نْيسفن ذخ
ءاود صوصخب كلذ لبق جلاعملا كبيبط عم ثدحت .ةيسفنتلا
.كتلاح مئالي يذلا ئراوطلا
.قئاقد51 ىلإ ةرشع نيب ام رظتنإ
! كلذ دعب كتلاح نسحتت مل اذإ ،ئراوطلا بيبط ًاروف ربخأ
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 ًاضيأ هب مايقلا كناكمإب اذام
ملعتت فوس .ىضرملاب ةصاخلا ةيبيردتلا جماربلا ىلا رضحإ
بردتتس كلذ ىلإ ةفاضإ .قاشنتسإلا ةينقت نيسحت ةيفيك كانه
ةدش ةجرد ةرم لك مئالت ىتح كتيودأ طبض ةيفيك ىلع
فده اذهربتعي .ةداحلا تامقافتلا ددع صلقتي اذكه .كضرم
ب كتباصإ راسم ىلع ةيبلس راثآ هل داح مقافت يأ نأل ،مهم
.م.ر.إ
نم ةياقولل يونسلا حيقلتلا يف مظتنم لكشب ةكراشملاب مق
ةيدقعلا نا .ةيوئرلا ةيدقعلا دض ًاضيأ كسفن حِقل و ،ازنولفنإلا
ءوشن يف ببستت ام ًابلاغ يتلا ميثارج نع ةرابع ةيوئرلا

ناكمإب .ةئرلاب تاباهتلإ ىتح وأ ةيسفنتلا يراجملاب  ىودع
.تاحيقلتلا صوصخب حئاصن كل مدقي نأ بيبطلا
يف كدعاست نأ نكمملا نم يتلا ،تاذلا ةدعاسم تاينقت مَّلَعت

ًاضيأ كدعاست تاينقتلا هذه .سفنتلا يف ةبوعص لوصح ةلاح
مض ةينقت„  ةصاخ تاينقتلا هذه ىلإ يمتنت . مغلبلا حرط ىلع
ةقيرط„ لثم ،سفنتلا لهست يتلا مسجلا تايعضو و “تافشلا

  :“روطنحلا قئاس سولج

ضيرملل تامولعم

:تافشلا مض ةينقت
ريفزلا دنع .ىرخألا قوف ةدحاو مكحم ريغ لكشب تافشلا دجوت
فوج يف لوطأ ةدمل ءاوهلا ىقبي ىتح مفلا حتف قييضتب مق ،ءطبب
ةياغ ىلإ طغضلا اذه رمتسي .ريغص طغض نوكتي و مفلا
يتلا ةريغصلا ةيئاوهلا بعشلا عنمي يلاتلاب و ،ةيسفنتلا يراجملا
ةعساو ةيسفنتلا يراجملا ىقبت  .قلغنت نأ نم ،ةقيض تحبصأ دق
.سفنتلا لُهسَي و
:روطنحلا قئاس سولج ةقيرط
ىلع روطنحلا قئاس سولج ةقيرطب مايقلا دنع نيدعاسلا عضوت
قلغأ .افقلا و نيفتكلا ىخرتسُت ،مامألا ىلإ سأرلا لَّيَمُي ،نيتبكرلا

.ةقسانتم و ةئداه ةقيرطب سفنت و كينيع

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

neiniltielnetneitap/ed.noitamrofni-netneitap.www
:ضيرملا تاداشرإ زاجنإ يف نومهاسملا ءاكرشلا وأ تاذلا ةدعاسم تامظنم
fp/ed.qza.www ,eflihtsbles/gnugilietebnetneitap/ed.noitamrofni-netneitap.www
تاذلا ةدعاسمب لاصتإلا
:(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
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.نومضملا نع لوؤسم
 (QZÄ)بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:ليميإلا5004030-0052 :فتاهلا

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