اململكت املغربيت
وزارة الخجهيز والىلل واللوحيسديك واملاء
مدًريت الىلل عبر الطرق والسالمت الطركيت
مدًريت الىلل عبر الطرق والسالمت الطركيت

البرهامــج الوطىــي لخعليم السياكــت
-مشروع -

0

أ .ملدمت عامت
ًخضمً البرهامج الىظجي لخفلُم الظُاكت مجمىـت اإلاهازاث التي ًخفين ـلى الفسد اهدظابها للخىلل داخل
فضاء مؼترن ًضمً طالمخه وطالمت المير .و ٌفخبر بمثابت مسحق ؤطاسخي ـام و ػامل لألهداف التي ًيبغي
بلىلها مً خالٌ حفلُم وجيىًٍ مظخفمل العسٍم زاحال وان ؤو زاهبا .فهى ؤطاض مجمىؿ الخيىٍىاث التي
ًيبغي جىفيرها ظُلت خُاة مظخفمل العسٍم.
بن هرا البرهامج الىظجي ال ٌؼيل خـسٍا مىضىـا للخيىًٍ ،فبُدالىحُت حفلُم الظُاكت هي التي حظاـد
ـلى اهدظاب اإلاهازاث الفملُت وجىمُت الظلىواث آلامىت واإلاالثمت للظُاكت ،ومً هرا اإلاىعلم فةن هرا
البرهامج مىحه بلى مظخفملي العسٍم وال ًخمدىز ـلى اإلافازف واإلاهازاث التي ًخفين جفـُلها في دالثل
خاؿت.
وفي هرا ؤلاظاز ،فةن البرهامج الىظجي ال يهدف بلى جددًد اإلاىاهج ؤو الىطاثل البُدالىحُت ؤوآلالُاث التي
ًيبغي وضفها ،فالهدف هى جمىين مهىحي اللعاؿ مً السحىؿ بلى مبادت هرا البرهامج مً ؤحل جددًد
ألاهداف التي ًخفين بلىلها باـخماد مىهجُت ما ؤو وطاثغ بُدالىحُت خاؿت وفلا إلاا حاء في هرا البرهامج.
فالماًت بذن ؤن ٌُظخفمل هرا البرهامج همسحق وبظاز لجمُق مهىحي اللعاؿ (اإلادزبين واإلايىهين واإلايؼعين
واإلامخدىين) بهدف جعىٍس جسبُت ظسكُت مىدمجت وميسجمت جخالءم مق مخخلف مظخفملي العسٍم واإلاىاظىين
وافت.
وبالخاليً ،خفين ـلى ول مخدخل في مجاٌ الخيىًٍ ـلى الظُاكت والظالمت العسكُت ؤن ًيىن كادزا ـلى
السبغ بين مجاٌ جدخله وؤخد اإلاىاضُق ؤو ألاهداف الفامت اإلادددة في هرا البرهامج الىظجي.
بن هرا البرهامج الىظجي لخفلُم الظُاكت هى ألاطاض اإلافخمد للمـادكت ـلى بسامج الخيىًٍ اإلالدمت والتي
ًخفين الفمل بها مً ظسف مهىحي اللعاؿ ومخخلف اإلاخدخلين .فيهى ٌظاـد ؤًضا ـلى بزطاء هؽام جسبىي
داثم مدي الخُاة ـلى مظخىي التراب الىظجي في مجاٌ حفلُم الظُاكت وجيىًٍ الظاثلين.
ٌؼمل البرهامج الىظجي لخفلُم الظُاكت  7مداوز .حفخمد مىعلا بُدالىحُا وـلمُا ًمىً مً الخعسق
للمىاضُق واإلاهازاث الخاؿت بؼيل ًدىاطب مق ـمس مظخفمل العسٍم والماًت مً اطخفماٌ العسٍم.
بن هرا البرهامج ًميز بين زالزت مساخل وٍضق ؤهدافا ليل مسخلت :
 مسخلت ما كبل الخـىٌ ـلى زخـت الظُاكت؛ مسخلت الخفلم ـلى الظُاكت؛ مسخلت ما بفد الخـىٌ ـلى زخـت الظُاكتوٍخضمً ول مدىز مً اإلاداوز الظبفت مىاضُق جخفسؿ بلى ؤخسي خاؿت ذاث ؤهداف ًخىحب بلىلها في
مخخلف الخيىٍىاث اإلالدمت إلاظخفملي العسٍم.
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ب .الخصميم العام للبرهامج الوطني لخعليم السياكت
.1

.2

.3

.4

.5

الصحت العموميت والسالمت الطركيت
 .1.1وؼإة وجعىز الخىلل البؼسي
 .2.1ألاضساز الصخُت الىاحمت ـً خىادر الظير ـلى اإلاظخىي الىظجي والدولي
 .3.1الىكاًت الصخُت والظالمت العسكُت
 .4.1اطخخدام اإلاىاد اإلاخدزة اإلادؽىزة و لير اإلادؽىزة
 .5.1اإلااطظاث والفاـلىن في مجاٌ الظالمت العسكُت
 .6.1السطاثل ذاث العابق اإلااطظاحي والخجازي
اللواعد املرجبطت بالعلوباث وبخحدًد املسؤولياث
 .1.2الظلىهُاث اإلالىىت واإلاخالفاث والفلىباث
 .2.2كىاـد هؽامُت ولير هؽامُت
 .3.2اإلاظاولُاث الفسدًت والجماـُت
الخىلل اليشيط وغير اليشيط
 .1.3الخىلل ـلى الـفُد الىظجي والدولي
 .2.3الخىلل خظب اإلاجاٌ الخاؾ او اإلانهي
 .3.3الخىلل مؼُا ـلى ألاكدام
 .4.3الخىلل ـلى مسهبت ذاث عجلخين
 .5.3طُاكت الخُىاهاث
 .6.3الخفاـل بين مظخفملي العسٍم
البيئت الطركيت
 .1.4الظُمُىلىحُت العسكُت (الدؼىٍس العسقي)
 .2.4خاؿُاث البيُاث الخدخُت العسكُت
 .3.4خاؿُاث مظخفملي العسٍم اإلادؼازهين للفضاء العسقي
 .4.4الؽسوف اإلاىاخُت
 .5.4ؼسوف ؤلاضاءة
 .6.4ألاوزاغ العسكُت
الكفاءاث البشريت
 .1.5الخفامل مق اإلافلىمت والخاؿُاث الفيزًىلىحُت للجظم
 .2.5الاطتراجُجُت البـسٍت
 .3.5الخىاؿل
 .4.5جلاطم كازـت العسٍم
 .5.5اخخُاز طسـت الظير
 .6.5جدبير الخاالث الخسحت (الىكىف اإلافاجئ وخالت الاطخعجاٌ)
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 .6املركبت
 .1.6اإلاؽاهس اإلاُياهُىُت والىضفُت الصخُدت للجلىض والظُاكت:
 .2.6اإلاؽاهس الدًىامُىُت
 .3.6اإلاؽاهس الاكخـادًت
 .7مشاريع الحياة والسالمت الطركيت:
 .1.7الخىلل والخسهُت
 .2.7ؤطلىب الفِؽ وخسق كىاـد الظالمت ؤو ؤطلىب الفِؽ والظالمت
 .3.7جلبل اإلاخاظس والظُاكت.
