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 ؛)تاردابملا ليعفت ةيعمج( يزوزعلا لامآ :لمعلا اذه ي` ةكيرشلا ةيموكحلا cdغ تامظنملا عيمج تاماهسإل نwمم قيرفلا نأ امك .ةيبرعلا ةغللا ى6إ هذه تاودألا ةبيقح
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  .ليلدلا اذه دادعإ ي̀ تلمعتسا �Tلاو اساليد جذومنب ةصاخلا قئاثولا عيمج انعم ھمساقت ىCع )CEHAT( ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق ي̀ قيقحتلا زكرمل صاخ
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 ماعلا قايسلا
 

 

 

 

 

 ةقيثولا ةيفلخ
 نهكيرش دي ىIع FGHنج وأ /و يدسج فنع ى<إ تاقالع نمقي يتاوللا ءاسنلا نم %30 ضرعتت ،الامجإ

 دعتو .Hميمحلا كيرشلا \]غ صخش فرط نم FGHنج ءادتعال نضرعت ءاسنلا نم %7 نأ امك ،Hميمحلا

 ءاسنلا نم% 37 ي<اوح تغلبأ ثيح ايسآ قرش بونجو طسوتملا قرشو ايقيرفأ ميلاقأ يd ىIعأ ةبسنلا هذه

 تا\tف نم ة\tف يH dميمحلا نهكيرش دي ىIع FGHنج وأ/و يدسج فنعل نهضرعت نع ءاكرش نهل يتاوللا

 حوا\tت يتاوللا تاباشلا ءاسنلا ن]ب ىIعأ نوكي فنعلا اذه راشتنا لدعم نأ امك .\]خألا اذه عم نvwايح

 نم ى<وألا تاونسلا يd أدبي فنعلا ى<إ ءاسنلا ءالؤه ضرعت نأب ي�وي ام ،ةنس 19و 15 ن]ب نهرامعأ

 تايجانلا لصت امنيح ھتورذ غلبي ��ح ي�يردت لكشب دايدزالا ى<إ فنعلا اذه وحني مث ن�wاكرش نم نvwاقالع

 .)2013 ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم( ةنس 44-40 نس ى<إ

 

 فلتخمب ةددحملاو تايوتسملا ةددعتم ةشاشهلا نم ةديدع ھجوأ نم فنعلا نم تايجانلا ءاسنلا يناعت

 نمض ثحبلا \]طأت لوح 1 مقر ينايبلا مسرلا رظنا .ةئفاكتم \]غ ةيردنج \]ياعمو يناسنجلا عقاولا لاكشأ

 ي�امتجالا عونلا ىIع �Hبملا فنعلا تالاح ةيبلاغ نأ ن]بي يذلا .2ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا باطخ

vwتايتفلاو ءاسنلا ساسألاب م.  

 

  

 
 .يeامتجالا عونلا ىaع مئاقلا فنعلاو ةأرملا دض فنعلا تافيرعتب ةطاحإلا STسيتل ينايبلا مسرلا اذه عضو متو .راHI ةيالو ،2019 لوألا نيرشت/ربوتكأ ،ةحصلا يفظوم بيردت جمانرب ،شيتيج .ف روتكدلا  2

 ةأرملا دض فنعلا باطخ ىaع ساسألاب زكري اساليد عورشم نوك مغر يeامتجالا عونلا ىaع مئاقلا فنعلا ةساردل ماعلا راطإلا يn ثحبلا اذه جردني .فنعلا ىوتسم سايقل ةيلآ ينايبلا مسرلا رابتعا نكمي الو

  .ام�Iيب فالتخالا ھجوأب م�Iعو مغر نايحألا ضعب يn اعم نSموهفملا نولمعتسي ليلدلا اذه عضول مهلمع قايس يn نSثحابلا نأ نم مغرلاب



 

 

 

 

ICRW | 4  

 تايتفلاو ءاسنلا دض سرامملا فنعلاو ي�امتجالا عونلا ىCع مئاقلا فنعلا :1 ينايبلا مسرلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناسنإلا قوقحل كاw¢نا ھنأ ى<إ ةفاضإ ةيمومعلا ةحصلا تالضعم نم ة\]بك ةلضعم ةأرملا دض فنعلا دعي

 تايفولاو تاهاعلا تاببسم \§كأ دحأ دعي ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نأب ثاحبألا ترهظأو .ةيساسألا

 ءاسنلا دض فنعلل نكميو ،ءاسنلل ةيباجنإلاو ةيسنجلا ةحصلا ىIع ةميخو بقاوع ھل نأ امك ؛ءاسنلا ن]ب

 \]شت ةلدأ ةمثو .)تالاكولا ن]ب ةك\tشم ةسارد( ن]نجلاو مألا ةحص ىIع ة\]طخ بقاوع يd ببستي نأ لماوحلا

 ةدافتسالا ى<إ تايجانلا أجلتو ؛ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نم ن]جانلا ةحص ىIع ةميخولا تاعبتلا ى<إ

  .ةرفوتملا ةينوناقلا تايلآلا ى<إ ءوجللا نع نايحألا بلاغ يd نهماجحإ مغر ةيحصلا ةمظنألا تامدخ نم

 

 ةمظنألا لكايه ھب علطضت ماه رود ةمث نأ )Lancet( "تسنال " ةلجم يd ھجئاتن ترشن لماش ضارعتسا حضوأ

 ةيحصلا ةياعرلا تامدخ يمدقم نأ كلذ �Hعيو .تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا ةهجاومل اvwابراقم يd ةيحصلا

 ةينآلا ةيسفنلاو ةيبطلا ةدعاسملا ميدقتو فنعلا تالاح دصر لالخ نم يروحم رودب عالطضالا مهعسوب

 تامدخو ةيئاضقلا ةدعاسملا نم ةدافتسالل تالاحإ ھيجوتو تالاحلا ةسارد يd مهماهسإ ى<إ ةفاضإ ةقحاللاو

 ىوتسم نم عفرت نأ ةيحصلا ةموظنملل ةعباتلا لكايهلا تابراقم بلطتت ،ماع لكشبو .خلإ ةينوناقلا ةراشتسالا

 ةحصلا يفظوم بيردتو فيقثتلاو ةيعوتلل ةمادتسملا دوهجلا معدو ةينوناقلا تاءارجإلل ةحصلا يفظوم مهف

 نمضي امب فنعلا تالاحل ةينيتور فشك تاءارجإ دامتعاو ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا مvw اياضق ىIع

 تمتو .فنعلا نم ن]جانلل مادتسم لكشب ةمدقملا تامدخلل مييقتو دصرب مايقلاو ءاسنلا ةمالسو ةحص

 ءاسنلا دض فنعلل ةيحصلا مظنلا ةهجاوم نأشب الماش اليلد ھنوك رابتعا ىIع اساليد جذومن ى<إ ةراشإلا

  .)2015 ،قيرفلا ءاضعأ ي¼ابو ونيروم(
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يبرغملا قايسلا
 عونلا ىIع مئاقلا فنعلل اعساو اراشتنا برغملا فرعي ،ملاعلا ميلاقأ ي¼اب رارغ ىIع

 نسلاب ةطبترملا تارابتعالا نع رظنلا ضغب عمتجملا حئارش عيمج لاطي ثيح ي�امتجالا

 نماضتلاو ةرسألا ةريزو تدمعو .يداصتقالا عضولا وأ Hميلعتلا ىوتسملا وأ قرعلا وأ

 فنعلا لوح �Hطو نايبتسا تاصالخ رشن ى<إ برغملا يd ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةاواسملاو

 ىوتسملا ىIع ةئاملاب 54,4 يd ةرهاظلا هذه ةبسن ددح ثيح 2019 ماع ءاسنلا دض

 طسولا يd ةئاملاب 51,4و ةئاملاب 55,8 غلب يرضحلا طسولا لخاد راشتنا لدعمب ،�Hطولا

 19,6 ى<إ لصو ةماعلا تاءاضفلا يd ءاسنلا دض فنعلا راشتنا تايطعم نأ \]غ .يورقلا

 \Àكألا ةيرمعلا ةئفلا \§تعتو .يرضحلا طسولا يd ةئاملاب 16و يورقلا طسولا يd ةئاملاب

 كانه نأ امك ،ةنس 29و 25 ن]ب نهرامعأ حوا\tت يتاوللا ءاسنلا ن]ب نم فنعلل ةضرع

 ءاسنلا نم ةئاملاب 12,4 نأ ى<إ نايبتسالا جئاتن \]شتو .ي<ÁÂملا فنعلا ةرهاظل عساو راشتنا

 ةمثو .ةدحاو ةرمل ولو فنعلل نضرعت ةنس 64و 18 ن]ب نهرامعأ حوا\tت يتاوللا تايبرغملا

 برغملا ءابنأ( تن\tنألا ىIع Hمقر فنعل نضرعت يتاوللا ءاسنلا نم ةئاملاب 13,4 ي<اوح

 .)2019 ،ةيملاعلا

 

 مقر نوناقلا ىIع ،شاقنلاو ضارعتسالا نم تاونس سمخ دعب ،يبرغملا نامل\§لا توص

 لمعيو .2018 ماع نم ريا\§ف نم 14 يd برغملا يd ءاسنلا دض فنعلاب قلعتملا 103.13

 ةحفاكمل ةلودلا دوهج لاجم يd ىIضفلا تاسرامملا معدو برغملا يd ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا ةحفاكم" ناونع تحت جمانرب ذيفنت ىIع )ICRW( ةأرملا لوح ثوحبلل ي<ودلا زكرملا

 ةيغب برغملاب ارخؤم ةدمتعملا ةيسايسلا تاليدعتلاو تاعيرشتلا ساسأ ىIع ءانبلا لامكتسال ضارغألا ةددعتم ةيجيتا\tسا مÇGH Èwارد قيقحت راطإ يd ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا

 كلذو ،�Hطولا ىوتسملا ى<إ الوصو ÉHعشلا لمعلا ةدعاق نم اقالطنا ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نم تايجانلا حلاصم مدخي امب رومألا ىرجم ىIع مادتسمو يباجيإ لكشب \]ثأتلا

  .لمعلاو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا بتكمو ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو نم معدبو ،\]يغتلا لجأ نم ةيوعمجلا تاكبشلاو "قوقحلا لجأ نم نوؤبعم نويوعمج" ةئيه عم نواعتب

 

 فنعلا نم ن]جانلل ةيساسأ تامدخ \]فوت نمضي امب اÊwيب اميف قيسنتلا ديطوت اذكو ةحلصملا تاذ يندملا عمتجملا تائيهو ةيلحملا ةيمومعلا تائيهلا تاردق زيزعت عورشملا اذه موريو

  :ةيلاتلا فادهألا قيقحت ى<إ عورشملا يمريو .برغملا يd ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا لاكشأ عيمج نم مهل ةيامحو

 

 فنعلا نم ن]جانلل ةيامحلاو ةيساسألا تامدخلا \]فوتو غالبإلل ةلاعف تايلآ عضو فدËw ةيعامتجالا تامدخلا يمدقمو نمألاو لدعلاو ةحصلا تاعاطق تاردق زيزعت )أ

  .ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا

 اذكو ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نم ن]جانلا ةدئافل ةمدقملا تامدخلاو ةيلعفلا ةيامحلا نم ديزم لجأ نم ةرصانملا لاجم يd ةيموكحلا \]غ تامظنملا تاردق زيزعت )ب

  .لاجملا اذه يd ةلودلا دوهج قيثوتو دصر

 \]فوت ةرورضب ي�ولا ىوتسم نم عفرلاو ةمولعملا ى<إ لوصولا زيزعتل ةيموكحلا \]غ تامظنملا تاردق ءانبو مالعإلا لئاسوو يندملا عمتجملا تائيه عم نواعتلاب ضوÊwلا )ت

  .ةرهاظلا هذه لوح يمومع شاقن ثحو فنعلا اذه نم ن]جانلل ةلوخملا تامدخلاو ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نم ةيامحلا

 

  :يÍو الأ ةكيرش ةيموكح \]غ ةيبرغم تامظنم عبرأ عم قيثو لكشب )ICRW( ةأرملا لوح ثوحبلل ي<ودلا زكرملا نواعتي ،لوألا فدهلا صخي اميف

 ةنطاوملاو ةاواسملل يدحتلا ةيعمج

 ةيمنتلاو ةأرملل لمأ ةيعمج

  تاردابملا ليعفت ةيعمج

  لفطلاو ءاسنلل ةاونلا ةيعمج

 

 هذه ترمثأو ةكيرشلا ةيموكحلا \]غ تامظنملا عم نواعتب برغملا يd ةيبيردتلا لمعلا تاشرو نم اددع 2019 ماع نم لوليأ/\§نتش يICRW( d( ةأرملا لوح ثوحبلل ي<ودلا زكرملا مظنو

 تاهجلا عيمج كارشإ ��ستي ��ح ةباجتسالا تايلآل قيرط ةطراخ لثمتو اw¢يلاعف تتبثأ اهمييقت ىرج جذامن نأشب ليصافت نمضتي ،3ىIضفلا تاسرامملاب صاخ ليلد عضو نع دوهجلا

  .ىIضفلا تاسرامملاب صاخلا ليلدلل لاثمك مامتهالاب تيظح �Hلا جذامنلا دحأ اساليد جذومن ناكو .ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نم ن]جانلا تاجايتحا ىIع دوهجلا Â]كرتو ةلعافلا

 

  :"ىIضفلا تاسرامملا" ديدحتو رايتخال ةيلاتلا \]ياعملا ىIع ىIضفلا تاسرامملاب صاخلا ليلدلا دمتعاو

t ع دامتعالاI؛تالخدتلا روحم فنعلا نم ن]جانلا نم لعجت ةبراقم ى 

t لاt\ك[Â عI؛ةباجتسالاو ةياقولا يرصنع ى 

t ع صرحلاI؛ةددعتم تاعاطق كارشإ ى 

t ذخأت ةيكراشت ةباجتسا ميمصت تابثإ d؛قيبطتلا ةيلباق أدبم رابتعالا ي 

t ؛مييقتلاو سايقلل ةمراص \]ياعمب ةناعتسالا 

t كأ جمدÀ\ ؛تانايبلا عمجل ةيجهنم نم 

t ھتمادتساو جذومنلا راركت ةيلباق تابثإ.   

 

 
  .تن�Tنإلا ىaع ةصاخلا انتحفص ىaع ةيئا�Iلا ةقيثولا ليمحتل طبارلا ىaع لوصحلا نكمي 3
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dھتاه تاودألا ةبيقح روصت متو ؛يبرغملا قايسلل ةبسنلاب جذومن لضفأك اساليد جذومن رايتخا مت ،ةكيرشلا ةيموكحلا \]غ تامظنملا ةراشتسا دعبو ةبيردتلا لمعلا تاشرو ماتخ ي 

  .ةرياغم تاقايس يd هذه تاودألا ةبيقحب ةناعتسالا نكمي ھنأ الإ برغملا ىIع ىقبي Â]ك\tلا نأ مغرو .روكذملا جذومنلا �Hبت \]سيتل

 

  :ةدوشنملا فادهألا
 ةلباق ةيتاسسؤم ةئيه تحبصأ ��ح ھتكلس يذلا ليبسلاو اÒwادحإ ى<إ تضفأ �Hلا قيرطلا ةطراخو اw¢فسلفو اw¢يفلخو دنهلا يd اساليد زكارم روصتل ماعلا قايسلا تاودألا ةبيقح ز\§ت

 \]فوتل )اساليد جذومن نم ةصلختسملا سوردلا نم اقالطنا( تامدخلا ددعتم زكرم ثادحإ معدل تامولعمو ةيلمع \]بادتو تاودأو دراوم ةبيقحلا رفوتو .دنهلا تايالو نم ددع يd خسنلل

  .برغملا يd ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نم تايجانلا ءاسنلا ةدئافل معد

 

 يذ زكرم" جذومن روصت نأشب لمع ططخ حيقنتو عضو راسمب عفدلاو برغملا يd ةكيرشلا ةيموكحلا \]غ تامظنملا تاردق زيزعت يd هذه تاودألا ةبيقح نم ÇGHاسألا فدهلا صخلتيو

 نأشب ةرصانملل ةيوق تايلآ عضو ةروكذملا لمعلا ططخ رسيتس امك .ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نم ن]جانلا ةدئافل )اساليد زكارم جذومن رارغ ىIع( هذيفنتو "ةددعتم تامدخ

 نم ةكيرشلا ةيموكحلا \]غ تامظنملا نكميس ام اساليد زكرم جذومنب ةلص تاذ ةماه تامولعمو تاودأو تالاح ةسارد ةبيقحلا لمشتو .ميلقإلا يd زكارملا هذه لثم ثادحإ ى<إ ةجاحلا

 نم )ن]ماحملاو ناديملا يd ن]لعافلاو ةيموكحلا \]غ تامظنملاو يندملا عمتجملا تاميظنت( ةحلصملا باحصأ نم ةعساو ةئف ن]كمت ماعلا فدهلا ىقبيو .ةيمهألا ةغلاب تانايبو تايطعم

  .قحال تقو يd ةينوناق ةدعاسم مث ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نم ن]جانلل ةلجاع ةيبط ةدعاسم رفوت �Hلا زكارملا هذه لثم لمع ةقيرط باعيتسا

 

 \]غ تامظنملا يفظومو مكاحملا يفظومو ةطرشلا رصانع كلذ يd امب ةحلصملا باحصأو ةيموكحلا \]غ تامظنملا يفظوم بيردتل ماه درومك ھتاه تاودألا ةبيقحب ةناعتسالا نكمي

 رود يIثممو تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا ةحفاكم ايالخ رطأو صاصتخالا تاذ ناجللا ءاضعأو نوماعلا نوعدملاو ةيئاضقلا ةطباضلا رصانعو يكلملا كردلا تاوقو نوماحملاو ةيموكحلا

 ولثممو ةطرشلا ÔGHوفمو فنعلا نم ن]جانلاب لفكتت �Hلا ةيبطلا تادحولا رطأو داشرإلاو عامتسالا زكارم رطأو تايفشتسملا يd ن]لماعلا ن]ضرمملاو ءابطألاو فنعلا نم ن]جانلا ءاويإ

 عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نم ن]جانلل ةيبطلا ةباجتسالا مظن ىIع موقي اساليد زكرم جذومن نوك مغرو .ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا تافلم يd نورظني نيذلا ةماعلا ةباينلا

 لاجرو ةاضقلاو ن]ماحملا ليبق نم( دنهلا يd ةحلصملا باحصأ ي¼ابل ةلثمملا تاعاطقلا فلتخم ن]ب طبرلاو دوهجلا قيسنت لاجم يd اÊwم ةدافتسالا نكمي سورد ةمث ھنأ الإ ي�امتجالا

 ن]جانلا قوقح عاجرإب ةليفكلا ةينوناقلا رطاسملا ةيلاعف نامض ةياغ وحن دوهجلا لك بصت ثيحب )ةيموكحلا \]غ تامظنملاو ةيئاضقلا ةدعاسملا رطأو نويعامتجالا نودعاسملاو ةطرشلا

  .ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نم

  

 ن]يموكح ن]فظوم / ن]ماحم / ناديملا يd ن]لعاف / ةيموكح \]غ ةمظنم يأل نكمي ،قاطنلا عساو لامعتسال ھجوم دروملا اذه نأ امبو .ةيبرعلاو ةيÂ]لجنإلا ن]تغللاب تاودألا ةبيقح رفوتت

Èwنومت Ëwسا عضول ةبيقحلا تاودأب اونيعتسي نأ ،لاجملا اذt\زكارملا/جذامنلا هذه لثم ةاكاحمو ثادحإل تايجيتا dلا ميلاقألا ي�H نودجاوتي Ëwا.  

 

 ةبيقحلا ىوتحم ضعب نأب نوعاو تاودألا هذه عضو ىIع ن]مئاقلا نإف ،يروتسدلاو ينوناقلاو ي�امتجالاو يداصتقالا ىوتسملا ىIع دنهلاو برغملا ن]ب ةحضاولا نيابتلا ھجوأ ى<إ رظنلابو

  .ةديدع ةفلتخم تاقايس عم لاعف لكشب اهفييكتو اساليد جذومن نم ةصلختسملا سوردلا نم ةدافتسالل لاجم ةمث نأ \]غ .برغملاب لاحلا عقاو لظ يd ھب ةناعتسالا بعصي دق
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 يNامتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا ةهجاومل ىIضفلا تاسرامملا | 1 ءزجلا

 )دحوملا كابشلا( تامدخلا ددعتم تامزألا زكرم جذومن باعيتسا
 ذنم ايسآ بونج ميلاقأ يdو ،ÔGHاملا نرقلا تاينيعبس ذنم ةيبرغلا تاعمتجملا يd ي<ÁÂملا فنعلا وأ باصتغالا تالاح ةهجاومل جذومنك ةددعتم تامدخ تاذ تامزأ زكارمب ةناعتسالا تمت

 ن]بلفلاو ايÂ]لامو ايقيرفأ بونجو ايلا\tسأو ايبمازو ادناورو لاغلا دالبو ا\tلجنإ لثم نادلب يd ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارم جذامن نم اديدع نأ امك .نمزلا نم دقع ي<اوح

 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ؛2007 غنوباروسيرك ؛2012 ھقيرفو �Hيبمولوك ؛2006 ھقيرفو اجارياب ؛2018 جيرو ي<اتسود – تاËw( .اهروهظ ءارو تناك ةفلتخم ةيخيرات تاقايس اهل شيدالغنبو

2007(. 

t سألا زكرملا \§تعيt\زكتريو ،ةيئاسن ةكرح دوهج ةرمث باصتغالا تامزأل ي<ا dع ھلمع يIحملا عمتجملا نم برقلا أدبم ىIنوجاتحي نيذلا ن]جانلا زكرملا اذه لبقتسيو .ي 

 ديفتسي ثيح ،ي�وطتلا لمعلا أدبم ىIع ھتمرب جمان\§لا موقيو .ي�امجلا جالعلل تاسلج يd ةكراشملا نودوي نيذلاو باصتغالا تاعبت نم اوفاعتي ��ح ةددحم تامدخل

 .عيباسأ ةتس اvwدم ةبيردت ة\tف نم نوعوطتملا

t لجنإ ريدتt\نجلا ءادتعالا نم ن]جانلاب لفكتلل زكارم لاغلا دالبو اFGH ال زكارملا هذه ضعب نأ \]غ .ةينوناقو ةيحص ئراوط تامدخ نم فنعلا نم نوجانلا ديفتسي ثيح 

 ،ةبسانملا ةينوناقلاو ةيبطلا ةياعرلا نم ن]جانلا ةدافتسا دعبو .ةبولطملا ةيحصلا ةياعرلا مهل رفوت تايفشتسم ىIع ن]جانلا ي<اتلاب ليحتو ةيحصلا ةياعرلا تامدخ مدقت

 عمج ىIع FGHنجلا ءادتعالا نم ن]جانلاب لفكتلا زكارم زكرتو .ةقلتخم قطانم يd ةدجاوتملا ةيعامتجالا – ةيسفنلاو ةيبطلا ةدعاسملل حلاصم ىIع ةروكذملا زكارملا مهليحت

   .جالعلا ىIع سيلو ،ةيساسحلا ةغلاب ةيانج م�H vwلا ةيئانجلا ةلدألا

t ع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا رفوتتIع لوصحلا نكمي ثيح تامزألا زكارم جذامن نم ددع ىIع مدقت تامدخ ىIفنعلا نم ن]جانلل ةبسنلاب ةيئافشتسا تادحو ىوتسم ى 

 هؤاضعأ دافتسا ،ناكملا ن]عب ن]عوطتملا نم قيرف كلذك ةمثو .ةيئافشتسالا ةدحولا يd نيدجاوتملا ةيعامتجالا ةدعاسملا يفظوم \§ع كلذو باصتغالا نم ن]جانلا وأ ي<ÁÂملا

 تادحولا لصتت ثيح ةيلاتلا ةقيرطلا قفو ةروكذملا زكارملا لمعتو .ةعاسلا رادم ىIع هؤاضعأ لغتشي ثيح باصتغالا نم ن]جانلل ةدعاسملا ميدقتل بيردت نم

 ميدقتو يÙانلا ىIع ÉHطلا فشكلا تايلمع ةفاك \]سيتل روفلا ىIع ناكملا ن]عب عوطتم رصنع لخدتيو باصتغا نم جان ةلاح درت املاح رشابم نخاس مقرب ةيئافشتسالا

  .ةلحرملا هذه يd اهجاتحي �Hلا ةيرورضلا ةدعاسملا ھجوأ

t ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارم دجاوتت dع ايقيرفأ بونج يIأ الإ تايفشتسملا ىوتسم ىÚwلا ي<اتلاب متيو ماعلا ي�دملا بتكمب ةطبترم ىقبت اt\ك[Â عIتاعبتلا ى 

 .ةدراولا تالاحلل ةيئاضقلا

t ع ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارم دجاوتتIةطرشلا تايضوفم ىوتسم ى dع ساسألاب زكرتو ادناور يIةيئاضقلا تاءارجإلا \§ع ن]جانلل معدلا ميدقت ى. 

t لام نم لك تثدحأ[Âلا عم ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارمل اهجذامن شيدالغنبو ن]بلفلاو ايt\ك[Â ع ساسألابIراثآ ديدحت صخي اميف ن]ينهملل ةيبيردت تارود ميظنت ى 

 ي<اتلابو نيراشتسم نم اÊwيكمتل ةيموكحلا \]غ تامظنملا ىIع ةروكذملا جذامنلا نم ديدع دمتعتو .نوجاتحي �Hلا ةدعاسملا ھجوأ ميدقت ىIع لمعلا مث ن]جانلا ىIع فنعلا

 مامأ اقئاع ةيموكحلا \]غ تامظنملا يراشتسم ىIع يIكلا دامتعالا اذه دعيو .ةكيرشلا ةيموكحلا \]غ تامظنملا رطأ ةراهم ىدمب ةنيهر ىقبت زكارملا لمع ةيلاعفو ةدوج نإف

 .ةرفوتملا ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ىوتسم ىIع زكارملا جامدإ

 نم بلطيو .ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارم رصانع فلتخمب ةطاحإلل ويديف طيرش ميدقتو ن]تلاح ةساردب مايقلا متي :نيرمت

 ةلئسألا شقانتو ةدحاو ةلاح ةسارد ضارعتسا ةعومجم لك راتخت .ن]تعومجم ليكشتب مايقلا مث ويديفلا طيرش ةدهاشم ن]كراشملا

 ي¼اب مامأ مvwاعابطنا ميدقتل نوكراشملا مئتلي ،ةعومجم لك ىوتسم ىIع ماع شاقن دعبو .ةعومجملا لك لخاد حرشلا دعب ةحورطملا

  .عسوم شاقن راطإ يd ءاضعألا

 :ويديفلا دهاش

  i7I-youtu.be/RmjSAzw  :ىبرع

youtu.be/KQegDASun1E  :ةيÂ]لجنإلا

 نيرمت

 ىبرع ةي cلجنإلا

https://www.youtube.com/watch?v=RmjSAzw-i7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RmjSAzw-i7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KQegDASun1E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KQegDASun1E&feature=youtu.be
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 1 ةلاحلا ةسارد

 

 ةياعرلل ازوتوت زكارم
 تاذ ةمزأ زكارم نوكتل ةيسنجلا تاءادتعالاو ةعامجلا نوؤش ةئيهو ةينطولا ةماعلا ةباينلا تالاكو فرط نم ايقيرفأ بونج يd ةياعرلل ازوتوت زكارم تثدحأ

 ةيراسلا ةينوناقلا رطاسملا ديشرت لواحتو باصتغالا تالاحل ةميسجلا تاعبتلا فلتخم يd رظنت ثيحب FGHنجلا فنعلا نم ن]جانلا ةدئافل ةددعتم تامدخ

 ةيبط تارابتخا ءارجإ لئاسو )لافطألا ىIع ءادتعالاو FGHنجلاو ي<ÁÂملا فنعلا نم( ن]جانلل ةياعرلل ازوتوت زكارم رفوتو .ةجمدنملا اهلمع ةموظنم لالخ نم اÛwلع

 نم ةدافتسالاو )ةطرشلا مامأ اضورعم فلملا ناك اذإ( ةلدألا عمج صخي اميف ن]يعامتجا نيدعاسم ندل نم ةراشتسالاو ةيبطلا حئاصنلا اذكو تاجالعو

 زكارم ىوتسم ىIع ةمث .ءاضقلا مامأ فلملا ضرع لبق ن]ينوناق ءا\§خ عم تاراشتسا \]فوت اذكو ةيئاضقلا مvwاءارجإ يd اياحضلا نودناسي ن]ماحم تامدخ

 ثيحب ناكملا ن]عب دوهجلا قسنمو ن]جانلا ةدعاسم ىIع مئاقلا امهو ةلاكولل ن]عبات نيرخآ ن]فظوم وأ ةينطولا ةماعلا ةباينلا تالاكول ن]نثا ن]لثمم ازوتوت

 يذلاو ةينطولا ةماعلا ةباينلا تالاكو فرط نم ن]عي تافلملا ىIع فرشم ةمكحملا لخاد اضيأ ةمثو .ةمكحملا لخاد اهلحارم فلتخم \§ع تافلملا ةعباتم نايلوتي

 ةدحاو ةحلصم ةعاق يd تامدخلا هذه \]فوت متيو .ةمكاحملا راوطأ فلتخم لالخ ن]جانلل عضولا حرشيو ءاضقلا مامأ فلملا يd رظنلا تايرجم برق نع عباتي

 مئارجلا تالاحل اعساو اراشتنا فرعت ةقطنم يd يمومع ىفشتسم برق ةياعرلل ازوتوت زكرم ثادحإ متو .لباقم يأ نود عوبسألا يd مايأ ةعبسو ةعاسلا رادم ىIع

 نوجسلا حلاصمو ةنيزخلاو ميلعتلاو لدعلاو ةحصلا تاعاطق نع ن]لثمم نم فلؤم ةيفيظولا تاءامتنالا ددعتم \]بدت قيرف زكارملا هذه مضتو .ةيسنجلا

 ةموظنم ريوطت ىIع اهصرح لالخ نم زكارملا \]يست ىIع ةيسنجلا تاءادتعالاو ةعامجلا نوؤش ةدحو رهستو .يندملا عمتجملاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةطرشلاو

 لافطألا ةلادعو ةيسنجلا مئارجلا اياضق يd يئانجلا قيقحتلا فورظ ريوطتو لافطألاو ءاسنلا فينعت ىIع ءاضقلل تاسايس عضو اذكو ىIضفلا تاسرامملل

 هذه يd رظنلا لاجآ نم صيلقتلاو فنعلا مئارج تافلم يd ةنادإلا بسن نم عفرلاو ةيوناثلا ءاذيإلا لاكشأ نم دحلا ى<إ كلذك زكارملا فدvwو .ي<ÁÂملا فنعلاو

  .4ءاضقلا مامأ تافلملا
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 2 ةلاحلا ةسارد

 ادينوأ ةليبق
 

 .ي<ÁÂملا فنعلل يدصتلا صخي اميف ةيعامتجالا تامدخلا حلاصمو ةلادعلا حلاصم ن]ب قيسنتلا يd فعض نم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يd ادينوأ ةليبق تناع

 نع ءازجلا بيترت وأ روضحلا ةبقارم وأ ذافنإ ةيلآ بايغل ارظن بولطملا ھجولا ىIع هذيفنت متي مل ھنأ \]غ نيدتعملا لاجرلا ةدئافل فيقثت ةداعإ جمانرب ريوطت متو

 يd ةيموكحلا تاليومتلا نم ةدافتسالا ةلصاوم نم نكمتت ��ح ةيعامج ةقسنم ةباجتسا ةيلآ ريوطت ةيلحملا تاعمتجملا نم بلط ،1994 ماع يdو .لاثتمالا مدع

 مساقتل اÊwيب اميف تنواعت ،ةدع ةيلبق \]غو ةيلبق تالاكو نم ن]ينهم ي�امجلا ةقسنملا ةباجتسالا ةيلآ قيرف مضو .ءاسنلا دض فنعلا ةحفاكم نوناق راطإ

 ن]جانلا ةيامح ىIع لمعلا ةفسلف ى<إ ةفاضإو .نوناقلا ي¼راخ ةلءاسم أدبم خيسرتو مw¢مالسو مÊwمأ نامضو ن]جانلل تامدخ ميدقت ي<اتلابو عجنأ لكشب تامولعملا

 نمو .ةيئاضق تارارقل مهلاثتما مدع ي�ادب مw¢عباتمو ي<ÁÂملا فنعلا نع ن]لوؤسملا ةلءاسم ةمهمب ةيعامجلا ةقسنملا ةباجتسالا ةيلآ قيرف ى<إ دهع ،فنعلا نم

  .ن]فينعلا لاجرلا فيقثت ةداعإ جمانرب لامكإ ىIع مvwدعاسم نيدتعملا ةلءاسم نامضل ةيعامجلا ةقسنملا ةباجتسالا ةيلآ فرط نم ةح\tقملا لبسلا ن]ب

 

 ةيلÁÂملا تامدخلاو نكسلاو ءاضقلا تالاجم يd ةيعامتجالا ةدعاسملا يفظومو رابتخا ÔGHوفمو ةيلبق ةطرش رصانع ن]يلخادلا ةحلصملا باحصأ ن]ب نم ةمث

 وضوفمو ةعطاقملا ىوتسم ىIع ماعلا بئانلاو ةيالولا مكاحم ساسألاب مهف ن]يجراخلا ةحلصملا باحصأ امأ .كولسلا ةحص ةياعر رطأ اذكو ن]نسملا تامدخو

 مهفو ديدحتل نوروكذملا ءاكرشلا نواعتي ،راسملا اذه يd فارطأ مهرابتعابو .ي<ÁÂملا فنعلا ةحفاكمل ةيلحملا تادحولاو نوجسلا تاسسؤم ةرازوو تقؤملا حارسلا

 حئاول ىIع تاليدعت ةليبقلا وأ ةعطاقملا ةطرش تلخدأ ،لاثملا ليبس ىIعف .مهافت تاركذمو ةديدج ةيعضو تاسايس مvw تايقافتا ماربإو ةدح ىIع فرط لك راودأ

 ضارعتسال نمزلا نم ةعاس ي<اوحل رهشلا يd ةدحاو ةرم قيرفلا عمتجيو .تافلملا ضعبل ةبسنلاب ةيمهألا ةغلاب تامولعم ى<إ لوصولا نكمي ��ح ةيلخادلا اهلمع

 دامتعا ةطساوب تاصصختلا ةددعتم بيردتلا تايلاعف ليومت متيو .تاصصختلا ةددعتم بيردت تايلاعف يd ةكراشملاو حئاوللا ليدعتو تامولعملا مساقتو تافلملا

 نم رداصملا نم ددع نم ىرخأ تاليومت دشح مت امك .ءاسنلا دض فنعلا ةحفاكم بتكمل ةعباتلا "ةماعلا ةباينلا يIثممو ةطرشلا يفظوم بيردت ةحلصم" هرفوت

 تاليومتو اÊwم ةياقولاو ةئبوألا ةبقارمل ةيلاردفلا زكارملا فرط نم ةمدقم تاليومتو (Delta) فلاحتلا لالخ نم ةدايرلاو ي<ÁÂملا فنعلا ةحفاكم زيزعت قودنص ليبق

  .5ةيسنجلا تاءادتعالا ةحفاكمل ةيئاقوو ةيفيقثت تايجيتا\tسا ريوطتل تايالولا ضعب نع ةرداص

  

 
 program/-ucationed-re-assault/mens-sexual-violence-http://www.tribaljustice.org/places/domestic :عقوملا ةرايز ىÙري ،تامولعملا نم ديزمل 5
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  ةلاحلا ةسارد عبتت
 

 يذلا جذومنلا ةهاجو ىدمو صئاصخ ةشقانمل ةيلاتلا ةلئسألا مدختسا

 :مكتعومجم ھشقانت

 

  ؟كلذ مت فيكو ةحلصملا فارطأ ي¼اب عم اهؤاشنإ مت �Hلا طباورلا يÍ ام .1

 ؟ةينعملا ةيالولا لكايه ندل نم ةلءاسملاو ليومتلا ةلاح ةسارد لك نمضت فيك .2

 روظنم نم جذامنلا هذه ىوتسم ىIع تايدحتلاو صئاقنلاو ةيباجيإلا جئاتنلا نأشب مكتاح\tقم مساقت ءاجرلا .3

  فنعلا نم ن]جانلا

 مكتبرجتو مكلمعل ماعلا قايسلا ى<إ رظنلاب نيدتعملا عم لمعلا راطإ يd أرطت دق �Hلا تايدحتلا ضعب يÍ ام .4

d؟لاجملا اذه ي 

5. dع رصنعلا وه ام ،مكب صاخلا ماعلا قايسلا يIسارد / ةسارد ىوتسم ى�H جو ھنو\§تعت يذلا ةلاحلاÛwا 

 ؟مكلمعل ةبسنلاب

 صخي اميف 103.13 مقر نوناقلا( ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نم ةياقولا يd ن]ناوقلا رود نورت فيك .6

 ؟جذومن لك ىوتسم ىIع ةح\tقملا راكفألا ضب ليومت يd اذكو )برغملا

 

 اساليد جذومن ن]ب نيابتلاو ھباشتلا ھجوأب ةمئاق درج ن]كراشملا نم بلطي نأ رسيملل نكمي ،ةعومجم لك ضرع ءاw¢نا دعب

  .ن]تلاحلا ةسارد يd امw¢شقانم تمت نيذلا نيرخآلا ن]جذومنلاو

 

 

  :ةيلاتلا تاراهملا رسيملا يP رفوتت نأ نaعتي

 
t ع مئاقلا فنعلا اياضقب ماملإلاIحملا قايسلاو ءاسنلا دض فنعلاو ي�امتجالا عونلا ىIطبترملا ي Ëwام. 

