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كرم راوح تاسلج ABعل تاجرخم ةقرو
F

 تامظنم لوح ةا.حلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهيلع تفGBأ ز
XYدملا عمتجملا

Z ا8احضلا يوذ رودو ةأرملا دض فنعلاو د.نجتلاو ءاضقلاو _Y
Z ةلادعلا.  
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 روزلا ريد ت(ب نع ةحمل 

 ة.مkارت ةج.jنك "ة.طارقم8دلاو ناسgإلا قوقحل روزلا ريد تdب" 1ةا.حلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تسّسأ 

 قوقح م.yافمل قّمعم مهف قلخ tإ فدهي ،2NED ة.طارقم8دلل mYZطولا قودنصلا عم لمعلا نم تاونسل

لحملا تاظّفحتلاو ناسgإلا
F

 ناسgإلا قوقح ةفاقث ز>~عت {ع لمعلاو ،تاحلطصملاو م.yافملا كلت ەاجت ة.

 .ةّ.لحم ةّ.قوقح ةفرعم جاتنإ فدهب كلذو ةّ.لحملا ةفاقثلاو بسانjت تالخدتب

Y_ مyاس�و ةكراشملاو راوحلا صرف ززعت ةنمآ ةحاسم ��فوت {ع "ت.بلا" لمع8
Z متجملا كسامتلا ة>;قت�Z 

{حملا رارقتسالاو
F

Z، ةقاعإلا يوذ و با�شلاو ءاس�لا طارخنا عيجش�و _Y
Z ألاgا8اضقلا شاقنو ،ة.ندملا ةطش 

Y_ ام� ةماعلا
Z مهنم ةئف ل� فقاومو حلاصمو بلاطمو تاجا.تحا كلذ. 

 تاسلج )10( تدقُع 2022و �Z 2021اع "ة.طارقم8دلاو ناسgإلا قوقحل روزلا ريد تdب" ةطشgأ نمض

كرم راوح
F

امامتyا ةلادعلا ةمظنم تدصر m Zلا عيضاوملا نم ددع لوح ز
¡

اّ.لحم 
¡

 نا¢ّسلا ةا.ح� قلعتت اهنوك اهب 

Y_ ة.مويلا
Z روزلا ريد ةظفاحم.  

XYدملا عمتجملا تامظنم لمع :تاسلجلا تشقان
Z، ثأت ،ةأرملا دض سرامملا فنعلا ،ءاضقلا عاطق لمع�� 

Y_ ا8احضلا ةكراشم ،م.لعتلا {ع �Zازلإلا د.نجتلا
Z كراش .ةّ.لودلاو ةّ.لحملا ةلادعلا تاراسم _Y

Z تاسلجلا 

كر .ةأرما )51( مهن»ب صخش )83(
F

Y_ تاشاقنلا تز
Z ارلا ةلاحلا فصو {ع ع;ضوم ل�yنم ر>;طتلا ل�سو ةن 

  .ةحلصملا باحصأو �Y®يلودلاو �Y®يلحملا �Y®لعافلل تا.صوت ه.جوت لالخ

 

كرملا راوحلا تاسلج تدقُع
F

Y_ ز
Z ةا.حلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم بتكم _Y

Z لا ةدل�°Aة _Y
Z روزلا ريد ف>ر 

اّ.فرعم مهل.yأتو مهب>ردتب ةمظنملا تماق ءاطشg )10( ا��yسdت {ع فGBأ ،X²Zرغلا
¡

 تاراهملا مهباسك³و 

	
1 https://jfl.ngo/  
2 https://www.ned.org/    
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 ،تاونس ذنم تاراوحلا ��سdت {ع ن>رداق ءاطشg ل.yأت {ع ةمظنملا لمعت .ةمهملا ەذهب ما.قلل ةمزاللا

Y_ ةمظنملا دمتعت ث.ح دوهجلا ەذy نم ءزج مAB yعلا ءاطش�لاو
Z أ مظعمgنيذلا ءاطش�لا دوهج {ع اهتطش 

لوت
F

 .مهب>ردت ت

اصخلم ةقرولا لمش�
¡

{حملا عمتجملا رظن ةهجو م¢8د8أ �Y®ب عضنل مويلا اهقلطن ،تاسلجلا نع 
F

Z ددع لوح 

 .ةّ>;لوألا تاذ عيضاوملا نم
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الوأ
@?دملا عمتجملا تامظنم :ً

A 

ادج لFلق ددع دجاوت
H

OP ةFناسLإلا تامظنملا نم 
A ق روزلا ريدTلاو 2011 ماعلا لYZA اهرود \حنا OP

A م1دقت 

 ةضراعملا ةرطFسو 2012 ماعلا دع= ،لFعُملل ةدقافلا لت ةصاخ ةbcقفلا لئاوعلل تادعاسملا ضع=

لسملا
j

 ناt نrو ةفلتخم تاصاصتخا= تامظنملا تاnoع تسسأت روزلا ريد نم ةعساو تاحاسم >ع ةح

امامت لمعلا نع تامظنملا تفقوت ،اهمظعم لمع وه ةFبطلاو ةFئاذغلا تادعاسملا م1دقت
H

 ةرطFس عم 

لسملا ةضراعملا قطانم >ع ةلودلا مFظنت
j

 �cPطشانلا مFظنتلا فدهتسا ثFح 2014 ماع فصتنم ةح

OP 2017 ماعلا دع= نارودلا @إ تامظنملا لFكش� ةلجع تداع .bcجهتلاو لتقلاو لاقتعالا= �cPيندملا
A 

