
ضيرملل تامولعم

؟يغبنيامم رثكأ ةيودألا لوانتأ لھ

،ئراقلا يزيزع ،ةئراقلا يتزيزع

نم جالعلاو ةياقولا ىلع ةيودألل حيحصلا مادختسالا دعاسي
اــمزلــُم ناــك نم اــمأ .ضارعألا نم فيفـــختلا وضارمألا
نوكيف ،ىوكشلا ددعت ببسب مئاد لكشبيبط جالعل عوضخلاب

نوصصختملا قلطي .ةيودألا نمديدعلا لوانت ىلع اربجم ابلاغ
ةاوادملا حلطصم دحاونآ يف ةيودألا نم ديدعلا لوانت ىلع
نوك يف كلذيف ةلكشملا نمكت .يئاودلا طارفإلا وأ ةددعتملا
ةيبناجضارعأ روھظ نم اضيأ ديزي ةيودألل ديازتملا لوانتلا

.اھيف بوغرم ريغ
نم ريثكل ضيرملا يقلت بابسأ نع تامولعملا هذھ كل فشكتس

يلاتلاب و .كلذب ةطبترملا رطاخملا نع و ةفلتخملا ةيودألا
يف اقح تنأ يتلا طقف ةيودألا لوانت يف كسفنب مھاستنأ عيطتست

.اھل ةجاح

؟ةيودألا ديدعت ىنعم ام :ةدحاو ةحمل يف

.دحاو نآ يف ةفلتخم ةيودأ لوانت ةيودألا ديدعتب دصقُي■

نأ و ضعبلا اھضعب عم ةفلتخم ةيودأ لخادتت نأ نكمُي■
لثم اھيف بوغرم ريغ ةيبناج ضارعأ روھظ يفببستت
دق .ةيومد ةفزنأ وأ ةخود ،عادصلا ،كاسمإلا،نايثغلا
أوسأ يف و ىفشتسملا لوخد ىلإ اضيأ ةيودألاددعت يدؤي
.ةافولاىلإ تالاحلا

لوانت ليلقت نم كنكمت دق يتلا قرطلا نم ديدعلا كانھ■

فقوتلا الثم :ةيبناجلا ضارعألا ليلقت يلاتلاب وةيودألا
تارضحتسملا وأ ةــيرورضلا ريغ ةـــيودألالواـنت نع
.اھتيلاعف تدقفيتلا ةينالديصلا

نأ بجي يذلا جلاعملا كبيبط ةراشتسإ :ةيمھأ رثكألا رمألا■
هنكمي .اھلوانتت يتلا ةيودألا ةيعونب ةمات ةفرعم ىلع نوكي
كيلع بجي يتلا ةيودألا ،كعم رمألا ةشقانم دعب ،ددحينأ
.اھبانتجإ كيلع بجي يتلا كلت و–اھلوانت

؟ةيودألا ديدعت يتأيفيك

يف ةـفـلـتخملا ةـيودألا نم ديدعـلا لواـنتل ىــتش باــبسأ كاــنھ
:دحاو نآ

اھتجلاعم بجي يتلا و ضارمأ ةدع نم ام ضيرم يناعي■
مظعم رھظت رمعلا مدقت عم و هنا امب.مئاد لكشب ةيودألوانت
ةفلتخم ةيودأ صاخ لكشب نينسملا لوانتي ،ةيحصلالكاشملا

.دحاونآ يف ةديدع

يتلا ةيودألا ةحئال ىلإ نينسلا رورم عم ةديدج ةيودأ فاضت■
.ةمئاقلا ىلع ةميدقلا ةيودألا ءاقب عم ،ضيرملا اھلوانتي

.ةحجانلا ريغلا تاجالعلا فاقيإ متي ال■

ضارمأب وأ مالآب ةباصإلا ببسب ةيفاضإ ةيودأ فصو متي■
ةلاح نسحت نممغرلاب اھلوانت نع فقوتلا متي الو ةئجافم
.قحالتقو يف ضيرملا