 ي�امتجالا عونلا اياضق لوح ةيبيردتلا لمعلا تاقلح ىIع فارشإلا قرطب املم ا\]بخ نوكي نأ ن]عتي امك

 ؛ةيكراشت ةيجهنم ىIع دامتعالاب

t ع ن]كراشملا عيمج ةلماعمIحالا ساسأ ىt\؛براجتلا مساقتل نمؤم ءاضف \]فوتو ما 

t عفلا ليهستلاI؛ةددحم اياضق لوح تا\§خلاو فراعملا مساقتو ملعتلل ي 

t ع دامتعالاI؛لاعفلا ءاغصإلا ى  

t فحت[Â ع ن]كراشملاIأر ءادبإ ىÈwلالاو ةأرجب مtÂتقولا لوط دياحم فقومب ما. 
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 :)دحوملا كابشلا( ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارمل ةيلوألا جذامنلا
  :ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارمل ملاعلا \§ع ةدع جذامن ةمث

 

 اه\]يست ىIع ةيموكح \]غ تامظنم فرشت �Hلا تامزألا زكارم .1

 مهاسيو .اه\]بدت ةيموكح \]غ تامظنم ى<وتتو تايفشتسملا ىوتسم ىIع اÒwادحإ نكمي ةددعتم تامدخ تاذ تامزأ زكارمب رمألا قلعتي

 نامض بعصي ھنأ \]غ .بولطملا ىوتسملا يd ةمدقملا تامدخلا ةدوج نوكت كلذبو \]بدتلا يd مvw\§خب ةيموكحلا \]غ ةمظنملا وفظوم

 رومألا نم كلذ ى<إ امو ةمزاللا تاليومتلا دشح يd ةيموكحلا \]غ ةمظنملا دوهج ىIع اهليومت يd دمتعت �Hلا زكارملا هذه لثم ةمادتسا

  .ىرخألا

 

 اvwاذب ةلقتسملا ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارم .2

 ةطرشلاو ةحصلا تاسسؤم ليبق نم تائيه ىدل ةيتاسسؤم ةفص اهل نوكي نأ نود يIحم عمتجم لخاد اÒwادحإ متي زكارمب رمألا قلعتي

 ىIع بعصي امك ،اليلق زكارملا هذهل نأجلي يتاوللا ءاسنلا ددع نوكي دقو .)اÊwيعب تامدخ ىIع لوصحلل نوجانلا اهل أجلي �Hلا( مكاحملاو

  .نايحألا نم \]ثك يd تايجانلا اهجاتحت �Hلا ةلجاعلا ةيبطلا ةياعرلا \]فوت زكارملا هذه لثم

 

 تايفشتسملا لخاد اÒwادحإ متي �Hلا ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارم .3

 ةحاتم يÍو رطألا نم ماه ددع ىIع اهلمع يd دمتعتو ،تاصصختلا عيمج اËw تايفشتسم ىوتسم ىIع بلاغلا يd زكارملا هذه لثم دجوت

  .ةينعملا تاعاطقلا عيمج ن]ب ا\]بك انواعت كلذب حيتتو ن]جانلل ةلجاعلا ةيبطلا ةياعرلا \]فوت اÊwكميو ةيعامتجالا تائفلا عيمجل

 

 

 6ةددعتم تامدخ يذ تامزأ زكرمل نaعم جذومن صئاقنو ايازم

 :ايازملا
t كأ تامدخÀ\ اقيسنتو ةيلاعف 

t امب( ن]جانلا ةدئافل تامدخلا نم لماك فيط \]فوت dنودعاسملاو ةماعلا ةباينلاو ةطرشلا تامدخ كلذ ي 

  )FGHفنلا معدلاو نوينوناقلا نوراشتسملاو نويعامتجالا

t لا تارملا ددع صيلقت�H ع ن]عتيIلا تقولا اذكو نهل ىرج ام ةياور راركت ءاسنلا ى�H ع لوصحلل ھنصصختIى 

 اÊwجتحي �Hلا تامدخلا

 

 :صئاقنلا

t حلا نم ديزم ى<إ ةجاحلا[Â اهماهم زاجنإل دراوملاو يناكملا 

t ةصاخ( اليلق زكرملا ى<إ ن]ئجاللا ددع نوكي دق dع فايرألا يIةفلكلا ةلأسم حرطي ام )لاثملا ليبس ى 

t امبر ىرخأ ماسقأ نم تاءافكلاو ةيرشبلا دراوملا ضعب ذخأي دق Íىرخألا ي dلإ ةجاح يÛwا 

t ةيحصلا تامدخلل ةماعلا ةموظنملا نمض ھجامدنا فعض نم زكرملا يناعي دق 

t dلا ى<إ وحني دقف ،يئاضقلا ماظنلا فارشإ تحت زكرملا ناك اذإ ام لاح يt\ك[Â عIكأ يئانجلا قيقحتلا رطاسم ىÀ\ 

 نوجانلا اهجاتحي �Hلا ةيسفنلاو ةيبطلا ةدعاسملا ميدقت نم

t سا فيثك ھنوكل رظنلاب زكرملا ةمادتسا نامض بعصي¢wدراوملا كال 

 

 �àGامتي امب ةددعتم تامدخ يذ تامزأ زكرم ثادحإ ىIع دعاست �Hلا لبسلا لضفأب ةطاحإلا يd هالعأ ةصلختسملا سوردلا دعاست

 ى<إ ةفاضإ ،ةحلصملا فارطأ عيمج اËw علطضت �Hلا راودألا نوكت نأ بجي .ن]عم ميلقإ ىوتسم ىIع ةعبتملا تاسايسلاو يIحملا قايسلاو

 لعاف جذومن ثادحإ نامضل رابتعالاب اهذخأ ن]عتي �Hلا رصانعلا مهأ ،اÈwوذ ى<إ قوقحلا عاجرإ تايلآ بلص يd ن]جانلا ةحلصم لعج

  .Hميلقإلا ىوتسملا ىIع ةرصانملا دوهج ي¼اب عم لماكتي ةددعتم تامدخ يذ تامزأ زكرمل
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 اساليد جذومنل لخدم

 

 

  ةبرجتلا ةيادب | 2 ءزجلا
 ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملا ن]ب ةك\tشم ةردابم اساليد جذومن دعي

 قلعتيو .(CEHAT)7 ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرمو

 يd لاحلا عقاو عم ھفييكت مت ةددعتم تامدخ يذ تامزأ زكرمل جذومنب رمألا

 راسملاو ءاكرشلا راودأو زكرملا ثادحإ فورظ يIي اميف ضرعنسو .يابموب

  .جذومنلا اذهل ةنوكملا ةيساسألا رصانعلاو ھعطق يذلا

 

 دنهلا ي: ماعلا قايسلا | 1.2
 نم ةلضعمك ي<ÁÂملا فنعلا ةرهاظ دوجوب دنهلا يd فا\tعا ةمث نكي مل

 اذه يd ةيئاسنلا ةكرحلا نأ مغر ،1998 ماع ةيمومعلا ةحصلا تالضعم

 نم ةيضقك ءاسنلا دض فنعلا ةلأسم ىIع ءوضلا طيلستل تدw¢جا دلبلا

 ى<إ ةكرحلا تدمعو .ÔGHاملا نرقلا تانيعبس ذنم ةيمومعلا ةحصلا اياضق

 ةيدنهلا ةطرشلا نم رصانع باصتغا ةيضق بقع مومعلا سامح ةئبعت

 ةرم لوأل يمومع لدج ةراثإ ى<إ كلذ ىدأو .ةطرشلل رفخم لخاد ةيفير ةاتفل

dع مئاقلا فنعلا ةلأسم لوح دنهلا يIةلأسم ةفاضإ ،ةيوبألا ةيلقعلا ى 

 اذه يd ثادحألا حطس ىIع وفطت ام امئاد تناك �Hلا ي¼رعلاو يقبطلا فنعلا

 نهلزانم لخاد نهفينعت لاكشأ عم ةملؤملا نvwاياكح درسو ةملكلا ذخأ ىIع ءاسنلا نم ديدع تعجشتو ي<ÁÂملا فنعلا ةلضعمب طيحي ناك يذلا تمصلا رسك ة\tفلا سفن لالخ متو .دلبلا

 ةيضق تلوحت ي<اتلابو "ةيصخشلا رومألا" ىIع ةيسدقلا ةلاه ةحازإ يd ،ھعبطب ÇGHايس وهف ايصخش دعي ام نأ وهو الأ دنهلا يd ةيئاسنلا ةكرحلا ھتدمتعا يذلا أدبملا دعاسو .ةيجوزلا

 ةيعيرشتلا تاحالصإلا نم ديدع دامتعا ى<إ �âGفأ ام ،ةلادعلا لخدتب اw¢بلاطم ىIع دنهلا يd ةيئاسنلا ةكرحلا تبظاوو .دنهلا يd يمومع شاقن ةيضقو ةيسايس ةيضق ى<إ ي<ÁÂملا فنعلا

 يd ايلعلا ةمكحملا اw¢عضو �Hلا تاÛwجوتلا نم ةعومجم يÍو 498A مقر ةنودملا دامتعاو لاقتعالا ءانثأ باصتغالا تالاحل يدصتلا ليبق نم ÔGHاملا نرقلا تانيعستو تانينامث لالخ

   .ن]نجلا سنج ديدحت تاصوحف مرجي نوناق دامتعا اذكو ،لمعلا ناكم يFGH dنجلا شرحتلا ةحفاكمل دنهلا

 

 ةلعاف ةكراشم نم نهعنميو نهقوقح نم تايدنهلا ءاسنلا ن]كمت نود لوحي ي<ÁÂملا فنعلا نأبو فنعلا نم ةيلاخ ةايح يd ءاسنلا عيمج قح ىIع دنهلا يd ةيئاسنلا ةكرحلا تدكأو

 امعد نهل تمدقو فنعلا نم ن]جانلا ةدئافل ةياعرلا ترفو قفارملا نم اددع دنهلا يd ةيئاسنلا ةكرحلا تثدحأ امك .ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا ي�انم عيمج يd ةيقيقح

  .ماهملا ةددعتم ةراشتسا زكارمو ءاويإلل ارود نهل تدعأو فنعلا نم تايجانلا ءاسنلل ةيئاضقلا ةدعاسملل ةيناجم ايالخ ثادحإب اãwناج نم ةموكحلا تماق امك .ةيمهألا غلاب

 

 يذلاو ،PWDVA(8( "ي<ÁÂملا فنعلا نم ءاسنلا ةيامح نوناق" ةفلتخملا ھتاعيرشت ن]ب نم نوناقلا اذه لمشيو ؛2005 ماع ي<ÁÂملا فنعلا ةحفاكمل يندم نوناق دامتعا ى<إ ةراشإلا ردجت

 لولحلا تلمشو .ن]نجلا سنج ديدحت ةرهاظ نع أشني يذلا فنعلا وأ جوزلا ةلئاع نم ءاضعأ وأ )ةايحلا يd كيرش وأ جوزلا( ميمحلا كيرشلا ھيف ببستي يذلا فنعلا يطغت ادونب مض

 ةحصلا قفارم \§تعي نوناقلا نأ امبو .ةناضحلاو ةقفنلا يd مهقح اذكو نكسلا يd مهقحو ن]جانلا ةيامحل ةيئاضق تارارق رادصإو ن]جانلل ةلجاع ةيحص ةياعر \]فوت ةح\tقملا ةيندملا

 ةروشملاو تامولعملا اذكو ن]جانلا ةدئافل اناجم ةيبطلا ةياعرلا تامدخ مدقت نأ يIئاع فنع ةلاح نع غيلبتلا لاح اÛwلع ضرف دقف ةيمومع تامدخ مدقت تائيه ةباثمب ةيمومعلا

 دعب FGHنجلا فنعلا دض ةمخض ةلمح دعب 2013 ماع دنهلا يd باصتغالا نوناق ليدعت مت امك .روكذملا نوناقلا بجومب ةيعامتجالا ةياعرلا يفظوم ىIع مvwافلم ةلاحإو ةينوناقلا

 امك .مفلا وأ جرشلا وأ جرفلا تلاط ءاوس FGHنجلا فنعلا لاكشأ عيمج اضيأ لمشيل باصتغالا فيرعت روكذملا ينوناقلا ليدعتلا \]غو .تاباشلا تالماعلا ىدحإل لتقو باصتغا ةثداح

 .ن]جانلل ةيروفلا ةيبطلا ةياعرلا مدقت نأب ةصاخلا وأ ةيمومعلا ءاوس ةيحصلا قفارملا ،FGHنجلا فنعلا نم ن]جانلل ةيبطلا ةياعرلا يd قحلاب ھنم فا\tعا يd ،نوناقلا مزلأ

 
 ةحصلا اياضق ىIع زكرملا لغتشيو .1994 ماع يd ثدحملا ناهدناسونأ نامئتسالا قودنصب صاخلا ثحبلا زكرم وه )CEHAT( ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرم 7

 /http:www.cehat.org :عقوملا ةرايز ىÙري ،تامولعملا نم ديزمل .ةسايسلا لاجم يd لخدتلاو ةعفارملاو ناسنإلا قوقحو
 ءاسنلا ةيامح نوناق ليحُيو ." ھشيع هافر وأ ھئاضعأو ھتايحو ھتمالسو ھتحص يd رطخلل ھضرعي وأ صخشل حرج وأ ررض ثادحإ يوني وأ ثدحي لعف يأ" ھنأ ىIع ي<ÁÂملا فنعلا فَّرعي 8

 ةلودلا قفارمب ةرشابم لاصتالاب ءاسنلل حمست اÚwأ امب ةيمهألا ةغلاب ةوطخلا هذه دعتو .ايداصتقاو ايفطاعو ايسنجو ايدسج افنع \§تعت �Hلا لاعفألاب ةمئاق ىIع ي<ÁÂملا فنعلا نم

  .ةيجوزلا تيب ةرداغم ى<إ ةيحضلا ةجوزلا رطضت نأ وأ نجسلا يd جوزلا عضو ى<إ ةجاحلا امنود ةيجوزلا لÁÂم يd فنعلا لامعأل دح عضوو ةيامحلاب رمأ رادصتسال
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 ةددعتملا تامدخلا يذ اساليد زكرم جذومن ةأشن | 2.2
 يd ن]يراجتلا ا�wالكو ةدئافل دروف ةسسؤم فرط نم مظن عامتجا لالخ 1998 ماع يd يمومعلا ىفشتسملا ىوتسم ىIع ي<ÁÂملا فنعلا اياحض ةدئافل مدقت تامدخ ثادحإ ةركف ترهظ

 تايفشتسملا ىوتسم ىIع ةددعتم تامدخ يذ تامزأ زكرم ثادحإ ةردابم ضرعب دلبلا اذه نم بيبط ماق ثيح ايÂ]لام يd تبرُج ةحجان ةردابم ميدقت روكذملا عامتجالا لالخ متو .دنهلا

 ةيبط تامدخ \]فوت يÍ ساسألا ةركفلا تناكو .دحاو فقس تحت ن]جانلل تامدخلا نم فيط ميدقتب حمس ام ةيلحم ةيموكح \]غ تامظنم عم نواعتب زكارملا هذه ةماقإ متو .ةيمومعلا

 ةردابملا هذه لثم بيرجت مت دق نكي ملو ايسآ ميلقإ ىوتسم ىIع اديدج اروصت كلذ ناكو .دحاو ناكم يd ينوناقلاو يطرشلا معدلاو ةينوناقلا ةروشملا نم مÊwيكمت اذكو ن]جانلل ةلجاع

dقيقحتلا زكرم ناكو .كاذنآ دنهلا ي dةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق ي )CEHAT( ن]كراشملا ن]ب dروكذملا زكرملا نأ امبو عامتجالا ي Èwةركفلا نإف ناسنإلا قوقح لاجمو ةحصلاب مت 

  .مايألا لبقتسم يd ريوطتلا قحتسي اقوشمو ا\]بك ايدحت ھيلع ن]مئاقلل تدب

 

 ةموكحلا يP ةحصلا عاطق ي�وؤسمب لاصتالا
 ھب علطضي يذلا يرهوجلا رودلا لوح تاحورش ميدقت متو .ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملا لخاد ةحصلا عاطق ي<وؤسمل ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارم ثادحإ روصت مدق

 لولح ميدقت ىIع يمومع ىفشتسم ةردق نم ن]قثاو اونوكي مل مÚwأ \]غ ةركفلاب مËwاجعإ ةيدلبلا يd نولوؤسملا ىدبأو .مومعلا ىIع يçصلا عاطقلا ةموظنمو يçصلا عاطقلا يd نولماعلا

 ذيفنت ةيناكمإ ىIع قافتالا مت ،تاشقانملا نم تالوج ةدع دعبو .اهدحو ةطرشلا ةسسؤم مvw ةلضعمك ي<ÁÂملا فنعلل رظني ناك ،ةظحللا كلت ��ح ھنأ امب ،ي<ÁÂملا فنعلا ةرهاظ جلاعت

  .ÉHيرجت ساسأ ىIع ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملاو )CEHAT( ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرم ن]ب ك\tشم نواعتك عورشملا اذه لثم

 

  .ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملاو ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرم ن]ب كرشملا نواعتلا

 

 ةيحصلا ةموظنملل ماعلا قايسلا
 ةيفيك لوح تامولعملاب وأ يفطاعلا معدلاب اهدمب مامتهالا نود دسجلا حورج ةجلاعمب نويحصلا نولماعلا متÈw ،ةيحصلا ةياعرلا ماظن ى<إ ي<ÁÂملا فنعلا نم ةيجان ةأرما أجلت امدنع

 ةيعوتل ةيمسر وأ ةمظتنم دوهج لدبت مل ھنأ الإ ،ي<ÁÂملا فنعلا نهجاوي يئاللا ءاسنلل ةروشملا تامدخ مدقت �Hلا ةيئاسنلا تامظنملا نم ديدعلا دوجو مغرو .اvwايح يd فنعلا فقو

 ىIع نw¢لاحإو نهجالعو ھل نضرعت ام قيثوتو تايجانلا اياحضلا ةيوه ديدحت يd ھب اوعلطضي نأ نكمي يذلا مساحلا رودلاو ي<ÁÂملا فنعلا ةلأسمب ةيحصلا ةياعرلا لاجم يd ن]ينهملا

 رابتخا نم كلذ فشتسُي امك FGHنجلا فنعلا تالاح يd اËw لومعملا ةيبطلا تاصوحفلا لالخ نم ي�رشلا بطلا ىوتسم ىIع ةرذجتملا ةيطمنلا راكفألا ىIجتتو .صاصتخالا تاذ حلاصملا

  .ةيملعلا \]غ تاءارجإلا نم اه\]غو ةراكبلا ءاشغ ةلاح ىIع Â]ك\tلاو ن]عبصألا

 

 ى�bكلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملا يP ةحصلا ي�وؤسم رابكل نaبلفلاو اي�aلام ى�إ ةيسارد ةلوج
 اياحضب لفكتلل ةيمومعلا تايفشتسملا يd تامدخ \]فوت ةركف معد مÊwكمي ثيحب ىرخأ نادلب براجت ىIع ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملا ي<وؤسم عالطا ى<إ ةجاحلا يIج لكشب ترهظ

 ى<إ اورداب نيذلا ن]يموكحلا ن]لوؤسملاب قيرفلا ىقتلاو .1999 ماع يd ن]بلفلاو ايÂ]لام ى<إ ةيسارد ةلوجب ن]يحصلا ن]لوؤسملا نم قيرف ماق ،ني\]بك طيطختو ثحب دعبو .ي<ÁÂملا فنعلا

 تقو نم ،فنعلا نم نوجانلا ھكلسي يذلا راسملا عبتتو اهلمع قرطب اوطيحي ��ح زكارملا هذه ماسقأ لخاد تقولا ضعب اوضمأو ،نيدلبلا يd ةددعتم تامدخ يذ تامزأ زكرم ءاشنإ

 ةيموكحلا \]غ تامظنملاب قيرفلا ىقتلا امك .ةيموكحلا \]غ تامظنملاو تامدخلا يمدقمو تايفشتسملا ماسقأ فلتخم رود رئازلا قيرفلا بعوتساو .مهجورخ ��حو ىفشتسملا ى<إ مهلوصو

dبرجت مهفل نيدلبلا ي¢wيابموب ي<وؤسمل ةبسنلاب رومألا نم \]ثك فشكل ةصرف ةرايزلا هذه تناكو .ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارم عم ا.  

  

 ةيساردلا ةلوجلا نم ةصلختسملا �bعلا
t ملا فنعلا نم تايجانلا ءاسنلل معدلا ميدقتو لخدتلل ازاتمم اعقوم ىفشتسملا دعيÁÂ>ي. 

t ةددعتملا تامدخلا يذ تامزألا زكرم ناضتحال ىفشتسملا لخاد بسانم لاجمو ةصاخ ةفرغ صيصخت ن]عتي. 

t بنيêو تاباصإلا ةجلاعم مسق نم ابيرق زكرملا نوكي نأ يdتقولا ضعب ءاضق ى<إ نررطضي وأ ءاسنلا عيضت ال ثيحب \]خألا اذه قباط سفن ي dع روثعلا يIى<إ نهقيرط ى 

  .لاكشألا نم لكش يأب ارفنم وأ افيخم زكرملا ى<إ تاباصإلا ةجلاعم مسق نم قيرطلا نوكي الأ يêبنيو .زكرملا

t بنيêيب ةلوقعم ةفاسم ةمث نوكي نأ نسحتسي لب ،ھنع رداصلا جيجضلاو بخصلاب رثأتي ثيحب تاباصإلا ةجلاعم مسق نم ادج ابيرق زكرملا نوكي الأ يÊwام.  

t ع ىفشتسملا رفوتي نأ بجيIملا فنعلا ةلأسمب ىفشتسملا يفظوم ةيعوت بجي امك .ديج ةلاحإ ماظن ىÁÂ>م لك راودأو يÊwم dھل يدصتلا ي.  

t لا ةيئاسنلا ةروشملا ميدقت ةقيرط ت\§تعا�H لع علطاÛwنوكراشملا ا dةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارمل ةيناديملا ةرايزلا ي dفنعلا نم تايجانلا ءاسنلل ةديفم ن]بلفلا ي.  

 

 دنهلاب ماعلا قايسلا عم جذومنلا فييكت

 يفظوم ةباجتسال مئاقلا ىوتسملا نأ ةيموكحلا \]غ تامظنملاو ةيئاسنلا تاعومجملا براجت نم حضتاو .دنهلا يd ةددعتم تامدخ تاذ تامزأ زكارم ثادحإ روصت ةقيرطلا هذËw مت

 عوقو لاح يd ن]عبصألا رابتخا ليبق نم اياحضلا ةماركب سمت �Hلا تاسرامملاو ةيحصلا طاسوألا يd ي<ÁÂملا فنعلل قيثوت لك بايغ لظ يd افيعض ىقبي ةأرملا دض فنعلل يçصلا عاطقلا

 ىIع ةمج تايدحت دوجو دنهلاب ىرخأ تاعومجم لمع اذكو ةيحصلا ةياعرلا يd قحلا نأشب )CEHAT( ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرم لمع زربأ امك .باصتغا

 كلذ �Hعيو .دراوملا نم اه\]غو ةيرشبلا دراوملا ثيح نم ةيتحتلا ةينبلا فعضو ةيصوصخلا ما\tحا مادعناو ةحصلا يفظوم ةيساسح مدعو ظاظتكالا ليبق نم تايفشتسملا ىوتسم

 ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألل اساليد زكارم جذومنل اهعضو مت �Hلا فادهألا تناك ،كلذ ىIع ءانبو .تايفشتسملا يفظومل تاردقلا ءانبو ةيعوتلا ىIع بصني نأ بجي ا\]بك ادهج نا نأ

 :ي<اتلاك

t ع يتاسسؤم عباط ءافضإIعو( فنعلا ىIايروحمو اعورشم افده هرابتعاب )ماع لكشب ةأرملا دض فنعلا ى Èwةماعلا ةحصلا م dةيمومعلا ةحصلا ةموظنم راطإ ي 

t ملا فنعلا اياحضل ةيحصلا تاجايتحالل ةيساسحب ةباجتسالا مظنو تايفشتسملا يفظوم تاردق ءانبÁÂ>ھنم ن]جانلاو ي.  
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 ةموكحلاو ةيموكحلا RVغ تامظنملا نRب تاكارشلا | 3.2
 ن]ب ةك\tشم ةردابمك لمعلا اذه ميدقت ررقملا نم ناك ،اذل .ÉHيرجتلا عورشملا ليومت ىIع تقفاو دروف ةسسؤم نكلو ،ايموكح ةردابملا هذه ليومتل لاجم ةلحرملا هذه دنع ةمث نكي مل

 تايلآلا نأ امك .حوضوب لمعلا اذهل ةيساسألا دعاوقلا عضو يرورضلا نم ناكو .)CEHAT( ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرمو ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملا

 ةلصاومل ةموكحلل ھميلست ةداعإ ساسأ ىIع اينمز اددحم عورشملا اذه نوكي نأ ررقت ي<اتلابو ،ةفورعم تناك ةيموكحلا \]غ تامظنملل اهريرمتو تاقفصلا ضعب ضيوفتل ةيموكحلا

  .ةدح ىIع مÊwم لك تايلوؤسمو راودأ ددحت فارطألا ن]ب مهافت ةركذم عيقوت متو .ھتامدخ ةرادإ

 

  ةكارشلا ئدابم
 عيضاوملاو ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرم( ةيحبر \]غ ةصاخ ةمظنمو )ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملا( ةماع ةسسؤم ن]ب ةكارش نع ةرابع ÉHيرجتلا عورشملا نوكي نأ ىIع قافتالا مت

 زكرم اîwبعيس �Hلا كلت ىIع اذكو ةيمومعلا اهدراوم ىIع ةكارشلا هذه راطإ يd دمتعتس �Hلا ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملا يدي ن]ب عورشملا ةيكلم ىقبتو .)CEHAT ةلصلا تاذ

  .ةحصلا اياضق يd قيقحتلا

 

 .ةيقالخألاو ةيملعلا ضارعتسالا تاراسم يd ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرم \]ياعم قيبطت متي نأ ىIع ؛ءارآلا قفاوتب تارارقلا عيمج ذاختا ىIع قافتالا مت امك

 نم ن]بدتنم ن]فظوم نع الضف ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرم يفظوم نم عورشملا قيرف فلأتيو .عورشملل ريدمك ىفشتسملا ىIع ÉHطلا فرشملا \]تخا دقف ،ةمكوحلا صخي اميف امأ

 .عورشملا ةطشنأ مييقتل ةنسلا يd ن]ترم نوعمتجيس نيذلا ن]يموكحلا ن]لوؤسملا رابك نع الضف ،تالاجملا فلتخم نم ءا\§خ لمشت ةيراشتسا ةنجل ليكشت مت دقو .ىفشتسملا

 عيمج يd عورشملا اورادأ نيذلا ءا\§خلا نم يراشتسا قيرف ليكشت مت امك .ھيلع ءوضلا طيلستو ÉHيرجتلا عورشملل ةيسايسلا ةرصانملا دشح يd ةدعاسملا دوهجلا هذه تفدw¢ساو

  .تامدخلا ميدقتو ةيبيردتلاو ةيثحبلا ھتطشنأ

 

 هرابتعاب عورشملل رظنُي ملو ىفشتسملا يفظوم ندل نم كلمتلا سحو ةلماكلا ةكراشملا عورشملا اذه راطإ يd ةيموكح ةلاكوو ةيموكح \]غ ةمظنم ن]ب ةك\tشملا ةيكلملاو ةكارشلا تنمض

 معدلا �Hعي ام "اساليد" عورشملا ةيمست ىIع قفاوتلا متو .)CEHAT( ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرمو ةيموكح \]غ ةمظنم ن]ب ةك\tشم ةردابم ةيلخ درجم

  .دنهلا يd ةيلحملا تاعمتجملا عيمج فا\tعاب عورشملا كلذب يظحو ةيسودنهلا ةغللاب فطاعتملا

 

 عورشملا يP ءاكرشلا نم كيرش لك رود
 ماtÂلا نع ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرم نابأو .ك\tشملا ءانبلا اذه يd ھت\§خب مÊwم لك مهاس ثيحب ،ءاكرشلا نم كيرش لك رود ةم\§ملا مهافتلا ةركذم تددح

 مÚwاكمإب نيذلا ن]جانلا تاجايتحا ةيبلتل حاتمو نمآ لاجم \]فوت ىIع ھتردق يمومعلا ىفشتسملا تبثأ امك ،ناسنإلا قوقحو ةحصلاو ةيناسنجلا نوؤشلا لاجم يd ني\]بك ة\§خو

 ن]بردملا ن]فظوملا \]فوت ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرم ى<وتو .ةيموكحلا \]غ تامظنملا اهرفوت �Hلا كلت نم عسوأ ةيلاجم ةيطغت تاردقب اÚwوجاتحي �Hلا تامدخلا فلتخم نم ةدافتسالا

