
ضيرملل تامولعم

–يناثلا طمنلا نم يركسلا ءاد
؟جالعلا متي فيك

،ضيرملا يزيزع ،ةضيرملا يتزيزع

.نيغلابلا نم اريبك اددع يناثلا طمنلا نم يركسلا ءاد بيصي
لكشب مدلا ركس ةبسن عافترا وھ ضرملا اذھ تارشؤم نيب نم
وأ “نيغِلابلا ّيِرَّكُس„ مسإ ةيماعلاب ضرملا اذھ ىلع قلطُي .مئاد
ببستي نأ هتجلاعم متت مل اذإ ةلاح يف يركسلل نكمي .“ركسلا„
نكمي هنأ ريغ .مسجلا ءاضعأ و باصعألا ،ةيعوألا يف ررضب
مقافتلا ةعرس نم فيفختلا وأ رارضألا بنجت تالاحلا ضعب يف
تقولا يف يركسلا ةجلاعم و صيخشت متي امدنع يضرملا
و فادھأ ىلع ةماع ةرظن يلاتلا صنلا كل مدقي .بسانملا
تامولعم دجت .يناثلا طمنلا نم يركسلا ءاد جالع تايناكمإ
ىلإ رظنأ :ىضرملل تاداشرإل ةنمضتُملا ةرقفلا يف ةلصُفم
.ةيفلخلا ةھجولاب ةدجاوتملا ةناخلا

يناثلاطمنلا نم يركسلا ءاد ةجلاعم :ةدحاو ةحمل يف

جالعلا فادھأ بيبطلا عم كتثداحم لالخ ةيادبلا يف دِدح■

دودح يف مدلا ركس ةبسن ىلع ةظفاحملا الثم ،ةصاخلا
.)c1AbH(ةيعيبطلا ةبسنلا
لمعلا و ةيبيردت جمارب يف ةكراشملا جالعلا نمض لخدي■

ةيذغتلا لثم ،ةددحملا ةيشيعملا طامنألا ضعب ةمءاوم ىلع
.ةكرحلا و

ًادج اعفترم مدلا ركس ءاقب ةلاح يف الإ ةيودألا فصوت ال■

.يحص ةايح بولسأ عابتإ نم مغرلا ىلع

دحاو نآ يف مدلاركسل ةضفاخ ةيودأ ةدع انايحأ مدختسي■
.يفاك ريغ دحاو ءاود لامعتسا نوكي امدنع كلذو

جالعلا فادھأ ىلع قافتإلا

.جالعللبق كبيبط عم كب ةصاخلا ةيصخشلا فادھألا نييعتب مُق
كبيبط عد .صوصخلا اذھب ةددحم ةنيعم دعاوق كانھ تسيل
يتلا لماوعلا نيب نم .رارضألا و دئاوفلا ءودھ لكب كل حرشي
ةبسانملا ةفدھَتُسملا بسنلا و تارييغتلا ةيعون ديدحت اھب طبتري
بعلت .ةيشيعملا كعاضوأ و كتاجايتحإ ،كنِس كانھ ،كتلاحل
.امھم ارود اضيأ ىرخأ ضارمأ نم كتاناعم

:لجأ نم ةجلاعملا فادھأ ددح

ةايح طمن■

مّدلا ُرّكُس■

مدلا نوھد■

مسجلا نزو■

مدلا طغض■

كنكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب و .ائيش مھفت مل تنك اذإ راسفتسإلاب مُق
ىلإ لوصولا ىلع كتدعاسم مھنكمي صاخشا يف ركفت نأ
.تاذلا ةدعاسم تاعومجم وأ ءاقدصأ ،ةايح كيرش لثم ،كفادھأ
دنع اـھلـيدعـت و كفادھأ ةـعـجارم جالـعـلا ءاــنثا كيلــع يغــبني
.ةرورضلا

