
 
 ول ت*يلوج ةودن
 2022 تن1-نإلا .-ع

 
89 ةدئار ة23جت /. )JLS( ول ت*يلوج ةودن

89 تاCاشلل ةدا*قلا ر>;طت /
 ة*Mبم /.و ةفاشJلا تا*تفو تادشرملل ة*ملاعلا ة*عمجلا /

89 ه*لع صوصنملا وحنلا Oع انتكرح ة>ؤر Oع
 2032 ةلصوب /

 .)JLS( ول ت*يلوج ةودنل تام*قملاو تامدقملاو تا*ساسألا 9̂[ممصملا تاCاشلا نوكتس

89 ةكراشملل ة>واسeم صرف Oع عيمجلا لوصح نمضنس
 عضولاو قرعلا نع رظنلا ضغJLS( C( ول ت*يلوج ةودن ة23جت /

 .عقوملاو يداصتقالاو /mامتجالا

 .نرهدزي نأ تا*تفلا عيمجل نكمx ث*ح vواسeم ملاع ءاشtإ نم اًءزج )JLS( ول ت*يلوج ةودن نوكتس

 
 )JLS( ول ت*يلوج ةودن ق<=فل تا*ساسألا تاعوطتملا :ـل ةوعد

)'ح%ت ل!
 تا2تفلا ةا2ح Jع HIا%م لFشBC Dثأتلل ةصرفلا ِكل حاتت ث2ح ة2عوطت ة.-جت نع (

؟تاNاشلاو  

 ةCاش ةأرما 500 �إ لصx ام 9̂[كمت �إ ة23جتلا فدهت .تن��نإلا ��ع /�اسأ ل�ش� 2022 ماعل )JLS( ول ت*يلوج ةودن دقعُتس

 ذخأل نارقألا معد ةك�شو ة*ملاعلا رظنلا تاهجوو ةدا*قلا تاسرامم لالخ نم ملاعلا لوح اًماع 30 و 15 9̂[ب نهرامعأ حوا��ت

89 ةردا�ملا مامز
89 /��اجxإ ̂�يغت ثادحإل نهم*قل اًقفو لمعلاو نهتا*ح /

89 ةكراشم ل� لمعت نأ عقوتملا نم .نهملاع /
 ةودن جمانرب /

 تاسرامم لالخ نم تاCاشلا ةفاشJلا تا*تفو تادشرملا نم 100 نع لقx ال ام 9̂[كمتل وضعلا اهتمظنم عم  )JLS( ول ت*يلوج

89 ةدا*قلا
/ Cنهتماقإ دل. 

 :هقاطنو رودلا نم ضرغلا
 A@اسألا ق=>فلا لمحتEس .2022 ماعل A@اسألا )JLS( ول ت*يلوج ةودن ق=>ف ل-كش7ل تاعوطتم 10 ـل ةصصخم ة-لوألا ةوعدلا ەذه

JLS( WX( ول ت*يلوج ةودن ةV>جت تانوكم عيمج م-لسN نامضل ةلماشلا ة-لوؤسملا
A س .ثدحلا ة=ؤر عم ̂@امتي ام\ ددحملا تقولاEبcXA 

A WX@اسألا ق=>فلا ءاضعأ نم وضع لn لمعتس .ثدحلا فادهأ kإ لص=و يزمرلا راطإلا dع ق=>فلا
A ول ت*يلوج ةودن )JLS( قرف عم 

 ط-طختلا\ اًضuأ A@اسألا )JLS( ول ت*يلوج ةودن ق=>ف موق-س .)JLS( ول ت*يلوج ةودنل ةفلتخملا تانوكملا نع ةلوؤسملا عوr̂ملا

 .تنyzنإلا �yع )JLS( ول ت*يلوج ةودن ثدح ءانثأ ةعتمملا تاطحملا ضع\ ءاش{|و )JLS( ول ت*يلوج ةودنب ةصاخلا م-يقتلا ة-ج-تاyzسال

WX ام\ قرفلا ةدا-ق نع تالوؤسم A@اسألا  )JLS( ول ت*يلوج ةودن ق=>ف ءاضعأ نوك-س
A كلذ: 