 اياضق يd قيقحتلا زكرم ىIع ناكو .ثوحبلاو قيثوتلاو ىفشتسملا يفظوم بيردتو ھليغشتو زكرملا ءاشنإ كلذ لمشو ؛تامزألا زكرم ثادحإ ةلحرم لالخ �Hقتلا معدلا لاكشأ عيمجو

  .مزاللا ليومتلا رفوي نأ ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا

 

  :يIي اميف ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملا راودأ تددُح

 

 لمعلا تاعومجم بيردت تاقلحو ةينوناقلا ةروشملاو داشرإلا ضارغأل ثالثلا تاعاقلا تمدخُتساو ."اساليد" عورشمل يناجم لكشب تاعاق ثالث صيصخت مت :ءاضفلا

  .اvwاعامتجاو ىرغصلا

 

 تناك ثيح ةيلوؤسملا هذه لثم لمحت نم نكمتت مل ةموظنملا نأ \]غ ،فنعلا ثداوح نم ن]جانلل ىوأمك ةرِسأ 10 نم حانج ءاشنإ ى<إ مهافتلا ةركذم تقرطت :ىوأملا

 كلتو ىوأملا ماحتقا لواح يدتعملا نأ وأ ،راحتنالا ن]لزانلا دحأ لواح ول اذامو لافطألا ةياعرب ةصاخلا ماكحألا لوحو ىوأملا ةيلوؤسم دلقتيس نم لوح فواخم ةمث

 ي<اتلابو .ةمادتسالل ةلباق \]غ ةلأسم ظتكم يمومع ىفشتسم لخاد "ىوأم" نوكيل حانجلا اذه لثم صيصخت نأب ضعبلا ىدل روعش ةمث ناك امك .ةÛwجو فواخم اهلك

  .ةعاس 24 ةدمل ئراوطلا تالاح يd ءاسنلل ىوأم \]فوت ىفشتسملا ىأترا

 

 عيمج لمكي نأ ىIع صرحلاو بيردتلا تاقلح ىIع فارشإلل ن]فظوم اذكو تامزألا لاح يd تامدخ ميدقتل ن]فظوملا ضعب بادتنا ىفشتسملا ىIع ن]عت :نوفظوملا

 اه\]غو ئÙالملاو لافطألا ةياعر ناجلو ةطرشلا ليبق نم ىرخأ تاعاطق عم Hمسرلا نواعتلا اوززعي نأو ةيناجملا ةيبطلا ةياعرلا اومدقي نأو ةيبيردتلا تارودلا ن]فظوملا

  .تاسسؤملا نم

 ھليغشتو اساليد زكرم ثادحإ | 4.2

 ةيلوألا ثوحبلا
 ىفشتسملل ةيرادإلا ةلكيهلاب ةطاحإلا ةيادبلا يd قيرفلا لواحو .ه\]يست تاءارجإو ةيلاحلا ىفشتسملا ةينب مهفل ةقيقدلا ةيحيضوتلا تاساردلا نم ددع ءارجإ ى<إ عورشملا قيرف دمع

 ماسقألا فلتخم يd تالاحلا ءبعو ةحاتملا تامدخلا نم اه\]غو مËw ظافتحالا ن]عتي نيذلا �ÔGرملا عم ةنراقملاب نيرئازلا �ÔGرملل تاجالعلا ميدقت ماسقأو ةرسألا صيصخت ةيفيكو

 .ىرخأ تاسسؤم ىIع �ÔGرملا ةلاحإ ى<إ ىفشتسملا تعفد �Hلا تامدخلاو

 

 فارطألا فلتخم راودأ تظحولو .افنع نهجاوي نÚwأ يd ھبتشي يئاللا وأ فنع تالاح نع تاغلبملا ءاسنلل ةباجتسالا ةيفيك مهفل اموي 15 ةدمل تاباصإلا مسق يd ةبقارم ةسارد ءارجإ مت

dاروصت مهفل ماسقألاو تايوتسملا فلتخم نم ىفشتسملا يفظوم عم ةقمعم تالباقم تيرجأ امك ،ماسقألا فلتخم يvwملا فنعلا لوح مÁÂ>ةماعلا ةحصلا اياضق نم ةيضق هرابتعاب ي 

  .تامزألل "اساليد" زكرم ثادحإ ةركف عم مËwواجت ىدمو ھبقاوعو ي<ÁÂملا فنعلا لاكشأ لوحو
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 كاردإ مدع اذكو ةلضعملا هذËw فا\tعالا مدعو ي<ÁÂملا فنعلا ةرهاظ مهف ءازإ ةيحصلا تامدخلا يمدقم ىدل ةيبلسلا فقاوملا زاربإ يd تدعاس اÚwأل ةمساح تاساردلا هذه تناك دقل

 ن]جانلا لاطي \]ثك مول ةمث ھنأو ؛"ةصاخ" ةلأسم يÍ ي<ÁÂملا فنعلا نأو ةطرشلاب طقف طونم ي<ÁÂملا فنعلا ىIع درلا نوكب ةدئاسلا تاروصتلاو فنعلل تامالع اÚwأ ىIع تافرصتلا ضعب

 .ايطرش اقيقحت بلطتت ةيحص ضارعأ نم نوكتشيو ىفشتسملا ندصقي يئاللا ءاسنلاو لاجرلا صئاصخ نع ءاطغلا فشك نع ي�رشلا بطلا تالجس ةسارد ترفسأ امك .فنعلا نم

 ملو ةيئاسن تاغالبإ عوضوم بلاغلا يd تناك مسلل ÔGHرعلا كالw¢سالاو لÁÂملا يd تاءادتعالا نأب حضوي ايفاك اليلد تاباصإلا طمنو ىواكشلا ةعيبط يd ةيناسنجلا تافالتخالا تناكو

 قيثوتلا صخي اميف ةيلاحلا ةباجتسالا تايلآ صئاقن ىIع ءوضلا طيلست يd ىفشتسملا ىوتسم ىIع اËw مايقلا مت �Hلا تاساردلا عيمج تدعاسو .ايلئاع افنع اهرابتعاب اهل رظني

قاوملاو تاروصتلاو تاءارجإلاو

 

 

 عورشملا فئاظو فلتخم :2 ينايبلا مسرلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تاردقلا ءانب / ةيبيردتلا تارودلا

 ةيعوتلا الو ةبسانملا تايلآلا ىIع تايفشتسملا يd ةحصلا عاطق وفظوم رفوتي ال ،كلذل ةجيتنو .ةيعامتجالا تاددحملل اعساو الاجم ك\tت ال �Hلا يويحلا بطلا ةبراقم ÉHطلا ميلعتلا عبتي

 رابتعا ىIع اvwامدخ قالطإو "اساليد" زكارم تامدخ ثادحإ لبق فنعلاو ي�امتجالا عونلا اياضق ءازإ تايفشتسملا يفظوم عيمج ةيعوت ى<إ ي<اتلاب ةجاح ةمثو .فنعلا ةرهاظ عم يطاعتلل

 نم عفرلاو ةسلس ةلاحإ مظن نامضو تامزألا زكرمل تايفشتسملا معد دشح لجأ نم ةيرورض ةيعوتلا هذه ت\§تعا دقو .عورشملل طيطختلا لحارم نم ةيساسأ ةلحرم دعي كلذ نأ

 ناكو افظوم 882 ىفشتسملاب ن]فظوملا ددع غلبو .ىفشتسملا نم أزجتي ال اءزج هرابتعاب هراودأ ديدحتو اساليد زكرم ىIع فرعتلا ىIع مvwدعاسمو ن]فظوملا ن]ب فنعلا اياضق ءازإ ي�ولا

  .ةدعاسملا نع اثحب ىفشتسملا ى<إ أجلت امنيح يIئاع فنع ةيحض عم ىطاعتيس مÊwم دحاو لك نأل ن]فظوملا ءالؤه عيمج ةيعوت يرورضلا نم

 

 كرادملا ىIع Â]ك\tلا اهلالخ مت ،مايأ ةرشع ةرودلا تمادو .ن]بردملا بيردتل ةرود يd ةكراشملل ىفشتسملا يفظوم نم افظوم ن]عبرأ نم ةعومجم رابتخا مت ،ذيفنتلا ةلحرم يd عورشللو

 ،ةيبيردتلا ةرودلا ةياÚw يdو .ةنسلا نم برقي ام ةيلمعلا تقرغتسا ي<اتلابو رهشلا يd بيردتلل ادحاو اموي اوصصخي نأ ن]فظوملا ىIع ناكو .اËwاستكا ن]عتي �Hلا تافرصتلاو تاراهملاو

 ىفشتسملا يفظوم رابتعا يd كلذ دعاسو ."ن]بردملا نم ةيساسألا ةعومجملا" اولكش مÊwم افظوم رشع انثا عوطتو .ن]فظوملا ةيقب بيردت ةيلوؤسم ي<وتل عوطتلا اÛwف ن]كراشملا نم بلط

 ىفشتسملل اعبات اقيرف حبصت يكل ةيساسألا ةعومجملا Â]فحت متو .ىفشتسملا جراخ نم رادُت �Hلا ةيموكحلا \]غ تامظنملا ةطشنأ نم اطاشن سيلو صاخلا مهجمانرب ھنأ ىIع "اساليد" زكرمل

 يفظوم عيمج مÉH Èwيردت جمان\§ل \]ضحتلا دوهج نع نولوؤسمو ھجراخو ىفشتسملا لخاد عورشملا يرصانم \§كأ ي<اتلاب اوحبصأو ةيلبقتسملا ھترو\]ص اديج يóيو عورشملا كلمتي

 "ايئاسن اطاشن" هرابتعاب ءاسنلا دض فنعلا ةلأسمل رظني ال ��ح ةيمهألا ةغلاب ن]يسيئرلا ن]بردملا ةعومجم يd ن]يساسأ ءاضعأك لاجرلا ءابطألل ةطشنلا ةكراشملا تناكو .ىفشتسملا

  .ةماعلا ةحصلا تامامتها دحأ ھفصوب ھب فا\tعالا متي لب ،بسحف

 

 .ھنم ن]جانلاو ي<ÁÂملا فنعلا اياحضل ةيحصلا تاجايتحالل ةيساسحب ةباجتسالل ةيحصلا ةموظنملا رطأ ي¼ابو تايفشتسملا يفظوم تاردق ءانبل "اساليد" يd ةيبيردتلا تادحولا تممُص

 ةفاضإ ،ةأرملا دض فنعلاب ةقلعتملا تانايبلاو / ھتافيرعتو / ھميهافمو /بيردتلا روظنم مÈw ىوتحم ةدحو لك تنمضتو ؛ةيبيردتلا تادحولا ىوتحم ديدحت يd يçيضوتلا ثحبلا دعاسو

  .ةباجتسالا قرط نأشب ةيلمع صصح ى<إ

 

 

 ةيلوألا ثوحبلا
 ةيحصلا تامدخلا يدوزم تايكولس •

 بطلا ىIع ةضورعملا تالاحلا ليلحت •

 ي�رشلا

 \]يغتلا طاقن ديدحت •

 ىرخألا تاءارجإلاو ئÙالملل ةطراخ عضو •

 

 

نRبردملا  بيردت 

نRبردملل ةيسيئرلا   ةعومجملا 
 عمتجملا ،ي�امتجالا عونلا :ميهافملا •

 ةيفئاطلاو ةيوهلا ليكشت ،يوبألا

 ةيحص ةيضقك ةأرملا دض فنعلا •

 ناسنإلا قوقحب ةطبترمو

 ةراشتسالا •

 ي¼الخألاو ينوناقلا رودلا •

 تامدخلاو يفيقثتلاو يمالعإلا لصاوتلا •

 ةلقتسملا ةيمالعإلا

 

 

ىlع فثكملا  بيردتلا   

ةيئاسنلا  تاراشتسالا 

تامدخلا  دادعإ 
 ةلاحإةيحصلا تامدخلا يدوزم تايكولس •

 ىرخأ ماسقأ نم ءاسنلا

 ينوناقلاو ي�امتجالا FGHفنلا معدلا •

 ينوناقلا معدلا •
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 ةيبيردتلا ةدحولا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تافطتقم – نaبردتم ىفشتسملا يفظوم فرط نم اهعضو مت ؛تاعاس ثالث نم ةيبيردت ةدحو
 

 )ةقيقد 45( ى<وألا ةصحلا

 وأ ؛ضرمملا جاجتحاو خارصب لباقيو رخأتم تقو يd لابقتسالا بتكم ى<إ ضيرم لوصو لثم ىفشتسملا يd ةينيتور فقاوم ةءارقب )ن]بردملا ىفشتسملا يفظوم دحأ( رسيملا موقي

 اهكالw¢سا ءارج يناعت ةضيرم وأ ؛ىفشتسملا ى<إ باهذلا يd هرخأتل هرÚw متيو ةيلاتتم مايأ ةدعل ھترارح ةجرد يd عافترا نم يناعي وهو اليل تالجعتسملا مسق دصقي ضيرم ةلاح

  .خارصلاو متشلاب �ÔGرملا اولبقتسي نأ ىفشتسملا يفظومل نكمي ثيح ىرخأ ةلثمأو "ادبأ اصخش لتقي مل تارشحلا ديبم نإ" اهل لاقيو تارشح ديبم نم ةروراق فصن

 

 دارفألا ىIع فنع قاحلإ يd اهلغتسي ھنأ ودبي ةطلس ھيدل نم نأ فيكو �ÔGرملاو ةيحصلا تامدخلا يمدقم ن]ب ةطلسلا يd نيابتلا فقاوملا هذه لالخ نم نيرمتلا اذه حرشي

 ةطلس ھل نم لبق نم ةوقلا وأ ةطلسلل ي�Êwم لامعتسا لك فنعلا دعيو .بيردتلا يd ن]كراشملل فنعلل فيرعت ميدقت كلذب متيو .ماقتنالا مÊwكمي ال ءافعضلا نأ املع ءاطسبلا

 .اÛwلع / ھيلع ةرطيسلا ةسراممل فيعض فرط دض ةوق وأ

 

 )ةقيقد 45( ةيناثلا ةصحلا

 فنعلا لاكشأ ديدحتو ةلاحلا ةسارد ةءارق تاعومجملا ىIع ن]عتي .ةنيعم ةلاح ةسارد ى<وتت ةعومجم لكو تاعومجم ثالث ى<إ نوكراشملا مسقني ثيح ي�امج لمع كلذ عبتي

 ى<إ ةسلجلا هذه فدvwو .ھبقاوعو ھلاكشأو ةأرملا دض دئاسلا فنعلا لاكشأ نأشب رسيملا ھمدقي ضرع لالخ نم ي�امجلا لمعلا صيخلت متيو .ھنع ةبت\tملا ةيحصلا بقاوعلاو

 .ةأرملا دض فنعلا ءازإ مهقافآ عيسوتو ن]كراشملا كرادم زيزعت

 

 ةقيقد 30 :ءاذغ ةحا\tسا

 

 )ةدحاو ةعاس( ةثلاثلا ةصحلا

 بجي امو فنعلا ديدحت ةيفيكو فنعلا نم تايجانلا عم لماعتلا ةيفيك لوح اضرع ةيادبلا يd رسيملا مدقيو .راودألا بعل لالخ نم تاراهملا ءانب ىIع ةيبيردتلا ةصحلا هذه زكرت

 ىطعيو تاعومجم ثالث ىIع ىرخأ ةرم نوكراشملا عزوتيو ."اساليد" زكرم ىIع ةيحضلا ةلاحإو معدلا ميدقت ةيفيك اذكو تانايبلا نم ققحتلاو عامتسالا ةيفيكو ةلئسأ نم ھحرط

 :ةثالثلا تافلملا نع ةذبن يIي اميفو .ةأرملل نوبيجتسيس فيك اوحضوي نأ مÊwم بلطيو ةدحاو ةلاح فلم ةعومجم لك

 

t ملأ نم اراركتو ارارم وكشتو ىفشتسملا ى<إ ةنس 23 رمعلا نم غلبت ةأرما يتأت dمسجلا ي 

t م ةأرما راضحإ متtÂتبسلا ةليل ىفشتسملا ى<إ اماع 30 رمعلا نم غلبت ةجو dوكل ن]لجر لبق نم احابص 1.30 ةعاسلا يÚwسا ا¢wفلا مس تكلö\نا. 

t و ىفشتسملا ى<إ ةنس 35 رمعلا نم غلبت لافطأ ةثالثل مأ لقن متÍاهل ن]تراج اهقفارتو ،دقوم راجفنا ببسب قورحب ةباصم ي. 

 

 ىIع دكؤي اذهو .فنعلا نم ةفلتخم لحارم يd ىفشتسملا ى<إ يتأت دق �Hلا ةأرملا سفن وأ تافلتخم ءاسن ثالث اونوكي نأ نكمي ةثالثلا ءالؤه نإ لوقلاب رسيملا صخلي ،ماتخلا يdو

  .فنعلا راركت عنمل ركبملا لخدتلا ى<إ ةجاحلا
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 بسحب ةعبتملا بيلاسألا فلتختو .ةيسيئرلا ةعومجملا بيردتل ةلثامم عيضاومو فادهأ تابيردتلل ةيسيئرلا ةعومجملا اw¢عضو �Hلاو "ىفشتسملا يفظوم عيمج ھيجوت" ةدحو لمشت

 نم ةعباتملل ةيبيردت تارود تدقع ،كلذ دعبو .ىفشتسملا يفظوم عيمج ھيجوتل تاعاس ثالث اvwدم ةصح صيصخت متو .ن]بردملا نم ةيسيئرلا ةعومجملا تاراهمو ماجسنا ىوتسم

 وه دوشنملا فدهلا ىقبيو ؛Hمتح رمأ ةيسيئرلا ةعومجملا يd ىفشتسملا يفظوم نم ةفلتخم رطأ جاردإ نإ .ھبابسأو ي<ÁÂملا فنعلل قمعأ مهف باستكاو صحفلل ةمزاللا تاراهملا ءانب لجأ

  .ھيجوتلا تابيردتب ىفشتسملا يفظوم عيمج لمشن نأ

 

 رشن متو .مايأ ةرشع نم ةيبيردت ة\tف اوضمأ امك .ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملل ةعبات ىرخأ تايفشتسم ىوتسم ىIع ن]بردملل ةيسيئرلا ةعومجملا بيردت زكرملا ءاشنإ درجمب مت

 يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملا ىوتسم ىIع بيردت ةيلخ ليكشت لالخ نم بيردتلا ىIع FGHسؤملا عباطلا ءافضإل تاوطخ تذختا دقو .9ن]ينهملل حاتم وهو ىفشتسملا يفظوم بيردت جمانرب

 ةمظتنم ةيبيردت تارود ميظنتو طيطخت نع فاطملا ةياÚw يd ةلوؤسم بيردتلا ةيلخ نوكتسو .تايفشتسملا فلتخم نم بيردتلل ةيسيئرلا تاعومجملا نم ة\§خ يوذ ءاضعأ مضت ى\§كلا

  .تاراهملاو فراعملا ن]يحتو ھيجوتلل

 

 بيردتلل اساليد جذومن :3 ينايبلا مسرلا

 

 

 ن]بردمك ن]يسيئرلا ىفشتسملا يفظوم رايتخا

t ھيف مهراودأ ديدحتو عورشملا كلمت  

 

 

 ةيحصلا ةياعرلا يدوزم رودو ةأرملا دض فنعلا

t ملا فنعلاب ي�ولا زيزعتÁÂ>ةيحص ةلكشمك ي 

t راودألاب قلعتي اميف ميقلا/تاراهملا/ةفرعملا زيزعت 

 

 ن]بردملا نم ةيسيئر ةعومجم زورب

t ىفشتسمب لماعلا مقاطلا ةفاكل بيردتلا تادحو ذيفنتو ريوطت ËwاËwا 

t ىفشتسملا لخاد تاردقلا ءانب 

t يردتلا جمان\§لاÉH راخ معد نود مادتسمÙي 

 

 

 .يQRSملا فنعلل ةباجتسالا ىKع ةيحصلا ةياعرلا يدوزم بيردت ةسسأمو يابموم ةيدلب لخاد بيردتلل ةيلخ ثادحإ
 

  

 
  0Training%20Curriculum.pdfhttp://www.cehat.org/uploads/files/VAW%20and%20HCP%2 :ي<اتلا طبارلا ىIع عالطالا ءاجرلا ،تامولعملا نم ديزملل  9
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 ةروشملا ميدقت
 ردصم ديدحت ىIع ءاسنلا دعاسيو تاقالعلا لخاد ةوقلا ةلأسم يd رظنلا جذومنلا اذه ديعيو .ةيوسنلا ةروشملا ئدابم ساسأ ىIع موقت ي�امتجاو FGHفن معد تامدخ اساليد زكرم مدقي

 اهفواخمو ةأرملا لكاشم رذجت ةيفيك نع \§كأ ةروص مدقي امك .\]بك لكشب نهعاضوأ يd مكحتلا نم نÊwكمُيو ،مكحتلاو ةوقلا تابذاجتب عوبطملا عسوألا ي�امتجالا قايسلا يd نw¢نحم

 نكلو بسحف GH÷خشلا ىوتسملا ىIع سيل اهقيض ردصم ديدحتب ةأرملل ي�ولا اذه حمسيو .ةدئاسلا ةيوبألا ميقلا لظ يdو ن]سنجلا ن]ب تاقالعلا راطإ يd تاذلا راقتحاو نمألا مادعناو

 ةيساسحو ما\tحاب ةأرملا توص عامس اÛwف نكمي ةحاسم قلختو ÇGHايس وه امب GH÷خش وه ام ن]ب طبرلاب يوسنلا داشرإلا ةسرامم حمست ،كلذ ى<إ ةفاضإلابو .ي�امتجالا قايسلا يd اضيأ

 ةيئاسنلا تالخدتلا دعاستو .ن]سنجلا ن]ب ةاواسملل بايغ نم يناعت �Hلا تاسسؤملاو لكايهلا لخاد ةأرملا دض فنعلا روذج ةيئاسنلا تالخدتلا ددحتو .اÛwلع موللا ءاقلإ نودو ،ةيقدصو

 تامدخلا تاذ تامزألا زكارم ثادحإ ةفسلف بلص يd لمعلا ئدابم لعج كلذب ن]عتيو .ةيحضلا سيلو يدتعملا قتاع ىIع كلذ ءبع عضتو ةلماعملا ءوس تاببسم نع ثحبلا يd اضيأ

 ةصاخلا كلتو ةروشملا ميدقت تايلآ قفتت نأ بجيو .ه\§جو فنعلل يدصتلا تايلآ يd ةلءاسملا لافغإ متي ال ثيحب ةدحوملا ليغشتلا تاءارجإ يd حوضوب اÛwلع صوصنملا – ةددعتملا

 ةرهاظل دح عضو ىIع ىرحألاب Â]ك\tلا بجي لب طسولا لحلاو "ةحلاصملا"و "جاوزلا ذاقنإ" ةرورضل ةيلوألا ءاطعإ نكمي الو ."ي<ÁÂملا فنعلا ر\§ي رذع ةمث سيل" ھنأب معدلا تامدخب

  .ةيجوزلا تيب قاطن لخاد جاوزألا ن]ب "ةرجاشم" وأ "اعازن" هرابتعاب ي<ÁÂملا فنعلا ةروطخ نم ليلقتلا ى<إ ليم ةمثو .فنعلا

 

 امك .ي<ÁÂملا فنعلا اميس الو ةيصخشلا اهرومأ نع ثيدحلل ةدعتسم نوكت ال امبر جالعلل ةأرملا اvwدصق �Hلا تايفشتسملا دحأ يفظوم فرط نم اساليد زكرم ىIع ةأرما ةلاحإ متت امدنع

 تاسلج قرغتست نأ نكمي ثيح ىرخألا ةروشملا زكارم سكع ىIع ،ةقيقد 45 نم \Àكأل ءاقبلا نم نÁكمتي ام اردان اساليد زكرم ى<إ تامداقلا ءاسنلا نأل امساح الماع تقولا لماع دعي

  .زكرملا نع ھنونوكي يذلا لوألا عابطنالا ىIع \]بك لكشب فقوتت مw¢عباتم نإف كلذلو .لوطأ اتقو ةروشملا

 

 ى<إ يظفللا فنعلا نم( فنعلا ةدح يd عافترالا مييقت لالخ نم كلذ متيو .ي<ÁÂملا فنعلا نهجاوي يئاللا ءاسنلل ةروشملا ءادسإل ن]ساسأ نيرصنع طيطختلاو ةمالسلا مييقت لكشي

 ةرم ى<إ الوصو عوبسألا يd ةدحاو ةرم مث رهشلا يd ةدحاو ةرم ى<إ رهشأ ةعضب يd ةدحاو ةرم نم( ھت\]توو )تاودألا ضعب لامعتسا ى<إ الوصو ضعلاو لكرلا ى<إ عفصلا نمو ،يدسجلا

 .)سفنلا ءاذيإ كولس وأ راحتنالا راكفأ ى<إ ليم( ةيلقعلا ةيحضلا ةحص ىIع فنعلا رثأ مييقت مث ،)ةيجوزلا لÁÂم جراخ اÛwمرب ديدvw وأ ةيحضلا ةايحل ديدvw ةمث ناك ءاوس( ،)موي لك

 تاجايتحا عم قفتت ةددعتم رداصم \]فوتل دوهج لذبت ،كلذ ى<إ ةفاضإ .اهشيع فورظ عم ةيشامتمو ةيلمع نوكت اهعم قيسنتلاب ةينمأ ةطخ دادعإ متي ،نامألاب رعشت ال ةأرملا تناك اذإو

 ن]شخي يتاوللا ءاسنلا لبقُتو .كلذ رمألا بلطت اذإ ةطرشلا ىدل ةعدوملا ىواكشلاو ةينوناقلاو ةيبطلا تاداهشلا ليجستو ،ةيبطلا ةدعاسملا ىIع ةلاحإلل ماكحأ رادصتسا ليبق نم ةأرملا

 براقألا ىدل نمآ ناكم ىIع روثعلا وأ ءاسنلل ىوأم ىIع ةلاحإلا لثم ةيلاتلا تاوطخلا ىIع لمعلل اتقو حيتي ام ،ةعاس 24 ةدمل "ةبقارملا تحت" فنعلاب ديدw¢لا ببسب نهرايد ى<إ ةدوعلا

  .ديرت ام ريرقتل ن]مزاللا ناكملاو تقولا اهل رفوي ىفشتسملا يd اw¢ماقإ ديدمت نأ امك .كلذ ى<إ امو ءاقدصألا وأ

 

 تايجانلا ءاسنلا تاجايتحا ىIع ابصنم زكرملا Â]كرت ىقبيو .\]بخ روضحبو مظتنم ساسأ ىIع اهميدقت وأ تالاحلا ضارعتسا ةروشملا مييقتل تعضو �Hلا ةدوجلا ةبقارم \]بادت تلمش

 ."ءاسنلاب قحلي ررض ال" وهو الأ ÇGHاسألا أدبملاب كسمتلاو ا�wافش راسمو ةأرملا ةمالس نامضل ىوصقلا ةيولوألا ىطعت امك .فنعلا نم

 

:ةموظنملا ىوتسم ىCع فنعلا ةحفاكم ةلأسم / عورشملا جامدإل ذيفنتلا ىوتسم ىCع ةعبتملا تايجيتاwdسالا  

t ع ھتردق نامضل كلذ متو .ىفشتسملا ماسقأ ن]ب نم مسقك اساليد سيسأت متIعيو .ن]فظوملاو تارادإلا ي¼اب عم طباور ةماقإو يفيظولاو يقئالعلا ھلاجم قلخ ى�H كلذ 

 .ىفشتسملا يd ىرخألا ماسقألا ي¼اب ةيمهأ سفنب مسقلا اذه نأ اضيأ

t بولسألا اذه عابتا مت دقو .اساليد زكرم مساب تالاصتالاو تالسارملا عيمجب مايقلا نامضل ةيعاو دوهج تلذب dتامظنملا ي¼اب عم وأ ىفشتسملا لخاد ءاوس لصاوتلا ي 

 ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرمل ن]عبات اوناك سسؤملا قيرفلا ءاضعأ نأ نم مغرلا ىIعو .زكرملاب ةصاخ ةيوه ريوطت يd ا\]ثك كلذ دعاسو .ىفشتسملا جراخ تالاكولاو

  .ھب ةصاخلا حئاوللاو زكرملا تاسايس عضو يd اعيمج اومهاس مÚwأ الإ ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملاو CEHAT ةلصلا تاذ عيضاوملاو

 

 ةيحص ةلكشم هرابتعاب ي6 �ملا فنعلا ىCع ءوضلا طيلست نم ديزمل تايجيتاwdسا

t راوزلا ةراشإ نهر ھعضو متو ،ةيلحملا تاغللا ى<إ ھتمجرتو ،)1 مقر قفرملا( زكرملا نع تامولعم مدقي بيتك دادعإ مت dرملا لابقتسا بتكم يÔG� ىدل اذكو ىفشتسملاب 

  .تاباصإلاو حورجلا مسقو ىفشتسملاب ن]لزانلا �ÔGرملا ماسقأو ةيجراخلا تادايعلا ماسقأ

t ةلاحإ مئاسقو ةيرهش تاميوقتو )2 مقر قفرملا رظنا( تاقصلم تعضو dىفشتسملا ماسقأ عيمج ي. 

t ءابطألل ھجوم قصلم عضو مت dرملا ماسقأ نم مسق لك يÔG� لا ةيويحلاو ةيساسألا تامالعلا درسي ن]يلخادلا�H ع ن]عتيIبقارم ءابطألا ى¢wع فرعتلل اIفنعلا تالاح ى 

  .ي<ÁÂملا

t لا تالاحلا ةمئاق ليدعت مت�H ع ھتلاحإ تمت" ناونعب ادومع لمشتل ىفشتسملاب جلاعتIبلطُي الاجم لمشيل ىفشتسملل ةيرادإلا تامولعملا ماظن لدُع امك ."اساليد زكرم ى 

لبُي تامدخ يقلتل اساليد زكرم ىIع نلحأ يتاللا ءاسنلا ددعل يموي لجسب ظافتحالا حورجلاو تاباصإلا مسق يd ن]لماعلا ن]يبطلا ن]فظوملا نم ھيف
ّ

 فرشملا ى<إ اÊwع غ

  .ماعلا

t نا¢wاعامتجا لالخ ىفشتسملل ةيبطلا ةفرشملا تزvwثممو نيراشتسملاو ءابطألا رابك عم اIثممو ةماعلا ةحصلا ةنجل ءاضعأو ةيلحملا ةموكحلا يIثيدحلل ةصرفلا تاباقنلا ي 

 ىوتسم نمضو زكرملا ةركفل نوروكذملا نولوؤسملا اهادبأ �Hلا ةمواقملا ضعب نم دحلا يd كلذ دعاس دقو .ھقفارم ةرايز ىIع مw¢عجشو ،ھتيمهأو زكرملا ى<إ ةجاحلا نع

  .ةحلصملا باحصأ عيمج عم نواعتلا نم لاع

 

 اساليد جذومن خاسنتسا | 5.2
 نوضغ يdو .ن]يعامتجالا نيدعاسملاو ن]ضرمملاو ءابطألا راودأ ديدحت لوحو ،رارقلا عنص تايلمعو ةدايقلا مره يd حوضو ةمث نوكي ثيحب ىفشتسملل عبات مسقك اساليد زكرم ءاشنإ مت

 روعش رهظ ،ةيمومعلا ةحصلا تالضعم نم ةلضعم لعفلاب لكشي ي<ÁÂملا فنعلا نأب ةيحصلا تامدخلا ومدقمو ىفشتسملا وريدم عنتقاو زكرملا موهفم خيسرت مت نأ دعبو ،ةليلق تاونس

 رخآ ىفشتسمل ن]عباتلا ن]يسيئرلا ن]بردملا نم ةعومجم مادقإ لالخ نم وحن لضفأ ىIع ىفشتسملا يفظوم نم فقوملا اذه ىIجتو .ةيحصلا ةموظنملا لخاد نم عورشملا ةيكلمب ززعم

 ن]يسيئرلا ن]بردملا نم ىرخأ ةعومجم تبهذو .يناثلا ىفشتسملا حلاصم ىدل فنعلل نهضرعت نع ءاسنلا ضعب غالبإ ءازإ قيمعلا قلقلاب مهروعش عقاو نم زكرملا ةركف خاسنتسا ىIع

 ن]سحت يCEHAT d ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرم معد اوبلطو ھب ن]لماعلا ىفشتسملا يFGH dنجلا فنعلل \]بدت ءوس صيخشت نم اونكمت ثيح كلذ نم دعبأ ى<إ رخآ ىفشتسم نم

 هذه تايفشتسم نم ماع ىفشتسم يd ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملا لبق نم اساليد زكرمل خاسنتسا لوأ متو .)2010 ايهدنيفو ناردنيفار( ةلضعملا هذهل ةيحصلا مw¢سسؤم ةباجتسا

  .هاندأ 3 لكشلا رظنا .ھتيلاعف يÍ الا جذومنلا اذهل ساسألا رصنعلا تدكأو ةنئمطم جذومنلا اذه ةبرجت تناكو ،2005 ماع كلذو ةنيدملا
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 اساليد جذومن :4 ينايبلا مسرلا

 

 
 

 

 

 

 زكرم ىIع تايجانلا ءاسنلا ةلاحإو ي<ÁÂملا فنعلل ةباجتسالا يd عورشلل ىرخألا تايفشتسملا ةيعوت يd اطشن ارود ى\§كلا يابمومل ةيدلبلا ةسسؤملا ىوتسم ىIع بيردتلا ةيلخ تبعل