)c1AbH(يزوكولغلا باضخلل ةفدھتسملا ةبسنلا

مدلا ركس ةبسن لدعم ىلع هُِعلطت لالخ نم ،جلاعملا كبيبطل نكمي
باضخلاب ىمسملا و – ةيعيبطلا ةبسنلا دودح يف ةطوبضملا
مدلا ركس ةبسن طبض مت هنأ نم دكأتي نأ ،)c1AbH( يزوكلغلا

اضيا كلذ لالخ نم ملعي نأ نكمي و .ةريخألا عيباسألا لالخ اديج
ةميقلا جلاعملا كبيبط عم ددحت نأ كنكمي .ةجلاعملا حاجن ىدم
ءاربخلا حصني .كلذل ةتباث ةميق دجوي ال .كل ةبسانملا ةيلاثملا
ةئاملاب5,7و5,6 نيب ام حاورتي لدعم ىلع لوصحلل يعسلاب
روھظ بنجت كلذب فدھتســـــــُي .)85om/lommىلإ84(
ةميقلا نوكت نا بجي هنا ينعيال اذھ نأ الإ .ىرخأ تافعاضم
نأ مغرلا ىلع .لاجملا اذھ نمض رمألا فلك امھم كب ةصاخلا
لكاشم نأ الإ ،ةروطخ لماع لكشُت عفترملا مدلا ركس لدعم
وأ مدلا يف نوھدلا تابارطضإ ،عفترملا مدلا طغض لثم ةقفارم
.يركسلا ببسب ةرخأتم ضارعأ روھظ ىلع دعاست نيخدتلا
ركس ضفخي امدنع ةريبك نوكت ةدئافلا نأب ةديدع تاسارد تراشأ
ضيفخت مت اذإ ةليئض ةدئافلا نوكت لباقملاب و .ادج عفترملا مدلا
مدلا ركس طبض نإف كلذ ىلإ ةفاضإ .ةليلق ةبسنب عفترملا ركسلا
نكمي ال يذلا و مدلا ركسل ريطخ صقن هقفاري دق هيف غلاُبملا
.)c1AbH( يزوكلغلا باضخلا لدعم لالخ نم هصيخشت
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ضيرملل تامولعم

ددع ىلعو كتايح طمن ىلع كل بسانملا ءاودلا رايتخا دمتعي
ةلمتحملا ةيبناجلا تاريثأتلا يستكت .ايموي اھلوانتت يتلا ةيودالا
ىلإ ةفاضإلاب ىرخأ ةيودأ عم ةيئاودلا تالخدتلا و ةيودألل
ناكمإلا ردقب لصت نأ يغبني امك .ةصاخ ةيمھأ كْيَتَيْلِك ةفيظو
لثم ةيبناج تاريثأت ثودح نود ،كب ةصاخلا جالعلا فادھأ ىلإ
.نزولا يف ةدايز وأ مدلا ركس صقن

كسفنب هب مايقلا كنكمي ام

ثيحب .ةيشيعملا كفورظ و كتاعقوت جلاعملا كبيبط عم شِقان■
.جالعلا فادھأ ديدحتَ تقو رابتعإلا نيعب اھذخأ متي

ىلع كدعاسي يبيردت جمانرب يف كراشت نأ كيلع يغبني■

.ةقيرط لضفأب جالعلا فادھأ ىلا لوصولا ةيفيك

دعاوق دجوت ال .نزاوتم يئاذغ ماظن عبتت نأ كيلع يغبني■
ةقلعتملا تايصوتلا سفن قبطنت .تاروظَحم وأ ةمراص

نيباصملا ىضرملا ىلع ماع لكشب يحصلا يئاذغلا ماظنلاب
تاجتنُملا .نييباصملا ريغو يناثلا طمنلا نم يركسلا ءادب
ةيمحلاب ةصاخلا ةيذغألا وأ يركسلاب نيباصملاب ةصاخلا