وجخضمً مداوز البرهامج الىظجي لخفلُم الظُاكت ما ًلي:
ج .محاور وأهداف البرهامج الوطني لخعليم السياكت

-1املحور ألاول  :الصحت العموميت والسالمت الطركيت
يهدف هرا اإلادىز بلى خـس الخىحهاث وألاهداف البُدالىحُت اإلاسجبعت بالصخت الفمىمُت وذلً بخددًد
الىفاءاث التي جمىً مً الخللُف مً ألاضساز ومً خماًت الصخت ـلى اإلاظخىي الفسدي والجماعي ظُلت
خُاة الفسد طىاء خالٌ مسخلت ما كبل الخـىٌ ـلى زخـت الظُاكت ؤو مسخلت حفلم الظُاكت ؤو مسخلت ما
بفد الخـىٌ ـلى زخـت الظُاكت.
هما ًخعسق هرا اإلادىز بلى الخعىز الري ـسفخه ؤهىاؿ الىلل في ـالكتها بالجاهب الـحي وبالظالمت العسكُت
وهرا بلى الاهساهاث الفيزًىلىحُت والاكخـادًت والاحخماـُت.
 .1.1وشأة وجطور الخىلل البشري
 .1.1.1ؤػسح للمير ؤلاهساهاث الفيزًىلىحُت والاكخـادًت والاحخماـُت إلاخخلف ؤهماط الىلل.
 .2.1.1ؤكدم اإلابرز ـً الاخخُازاث الاكخـادًت والاحخماـُت إلاخخلف وطاثل الىلل.
 .2.1ألاضرار الصحيت الىاحمت عً حوادث السير على املسخوى الوطني والدولي
 .1.2.1ؤكِع جعىز خىادر الظير خالٌ الفؼسًٍ طىت اإلااضُت.
 .2.2.1ؤػسح للمير ؤهداف طُاطاث الظالمت العسكُت وآزازها ـلى اإلاظخىي الىظجي والدولي.
 .3.1الوكاًت الصحيت والسالمت الطركيت
 .1.3.1ؤؿىف خدود اإلاُياهًُ الخُىٍت ـىد الاؿعدام بظسـاث طير مخخلفت.
 .2.3.1ؤػسح للمير مفاهُم الصخت الفمىمُت وـالكتها بالظالمت العسكُت.
 .3.3.1ؤكىم بالخمُيز بين الىكاًت والصحس في مجاٌ التربُت العسكُت.
 .4.1اسخعمال املواد املخدرة املحظورة وغير املحظورة
 .1.4.1ؤػسح للمير مفاهُم اإلاىاد اإلاخدزة ،ومفهىم الخفاظي لهره اإلاىاد وجإزيراتها.
 .2.4.1ؤكىم بخلُُم اطخفمالي للمىاد اإلاخدزة.
 .5.1املؤسساث والفاعلون في مجال السالمت الطركيت
 .1.5.1ؤخدد دوز مخخلف اإلااطظاث اإلامسبُت اإلايلفت بالظالمت العسكُت.
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 . 2.5.1ؤػسح للمير هُف ٌظاهم فاـلى اللعاـين الفام والخاؾ في الىكاًت اإلاسجبعت بالظالمت
العسكُت باإلامسب.
 .6.1الرسائل ذاث الطابع املؤسساحي والخجاري
 .1.6.1ؤػسح للمير الاخخالف في مفالجت اإلافلىمت السطمُت واإلافلىمت الخجازٍت.
 .2.6.1ؤخدد اإلابرزاث ؤلاػهازٍت اإلاظخفملت مً ظسف ؿاوعي الظُازاث.
-2املحور الثاوي :اللواعد الىظاميت والاحخماعيت
يهدف هرا اإلادىز بلى جددًد الىفاءاث التي حظهل فهم اللاهىن مً ؤحل الاهخساط في اخترام كىاـد
الخفاٌؽ في فضاء مؼترن .طىاء في اإلاسخلت التي حظبم الخفلم لىُل زخـت الظُاكت ؤو ؤزىاء الخفلم لىُل
زخـت الظُاكت ؤو في مسخلت ما بفد الخـىٌ ـلى زخـت الظُاكت.
ـلى هرا اإلاظخىي طِخم الخمُيز بين اإلاىاضُق الفسـُت الخالُت مق جددًد ؤهدافها :
 .1.2السلوكاث امللىىت  :املخالفاث والعلوباث
 .1.1.2ؤػسح للمير الماًت مً جىخُد الظلىواث العسكُت في مجاٌ جسابي مفين.
 .2.1.2ؤػسح للمير جإزير ازجياب اإلاخالفاث ـلى جلاطم فضاء مؼترن.
 .3.1.2ؤػسح للمير إلااذا ًخم الخدزج في اجخاذ الفلىباث خظب ألاخعاء.
 .2.2كواعد هظاميت وغير هظاميت
 .1.2.2ؤخدد وطاثل الخىاؿل الىؽامُت ولير الىؽامُت.
 .2.2.2ؤجىاؿل في لُاب كاـدة هؽامُت.
 .3.2.2ؤكىم بالخمُيز ما بين اللىاـد اللاهىهُت والضىابغ الاحخماـُت والفسدًت.
 .3.2املسؤولياث الفردًت والجماعيت
 .1.3.2ؤكُم مظاولُتي الفسدًت مً خالٌ طلىوي.
 .2.3.2ؤـسف بددود الخسٍت الفسدًت خالٌ الخىلالث العسكُت.