 ىفشتسملا نأ امبو .FGHنجلا فنعلا تالاح يd اËw لومعملا ةينوناقلاو ةيبطلا تاءارجإلا صخي اميف مئاقلا ماظنلا صئاقن ى<إ هابتنالا ةراثإ يd ن]بردملا ءابطألا نم ةعومجم تأدبو .اساليد

  .اساليد لخدت نم اءزج حبصي مل يçصلا ماظنلا ةباجتسا نم بناجلا اذه نإف ،باصتغالا تالاح لبقتسي نكي مل اساليد زكرم نضتحا يذلا

 

 اياضق يd قيقحتلا زكرم عضوو .تايفشتسم ةثالث ىوتسم ىIع باصتغالا تالاح عم ينوناقلا – ÉHطلا لماعتلل ةدحوم تاءارجا دامتعا ىIع ن]يبطلا ن]بقارملا \]بك قفاو ،2008 ماع يdو

 صحفل تاودألا هذه مادختسال ءابطألل ةرركتم تاوعد ةمث تناكو .ةيدنكلا ةطرشلا اهلمعتست تناك تاودأ ةبيقح رارغ ىIع 1998 ماعلا ذنم SAFE تاودأ ةبيقح CEHAT ةحصلا

 تاسرامملا يd ةفلتخملا تاوجفلا فشك ى<إ هذه تاودألا ةبيقحب ةناعتسالا تدأ ،ةليلق روهش نوضغ يdو .ةظحللا كلت ��ح اËw ةناعتسالا ىIع دحأ لمعي مل نكلو باصتغالا تالاح

 يÍ ةلماشلا ةياعرلا هذهل ةسيئرلا رصانعلا تناكو .FGHنجلا فنعلا نم ن]جانلل ةلماشلا ةياعرلا \]فوت نأشب ةوطخب ةوطخ تاداشرإ مدقي ءابطألل ليلد عضو ى<إ كلذ ىدأو .تاءارجإلاو

 هذه نم ةصلختسملا سوردلا تدأو .تايفشتسم ةثالث يd جذومنلا اذه ذيفنت متو .خلإ ةياعرلا تاءارجإ ي¼ابو جالعلاو ةلصلا تاذ ةلدألا عمجو ةلاحلا عئاقو قيثوتو ،ة\]نتسملا ةقفاوملا

 ن]جانلل ةينوناقلاو ةيبطلا ةياعرلا تالوكوتوربو ةرسألا ةياعرو ةحصلا ةرازول ةيÛwجوتلا ئدابملا كلذ دعب مث 10ةلادعلل ام\]ف ةنجل راظنأ ىIع تضرع �Hلا تاح\tقملا ةغايص ى<إ ةبرجتلا

 يd ةينطولا ةيحصلا ةثعبلا نم ءزجك اهريوطت كلذ دعب متو .دنهلا يd ىرخأ تايالو يd عقت تايفشتسم ةثالث يd اساليد جذومن ةاكاحم تمت امك .201411 ماعل FGHنجلا فنعلا نم

 تايفشتسملا يفظوم بيردت ىIع Â]ك\tلا مت ثيح ،"ةددعتم تامدخ يذ لماش تامزأ زكرم" حبصي ��ح دنهلاب يابموم يd اساليد جذومن ميمصت ديعأ دقف ،راصتخابو .انايراهو يابموم

 بطقتسي تامدخلا ددعتم تامزأ زكرم عورشم نم ةمادتسا \Àكأ دعي كلذ نوكل ،مvwايلوؤسمو مهراودأ نمض ةأرملا دض فنعلا جامدإو ةأرملا دض فنعلل يدصتلا ىIع ن]يلاحلا

 عورشمك يابموم يd اËwاËw اردناب ىفشتسم يd 2001 ماع اساليد يd ةددعتم تامدخ يذ تامزأ زكرم لوأ سيسأت متو .ةأرملا دض فنعلل يدصتلاب اوموقيل تايفشتسملا وحن ن]صصختم

 جذومن دامتعا مت ،2018 ماع يdو .2006 ماع ذنم ماعلا ىفشتسملا نم ءزجك يابموم يùGú dنأ يذلا تامزألا زكرم لمعيو .ةموكحلا هريدت ىفشتسمو ةيموكح \]غ ةمظنم ن]ب ك\tشم

 
 ةحلصملا باحصأ نم ديدع تاماهسإ ىIع لوصحلل ةنجللا تعسو .FGHنجلا فنعلا دض تاءارجإ ذاختاب تبلاط �Hلا ةلمحلا دعب 0132 ماع يd ةلادعلل ام\]ف ةنجل ءاشنإ مت 10

 ثحبلا زكرمو اساليد زكرم ن]ب ك\tشم لمعك ةينوناقلاو ةيبطلا ةياعرلل ليلد دادعإب ريرقتلا �ûGوأ امك .ةنجللا راظنأ ىIع FGHنجلا فنعلل يدصتلل اساليد جذومن ضرُعو .ن]طشانلاو

dةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق ي CEHAT. 
 https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/953522324.pdf  :ي<اتلا طبارلا نم ھليمحت نكمي 11

 

 

 يçص جذومن ،اساليد زكرم ثادحإ

 جمدنمو لماكتم

 تاعومجمو يندملا عمتجملا تامظنم عم قفاوت ءانب

 ءاسنلا

– ثوحبلا

 ةيراسلاو ةيلوألا 

 – لاطبألا ديدحت

ماظنلا كلمت

 ةيلحملاو ةيحصلا ةماكحلا -

 ىفشتسملا ىوتسم ىIع ةيسيئرلا ةعومجملا

نهم ÇGHرامم لبق نم سرامملا فنعلا – ةوقلا-
 ةيحصلا ةياعرلا 

 ءاسنلا هافرو ةحص حلاصم ھهجاوت يذلا فنعلا -

 �ÔGرملا قوقحب فا\tعالا -

 يرهش ساسأ ىIع تالاحلل دصرلا ةنجل ضارعتسا

 – ىرخأ تاعاطق عم لمعلا

 ،ىوأملا ،لافطألا ةيامح حلاصم ،ءاضقلا ،ةطرشلا
 ةياعرلل ىرخأ تالاكو
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 .)6 قحلملا رظنا( جذومنلا ھمادتسا نمضتو مزاللا ÇGHايسلا معدلاب اهدمتو اساليد زكارم \]بدت ىIع ةموكحلا ايلاح فرشتو .دنهلا يd تايالو ثالث يd ىفشتسم 11 ىوتسم ىIع اساليد

  .نألا ��ح اساليد زكارم راسم نع ةحمل ضرعن يIي اميفو

 

 

 اساليد زكرم راسم :5 ينايبلا مسرلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )2005-2000( اساليد 

 

 ھتاردق نم عفرلاو زكرملا ةاكاحم

 ةثالث يd ةيسنجلا تاءادتعالل يدصتلل جذومن

 تايفشتسم

 

 .)غنوليش-رودنإ( ىرخأ ةيدنه تايالو

 الا\]كو انايراهو يابموب يd زكرملا تاردق نم عفرلا

 

 )2010( ةينوناقلاو ةيسايسلا ةرصانملا

 .ةرسألا ةياعرو ةحصلا ةرازو تاÛwجوت

 فنعلا اياحض ةدئافل ةينوناقلاو ةيحصلا ةياعرلا تالوكوتوربو

 .)2014( ةيسنجلا تاءادتعالاو

 )2005( ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرم 
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 حرش دعب ةح\tقملا ةلئسألا( اوشقاني نأو ن]تيعرف ن]تعومجم ى<إ مهسفنأ اومسقي نأ ن]كراشملا نم ىÙري .هاندأ ناتضورعم ن]تلاح ةسارد ةمث

  .ماع شاقن راطإ يd ن]كراشملا لمجم مامأ مvwاظحالم ميدقت ن]كراشملل نكمي ،ن]تعومجملا لخاد شاقنلا نم ةلوج دعبو .)ن]تلاحلا ةسارد

 

 ةلاحل تضرعت اÚwأ ىIع فرعتلا متي ةأرما لك لاحت .تايفشتسملا دحأ يd ةددعتم تامدخ يذ تامزأ زكرم "أ" دلبلا أشنأ .1

 ن]ميقملا �ÔGرملا مسق وأ ىفشتسملا يd ن]ميقملا \]غ �ÔGرملا مسق وأ تالجعتسملا لثم ىفشتسملا ماسقأ نم مسق يأ يd فنع

 ةأرملا ةرسأ فرعتو .اهجاتحت �Hلا ةيبطلا تامدخلا ميدقتو اهلابقتسا متي ثيح ةددعتملا تامدخلا يذ تامزألا زكرم ىIع ھيف

 تامزألا زكرم رفوتيو .صاخ رخآ ناكم ى<إ تذخأ لب يداعلا حانجلا يd عضوت وأ ىفشتسملا يd جلاعت مل اÚwأب اهل نوقفارملا وأ

 ءاسنلل ةبسنلابو .يóماجلا ىفشتسملا لكايËw قحليو نيراشتسمو ةطرشلل ن]لثممو ةيبط رطأ ىIع ةددعتملا تامدخلا يذ

 ةرايزب مايقلا بيبطلا ىIع ن]عتي ثيح اليوط نوكي ام ابلاغ راظتنالا تقو نإف ،ةصصختم ةيبط ةياعرل نجتحي يتاوللا

 مدقيو .داتعملا ىفشتسملا يd ھلمع نم بيبطلا ءاÚwإ دعب الإ ىتأتي ال ام كلذو ةددعتملا تامدخلا يذ تامزألا زكرم ى<إ ةصاخ

 ةطرشلاو ىفشتسملا وفظوم \]ثيو .موي لك ن]تلاح وأ ةلاح زكرملا ىقلتيو .ن]جانلل ةمزاللا ةيبطلا تامدخلا عيمج ءابطألا

 .ةيرشبلا مهدراوم ىIع سرامي يذلا طغضلا ى<إ هابتنالا

  

 صصخ ثيح ه\]بدت يd ةيموكح \]غ ةمظنم عم قيثو لكشب نواعتيو ىفشتسم ىوتسم ىIع تامزألل ازكرم "ب" دلبلا أشنأ .2

 \]غ ةمظنملا تماقأو .ايموي ةروشملا تامدخ ةيموكحلا ةمظنملا وفظوم مدقيو .ةمهملا هذهل يóماجلا مرحلا يd الاجم اهل

 ةطرشلا ةرادإل نكمي ال ھنأ \]غ .زكرملا يd لمعلل ةطرشلا رصانع بادتنا لجأ نم ةطرشلا ةرادإ عم ايمسر انواعت ةيموكحلا

 ى<إ درت �Hلا ىواكشلا ليجست ى<وتي ال )ةطرشلاب صاخلا ةطلسلا مره يd ىندألا ةبترلا يÍو( ةطرش ضوفم ىوس بدتنت نأ

 يذ تامزألا زكرم ماقو .اهاوكش ليجستل ةطرش زكرم برقأ ى<إ بهذت نأ ةأرملا ىIع ي<اتلاب ن]عتيو .Hمسر لكشب زكرملا

 ةيعامتجالا ةلادعلا حلاصمو ماعلا ي�دملا بتكم ليبق نم ىرخأ تاعاطق ىIع ةلاحإلل تايلآ ثادحإب ةددعتملا تامدخلا

 ةنجل تاعامتجا نم ايأ نورضحي ال مÚwأ \]غ زكرملا ىIع نيدراولل مزاللا معدلا ميدقت ىIع حلاصملا عيمج تقفتاو .اه\]غو

 ةمظنملا نكمتت ملو .دجلا لمحم ىIع اÚwوذخأي الو ةيموكح \]غ ةمظنم صاصتخا نم يÍ ةمهملا هذه نأ نوري مÚwأل دصرلا

 ةناعتسالا ى<إ ىفشتسملا رطضاو .بصانملا ىIع ن]فظوملا بوانت ببسب اÊwع ن]لثمم دافيإ نم \]خألا رهشلا يd ةيموكحلا \]غ

  .ةقناخ ةيليومت ةمزأ ھجاوت نأ لبق رهشأ ةتس ةدمل يóيبط لكشب تامدخلا ميدقت تلوت �Hلاو ىرخأ ةيموكح \]غ ةمظنمب

 

 :ةعومجملا ىوتسم ى=ع شاقنلل ةحb¨قملا ةلئسألا ضعب

 
t ام Íفعضلا طاقنو ةوقلا طاقن ي d؟جذومن لك ي 

t تامدخلا ميدقت ھيلع ن]عتي يذلا نم d؟ىفشتسملل عبات تامزأ زكرم ي 

t ع ةطرشلل ن]مئاد ن]لثمم دوجو نأ دقتعت لهIع ايلمع ارمأ دعي تامزألا زكرم ىوتسم ىI؟مكتادادعإ ىوتسم ى 

t ھب نوحصنت يذلا ةددعتملا تامدخلا يذ تامزألا زكرم جذومن وه ام d؟مكتادادعإ ي 

 

 

 

 

 

 

 ةلماكلا ةطاحإلاو اÒwادحإ يd ةعبتملا قرطلا مهف يd ةلثامم قفارمل تارايزلا دعاست امك .ةبجاولا ةيانعلا لذب دعب بسانملا جذومنلا رايتخا بجي

 ىقبيو .ةدشب اËw مايقلاب حصني �Hلا ةيساسألا ةيئاصقتسالا تاساردلاو / تاجايتحالا مييقتو / ةيحيضوتلا ثوحبلا لالخ نم يIحملا قايسلاب

 ةيلآك اw¢مادتسا خيس\tل ايعس ةيحصلا ةموظنملا ندل نم اvwايلآ كلمت نامضل ةمدقملا تامدخلا ىIع FGHسؤم عباط ءافضإ وه ÇGHاسألا فدهلا

  .فنعلا نم ن]جانلا فاصنإل

 

 ةيحصلا ةموظنملا عم نواعتلا زيزعت

 ءاسنلا دض فنعلا ةرهاظ ى<إ يçصلا ماظنلا ةباجتسا ةرورضب ةرازولاو ةيحصلا ةموظنملا يd رارقلا عانص ةيعوتل دهج لذبب ءدبلا مهملا نم

  :ةيلاتلا طاقنلا ىIع Â]ك\tلا ن]عتيو .ةساسح ةقيرطب

t ءاسن 3 لك نم ةأرما ضرعتتو .ةطرشلا تالجسو ةيعمتجملا تاساردلاو ةينطولا ةيحصلا حوسملا مادختساب ھلاكشأو فنعلا راشتنا 

 .يملاعلا ديعصلا ىIع FGHنجلا وأ /و يندبلا فنعلل

t ع ةرشابملا \]غو ةرشابملا فنعلا راثآIةحصلا ى. 

t صلا قفرملا لخاد فنعلا نم ن]جانلل تاراسمçع ادر وأ يوفع لكشب ن]جانلا مايق – يIةيحصلا ةياعرلا يمدقم نم ةلئسأ ى 

 .ةزجنملا تاصوحفلا لالخ ن]يلخادلا وأ نيرئازلا اياحضلا ىIع فنعلا ضارعأو تامالعل مw¢نياعم دعب فنعلا نع غالبإلاب

t عيجشتو جالعلا \]فوتو ،لافطألاو ءاسنلا ن]ب فنعلا تالاح ديدحت لالخ نم مساح رودب علطضت نأ ةيحصلا قفارملل نكمي 

 ةضهانمل تاعاطقلا ةددعتملا ةباجتسالا تايلآ نم ءزجك اهرودب عالطضالاو فنعلا ثداوح قيثوتو معدلا تامدخ ىIع لوصحلا

  .ةأرملا دض فنعلا

 نيرمت

 ةصلختسملا سوردلا مهأ
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  ةيحصلا ةمظنألا رود | 3 ءزجلا
 عوضوملا اذه لوح ةيلاحلا ةلدألا ىIع ءوضلا طلسي امك .ھتحفاكم يd ن]يحصلا ن]ينهملاو ةيحصلا مظنلل مساحلا رودلاو ھبقاوعو ھلاكشأو ةأرملا دض فنعلا راشتنا ءزجلا اذه لوانتي

  .(Bhate- Deosthali, 2013) اËw حوصنملا ةيريرسلا تاسرامملاو

 

 ءاسنلا دض فنعلا ةرهاظ مهف | 1.3
 ةميخو ةيحص راثآ ى<إ يدؤي امم ،ءاسن 3 لك ن]ب نم ةدحاو ةأرما امÛwلك وأ FGHنجلا فنعلاو ميمح كيرش فرط نم يدسجلا فنعلا لاطي ثيح ةيملاع ةيضق ةأرملا دض فنعلا \§تعي

 ةحصلا ةمظنم( ءاسنلا دض فنعلا ةرهاظ راشتنا تالدعم ىIعأ ايسآ قرش بونجو طسوتملا ضيبألا رحبلا قرشو ايقيرفأ تلجسو .تايفولاو ضارمألل ةيساسأ تاببسم بلاغلا يd نوكت

 ة\]طخ ةيداصتقا بقاوع ةرهاظلل نأ امك .لمعلا صرفو مهومنو لافطألا ميلعت ىIع مولعم وه امك رثؤت ةميخو ةيحص جئاتن ھنع بت\tت ا\]طخ الماع ي<ÁÂملا فنعلا دعيو .)2013 ةيملاعلا

 راثآ نم كلذ ىIع بت\tي ام عم ،ةمداقلا لايجألا ىIعو رشابم لكشب اvwايح ىIع رثؤي ام ةأرملل ةبسنلاب ةايحلا ىدم مودي نأ نكمي فنعلا ھببسي يذلا ررضلا نإف ،راصتخابو .اضيأ

  .لكك عمتجملاو ةيلحملا تاعمتجملاو رسألاو دارفألل يداصتقالا هافرلاو ةلامعلاو ميلعتلاو ةحصلا ىIع ة\]طخ

 

 نمو ؛مدلا رقف ى<إ ةدالولا دنع نزولا âGHفخنم لافطأ ن]ب ةيحصلا راثآلا حوا\tتو .ارج ملهو ضاهجإو ةيسفن لكاشمو يIبهم قزمتو قورحو روسكو تامدكو تاباصإ ى<إ فنعلا يدؤي

 بوغرملا \]غ لمحلا نمو ؛نمزملا ملألا تامزالتم ى<إ رركتملا ضاهجإلا نمو ؛ضوحلا باw¢لا ضارمأ لثم ةديدشلا ضارمألا ى<إ ةضماغلا ةيدسجلا ىواكشلا نمو ؛راحتنالا ى<إ بائتكالا

 ى<إ ةيسنجلا ةرشاعملا نم فوخلا نمو ؛دياtÂملا قلقلا ى<إ ةركاذلا نادقف نمو ؛تاهمألا تايفو ى<إ لمحلا تافعاضم نمو ؛زديإلا / ةبستكملا ةعانملا صقن سو\]ف ى<إ ضاهجإلاو ھيف

 لويملاو ةمدصلا دعب ام تابارطضاو قلقلا بارطضاو بائتكالا لمشتو .جالع نود ىقبتو دحأ اهظحالي نأ نود عقاولا يd ةلماعملا ءوسل ةيسفنلا بقاوعلا رمتو .تاذلا ما\tحا عجارت

  .)ةرركتملا ةءاسإلل ةيسفنلا تايعادتلا نوكت نأ نكمي �Hلا – رهظلا مالآ لثم( ةنمزملا مالآلا ىواكشو ةيراحتنالا

 

 ،لاثملا ليبس ىIعف .اw¢حص ىIع ابلس رثؤي دق هرودب يذلاو ،ةأرملا ةايح يd فنعلا روهظ ى<إ يدؤت دق ةيحصلا فورظلا ضعبف – ةيكيمانيد ةقالع ةحصلاو ي<ÁÂملا فنعلا ن]ب ةقالعلا نإ

 بايغ يd مw¢لاح مقافتت دقو .ةلزعلاو جالعلا نم نامرحلاو رجهلاو ةيرخسلا ھجاوت دق زديإلا / ةبستكملا ةعانملا صقن سو\]فو لسلاو ةيلقعلا ةحصلا لكاشم نم ن]ناعي يتاوللا ءاسنلا

 هرودب اذهو ،ةيبطلا ةياعرلا ىIع لصحت ال دق اÚwإف ةرركتم ضرم تابون اËwاتنت تناك اذإو ،ءابرغ ةرشاعمب مw¢ُت دقف ءاضيب ةيلبهم تازارفإ نم يناعت ةأرملا تناك اذإو .ةدعاسملاو معدلا

  .ةغرفم ةقلح ةماود تاسيبح نهسفنأ ءاسنلا كلت دجت كلذبو .نvwايح يd فنع لامعأ عوقو لامتحا نم ديزي

 

 ةيحصلا ةموظنملا ىlع رايتخالا عقو اذامل | 2.3
 تامدخلا ى<إ ءوجلل ةضرع \Àكأ ةلماعملا ءوس اياحض ءاسنلا نأ مولعمو .فنعلا نع ةمجانلا اهحورجو ةيحصلا اهلكاشمل جالع ىIع لوصحلل ةيحصلا ةموظنملا قفارم ى<إ ءاسنلا أجلت

 فنعلا نهجاو يتاوللا )ةئاملاب 45.3( ءاسنلا فصن نم برقي ام نإف ،دنهلا يd ندم عبس يd تيرجأ عقاوملا ةددعتم ةساردل اقفوو .فنعلا نهجاوي ال يتاللا ءاسنلا عم ةنراقملاب ةيحصلا

  .INCLEN, 2000)( جالعلا بلطتت تاباصإ نع نغلبأ

 

 66.7( 15 نس قوف ءاسنلا ýHلث نأ يابموم يd ةموكحلا هريدت يرضح ىفشتسم يd تاباصإلا ةرادإل عباتلا ئراوطلا ةطرش لجس يd تالجسملا ءاسنلا تالاح تمه ىرخأ ةسارد تدجوو

 .(Daga et. al, 1999) ي<ÁÂم فنع ةلاح نهجاوي بلاغلا يd وأ ديكأتلاب نك )497745 وأ ةئاملاب

 

 نكمي لاصتا ةطقن لوأ اضيأ مÚwوكو نËw ءاقتلالا يd اظح \Àكألا مÚwوك ،فنعلا نهجاوي يتاللا ءاسنلاب لاصتالاب مهل حمسي ي�يتا\tسا عضو يd نودجوي ةحصلا يفظوم نإف ،مث نمو

 ةيحصلا بقاوعلا نود ةيحصلا ةياعرلا يمدقم بناج نم بسانملا لخدتلاو ركبم تقو يd فنعلا نهجاوي يئاللا ءاسنلا ديدحت لوحي نأ نكميو .اËw ةناعتسالا فنعلا نم تايجانلل

  .ةلماعملا ءوسل نهضرعت لصاوت اذإ اÊwم ن]ناعي �Hلا ةروطخ \Àكألا

 تراتخا اذإ تابثإ ليلدك ةمكحملا مامأ قئاثولا هذه مدختست نأ ةءاسإلل تضرعت �Hلا ةأرملل نكميو .يçصلا قفرملا يd ةلماعملا ءوس نع ةمجانلا ةيحصلا ىواكشلا قيثوت ةيناكمإ ةمثو

  .تاودألا ةبيقح ىوتسم ىIع اقحال قيثوتلا ةيلمع ليصافت ىIع عالطالا نكميو .ءاضقلا ى<إ ءوجللا

 

  ةيحصلا ةموظنملا رود | 3.3
 ةجلاعم درجم ةياعرلا هذه زواجتتو .مهل ةياعرلا \]فوتبو فنعلا نم ن]جانلا نم نونوكي دق نيذلا �ÔGرملا ةحص ىIع ظافحلاب ماtÂلالا ةيحصلا ةياعرلا لاجم يd ن]لماعلا قتاع ىIع عقي

 ÉHطلا بيردتلا دعاسيو .فنعلا تالاح يd صاصتخالا تاذ تاسسؤملا ىIع ةلاحإلاو اياحضلل ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةياعرلا \]فوتو ةيضرملا ةلاحلا تاببسم ديدحت ى<إ ةيندبلا تاباصإلا

 اËw موقي �Hلا ةبسانملا ةيقالخألا تاباجتسالا ن]ب نمو .فنعلل ضرعتلا نع ةمجانلا ىوكشلاو ةيبط ةلاح ببسب ةيحصلا ىوكشلا ن]ب Â]يمتلا يd ةيحصلا ةياعرلا لاجم يd ن]لماعلل

 تاءارجإلاب مايقلاو ةبسانملا ةيحصلا قفارملا ىIع نw¢لاحإو FGHفنلا معدلا ميدقتو ،ي<ÁÂملا فنعلا نهجاوي يتاللا تاضيرملا ةيوه ديدحت فنعلا تالاح يd ةيحصلا ةياعرلا ىIع نومئاقلا

  .مزاللا ÉHطلا جالعلا \]فوت ى<إ ةفاضإلاب ةبسانملا ةينوناقلا

 

  :يIي ام رابتعالا ن]عب اذخأ ،فنعلا اياحض ءاسنلا عم مÛwطاعت قرط يd رظنلا اوديعي نأ ةيحصلا ةياعرلا لاجم يd ن]لماعلا ىIع ن]عتي

t ملا فنعلاÁÂ>ةلأسم ي vw؛ةصاخ ةايح ةلأسم درجم سيلو ةماعلا ةحصلا م 

t ملا فنعلاÁÂ>لاجرلا ةرطيسو ةطلس ةلأسم ي dرتوت ةلأسم درجم تسيلو ةيوبأ ةيلقع ھمكحت عمتجم ي dلالخ نم ةهجاوم فنعلا عوضوم بلطتيو .ن]صخش ن]ب ةقالعلا ي 

 ؛فنعلا نهجاوي يتاللا ءاسنلل ةيلومش ةياعر \]فوت

t اهدحو ةيويحلا ةيبطلا ةبراقملا يفكت نل d؛فنعلا نم ن]جانلا لكاشمل لولح داجيإ ي 

t 2013 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم( يملاعلا ديعصلا لع فنعلا نم ةوسن ثالث لك ن]ب نم ةأرما يناعت(. 

 

 ءاسنلا ىIع ةزكرم فنعلا نم تايجانلا ءاسنلل ةحصلاو ةياعرلا تامدخ نوكت نأب 2013 ماعل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةماعلا تاسايسلاب ةقلعتملا ةيريرسلا ةيÛwجوتلا ئدابملا ûGHوت

 ناك امفيك FGHنج ءادتعا يأ وأ )نيرخآلا ةرسألا دارفأ نم يأ وأ( ميمح كيرش بناج نم نهقح يd فنعلا لاكشأ نم لكش يأ نع نفشكي يئاللا ءاسنلل يروفلا معدلا ميدقت يêبني

  .فنعلل اهضيرعت ةأرما فشكت امدنع لوألا طخلا معد يندأ دحك اومدقي نأ ةحصلا تامدخلا يمدقم ىIع ن]عتي امك .ھعون
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  :يIي ام لوألا طخلا معد لمشي

t ھب حرصت ام ةحص رابتعاو ةلماعملا ءوس ةيحض ةأرملل معدلا ميدقت لب ةيميق ماكحأ رادصإ ن]عتي ال 

t لخدتلا نود ةلماعملا ءوس ةيحض ھجاتحت امل نابيجتسي ن]يلمع معدو ةيحص ةياعر \]فوت dايصوصخ يvwلإ عامتسالاو ؛فنعلا عم اهقباوس نع لاؤسلاو اÛwنود ةيانعب ا 

 )ن]يروفلا ن]مج\tملا روضحب ةساسحلا عيضاوملا ةشقانم دنع رذحلا يþوت بجي( ثيدحلل اÛwلع طغضلا

t ع ةلماعملا ءوس ةيحض ةدعاسمIع لوصحلا ىIامب معدلا دراوم نأشب تامولعملا ى dلا تامدخلا نم اه\]غو ةينوناقلا تامدخلا كلذ ي�H أ ىرتÚwةيدجم ا 

t ع ةلماعملا ءوس ةيحض ةدعاسمIةجاحلا دنع اهلافطأو اهسفن ن]صحت زيزعت ى 

t ھتئبعت وأ ي�امتجالا معدلا ميدقت 

 

 :يIي ام نامض ةياعرلا تامدخ يمدقم ىIع ن]عتي

t ع ةروشملا تاءارجإ متت نأIدارفنا ى 

t حاt\ع ةلماعملا ءوس اياحض عالطإ عم تانايبلا ةيرس ماIيمازلإ غالبإ ةمث نوكي امدنع الثم( تانايبلا ةيرس ةيدودحم ى( 

 

 ميدقت ى<وتي ��ح )ةعرسب لخدتلا ھنكمي فرط وأ ةياعرلا تايلآ نمض( رخآ فرط موقي نأ ىIع لمعلا مÛwلعف ،لوألا طخلا معد ميدقت ىIع نيرداق \]غ ةيحصلا ةياعرلا ومدقم ناك اذإ

  .روفلا ىIع روكذملا معدلا

 

 ءاسنلا دض فنعلا لوح تافارخلل بحاصملا ضومغلا ةلازإ

 ضعب نوقلÁÂي ني\]خألا نأ ةيحصلا ةياعرلا يفظوم عم ن]طاعتملا براجت نم \]ثك تزربأو ،ةأرملا دض فنعلا نع �ÔGاغتي يذلا ي�امتجالا طسولا سفن ى<إ ةحصلا عاطق وينهم Hمتني

  .فنعلا ةرهاظ ءارج ھنوقالي امل ةقئاللا ةباجتسالا نم فنعلا نم ن]جانلا ن]كمتل \]طاسألا هذه لثم فشك ي<اتلاب يرورضلا نم دعُيو .فنعلا اياحض ىIع موللا ءاقلإ تاهاتم يd نايحألا
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 ةأرملا دض فنعلا ةرهاظب ةطبترملا قئاقحلاو \]طاسألا

 نكميو .اذاملو ال وأ اÛwلع قفاوت تناك اذإ ام لوقت نأ ةعومجملا نم بلطيو عمتجملا لخاد ةعئاش تاروصت نع ةرابع تانايب ةءارقب رسيملا موقي

  .اهؤالجتسا متي �Hلا قئاقحلا ىIع ءانب ھصيخلتو تانايبلا نم نايب لك لوح شاقن Â]فحت

 

 صاخشألا نم ةنيعم "ةئف" الإ لاطي ال ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا

 عونلاو ميلاقألاو تانايدلاو تائفلاو تاقبطلا عيمج نم سانلا لاطي نأ نكمي ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلا نأ تاساردلا ن]بت :ةقيقحلا 

  .كلذ ى<إ امو ،ةيسنجلا تاهجوتلاو ي�امتجالا

 

 بناجأ لبق نم بلاغلا يFGH dنجلا فنعلا بكترُي

  .نÈwدل ن]فورعم صاخشأ دي ىIع ءاذيإلل نضرعتي FGHنجلا فنعلا نهجاوي يتاوللا ءاسنلا ةيبلاغ نأ تاساردلا مظعم رهظت :ةقيقحلا

 

 ھيلع لدت ةباصإ تامالع امئاد باصتغالا تايلمع ك\tت

 نهداسجأ ىIع ةباصإلا تامالع رهظت دق باصتغالل نضرعت يتاوللا طقف ءاسنلا ثلث :ةقيقحلا

 

 كلذ بنجت نوعيطتسي الو مهعبطب نوفينع لاجرلا

 .لاجرلا ىدل ةنميهلاو ةيناودعلا تافرصتلا معدت �Hلا ةيناسنجلا \]ياعملا لالخ نم كولسلا اذه ةيذغت متيو .ابستكم اكولس فنعلا دعي :ةقيقحلا

 يd فنعلا بولسأ نوراتخي امنيب ،لمعلا نكامأ لثم ةنيعم نكامأ يd ھنوسرامي يذلا فنعلا ىIع ةرطيسلا ىIع نيرداق لاجرلا نوكي ام ابلاغو

  .لÁÂملا

 

  .فنعلل نضرعت ام رياغم لكشب نفرصت ولف .كلذ "نقحتسي" ن�wاكرش يديأ ىIع فنعلل نضرعتي يتاوللا ءاسنلا نإ

 مهملا نم ،ةيحصلا ةياعرلا يمدقمكو .بابسألا نم ببس يأب فنعلا ري\§ت نكمي الو .فنعلل تضرعت �Hلا ةيحضلا أطخ ةرملاب سيل ھنإ :ةقيقحلا

  .ن]سنجلا راودأ نأشب انتادقتعمو انميق يd رظنلا ةداعإ

 

 "ةصاخلا ةايحلا قاطن نمض جردنت ةلأسم ةأرملا دض فنعلا"

  .ةيعمتجمو ةماع ةيضق وه لب ،بسحف ةيئاسنلا اياضقلا وأ ةيجوزلا تيب صخت ةلأسم سيل فنعلا :ةقيقحلا

 

 "�Hبرضي ھنإف ببسلا اذهلو �Hبحي ھنإ"

 نم ةدع قرطب روكذملا كلمتلا ىIجتيو .اهجوز اميس الو ،لجرلل اكلم \§تعت ةأرملا نأ كلذ ،"ءùGHلا كلمت" رصنع ىIع ةروطسألا هذه موقت :ةقيقحلا

 ءادتعالا ناك اذإف .ةقلطملا ةدوملاو بحلا روعش نم عبان كلذ نأ ءاسنلا \§تعتو .اw¢سارد ةلصاوم نم اهعنم وأ ةنيعم ةفيظول ةأرملا ي<وت ضفر ليبق

 يرودلا فنعلا تاقلح ىIع ةصحاف ةرظن نأ \]غ .كاردإلا بعص حبصي ھنإف ةيمالهلا "كلمتلا" لاكشأ يd ىفخت ذإ امأ ،نايعلل ودبي ھنإف ايدسج

  .اãwحي ھنا رعشت اهلعجي ي<اتلابو ايادهلاو راذتعالاب فنعلا حارج يطغي ھنا الإ ةأرملا فنعي لجرلا نأ فشكت

 

 "ركس ةلاح يd نوكي امدنع الإ اËwرضي ال ھنإ"

 دمعيو .ةلاحلا هذه يd وهو برضلل هراج وأ لمعلا يd ھسيئر ضرعي الو ،ھتجوز الإ برضي ال ھنإف ،ركس ةلاح يd لجرلا ناك نإو ��ح :ةقيقحلا

  .عينشلا ھلعف ري\§تل رذعلا اذهل امئاد لجرلا

 

 ."ھتافرصت نع لوؤسم \]غ وهف ي<اتلابو ةيفطاع تابارطضا نم يناعي وهف .ھعبطب ائيس سيلو نونجم وأ نيزح امإ لجرلا نإ"

 ليبس ىIع يكبي الجر ىرن نأ لوبقملا نم سيلف .ةايحلا طوغضو نزحلا ليبق نم مهفطاوع يd مكحتلا ىIع انتاعمتجم يd لاجرلا ىب\tي ال :ةقيقحلا

 عم افطاعت اهل تاغوسم نع ثحبن ،تافرصتلا هذه لثمب ديدنتلا لدبو .ھتجوز برضب ةايحلا رتوت نم ففخي جوزلا نأ \§تعن مث نمو .لاثملا

  .ةرورضلاب ن]فينع اوسيل ايلقع ن]لتخملا ةيبلاغ نأ املع ،ةيلقع تابارطضا يناعي ھنوكب ھتجوز ىIع جوزلا ءادتعا ر\§ي نم ةمث ھنأ امك .لجرلا

 

 "اهليبس لاحل بهذتو ھك\tتس تناك اÚwإف الإو ءوسلا اذËw عضولا سيل"

 نهرسأ ىIع ظافحلا ى<إ ةجاحلاب نرعشي نÊwم ديدعلا .فينعتلل نضرعتي ثيح لزانملل ءاسنلا ةرداغم نود لوحت بابسأ ةدع كانه :ةقيقحلا

 نأ ى<إ ةفاضإ ،كلذ لمحت ءاسنلا مظعم ىIع بعصلا نم لعجت ةروجهم وأ ةلصفنم ةأرما اÚwوكب ةطبترملا راعلا ةمصو نأ امك .نهلافطأ لجأ نم

 �Hلا اvwرسأ معد ىIع ��ح ةأرملا لصحت ال ،تالاحلا مظعم يdو .نهجاوزأ ىIع ايداصتقا ندمتعي ي<اتلابو ىرخأ دراوم ىIع نرفوتي ال ءاسنلا ةيبلاغ

  .ةيجوزلا لÁÂم يd ءاقبلا ىوس رخآ رايخ اÈwدل سيل ھنأو ،ءادتعالل ضرعتت ةأرملا نوك عقاو يفني ال كلذ نأ \]غ .اÚwاضحأ يd رونلا تأر

 نيرمت
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 :ءاسنلا قح ي` فنع تالاح دوجو ي` ةيبطلا ةياعرلا ومدقم كشي امدنع ھب مايقلا نcعتي ام

t ع ن]عتي الIع ءاسنلا او\§جي نأ ةيحصلا ةياعرلا تامدخ يمدقم ىIوك فشك ىÚwنشعي ن dفنعلا اهعبطي ةقالع راطإ ي.  

t م ةدافتسالا تراتخا ام اذإ ةرفوتملا تامدخلاب نهرابخإ ن]عتيÊwا. 

t ع فنعلا راثآ نع تامولعم ميدقتIلافطألا ةحصو ةأرملا ةحص ى. 

t ةعباتم ةرايزب مايقلا ةيناكمإ ضرع.  