�م ق=>ف •rول ت-يلوج ةودن تا )JLS(  



  )JLS( ول ت-يلوج ةودن تاهجوم ق=>ف •

 ةاتف 100 ـلا عوr̂م ق=>ف •

 czAسجوللا معدلا ق=>ف •

  )JLS( ول ت-يلوج ةودن ةلعش تالماح ق=>ف •

 17 - 14 نم )JLS( ول ت-يلوج ةودن ق=>ف •

xول ت-يلوج ةودن تاعوطتم عيمج دامتعا بج )JLS(  89 ءاضعأ�
 تا*تفو تادشرملل ة*ملاعلا ة*عمجلل تاعوطتملا دراوم عمجم /

�9>2عتلا كفلم ثxدحت نم د�أتلا ��̂�ف ،لعفلاC ةًوضع ِتنك اذإ .ءاضعألا نهتامظنم ل�ق نم ةفاشJلا
 زيال*3;م Oع ِكC صاخلا /

)Mobilize(، س ث*حe�9وكت مل اذإ .را*تخالا ة*لمع نم ءزجك كلذ ةعجارم مت
89 دعC ةاًوضع /

 ،تاعوطتملا دراوم ةعومجم /

��دحتف
WAGGGS( 89( ة*لودلا ةضوفملا �إ /

 Oع تامولعملا / جار وأ ،تامولعملا نم د>�م Oع لوصحلل وضعلا كتمظنم /

 .انه )WAGGGS( تن��نإلا Oع ةفاشJلا تا*تفو تادشرملل ة*ملاعلا ة*عمجلا عقوم

89 تن��نإلا ��ع عامتجالا - اًرهش 18 :تقولا( ما&%$لالا
89 ةدحاو ةرم ةxاد�لا /

 )JLS( ول ت-يلوج ةودنل /�اسألا ق>2فلا عم ع;بسألا /

 /�اسألا )JLS( ول ت-يلوج ةودن ق>2ف �إ ر>2قت مxدقتو 9̂[عوبسأ ل� ةدحاو ةرم اهيدوقت /�¥لا تن��نإلا ��ع قرفلا ءاقلل لاقتنالا مث

89
89 دحاو عامتجا نع لقx ال ام �إ يدؤيس امم( ن>2خآلا 9̂[عوبسألا ة��ف /

 4 �إ 3 نم برقx ام رمألا بلطت¨س .)ع;بسألا /

89 تاعاس
JLS( 89( ول ت-يلوج ةودن ة��ف لالخ .ع;بسألا /

 Oع ةلما� ماxألا ضع�ل ما��9لالا نوكx نأ عقوتملا نم ،2022 ��مسªد /

 .ق>2فلا ءاضعأل /9¥مزلا ت*قوتلا قراف ب¬س� ة3;لطم ةنورملا نوكتس .ماxأ 10 ة��ف ىدم

 )نوراC 9̂[ج( ةxدا*قلا ثادحألا ةدا*ق :نع ةلوؤسملا

  :)JLS( ول ت*يلوج ةودن تاعوطتمل ة?<لطملا تاراهملاو تاءاف6لا

هHف بوغرم PMاسأ وأ KLMئر    

 ة>9̂�لجنإلا وأ ة*23علا :ة*فاضإ تاغل  ةغل د*جت •

 .ة*نا�سإلا وأ ة*سtرفلا وأ

 جمار3و ا*جولونكتلا مادختسا Oع ةرداق •

  ة*ضا��فالا تارمتؤملا

 تادشرملل ة*ملاعلا ة*عمجلل ة*مسرلا تاغللا ىدحإ نقتت •

 وأ ة*سtرفلا وأ ة>9̂�لجنإلا وأ ة*23علا :ةفاشJلا تا*تفو

 .ة*نا�سإلا

 .ن>2خآلا عم لاعف ل�ش� لصاوتلا Oع ةرداق •

 تاعامتجالاC لاصتالل تن��نإلا �إ د*ج لوصو ة*نا�م¯ب عتمت •

 .ةجاحلا دنع )ويد*فلا تارمتؤم( ةمظتنملا ة*ضا��فالا

89 لمعلاC عاتمتسالا •
 ��ع ،ة*ئاهنلا د*عاوملاC ءافولل ة*لود قرف /

 لمعلا تاعاس جراخ تاعامتجا عم ،ةددعتم ة*نمز قطانم

 ةxداعلا

 لصاوتلا

 