 .3.3.2ؤؿف دوز ؤهؽمت الخفاضدًاث في اكخـادًاث الخد مً خىادر الظير.
 .4.3.2جددًد مفاهُم الخإمين ؤلاحبازي والاخخُازي.
 -3املحور الثالث :الحركيت الخفاعليت والحركيت السلبيت
يهدف هرا اإلادىز بلى جددًد هفاءاث الخدسن ؤو الخىلل بىاطعت وطُلت مً وطاثل الىلل ،وهرا فهم
الخفاـالث بين مخخلف مظخفملي العسٍم زاهبين واهىا ؤو زاحلين وذلً دون بخدار ضسز بالىؽام.
يهم هرا اإلادىز هرلً مسخلت ما كبل الخـىٌ ـلى زخـت الظُاكت لخِظير فهم العسٍم مىر اإلاساخل ألاولى
مً الفمس .وبالىؽس بلى العابق الخاؾ الري جىدظُه الخىلالث في اإلامسبً ،ىف هرا اإلادىز ـلى مجمىـت
مً ألاهداف ًخفين بلىلها جسجبغ بظُاكت الخُىاهاث ـلى العسٍم الفمىمُت.

4

 .1.3جحدًد مخخلف فئاث مسخعملي الطريم
 .2.3الخىلل حسب املجال الخاص او املنهي  :إلاكراهاث والعواكب
 1.2.3ؤخدد بهساهاث الخىلالث الخاؿت خظب ؤهماط الىلل.
 .2.2.3ؤخدد بهساهاث الىلىج بلى هؽام الخىلل باليظبت لليؼاط اإلانهي.
 .3.2.3ؤكىم بلُاض ـىاكب العلباث الـادزة ـً آلامس بالىلل ـلى طُاكت اإلاسهباث.
 .4.2.3ؤػسح هُفُاث وضسوزة اطخخدام لىاشم السبغ في اإلاسهبت التي ؤزهبها.
 .3.3الخىلل مشيا على ألاكدام
 .1.3.3ؤكىم بخلُُم الفىامل اإلاظببت للخىادر اإلاسجبعت بالخىلل مؼُا ـلى ألاكدام.
 .2.3.3ؤخدد مىاظم الخعس ؤزىاء الخىلل مؼُا ـلى ألاكدام.
 .3.3.3ؤظبم كىاـد الظير ؤزىاء الخىلل مؼُا ـلى ألاكدام داخل الخجمق الفمساوي.
 .4.3.3ؤظبم كىاـد الظير ـىد الخىلل مؼُا ـلى ألاكدام خازج الخجمق الفمساوي.
 .4.3الخىلل على مركبت ذاث عجلخين
 .1.4.3ؤكىم بخلُُم الفىامل اإلاظببت للخىادر اإلاسجبعت بالخىلل ـلى مسهبت ذاث عجلخين.
 .2.4.3ؤخدد مىاظم الخعس ـىد الخىلل ـلى مسهبت ذاث عجلخين.
 .3.4.3ؤظبم كىاـد الظير ـىد الخىلل ـلى مسهبت ذاث عجلخين دون مدسن.
 .4.4.3ؤظبم كىاـد الظير ـىد الخىلل ـلى مسهبت ذاث عجلخين بمدسن.
 .5.3سياكت الحيواهاث
 .1.5.3ؤكىم بخلُُم الفىامل اإلاظببت للخىادر اإلاسجبعت بظُاكت الخُىاهاث.
 .2.5.3ؤخدد مىاظم الخعس ؤزىاء طُاكت الخُىاهاث.
 .3.5.3ؤظبم كىاـد الظير ـىد الخىلل بىاطعت الخُىاهاث داخل الخجمق الفمساوي.
 .4.5.3ؤظبم كىاـد الظير ـىد الخىلل بىاطعت الخُىاهاث خازج الخجمق الفمساوي.
 .6.3الخفاعل بين مسخعملي الطريم
 .1.6.3ؤخدد ؤلاهساهاث اإلاخفللت بسئٍت مظخفملي العسٍم خظب هىؿ الخىلل.
 .2.6.3ؤخدد مخخلف وطاثل الخىاؿل بين مظخفملي العسٍم.
 .3.6.3ؤػسح للمير ؤطباب الخعىزة اإلافسظت لخىادر الظير التي جلق بين فئاث مخخلفت مً
مظخفملي العسٍم.
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 -4املحور الرابع :البيئت الطركيت
لخعىٍس اطخفماٌ العسٍم خظب اخخُاحاث الخىلل وخـاثـهً ،خفين مفسفت كساءة ؤلاػازاث .لهراً ،دىاوٌ
هرا الجصء بىضىح العسٍم ووضىح السئٍت التي ًيبغي مفالجتها خظب ؼسوف الظير واطخفماٌ العسٍم.
هرا اإلادىز ٌفالج ول مسخلت مً مساخل جيىًٍ مظخفمل العسٍم وذلً ـبر مخخلف فتراث الخُاة ؤو خالٌ
الُىم.
 .1.4السيميولوحيت الطركيت (الدشوير الطرقي)
 .1.1.4ؤػسح مالءمت الظُاكت خظب الدؼىٍس الفمىدي.
 .2.1.4ؤػسح مالءمت الظُاكت خظب بػازاث اللىخاث ذاث السطاثل اإلاخميرة.
 .3.1.4ؤػسح مالءمت الظُاكت خظب الدؼىٍس ألافلي.
 .4.1.4ؤػسح مالءمت الظُاكت ـىد لُاب ؤي حؼىٍس ظسقي.
 .2.4خاصياث البيياث الخحخيت الطركيت
 .1.2.4ؤػسح مالءمت الظُاكت خظب خـاثف كازـت العسٍم (اإلاظعىز ،والاهدىاءاث .)...
 .2.2.4ؤػسح مالءمت الظُاكت خظب خالت بجالف بيُت كازـت العسٍم.
 .3.4خاصياث مسخعملي الطريم املشاركين للفضاء الطرقي
 .1.3.4ؤكىم بخلُُم الخىلالث اإلادخملت إلاظخفملي العسٍم ـدًمي الخماًت خظب الصمً.
 2.3.4ؤكىم بخلُُم الخىلالث اإلادخملت إلاظخفملي العسٍم ـدًمي الخماًت خظب اإلايان.
 .3.3.4ؤػسح مالءمت الظُاكت خظب وحىد مظخفملين للعسٍم ـدًمي الخماًت.