  

 ةدافتسملا سوردلا مهأ
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 عونلا ىDع مئاقلا فنعلل ةلماكتملا ةباجتسالا
 يHامتجالا

 

 

 

 

 ةبراقم راطإ يC ةصلختسملا سوردلا :ن:لعافلا ي5اب رود | 4 ءزجلا

 تاعاطقلا ةددعتم
 مئاقلا فنعلا نم ن]جانلل ةلاعفلا ةباجتسالا دوهج يd ةحلصملا باحصأ ن]ب ةيكراشت ةبراقم ىIع بصني Â]ك\tلا نأ امب

 بسحبو .ةحلصملا باحصأ نم فرط لك تايلوؤسمو راودأ حيضوتو ةلاعف طباور ةماقإ مزلي ،ي�امتجالا عونلا ىIع

 وأ ةطرش رفخم وأ ةمكحم وأ ىفشتسم ىوتسم ىIع كلذ ناك ءاوس ،"تامدخلا ددعتم زكرملا" يوأي يذلا قفرملا ةعيبط

 .فنعلا نم ن]جانلا تاجايتحا رابتعالاب ذخأي راسم قفو اهقيسنتو راودألا ديدحت متي ،اvwاذب ةمئاق ةيانب ىوتسم ىIع

 تامدخلا عيمج \]فوت بعصي ام ابلاغو .دحاو فقس تحت ن]جانلل تامدخلا عيمج \]فوت وه ÇGHاسألا فدهلا ىقبيو

 ةباينلاو ةطرشلا حلاصم ندل نم دحاو نآ يd دراوملا عيمج ىIع قسنم لكشب لوصحلا ةبوعصل دحاو فقس تحت

 ةباجتسا ىIع ةعرسبو ن]جانلا لوصح نامض ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارم فده ىقبيو .مكاحملاو ةماعلا

    .اÛwلع ن]جانلا ةلاحإ متي امدنع ةيعضولا ةيساسح ي�ارت

 

 اساليد زكارمب رمألا قلعتي امنيح ةحلصملا باحصأ تابراقم ن]ب ةقيقدلا قورفلا ةشقانم وه ءزجلا اذه نم ضرغلا نإ

 ن]جانلا تاجايتحا لعجل ةيرورضلا تايلمعلاو اÊwيب فالتخالا ھجوأ مهفل ىرخأ تاسسؤم يd اهراقم دجوت �Hلا كلتو

dتامدخلا ميدقت ةيلآ بلص ي.  

 

 

 ةيمسرلا RVغو ةيمسرلا ةياعرلا ةموظنمو نRجانلا نRب طبرلل ةيلآ | 1.4
  .ةلادعلا ى<إ ن]جانلا لوصو يd ةيمسرلا \]غو ةيمسرلا مظنلا رود مهفل ھب مايقلا نكمي نيرمت يIي اميف
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: 

 

 ن]عوطتم 9 رسيملا بلطي .تايجانلا ىIع ةباجتسالا \]ثأتو FGHنجلا فنعلا نم ن]جانلل ةحلصملا باحصأ فلتخم ةباجتسا ز\§ت ةيحرسمب ةصحلا أدبت

 ي�امتجا دعاسم – لماع ليمز – ةيلحملا ةطلسلا دئاق -ةطرشلا – بيبطلا – ةقيدصلا – مألا – جوزلا – "ايام" ةايح يd ةفلتخم تايصخش نوصمقتي

 نأ بجيو .اهلوح ةرئاد يd فوقولا ن]كراشملا ي¼اب نم بلطيو .ةعاقلا طسو يÇGH dرك ىIع سلجيسو "ايام" رود ن]كراشملا دحأ صمقتيسو .ماع ي�دمو

  .12"ةءالم"ك اهلامعتسال دئارجلا وأ شامقلا نم عطق 9 رسيملا ىدل نوكي

 

 قئاس اهجوز امنيب سبالملل عنصم يd لمعت يÍو ،ةعباسلاو ةعساتلا نس يd ن]لفط اÈwدلو تاونس 10 ذنم ةجوtÂم يÍ .رمعلا نم ن]ثالثلا يd ةأرما ايام

 عنصملا يd ا�wاقدصأ عم ةلأسملا هذه ايام تشقان دقو .عنصملا ءاسن قح يd ةئيذبلا ھتاقيلعتب ايام ھيف لغتشت يذلا لامعلا سيئر فرعُيو .ةرجأ ةرايس

 لامعلا سيئر اهاعدتسا ،داتعملا تقولا يd اw¢يب ى<إ ةدوعلاب مvw ايام تناك امدنعو ،كلذب ملع ھنأ ثدحو .ھلهاجت لضفألا نم ھنأ مãwناج نم اوح\tقا ثيح

 مل نإ لتقلاب اهددهو اÛwلع موجهلاب \]خألا ماق ،لامعلا سيئر بتكم ى<إ ايام لوخد درجمبو .اهل ةلجاع ةلاسر ھيدلو عنصملاب لصتا دق اهجوز نأ ةجحب

 دقفتس اÚwإ لاقو ثداحلا نع تفشك يÍ نإ ةميخو بقاوعب اهددهو اÛwلع ةيسنج ةرشاعم ضرفب كلذ دعب ماقو .ھب مايقلا اÊwم بلطي ءàGH يأل لثتمت

 تاميظنتو ةطرشلاو ةيحصلا ةموظنملاو ةلئاعلاو ءاقدصألاب تلصتا ذإ لامعلا سيئر دض تاوطخلا ضعب ذاختا كلذ دعب ايام تررقو .كلذ ءارج اw¢فيظو

  .يIحملا عمتجملا نم

 

 تماق �Hلا ةيصخشلا موقت ،باوج لك ةءارق دعبو  .ةدعاسملل ابلط ايام اÛwلإ تأجل �Hلا تائيهلل ةلثمملا تايصخشلا نم لك باوج ةءارق متت ،كلذ دعب

 .ايام ىIع "ةديرجلا ةقرو وأ ةءالملا" عضوب ةءارقلاب

 

 ةقيدصلا .1

 رمألا FGHنت نأ لضفألا نم ؟ثدح ام نأشب ناك يأ عم ثيدحلا نيدوت كنأ نم ةدكأتم تنأ له" .اÛwلع ءادتعالا ةصقب اتينأ ،اvwاقيدص برقأ ايام تعلطأ

 ھنأ امك !\]بك ذوفن ھل لجر ھنإ ؟لامعلا سيئر لبق نم باصتغالل تضرعت كنأ قدصيس ادحأ نأ نيدقتعت له ؟ثدحي مل ائيش نأب رهاظتلاو اقلطم

 !كتفيظو نيدقفت دق كنأ FGHنت الأ بجي

 

 مألا .2

 رابخإ يd يركفت نأ كايإ !انتلئاعب لح راع اذه ،H#لإ اي .لامعلا سيئر دض يثدحتت الأب كل تلق دقل" .اهل عقو امب اvw\§خأو اvwدلاو تيب ةرايزب ايام تماق

 ؟كلافطأبو كب �Hتعيس نم ؟لمعلا نم كدرط ول اذام .كل لصح امب كجوز

 

  لمعلا ةليمز .3

 كنم تبلط دقل" .لامعلا سيئر نع ةرداصلا ةئيذبلا تاقيلعتلا نع اw¢ثدح نأ اهل قبس ،لمعلا يd اهل ةليمز عم ثيدحلا ررقت \]خألا يdو سأيلاب ايام رعشت

 يركف .باصتغالاب ھنيمw¢ت نآلاو كسفنب لامعلا سيئر دنع تبهذ كنأب نولوقيو ؛كنع نثدحتي نأدب تايرخأ تالماع نأ امك ،تاقيلعتلا يIهاجتت نأ

 ؟لمعملا يd ةفيعض ةمدختسم قح يd عينشلا لمعلا اذه لثمب موقي اذاملف ةديج ةعمس ھيدل ؛رمألا يd ايلم ايام

 

  ايام جوز .4

 يd لافطألا دعاسي الو ةيلÁÂملا لامعألا يd كراشي ال ھنأ امك .ماري ام ىIع سيل ةرجأ ةرايس قئاسك ھلمع نأ امب اهلمع نم اهلخد ىIع دمتعي ايام جوز ناك

 ن]ضفرت اذهلأ ؟ديدجلا كقيدص وه له .رخأتم تقو يd لÁÂملا ى<إ كتدوع ببس يd كشأ تنك دقل .كنم زاöÂمشالاب رعشأ ،ايام" .ةيساردلا مهضورف

  ."ىرخأ ةرم كارأ نأ ديرأ ال انأف كمأ تيب ى<إ ÉHهذا !يÙرخأ ؟يóم سنجلا ةسرامم

 

  ةبيبطلا .5

 ةبيبطلا ثدحتت "؟ةدحاو ةباصإ كيدل نوكي الأ لقعي فيك ؟ةطرشلل ىوكش تمدق له ،باصتغالل تضرعت تنك اذإ" لوقت �Hلا ةبيبطلا ى<إ ايام بهذت

 "؟ةدحاو ةباصإل ضرعتت الو بصتغت نأ ةغلاب ةأرمال نكمي فيك" ةيÂ]لجنإلا ةغللاب اw¢ليمز ى<إ

 

 ةيلحملا ةطلسلا دئاق .6

 ديدعلل لخد ردصم مدقو تاونس 10 لبق عنصملا اذه أشنأ يذلا وهف .عمتجملا يd مهم وضع لامعلا سيئر" :ايام ةصق ةفرعمل ةيلحملا ةطلسلا دئاق يتأي

  ؟ةقيرطلا هذËw ھعم انتعمسو ھتعمس خيطلتل كيعس نم ن]يحتست الأ ،ايام ؟ھتعمس ديدvw نيديرت له .ةقطنملا ءاسن نم

 

  ةطرشلا .7

 ن]عسي ءاسن ةمث .كبصتغا لامعلا سيئر نأب ن]لوقت ،يتديس اي" .FGHنجلا ءادتعالا نأشب لامعلا سيئر دض ةطرشلا ىدل ىوكش ميدقت ا\]خأ ايام تررق 

 نأ كيلع نوكيسو ةليوط ةطرشلا تاءارجإ ،لاح يأ ىIع ؟اذكه هديدw¢ب لاملا ىIع ن]لصحتس كنأ نيدقتعت له .نيذفان لاجر ةعمس خيطلت ى<إ امئاد

 "... موي لك انه ى<إ يتأت

 

  ماعلا ي�دملا .8

 سيئر !ثدحي نأ نكمي ءàGH الو ةفيعض كتيضق ،ةحارصلا �#تنم يd كعم نوكأ ��حو كفلم لثم تافلملا نم \]ثكلا يدل ؟لاملا نم كيدل مك ،ايام"

 ."كتيضق ىIع نايع دوهش ةمث سيلو يوق لجر لامعلا

 
 .اÊwع ليدبك دئارجلا تاحفص مادختسا نكمي ،ةءالم وأ ةيناطب رفوتت مل اذإ 12

 نيرمت
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 ءاويإلا زكرم يd ي�امتجالا دعاسملا .9

 دقتعأ .ءالÁÂلا جعزت فوس كتيضق يd رظنلل زكرملل ةطرشلا اËw موقتس �Hلا ةرركتملا تارايزلا ن]فرعت امكف .انه باصتغالا اياحض لبقتسن ال نحن ،ايام"

 ."كجوز عم يقبت نأ لضفألا نم ھنأ

 

 تاحيرصت يأ كانه تناك اذإ امع نوكراشملا لأسُي ،كلذ دعب ؟باصتغالاب اديدنت كتوص ن]عفرت ال اذامل ؟ءانعلا اذه لك ن]لمحتت اذامل" ايام يوارلا لأسي

 تاقيلعتلاو لمجلا مساقت ىIع ن]كراشملا عيجشت متيو .ةبوجألا عيمج نيودت بجي .FGHنج ءادتعال نضرعت يتاللا ءاسنلا قح يd سانلا اهلوقي ىرخأ ةيبلس

 ةيباجيإ رومأ لوقتس اÚwأو اvwافرصت \]غتب موقتس تايصخشلا نأب حرشي نأ رسيملا ىIع ن]عتي ،كلذ دعب .قايسلا اذه لثم يd ة\Àكب ةلمعتسملا \]باعتلاو

  .ةدحاو ةءالم اÊwع عÁÂتو ايام نم اËwاوج ةءارق متي ةيصخش لك ب\tقت كلذ نوضغ يdو ،عيمجلا مامأ تايصخشلا عيمج ةبوجأ ةءارق متيو .ايامل

 ةبيبطلا .1

 حرشأ فوسو كجالع يd كتدعاسمل انه نوكأس .كش نود كيلع ابعص ناك باصتغا ثداح نع غالبإلل ىفشتسملا ى<إ ءي�ملا نأ مهفأ .كتبيبط انأ ،ايام

  .صحفلاب ةقلعتملا تاءارجإلا اضيأ كل

 ي�امتجالا دعاسملا .2

 ملأ نم ھتيناع امع \]بعتلا ى<إ ةجاحب كنأ اضيأ رعشأ .كتدعاسمل ھب موقأ نأ نكمي ام كنم بلطأ نأ يçمساو ةعاجشلا نم \]ثكلا ترهظأ دقل ،ايام

 .ةيسفن ةحارب روعشلا يd كلذ كدعاسيس .ثدح ام ءارج بضغو

  ةطرشلا .3

  قيقحتلا تاءارجإ اضيأ كل حرشن فوسو لوألا تامولعملا ريرقت دادعإ يd كدعاسنس ،ايام

  ةيلحملا ةطلسلا دئاق .4

 ھتافرصت نم لجخلاب رعشي نأ بجي نم وه لب تنأ سيل .لامعلا سيئر كولس نيدأ ،�Hيلوؤسم عقوم نم اقالطنا

 ماعلا بئانلا .5

 رطاسملا لوح ككوكش يرطاشت وأ ةلئسأ ي�رطت نأ يd يدد\tت ال .ةمكحملا يd عامتسا ةسلج لك لبق يقتلن نأ بجي ؛ةمكحملا تاءارجإ كل حرشأس ،ايام

  .كداشرإل كبناج ى<إ امئاد نوكأ فوس نكلو ،نايحألا ضعب يd ةلممو ةليوط نوكت دق �Hلا ةيئاضقلا

  لمعلا ةليمز .6

 تايرخأ ءاسن نأ امك .كبناج ى<إ امئاد نوكنس ،يقلقت ال .ىIعأ ةطلس وأ / لمعملا بحاص مامأ لامعلا سيئر دض ريرقت ميدقت ىIع لمعلاب انل يçمسا ،ايام

 .ةنيشم لامعأ نم ھل نضرعتي امع ثيدحلل ةعاجشلاب ن]لحتيس

  جوزلا .7

  .ةبيصعلا ةنحملا هذه لالخ كبناجب فقأس ؛اËw تررم �Hلا ةمدصلا مهفتأ

  مألا .8

  .كقدصأ انأ .ةدارإلا يوق اصخش تنك املاطل ،ايام يتزيزع

  ةقيدصلا .9

  .كبناج ى<إ امود انه انأ .ھنيساقت ام فرعأ ،ايام يتزيزع

 

 .ةيلمعلا لحارم فلتخم لالخ اهروعش نع اهلأسيو ،ايام نم اءدب مËwراجت مساقت ن]كراشملا نم 13رسيملا بلطي ،ايام نع ءاطغ رخأ ةحازإ متي امدنع

  .اËw اوماق �Hلا راودألا راطإ يd مهروعش لوح ةلئسأ مهل ھجوتو ةعستلا ن]كراشملا ي¼اب كلذ دعب لخدتي

 

 

  :لوح نcكراشملل ةلئسأ ھيجوت نكمي

 

t لا تابقعلا�H عتt\نجلا ءادتعالا نع غالبإلا ضFGH عIةلادعلاو ةحصلا قفارمو ةطرشلا ليبق نم ىرخألا تاسسؤملا اذكو ةرسألا ىوتسم ى. 

t حتلا[Â نجلا ءادتعالل تاضرعتملا دض قبسملاFGH لا كوكشلا لثم�H تايجانلا ةيصخش لوح موحت. 

t نجلا ءادتعالا ةثداح قيدصت مدعFGH ةرملاب. 

 

 

  ةشقانملل رومألا مهأ

 

t ع بجيIنجلا ءادتعالا نم ىرخأ لاكشأ نم تكتشا ايام نأ ى<إ ن]كراشملا هابتنا ھجوي نأ رسيملا ىFGH ءارجإ يإ ذاختا متي مل نكلو Ëwاذ 

 دوهجلاو FGHنجلا فنعلا اÛwف ثدحي �Hلا فورظلا حرشو ءاسنلا دض FGHنجلا فنعلا ثادحأل لسلستملا عباطلا ىIع Â]ك\tلا ي<اتلابو ،ددصلا

  .ةيحضلا تالواحم عيمج طبحت نأ نكمي �Hلا مظنلل ةساسحلا \]غ تاباجتسالاو ةميرجلا نع غالبإلل فنعلا اذه نم ةيجانلا اهلذبت �Hلا

t ع بجيIع دكؤي نأ رسيملا ىIةأرملا قوقح تايعمج تبأد دقو .ةيحضك سيلو ةيجانك باصتغالل ضرعت يذلا صخشلا رابتعا ةيمهأ ى 

 لكب اهقوقح نع عافدلل اهسفن بيصنتو بسانملا رارقلا ذاختا ةيحالص اهل نإف ،\]طخ ءادتعال ةأرما تضرعت ول ��ح ھنأ زاربإ ىIع

 دعيو .اهقوقح نع عافدلل اهسفن بيصنت ىIع اw¢يلهأ سكعي ام ةعاجشلا نم وه ةعقاولا نع غالبإلا لعف نإف ،عقاولا يdو .ةيلالقتسا

 تالالد نم كلذ لمحي ام لكو – انفطاعت ى<إ ةجاحب اÚwأ نع مني "ةيحض" حلطصم امنيب ةيلهألا هذهل اما\tحا "ةيجان" حلطصم لامعتسا

 لضانت تلاز امو ءادتعالا تحفاك اÚwأ ى<إ "ةيجانلا" حلطصم \]شي ،كلذ نم سكعلا ىIعو .FGHنج ءادتعال نضرعت يتاللا ءاسنلا "ذاقنإ"

  .عمقلا لاكشأ عيمج

 
 .8 ةحفصلا يd ةددحملا \]ياعملا ىIع ءانب اقبسم رسيملا ديدحت يêبني  13

 نيرمت
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t ع بجيIنجلا ءادتعالا ھيف ثدحي يذلا ي�امتجالا ويرانيسلا ةشقانم رسيملا ىFGH، لا لكايهلاو�H لا كلت اذكو ھثودح نم نكمت�H ىطاعتت 

 ءادتعالا تاعبت مقافت يd ةقاعإلاو ةيسنجلا لويملاو ي¼رعلاو يقبطلا ءامتنالا لثم لماوع ماهسإ ةشقانم نكمي .رارمتساب اهعم ءاسنلا

 يd ةبوعص ندجي دقو .تاسسؤملا ضعب تامدخ نم ةدافتسالل ةيساسأ قئاثو بايغ ليبق نم ة\]بك تايدحت تارجاهملا ھجاوتو .FGHنجلا

  .نهليحرت ةيناكمإ نمو ةطرشلا نم فوخلا ببسب تاكاw¢نالا نع غالبإلا

t اساليد زكرم هدعأ يذلا ةيئاضقلاو ةيبطلا ةدعاسملا جمانرب لوح 3 قفرملا رظنا.   
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 ةموظنملا رصانع فلتخم رود :6 ينايبلا مسرلا

 

 ةيصخش مكحتو .قوقحلل كاw¢ناو فنع ھنأ ىIع سيلو فرشلل اعايض باصتغالا \§تعي

 وأ ةرشابم FGHنجلا ءادتعالا ةعقاو نع تغلبأ دق تناك اذإ امو ةيعامتجالا اvwاقالعو ةأرملا

 امب تمواق له( اهدسج ىIع حورج وأ تامالع ةعقاولا تكرت لهو تقولا ضعب رورم دعب

 ةباجتسا يd ةقبسم ماكحأ نع منت �Hلا وأ ةيزايحنالا فقاوملا نم ديدعو )ةيافكلا ھيف

 درجم وه لب ةيسنجلا تاقالعلاب باصتغالل ةقالع الف .ةلضعملا هذهل ھتاسسؤمو عمتجملا

  .\]غ ال ةيروكذلا ةوقلل ضارعتسا

 

 ؛ةيفاكلا ةيساسحلاب نادلبلا نم \]ثك يFGH dنجلا فنعلل ةيحصلا مظنلا ةباجتسا مستت ال

 مامأ مvwداهش ميدقت نع نومجحي ءابطألا نأ امب ةباجتسالا يd ؤكلتلا نم عون ظحالي ذإ

 نم ن]جانلل ةبسنلاب راظتنالا نم لاوط تاعاسو \]خأتلا نم \]ثك ى<إ كلذ يدؤيو .ةمكحملا

 امو ةلدألا عمج ةلأسم ىIع ةينوناقلاو ةيبطلا تاءارجإلا لمجم زكرت امك .FGHنجلا ءادتعالا

 �Hلا فورظلا نع دعتبي مامتهالا لعجي ام ،ءادتعالا ةمواقمل ةيدسج تامالع ةمث ناك اذإ

 ةدام \]ثأت وأ ريدخت وأ ديدvw عقو تحت ةيجانلا تناك اذإ امو FGHنجلا ءادتعال عوقو تبحاص

 مدقتلل اÊwم ةلواحم ھنأب ةيجانلا ىدل ةيدسجلا تاباصإلا تامالع بايغ رسفي امك .ةركسم

 لبهملا ددمت مجحو ةراكبلا ءاشغ ةلاح قيثوت ىIع نادلبلا نم ديدع لمعتو .ةبذاك ةياكشب

 تاذ \]غ تاسرامملا هده ىقبتو .ةيجانلل ةيسنجلا تاداعلا وأ/و ةيرذعلا نع ةركف نيوكتل

 تالوكوتورب ضرف ي<اتلاب ن]عتيو .ةيجانلا عضو ي�ارت الو Hملع ساسأ ىIع دنتست الو ةلص

  .قفارملا عيمج ىوتسم ىIع ي�امتجالا عونلا رابتعالاب ذخأت ةباجتسا

 

 تاوطخلا عيمج يd دجلا لمحم ىIع نهذخأ متي ال يتاوللا FGHنجلا ءادتعالا نم تايجانلا عضو ةاعارم مادعنا نم ءانثتسا ءاضقلاو ةطرشلا اميسالو ىرخألا تاسسؤملا ي¼اب تسيلو

 ةباجتسا نإف ،ةيمسرلا تاسسؤملا ى<إ ةفاضإلابو .كاوشألاب ءيIم ةلادعلا قيرط نأ امك تايجانلا نحم نم ديزت تاباوجتسالا ة\Àكو ةطرشلا رفخم ى<إ تارايزلا ة\Àكف .اÛwلع نمدقي �Hلا

 ترطضاو .مهذبنو FGHنجلا فنعلا اياحض ىIع موللا ءاقلإ نايحألا نم \]ثك يd اهعبطيو لب ،ةمزاللا ةيساسحلا مادعناب مستت ام ا\]ثك ةرسألاو يندملا عمتجملا لثم Hمسرلا \]غ ماظنلا

  .قباسلا مw¢ماقإ ناكم يd نÛwلع تبرض �Hلا ةلزعلل ارظن نÊwكس لحم \]غت ى<إ نايحألا ضعب يd تايجانلا نم \]ثك

 

 ةقيقدلا قراوفلا مهف ىIع ،ءزجلا اذه يd اساليد جذومن نم ةصلختسملا سوردلا ى<إ ةفاضإ ،برغملا يd ةلودلاو ةيموكحلا \]غ تامظنملا ن]ب ةباجتسالا تايلآ جمد جئاتن دعاستس

  .ةيؤرلا حوضوو شاقنلا نم ديزمل ايئزج اليلحتو ةدحاو ةلاح ةسارد ي<اوملا مسقلا مدقيو .تاعاطقلا ةددعتملا ةعجانلا تابراقملل

 

  تاعاطقلا ددعتم نواعتلا | 2.4
 يذلا يداصتقالاو ي�امتجالا معدلاب معدمو مw¢مالس نامضل ىرخأ دراومب مهطبر ى<إ نوجاتحي امبرو دحاو فقس تحت اهعيمج اw¢جلاعم نكمي الو ،ةدع تاجايتحا فنعلا نم ن]جانلل

  .ةباجتسالا دوهج قيسنت نامضل ىرخأ تامدخ قفارم عم نواعتلا زيزعت ئدابم ىIع ءوضلا طيلست نم مسقلا اذه نكميو .ھنوجاتحي

 

 تاءارجإب ملع ىIع ةددعتملا تامدخلا يذ تامزألا زكرم قيرف نوكي نأ يêبنيو .رخآ معد ىIع لوصحلا وأ ةلادعلا ى<إ لوصولل ةدحاو ةسسؤم نم \Àكأل ءوجللا ى<إ نوجانلا جاتحي دق

  .ن]جانلا داشرإ نم اونكمتي ��ح مكاحملاو ةطرشلا

 

 ةلادعلاو ةطرشلا قفارمو ينوناقلا معدلاو ةيلقعلا ةحصلاب ةصاخلا ةروشملاو ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارمو ،ةحاتملا ةدعاسملا طوطخ نع تامولعملا عيمجت يêبني امك

 .ةرفوتملا تامدخلل ةقيقدلا ةعيبطلاو تاءارجإلا مهفل نكامألا هذه ى<إ تارايزب ناكمإلا ردق مايقلا يêبنيو .شيعلا بسك لبسو اياحضلا ءاويإ رودو لافطألا ةيامحو ةيلحملا ةموكحلاو

 يd مw¢قفارمل ھب قوثوم صخش ن]كمت رمألا مزل اذإو ةيباتك تامولعمب مهدمو مËw صاخ دعوم نم مÊwيكمت لب معدلا تايلآب لاصتالا ليصافتب مهدم ىIع ن]جانلا ةلاحإ رصتقت الو

  .لوألا دعوملا

 

 ةياعرو يداصتقالا معدلاو H&ملا بيردتلا رفوت �Hلا ةحاتملا تامدخلا فلتخم نع ةيساسأ تامولعم نمضتي دراوملاب يóجرم ليلد ءاشنإ ةددعتملا تامدخلا يذ تامزألا زكرم ىIع بجي

 يÙودزمو تايلثملا ءاسنلا عم ةلماعلا تايعمجلا / تامظنملاو سفنلا ءاملعو نامدإلا ةجلاعم زكارمو ؛لافطألا داشرإ تادايع لثم ىرخألا ةروشملا زكارمو ينوناقلا معدلاو ىوأملاو لافطألا

  .يرود لكشب ليلدلا ن]يحت ىIع لمعلا بجي امك .ةيئاسنلا معدلا تائيهو ةيسنجلا لويملا

 

 :ةلاحإلا تايلآ ثادحإ ةيبطلا زكارملل ي»بني

t لك لبقو الوأ بجي àGHحوضو لكب تايلوؤسملاو راودألا ديدحت ء 

t بنيو .تايطعملاو تانايبلا ةيرس ةيامح تاءارجإ ديدحت بجي ،ايناثêع ةأرما ةلاحإ دنع اهدحو ةلصلا تاذ تانايبلا مساقت يIىرخأ ةلاكو ى. 

t ع ايمسر اعباط ةددعتملا تامدخلا يذ تامزألا زكرم يفضي نأب حصني ،ةيساسألا تامدخلل ةبسنلاب ،اثلاثIلا تاكارشلا ى�H ع كلذ متي نأ نكميو .ةلاكولا عم اهميقي§\ 

 فصنملا نمو ،نيراشتسملل ةقثلا نم \]ثكلا ءاسنلا حنمتو .ھيلع تقفاو امب ةلاكولا ماtÂلا نمضيو تالاحإلا ىIع ةيقادصم كلذ يفضيو .ةيمسر \]غ وأ ةيمسر تايقافتا

  .قحال تقو يd ئراط أرط ام اذإ )زكرملابو( راشتسملاب لاصتالا طبر نÚwاكمإب ھنأ نفرعي نأ يêبنيو .ةيقيقحو ةقيقد تامولعم نهل مدقت نأ ي<اتلاب

t لثمل ةمظتنم تارايزب مايقلا مهملا نمو .ةقباسلا براجتلا نم ةدافتسالاو تالاحإلا ضارعتسال ام ىدتنم ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارم مظنت نأب حصني ،ا\]خأو 

  .اËw لاصتالا طبرو تالاكولا هذه

 

 ةلادعلا

 ةطرشلا

 ةحصلا

 / ةلئاعلا

 عمتجملا
 ةلئاعلا / ةيجانلا ةأرملا
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  ةلاح ةسارد

 ن]لعافلا فلتخم رود :اساليد زكرم

 

 ةعيبطو ،رهش لك تامدخلا نوقلتي نيذلا لافطألاو ءاسنلا ددع نع ةعمجم تانايب ميدقت زكرملا ىIع ناكو .ىفشتسملل عبات مسقك اساليد زكرم ثادحإ مت

  .ىفشتسملل عباتلا تامزألا زكرم ةطشنأ ىIع ةبقارم ةنجل فرشتو .تايطعملا نم كلذ ى<إ امو ةيحصلا بقاوعلا

  :يIي ام نمضي ��ح ةيوق طباور زكرملا ماقأ

t نهاوكش ليجست تايجانلا ديرت ثيح ةطرشلا رفخمل ةهجوملا ةيفتاهلا تاملاكملا قيرط نع ةطرشلا معد 

t ع بيردتلاو ةيلاملا ةنوعملاو بابشلا تويبو لافطألا ةياعر تاسسؤمو ءاويإلا رود ليبق نم ةيعامتجالا قفارملا معدIرومأ ن]ب نم تاراهملا ءانبو / شيعلا بسك ى 