  .اهنم ةلودلا مFظنت درطو اهيلع ةرطFسلا نم ةFطارقم1دلا ة*روس تاوق تنكمت YZAلا قطانملا

 ا*روس ق�oو لامشل ةFتاذلا ةرادإلا لTق نم ةFندم سلاجم لFكش�و 2017 ماع دع= ةد1دجلا فورظلا

�Pدملا عمتجملا تامظنمل لمع ةحاسم= تحمس
A ظنوjاهلمع تم، tتحالا ةماخض نأ امFلحملا تاجاFّة 

 .تامظنملا لمع= حامسلل اهعفد اهعم لماعتلا >ع ةFندملا سلاجملا ةردق مدعو

OP نآلا تامظنملا لمعت
A بلاو تامدخلا م1دقت لاجم�Fتحتلا ةFإلا تادعاسملا ،ةLناسFلعتلاو ةFءانب ،م 

ادج دودحم ل3ش�و ،�Aمتجملا كسامتلاو مالسلا
H

 OP
A إلا قوقح لاجمLناس. 

0/ تامظنملا نم لومأملا وه ام
 ؟روزلا ريد 1

�cP OPكراشملا قفو
A تحا ةّمث ،تاسلجلاFساسأ تاجاFّفوت >ع تامظنملا لمعت ةbcتحالا ەذه نمو ،اهFتاجا: 

OP لاومألا نم د*(ملا خض لالخ نم يداصتقالا عضولا شاعنإ •
A لتت تامظنملا ەذه ،ةقطنملا¡Z 

امعد
H

OP مدختس¢ 
A فنتل عقاوم راجئ£ساFألا ذLةطش tو ،ب*ردتلا تاعاقو بتا3ملا�oتادعملا ءا 

الضف ،اهbcغو ةFّعارز داومو ءانبلل ةFّلوأ داومو ةFّ¦تكملا
ً

 .لقنلا لئاسو >ع قفني امع 
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OP تاداهشلا ةلَمَحو باTشلا ةئفل ةصاخ لمع صرف �cPمأت •
A ف دهش� يذلا تقولاFةقطنملا ه LسTة 

 .ةعفترم ةلاط=

OP مهاس� YZAلا ةّ*no¯لا رداو®لا لFهأت •
A مسرلا تاسسؤملا لمعFّتاشرولا لالخ نم ،ةصاخلاو ة 

 .ةFلودلاو ةFلحملا تامظنملا تاb²خ نم ةدافتسالاو ةbcغصلا عــــ*راشملا معدو ةFّ¦*ردتلا

�cP OPلعافلا ةFق= بناج @إ ،ةمهاسملا •
A ةقطنملا، OP

A متجملا رارقتسالا @إ لوصولا�A يذلا رمألا 

ارود بعلFس
H

 OP
A حزانلا عيجش��cP ةظفاحملا نم ةرجهلا ةكرح فقوو ةدوعلا >ع. 

 ،A·رلاو ةعارزلا عاطق معد ،قرطلا دFبعتو ءاµ́ه®لاو ەاFملا تاطحم حالصإt تامدخلا �cPسحت •

 .اهددع ةدا*زو سرادملا مFمbZك مFلعتلل ةFتحتلا ة�Fبلا معد
 

F0دملا عمتجملا تامظنم لمع هجاوت 1<=لا تا>دحتلا
1 

�Pدملا عمتجملا تامظنمل لمعلا ةحاسم ترفوت نإ ام
A OP

A ح روزلا ريدYZ ح لازتال تا1دحت تزربYZ نآلا 

 لماعتلا فلتخ1 ،تامظنملا طاشL >ع اهراثآ نم فFفختلا لقألا >ع وأ اهزواجتل ةد1دعلا تالواحملا مغر

OP بعصلا نم تا1دحت ةّمث A@اتلاµو اهتعFبط قفو تا1دحتلا ەذه عم
A احلا تقولا@A اهيلع بلغتلا. 

 ةHّنمأ تا>دحت

 تحت اهيف �cPلماعلا ضع= عضتو تامظنملا لمعل ةFّفارغجلا ةحاسملا ةرقتسملا bcغ ةFّنمألا ةلاحلا قّيضت

لسم ا1الخ د1دهتك ،رداصملا ددعتم د1دهت
j

لسم تاعومجم وأ ةلودلا مFظنتل عب£ت ةح
j

أ ةح
»

 اهفده ىرخ

لسملا وطسلاو ةقnلا
j

 .ةFنمألا ةرطFسملا ىوقلا ةزهجأل نوعT£ي ¾انع لTق نم تاد1دهتو ،ح

 لمعلا نم عنملا

�Pدملا عمتجملا تامظنم ضع= هجاوت
A اعنم

H
OP لمعلا نم 

A و لامش�oةلوؤسملا تاسسؤملا ضفرت ،ا*روس ق 

OP باTسألا ءاد=إ نود= صFخbZلا د1دجت ضفرت وأ ،اهلمع ةلوازمل صFخرت اهحنم تامظنملا نع
A ثكbc نم 

  .ناFحألا
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 تامظنملا لمع طHمنت

OP ةدئاس ةرظن ةمث
A دملا عمتجملا تامظنم لمع لوح روزلا ريد�P

A، م1دقتب تامظنملا رود \ح= صخلتت 

 .مالسلا ءانµو ةFعمتجملا تاحلاصملا >ع لمعلا عئاشلا نم سÁل A@اتلاµو ،تامدخلا �cPسحتو تادعاسملا

A OP>حملا عمتجملا ةجاح نإ
A ملو تادعاسملا م1دقت >ع لمعلا @إ تامظنملا تعفد برحلا فورظ 