WX ة�yخ •
A لمعلا WX

A اً-لود وأ وضعلا كتمظنم 

WX ة�yخ •
A ة-عمجلل ثدح معد وأ روضح 

 ةفاش�لا تا-تفو تادشرملل ة-ملاعلا

WX ةV>جت •
A ة-ملاعلا ز�ارملا 

 ��Xعوطتملا ةرادإ وأ ة=�r̂لا دراوملا •

 ة-عمجلا لخاد وأ اً-صخش وأ تنyzنإلا �yع ءاوس( �yس�تلا

 .ة�yخلاو فغشلا\ ق=>فلا ةدا-ق •

WX ة�yخ •
A غ م-لعتلا ب-لاسأ مهف عم ةدا-قلاy� سرلا�A ة-ملاعلا ة-عمجلل 

 .ةفاش�لا تا-تفو تادشرملل

 .ةفاش�لا تا-تفو تادشرملل ة-ملاعلا ة-عمجلل ةدا-قلا جذومن مهف •

WX ة�yخ •
A ةعونتم تاعومجم عم لمعلا. 

ة%$خلا  

 



WX وأ ةفاش�لا تا-تفو تادشرملل ة-ملاعلا
A  كتمظنم 

وضعلا WXاyzحا ل�ش� وأ 
A(  

  

 

 .ةدuدجلا را�فألا ةV>جت dع ةص=>حو ةنرمو ةحتفتم ة-لقع •

 ة-ملاعلا ة-عمجلل ةدا-قلا جذومن مادختسا\ ةدئاقك ر=�طتلا\ ماyzXلالا •

 .ةفاش�لا تا-تفو تادشرملل

�Xوك •
A فسyإ ة�uمعدو ةفاش�لا تا-تفو تادشرملل ة-ملاعلا ة-عمجلل ة-باج 

WX اهلوانت متEس( ةلصلا تاذ كولسلا دعاوقو تاسا-سلا عيمج
A ف=>عت 

 )رودلا

 تال/ؤملا

ة*صخشلا  

 
 

 :دئاوفلا

89 ةد*فم نوكت دق /�¥لا تا��خلاو تاراهملا باس�eا •
89 ع;طتلا  ة*نهملا كتا*ح /

 )بلطلا دنع حاتم عجرملا  ةداهشلا( ل�قتسملا /

 تاغللا ددعتمو /²لاعو ركتبم ق>2ف نمض لمعلا •

 ة*ملاعلا ةفاشJلا تا*تفو تادشرملا ة³أ نم ءزج كنأC روعشلا •

 ةفاشJلا تا*تفو تادشرملل ة*ملاعلا ة*عمجلاC ةفرعملا ة*منت •

89 قرف ثادحإ •
 تاCاشلاو تا*تفلا ةا*ح /

 :م]دقتلا ة2ف2ك
A WX@اساألا تاعوطتملا ق=>ف kإ مامضنالل بلط\ مدقتلل

A ول ت-يلوج ةودن )JLS(، جذومنلا اذه لام£إ �¢ري. uجذومنلا لام£إ ِك-لع بج 

  25/01/2022. ق=>ط نع هلاسر|و

uاذإ ةفاش�لا تا-تفو تادشرملل ة-ملاعلا ة-عمجلا تاغل نم ةغل يأ\ ِك\ صاخلا جذومنلا لام£إ كنكم nاذه نا uدقتلا لعجuأ م�y© ةلوهس 

 .ِكل ة»سªلا\

 

 ggs.orgjen.barron@wag ةدا-قلا ثادحأ دئاق\ لاصتالا �¢�yف ، تامولعملا نم د=م kإ �A¢اتحت وأ ةلئسأ ِكuدل تناn اذإ