 ىرخأ

t ةيموكحلا ةينوناقلا تامدخلا ةئيهو ةيموكحلا \]غ تامظنملا اذكو ن]عوطتملاو ن]ماحملا ندل نم ينوناقلا معدلا 

t نوماعلا باونلا – ةيئاضقلا تامكاحملا لالخ معدلا  

t وdةلوفطلا ةياعر ناجل تائيه عم ةنيتم طباور ةماقإ تمت ،لافطألا نم نوجانلا ناك اذإ ام لاح ي 

 

 ةيعامتجالا ةكبشلا ليلاحتو 14\§متبس رهش يd لمع تاقلح ميظنت \§ع( برغملاب ءاسنلا دض فنعلا ةحفاكم دوهج يd ةحلصملا باحصأ ةكراشم ىIع صرحلا

 ليلاحتل ةيسارد تاقلح يd كراشملا )ICRW( ةأرملا لوح ثوحبلل ي<ودلا زكرملاو )مهطيحم يd ةحلصملا باحصأو ةكيرش 15ةيموكح \]غ تامظنم  ةعبرأ ن]ب لعافتلل

 ةحلصملا باحصأ ةددعتم ةباجتسالا رود مهف ةلواحمل )ءاضيبلا رادلا - ةزات ،بجاحلا – سانكم ،ةواشيش – شكارم( برغملاب تاهج ةعبرأ يd ةيعامتجالا ةكبشلا

 تاقلح تدعاسو .ةلادعلا ى<إ لوصولل ةياعرلا مظن تاسسؤم ن]ب نولقنتي نيذلا ن]جانلل ةبسنلاب لاحلا عقاو اذكو ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلل يدصتلل

 ى<وتو .اÊwيب اميف اهلعافتو ماظنلا تانوكم فلتخم لمع ةيفيك ديدحت لالخ نم ي�امتجالا عونلا ىIع مئاقلا فنعلل ةباجتسالا ماظنل ةطيرخ عضو يd هذه لمعلا

 تايوهلا ىIع مvwاشقانم Â]كرت عم ،ماظنلا اذه \§ع نلقنتي يتاوللا ءاسنلل ةيلعفلا براجتلا دصر )نويموكحلا ةحلصملا باحصأو ةيموكحلا \]غ تامظنملا( نوكراشملا

 فنعلا ةيحض لباقم يدسجلا ءادتعالا ةيحضو اهشيع ناكم ن]عب رونلا تأر �Hلا كلتو ةرجاهملاو ةيمألاو ةملعتملاو ةيرضحلاو ةيورقلا ةأرملا( ةبكرملا ةيوسنلا

  .صئاصخلا هذه فالتخاب نËwراجت تفلتخا فيكو )يداصتقالا

 

 برغملا يd 103-13 نوناقلا بجومب فنعلل ةباجتسالا راطإ يd ةك\tشم اياضق تمه تاشاقن ةمث تناك امك

t ةمكحملا ىدل ةلوبقم ةيبط ةداهش رادصإ ةحصلا يفظوم ةيناكمإ ةيفالخلا لئاسملا ن]ب نم 

t ع قيسنتلا ةبوعصIشمو نمؤم تانايب ماظن بايغل ارظن ن]جانلا لك تاجايتحا ةيبلتل قطانملا عيمج ىوتسم ىt\ن]لعافلا عيمجل حاتم تامدخلا ميدقتل ك 

t لهسأ تاعاطقلا ةددعتم تاباجتسالا قيسنت ناك امك dھيلع وه امم قطانملا ضعب ي dتاقالعلاو دارفألا ى<إ ة\]بك ةجردب دوعي كلذ نأ ودبيو ىرخأ قطانم ي 

 عم شماهلا ىIع ةموكحلا تائيه ىقبت اميف فنعلا ةضهانم تايلآ ىوتسم ىIع ايروحم ارود بعلي يندملا عمتجملا نأ سانكمو ءاضيبلا رادلا يd دجنو .مÊwيب اميف

 ھنأ \]غ .ايبسن \Àكأ يروحم رودب نويموكحلا نولعافلا علطضيف ،شكارمو ةزات لثم اطابترا \Àكألا ندملا ىوتسم ىIع امأ .ةيموكحلا تايعمجلا عاونأ يd لقأ عونت

 اذه بعل ى<وتت تايصخشلا نم اليلق اددع نأ ثيح شكارم يd كلذ \]غ رمألا نأ الإ ايزكرم ارود بعلت ةلعافلا ةيموكحلا تاهجلا نم ديدع ةزات يd ةمث ناك اذإ

 عضولا سفنو .ةروكذملا تايصخشلا ةطاسوب رثأتت ةيموكحلا تاعاطقلاو يندملا عمتجملا ن]ب تاقالعلا نأ �Hعي ام ،)ھبئانو ةماعلا ةباينلا سيئر( يزكرملا رودلا

 ةردابمب نوكت ةيموكحلا تاهجلا عم تالعافتلا نإف ،ÉHسنلا يزكرملا رودلا اذه مغرو .ام اعون يروحملا رودلا اذه نأ \]غ .سانكمو ءاضيبلا رادلا يd اضيأ هدجن

 اهضعبب اديج اطابترا ةطبترم يندملا عمتجملا تامظنم نإف ،امومعو .ةياغلل ةدودحم ةضحملا ةيموكحلا تاردابملا نوكت اميف يندملا عمتجملا تاميظنت ةداق نم

 ةحلصملا باحصأ فلتخم ددحيو .يندملا عمتجملاب ةطبترم يÍ امم اÊwيب اميف اطابترا \Àكأ دعت �Hلا ةيموكحلا تاعاطقلا عم تالاصتا ى<إ رقتفت تناك نإو ضعبلا

  .فنعلا نم ن]جانلل ةبسنلاب راسملا ةيلاعف ىدم فنعلا تالاح ةجلاعم لاجم يd مهطابترا ىوتسمو

 

 اياضقلا تناكو .ةيموكحلا \]غو ةيموكحلا ةباجتسالا مظن ن]ب لماكتلل ةددعتم لاصتا طاقن \]فوت لالخ نم ةوجفلا دس يd دعاسي نأ اساليد لثم جذومنل نكمي

  :ةيلحملا اvwاقايس يd ةيمهأ تاذ هاندأ ةضورعملا

t ن]جانلا ةدئافل دحاو فقس تحت تامدخلا ميدقت 

t شم تالوكوتورب عضوt\ن]يموكحلا \]غو ن]يموكحلا ن]بيجتسملا عيمج لبق نم اهمادختسال ةك dع مئاقلا فنعلا لاجم يIءاسنلا ةلاحإ نامضل ي�امتجالا عونلا ى 

 ةباجتسالا مظن يd تاوطخلا عيمج ىIع

t ع بيردتلا \]فوتIرممو ةمكحملا سرحو كردلا لاجر( فنعلا اياحضل لئاوألا ن]لبقتسملا ةدئافل ي�امتجالا عونلا اياضقب ةيعوتلا ىÔGH ىفشتسملاب لابقتسالا 

 ةباجتسالا ماظن نم مvwدافتسا ليهستل اياحضلل صاخشألا ءالؤه ةباجتسا ةيفيكل تالوكوتورب عضو بناج ى<إ .).خلإ

t لا ةسايسلا حالصإ�H لا قئاوعلا ةلازإو مكاحملا ىدل ةلوبقم ةيبط تاداهش رادصإ ةحصلا يفظومل اهلالخ نم نكمي�H تاداهشلا هذه لثم رادصإ نود لوحت.  
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 ءارجإ ن]كراشملل نكمي ،برغملا يd ةلودلا عم ةيموكحلا \]غ تامظنملا تالعافت جئاتنو اساليد نم ةلماكتملاو ةقسنملا ةباجتسالا ةيلآ ىIع ءانب

  :ةيلاتلا ةح\tقملا ةلئسألا ساسأ ىIع ةشقانم

 

 

 :شاقنلل ةح\tقم ةلئسأ

 

t ام Íلا لبسلا ضعب ي�H كأ ن]يسيئرلا ةحلصملا باحصأ عم لعافتلا لعجتÀ\ ؟ةيلاعف  

t ام Í؟فنعلا نم ن]جانلل ةلاعفلا ةباجتسالا لجأ نم ةحلصملا باحصأ ن]ب ةيمسر ةيسسؤم طباور ةماقإ ايازم ي 

t ةلءاسملا نامض نكمي فيك dاسأ ءزج مه نيذلا نيرخآلا ةحلصملا باحصأ نم تامدخلا ميدقت لاجم يÇGH تامزألا زكرم نم 

 ؟ةلاحإلا ةلسلس لالخ نم تامدخلا ددعتملا

t ام Íلاو تاعاطقلا ةددعتم ةبراقملا لوح اساليد جذومن نم ةدافتسملا \§علا ضعب ي�H اهمادختسا نكمي dحملا قايسلا يIصاخلا ي 

 ؟مكب

 

 

 

 

 

 

 / يçلاو ةرسألاو دارفألا نم تامدخلاو معدلا ثيح نم ةددعتم تاجايتحا مهل ةفآلا هذه نم نوجانلاو ةدقعم ةرهاظ ةأرملا دض فنعلا دعي

 فقس تحت تامدخلا هذه عيمج ميدقت نكمي الو .ىرخأ رومأ ن]ب نم ةيلاملاو ةيعامتجالا ةدعاسملاو ةمكحملاو ةطرشلاو ةحصلا عاطقو عمتجملا

  .ةيوق ةقسنم ةباجتسا لالخ نم اه\]سيت ن]عتي نكلو ،دحاو

 

  

 نيرمت

 ةصلختسملا سوردلا مهأ
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 دراوملا صيصختو قيثوتلا
 

 

 

 

 

 

 

 ةعيبطو ،ةددعتملا تامدخلا يذ تامزألا زكرم يd ةبولطملا قئاثولا عاونأ ىIع مسقلا اذه زكري

 مييقتلاو دصرلا نم ضرغلاو تامدخلا دصر نم ءزجك اهليلحتو اهعمج متيس �Hلا تانايبلا

 دراوملا صيصخت طيطختو

 

 ريراقتلا عفر ةيلآ | 5 ءزجلا
 فنعلاب ةصاخلا تايطعملل ھتموظنم \]بدتب ةيحصلا تامدخلل قفرم لك موقي نأ يرورضلا نم

 قئاثولا نوكت نأ نكميو .ةياعرلا ميدقتل طيطختلا يd ةغلاب ةيمهأ FGHتكي كلذ نأ امب ءاسنلا دض

 ىIع ن]عتيو .ءاضقلا ى<إ ءوجللا ن§لطي يتاوللا ءاسنلل ةبسنلاب ةمكحملا مامأ اديفم اليلد ةيبطلا

 ناونعلاو رمعلاو مسالا :ÉHطلا لجسلا ىوتسم ىIع يIي ام قيثوت ىIع لمعت نأ قفارملا عيمج

  .16خلإ ةلاحإلاو مدقملا جالعلاو يدتعملا عم ةقالعلاو فنعلا لكشو ىوكشلا ةعيبطو

 

 مهف ضرغب ،ةيحصلا ةموظنملا تايوتسم عيمج يd ةدوجلا ن]سحتل ةيرورض تانايبلا \§تعت امك

 �Hطولا نيديعصلا ىIعو .)مييقتلاو دصرلا �Hعي( زرحملا مدقتلا عبتتو تامدخلل مئاقلا عضولا

  .ةأرملا دض فنعلا نأشب ةيمهألا ةغلاب تانايب ةماعلا ةحصلا ةبقارم رفوت ،يوهجلاو

 

 جذامن عضو دوهج ھيجوتو ةرصانملاو ي�ولا نم عفرلل تالمح يd تانايبلا هذه لالغتسا نكمي

 ةيدجملا تاردابملا نأشب ةلدألا عمج يd مييقتلاو دصرلا مهسي نأ نكمي ،لثملابو .ةباجتسالا

  .ن]سحت ى<إ جاتحت �Hلا تالاجملاو
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 تاساردلا تانايب ميمعت نكمي .يIي ام شقانو )ةرفوتم ةينطولا تانايبلا نكت مل اذإ ميلقإلا وأ( كدلبب ةصاخلا ةرفوتملا تانايبلا ضارعتساب مق

  .ةشقانملل ةميرجلا تالجس اذكو دلبلل ةيحصلاو ةيفارغميدلا ةيئاصقتسالا

t ؟ھبقاوعو ھلاكشأو ةأرملا دض فنعلا راشتنا نع تانايبلا نم ھفشتسن اذام 

t لا امùGH؟ةرفوتملا تانايبلا نع بئاغلا ء 

t ام Íتاساردلاو ةيفارغميدلاو ةيحصلا حوسملا ةمئاقلا لمشت نأ نكمي( ؟ةأرملا دض فنعلا نع تانايبلل ةفلتخملا رداصملا ي 

 )ةطرشلا تالجسو مكاحملاو داشرإلا زكارمو يفتاهلا ةدعاسملا طخو ةيعمتجملا

t ؟تانايبلا هذه رداصم نم ردصم لك ةيدودحمو قاطن وه ام  

t ملا فنعلا هاجت فقاوملا نع فورعملا وه امÁÂ>؟تانايبلا ردصم وه ام ؟ي 

t ام Íلا ةطشنألا ي�H نوحصنت Ëw؟ةأرملا دض فنعلاب لوبقلا عضو \]يغتل ھيلع \]ثأتلاو مومعلا ي�و نم عفرلل ا 

 

 اw¢عيبطو تالاحلا ددع عيمجت نكمي ،ةددعتملا تامدخلا يذ تامزألا زكرم ىوتسم ىIع �Hيتور لكشب اهعمج متي �Hلا تامدخلا تانايب نم اقالطنا

 مw¢لاحو مهرامعأ لثم ن]جانلا صئاصخ ىIع ن]لوؤسملا علطُت نأ تايئاصحإلا هذهل نكميو .ةيرودلا وأ ةيرهشلا ريراقتلا يd اهجاردإ مث قفرم لكل

 ى<إ امو تالاحلا ددعو تاعاطقلا فلتخم نم تالاحإلاو ھبقاوعو ھنع غلبملا فنعلا ةعيبطو ةلماعملا ءوس تاونسو يدتعملا عم ةقالعلاو ةيلئاعلا

 .كلذ

 

 ريراقتلا دادعإو اهلدابتو تانايبلا عمج دنع ةيصوصخلاو تايطعملا ةيرس ىCع ظافحلا

 بناج نم ماقتنالا وأ مهدض Â]يمتلا وأ راعلا ةمصو ءارج مهلاطي دق يdاضإ ىذأ نم تامزألا زكرم ءالمع ةيامحل ةيمهألا ةغلاب ئدابملا هذه دعت

 دق تامولعم يأ مادختسا نكمي الو �Hعملا مسا \]يغت يêبني ،ةلاح ةسارد تمدق اذإو ؛طقف ةعمجملا تانايبلا ليلحت جئاتن ميمعت ن]عتيو .يناجلا

  .نمؤم ناكم يd تالجسلا عيمجب ظافتحالا يêبني امك .\]خألا ةيوه ديدحت يd دعاست

 

t فنعلا ى<إ ةراشإلا ن]عتي ال dضيرملا ريرس تاططخم( يطابتعا لكشب ھيلع عالطالا رايغألل نكمي ثيحب لجسلا نم ى<وألا ةحفصلا ي 

 )لاثملا ليبس ىIع ةينيسلا ةعشألا وأ

t بني الو .ةأشنملا لخاد امئاد ةنمؤم تافلملا نأ نم دكأتêلع عالطالا رايغألل نكمي ثيح اهكرت لاوحألا نم لاح يأب يÛwا. 

t لا قئاثولا ةيامح�H ع ظافحلا ةرورضب اهغالبإ بجي .تيبلل اهعم ةأرملا اهذخأت امبرIط فلم دادعإ مت اذإ قئاثولا ةمالس ىÉH يئاضق 

 .اÛwلع ءانب

 

 ةروشملا قيثوت

 اÚwأ اونيبي نأو قئاثولا هذه نم ضرغلا اوحرشي نأ نيراشتسملا ىIع ن]عتي امك .قفرملا راوز عيمج قئاثوب ظافتحالا ةروشملا زكرم ىIع ن]عتي

 .اÛwف ةدراولا تانايبلا ةيرس نمضي امب ظفحتس

 

 :ديدحت ن]عتي

t بني فيكو نيأêيزختو فنعلاب ةقلعتملا تامولعملا ليجست يÊwا 

t ام Íلا تامولعملا ي�H امب( نم عمو اهلدابت متيس dةيئانجلا ضارغألل ظفحلا تاءارجإ كلذ ي( 

t  ع ظافحلا ةيفيكIامب ،ةيرسلا ى dع عالطالا قح ھل نم كلذ يIتانايبلا ى 

t ام Íلا تامولعملا ي�H ع غالبإلاو اهعيمجت متيسÊwكلذ ة\]توو ا. 

 

 جاتحيو .تالجسلاو تانايبلا عمج جذامن عيمج يطغت ةحضاو تالوكوترب كلذ بلطتيو .تاراشتسالل زكرم يأ لمع نم امهم ابناج قيثوتلا دعي

  .ةبولطملا تاعوبطملاو / تارامتسالا ءلمل ةمزاللا تاراهملاو قئاثولا ةيمهأ مهف ىIع بيردت ى<إ اضيأ زكرملا نوفظوم

 

 .ىرخأ رومأ ن]ب نم ةفآلا هذهل ءاسنلا يدصت تايلآو فنعلا عاونأ نع تامولعملا نم \]ثكلا رفوت اÚwأل ةغلاب ةيمهأ قيثوتلا ةيلمع FGHتكت امك

 تالجس لكشتو .ةلادعلا قيقحت ليبس يd اهلاضنو ةأرملا قح يd بكترملا فنعلا لاكشأ فلتخم نأشب عمتجملا ريونت هاجت ةيلوؤسمب زكرملا علطضيو

 �Hلا ةفلتخملا فورظلا اذكو فنعلا اذه ىIع ةيدرفلا دودرلاو ،اvwرسأ لخاد ةأرملا لاطي يذلا فنعلا عاونأ نع تامولعملل اديج اردصم اياضقلا

 ةديفم قئاثولا نوكت نأ اهلالخ نكمي ةديدع لبس كانهو .ةأرملا ةلماعم ءوسب ةعبشتملا ةئيبلا هذه لثم يd شيعلا بقاوعو ھيلإ قرطتلا نود لوحت

  :ةياغلل

 

t م لكشب اهرشنو اهليلحت نكميÊwي� dيغت قيقحتو ةيضقلا هذه لوح ي�ولا قلخل عمتجملا ي[\ dسانلا فقاوم ي 

t كأ اهلعجو ىرخألا تالاكولا ةيعوتÀ\ فنعلا نم ن]جانلا تاجايتحال ةباجتسا 

t تامدخلا ةدوج ن]سحت  

t سالا ةساردt\لا ةيلاحلا تايجيتا�H ن]ب نم تالخدتلا ةيلاعف نامضو ةياعرلا يمدقم بيردتو ةلاحإلا تامدخ ةدايزل زكرملا اهدمتعي 

 .ىرخأ رومأ

 

 نw¢لواحم دعب الإ نw¢لاحإ متت ال ءاسنلا نم ديدعلا نأ ى<إ ليلحتلا راشأو .زكرملا ةرادإ نم ى<وألا ةنسلا يd ليلحتلا اذه لثم اساليد زكرم ىرجأ

  .ھب ةطبترملا ةينوناقلاو ةيبطلا لئاسملا نم ديدعلاو راحتنالا نم ةياقولا ىIع نيراشتسملا بيردت ى<إ زكرملا قيرف كلذ عفدو .راحتنالا

 

 نيرمت
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  ةيقالخأ لئاسم

 .اÛwلع لوصحلا متي �Hلا طامنألاو ةيلكلا ليلاحتلا ى<إ طقف تاساردلا \]شت نأ بجي .اvwانايب ةيرسو ةيصخشلا اvwايح يd ةأرملا قح ةيامح ةرورض

  .ريرقت يأ وأ ةقيثو يأ ىوتسم ىIع اËwاحصأ ةيوه ديدحت نم نكمت �Hلا تامولعملا ميدقت ادبأ يêبني الو

 

 لقتسم ثحاب ن]يعت \§ع وأ ثوحبلا تاسسؤم عم نواعتب ھتاه لمعلا تاءارجإ لثم دمتعت نأ ةددعتملا تامدخلا تاذ تامزألا زكارمل نكميو

  .ةيقادصم تاذ ةيملع ةلدأ دادعإو تايطعملل قيقد ليلحت نامضل

 

  مييقتلا

 .روكذملا جمان\§لا نم ماه بناج وأ زكارملا جمانرب لمجم يd ءاوس ،فادهألا ققحت وحن زرحملا مدقتلاو ءادألل اقمعم ايرود اصيحمت مييقتلا لمشي

 ن]عتي �Hلا تاوطخلا ديدحتو تارغثلا مييقتو \]ياعملل لاثتمالاو تالخدتلا رثأو تامدخلا ةيعون لثم تايلاكشإل ةبوجأ داجيإ يd مييقتلا دعاسيو

 ةعبات تامزأ زكرم ةمدخ ءاشنإ يd لثمتملا ھفده ققح ناك اذإ ام ةفرعمل اسيلاد جذومن مييقتب يÙراخ قيرف ماق دقو .جمان\§لا ن]سحتل اهذاختا

  .ىرخأ قطانم يd ةاكاحملل الباق جذومنلا ناك اذإ امو ىفشتسملل

 

 :ليبق نم ةلئسأ ىIع ةباجإلل مييقتلاب مايقلا نكمي

t ؟ةنلعملا فادهألا قيقحت وحن زرحملا مدقتلا وه ام 

t ؟عورشملا فادهأ قيقحت مت له 

t ام Í؟تامدخلا ةيعون ن]سحتل اهذاختا بولطملا تاوطخلا ي 

t ؟ن]جانلا ى<إ فاك لكشب لوصولا نم داسفلا ةحفاكم ةنجل تنكمت له 

t صلا ماظنلا مهاسي فيكçي d؟ةأرملا دض فنعلا ةجلاعمل ةلاعفلا ةباجتسالا ي 

 

 :ي6اتلا وحنلا ىCع تامدخلا ميدقت ىCع تانيسحت لاخدإو ي°صلا ماظنلا ءادأ عبتتو ضارعتسال مييقتلاو دصرلا تانايبب ةناعتسالا ي»بني

t ع \]ثأتلا وأ ةيلاحلا تامدخلل طيطختلا ليدعت وأ ةعجارمIتامدخلا عيسوت تاططخم عضو ى 

t لا جئاتنلا لوح مكيفظوم ى<إ تاظحالم ميدقت�H لإ لصوتÛwتامدخلا ميدقت ةدوج ن]سحت لبس ةشقانمو جمان\§لا دصر ا  

t ع اهمساقت وأ مييقتلا جئاتن رشنIع تانيسحت ءارجإ ةيفيك ةشقانمو عمتجملا ىوتسم ىIحملا عمتجملا نم فارطأ عم ةدوجلا ىIي، 

 يIحملا عمتجملا ةداقو ىرخأ تاعاطق يd تامدخلا تائيهو ةيلحملا ةيئاسنلا تامظنملا كلذ يd امب

t ةيسايقلا ليغشتلا تاءارجإ وأ تالوكتورب حيقنت 

t اضإ بيردت \]فوتdةيحصلا ةياعرلا يمدقمل ي 

t ةلاحإلا تاراسم زيزعتو تامدخلا ميدقتل ةيتحتلا ةينبلا ن]سحت 

 

 ذيفنت دصر يرجي ،دنهلا يd 2005 ماع يd ي<ÁÂملا فنعلا نم ةأرملا ةيامحب قلعتملا نوناقلا عورشم تغاص �Hلا ن]ماحملا ةيعمج ةياعر تحت :لاثم

 يفظوم ن]يعت ةعيبطب ةقلعتملا لكاشملاو ةليزهلا تايناÂ]ملا لثم ةرمتسملا تايدحتلا ى<إ رارمتساب هابتنالا تفل متو .هرارقإ ذنم ايونس نوناقلا اذه

 فعضو )ةيفاضإ ماهمب مدختسم فيلكت لباقم ةمهمب لقتسم فرط فيلكت ،يديلقتلا فيظوتلا لباقم يدقاعتلا لمعلا( نوناقلا بجومب ةيامحلا

  .17روكذملا نوناقلا صخي اميف ةاضقلاو ةطرشلا بيردت

 

 

 

 

 

 قئاثولا نإ .قيثوتلا تامدخل ةحضاو غيص ذيفنتو عضوو اهل طيطختلا بجي لب .ن]يداع دارفأ \]بدتل اهكرت نكمي الو ةغلاب ةيمهأ قئاثولا FGHتكت

dعيبطب ةساسح ةأرملا دض فنعلا لاجم ي¢wوت ي<اتلاب ن]عتيو اþقأ ي÷G� لا تاءارجإلا عابتاو رذحلا تاجرد�H ع ظافحلا نمضتIةيرسو ةيصوصخ ى 

  .ةساسحلا تامولعملا هذه
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 نيرمت

 ةصلختسملا سوردلا مهأ
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  ةيناS:ملا ةادأ | 6 ءزجلا
 ادرج ةأرملا دض فنعلا ةحفاكمل تامدخ ءاشنإل ةردابم يأ نمضتت نأ بجيو .ءاسنلا دض فنعلا ةحفاكم تامدخل تاصصخم نادلبلا ةيبلاغ يd ةحصلا عاطق ةيناÂ]م لمشت ال

 .(Bhate- Deosthali et. al, 2013) ةحصلا جما\§ب ةصاخلا قافنإلا باوبأ نمض تاليومتلا هذه جاردإ متي نأ مهملا نمو .ةيرورضلا تاليومتلا رفوت نمضتو ةفلتخملا فيلاكتلاب

 

 :ةأرملا دض فنعلا ةجلاعمل ةلماش ةباجتسا لكشي امل ةيساسألا رصانعلا

t فنعلا نم تايجانلا ءاسنلا ديدحت 

t ىرخأ ةيحص ىوكش ةيأو ھيف بوغرملا \]غ لمحلاو تانفعتلاو تاباصإلا لثم ةيحص ىواكشل يروفلا جالعلا \]فوت 

t ةينوناقلا تامدخلاو ي�امتجالا معدلا \]سيتو ةمالسلا طيطختو قيقحتلاو عامتسالا لمشي يذلا لوألا طخلا معد \]فوت 

t ةلدألا عمجو فنعلا قيثوت dنجلا فنعلا نم تايجانلا تالاح يFGH  

t ةلدألا ن]مأتل ةيئانجلا ةلدألا ظفح ةلسلس 

 

 ةيناÂ]م نمض تادامتعالا صيصخت مهملا نمو .ةيموكحلا \]غ تامظنملا وأ ةدحتملا ممألا تالاكو فرط نم ةأرملا دض فنعلا ةحفاكم تامدخ معد / ليومت نادلبلا نم ديدع يd متي

  .ةلءاسملا نمضيو ةموكحلا ماtÂلا ىIع لدي كلذ نأل ةأرملا دض فنعلا ةحفاكم تامدخل ةيناÂ]ملا يd ددحم دنب ن]مضت متي نأ مهملا نم ھنأ امك .�Hعملا دلبلا يd ةحصلا عاطق

 

 

 

 .ةيلمعلا اÛwلع يوطنت �Hلا فيلاكتلا عيمجب ةمئاق عضوو ةددعتم تامدخ يذ تامزأ زكرم ءاشنإل ةطخ عضو ن]كراشملا نم بلطا

 

  18تامدخلا ميدقت فيلاكت ريدقت

t ن]تأي دق يتاوللا ءاسنلا ددعل ريدقتب مايقلا ن]عتي .ةلماشلا ةياعرلا \]فوتل ةيرشبلا دراوملا ھصصخت يذلا تقولاو ن]فظوملا ددع 

  .ىندأ دحك ن]نثا نيراشتسم ىIع رفوتي نأ بجي تامدخلا ددعتملا تامزألا زكرم نأ املع ،ةروشملل ابلط

t لخاد تارادإلا ءاسؤر عم تاءاقل تاعامتجالا هذه لمشت .دصرلاو قيسنتلاو طيطختلل ةحلصملا باحصأ فلتخم عم تاعامتجالا 

 .قفاوتلا ساسأ ىIع تاعامتجالا ة\]تو ديدحت متيو .ىرخألا معدلا تاعاطق / تالاكو يIثممو ىفشتسملا

t اركلاو ةلواطلاو تانازخلاو ةيصوصخلا نامضل ءاضفلا ةماقإل ةيتحتلا ةينبلا تادعمÇGH تالاصتالا فيلاكتو بوساحلاو. 

t لمحلا عنم لئاسوو ةيودألا لثم ةيساسألا ةيبطلا مزاوللا ةمئاق dنم ةيضرعلا تاباصإلا نم ةيقاولا ةسبلألاو ةئراطلا تالاحلا ي 

  .اهجاردإ وه مهملا نكلو رخآ ىوتسم ىIع وأ ىفشتسملا تادعم درج ىوتسم ىIع قبس ام ن]مضت ن]عتيو .ىرخأ رومأ ن]ب

t ةددعتملا تامدخلا يذ تامزألا زكرم ليغشتل تاءارجإو تالوكوتورب عضو. 

t لا ةغيصلا عضو – قيثوتلاÊwيذ تامزألا زكرم يفظومو تامدخلا يمدقم لبق نم ةأرملا دض فنعلا تالاحب ةصاخلا قئاثولل ةيئا 

 .ةددعتملا تامدخلا

t ةئيه ءاضعأ تقو اذكو بيردتلا لئاسوو ماعطلا ةفلكو بيردتلا ناكم ةفلكو ن]فظوملا ماوقو بيردتلا مايأ ددع – ن]فظوملا بيردت 

 .سيردتلا

t ن]لماعلا عم تاءاقل – ةيعوتلاو ةرصانملا دوهج dحملا عمتجملا ةداقو ةيلحملا ةموكحلا ءاضعأو ى<وألا طوطخلا يIرشنل سرادملاو ي 

 .ةرفوتملا تامدخلا نأشب ي�ولا

t زكرم تامدخو ةأرملا دض فنعلا نأشب ةيعوتلا لجأ نم تاقاطبو تابيتكو تاقصلم ريوطت – لصاولاو فيقثتلاو مالعإلا داوم 

 .ةددعتملا تامدخلا يذ تامزألا

t فيلأتلاو ليلحتلاو مييقتلاو دصرلا تانايب عمجل ثحبلا ةفلكت. 

 

 

 

 

 

 زكرملا ةماقإ ةفلك رابتعالاب كلذ ذخأي نأ بجيو .ةيجهنم ةقيرطب ةددعتم تامدخ يذ تامزأ زكرم ثادحإل ةردقملا ةفلكلل طيطختلا متي نأ بجي

 .تاونسلا ي<اوتب رركتت فيلاكت يÍو زكرملا ليغشت فيلاكت مث "ةدحاو ةرمل فيلاكت" ي�H Íلا فيلاكتلا ضعب لمشي دق يذلا

 
 اساليد زكارمب ةصاخلا ةيناÂ]ملا – ةيدنهلا ةموكحلا ،ةرسألا هافرو ةحصلا ةرازول 0142-2013 ةطخ ذيفنت جمارب -6 قحلملاو اساليد زكارم ةفلك -5 قحلملا رظنا 18

 نيرمت

 ةصلختسملا سوردلا مهأ
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 قحالملا
 

 

 

 

 1 قحلملا
 

 

 
 

dاننكل ،يدسج ضرم يأ كانه نوكي ال ،انايحأو .قورحلا لثم ة\]طخلا تاباصإلا وأ عاجوألا وأ مالآلا ،تاباصإلاك ،ةعونتم ضارمأل جالع يقلتل ىفشتسملا ى<إ بهذن ،نايحألا ضعب ي 

 ةقلعتم لكاشمو ،ةرركتملا ةخودلاو ،عادصلاو ،قرألا لثم ةيحص لكاشم روهظ ى<إ قلقلا اذه يدؤيو .انتلماعم انترسأ دارفأ ءFGHي امدنع وأ ،لÁÂملا يd ةيلام لكاشمل ارظن رتوتلاب رعشن

 .انتايح ءاÚwأب رعشن انلعجت ةجردل تاطوغضلا دياtÂت دقو .ضيحلا/ةيرهشلا ةرودلاب

 برضلل نضرعت نÚwأب لوقلا نعطتسي انضعبف .ةلاحلا فلم نوؤلمي امنيب بابسألا ديدحت ةيحصلا ةياعرلا ومدقم انم بلطي ،ضارمألا هذه نم يأ ةجلاعمل ىفشتسملا ى<إ بهذن امدنع 

 نم سيلو .انوبرض انبراقأ وأ انيدلاو ،انجوز نأ حوبلا يd دد\tي ام ابلاغ انمظعم نكل .ىفشتسملا ى<إ باهذلا لبق ةطرشلا ىدل ىوكش مدق دق نوكي دق رخآلا ضعبلاو ؛جوزلا دي ىIع

 .ةثداح ةجيتن ةباصإلا نأ ي�دن ،ةقيقحلاب فا\tعالا نم الدبو .عمقلاب رعشن اننولعجي انءابآ وأ انجوز براقأ نأ ف\tعن نأ لهسلا

dلا تابوعصلا نع ثيدحلل ءاضف ءاسنلل مدقن ،اساليد ي�H نأ دقو .\]غلا عم تامولعملا مساقتن ال – تاثداحملا ةيرس نامض عم نههجاوتùGú شم ةردابمك زكرملا اذهt\ةيدلب ن]ب ةك 

 داجيإ يd ةدعاسمللو مËw قوثولل مw¢يعوت تمت ن]بردم ن]ينهم ىIع زكرملا رفوتيو .يابموم يd (CEHAT) ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرمو )MCGM( ى\§كلا يابموم

 ،ئراوطلا تالاح يd ن]موي وأ موي ةدمل تقؤم ىوأم نمو ،ةطرشلا لخدتو ةينوناقلا تاضيوعتلا نم ةدافتسالاو ،ةروشملا بلط ءاسنلل نكمي .ةبعصلا ةيعضولا نم جورخلل ةليسو

 .زكرملا اذه لالخ نم ةموكحلا اÛwلع تقداص �Hلا ةديدجلا ن]ناوقلا نع ةثدحم تامولعم ىIع لوصحلاو

 .2005 ماع يd يرسألا فنعلا نم ءاسنلا ةيامح نوناق دنهلا ةموكح تنس ،نهرسأ دارفأ نم لÁÂملا يd تايتفلاو ءاسنلا ھل ضرعتت يذلا فنعلا ىIع ءاضقلا ى<إ ةيمارلا دوهجلا راطإ يdو

 نم مه\]غ وأ ءابآلا وأ جوزلا براقأ لبق نم اسرامم فنعلا ناك ءاوسف .ھيلإ ن]متني يذلا نيدلا وأ ةفئاطلا نع رظنلا ضغب ةيامحلا ىIع لوصحلا ءاسنلل قحي ،نوناقلا اذه بجومبو

 اذه نإف ،ةينوناقلا فاصتنالا لبس ى<إ نهسفنأب لوصولا نم نÊwيكمت نود لوحت تابوعص ءاسنلا تهجاو اذإو .نوناقلا اذه بجومب ةدعاسملا نم ةدافتسالا ءاسنلل نكمي ،براقألا

 شيعلا ةلصاوم نكمي ،نوناقلا اذه لضفب ،كلذ عمو .ىوأم نودب حبصن نأ ھل ضرعتن يذلا فنعلا نع انثدحت نإ �ùGخن ام ابلاغ .نÊwع ةباين كلذب موقي نأ رخآ صخشل Â]جي نوناقلا

dملا سفن يÁÂنوناقلا اذهف .فنعلا ةمواقمو ل Èwةأرملا ن]كمت ى<إ فد. 