 .4.3.4ؤجىكق ألاماهً التي ًخىاحد بها مظخفملي العسٍم ـدًمي الخماًت باطخمساز.
 .5.3.4ؤذهس الظلىن الىاحب اللُام به ـىد وحىد مدخمل إلاظخفملي العسٍم ـدًمي الخماًت.
 .6.3.4ؤػسح للمير الخإزير اإلادخمل لباقي مظخفملي العسٍم ـلى طلىوي ؤزىاء الظُاكت.
 .4.4الظروف املىاخيت
 .1.4.4ؤػسح مالءمت الظُاكت كبل الدظاكعاث اإلاعسٍت وخاللها وبفدها.
 .2.4.4ؤكىم بلُاض جإزير اججاه السٍاح ـلى كىة الخدام اإلاسهبت باللازـت.
 .3.4.4ؤػسح مالءمت الظُاكت خظب هثافت واضعساباث الفىاؿف.
 .4.4.4ؤػسح مالءمت الظُاكت كبل الضباب الىثُف وخالله وبفده.
 .5.4.4ؤػسح مالءمت الظُاكت كبل الصخاث الثلجُت وخاللها وبفدها.
 .6.4.4ؤػسح مالءمت الظُاكت كبل الصوبفت السملُت وخاللها وبفدها.
 .5.4ظروف إلاضاءة
 .1.5.4آخر في الخظبان خعس ؤلابهاز ـىد الظُاكت (مسجفق ،خسوج مً الىفم ،اوفياض الضىء.)... ،
 .2.5.4ؤؿف اإلاخاظس اإلاسجبعت بالظُاكت ـىد ظلىؿ الؼمع ولسوبها (مظاز الظير ػسق-لسب)
 .3.5.4ؤخدد الاخخُاظاث التي ًخفين اجخاذها ـىد الظُاكت مً ؤحل الخد مً اإلاخاظس اإلاسجبعت
بالؽسوف الظِئت لإلضاءة.
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 .4.5.4ؤالثم الظُاكت مق خالت ؤلاضاءة.
 .6.4ألاوراش الطركيت
 .1.6.4ؤخدد ؤماهً جىاحد ـماٌ ألاػماٌ العسكُت وهم ٌؼخملىن.
 .2.6.4ؤذهس اخخُاظاث الظُاكت التي ًخفين اجخاذها لخجىب مخاظس جعاًس ؤػُاء ـلى ـماٌ
ألاػماٌ العسكُت وليرهم مً مظخفملي العسٍم وجلُُم ففالُت طلىوي في هره الخالت.
 .3.6.4ؤالثم طسـت الظير والخمىضق خظب ؼسوف الظير باللسب مً ألاوزاغ العسكُت وبجاهبها.
 -5املحور الخامس :الكفاءاث البشريت:
ٌفسف هرا اإلادىز باللدزاث الرهىُت والبدهُت وبىُفُت الخمىضق وهرا هُفُت الخفامل مق اإلافلىمت وآزازها
ـلى جـسفاث الظاثلين ،خـىؿا في مسخلت حفلم الظُاكت ،وذلً مً خالٌ الىفاءاث ألاطاطُت الخالُت:
 جدبير اللدزاث الرهىُت؛ جدبير الخالت البدهُت واللدزاث الجظماهُت؛ البدث ـً اإلافلىمت؛ ظسٍلت الخىاؿل في وضفُت خسهت؛ هُفُت جلاطم كازـت العسٍم واخخُاز طسـت الظير. .1.5الخعامل مع املعلومت والخاصياث الفيزًولوحيت للجسم
 1.1.5ؤذهس الاخخُاظاث اإلاخخرة للخد مً اإلاخاظس اإلاسجبعت باإلاظازاث السوجُيُت.
 .2.1.5ؤػسح للمير مدي جإزير ججسبت الظُاكت ـلى مفالجت اإلافلىمت باليظبت للظاثم.
 .3.1.5آخر في الخظبان ألاحهصة اإلافلىماجُت اإلاظاـدة ـلى الظُاكت ؤزىاء الظير.
 .4.1.5ؤػسح للمير خدود الخسهُت البـسٍت ؤزىاء الظُاكت.
 .5.1.5ؤالثم جىاؿلي وطسـت طيري خظب شمً زد ففل مخخلف مظخفملي العسٍم في هفع اإلادُغ
العسقي.
 .6.1.5ؤكىم بخلُُم اللدزة ـلى مىاحهت ضمىظاث باقي مظخفملي العسٍم.
 .2.5الاستراجيجيت البصريت
 .1.2.5ؤػسح للمير الفسق بين البدث ـً مفلىماث بـسٍت مباػسة ولير مباػسة وجإزيرها ـلى
كسازاث الظُاكت.
 .2.2.5ؤكىم بخلُُم جىللي في الثاهِخين اإلاىالُخين (مىعلت الخصخُذ).
 .3.2.5ؤكىم بخلُُم جىللي في الثىاوي ألازبق اإلاىالُت (مىعلت الخمىكق).
 .4.2.5ؤكىم بخلُُم جىللي في الثىاوي الفؼس اإلاىالُت (مىعلت الاطدباق).
 .5.2.5ؤطخخدم مخخلف ألاضىاء للخإكلم مق ؼسوف ؤلاضاءة دون ببهاز باقي مظخفملي العسٍم.
 .6.2.5ؤطخخدم مخخلف ألاضىاء ختى ًيىن الصخف مسثُا بىكذ واف ومبىس مً كبل باقي
مظخفملي العسٍم.
 .7.2.5ؤكىم بخلُُم ؼسوف السئٍت اإلاالثمت ختى ًساها باقي مظخفملي العسٍم في الىكذ اإلاىاطب.
 .8.2.5ؤطير مق مساـاة مظافت وضىح السئٍت.
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 .9.2.5آخر في الخظبان مظافت ؤلاضاءة في اخخُاز طسـت طيري.
 .10.2.5آخر في الخظبان وحىد شواًا بـسٍت خفُت.
 .3.5الخواصل
 .1.3.5الؽاهس ولير الؽاهس:
 .1.1.3.5ؤػسح للمير الفسق بين ؤلاخباز والخىاؿل ؤزىاء الظُاكت.
 .2.1.3.5ؤخدد الىطاثل الؽاهسة ولير الؽاهسة اإلاظخفملت للخىاؿل ـلى العسٍم.
 .3.1.3.5ؤكىم بخلُُم ـىاكب الخعإ في فهم ؤلاػازة لير الؽاهسة بين مظخفملي العسٍم.
