
ضيرملل تامولعم

؟كنويعب يركسلا ءاد ةقالع ام

ضيرملا يزيزع ،ةضيرملا يتزيزع

قلطي .نيعلا ةيكبش يف ارارضأ يركسلا ءادلا ببسي نأ نكمُي
ُةَعُْقبلا ُلَالِتْعا وأ يركسلا ةيكبشلا لالتعا مسإ كلذ ىلع كبيبط
ىلع كتردق فعض ىلإ امھالك يدؤي دق و .يركسلا ءارْفَّصلا
.ادج نامھُم جالعلا و ةياقولا نإف كلذل .رظنلا

نيعلا ةيكبش بيصت يتلا رارضألا :ةدحاو ةحمل يف

دق و .نيعلا ةيكبش يف ارارضأ يركسلا ءاد ببسي نأ نكمي■
.رظنلا ىلع كتردق فعض ىلإ انايحأ رارضألا هذھ يدؤت

ةبقارمل ةمظتنم ةيرود تاصوحف ءارجإب ءاربخلا حصني■
ءارجاب يفتكي ،رارضألا روھظ مدع لاح يف .نويعلا
 .نيتنس وأ ةنس لك تاصوحف

رزيللاب ءاوس نيعلا ةيكبش بيصت يتلا رارضألا ةجلاعم نكمي■
.ةيرورض امئاد ةيروفلا ةجلاعملا نوكت ال .ةيودألا ةطساوب وأ

راذنإلا تامالع و ةروطخلا لماوع◄

نيعلا ةيكبش ةباصإ يف مھاست دق يتلا لماوعلا نم ددع كانھ
لدت دق يتلا تامالعلا ضعب كانھ ،)ةروطخلا لماوع( رارضأب

.)راذنإلا تامالع( كلذ ثودح ىلع
يف نيعلا ةيكبش يف ارارضأ ببسي يذلا ةروطخلا لماع عفتري

:ةيلاتلا تالاح

 مدلا يف ركسلا لدعمل ةليوط ةرتفل و دئازلا عافترإلا■

يركسلا ضرمب ةليوط ةدمل ةباصإلا■

مدلا طغض عافترإ■

.نيعلا ىلع أرطت يتلا تاريغتلاب رمألا لوأ يف رعشت ال ام ابلاغ
:ةيلاتلا تالاحلا يف ارذح نوكت نأ كيلع بجي

.ةءارقلا يف تابوعص هجاوت تنك اذإ■

.ةحضاو ريغ وأ ةفرحنم ءايشألا ىرت تنك اذإ■

.ناوْلَألا ُةَيْؤُر ىلع كتردقب للخ عوقو■

“ءادوس رطم تارطق„ هبشي امل كنويع مامأ ئجافم روھظ■

؟نويعلا بيبط ةرايزب موقت ىتم◄

ةيلاتلا تالاحلا يف نويعلا ءابطأ ةعجارمب ءاربخلا حصني

كتباصإب كتفرعم درجمب :يناثلا طمنلا نم يركسلا ءاد■
يركسلاب

دعب وأ ةنس11 نس نم اءادتبإ :لوألا طمنلا نم يركسلا ءاد■
يركسلاب كتباصإ صيخشت نم رثكألا ىلع تاونس5 رورم

ررض رھظي مل املاط ،يلاتلا وحنلا ىلع بيبطلا ةعجارمب كيلع
:نيعلا ةيكبش يف

ررضب كيدل نيعلا ةيكبش ةباصإ رطخ ناك اذإ ،نيتنس لك■
اضفخنم

كيدل نيعلا ةيكبش ةباصإ رطخ ناك اذإ ،ةنسلا يف ةدحاو ةرم■
اعفترم

رطخ ناك اذإ ديدحتب نويعلا بيبط و ةرسألا بيبط موقي ثيح
.اعفترم وأ اضفخنم كيدل نيعلا ةيكبش ةباصإ
ءارجإب ،رارضأب كنويع ةــيكبش ةــباصإ ةــلاـــح يف ،حصنـــُي
روفلا ىلع مق .ةريصق ةينمز تارتف يف ةبقارملل تاصوحف
.كيدل راذنإلا تامالع روھظ ةلاح يف بيبط ةعجارمب