 مtÂليو ."رخآ صخش ىIع فنعلا ةسرامم دحأل قحي ال" راعشب ھيعس يd ادش\tسم ،كلذ قيقحت ى<إ ادهاج اساليد زكرم ىóسيو ؛فنعلا نم لاخ لÁÂمب شيعلا يd بغري انم دحاو لك

 .نÛwف \§كأ ةقث عرزلو ةدحولاب روعشلا نم دحلل ءاسنلا عم لمعلاب اساليد زكرم

 

  

 ءاسنلا ةدئافل تامدخلا ددعتم تامزألا زكرم – اساليد

 

DILAASA - Crisis Intervention Department for Women 

Bandra: Dept. No. 101, Gynec OPD, K. B. Bhabha Hospital, R. K. Patkar Marg, Bandra (W), Mumbai - 50 Time: Mon To Fri - 9:00 

a.m. to 4:00 p.m. / Sat. - 9:00 a.m. to 12:00 noon 

Phone: Direct 26400229 / Bhabha - 26422775 / 26422541 Ext. 4376, Email: dilaasamumbai@gmail.com 

Kurla: K. B. Bhabha Hospital, Belgrami Road, Kurla (W), Mumbai - 70 Phone: 26500241 Extn. 212 Time: Wed. & Thu. - 9:00 a.m. to 

4:00 pm. 
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 نهم ]YZراممل ھجوم قصلم – 2 قحلملا

 ةيحصلا ةياعرلا
 جالعلاو ةياعرلا نم مهم بناج معدلل لوألا طخلا

 

 مكل فشكت امدنع مكيلع بجي ،ةيحصلا ةياعرلا يدوزم مكتفصب

 اw¢مالسو اw¢مارك ةيامح ىIع صرحلا ،FGHنج وأ ي<ÁÂم فنع نع ةيجان

 اههافرو

 

 ةيرسلا نامض

 فشكلا لبق ة\]نتسملا ةقفاوملا ىIع لوصحلاو ،نمآ ءاضف \]فوت بجي

 ةياعرلا مدقم وأ رخآ لعاف يأل ةيجانلا لوح تامولعم نع

 

 طشنلا ءاغصإلا

 تارظنلاب لاصتالا ىIع اوظفاح

 

 راسفتسالا

 ام اوصخلو ،فنعلا ديعصت نع اورسفتساو ،ةحوتفم ةلئسأ اوحرطا

 ةيجانلا ھنع ت\§ع

 

 )ةيسفنلاو ةيدسجلا( ةمالسلا مييقت

 اهولأسا ،رايخكو ؛ىفشتسملا ى<إ لوخدلا ةيناكمإ ةيجانلا ىIع اوضرعا

 تناك اذإ ام

 ھيف ركفت وأ راحتنالا تلواح دق

 

 تامدخلا معدل تامولعملا ميدقت

 نوناق بجومب ةيامحلا يفظومب لاصتالا تانايبب ةمئاق ىIع اوظفاح

 ،يIحملا عمتجملاو ةأرملا زكرم ءاضعأبو ،ي<ÁÂملا فنعلا نم ءاسنلا ةيامح

 معدلا مدقت �Hلا تامظنملابو

 

 عبتتلا ةيمهأ ىIع ديكأتلا

 ةلاحإلا تامدخ نأشب تاظحالملاو ،ةياعرلاو جالعلا

 

 ءارآلاو رظنلا تاهجو ضرف نع عانتمالا

 ةيجانلا درس يd اوككشت ال

 

   ةلصلا تاذ عيضاوملاو ةحصلا اياضق يd قيقحتلا زكرم :ةحص
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 ةيحصلا ةياعرلا نهم ]YZراممل ھجوم قصلم – 3 قحلملا
 
 يرس
 FGHنجلا فنعلل ي�رشلا ÉHطلا صحفلا ريرقت

 ……………… .…………… .......ضيرملا مقر ....... مقر ةيجراخلا تادايعلا ............................................................ ............ ......... ىفشتسملا مسا .1

  ... …........ ……………………………………………………………………… .……… مسالا .2

  ………………………………………… .. . ....... ... .. ... ......................................................................................................... ناونعلا .3

 ----------------------------------- ......... ...... ..)افورعم ناك اذإ( داليملا خيرات .……………………… …………… .. ………… )درو امك( نسلا .4

  .…… .. …................ ……… .. ……… ........ ... …………………………… ... ……………………………………………………………………… )رخآ/�ýنأ/ركذ( سنجلا .5

  ….….. …………………………… ................................................ ............. ................................. ىفشتسملا ى<إ لوصولا تيقوتو خيرات .6

 ………………………………… ... ....................................... ... ...... ............ ...........................تاصوحفلا يd عورشلا تيقوتو خيرات  .7

 )تاعيقوتلاو مسالا(...................................................................................................... لبق نم تبلج .8

  …… .…… .... ………………………… .. ……… ……… .... ……… ةطرشلا زكرم .. …… ... ……………… .... ……………………………………… فيرعتلا ةقاطب مقر .9

  …… .... …………… ............................................................... ............. ............ھسفن فرعيو ،ناكملاو نامزلا يd ھجوتلا فرعي ،ايعاو ناك اذإ .10

  ……… .….. ………… ……………… ..... …………………………… ........ ........................................................... ةيعامتجا ةيسفن / ةينهذ / ةيدسج ةقاعإ يأ .11

 وأ ةينهذ ةقاعإ وأ ،ةيوغل زجاوح وأ ،مكبلا/مصلا ةقاعإ لثم ةصاخ تاجايتحا يÙانلل نوكي امدنع ن]صصختم نيرطؤم وأ ن]يروف ن]مج\tم ى<إ ةجاح كانه نوكتس(

 .)ةيعامتجا ةيسفن

  ضفرلا / ة\]نتسملا ةقفاوملا .12

 …………………… …………… ……………………………… .… :ـب نطاقلا ………………………………………………………………………………… انأ

 :ىIع �Hقفاوم حنمأ

                                    ال   معن     جالعلا لجأ نم ÉHطلا صحفلا  )أ

                                   ال   معن     ي�رشلا بطلا صحف )ب

  ال   معن  ي�رشلا بطلاو ةيريرسلا تاصوحفلا لجأ نم ةنيع ذخأ )ت

 .ي< كلذ حرش مت دقو ةطرشلا غالبإ ىفشتسملا نم بلطي ،نوناقلا بجومب ھنأ اضيأ مهفأ انأ

                              ال   معن     ةطرشلل تامولعملا فشكت نأ ديرأ

 ھنم ةلحرم يأ يd صحفلا اذه ضفر يd يقح اضيأ ي< رسف دقو .تاصوحفلا ىرجأ يذلا بيبطلا ي< اهرسف �Hلا ،ايازملاو رطاخملا كلذ يd امب ءارجإلاو تاصوحفلا نم ضرغلا تمهف

  ........................................... ةغللاب هالعأ ةدراولا تايوتحملا ي< ترسف دقو .ضفرلا ليجست زوجي ھنأ ي< حرش امك ،âGHفرب رثأتي نل ةيبطلا جالعلا نأ كلذ يd امب ،ضفرلا اذه ةجيتنو

 ... ......... .................................. ......................... )بسانملا باوجلا ىIع ةرئاد عض( دعاسم صخش / مج\tم /صصختم رطؤم نم ةدعاسمب

dم /صصختم رطؤم مدق لاح يt\ھعيقوتو ھمسا ليست بجي ،ةدعاسملا دعاسم صخش / مج ........................................................................  

 

 

 

 
 )ةماش / ةبدن يأ( ةيفيرعت تامالع .13

)1( ............................................... 

)2( ............................................... 

 رسیألا ماھبإلا ةمصب
 ةلصلا يذ ي�ارجلا/ÉHطلا لجسلا .14

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 ال  معن )تايتفلل ةبسنلاب( ضيحلا ةيادب

 
 .......................................................………ضيحلا ةيادب نس

 ...........…...................................…ضيحلا ة\tف رخآ    ............................................ اvwدمو ةرودلا لوط - ةيرهشلا ةرودلا خيرات

   ال / معن - صحفلا تقو ضيحلا   ،ال / معن - ثداحلا عوقو تقو ضيحلا

الماح ةيجانلا تناك له
ً

 عيباسأ ......................................................لمحلا ةدم ،معنب ةباجإلا تناك اذإ  ،ال / معن -ثداحلا تقو 

 ...................................................... :ةمدختسملا ةليسولا - معنب ةباجإلا تناك اذإ   ال / معن :لمحلا عنم لئاسو مادختسا

 )حقلُم \]غ / حقلُم( "ب" دبكلا باw¢لا  ،)حقلُم \]غ / حقلُم( سوناتيتلا - حيقلتلا ةيعضو

  

  

  

  

 ھيف قثي يذلا صخشلا / ûGHولا / دلاولا وأ يÙانلا عيقوتو مسا

 )اماع 12 نود( لفطب رمألا قلعت لاح يd ،لفطلا

.................................................................................................... 

 ناكملاو تيقوتلا ،خيراتلا

.................................................................................................... 

 

 دهاشلا ماËwإ ةمصب/ عيقوتو مسا

.................................................................................................... 

 ناكملاو تيقوتلا ،خيراتلا

.................................................................................................... 
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 FGHنجلا فنعلا لجس .أ 15

 
)i( ةثداحلا خيرات )ثداوحلا( ع غلبملاXYا                                       )ii( ةثداحلا تيقوت )ثداوحلا(                                                   )iii( ةثداحلا عوقو ناكم )ثداوحلا( 

)iv( عوبسأ .................................مايأ 7-1 :ةيريدقتلا ةدملا )1( عوبسأ ى6إcن )رهشأ )6( ةتس ى6إ )2( نيرهش............................................)2....................................... 

 ....................................................................ى6وألا :ةرملا............................................................................................................................................................رهشأ 6<

 ...................................................فورعم cdغ تارملا ددع................................................................)رهشأ 6<( نمزم..........................................................تارم ةدع

(v)  مهؤامسأ( ھمساو )نيدتعملا( يدتعملا ددع(……………………..........……………………......................................................................…… 

 (vi) نيدتعملا(يدتعملل يريدقتلا نسلا ...........................……………………نيدتعملا سنج( …………….............................. 

 ..............................……………ةيجانلا عم ةقالعلا عون – )نيدتعملا( يدتعملا فرعت ةيجانلا تناك اذإ

(vii)  خملا/يوارلا :يوارلا لاوقأل اقفو ةثداحلا فصو�d )ةيجانلاب ةقالعلاو مسالا ددح( ................................................................................................................... 

…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............……………............. 

…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............……………............. 

…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............……………............. 

…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............……………............. 

…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............……………............. 

…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............……………............. 

…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............……………............. 

…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............……………............. 

…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............…………….............……………............. 

 ةيفاضإ ةحفص مادختسا ى̧ري ،ةيفاك cdغ ةحاسملا تناك اذإ

 :)ھفصوب مق( دجو نإ ،سرامملا يدسجلا فنعلا عون .ب 15

 
 قرحلا )ةداح ةادأ ،ةداح cdغ ةادأ ،مكللا ،ديلاب( ـب برضلا

 لكرلا ضعلا

 رعشلا دش صرقلا

 سأرلا ىCع برضلا فينعلا زهلا

 ىرخأ قرط بحسلاو دشلا

  .ج 15

i. لا ،لالذإلا ،بس ،ةناهإ( دجو نإ يفطاعلا فنعلا وأ ةيفطاعلا ةءاسإلاt\بيه(:  ............................................................................................. 

ii.  تدجو نإ دويقلا نم عاونأ مادختسا: …………………………………………………………........................……………………………………………………………… 

iii. لا وأ مادختسا¢wدجو نإ ،ءايشألا نم اه\]غ وأ )ةحلسأ( حالس مادختساب ديد:  .........................................................................................................   

iv.  لا¢wع( ةيظفللا تاديدIلاثملا ليبس ى، vwصخش رخآ يأ وأ ةيجانلا ءاذيإ وأ لتقب تاديد vwبالا لجأ نم روص مادختسا ،ھب متtÂدجو نإ )كلذ ى<إ امو ،زا: 

...........................................................................................................……………………  

v. دجو نإ ،)لمع ،دوقن ،ةتالوكوش ،تايولح( ءارغإلا: ............................................................................................................................................................................... 

vi. ىرخأ عاونأ يأ........................................................................................................................................................................................................................................... 

  .د 15

i. لوحكلا / \]قاقعلاب ممست يأ: ....................................................................................................................................................................................................................................... 

ii.   ي�ولل ةدقاف وأ ةمئان ةيحضلا تناك ءاوس dةثداحلا عوقو تقو ي: ........................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................. :ليصافتلا لجس /يدتعملا ىIع ةباصإلل تامالع يأ ةيجانلا تكرت له .ه 15

 :FGHنجلا فنعلاب قلعتي اميف ليصافت .و 15

  :ي<اتلا وحنلا ىIع قاروألا عيزوت متيو .ةقرو لك نم خسن 4 ىIع ي<وألا جذومنلا اذه يوتحي

 ىفشتسملل :ءاضيبلا ةخسنلا ،ي�رشلا بطلا \§تخم :ءاقرزلا ةخسنلا ،ةطرشلل :ءارفصلا ةخسنلا ،ضيرملل :ةيدرولا ةخسنلا

 .جاليإلل ةمدختسملا تاودألا/ةادألا وأ/و ةيدسجلا ءاضعألا/وضعلا فصو ركذا .)فرعأ ال ،ال ،معن :بتكا( مسجلا ءاضعأ نم رخآ وضع وأ ةادأ وأ عباصألا ،بيضقلا جاليإ مت له

 
 يونملا لئاسلا جورخ جاليإلا 

 وأ يدتعملا ،ةيحضلل يدسج وضع قيرط نع بيضقلا ةطساوب ةيحضلا ةحتف

 )رخآ وضع يأ وأ ناسللا ،عبصإلا( ثلاث فرط

 فرعأ ال ال معن ةادأ مادختساب
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 لبهملا( ةيلسانتلا ءاضعألا

 )ليلحالا وأ/و

      

       حرشلا ةحتف

       مفلا

 
 فرعأ ال ال معن يدتعملا لبق نم ةيجانلا مف \§ع سنجلا ةسرامم 

 فرعأ ال ال معن ءانمتسالا ىIع ةيجانلا رابجإ

 فرعأ ال ال معن ةيلسانتلا ھئاضعأ سمل ىIع ةيحضلل يدتعملا رابجإ ،يدتعملل ةيجانلا ءانمتسا

 فرعأ ال ال معن )ةيلسانتلا ھئاضعأل يناجلا راهظإ( ءارعتسالا

 فرعأ ال ال معن ؟)ليلحإلا / مفلا / جرشلا / لبهملا( مسجلا ةحتف جراخ فذقلا ثدح له

    مسجلا ىIع فذقلا ناكم فص ،معنب ةباجإلا تناك اذإ

 مدق ،معنب باوجلا ناك اذإ ال معن ةيجانلا دسج نم ءزج يأ صم وأ سحل وأ ليبقت

 افصو

 مدق ،معنب باوجلا ناك اذإ ال معن ةفطالملا/سمللا

 افصو

 فرعأ ال ال معن *يركذلا ي¼اولا مادختسا

 فرعأ ال ال معن يركذلا ي¼اولا عضو ،معنب ةباجإلا تناك اذإ

 فرعأ ال ال معن * ةبطرم داوم مادختسا

    ةمدختسملا ةبطرملا ةداملا عون فصوب مقف ،معنب ةباجإلا تناك اذإ

 dاهفصوب مق ،ةادأ مادختسا لاح ي:    

    FGHنجلا فنعلا لاكشأ نم رخآ لكش يأ

 ةبطرملا داوملا يÍ امو يركذلا ي¼اولا وه ام ةيجانلل حرشا *

 
 تاظحالم فرعأ ال / ال / معن :يIي امب ةيجانلا تماق له ،ةثداحلا دعب

   ةيلخادلا اهسبالم \]يغت

   ةيلخادلا اهسبالم \]يغت

   اهسبالم فيظنت/لسغ

   ةيلخادلا اهسبالم فيظنت/لسغ

   مامحتسالا

   رواش ذخأ

   لوبتلا

   زا\§لا جارخإ

   )ءاضتقالا بسح اهعيمج وأ اÊwم يأ لوح ةرئاد عض( ءيقلا / رعشلا طشم /مفلا فطش

 ............................................................……..........………….......………………………………………………… ةثداحلا ذنم تقولا نم رم مك

 ……................................................................................. FGHنجلا فنعلا ثودح لبق مفلا / جرشلا / لبهملا نم تازارفإ/يومد فيزن كانه ناك له

 ……................................................................................. FGHنجلا فنعلا ثودح ذنم مفلا / جرشلا / لبهملا نم تازارفإ/يومد فيزن كانه له

  ............................................................................FGHنجلا فنعلا ثودح ذنم ىرخأ ءاضعأ يأ وأ ةيلسانتلا ءاضعألا يd ملأ ؛نطبلا يd ملأ ؛قوقش ؛طوغتلا /لوبتلا دنع ملأ كانه له

  :ي<اتلا وحنلا ىIع قاروألا عيزوت متيو .ةقرو لك نم خسن 4 ىIع ي<وألا جذومنلا اذه يوتحي

  ىفشتسملل :ءاضيبلا ةخسنلا ،ي�رشلا بطلا �dتخم :ءاقرزلا ةخسنلا ،ةطرشلل :ءارفصلا ةخسنلا ،ضيرملل :ةيدرولا ةخسنلا

 ماعلا يندبلا صحفلا .16

i. ط صحف لوأ اذه له¼� ……………………………………………....................................................................................……………… 

ii. مدلا طغض …….....................................……………………… .………ضبنلا……………………………..................................……….………… 

iii. سفنتلا لدعم.……………….....................………………………….  ةرارحلا ةجرد………...................................................………….……………. 

iv. علا ةقدحcن ………………………………………........................................................................………………………………………….……. 

v. ةيجانلل ماعلا يدسجلا هافرلا ثيح نم تاظحالم يأ   …….……..........................................................................…….. 

 تدجو نإ ةيدسج تاباصإ يأ نع فشكلل صحفلا .17

 .)اًدج ردان( ة\]طخ تاباصإ دوجو ى<إ )نايحألا نم \]ثك يd( تاباصإلل مات بايغ ن]ب كلذ حوا\tي دق .اً\]بك اًنيابت FGHنجلا فنعلا ةثداح ءانثأ ةدبكتملا تاباصإلا طمن رهظُي دق

 ،ةبقرلا ،ھجولا ،سأرلا ةورف ىIع اصيصخ تازارفإ ،تافآ ،لمامد ،ىرخأ تاباصإ يأ ،ماليإ ،رسك ،تاقزمت ،حورج ،نانسألا ضع تامالع ،رفاظألا شادخأ ،يدسجلا بيذعتلا تاباصإ ،تامدكلا نع ثحبا(

 .)تاسايقلا ،ةفيخم /ةطيسب ءافشلا مروت تامالع ،اÚwول ،اهلكش ،اهمجح ،اÚwاكم ،تاباصإلا عون لجس .)فادرألاو نيذخفلاو ن]عارذلا ىIعأل ÉHطلا رهظملا ،نيدعاسلا ،ن]مصعملاو ،يدثلاو ،ن]فتكلا
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  )رعشلا نم دشلا/رعشلا فتن لاح يd( ةملؤملا نكامألا نع ثحبلل سأرلا ةورف صحف

  ماليإلا ،�Hجولا مظعلا دادوسا :ھجولا مظع ةباصإ

  ىرخأ نكامأو نويعلا يd يومد فيزن

  ةثللا / مفلاو ن]تفشلل يطاخملا ءاشغلا

  ن]نذألا فلخ

  نذألا ةلبط

  يدثلاو ن]فتكلاو ةبقرلا

  يولعلا فرطلا

  ن]عارذلا نم يIخادلا بناجلا

  نيذخفلا نم يIخادلا بناجلا

  يIفسلا فرطلا

  فادرألا

  )ديدحتلا ىÙري( كلذ \]غ

 
 

 

 

  :ي<اتلا وحنلا ىIع قاروألا عيزوت متيو .ةقرو لك نم خسن 4 ىIع ي<وألا جذومنلا اذه يوتحي

ىفشتسملل :ءاضيبلا ةخسنلا ،ي�رشلا بطلا \§تخم :ءاقرزلا ةخسنلا ،ةطرشلل :ءارفصلا ةخسنلا ،ضيرملل :ةيدرولا ةخسنلا

 ن]مي

 

 راسي

 

 راسي

 ن]مي
 ن]مي
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 ءاضعألل يIحملا صحفلا .18

 :*ىرخأ تاحتف/ةيلسانتلا

 .كلذ قبطني ال امثيح "قبطني ال" عضو جئاتنلا لجس :ةيجراخلا ةيلسانتلا ءاضعألا .أ
 جئاتنلا اهصحف بجاولا مسجلا ءازجأ

  Â]لهدلاو يIيلحإلا خامصلا

  ني\]بكلا نيرفشلا

  ني\]غصلا نيرفشلا

  جلوملاو يطاخملا ءاشغلا

  ةراكبلا ءاشغ

  ناجعلا

  يÙراخلا يIيلحإلا خامصلا

  بيضقلا

  ن]تيصخلا ءاعو/نفصلا

  ن]تيصخلا

  رظبلا

  ني\]غصلا نيرفشلا

  رخآ ءàGH يأ

 .ÉHط جالعل وأ تاباصإ نع فشكلل اًبولطم نكي مل ام راظنملاب لبهملل صحفلا ءارجإ يêبني ال *

 …...………...................……………………………………………………………… هؤارجإ مت اذإ P/S صحف جئاتن

  ……............................................................................………………………………………………………………………… هؤارجإ مت اذإ   P/Vصحف جئاتن

  …………..........................................................................………………………………… P/S وأ  P/V صحف ءارجإ مت اذإ بابسألا لجس

 

 
 )ةلصلا تاذ ةباجإلا ىIع ةرئاد عض( ميقتسملاو جرشلا ةحتف .ج

  

 .................................................. .................................................. .........................................ماليإ / ةمذو / تازارفإ / عومد / فيزن

........................... ....................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...................... 

.......... ........................................ .................................................. .................................................. .................................................. ...................................... 

 )ةلصلا تاذ ةباجإلا ىIع ةرئاد عض( - مفلا فيوجت .د
  .........................................................................................................  ماليإ /ةمذو / عومد / تازارفإ / فيزن

 
...................................................................................................................................................................................................................................

............................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................

........... 
 

 
 

 :ي<اتلا وحنلا ىIع قاروألا عيزوت متيو .ةقرو لك نم خسن 4 ىIع ي<وألا جذومنلا اذه يوتحي

ىفشتسملل :ءاضيبلا ةخسنلا ،ي�رشلا بطلا \§تخم :ءاقرزلا ةخسنلا ،ةطرشلل :ءارفصلا ةخسنلا ،ضيرملل :ةيدرولا ةخسنلا

 ن]مي راسي
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 :يماظنلا صحفلا .19

 .…………………………………………....................................................................………………………… :يزكرملا ÉHصعلا زاهجلا )1

 ..…………..................................................................................……………………………………………… :ةيومدلا ةيعوألاو بلقلا زاهج )2

 ..………...............................................................................………………………………………………………… :FGHفنتلا زاهجلا )3

 ...……..............................................................................…………………………………………………………………………… :ردصلا )4

 ....……...............................................................................………………………………………………………………… :نطبلا )5

 
  يريرسلا \§تخملا / يئافشتسالا \§تخملل تاصوحفلا / تانيعلا عمج .20

 ..........)HbsAg( "ب" دبكلا باY¾لال ي°طسلا دضتسملا رابتخا ،)VDRL( ايسنج ةلوقنملا ضارمألا ثوحب تا�dتخم رابتخا ،ةيرشبلا ةعانملا صقن سوcdف نع فشكلل مدلا صحف )1  

 ...................................................................................................................................................................... لمحلا فشكل لوبلا رابتخا )2  

 ...............................................................................................................................................ةيلخادلا تاباصإلا/ لمحلا فشكل ةيتوصلا قوف تاجوملا صحف )3  

 ..................................................................................................................................................................................... تاباصإلا نع فشكلل ةعشألا صحف )4  

 

  يموكحلا/يزكرملا ي�رشلا بطلا مولع \§تخمل تانيعلا عمج .21

 ..........................................................................................................................................................................ماطحلا عمج قرو  )1

 ............................................................... )ءاوهلاب اهفيفجت دعب ةلصفنم ةيقرو سايكأ ي` اY¾ئبعت بجي( – اهرفوت دنع ةلدأك اهعمج مت �Tلا سبالملا  )2

 
 )لصفنم لكشب اw¢ئبعتو اهميلعت دعب( ءاضتقالا بسح ةيدسجلا ةلدألا تانيع )3

 عمجلا مدع ببس اهعمج متي مل/اهعمج مت 

   )ىرخأ ،ةبيرغ داوم ،�Hم ،مد( مسجلا ىIع عقبلا نم تاحسم

   )ة\]فض 15-10( سأرلا ةورف رعش

   سأرلا رعش طيشمت

   )لصفنم لكشب ،نيديلا اتلك( رفاظألا طشك

   )لصفنم لكشب ،نيديلا اتلك( رفاظألا تاصاصق

   ةيومف ةحسم

   )ةيداع ةروراق( لوحكلا/تاردخملاب ممستلا رابتخاو ،ةئفلا رابتخال مد

   )مويدوصلا ديرولف ةروراق( لوحكلا تايوتسم رابتخال مد

   )"EDTA" كيتيسألا ضمح ي�ابر ن]لثيإلا ن]مأ يئانث ةروراق( يوونلا ضمحلا ليلحتل مد

   )تاردخملا رابتخا( لوبلا

   )ةادأ / يركذ ي¼او / ةيحص طوف / ةدادس( ىرخأ داوم يأ

 

 

 

 :ي<اتلا وحنلا ىIع قاروألا عيزوت متيو .ةقرو لك نم خسن 4 ىIع ي<وألا جذومنلا اذه يوتحي

ىفشتسملل :ءاضيبلا ةخسنلا ،ي�رشلا بطلا \§تخم :ءاقرزلا ةخسنلا ،ةطرشلل :ءارفصلا ةخسنلا ،ضيرملل :ةيدرولا ةخسنلا

 FGHنجلا فنعلا ةثداح عوقو تقو ةيجانلا اÈwدترت تناك �Hلا سبالملا ليصافتو ةمئاق
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This proforma contains 4 copies of each sheet. Sheets are to be distributed as follows: 

Pink - For the patient, Yellow - For the police, Blue - for the FSL, White - for the hospital 

 جرشلاو ةيلسانتلا ءاضعألا نم ةلدألا )4

 )سيك يd دحاو لك عضو بجي - اÛwلع قصلمو ماتخألا عضوو لصفنم لكشب ةنيع لك ةئبعت بجي(

 .حاتملا رطقملا ءاملاب تانيعلا ذخأل ةمدختسملا تاحسملا داوعأ بيطرت بجي *

 عمجلا مدع ببس اهعمج متي مل/اهعمج مت 

   عماللا \]غ ةناعلا رعش

   )الازُم ناك اذإ ركذا( ةناعلا رعش طيشمت

   )الازُم ناك اذإ ركذا( ةناعلا رعش صق

   )DNA رابتخالو يونملا لئاسلا دوجو صحفل( جرفلا نم ناتحسم

   )يوونلا ضمحلا رابتخاو يونملا لئاسلا دوجو صحفل( لبهملا نم ناتحسم

   )يوونلا ضمحلا رابتخاو يونملا لئاسلا دوجو صحفل( جرشلا نم ناتحسم

   يونملا لئاسلا دوجو صحفل )ءاوهلاب ففجم( لبهملا نم ةحسم

   لبهملا لسغ

   لوبلا ىرجم ةحسم

   رظبلا / بيضقلا ةفشح نم ةحسم

 .لوصألا بسح ةنيعلا متخ عم ةطرشلل اهميلست ن]ح ى<إ تاÛwجوتلا بسح تانيعلا ظفح بجي *

 تقؤملا ÉHطلا يأرلا .22

 ... ...............................................رمعلا ................................... )رخآ/�ýنأ/ركذ .......... .......................................... ()يÙانلا مسا( تصحف دقل

 )خلإ ،رواش/امامح )ت(ذخأ( امدعب ،ةثداحلا عوقو نم تاعاس/مايأ دعب.......................................................................................... )فورظلاو FGHنجلا فنعلا عون( نع )ت( غلبأ �Hلا/يذلا

 :يتآلاك يÍ اÛwلإ تلصوت �Hلا جئاتنلا........................................................................................................................................................

  ............. .................................................. .................................................. ........................................ ريراقتلا راظتنا يd ،)ي�رشلا بطلا \§تخمل( اهعمج مت �Hلا تانيعلا  •

       ................ .................................................. .................................................. ..........................................)يئافشتسالا \§تخملل( اهعمج مت �Hلا تانيعلا •

       .................................................. .................................................. .................. ................................ ....................................................... ةيريرسلا جئاتنلا •

       ........................... ....................................... ........... .................................................. ................................................... )تدجو نإ( ةيفاضإ تاظحالم •

 :فوصوملا جالعلا .23

 تاقيلعتلاو عونلا ال معن جالعلا

    FGHنجلا لاصتالاب ةلوقنملا ضارمألا نم ةياقولا جالع

    ئراوطلا تالاح يd لمحلا عنم بوبح

    حورجلا جالع

    زازكلا نم ةياقولا

    "ب "يئابولا دبكلا باw¢لا حاقل

    ةيرشبلا ةعانملا صقن سو\]فل ضرعتلا دعب ةياقولا

    ةروشملا ميدقت

    رخآ

  ...... ……… ..... ...... .......................................... ................................. ........................ صحفلا نم ءاw¢نالا تيقوتو خيرات .24

 .تافلغملا ددع...... .. ...... ...... ..................... .................. و قاروألا ددع .. ... ... ............... ........................................ ................................ريرقتلا اذه نمضتي

 :بيبطلا مسا      :بيبطلا عيقوت

 :متخلا        :ناكملا

 )\§تخملا ريراقت يقلت دعب( يئاÊwلا ÉHطلا يأرلا  .25

 

  :ي<اتلا وحنلا ىIع قاروألا عيزوت متيو .ةقرو لك نم خسن 4 ىIع ي<وألا جذومنلا اذه يوتحي

 ىفشتسملل :ءاضيبلا ةخسنلا ،ي�رشلا بطلا \§تخم :ءاقرزلا ةخسنلا ،ةطرشلل :ءارفصلا ةخسنلا ،ضيرملل :ةيدرولا ةخسنلا

 

 دعب.......................................................هالعأ ةفوصوملا تامالعلاو ..............................................……………… \§تخملا ريراقتو يريرسلا صحفلا جئاتنو ،لجسلا ةاعارم عم ،هالعأ يأرلا معدت جئاتنلا

 ................................................................................................................................................... :نأ ييأر يFGH، dنجلا فنعلا .........   ةثداح عوقو ىIع مايأ/تاعاس رورم

................................................................................................................................................................................................................  