 .2.3.5ؤزي و ًساوي المير :
 .1.2.3.5ؤذهس اإلااػساث التي ًيبغي جدسيها إلافسفت ؤن مظخفمال آخسا للعسٍم كد فهم
ملـىدها.
 .2.2.3.5ؤكىم بخلُُم الىكذ الالشم إلاظخفمل آخس للعسٍم لُخفسف ـلى هُدىا في الظير.
 .3.2.3.5ؤطخخدم مخخلف ألاضىاء للخإكلم مق وضفُاث ؤلاضاءة وخسهت الظير ،دون ببهاز
باقي مظخفملي العسٍم.
 .3.3.5الخىبُه:
 .1.3.3.5آخر في الخظبان الىكذ الالشم لسد ففل باقي مظخفملي العسٍم للخىبُه بخمُير
طسـتهم في الظير.
 .2.3.3.5آخر في الخظبان الىكذ الالشم لسد ففل باقي مظخفملي العسٍم للخىبُه بخمُير
اإلاظاز.
 .4.5جلاسم كارعت الطريم
 .1.4.5في الظير الفادي (خازج وؤزىاء اإلالخلى العسقي)
 .1.1.4.5ؤكىم بخلُُم الخيز الري حؼمله اإلاسهبت في الفضاء العسقي.
 .2.1.4.5ؤكىم بخلُُم مظافت وضىح السئٍت ـىد اإلالخلى العسقي.
 .3.1.4.5ؤكىم بلُاض اإلادة الالشمت لفبىز كازـت العسٍم خظب هىؿ مظخفملي العسٍم.
 .4.1.4.5آخر في الخظبان خالت ألاماهً وجىاحد مظخفملين آخسًٍ للعسٍم ـىد ـبىز
كازـت العسٍم.
 .5.1.4.5ؤكىم بخلُُم اإلادة الصمىُت الالشمت لفبىز كازـت العسٍم.
 .6.1.4.5ؤكىم بخلُُم اإلادة الصمىُت الالشمت بين الاهعالق و بلىك مخخلف طسـاث الظير.
 .2.4.5ـىد الاوفعاف:
 .1.2.4.5ؤكىم بخلُُم اإلاظاخت الجاهبُت اإلاخاخت في ظسفي اإلاسهبت اإلاظاكت.
 .2.2.4.5آخر في الخظبان باقي مظخفملي العسٍم للخمىضق كبل حمُير الاججاه.
 .3.2.4.5ؤطدبم خـاثف كازـت العسٍم التي هسلب الظير ـليها.
 .4.2.4.5اطدبم جىاحد مظخفملين آخسًٍ للازـت العسٍم التي هسلب الظير ـليها.
 .3.4.5ـىد الخجاوش:
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 .1.3.4.5ؤخدد مخخلف طسـاث الظير وحظازؿ باقي ؤهىاؿ اإلاسهباث.
 .2.3.4.5ؤكىم بخلُُم طسـت اإلاسهبت اإلاساد جدازهها.
 .3.3.4.5ؤكىم بلُاض اإلادة الصمىُت الالشمت لخجاوش طُازة بفازق طسـت بظُغ (ؤكل مً
 20ولم في الظاـت).
 .4.3.4.5ؤكىم بخلُُم مظافت وضىح السئٍت الالشمت كبل الخجاوش.
 .5.3.4.5ؤطدبم اإلايان الري ًيىن فُه الخجاوش لير مىخؽس ؤو مظخدُال.
 .6.3.4.5ؤخافؾ ـلى اإلاظافت بُجي وبين اإلاسهبت التي ًخم ججاوشها ،كبل وؤزىاء وبفد
اإلاىاوزة.
 .7.3.4.5ؤخافؾ ـلى اإلاظافت بُجي وبين اإلاسهبت اإلاظخدزهت في اهخؽاز الخمىً مً ججاوشها.
 .4.4.5ـىد الخلابل:
 .1.4.4.5ؤكىم بخلُُم الخيز الفازك ـىد الخلابل
 .2.4.4.5ؤطدبم ألاماهً التي ًيىن فيها الخلابل ؿفبا ؤو مظخدُال.
 .3.4.4.5آخر خالت ألاماهً واإلاظخفمل آلاخس للعسٍم بفين الاـخباز مً ؤحل الخمىضق مق
مالثمت طسـت الظير.
 .5.4.5الظير في ؿف مً اإلاسهباث
 .1.5.4.5ؤكىم بخلُُم الىكذ الفاؿل بين اإلاسهباث هدى ألامام.
 .2.5.4.5ؤكىم بخلُُم الىكذ الفاؿل بين اإلاسهباث هدى الخلف.
 .3.5.4.5ؤطدبم حمُير طسـاث الظير ؤو حمُير الاججاه في اإلاجاٌ ألامامي للمسهبت التي
حظبلجي.
 .4.5.4.5آخر في الخظبان حمُير طسـاث السوحان ـىد جدبير اإلادة الصمىُت الفاؿلت بين
اإلاسهباث (هدى ألامام ومً الخلف).
 .5.5.4.5آخر في الخظبان حجب السئٍت الري جددزه بفض اإلاسهباث هدى ألامام بهدف
السفق مً اإلادة الصمىُت الفاؿلت بين اإلاسهباث هدى ألامام.
 . 6.5.4.5آخر في الخظبان اوفدام الخماًت لدي بفض مظخفملي العسٍم ـىد اخخُاز
اإلاظافت الفاؿلت بُجي و بُنهم.
 .6.4.5ـىد الخىكف:
 .1.6.4.5آخر في الخظبان وضىح السئٍت الخخُاز ميان الىكىف.
 .2.6.4.5ؤالثم طُاكتي للبدث ـً فسخت للخىكف.
 .3.6.4.5ؤالثم طُاكتي للبدث ـً فسخت للخىكف مخفامدة مق الظير.
 .4.6.4.5ؤالثم طُاكتي للبدث ـً فسخت للخىكف في وضفُت ماثلت.
 .5.6.4.5آخر في الخظبان اإلاجاٌ اإلاخىفس للخىكف خظب حجم اإلاسهبت (في فسخت مىاشٍت
للظير ،ؤو مخفامدة مق الظير ،ؤو في وضفُت ماثلت).
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 .7.4.5الخـس الدكُم
 .1.7.4.5ؤكىم بخلُُم اللدزة ـلى جخفُض طسـت اإلاسهبت.