كانھ نوكي ال و ءابطأ ةدع لبق نم ام ضيرم ةجلاعم متي■

مت يتلا ةيودألاب ملع مھيدل نوكي ال يلاتلاب و مھنيبقسانت
.نيرخآ ءابطألبق نم اھفصو

و ،ةيودألل ةرھاظلا ةيبناجلا ضارعألا ىلع فرعتلا متي ال■

صاــقـــنإ وأ ببسملا ءاودلا لواـــنت نع فقوتلانمً الدب
فيفختلا ضرغب ديدج ءاود ىلع ضيرملالصحي ،ةعرجلا
.يبناجلا رثألا نم

نود مومعلل عابُت ةيودأ هسفن ءاقلت نم ضيرملا لوانتي■

.بيبطلا ةفرعم نود نم وةيبط ةفصو

ةجلاعم مزاللا نم هنأب ،بيبطلا وأ ضيرملا نظي ام ابلاغ■
نم ديدعلا نأ ريغ .ةيودأ لوانت قيرط نع يحصللخ لك
جالعل ةجاح نود اھدحول لوزت دق و طقف ةتقؤمنوكت مالآلا
.ةيودألا ةطساوب

.ادج ةريبك ةيودألاب جالعلا دئاوف ىلع دقعُت يتلا لامآلا■

ةضفخنم بسن الثم ً،ادج ةمراص جالع فادھأ نييعت متي■
ىلإ ءوجللا متي ببسلا اذھل .مدلا طغض وأ مّدلا رّكُسلادج
.ادج ةعفترم تاعرج لوانت ىلإ وأ ةيودألانم ديزملا
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كمومھو كفواـــخمو كتاـــبغر نع صاـــخلا كبيبط ربخأ■
مزلي يتلا ضارعألا وأ  ضارمألا اعم اددحت نأ نكميو
.ئراط لكشب اھنم فيفختلا

عيمج كعم بحطصإ و ،بيبطلا ةدايعب اصاخ ادعوم طبضإ■
ءاقلت نم تيرتشإ يتلا كلت ىتح ،ةيبطلا تارضحتسملا
.ءاود لك ةبلع يف ةقفرملا ةرشنلا ىلإ ةفاضإ،كسفن

وأ ةيبط تارضحتسم5 لوانتت تنك اذإ ةلاح يف ،حصنُي■
،لقألا ىلع ةنمزم ضارمأ3 نم يناعت تنك اذإوأ رثكأ
كلذ و جلاعملا كبيبط فرط نم ةيودألاةحئال ةعجارمب
.ةنسلا يف ةرم

اھفصو يتلاو اھلوانتت يتلا ةيودألا عيمج نم ةمئاق ءاشنإب مق■

رصتقت ال ثيحب كسفن ءاقلت نم اھتيرتشأ يتلا وأ بيبطلا كل
،تاخاخبلا امنإو طقف ةيبطلا صارقألا ىلع ةمئاقلا هذھ
باشعألا تاجتنم اضيأ لمشي دقو مھارملاو ، تارطقلا
.خلإ تانيماتيفلاو

ءانثأ ءاوس اھميدقتب مقو  كتزوحب امئاد ةمئاقلا هذھب ظفتحإ■
.ىفشتسملا يف ةماقإلا لالخ وأ ةيلديصلا يف وأ بيبطلا ةرايز

جالعلا ءانثأ ةديدج ىوكش روھظ ةلاح يف كبيبط ربخأ■
.يبطرضحتسمب

ةيودألا عيمجل  اقح ةجاحب  تنك اذإ ءودھ لكب كبيبط لأسا■
ددع ضيرملا لوانت املك :يليام ىلإ تاساردلا ريشت ثيح
 .اعفن رثكأ اھلوانت ناك املك ةيبطلا صارقألا نم لقأ

الو جلاعملا كبيبط ةراشتسا دعب الإ ءاودلا نع فقوتت ال■
.كسفن ءاقلت نم اھلوانتت يتلا ةيودألا ةيمك اضيأ لدبت