تاصوحفلا◄

جاتحي .ةلئسألا ضعب ىلع ةباجإلاب صحف لك لبق ضيرملا موقي
ةرسألا بيبط نع رداص ريرقت ىلإ ضرغلا اذھل نويعلا بيبط
اضيأ مق .كلذب ةصاخ تارامتسإ كانھ .يركسلا يئاصخأ نع وأ
ضارمألاـب و اـھلواــنتت يتلا ةــيودألا ةــيعونب بيبطلا راــبخإب
.اھنم يناعت يتلا ىرخألا
ةطساوب ةقدحلا عيسوتب نيعلا رعق صحف دنع نويعلا بيبط موقي
تالاح يف متي ً.اديج نيعلا ةيكبش صحف نم نكمتيل ةينيع ةرطق
.ةصاخ اريماك ةطساوب نيعلا رعقل ةيومدلا ةيورتلا صحف ةصاخ
.ةدروألا دحأ يف ةنولم ةدام نقحب ضرغلا اذھل بيبطلا موقي
ةبوتكم زومر ةطساوب كرصب ةدح صحفب نويعلا بيبط موقي

ةددحم ةفاسم نم اھيلع فرعتلاب كبلاطُي يتلا و حول ىلع
عطقملا صحفب نويعلا بيبط موقي .عفترم توصب اھتءارقو
.صاخ رھجم ةطساوب كنيعل يمامألا
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كسفنب هب مايقلا كنكمي ام◄

كتلاحل نيعباتملا ءابطألل حمست يتلا ةصاخ تارامتسإ كانھ■
قيرف لك راسفتساب مق .مھنيب اميف تاصوحفلا جئاتن لدابتب
ةخسن كنوحنمي نأ مھنم بلطأ و كلذ نع ةدح ىلع ةجلاعم
.ةرامتسإلا هذھ نم

.يركسلاب نيباصملا صاخشألاب ةصاخ ةيبيردت جمارب كانھ■
عم لماعتلا ةيفيك ىلع فرعتلا ىلع جماربلا هذھ كدعاست
.جالعلا نم ةاغتبملا جئاتنلا ىلإ لصوتلا ىلع و ضرملا

.كب صاخلا نويعلا بيبط ىدل تاصوحفلا ديعاومب ِمزتلإ■

يف ركسلا ةبسن ةبقارمل ةمظتنم تاصوحف ءارجإب مازتلالا■
.مدلا

تاعبت روھظ عنم يف يحص ةايح طمن عابتإ مھاسي نأ ِنكمي■
،نيخدتلا مدع لاثملا ليبس ىلع كلذ لمشي و .يركسلا ضرم
.مسجلا نزو و ةيذغتلاب مامتھإلا و ةيافكلا هيف امب كرحتلا

نم لاثملا ليبس ىلع ،نيرخآ نيباصم عم تاربخلا لدابت■
.ةيتاذلا ةدعاسملا ةعومجم

ىلإ رظنأ ،ةيلمعلا حئاصنلا و قئاقحلا نم ديزملا ىلع لوصحلل
رظنأ( يركسلا عوضومب ةصاـــــخلا ةــــــيھيجوتلا تاروشنملا
.)ةناخلا
ءادب نيباصملا ةياعرب صاخ جمانرب يف ةكراشملا كنكمي
نوكت نأ وھ فدھلا .)يركسلاPMD :رصتخم( يركسلا

.نييئاصخألا و نيجلاعملا ءابطألا نيب ام اديج ةقسنم كتياعر
.جمانربلا اذھ نع جلاعملا كبيبط لأسإ