 .2.7.4.5ؤكىم بخلُُم اإلاظافت الالشمت للىكىف بظسـاث طير مخخلفت.
 .3.7.4.5آخر في الخظبان كُاض اإلاسهبت لللُام بىكىف دكُم هدى ألامام ؤو ـلى حاهب
اإلاسهبت.
 .5.5اخخيار سرعت السير
 .1.5.5الخىُف مق اإلادُغ:
 .1.1.5.5ؤػسح للمير خـاثف طسـت الظير اإلاالثمت للمدُغ.
 .2.1.5.5ؤػسح للمير الفسق بين الظسـت اإلافسظت وؤلافساط في الظسـت.
 .3.1.5.5آخر في الخظبان فازق الظسـت الخخُاز طسـت الظير .
ُ
 .4.1.5.5ؤخدد خالت ألاماهً إلاالءمت طسـت الظير .
 .5.1.5.5مالءمت طسـت الظير مق هثافت مظخفملي العسٍم اإلاخىاحدًً باإلادُغ اإلاباػس
للظير.
 .2.5.5الظُاكت اإلاساـُت للبِئت
 .1.2.5.5ؤطير مق مالءمت مظخىٍاث الظسـت بمظعىز العسٍم
 .2.2.5.5ؤخافؾ ـلى طسـت الظير باإلاظازاث العىٍلت.
 .3.2.5.5آخر في الخظبان ؤلاهساهاث البُئُت إلاالثمت طسـت الظير.
 .6.5جدبير الحاالث الحرحت (الوكوف املفاجئ وحالت الاسخعجال)
 .1.6.5الخـس:
 .1.1.6.5ؤكىم بخلُُم مظافاث الخـس خظب خـاثف اإلاسهبت.
 .2.1.6.5ؤكىم بلُاض جإزير البِئت اإلادُعت ـلى مظافت الفسملت.
 .3.1.6.5ؤخاوي الخباظا اللىي في الظسـت خظب ججهيز اإلاسهبت.
 .2.6.5ججىب الخعس:
 .1.2.6.5ؤخاوي الخدود اإلامىىت لخجىب الخعس في البِئاث اإلاخدهىزة.
 .3.6.5الىكىف وبـادة الاهعالق:
 .1.3.6.5ؤكىم بخلُُم مظافت الىكىف بظسـاث طير مخخلفت.
 .2.3.6.5ؤخاوي الخىكف ؤلاحبازي بظبب ـامل خازجي.
 .3.3.6.5ؤخاوي بـادة الاهعالق بفد جىكف اإلادسن في خالت خعيرة.
 .4.6.5خىادر الظير
 .1.4.6.5ؤػسح للمير بحساءاث خماًت ميان وكىؿ خادزت طير.
 .2.4.6.5ؤػسح للمير بحساءاث بػفاز مـالح ؤلالازت ـىد وكىؿ خادزت طير.
 .3.4.6.5ؤكىم بةلازت الضخاًا خظب الىفاءاث الصخـُت.
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 .4.4.6.5ؤخاوي ـملُت اللُام بةحساءاث خماًت الضخاًا وبػفاز مـالح ؤلالازت ـىد
الاكتراب مً ميان وكىؿ خادزت طير.
 -6املحور السادس  :املركبت
ًخعسق هرا اإلادىز لىفاءاث اطخخدام اإلاسهبت بعسٍلت زػُدة وآمىت .وٍخم جفـُل هرا الجصء ؤطاطا في
مسخلت حفلُم الظُاكت.
 .6املركبت
 .1.6املظاهر امليكاهيكيت والوضعيت الصحيحت للجلوس و السياكت:
 .1.1.6وضفُت الظاثم والساهبين:
 .1.1.1.6ؤحلع ـلى ملفد الظُاكت وؤجىُف مق خـاثف اإلاسهبت.
.2.1.1.6ؤذهس الخـاثف اإلاىزفىلىحُت (الدؼىالث الجظماهُت) الالشم ؤخرها بفين الاـخباز
لخثبُذ السواب في اإلاسهبت.
 .3.1.1.6ؤخدد مىاظم السئٍت اإلاباػسة ولير اإلاباػسة ،وشواًا حجب السئٍت اإلاسجبعت
باإلاسهبت.
 .2.1.6لىاشم الخدىم في الظُاكت ووطاثل الساخت :
 .1.2.1.6ؤػسح للمير مىكق وهُفُت اطخفماٌ مإمساث الخدىم في ؤلاهازة ،والخىبُه
واإلاظاـدة ـلى الظُاكت.
 .2.2.1.6ؤػسح للمير دوز الخجهيزاث اإلافلىماجُت اإلاظاـدة ـلى الظُاكت و مددودًتها.
 .3.2.1.6اطدبم الفمل بمخخلف مإمساث الخدىم خظب جعىز وؼسوف الظُاكت وظبُفت
العسٍم.
 .3.1.6مإمساث الخدىم في ججهيزاث الظالمت
 .1.3.1.6ؤخاوي اطخفماٌ مخخلف مإمساث الخدىم في ججهيزاث الظالمت إلاسهبت حدًدة كبل
الظير بها.
 .2.3.1.6ؤزاكب خالت اػخماٌ ؤضىاء الخدرًس كبل ول اهعالق في الظير.
 .4.1.6طلظلت هؽام الخسهت :
 .1.4.1.6الىكىد وشٍىث الدصخُم  :آخر في الخظبان جىؿُاث الـاوق في اخخُاز الىكىد
وشٍىث الدصخُم.
 .2.4.1.6ؤهىاؿ اإلادسواث  :ؤذهس جإزير خـاثف مدسن اإلاسهبت ـلى الظُاكت.
 .3.4.1.6ؤهىاؿ اإلادسواث  :ؤػمل اإلادسن واطخخدمه خظب دزحاث ؤهؽمت حمرًت اإلادسن
اإلافمىٌ بها.
 .4.4.1.6حهاش الىاؿل الُدوي وآلالي ( : )embrayageؤػسح للمير مصاًا اطخفماٌ مخخلف
ؤهىاؿ وطاثل الخدىم في حهاش الىاؿل.
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 .5.4.1.6حهاش الىاؿل الُدوي وآلالي ( : )embrayageؤطخخدم اطخخداما زػُدا الىاؿل
الُدوي ـىد الاهعالق ،وحمُير دزحاث الظسـت زم ؤلاكدام ـلى الىكىف.