قيرط نع يحص بارطضإ لك ةجلاعم مزاللا نم سيل■
ةجاحلا نود اھدحول ىواكشلا ابلاغ لوزت ثيح .ةيودألوانت
ةراشتسإب مق .ىرخأ ةقيرطب اھنم فيفختلامتي وأ جالع ىلإ

ةكرحلا تناك اذإ وأ طقف راظتنإلا كناكمإبناك اذإ امع كبيبط
.ىواكشلا نم فيفختلا ىلع كدعاسيرخآ ءارجإ وأ الثم

؟ةيودألا ديدعت بقاوع يھ ام

جالع ىلإ لصوتلل مساح رمأ ةيودألل ميلسلا و مظتنملا لوانتلا
ءاودلاب ةصاخلا تاميلعتلا عابتإ نإ الإ.ضارمألا وأ مالآللحجان
ةريثك ةيودأ لوانتي يذلا ضيرملا دقفي .لھسلا رمألابسيل
يف ةبسانملا ةعرجلا و حيحصلا ءاودلل ةلماشلاةيؤرلا ةعرسب
كلوانت مدع ىلإ ادج ةليوط ةيودأ ةمئاق يدؤتدق .بسانملا تقولا
.حيحصلالكشلاب ةيودألل
.يفاضإ ءاود يأ لوانت عم ةيبناج ضارعأ روھظ رطخ دادزي

نادقف ،قاھرإلا لثم ،ةعئاش ضارعأ رھظت ام ابلاغثيح
دق .ةخودلاب روعشلا وأ كابترإلا تالاح ،نايثغلا،راوُد ،ةيھشلا
نكمي .ةغيلب تاباصإ ثودح و اضرأ طوقسلااضيأ كلذ نع جتني
ةيوفع ةيومد ةفزنأب ةباصإلا مدلل ةعيممةيودأ لوانت نع جتني نأ

ضعبل ةيبناجلا ضارعألا نعبترتي دق و .ةنمزم وأ ةداح
.جالعلل هعوضخوىفشتسملا ىلإ ضيرملا لوخد ةيودألا
نم مسجلا يف ثدحي امب أبنتلا دعب نكمُي ال :يلي ام امومع قبطني
لوانت دنع اھيف بوغرم ريغ ةيبناج تاريثأت و تالخادت ،تاريثأت
!لضفا اھتدئاف تناك ةيودألا ددع لق املك لباقملاب و .ةديدع ةيودأ

كسفنب هب مايقلا كنكمي ام

تارضحتسملا نم ريبك ددع لوانت يدافت لھسلا نم امئاد سيل
كدعاست .ةـيرورض ريغ اـھضعــب نوكت اــناــيحأ نكل،ةيبطلا
كبيبط ةدعاسمب ةيودألاب كجالع ميظنتىلع ةيلاتلا حئاصنلا
:ةيصخشلاكتاجايتحإل اقفو كلذ و جلاعملا

لئاسملا عيمج يف هب قث و جلاعملا كبيبط ةراشتسا بلطأ■
ةفرعم ىلع نوكي نأ بجي و ةيبطلا تارضحتسملابةقلعتملا
نأ بجي يتلا ةيودألاب و ةيودألا لوانت ةيفيكو ةيعونب ةمات

كرفوت نم مغرلاب ةفلتخم ةقيرطب اھلوانتت– نأ وأ لوانتت ال
.ءاودلا ةفصو ىلع

تامولعملا نم ديزملا
ةيفاضإ طباور و تاَّيِجَھْنَملا ،رداصم
:يلاتلا طبارلا تحت ةيفاضإ طباور و تايجھنملا ليلد ،ةلمعتسملا عجارملا عيمج دجت .“ةيودألا ديدعت„ جلاعملا بيبطلاب ةقلعتملا تاداشرإلا ىلع تامولعملا هذھ زكترت

noitakidemitlum/kidohtem-dnu-nelleuq/nenoitamrofnizruk/ed.noitamrofni-netneitap.www

gro.ofnitap.www:“ةنمآ ةقيرطب ةيودألا لوانت„ ىضرملل ةرصتخم تامولعم
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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

gro.ofnitap.www
ed.qzea.www
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