 :بيبطلا مسا      :بيبطلا عيقوت

 :متخلا        :ناكملا

 فيلاكتلا عفد نم ةيحضلل يروف ءافعإ / ةيحضلا/ةيجانلا ى<إ لماكلاب ÉHطلا ريرقتلا نم ةخسن ميدقت بجي
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 ةرامتسا :4 قحلملا

 اساليد ىدل ليجستلا
 

                      يراشتسالا FGHنجلا فنعلا ي<ÁÂملا فنعلا

 

 ءاسنلل تامدخلا ددعتم تامزألا زكرم يd ليجستلا ةرامتسا :اساليد

 )ي<ÁÂملا فنعلاو FGHنجلا فنعلاب صاخ جذومن(

  1 مسقلا

 )تاناخلا عيمج ءلم يêبني(
   

  

 :خيراتلا :ليجستلا مقر

 :ةلباقملا ةياÚw تيقوت :ةلباقملا ةيادب تيقوت

 :ي�رشلا بطلا فلم خيرات :لبق نم ةلاحإلا

 

 

 :)اساليد زكرم لبق نم زجنأ ءاوس(

 

  :)داليملا خيرات( نسلا :مسالا

  اه\]غ  ةيذوبلا  ةيسودنهلا  ةيحيسملا  مالسإلا ةنايدلا

 

 فلملا ةقيثو نم ةيلاتلا تامولعملا ليجست بجي ،ىفشتسملا نم ةلاحإلا لاح يÉH: dطلا جالعلا
 ؟فوصوملا جالعلا وه ام ؟صحفلا فشك امع

 

  قبطني ال  ال  روهشلا  معن   :لمحلا عضو

 

  ةلمرأ  ةلصفنم  )ةيناثلا/ى<وألا ةجوزلا( ةجوtÂم  ةبزاع  ةيندملا ةلاحلا

  قبطني ال  كلذ \]غ  ةقلطم  ةروجهم 

 

 :جاوزلا خيرات/جاوزلا تاونس ددع

 :ھب لاصتالا يêبني يذلا "نمآلا" صخشلا ناونعو مسا

 )مه\]غ ،ءاقدصألا/نا\]جلا ،لمعلا بابرأ ،جوزلا ةلئاع ،ةرسألا( ةقالعلا ددح
 

 )ةيعجرم ةملعم ى<إ ةراشإلا( نمآلا ناونعلا )ةيعجرم ةملعم ى<إ ةراشإلا( ي<احلا ناونعلا

 

 

 

 

 GH÷خشلا/تيبلا :فتاهلا GH÷خشلا/تيبلا :فتاهلا

 لمعلا ناكم / ى<إ

 

 لمعلا ناكم / ى<إ

 ؟كلذ فيك ،معنب ةباجإلا تناك اذإ ،ةديسلاب لاصتالا نكمي له
   لاصتالا نكمي ال  دي\§لا \§ع ةلسارملاب  فتاهلا \§ع

 ميلعتلا

   يوناث  يئادتبا  ةيمأ

   رخآ  ةيبيردت ةرود  يóماج

 ةفيظولا

  ىرخأ       تيب ةبر  ي<ÁÂم لماع  لمعلا نع لطاع

 )ددح( يماظنلا \]غ عاطقلا  يتاذ لغشم  يماظنلا عاطقلا

 :ي<املا عضولا

  )يرهش/ي�وبسأ/يموي رجأ( جوزلا لخد
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  )يرهش/ي�وبسأ/يموي رجأ( ةجوزلا لخد

  )يرهش/ي�وبسأ/يموي رجأ( ةرسألا لخد

  ةلوقنم \]غ           ةلوقنم ؟كمساب كالمأ يأ كيدل له

 

 

 ؟كعم ةماه قئاثو يأ لمحت له

  لافطألا داليم ةداهش  جاوزلا نع ةروص  جاوزلا ةداهش

 ايادهلا/ةجوزلا كالمأ ةمئاق  نيومتلا ةقاطب

 جاوزلا دنع اهل ةمدقملا

  تارهوجملا تالوصو 

 كمساب ةلجسملا تارامثتسالا

 

  ةيحصلا ريراقتلا  بخانلا ةقاطب 

 ةيعماجلا تاداهشلا

 

  يكنب باسح  ةيكلملا قئاثو 

    رفسلا زاوج  ىرخأ قئاثو يأ

 

 لافطألا نع تامولعم
 ىرخأ تامولعم يأ رمعلا سنجلا مسالا

    

 

 ؟يدتعملاب ةيجانلا ةقالع

 لافطألا ،)ددح( ةرسألا ،)ددح( جوزلا ةلئاع/جوزلا

 

  ؟يدتعملا مسا

 ؟لمعلا ناكم فتاه مقرو ناونع
 

 

 

  ؟ةماقإلا ناكم نم ةطرش زكرم برقأ

   ؟ثداحلا عوقو ناكم نم ةطرش زكرم برقأ

 

 ي<وألا تامولعملا ريرقت/ضبقلا ءاقلإب رمألا مقر :خيراتلا

  

 

 

 

 فنعلا لجس :يناثلا مسقلا

 ة\]خألا / ةيلاحلا فنعلا ةثداح ليصافت

 

  :فنعلا خيرات

 ةدحاو ةثداح :فنعلل اÛwف تضرعت �Hلا تاونسلا ددع

  :لمحلا ءانثأ فنعلل تضرعت له

 

 ھل تضرعت يذلا فنعلا عون

 .)اÛwلع ءادتعالا ناكم نع ثدحتلا يd ةأرملا ةدعاسمل مسجلا مسر مادختسا نكمي( فنعلا عاونأ نم عون لك نم ةمالع عضو ىÙري

 

 ي<املا فنعلا FGHنجلا فنعلا يفطاعلا فنعلا يدسجلا فنعلا

 لمع نع ثحبلاب اهل حامسلا مدع سنجلا ةسرامم ىIع بصغلا يظفللا ءادتعالا عفصلا ،برضلا

 ةملؤملا سنجلا ةسرامم  صرقلا

 .لاملا ى<إ لوصولا ةيناكمإ نم اÚwامرح مفلا \§ع سنجلا ةسرامم ىIع هاركإلا مئادلا داقتنالا رعشلا دش

 يÙرشلا سنجلا ىIع هاركإلا شفدلا ،عفدلا

 صاخلا اهلخد يd اهقح نم نامرحلا ةيسنجلا ةعتملا عنم ةلزعلا عارذلا يول
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 اههجو ىIع ضمحلا ءاقلإب تاديدvw ضرألا ىIعو طئاحلا ىIع سأرلا برض

 نيرخآ دارفأ لبق نم FGHنجلا برقتلا ھجولا ىIع مكللا

 ةرسألا نم

 ةقفن يأ ري\§تو حرشب اw¢بلاطم

 ىرخأ ةأرما نم جاوزلاب ديدw¢لا ردصلا ىIع مكللا

 عنم لئاسو لامعتسا نم اÚwامرح اهعم جوزلا لصاوت مدع نطبلا ىIع مكللا

 لمحلا

 ىوأملاو لكألا نم اÚwامرح

 ردصلا ىIع لكرلا

 لاملاب اw¢بلاطم باجنإلا ىIع هاركإلا اvwرسأ دض تاديدvw نطبلا ىIع لكرلا

 رهملا بلط ھجولا ىIع اهلكر

 رخآ  كيكشتلا ةأرملا ميزحت

   ةيكرحلا دييقت مسجلا نم ةفلتخم ءازجأ ىIع ةيرشب ضع راثآ

   ةداح \]غ تاودأ مادختسا

   ألملا مامأ اw¢ناهإ ةداح تاودأ مادختسا

   ةيجوزلا راطإ جراخ تاقالع قنخلا

   اه\]غ مسلا لوانت ىIع اهرابجإ

    اه\]غ

 

 :اvwايح ةصقو فنعلا ةثداح درس

 

 

 ؟فنعلا ثودح دعب ن]لعفت اذام

 )راحتنالا يd نيركفت ،ةطرشلل ىوكش ن]مدقت ،لمعلا ن]لصاوت ،ءàGH ال ،مونلا ى<إ نيدلخت ،لافطألا ى<إ ن]ثدحتت ،يIئاعلا تيبلا ى<إ ن]بهذت ،لÁÂملا نيرداغت ،ةيواز يd ن]سلجت ،ن]كبت له(

 

 ؟ةيسفنلاو ةيدسجلا كتحص ىIع فنعلا رثؤي فيك

 

 

 ؟فنعلاب نورثأتي ةلئاعلا نم نورخآ دارفأ كانه له

  

 هراثآو فنعلا عاونأ سنجلا نسلا مسالا

    

 

 ةمالسلا مييقت

 

 نأ يراشتسالل نكمي ،ةلئسألا هذه حرط لالخ نم .فنعلا نم ديزمل ةأرملا ضرعتت نأ لامتحا اÛwف نوكي �Hلا فقاوملا ضعب هذه .ةيجانلا ةمالس مييقتل ةيلاتلا ةلئسألا حرط نكمي

 .ةدوعلل نامألاب رعشت تناك اذإ امع يراشتسالا اهلأسي ،ةلئسألا هذه حرط دعب .ةنمآ \]غ اvwدوع تحبصأ املك ،"معن" ــــب تاباجإلا ددع داز املك .ةصاخلا اw¢مالس سايق ىIع ةأرملا دعاسي

 نامأ ةطخ عضو بجي .اهسفن ةيامح نم نكمتت ��ح ةأرملا عم نامأ ةطخ عضو مهملا نم ،انه .نامألاب رعشت اÚwأب لوقت دق وأ ةدوعلا ديرت اÊwكل نامألا مدعب رعشت اÚwأ ةأرملا بيجت دق

 .هالعأ ةلئسألا ىIع "ال" ـب ةأرملا تباجأ ول ��ح

 

 

 

 ؟ÔGHاملا ماعلا لالخ يدسجلا فنعلا ة\]تو تديازت له .1

 

 ؟)تاودأ مادختسا ى<إ تابرضو تالكر نم( ÔGHاملا ماعلا لالخ يدسجلا فنعلا ةدش تداز له .2

 

 ؟كلتق نوعيطتسي مÚwأ نيدقتعت لهف ،معنب ةباجإلا تناك اذإ ؟كلتقب ھترسأ وأ وه كددÈw له .3

 

 ؟كيأر يd ديدw¢لا ةيدج ىدم ام ،معنب ةباجإلا تناك اذإ ؟ىرخأ ةأرما نم جوtÂي نأب ھترسأ وأ/و وه كددÈw له .4

 

 ؟راحتنالل ةطخ يأ كيدل له ،كلذ تلواح لهف ،معنب ةباجإلا تناك اذإ ؟راحتنالا يd تركف له .5

 

 ؟ÔGHاملا ماعلا لالخ فنعلا اذه داز لهف ،معنب ةباجإلا تناك اذإ ؟ةرسألا دارفأ ي¼اب وأ/و كلافطأ هاجت فينع وه له .6

 

 ةمالسلا ةطخ

 :)ةيسفنلاو ةيدسجلا ةمالسلا( ةأرملا عم ةمالسلا ةطخ ةشقانم
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 )ةأرملا \]بعت بسح( زكرملا نم ةرظتنملا تاعقوتلا

 لخدتلا - ثلاثلا مسقلا

 )ةأرملا عم ةشقانم(

 

 :)ةطرشلا ىدل ىوكش ،ي�رشلا بطلا فلم( ىواكشلا ليجست

 

 

 :)ةأرملا اÊwم يناعت �Hلا ةيحصلا ىواكشلا حرشا ،ن]ميقملا �ÔGرملا مسق / ةيجراخلا تادايعلا مسق ى<إ اw¢لاحإب مق( ÉHط

 

 

 ،ءاسنلل عامتجا روضح ليبق نم ةددحم تاح\tقم يدصتلا ةيلآ رفوت ؛اهدحو تسيل اÚwأب اهكراش ؛ءادتعالا طمن مهف ىIع اهدعاس ؛اw¢طلغ سيل فنعلا نأب اÚwأمط( يفطاعلا معدلا

 ةأرملا دض فنعلا ثدحي فيكو اÛwف شيعن عسوأ ةيعمق ةينبب فنعلا طبر ىIع اvwدعاسمو ،اÈwدل ةوقلا طاقن ىIع ديكأتلا ؛كلذ ى<إ امو ،تاراهملا ءانبو ،رجألا عوفدم لمع يd طارخنالاو

dتاقوألا مظعم ي(. 

 

 

 .)"يداولاب" ةيلخادلا سرادملا لثم ،لافطألل يوب\tلا معدلا ،تاراهملا ءانب ،لخدلل ةردم ةطشنأ( ي�امتجالا معدلا

 

 

 :ىوأملا

 

 

 )ىرخأ ىواكش ميدقتو ةرامتسالا ألم ةيمهأ حرشو تامولعم( ةطرشلا

 

 

 )قالطلا ،ةقفنلا ،ءاقبلا رمأ ،ي<ÁÂملا فنعلا نم ةأرملا ةيامح نوناق ،يئاضقلا رمألا تاءارجإ ،اهقوقح( ةينوناقلا ةراشتسالا

 

 

 )اvwايح نع ةيلومش \Àكأ ةروص( اهعضول ةأرملا كاردإ :عابطنالا
 

 ةأرملا عضول راشتسملا ليلحت

 

 

 ةأرملا عم ةيلبقتسملا ةطخلا ةشقانم

 

 :ىواكشلا ليجست

 

 :ÉHط

 

 :يفطاعلا معدلا

 

 :ي�امتجالا معدلا

 

 :ىوأملا / نامألا

 

 :ةطرشلا

 

 :ةينوناقلا ةدعاسملا

 

 )ةراشتسالا ةسلج دعب ةأرملا ىIع لاؤسلا اذه حرطا( ؟ةراشتسالا ةسلج دعب نيرعشت فيك

 

 :خيراتلا

 

 :قيرفلا نم تاظحالم
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 زكارم ةفلك :5 قحلملا

 اساليد
      

 )2012( 19ةيدنهلا ةيبورلاب اساليد زكرمل ةيونسلا ةيريدقتلا ةفلكلا

 

 ةطبترملا فيلاكتلا ضعبو ةيحصلا ةياعرلا يدوزمو ن]يراشتسالا بيردتل ةيلوألا ةفلكلا

 ةيتحتلا ةينبلاب

 مايأ 9 – ن]بردملا بيردت

 مايأ 5 – ن]يراشتسالا بيردت

 لكل تاعاس 3 ىدم ىIع ةيبيردت تادحو 3 لقألا ىIع – ىفشتسملا مقاط بيردت

 ةدحو

 عبتتلاو دصرلا ةنجل تاعامتجاو ،تالاحلا ضرعل تاعامتجالا فيلاكت

 ماودب )ة(ضرممو ،ماود فصنب رخآو لماك ماودب )ة(ي�امتجا )ة(لماع :ةيرشبلا دراوملا

 .ماود فصنب يóيبطلا جالعلا يئاصخأو يئزج

 ANM  ،تانايبلا لاخدإب فلكم دحاو يراشتساو ،لقألا ىIع ن]نثا ن]يراشتسا

 ،تايجانلا عم رفسلا ،خسنلاو ةعابطلا ،فتاهلا فيلاكت لمشتو زكرملا ليغشت فيلاكت

 تانايبلا ةرادإو ،تامدخلا ةدوج دصرو فارشإلا

 ،تارامتسالا ألمل بتكم ،تانازخ ،يدارب ،ÇGHارك ،تالواط – ةيتحتلا ةينبلا

 .تادعملا فيلاكت نم اه\]غو قاروألا ،فتاه ،سكاف ،ةعباط ،رتويبمك

 

 ةفلكلا غلبت .155.200 ثانإلا ناكسلا عومجم .ةمسن 337.000 اÚwاكس ددع غلبي يابموم لخاد ةيرادإ ةعطاقم يÍو ،)يابموم برغ( اردناب يd اساليد تامدخلا ددعتم تامزألا زكرم عقي

 .ي<ÁÂملا فنعلا ةضهانمل تامدخ \]فوت ةيغب ةأرما لكل طسوتملا يd ةيدنه ةيبور 19 قافنإ اردناب يd متي ھنأ ��عمب ،ةيدنه ةيبور 3.000.000 ةدحو ليغشتو ءاشنإل ةيونسلا ةيلامجإلا

 مËwادتناو ىفشتسملا يd ن]يلاح ن]فظوم صيصخت مت ھنأل كلذو ،ةأرما لكل ةيبور 9 يأ ةيدنه ةيبور 1.400.000 طقف زواجتت ال ىفشتسملل ةيفاضإلا فيلاكتلا نأ ى<إ ةراشإلا ردجتو

 .)2018 نورخآو ي<اثسود( اساليد زكرم ةرادإل

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 ةيدنه ةيبور 52.38 = يكيرمأ رالود 1 :2012 ربوتكأ 1 خيراتب ةيدنهلا ةيبورلا ى<إ يكيرمألا رالودلا فرص رعس 19
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 ذيفنت ةطخ :6 قحلملا

 اساليد زكارمل صصخملا ةيناS:ملا دنب – دنهلا ةموكح ،ةرسألا هافرو ةحصلا ةرازو ،2014-2013 جمانklلا
 ةدحولا ةفلك يداملا فدهلا  ةيناÂ]ملا دنب

 فلأ ةئامب(

 )ةيدنه ةيبور

 ةح\tقملا ةيناÂ]ملا

 ةيبور فلأ ةئامب(

 )ةيدنه

 قداصملا ةيناÂ]ملا

 اÛwلع

 ةيبور فلأ ةئامب(

 )ةيدنه

 ةصاخ تاظحالم

 اساليد عورشم 7.11

 

  182.6  

 

93.618  

 

 لصفنم ح\tقمل اقفو تاقداصملا

 عورشم نأشب ةلودلا ھتضرع

 اساليد

 

 يندملا لمعلا 7.11.1

 تاÂ]هجتلاو

 

 50.000 غلبم ىIع ةقداصملا 55 66 6 11

 ةرمل قافنإك زكرم لكل ةيبور

 يندملا لمعلا ىIع ةدحاو

 تايفشتسملا يd تاÂ]هجتلاو

 ى\§كلا يابمومب ةطيحملا

 

      ةيرشبلا دراوملا 7.11.2

 ي�امتجالا لماعلا

 ÉHطلا

 ن]يعامتجا ن]لماع ىIع ةقداصملا 26.4 52.8 2.4 22

 20.000 لباقم زكرم لكل ن]يبط

 لالخ رهشأ 3 ةدمل رهشلا/ةيبور

 ةيلاحلا ةنسلا

 لاجملا يd لماعلا

 يçصلا

 لاجملا يd ن]لماع ىIع ةقداصملا 6.6 26.4 1.2 22

 10.000 لباقم زكرم لكل يçصلا

 لالخ رهشأ 3 ةدمل رهشلا/ةيبور

 ةيلاحلا ةنسلا

 لاخدإب فلكملا

 تانايبلا

 لوؤسم بساحم ىIع ةقداصملا 3.17 13.2 1.2 11

 لباقم زكرم لكل تانايبلا لاخدإب

 رهشأ 3 ةدمل رهشلا/ةيبور 9.600

 ةيلاحلا ةنسلا لالخ

 ةقداصملا متت مل ÉH 1 6 6 0طلا قسنملا

 5.000 ىIع ةقداصملا 0.45 13.2 1.2 11 بتكملا فيلاكت 7.11.4

 رهشأ 3 ةدمل زكرم/رهشلا/ةيبور

 نهملا ÇGHرامم بيردت 7.11.3

 ةيحصلا

 ةيبور 20.000 ىIع ةقداصملا 2 5 5 1

 ةيلاحلا ةنسلل

-30 .ص ،ا\tشاراهام .ةيرضحلا قطانملا يd ةيحصلل ةينطولا ةثعبلل 2014-2013 ةلودلا جمانرب ذيفنت ةطخ ىIع ةقداصملا .)2014( دنهلا ةموكح ،ةرسألا هافرو ةحصلا ةرازو :ردصملا

31. 
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 ةيعامتجالا ةكبشلا ليلحت مادختساب برغملا ي: نيددعتملا نRلعافلا رود – 7 قحلملا

 تامظنملا نم ءاكرشلا عيمج( نوكراشملا اهألم �Hلا قاروألا نم ةيعامتجالا ةكبشلا ليلحتب ةصاخلا تانايبلا هذه عمج مت ،)ICRW( ةأرملا لوح ثوحبلل ي<ودلا زكرملا قيرف ةدايق تحت

 ءاضيبلا رادلاو ،سانكمو ،شكارم نم اÛwف تانايبلا عمج مت �Hلا عبرألا ندملا فلأتتو .2019 \§متبس رهش يd برغملا يd تدقع �Hلا لمعلا تاشرو لالخ )ن]لعافلاو عبرألا ةيموكحلا \]غ

 رواشتلا عم ،ةيÂ]لجنإلا ى<إ ةيبرعلاو ةيسنرفلا نم تانايبلا هذه ةمجرت تمتو .ايرهش اÛwف مËw اوقتلا �Hلا تارملا ددعو مËw اوقتلا نيذلا صاخشألاب ةمئاق عضوب كراشم لك ماق .ةزاتو

 .ةدح ىIع ةنيدم لكل ةبسنلاب ،"NodeXL" يd ةفلتخم ةيلوأ تانايب تافلم 4و تانايبلا لاخدإ متو .ةمج\tلا يd ةلمتحملا ءاطخألاو سبلل ة\]ثملا تالاجملا ديدحتل قيرفلا عم

 

 ةيجهنملا

 دعاسملاو ،ماعلا ي�دملا لثم( ةيفيظولا راودألا ركذ دنعو .ةنيدملا بسح تانايبلا عمج قاروأ يd هركذ مت )ةفيظولا بسح( صخش لك ةيمستب ةمئاق عضو مت ،راركتلا يدافتل

 ،ةدحاو ةقرو ىIع يفيظولا رودلا اÛwف رهظ �Hلا تارملا ددعل �G÷قألا دحلا ى<إ ةمئاقلا يd مهروهظ صيلقت متو ،مËwاقلأ ديحوت مت ،تارم ةدع )كلذ ى<إ امو ،ىفشتسملاب ي�امتجالا

 .ةدحوملا خسنلاب نيوانعلا انلدبتساو ةعجارمب انمق مث .ةحضاو \]غ وأ ةلص تاذ نكت مل �Hلا تانايبلا طاقن فذح مت .تانايبلا \§ع ھيف رهظ يذلا تقولا رادقم نع رظنلا ضغب

 ي<امجإ( / SUM (Dα: Dβ) = وأ )*( ةمجنلا ھلثمت يذلا ةلوهجملا تالعافتلا ددع صقان تالعافتلل ي<امجإلا عومجملا طسوتمك اهضرع مت ،ةفورعم \]غ لعافتلا ة\]تو تناك امثيح

 ةسيئرل بسانتملا \]غ \]ثأتلل ارظن ةزاتل ةبسنلاب 10 غلب ھنكل ،شكارمو ءاضيبلا رادلا نم لكل 5و سانكمل ةبسنلاب 4 غلب ثيح ماع لكشب ايسايق طسوتملا ناكو .)* - تالعافتلا

 .ةكبشلا لخاد اً\]ثأت \Àكألا ن]لعافلل رغصأ ةنيع مجح ى<إ تدنتسا ةفورعملا ميقلا نأل ،طسوتملا عافترا ى<إ ىدأ ام اذهو .ةفورعملا \]غ ة\]تولل \]بكلا ددعلاو ،تاردابملا ليعفت ةيعمج

 وأ )صارقألا( يندملا عمتجملا وأ )ةبلصلا تاعبرملا( ةموكحلا يd ةفيظولا سأرلا لكش لثمي .)"أ" لودجلا( رركتم لكشب ترهظ تاعاطق ةعبسل ةبسنلاب ناولألاب سوؤرلا Â]مرت مت

 .ةءارقلا ةلوهس لجأ نم 2,5 دنع سوؤرلا مجح ديدحت مت ،\]خألا يdو .)ةبلصلا تاثلثملا( ن]يعامتجالا نيدعاسملا

 فاوحلا ھيجوت مت .)"ب" لودجلا( يd حضوم وه امك ة\]تولا ميجحت مت ،حوضولل ايخوتو ةءارقلا \]سيت لجأ نم .اًيرهش ن]عم لعافت ة\]تو ليثمتل كمُسلا \]يغتب انمق ،فاوحلل ةبسنلاب

.)"ج" لودجلا( يd حضوم وه امك مت يذلا لعافتلا عون ةفاحلا طمن لثمي ،\]خألا يdو .1,5 يd مهسألا سوؤر مجح ددحو .تالعافتلا أدب نم راهظإل مهسأب
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 ءاضيبلا رادلا

 

 

 ةنطاوملاو ةاواسملل يدحتلا ةيعمج كلذ يd امب ةيموكحلا \]غ تامظنملل ةحضاو ةيزكرم رهظت :ءاضيبلا رادلا

"ATEC"، لل ةيبرغملا ةيعمجلاوt\ةبسنلاب .ديفملا رامثتسالا ةيعمج ى<إ ةفاضإلاب ي�امتجالا نماضتلاو ةيب 

 ليكوو ،ةطرشلا ديمعو ،ىفشتسملاب فنعلا ةدحو سيئر نإف ،انتطيرخ ىIع نيدوجوملا ن]يموكحلا ن]لعافلل

الاصتا \Àكألا صاخشألا مه ةطرشلا مسق سيئرو ،كلملا
ً

 ن]لعافلاب لاصتالا نوكي ام ةداعو .دارفألاب 

 نم %90 لعافتلا نم عونلا اذه لكشيو .لثملاب ةلماعم نود ةيموكحلا \]غ ةمظنملا نم ةردابمب ن]يموكحلا

 الو ،يندملا عمتجملا تايعمج ن]ب تالعافتلا لثمتف ةيقبتملا %10 ـلا ةبسن امأ .اهديدحت مت �Hلا تالعافتلا

 ��عمب ،تاقالعلا لدابت بايغ يd لثمتت ةماه ىرخأ ةطقن كانهو .ةموكحلا ن]ب اميف لعافتلل ةطيرخ دجوت

.تارم 5-1 ،ءاضيبلا رادلا يd تالعافتلا ة\]تو طسوتم لداعيو .سكعلا سيلو رخآلا ى<إ هدي دمي يذلا وه فرطلا سفن نأ

 سوؤرلا نول :"أ" لودجلا

 نوللا عاطقلا

 رفصأ يندملا عمتجملا

 رضخأ ةماعلا ةباينلا

 قرزأ ءاضقلا

 رمحأ كردلا/ةطرشلا

 ي6اقترب ةحصلا

 دوسأ مالعإلا لئاسو

 64,0,0 فورعم cdغ/رخآ

 ملسب ةفاحلا :"ب" لودجلا

 ملسلا مقر ايرهش تالعافتلا

1-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16+ 4 

 ةفاحلا طمن :"ج" لودجلا

 ةفاحلا طمن لعافتلا عون

 بلص ةيموكحلا cdغ ةمظنملا ى6إ ةموكحلا نم

 ةضراع ىرخأ ى6إ ةيموكح cdغ ةمظنم نم

 ةطقن ةموكحلا نcب
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 شكارم

 

الماكت \Àكأ ماظن ةنيدملا هذه يd ز\§ي :شكارم
ً

امئاق لازي ال ماعلا طمنلا نكل ،
ً

 \§كأ زكرمت عم ،

 \§تعت ،شكارم يd انكيرش ىIع ةلادك .ةيشماه \Àكأ ن]يموكح ن]لعافو ،ةيموكحلا \]غ تامظنملل

 نإف ،ن]يموكحلا ن]لعافلل ةبسنلابو .ةيزكرمو اروضح ةيموكحلا \]غ تامظنملا \§كأ ةاونلا ةيعمج

 فاوحلا نم %30و .انتطراخ يd ةيزكرم \Àكألا مه ةطرشلا ديمعو كردلا سيئرو ،كلملا ليكو

 ن]ب وأ يندملا عمتجملا ن]ب تالعافت ساسألا يd اÚwإف ةلدابتملا تالعافتلاب قلعتي اميفو .ةلدابتم

 %77و .تالعافتلا ي<امجإ نم %23 يواست ةعمتجم تالعافتلا نم عاونألا هذه نكل .ةموكحلا

 طسوتم امأ .لثملاب ةلماعملا نم ةليلق تالاح عم ةموكحلا ى<إ يندملا عمتجملا نم يÍ تالعافتلا نم

.تارم 5-1 لداعيف تالعافتلا ة\]تو

 سوؤرلا نول :"أ" لودجلا

 نوللا عاطقلا

 رفصأ يندملا عمتجملا

 رضخأ ةماعلا ةباينلا

 قرزأ ءاضقلا

 رمحأ كردلا/ةطرشلا

 ي6اقترب ةحصلا

 دوسأ مالعإلا لئاسو

 64,0,0 فورعم cdغ/رخآ

 ملسب ةفاحلا :"ب" لودجلا

 ملسلا مقر ايرهش تالعافتلا

1-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16+ 4 

 ةفاحلا طمن :"ج" لودجلا

 ةفاحلا طمن لعافتلا عون

 بلص ةيموكحلا cdغ ةمظنملا ى6إ ةموكحلا نم

 ةضراع ىرخأ ى6إ ةيموكح cdغ ةمظنم نم

 ةطقن ةموكحلا نcب
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 سانكم

 

 

 .قافآ ةيعمج سيئر بئانو لمألا ةيعمج سيئر امه ةنيدملا هذه يd ن]تيزكرم ن]تيصخش مهأ :سانكم

 ةرازو نم ةيعامتجا ةدعاسمو كلملا ليكو ءالؤه ناك ،ةيزكرم \Àكألا ن]يموكحلا ن]لعافلا ن]ب نمو

 .تارم 10 ى<إ 6 ن]ب حوا\tي ة\]تو طسوتمب ةلدابتم %44 ناك ،ةلجسملا تالعافتلا ن]ب نمو .ةحصلا

 ،%44 يندملا عمتجملا ن]بو ،%47 ةبسن ةموكحلا ى<إ يندملا عمتجملا نم تالعافتلا تلجس ،ماع لكشبو

 لعافتلا ة\]تو نأ الإ ،ةجمدم ةلعافلا تاهجلا يd لقأ عونت دوجو نم مغرلا ىIعو .%11 ةموكحلا ن]بو

.ىرخألا ندملا يd اvw\]ظن نم طسوتملا يd ىIعأ لثملاب ةلماعملا ةبسنو

 سوؤرلا نول :"أ" لودجلا
 نوللا عاطقلا

 رفصأ يندملا عمتجملا

 رضخأ ةماعلا ةباينلا

 قرزأ ءاضقلا

 رمحأ كردلا/ةطرشلا

 ي6اقترب ةحصلا

 دوسأ مالعإلا لئاسو

 64,0,0 فورعم cdغ/رخآ

 ملسب ةفاحلا :"ب" لودجلا

 ملسلا مقر ايرهش تالعافتلا

1-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16+ 4 

 ةفاحلا طمن :"ج" لودجلا

 ةفاحلا طمن لعافتلا عون

 بلص ةيموكحلا cdغ ةمظنملا ى6إ ةموكحلا نم

 ةضراع ىرخأ ى6إ ةيموكح cdغ ةمظنم نم

 ةطقن ةموكحلا نcب
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 ةزات

 

الماكت \Àكألا ماظنلا ةنيدملا هذه لثمت :ةزات 
ً

 ةجرد كانه .ن]لعافلا نم ددع \§كأ عم اجامدناو 

 .ةمكحملاب فنعلا ةحفاكم ةدحو ىدل ةيعامتجالا ةدعاسملاو كلملا ليكو ن]ب ةيزكرملا نم ةيلاع

 ةيبسن ةيزكرم كانه لازت ال ،ةزات يd ن]يموكحلا ن]لعافلا ةيزكرم عافترا نم مغرلا ىIعو

 يوذ ةيعمجو قافآ ةيعمجو ،تاردابملا ليعفت ةيعمج \§تعت ثيح ،ةيموكحلا \]غ تامظنملل

 طسوتم غلب ،ةلجسملا تالعافتلل ةبسنلابو .نيزرابلا ن]لعافلا نم ةزات - ةيدسجلا تاقاعإلا

 ى<إ يندملا عمتجملا نم تالعافتلا ةبسن تغلبو .ةلدابتم تالعافتلا نم %56 تناكو 10-6 ة\]تولا

 يd الوحت ةيوئملا بسنلا هذه رهظتو .%31 ةموكحلا ن]بو ،% يندملا عمتجملا ن]بو ،%63 ةموكحلا

 .ةزات يd الإ هدهشن مل تالعافتلا عاونأ
 

 سوؤرلا نول :"أ" لودجلا
 نوللا عاطقلا

 رفصأ يندملا عمتجملا

 رضخأ ةماعلا ةباينلا

 قرزأ ءاضقلا

 رمحأ كردلا/ةطرشلا

 ي6اقترب ةحصلا

 دوسأ مالعإلا لئاسو

 64,0,0 فورعم cdغ/رخآ

 ملسب ةفاحلا :"ب" لودجلا

 ملسلا مقر ايرهش تالعافتلا

1-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16+ 4 

 ةفاحلا طمن :"ج" لودجلا

 ةفاحلا طمن لعافتلا عون

 بلص ةيموكحلا cdغ ةمظنملا ى6إ ةموكحلا نم

 ةضراع ىرخأ ى6إ ةيموكح cdغ ةمظنم نم

 ةطقن ةموكحلا نcب
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