 .6.4.1.6ـلبت حمُير الظسـاث الُدوٍت ؤو آلالُت :اطخخدم ـلبت حمُير الظسـت خظب هؽام
حمرًت اإلادسن و طسـت الظير.
 .7.4.1.6ـلبت حمُير الظسـاث الُدوٍت ؤو آلالُت :ؤالثم دزحت الظسـت مق طسـت الظير،
والاهددازاث الؼدًدة للعسٍم و هرلً باليظبت للخمىلت.
 .8.4.1.6الىىابض  :آخر في الخظبان الجهد الري جخدمله الىىابض ؤزىاء هلل الىخلت
بالظُازة .
 .9.4.1.6ؤحهصة الخـس  :ؤخدد اطخفماٌ ومصاًا هؽام اإلاظاـدة ـلى الخـس.
 .10.4.1.6ؤحهصة الخـس :اطدبم جخفُضاث الظسـت إلاالثمت الضمغ ـلى دواطت الخـس.
 .11.4.1.6ؤلاظازاث اإلاعاظُت  :ؤزاكب بؼيل مىخؽم خالت وجأول ؤلاظازاث اإلاعاظُت
اإلاظخخدمت وعجلت الاخخُاط.
 .12.4.1.6ؤلاظازاث اإلاعاظُت  :ؤكىم بلُاض ضمغ ؤلاظازاث اإلاعاظُت لضبعها وفم
جىؿُاث دلُل اطخفماٌ اإلاسهبت وهرلً خظب دزحت خسازتها.
 .13.4.1.6ؤلاظازاث اإلاعاظُت  :اطدبم حؼىهاث كازـت العسٍم ومىاظم الدزحان للخفاػ
ـلى خالت ؤلاظازاث اإلاعاظُت.
 .5.1.6اإلالاًِع والخمىلت
 .1.5.1.6ؤخدد الدؼىٍس الىاحب اخترامه خظب ؤبفاد اإلاسهبت.
 .2.5.1.6ؤكىم بخلُُم الدجم اإلاظخفمل مً كازـت العسٍم خظب الاججاه الري ؤخخازه.
 .3.5.1.6ؤكىم بخلُُم اإلاخاظس اإلادخملت واإلاسجبعت بالخمىلت خظب مظعىز العسٍم.
 .4.5.1.6اإلالعىزاث :ؤكىم بخلُُم اإلاخاظس اإلادخملت ـىد حس ملعىزة خظب مظعىز
العسٍم.
 .5.5.1.6آخر في الخظبان ؤبفاد اإلاسهبت الجازة و اإلالعىزة مً ؤحل الظير بهما .
 .6.5.1.6البازش الخلفي لهُيل اإلاسهبت  :ؤكىم بخلُُم اإلاظاخت الالشمت في ماخس اإلادىز
ألامامي مً ؤحل الاوفعاف ؤو الدوزان.
 .7.5.1.6البازش الخلفي لهُيل اإلاسهبت  :ؤكىم بخلُُم اإلاظاخت الالشمت في بداًت اإلادىز
الخلفي مً ؤحل الاوفعاف ؤو الدوزان.
 .8.5.1.6آخر في الخظبان شواًا حجب السئٍت للمسهبت الجازة و/ؤو اإلالعىزة لإلـالن ـً
حمُيراث الاججاه ؤو طسـت الظير.
 .9.5.1.6ؤكىم بىضق ؤلاػازة ؤلاحبازٍت ـلى اإلاسهبت ؤو اإلالعىزة خظب الخمىلت ؤو
خاؿُاث اإلاسهبت.
 .2.6املظاهر الدًىاميكيت
 .1.2.6جإزير الخمىلت
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 .1.1.2.6ؤػسح للمير ـىاكب الصخً لير الظلُم ـلى وضىح السئٍت للظاثم.
 .2.1.2.6ؤػسح للمير ـىاكب الصخً لير الظلُم ـلى خسهُت الظاثم.
 .3.1.2.6ؤػسح للمير ـىاكب الصخً لير اإلاسبىط بةخيام ؤزىاء الاؿعدام.
 .2.2.6الظالمت اليؼُعت او ألاولُت )(sécurité active ou primaire
 .1.2.2.6ؤػسح للمير ـىاكب حميراث مسهص الجاذبُت ـلى الظُاكت.
 .2.2.2.6ؤػسح للمير جإزير الفىامل اإلاُياهُىُت والبُئُت ـىد الخـس.
 .3.2.2.6ؤجدزب ـلى خفض الظسـاث اللـىي خظب خالت جىظُت العسٍم.
 .4.2.2.6ؤخاوي ـملُت الخـس باطخفماٌ مخخلف ؤهؽمت اإلاظاـدة ـلى الخـس ؤو بدونها.
 .5.2.2.6ؤػسح للمير الفىامل اإلاُياهُىُت والبُئُت التي حمير اللىة الىابرة.
 .6.2.2.6آخر في الخظبان اللىة الىابرة إلاالءمت الظسـت كبل دخىٌ اإلاىفسحاث.
 .7.2.2.6ؤخاوي دخىٌ اإلاىفسحاث بظسـاث لير مخالثمت مق مظعىز العسٍم.
 .8.2.2.6آخر في الخظبان ؤهؽمت اإلاظاـدة ـلى الظُاكت طىاء اإلاىدزحت في طلظلت الـىق
ؤو جلً الاخخُازٍت ،وذلً الهخلاء اإلاسهبت ـىد الؼساء.
 .9.2.2.6الخدللاث الداخلُت والخازحُت  :آخر في الخظبان الجدوٌ الصمجي للـُاهت الري
ًددده الـاوق إلاساكبت اإلاسهبت.
 .10.2.2.6ؤكىم بةؿالح مسهبتي بىفسخي ؤو الفدوٌ ـً الظير خظب خالت ؤداة مً ألادواث
ألاطاطُت للظالمت.
 .3.2.6الظالمت اليامىت ؤو الثاهىٍت )(sécurité passive ou secondaire
 .1.3.2.6ؤخدد زدود ففل مخخلف مظخفملي العسٍم ـىد مداواة خاالث الظُاكت التي
جمثل ـىامل زثِظُت لىكىؿ خىادر طير خعيرة.
 .2.3.2.6ؤكىم بخلُُم آزاز الاؿعدام ـلى الظاثم والساهب.
 .3.3.2.6ؤػسح للمير وؼاثف مخخلف لىاشم الظالمت الىكاثُت ولىاشم الظالمت اليامىت.