�Æاغإلا معدلل هجوملا bcب®لا ل*Åمتلا مجح نأ امt ،جماb²لا نم اهbcغل غّ´فتت
A ألا تاعاطقلل هتيدودحمو

ُ
 ىرخ

 هجوتلا ةFلوؤسم تامظنملا لFمحت نكم1 انهو .اهيف طارخنالا >ع تامظنملا عجش¢ مل ناسLإلا قوقحك

 سفن راركت @إ ىّدأ ام اذهو ،صاصتخالا وأ ةجاحلا مFيقت نع رظنلا ضغ= ةرفاوتملا معدلا رداصم @إ

 @إ تامظنملا نم ددع تلّوحت لاثملا لF¦س >ع .ةفدهتسملا قطانملاو تاعومجملا سفنو عــــ*راشملا

OP طاش�لا
A ودلا معدلا رفاوتل مالسلا ءانب لاجم@A اق=اس اهلمع نم مغرلا >ع

H
 OP

A طقف تامدخلا م1دقت 

OP ةFلمعلا ةb²خلل اهراقتفاو
A مالسلا ءانب لاجم. 

 QR0يلحملا QR0لعافلا عم ةقالعلا

ثؤملا
ّ

�Pدملا عمتجملا تامظنم لمع >ع نور
A OP

A لحملا تاطلسلا :مه روزلا ريدFيعامتجالا ءاهجولاو ة�cP 

 ءالؤه عم قيس�تلا >ع تامظنملا تلمع .ةFلودلا تامظنملاو )نيدلا لاجرو رئاشعلا ءاهجوو خÅيش(

 نrو ،)ةمعادلا تامظنملا عم لماعتلا( ل*Åمتلا نم ردق Êb²أ >ع لوصحلا :لوألا �cPيسÁئر �cPفدهل �cPلعافلا

tاسأ قيس�تلا اذه ناËA غ نأ الإFسا باbZتاFجFمألا رارقتسالا مدعو لمعلل ةم3حم ةYPA اذه نم لعج 

�Pاثلا .عطقتم ل*Åمتلا
A: أل )ءاهجولاو تاطلسلا( لوصولاÊb² �o*انزاوتم نك1 مل قيس�تلا اذه ،ةنكمم ةح

H
 

 لمع= لخدتلا= امهل ةحاسم Ìعأ ام ءاهجولاو تاطلسلا ةمهاسم ددحت ةحضاو لمع ةFجFتاbZسا نمضو

  .تامظنملا
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اDناث
E: ءاضقلا 

FXاضقلا ماظنلا ةHّلاعف
1 

�Íاضقلا ماظنلا ةFّلاعف= YPAعن
A3: احملا ةردق ىدمÎم OP

A لامش �oلصفلا >ع ا*روس ق OP
A ةعوفرملا ىواعدلا 

Êأ .اهنمأو ةقطنملا رارقتسا >ع كلذ سا3عناو ،نوناقلا قيبطتو اهمامأ
j

 رود ءاضقلل نأ >ع نوكراشملا د

OP لعاف
A ةنيعم ا1اضق tسلا نوناق( تافلاخملاbc س >ع¦Fلتقلا ثداوح( تا1انجلاو )لاثملا ل(، tنأ ام 

�Íاضقلا ماظنلا ةFلF3ه نمض b²تعت مFكحتو حلص ناجل لالخ نم ة1اد= حلصلا ق́*ط @إ أجل1 ءاضقلا
A يذلا 

  .ةFّتاذلا ةرادإلا هتسسأ

 تاطاسولا ق́*ط نع ا1اضقلا لح لFضفت @إ ةاضقلا عفد1 ام اذهو طوغضلل ضّرعتي رودلا اذه

OP لوؤسم وأ A>حم مFعز عم ة=ارق وأ ةقالع هل مرجلا بكترم ناt اذإ لاثملا لF¦س >ع ،ةFّعامتجالا
A 

OP اFلع تا*Åتسم
A طارقم1دلا ا*روس تاوقFتاذلا ةرادإلا وأ ةFلاغ اهارجم ەذخأت ال ةلادعلا نإف ةTا

H. 

 ءاضقلا _ع يرئاشعلا فرعلا ZRثأت

ادحاو A>حملا يرئاشعلا فرعلا b²تع1
H

 ةTلغل نأ الإ ،ةFّئاضقلا ةطلسلا لمع قيعت YZAلا تا1دحتلا زربأ نم 

 ةطلسلا لخدتو نوناقلا ةداFس ضرف >ع ةFئاضقلا ةطلسلا ةردق مدع ةجF£نف ،كلذ نورb²ي راصنأ فرعلا

OP ةFنمألا تاسسؤملاو ة1ذFفنتلا
A أ يرئاشعلا فرعلا حبص1 اهلمعÊbÆ قحتFاق

H
 ةقث عم ةصاخ ةلادعلل 

 ةذتاسأو �cPفقثمو )ءاهجوو bcتاخمو خÅيش( رئاشعلا ءامعزك هFلع �cPمئاقلاو فرعلا اذهب A>حملا عمتجملا

	
 0202 وينوي`نار[\ح – ةا0حلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم – ةلادعلا قيقحتل ة0ساسأ تاوطخ :ةلودلا م0ظنت Pانع ةمNاحم 3

https://bit.ly/3E2MFzh  
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 �cPيلحملا ءامعزلا ذوفن نم دحلا نم د= ال هنأ= نوناقلا ةداFس ضرف= نوبلاطملا ىري امFف ،نيد لاجرو

 .ءاضقلا لالقتساو ةداFس نامضل لاومألا سوؤر باحصأو

0/ ءاضقلا تا>ّدحت
 روزلا ريد 1

 .نوناقلا قيبطت باسح >ع فرعلا ةداFس •

لق •
j

�cP OPلماعلا ةءافك ة
A ن ءاضقلا عاطق£Fطارخنالا نع نوناقلا لاجر ضارعإ ةج OP

A عاطقلا اذه. 

