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نم رثكأ داهجإ نم ةرسألا دارفأ يناعي دق -19)،ديفوك( انوروك سوريف ةمزأ لالخ يعامتجالا دعابتلا ةسرامم ءانثأ
ةصاخ ةقطنم ءاشنإ يف اهلزانم لخاد رسألل ةبيصعلاو ةدهجملا عاضوألا ةحفاكم تايلآ ىدحإ لثمتت .داتعملا
يأ( عفترملا داهجإلا تاقوأ يف اهيف لازعنالا ةرسألا دارفأل نكمي لزنملا لخاد ةقطنم يه فيكتلا ةقطنم .فيكتلاب
فيكتلا تاينقت ةسرامم درفلل نكمي ةصاخ ةقطنم لكشُت اهنأ امك ).ةبوعص نوهجاوي دحوتلاب نيباصملا مهتوخإ نأ
صيصختل ةيلاتلا ةتسلا تاوطخلا مدختسا ،كترسأ عم نواعتلابو .ةبيصعلاو ةدهجملا فقاوملا يف ةيتاذلا ةياعرلاو
يف فيكتلل ةراهمك لضفأ لكشب ةحاسملا هذه مادختسا مهنكمي ىتمو فيك اًعم اوددحو ،كلزنم لخاد فيكتلا ةقطنم
.ةبيصعلاو ةدهجملا عاضوألا

 1ةوطخلا
عاضوألل اًيلاح نوبيجتسي فيكو مهداهجإ كترسأ دارفأ نم درف لك ىري فيك مهف لجأ نم كترسأ عم ةشقانم أدبا
يأو ،حجنت مل يتلا فيكتلا تايجيتارتسا عاونأ لوح راكفألا لدابتو حرطب مقو .كلزنم لخاد ةبيصعلاو ةدهجملا
.فيكتلا ةقطنم نم ضرغلا حرشاو .يضاملا يف حجن اهنم

 2ةوطخلا
بجي .فيكتلل ةقطنمك اهفينصت نكمي لزنملا لخاد ةقطنم ديدحتل راكفألا لدابتل ةشقانم ءارجإب مق ،كلذ دعب
.عفترملا طاشنلا/ريسلا ةكرح نم يلاثم لكشب ٍلاخ ناكم يف ،ةنمآ ةقطنملا هذه نوكت نأ

 3ةوطخلا
يف ةدعاسملل اهمادختسا نكمي يتلا ءايشألاب ناكملا اذه ءلم يف أدبا ،لزنملا يف ةرسألا دارفأ نم درف لك ةدعاسمب
:نمضتت اهيف ركفت دق يتلا ءايشألا ضعب .ةديدشلا رعاشملا ىلع بلغتلا
يف فطاوعلا وأ راكفألا نيودتل ةيمويلا رتفد
ةظحللا كلت
يف فطاوعلا وأ راكفألا نيودتل ةيمويلا رتفد
ةظحللا كلت
ىقيسوملا فزعل ةادأ وأ سأر تاعامس
)مشلل( قوشنلا قودنص)/لاصلصلا( نيجعلا
جماربلا بتكم لبق نم بيردتلاو دراوملاو ميلعتلاو دحوتلا تامدخ ةينواعت ليومت متي
.اينافلسنب يف ةيناسنإلا تامدخلا ةرئاد ،ةيئامنلا

تامولعملاو دراوملل دئارلا ردصملا
يف دحوتلاب ةلصلا تاذ
.اينافلسنب

ةحارلل ةمعان ةيناطب وأ ةداسو
ةفيفخ ةبجوو ءام ةجاجز
وأ رنيبس ةبعل وأ رتوتلاو داهجإلا ةرك
ةلوغشم مهيديأ ءاقبإل زغللا
نيولت وأ ،تاقصلم وأ ،باتك
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 4ةوطخلا
هذه رشن يف ركف .فيكتلا ةقطنم لخاد نوكت امدنع اهمادختسا بجي يتلا فيكتلا تايجيتارتساب ةمئاق ئشنأ
.داهجإلاو رتوتلا تاظحل يف اهمادختسال ريكذت ةلاسرك فيكتلا ةقطنم لخاد ةمئاقلا
ةبعل ةسرامم
تايمويلا ليجست
كرعاشم مسر
اجويلا
سفنلا عم يباجيإ ثيدح

 10نم دعلاب مق
)ءاخرتسالاو قيمع سفن ذخأو ماستبالا(  STARبولسأ مادختساب سفنتلا
ىقيسوملا ىلإ عامتسالا
ةءارقلا

 5ةوطخلا
.اًيعامجو اًيعادبإو اًحرم اًيرسأ اًطاشن اهلعجاو ةيلمعلا هذهب عتمتسا !كب ةصاخلا فيكتلا ةقطنم ةيمستب مق
.ةطشنلا ةقطنملا وأ ،ةحارلا نكر ،ةنمآلا ةحاسملا ،لمأتلا ةرجح :ةلثمأ

 6ةوطخلا
فيك .فيكتلا ةقطنم مادختسا اهيف بجي يتلا فقاوملل لاثمب قلعتي اميف ةيرسأ ةشقانم ءارجإب مق ،اًريخأ
رمت نأ بجي يتلا قئاقدلا ددع يف اًعم رارقلا اوذختا ؟فيكتلا ةقطنم نم جورخلل بسانملا تقولا كترسأ ددحتس
فيكتلا ةقطنم مدختسي يذلا صخشلا غالبإ ةيفيك نع ثدحت .معدلا ميدقتل مهيلإ رمألا ءايلوأ دحأ لوصو لبق
.هيدل رتوتلاو داهجإلا ىوتسم ضافخنا نع هرمأ ءايلوأل

جماربلا بتكم لبق نم بيردتلاو دراوملاو ميلعتلاو دحوتلا تامدخ ةينواعت ليومت متي
.اينافلسنب يف ةيناسنإلا تامدخلا ةرئاد ،ةيئامنلا

تامولعملاو دراوملل دئارلا ردصملا
يف دحوتلاب ةلصلا تاذ
.اينافلسنب