 .4.3.2.6ؤخدد زدود ففل الظاثلين وحميراث الىكق ـىد مداواة الاؿعداماث طىاء في
وحىد ؤو في ـدم وحىد لىاشم الظالمت الىكاثُت ولىاشم الظالمت اليامىت.
 .4.2.6الظالمت الخىمُلُت )(sécurité tertiaire
 .1.4.2.6ؤخاوي الظلىن الىاحب اللُام به لإلػفاز بىكىؿ خادر خظب اإلايان.
 .2.4.2.6بخباز مـالح ؤلالازت بؼيل ففاٌ ـىد وكىؿ خادزت طير.
 .3.4.2.6اطخخدام اإلافلىماث ؤو وؼاثف حهاش جددًد اإلاىكق إلخباز مـالح ؤلالازت بىكىؿ
خادزت طير.
 .3.6املظاهر الاكخصادًت
 .1.3.6الـُاهت اإلاىخؽمت
 .1.1.3.6ؤكىم بخلُُم الخيلفت الؼهسٍت للـُاهت اإلاىخؽمت للمسهبت خظب الخىلالث
اإلافخادة.
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 .2.3.6الـُاهت الدوزٍت
 .1.2.3.6ؤؿىف اإلافاًير التي حظمذ باخخُاز اإلااطظت اإلايلفت بـُاهت اإلاسهبت.
 .2.2.3.6ؤكىم بخلُُم الخيلفت الؼهسٍت للـُاهت الدوزٍت للمسهبت خظب الخىلالث اإلافخادة.
 -7املحور السابع  :مشاريع الحياة والسالمت الطركيت
ًسهص هرا الجصء ـلى الىفاءة التي جمىً مً السبغ بين الىُفُت التي هىؽس بها بلى ؤهفظىا و ظسٍلت جـسفىا
ـلى العسٍم .بمفجى مدي الخإزير الري ًمىً ؤن ًددزه ؤطلىب الخُاة و/ؤو ألاطلىب الري هسلب في
اهدظابه ،ـلى طلىهىا في العسٍم .و ألن مفهىم ؤطلىب وؤهداف الخُاة ًخجاوش اإلافهىم اإلاجسد للظلىن
العسقي ،فهى حصء مً بىاء هىٍت الصخف .وليىهه ًسجبغ هثيرا بالىحدان وبالعسٍلت التي هىؽس بها بلى
ألاػُاء ،فان هرا اإلادىز يهم مسخلت الخفلم ما كبل زخـت الظُاكت وؤزىاءها ،وؤطاطا ًخم جفـُله في
مسخلت ما بفد هُل السخـت .وٍمىً هرا اإلاىضىؿ مً مفالجت ألاطئلت مً كبُل :
 هُف ًخإزس اطخفمالي للعسٍم بما ؤها ـلُه وما ؤفىس فُه وؤطعى بلُه في الخُاة؟ هُف ًمىً إلاؼاـسي وبدثي ـً ألاخاطِع والعسٍلت التي ؤدبس بها ألامىز ؤن جازس ـلى كسازاحي فيالظُاكت؟
 هُف ًمىً ؤن ًازس اطخفمالي للعسٍم ـلى مؼازَعي في الخُاة والعسٍلت التي ؤجعىز بها؟ ... .1.7الخىلل والحركيت
 .1.1.7ؤخدد الخعلفاث اإلاسجبعت بالخـىٌ ـلى زخـت الظُاكت خظب الـىف اإلالـىد.
 .2.1.7ؤخدد ؤهداف الخىلالث في مخخلف الخاالث.
 .3.1.7ؤخدد جإزير ؤهداف الخىلل ـلى الظلىن العسقي.
 .2.7ؤطلىب الخُاة وخسق كىاـد الظالمت ؤو ؤطلىب الفِؽ والظالمت :
 .1.2.7ؤكىم بخلُُم ؤزس ؤطلىب الفِؽ ـلى الظُاكت.
 .2.2.7ؤكىم بخلُُم جإزير اإلافازف ـلى طلىوي وـلى اخخُازاحي في الخُاة.
 .3.2.7ؤخدد ألاطباب التي ًمىً ؤن جدفق شخـا بلى خسق كاـدة مخفازف ـليها.
 .4.2.7ؤخدد الاهخؽازاث اإلاسجبعت بخسق كاهىن الظير.
 .5.2.7ؤكىم بخلُُم اطدُفاب الظاثم لللاهىن وجإزيره ـلى الظلىن العسقي.
 .3.7جلبل املخاطر والسياكت
 .1.3.7السواب والخعس
 .1.1.3.7ؤضق السواب داخل اإلاسهبت خظب خـاثف بيُتهم.
 .2.1.3.7ؤػسح للمير اإلاخاظس الىاحمت ـً ججسبتي في هلل السواب الساػدًً ـلى متن
مسهبتي.
 .3.1.3.7ؤخدد هىؿ السواب الرًً كد ًدظببىن في حمُير طلىهىا في الظُاكت.
 .2.3.7جإزير المير ـلى الظلىن العسقي:
 .1.2.3.7ألكىم بلُاض جإزير ألاطسة ؤو ألاؿدكاء ـلى جمثالحي وطلىوي.
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 .2.2.3.7ؤخدد جإزير المير ـلى طلىوي وـلى الظالمت.
ّ
 .3.2.3.7ؤخدد الخـسفاث واإلابرزاث التي جمىً مً ملاومت الضمغ الاحخماعي ـىد اخخُاز
طسـت الظير وكسازاث الظُاكت.
 .3.3.7اطدُفاب الخعس
 .1.3.3.7ؤخدد مدفصاث الصخف ـلى اإلاخاظسة.
 .2.3.3.7ؤخدد ـىامل الخماًت التي جدد مً اإلاخاظسة.
 .3.3.3.7اكترح جـسفاث لخفض اإلاخاظس ؤزىاء الظُاكت.
 .4.3.3.7اكترح طِىازٍىهاث للخد مً اإلاجاشفت الصخـُت وخماًت الجماـت.
 .5.3.3.7ؤػسح للمير ألاهىاؿ السثِظُت للمجاشفين وؤهىاؿ الظلىن اإلاسجبعت بهم.
 .6.3.3.7ؤكىم بخلُُم ؤطلىب الظُاكت في مخخلف لخؽاث الخفلم ولدي مخخلف مظخفملي
العسٍم (الدزاحت الهىاثُت ،الدزاحت الىازٍت ،الظُازة.)... ،
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