OP ةقTطملا �cPناوقلا دّدعتف ،ةحضاو bcغ �cPناوقلا •
A ارورم يروسلا نوناقلا= ءادتبا ةقطنملا

H
 نوناق= 

OP ةقTطملا �cPناوقلا ةفرعم مدع بّ¯س ةFتاذلا ةرادإلا �cPناوق= ءاهتناو ةلودلا مFظنت
A ةقطنملا. 

OP طوغضلل ءاضقلا ضّرعتي •
A ث®لاbc رداو®لا" نم ةرداصلا كلت ةصاخ تاقوألا نمÔن*راش£سملا" 

 .رئاشعلا ءامعزو
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اثلاث
E: نجتلا رثأDازلإلا دKA عL لعتلاDم 

OP ةFّمFلعتلا ةFّلمعلا هجاوت
A بك تا1دحت روزلا ريدbcبرحلا ة1اد= ذنم ة OP

A حو 2012 ماع ةظفاحملاYZ نآلا، 

 لام3تسا نم ةTلطلا فالآ تاnoع مرُحو �cPملعملا فالآ ح(نو لمعلا نع سرادملا نم bcث®لا تجرخ

كمتي ال نيذلا كئلوأ ةصاخ مFلعتلا
j

 وأ ةFّنمأ باTسأل ةFموكحلا ةرطFسلا قطانم @إ لاقتنالا نم نون

 .ة1ّداصتقا

 ،ةTلطلا نم ةد1اbZPملا دادعألل ةFفاt سرادم دوجو مدعو ،دّحوم جاهنم دوجو مدع وه مFلعتلا هجاوي ام مهأ

OPا×لا ددعلا باFغو
A لعتلا رداو®لا نمFمFو ،ةءاف®لا تاذ ةrتعت نb² فbZس ةFتاذلا ةرادإلا ةرطFلضفأ ة Lس¦Fّا

H
 

امعد ةFندملا تامظنملاو ةرادإلا رفوت ثFح اهتاق=اس نم
H

 .ةFمFلعتلا ةFلمعلل 

 يراdجإلا دHنجتلا تاHبلس

�Zاذلا عافدلا بجاو" ضرف ةFتاذلا ةرادإلا تررق
A" شلا >عTاراثآ رارقلا كرت ،با

H
 باTشلا ةئف >ع 

أو هنم ةفدهتسملا
»

  .ماع ل3شÚ ةFمسرلا تاسسؤملا لمع >عو ،ة1داصتقالا ÙAاونلا نم ةصاخ مه�

3ش
j

 نيذلا ةصاخ ،ةFمازلإلا ةمدخلا @إ مهقوس ةFشخ باTشلا ةئف ةرجهل باTسألا مهأ دحأ رارقلا اذه ل

اµ́ه ةموكحلا ةرطFس قطانم اوكرت
H

ألا نم د1دعلا .ة*روسلا ةموكحلا اهضرفت YZAلا ةFمازلإلا ةمدخلا نم 
ُ

� 

ت
ُ

OP �ألا تائم ،مهئانبأ دFنجت مت نأ دع= لFعُم نود= تكر
A عم >ع دمتعت روزلا ريدFنوك1 دقو دحاو ل 

�Zاذلا عافدلا بجاو“ نم ةفدهتسملا ة́*معلا تائفلا نمض لFعملا اذه
A".  

OP مهدFنجت ب¯سÚ اهيدل �cPلماع تدقف اهنإ ثFح تامدخلاو مFلعتلاو ةحصلا تاسسؤم ترثأت
A فوفص 

OP ةFطارقم1دلا ة*روس تاوق
A اعت يذلا تقولا�P

A فFاساسأ تاسسؤملا ەذه ه
H

 ةلهؤملا رداو®لا صقن نم 

 .اهلمع bcيس£ل
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 ؟مHلعتلا _ع يراdجإلا دHنجتلا رثأ فHك

OP مFلعتلا رثأت
A نجتلا تالمح= روزلا ريدFجإلا دTلا ة́*كسعلا زجاوحلا راش£ناو يراYZA تTفلختملا نع ثح�cP 

�Zاذلا عافدلا بجاو" نع
A"، ملعملا >ع بعصلا نم راص�cP لومشملا�cP =اذلا عافدلا بجاو" رارق�Z

A" 

الثم ،سرادملا @إ لوصولا
ُ

 عمجم @إ هجوتلا >ع هتردق مدع ب¯سÚ لمعلا كرت >ع ةسردم ريدم رطضا 

 اذهو يراTجإلا دFنجتلا ب¯سÚ باTشلا نوملعملا ح(ن .ة́*هشلا �cPفظوملا تاTترم ملس£ل FÜAلعتلا ةn®لا

لق
j

ÁÝoعملا ىوتسملا عجارت امt ،ةFمFلعتلا رداو®لا نم ÊbÆأ ل
A أل

ُ
 اوحزن وأ لمعلا اوكرت نيذلا �cPملعملا �

 ةFفاضإ ًءاTعأ ،لافطأو ءاسL مهنم ،لئاوعلا كلت دارفأ لّمح اذهو مهنع دFحولا يداملا دروملا عطقنا نأ دع=

 .ةد1دج دراوم �cPمأتل
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اعPار
E: ةأرملا دض فنعلا  