جالعلا◄

وأ كب صاخلا ةرسألا بيبط موقي :نيمسق ىلإ جالعلا ميسقت متي
طغضلا عافترإ و يركسلا ءاد نم لك جالعب يركسلا يئاصخأ
ةـجلاـعــمب نيعــلاــب ضارمأب صتخملا كبيبط موقــي و يومدلا
.نيعلا يف ةلصاحلا تالدبتلا
:ضرملا اھيف دجاوتي يتلا ةلحرملاب جالعلا ةيعون طبترت

يف رارضألا نأب رھظ اذإ ةلاح يف ةجلاعملاب حصنُي ال■
هذھ يف رطاخملا نوكت نأ لمتحملا نم ثيح .ةفيفط ةيكبشلا
.دئاوفلا نم رثكأ ةلاحلا

اذإ لاح يف رزيللا ةطساوب ةررضتملا نكامألا ةجلاعم نكمي■
بنجت كلذ لضفب ِنكمُي.ةمدقتم لحارم يف رارضألا تناك
ةئام لصا نم نيباصم ةثالث ىدل ةيؤرلا نادقفب ةباصإلا
.باصم

ىمسملاو ةداحلا ةيؤرلا نع لوؤسملا ناكملا ناك اذا لاح يف■
يتلاو نيعلا يف ةرشابم ةيودأ نقح نكمي ،ىذأب اباصم ةرقنلاب
نسحتت.رزيللا نم لضفأ نوكتو ،ةلاحلا هذھ يف دعاست
ةقيرطلا هذھب باصم001 لصا نم اباصم03 ىدل ةيؤرلا
نم باصم01 ىدل ةيؤرلا نسحتت لباقملاب،ةجلاعملا نم
ةداعإ يغبني .رزيللاب ةجلاعملا ةقيرطب باصم001 لصا

.رھشأ3 ىلإ رھش لك نُقحلا هذھ نقح

ريوصت :جالعلا اذھ لبق صاخ صحف ءارجإ يرورضلا نم■
قودنص لمحتي ال .)TCO( يعطقملا يرصبلا كسامتلا
.جالعلا اذھ فيلاكت يحصلا نيمأتلا

لاصئتساب ةامسملا ،ةيحارج ةيلمع ءارجإ ةطساوب نكمي■
.نيعلا نم تامروت و ةبعص ةيومد ةفزنأ ةلازإ ،ةيجاجزلا

تامولعملا نم ديزملا◄

 :“جالعلا و ةياقولا :نيعلا ةيكبش بيصت يتلا رارضألا - يركسلا ءاد„ ضيرملا تاداشرإ ىلع ضيرملاب ةصاخلا تامولعملا هذھ زكترت
neiniltielnetneitap/ed.noitamrofni-netneitap.www

تايعمجلا داحتإ و ءابطألا نيمأت قيانصل يلاردفلا داحتإلا ،ةيناملألا ةيبطلا ةيعمجلا فرط نم اھمعد متي .ةينطولا ةياعرلا تاداشرإ جمانرب راطإ يف ضيرملا تاداشرإ تئشنأ
.ةيملعلا ةيبطلا ةينھملا

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

egua-setebaid/kidohtem-dnu-nelleuq/nenoitamrofnizruk/ed.noitamrofni-netneitap.www :يلاتلا طبارلا ىلع رداصملا و تاَّيِجَھْنَملا دجت

ةدناسم و عيجشتب ةصاخلا تامولعملل ةينطولا ةحلصملا(SOKAN ب لاصتإلا ،كنم برقلاب تاذلا ةدعاسم ةمظنم ىلع فرعتلل:تاذلا ةدعاسم تاعومجمب لاصتإلا
06981013030 :فتاھلا،ed.sokan.www :)تاذلا ةدعاسم تاعومجم
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.نومضملا نع لوؤسم
 )QZÄ(بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:ليميإلا5004030-1052 :فتاھلا

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


	™e: 