  .ةيرورض ريغ

ةسرامم و ةكرحلا نم ديزملاب مايقلا ناكمإلاب نوكي ام ًابلاغ■
لأسإ .يركسلاب ةباصإلا ةلاح يف ىتح ةيضايرلا بيرادتلا

كعنمي ام كانھ سيل هنأ نم دكأتت ىتح ًاقبسم جلاعملا كبيبط
ضيفخت ىلإ يدؤي ام ًابلاغ يندبلا دوھجملا نأ َملعإ .كلذ نم
.مّدلا ُرّكُس ةبسن

.نِخدُت ال و ةرثكب لوحكلا برش بنتجإ■

لوانتت نأ و بيبطلا دنع ةعجارملا ديعاومب مزتلت نأ لواح■
.فوصوم وھ امك ماظتناب كتيودأ

جالعلا لحارم

.ةجردتم ةطخل ًاقفو ةداع جالعلا نوكي

لمعت نأ و ًايبيردت ًاجمانرب ىقلتت نأ كل يغبني:1 ةلحرملا■
:ينعي اذھ ،كلذ لاحلا ىضتقإ نإ ،كتايح طمن رييغت ىلع
و ناكمإلا ردقب نزاوتم يئاذغ ماظن عابتإ ،رثكأ كرحتلا

ىلإ ةقيرطلا هذھب لصوتلا نم نكمتت امبر .نيخدتلا مدع
ةصاخلا و ةفدھَتُسملا)c1AbH( يزوكلغلا باضخلا ةبسن
.ةيودألا لوانت ىلإ ةجاحلا نود كب

حضتي امدنع طقف ةيودألا فصو ءابطألل يغبني:2 ةلحرملا■
طمن عابتإ نم مغرلاب ةعفترم تلاز ال مدلا ركس ةبسن نأ مھل

ةضفاخلا ةيبطلا صارقألا ىلع قلطُي .ةحص رثكأ ةايح
هذھ نوكت ام ابلاغ .ةيومفلا يركسلا تاداضم مسإ مدلا ركسل

.نيمروفتيم ةلاعفلا ةداملا نم ةنوكم ءاود ةَبح نع ةرابع
ام كانھ ناك اذإ ةلاح يف اھلامعتسإ نكمي ىرخأ ةيودأ كانھ
.نيمروفتيملا لوانت عنمي

اذإ ةلاح يف رخآ يفاضإ ءاودب كديوزت نكمُي:3 ةلحرملا■
نأ ريغ .ةيباجيإ جئاتن ىلإ يدؤت ال ةدحاو ءاود ةَبح تناك
اذإ ةلاح يف ،طقف نيلوسنإلاب جالع عابتإ ةيناكمإ اضيأ كانھ
.ةيبطلا صارقألا لمحتت ال الثمَ تنُك

لدعم لاز ال نيذلا ،نيباصملا ةلاح يف متي:4 ةلحرملا■
مل مھب صاــخلا)c1AbH(يتاليزوكيلغلا نيبولـغوميھلا
نم نوكتي فثكم جالع عابتإ ،ةفَدھتُسملا ةبسنلل دعب لصي
.ىرخألا يركسلا ضرم ةيودأ نم ديدعلا و نيلوسنإلا

مل اذإ ةلاح يف ،يلت يتلا جالعلا ةلحرم عابتإب ءاربخلا حصني
ةبسن ىلإ لصوتلا نم جالعلا نم رھشأ6 ىلإ3 دعب نكمتت
بلطتي .ةــفدھتسملا )c1AbH( يتالـيزوكيلـغـلا نيبولـغوميھلا
.ةيلمع تاردُق و ةديدج فراعم ىرخأ ىلإ ةلحرم نم لاقتنإلا
.يبيردت جمانرب يف كلذ ملعتت نأ الثم كنكمي

تامولعملا نم ديزملا
:“يناثلا عونلا نم يركسلا ءاد جالع„ ىضرملل تاداشرإ ةروشنم 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
eipareht-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 :فتاھلاed.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:فلكملا فظوملا\ليميإلا
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