OP ةأرملا دض سرامملا فنعلا
A ألا ا1اضقلا نم روزلا ريدÊbÆ الدج

ً
 عسوألاو ىوقألا وهو لوألا ،�cPحانج �cPب 

 ةأرملا ةمارك" ظفحل لضفألا وه دFلاقتلاو تاداعلا هتسرك يذلا ةأرملا عم لماعتلا نأ b²تع1 ةFبعش

OP اهقح شÁمهتو 4ثاbcملا نم اهنامرح نم هلمش¢ امم مغرلا >ع ،"اهت�أو
A لعتلاو لمعلاFاثلا ،م�P

A: 1وعد 

اقالطنا ةأرملا عم لماعتلا @إ
H

 راTتعاو ،كاهتناو فنع نم اهيلع سرام1 ام ر*b²ت ضفرو ةFلودلا عئاnoلا نم 

OP قحلا
A لعتلاFسلا ةكراشملاو لمعلاو مFساFغو ةbcاقوقح اه

H
 كلذو اذه �cPب .اهنم صاقتنالا زوج1 ال ةFّساسأ 

OP ةلعافلا ىوقلا دجت مل
A اطسو ةحاسم ةظفاحملا

H
  .اهيلع قافتالا نكم1 

�Pدملا عمتجملا تامظنم لمعت
A فن£ب ́جحلا اذه نم جورخلا >عFم ذnoهأتلا تاعوFهملا لYPA غوbcامم اه 

اقFمع ضوخلا بلطتت ال
H

اقفو ةأرملا قوقح= 
H

اناFحأ- اهرطضت امFف ،ةFلودلا �cPناوقلل 
H

 ل*Åمتلا تاراسم -

 ەاجت ةصاخلا اهت*ؤرب ةكسمتم تناt نrو ،ةFّلحملا ةطلسلا امt ،ةأرملا قوقح= قلعتت عــــ*راشم ذFفنتل A@ودلا

OP اهنáناوق قبطت ال اهنأ الإ ،ةأرملا ا1اضق
A روزلا ريد tق= امFعارم قطانملا ةFساسح ةFلاقتلاو تاداعلا ةFد 

OP ضوخلا بنجتت كلذ= âAو ،ةFلحملا
A طتو اهجاتنإ ةداعإÅ*لحم رظن ةهجو نم اهرFّة. 

 ةأرملا دض سرامملا فنعلا لاiشأ

 :A@اتلاãA tف فنعلا لا3شأ امأ ،ءاس�لا ةاFح >ع تاFعادت اهنم ل×لو ةدّدعتم لا3شأ ةأرملا دض فنعلل

 .ةطلسلا وأ عمتجملا لTق نم ءاوس ةTساحم يأ نود ةأرملا >ع يدسجلا فنعلا ةسرامم وهو :يدسج

 نأ :لوألا :�cPب¦سل �Aمتجملا لوبقلا= ÌPح1 ال هنأ الإ اها1اضق ةدناسمل "ةأرملا راد" ةFتاذلا ةرادإلا تل3ش

	
 1202 ويام̀راsأ – ةا0حلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم – ةأرملا دض klqيمتلا لاoشأ دحأ ثاklملا نم نامرحلا 4

https://bit.ly/391stTd  
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اTلاغ YPAعت هFلإ ءاس�لا ءوجل تاFعادت
H

 نأ= عساو ضفرلا ثFح ،اهعّسوت لامتحاو ةFلئاعلا ةل3شملا قيمعت 

�Pاثلا ،اهجوز >ع ةFعدم اهسفن ةأرملا بّصنت
A: تاذلا ةرادإلا ة*ؤر نأFالوبق لنت مل ةأرملا ا1اضقل ة

ً
اFّلحم 

H
 

 .نآلا YZح

 ةدحاوك -دجو نإ- A@املا دروملا >ع ءالF£سالا وأ ةFمويلا تافو\ملاو لمعلا نم نامرحلا وهو :يداصتقا

OP ةنمFهلا ضرف لا3شأ نم ل3ش وأ باقعلا عاونأ نم
A ملاbPPل. 

 اهنوك ،كراش� ال ةأرملاف ،اهقح= ةTكترملا تاÎاهتنالا ةFلوؤسم اهلFمحتو ةنادإلاو ءاصقإلا وهو :/.متجم

OP ،ةأرما
A لاعفلاFسلا تاFساFعامتجالاو ةFض دودح نمض الإ ةFادج ةق

H
الضف ،

ً
 اهعنم1 يذلا اهرود طFمنت نع 

  .ةرداTملا نم

78 قحلا نم نامرحلا
OP لماt قح= نعتمتي ال ءاس�لا :م;لعتلا /

A لعتلاFم tنولم13 ال ةداع ،لاجرلا ام 

امامت طقس¢ يذلا نهثاbcم نم ءزج نهمFلعت >ع قفني ام بسحFف ەولمÎأ نrو ،ÜAلعلا مهلFصحت
H

 عفش¢ ال ،

OP اهتبغرو اهداهتجا ةأرملل
A إÎلعتلا لامFم. 

OP تارفلا رهن لامش قطانم >ع ةFطارقم1دلا ا*روس تاوق ةرطFس دع=
A نم ةد1دج ةئف ترهظ ،روزلا ريد 

ت ،ةلودلا مFظنت ¾انع ءاسL نهو تاÎاهتنالل ضرعتت ءاس�لا
ُ

 >ع لمعلاt قوقحلا ضع= نم ةئفلا ەذه مرح

 عمتجملا اهشÁعYZA 1لا كشلا ةلاح .مFظنتلا= اهطاTترا رارمتسا لامتحال ةT́*ب اهيلإ رظنُ*و ،لاثملا لF¦س

لسم ا1الخ طاشLو YPAمألا رارقتسالا مدعو برحلا تاونس ب¯سÚ ةT́*غ تسÁل A>حملا
j

 عبات اهضع= ةح

 سفنب اهعFمج مFظنتلا لئاوع لt عم لماعتلاو ةFساسألا قوقحلا نم نامرحلا رb²ي ال كلذ نأ الإ ،مFظنتلل

 .جهنلا

 ةأرملا دض فنعلا باdسأ

 :ةFلاتلا باTسألا @إ فنعلا لا3شأ عاجرإ نكم1



 ةّ>;لوأ تاذ ا8اضقل ةّ.لحم تاّ.صوت :روزلا ريد

Page	13	

لقو ،رقفلا طخ تحت شÁعت YZAلا لئاوعلا ددع دازو ةشÁعملا ىوتسم عجارت ثFح :يداصتقا
j

 صرف ت

  .ةFلاملا دراوملاو لمعلا

OP اهقح ةسرامم نم قّيضت امt ،ةأرما اهنو®ل اهثاbcم نم ةأرملا مرحت ةFّلحملا فارعألاو تاداعلا :/=امتجا
A 

OP رارمتسالا �cPب راFتخالا لاثملا لF¦س >ع ،راFتخالا
A لعتلاFاهقح وأ همدع نم م OP

A تخاFەذه ،جوزلا را 

اناFحأ- ةأرملا عنمت فارعألا
H

OP اهقح نم -
A انوناق قحلا اذهب اهعتمت نم مغرلا >ع اهلافطأ ةناضح

H. 

8?مأ
�Zاوللا ءاس�لا ةاFح >ع تسكعنا ةFنمألا رارقتسالا مدع ةلاح :/

A نهتكرح تددحت Úنم فوخلا ب¯س 

 نوكت YZAلا 5رأثلا تالاح كلذ @إ فاض1 ،تاردخملا äAاعتو ةراجت راش£ناو ،ةحلسملا تا=اصعلا ءادتعا

 .هجراخو لbPPملا لخاد اهتاFعادت نم bcث®لا لمحتتو اها1احض زربأ ةأرملا

	
�q ءاس|لا }ع رأثلا تاklثأت 5

  k� 2021مت�س`لولsأ – ةا0حلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم – روزلا ريد ةظفاحم �
https://bit.ly/3EHN5vC  
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اسماخ
E: احض ةكراشمXاهتنالا اZتا [@

A ةلادعلا تاراسم 

OP ةعساو 6تاÎاهتنا تدهش ،تاونس ةnoع نم ÊbÆأ لالخو ،روزلا ريد
A و اهندم 7فلتخمµنك اهتادل£Fةج 

OP تكراش YZAلا ةFمFلقإلاو ةFّلحملا عا\لا ىوق ددعتو ة*Åمدلا برحلل
A وه كلذ ب¯سو ،برحلا ەذه 

  .ةعراصتملا ىوقلا نم ددعل ةTس�لا= ةظفاحملل 8ةFجFتاbZسالا ةFمهألا

OP برحلا ةلآ فقوت دع=
A سلا رارقتساو 2019 ماعلاFة*روسلا ةموكحلا نم ل×ل ةرط OP

A رهن بونج قطانم 

لع ،هلامش ةFطارقوم1دلا ا*روس تاوقو تارفلا
æ

 لوح تاشاقن تدقُعو ةلادعلا= ةTلاطملا تاوصألا ت

  .9ةFئاضقلا bcغو ةFئاضقلا ةلادعلا هجاوت YZAلا تا1دحتلا

çPملا نإ
A امدق

H
 OP

A ساحمTلوؤسملا ة�cP اهتنالا نعÎتا OP
A ئانجلا ةم3حملا مامأ ا*روسFلودلا ةFامإ بلطتي ة 

افرط ا*روس نوكت نأ
H

 OP
A اسألا امور ماظنËA ملا�ÝoÍ ي نأ وأ ،ةم3حملل ەذهلTةلاحإ @إ نمألا سلجم ردا 

OP ةTكترملا مئارجلا= ةصاخ ةم3حم ءاشLإ وأ ةFلودلا ةFئانجلا ةم3حملا @إ فلملا
A غ اذهو ا*روسbc رفوتم 

OP
A سور ضفر لظFصلاو ا�cP ةوطخلا ەذهل. 

	
 k� 7201مت�س`لولsأ – ةا0حلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم – ة0ّس|ملا ةم[�جلا روصقلاو ةروجلا 6

https://jfl.ngo/4999/ 

 
 .2018 وينوي`نار[\ح – ةا0حلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم – ة�kِع اونوك0ل مهولتق 7

https://bit.ly/3wcI7Ba  

 
�q روزلا ريد 8

 7201 سرام̀راذآ – ةا0حلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم – باهرإلا }ع برحلا ةلداعم �
https://bit.ly/3Oy8qw3  

 
�q ةردا¢ملا تامظنملا نم ةا0حلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم �kتعت 9

ا0لاح ەذّفنت �¬»لا اهعو̈©م لالخ نم ة0ئاضقلا klغ ةلادعلا تا0لآ ةشقانم �
¯

 لومملاو 
 .ة0طارقمsدلا لجأ نم ة²0وروألا ةسسؤملا نم
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0/ ا>احضلا لئاوع رود
 ةلادعلا راسم 1

OP ́حطت YZAلا ةلئسألا مهأ نإ
A و ،ةلحرملا ەذهOP

A ا لظLساحملا تاراسم دادسTة، âA ا1احضل نكم1 ام 

 مهل همّدقت نأ مها1اضقل ةِ¾انملا ةFلودلاو ةFّلحملا ةلعافلا ىوقلل نكم1 امو ،ه= ماFقلا مهــ*وذو تاÎاهتنالا

 .ةFّح ةلادعلا ةFضق ءاق=إل

OP طارخنالا ةلصاوم مهلئاوعو تاÎاهتنالا ا1احضل نكم1
A اهتنا قيثوت دوهجÎإلا قوقح تاLعم ناس 

 اهل اوضرعت YZAلا تاÎاهتنالا ح�o ةFساسألا اهتمهم نوكت ط=اور لFكش�و ،ةFقادصملا تاذ تامظنملا

OP ة1داصتقالاو ةFسفنلاو ة1دسجلا اهتاFعادتو
A سانملا فلتخمTلحملا تاFلودلاو ةFّدوهجلا قيس�تو ،ة OP

A 

 تامظنم عم دوهشلاو ا1احضلا لصاوت لFهس� >ع ةردقلا ط=اورلا ەذهل نوك1 ثFح= قيثوتلا تاFلمع

OP مهيدل ةرفاوتملا تامولعملا= ةمهاسملاو ،ناسLإلا قوقح
A ق ا1اضقلاFاحم مامأ رظنلا دÎلود ضع= م 

 .�²Aوروألا داحتالا

0/ ا>احضلا o1اهأ رظني فHك
 ؟ةHّئاضقلا ZRغ ةلادعلا تاHلآل روزلا ريد 1

çPملا نإ
A OP

A لآFغ ةلادع تاbc ئاضقFساحم تاراسم >ع رثؤي ال ةTمهتملا ة�cP =مئارج با3ترا OP
A ام ا*روس 

OPو ،انه .هطو�o ترفاوت نإ
A سFغ ةلادعلا ةشقانم قاbc ئاضقلاFراركت مدع كلذ نمض1 نأ بج1 ،ة 

الTقتسم تاÎاهتنالا
ً

اnق �cPفتخملاو نيدوقفملا bcصم فشكو �cPلعافلا نع فش®لاو ،
H

 راسم يأ نوك1 نأو ،

�Íاضق bcغ
A س >ع ،ذخأ1 نأ نكم1 ،هعم لماعتلا متي يذلا كاهتنالا مجحو بسان£ي¦Fحلا ال لاثملا ل\، 

 ،ةFحص ة1اعرو ÝAفن معد م1دقتو تاÎاهتنالا ا1احضل ةFسارد حنمو ،ىركذلل دFلختو يدام ض*Åعت ل3ش

 .�cPئجاللاو �cPحزانلل ةنمآو ،ةFّعوط ةدوعو ،رامعإ ةداعrو

0/ مهــsوذو ا>احضلا مامأ تا>دحتلا
  ةلادعلا تاراسمy مهطارخنا 1

OP لثمتت ةFنمأ رطاخم •
A طرخني نم ضرعت لامتحا OP

A تغالا وأ فطخلا وأ لاقتعالل دوهجلا ەذهFلا 

OP
A مأ عضو لظYPA غbc رقتسم. 
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 ة¾انم باسح >ع ةFثاغإلا تادعاسملا م1دقتو شÁعلا لTس عــــ*راشم= تامظنملا مظعم لاغشLا •

 .تاÎاهتنالا ا1احض ا1اضق

 .مها1اضق= ةصاخلا ةطشLألا نع مهــ*وذو ا1احضلا شÁمهت •

OP ةصتخملا تامظنملا ةردن •
A اهتنالا قيثوتÎتا OP

A غ ةدوجوملا تامظنملاو ،روزلا ريدbc ع ةرداق< 

 .تاÎاهتنالا ةفاt ةFطغت

 �cPمهتملا ضعTل ةFلحملا ىوقلا اهرفوت YZAلا ة1امحلاو اهفارطأ ددعتو تاÎاهتنالا ددع دا1دزا •

 .تاÎاهتنالا=

 ةلادع راسم سÁسأت نم عنمت ةد1اbZPملا ة�Fثإلاو ةFبهذملاو ةFقطانملاو ة́*ئاشعلا ةFّلحملا تاعاbPPلا •

�Íاضق bcغ
A مهلئاوعو ا1احضلا طارخنا لقرعتو OP

A ةلادعلا تاراسم. 
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اسداس
E: صوتلاDتا 

OP لخدتلل تاحاbZقا نم نوكراشملا همّدق امو قبس ام >ع ءانب
A tضوم لÅةلادعلا ةمظنم كراش� ،شاقن ع 

كرملا راوحلا تاسلج نع ةرداصلا تاحbZقملا ةاFحلا لجأ نم
j

 تاFصوتلا ەذه نأ ةلادعلا ةمظنم ىرت ،ز

 :ققحتلل ةل=اق âAو اهيلع لمعلا ةلعافلا فارطألا فلتخمل نكم1

F0دملا عمتجملا تامظنم لمع
1 

ادهج تامظنملا >ع بجوي اذهو ،راسم نم ÊbÆأ ةدّدعتملا تا1دحتلا عم لماعتلا بلطتي 
H

اFّفاضإ 
H

 tام 

  .دمألا ل*Åطو رقتسم ل*Åمت صFصخت ةمعادلا تاهجلا >ع بجوي

 تامظنملل A>خاد ر*Åطت -1

 ەذهل ة1ذFفنت ةطخو �cPت�س نع لقت ال لمع ةFجFتاbZسا ر*Åطت ةمظنم ل×ل يروP\لا نم •

 لماعتلا ةFفFكو اهعم نواعت£س YZAلا تاهجلاو ةمظنملا فادهأ ةFجFتاbZسالا نمضتت ،ةFجFتاbZسالا

 يروP\لا نم .ةFلF3هلاو رداو®لا لFهأت ىوتسم >ع A>خاد ر*Åطت نم هجاتحت امو تا1دحتلا عم

اجاFتحا ÊbÆألا تائفلا د1دحتو A>حم تاجاFتحا b²س >ع ةمظنم لt عــــ*راشم ءانب
H

 لخدتلل 

الTقتسم
ً

Z¡طنملا bcغ نمو هنأل اهصاصتخا ةمظنملا دّدحت نأ يروP\لا نمو ،
A ةمظنم لمعت نأ 

OP ةدحاو
A تاصاصتخالا فلتخم. 

 ،ەدع= امو Fé²AتاbZسالا طFطختلا ةلحرم لالخ ةFّلحملا تامظنملا ىوتسم >ع قيس�تلا ةدا*ز •

  .ةقِحتسملا قطانملاو �cPفدهتسملا @إ معدلا هFجوتو دFشbZل

فوت اّمم ةدافتسالا @إ ةFّلحملا تامظنملا �س� نأ •
ّ

 تاb²خ نم ةمعادلا ةFلودلا تاهجلا ەر

OP ةصصختم
A طتÅ*دملا عمتجملا تامظنم ر�P

A. 

ت نأ •
ُ

 نم د*(ي ام وهو ،دراوملا ف¾ هجوأو اهلمع نع ةFلامو ةFنف ة*رود ر*راقت تامظنملا ردص

الضف ل*Åمتلا نم د*(ملا >ع اهلوصح صرف
ً

  .اهب A>حملا عمتجملا ةقث ز*(عت نع 
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 �oاTم bcغ وأ �oاTم ل3شÚ ةمهاسملاو ،رP\لا= ب¯س£لا مدع اهساسأ نوك1 ةFلخاد تاساFس ر*Åطت •

 .�Aمتجملا رارقتسالاو مالسلا ءانب راسم=

قارم معد م1دقت -2
َ

 ةFّلودلا تامظنملا لTق نم طوnoمو ب

 معد هجوت الف صاصتخالا :لوألا :لماوع ةثالث >ع ءانب اهمعد هFجوت ةFلودلا تامظنملا >ع •

OP ةصتخم ةمظنمل مالسلا ءانبل صصخم
A ارألل معدلا م1دقتêP

A عارزلاFمت هجوت الو ،ةÅ*قيثوتل ل 

OP ةطشان ةمظنمل ناسLإلا قوقح تاÎاهتنا
A طلا لقحلاY²A. اثلا�P

A: ة;فافشلا OP
A جوتFفو معدلا هFام 

 ةّ;لحملا ةمظنملا ةردق :ثلاثلا ،ةطشLألل صصخم وه امو ة*رادإلا تافو\ملل صصخم وه

  .ةحنملا م1دقت لTق ب*ردتلا طاbZشا وأ ةحنملا ةرادإ Mع

ادعاسم لخدتلا نم عÅنلا اذه نوكFس
H

 ،ةFلحملا تاجاFتحالا فلتخم عم ةFباجë1ب لماعتلا >ع 

OP ةFلحملا رداو®لا �cPكمتو
A متلا عجارت لاحÅ*ودلا ل@A غت وأbc سلا فورظلاFساFة́*كسعلاو ة.  

OP ةلعافلا تاهجلل دّدحم رود ز*(عت -3
A دملا عمتجملا تامظنم عم اهلمع�P

A 

 ةقرو صFخbZلا مدختس� الأو تامظنملا لمعل تالFهس£لا نم د*(ملا م1دقت ةFلحملا تاطلسلا >ع •

OP لخدتلل
A اهلمع.  

OP لثمتي �²Aاج1إ رود بعل �cPيعامتجالا �cPلعافلاو ءاهجولا >ع •
A تطقن�cP: عم لصاوتلا ةدا*ز :@وألا 

OP ةمهاسملاو تامظنملا
A تحا لاص1إF3سلا تاجا

j
�Pاثلا ،اهل ةFساسألا نا

A: دراوم لالغتسا مدع 

 ةFقطانملا وأ ةFصخشلا حلاصملا قفو تامظنملا لمع هFجوتل ذوفنلاو ة=ارقلا تالصو تامظنملا

 .ة́*ئاشعلا وأ

�Pدملا عمتجملا تامظنم ةطشLأ= مامتهالا ةFمالعإلا تاهجلا >ع •
A فده قيقحتل�cP: ة=اقرلا :لوألا 

�Pاثلا ،اهلمع >ع
A: حملا عمتجملا ف́*عت<A بëدملا عمتجملا تامظنم تازاجن�P

A.  
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 ءاضقلا عاطق

�cP OPكراشملا قفو نكم1
A طت تاراوحلاÅ*لالخ نم ءاضقلا لمع ر: 

�cP OPلماعو قوقحلا تاداهش >ع �cPلصاحلا �cPيعت لالخ نم ةاضقلل ÜAلعلا ىوتسملا عفر .1
A لاجملا 

 �cPلصاحلا bcغ قوقحلا ةTلط اهيف طرخني ءاضقلل دهاعم ءاشrLو ،تاونس سمخ نع لقت ال ةدم

 .ةاضق وأ �cPماحمt لمعلا اوسرام1 مل ن®لو ،اهيلع �cPلصاحلا وأ ةFعماج ةداهش >ع

OP لخدتلا سÁلو ةFئاضقلا ةطلسلا عم نواعتلا ة1ذFفنتلا تاهجلا >ع .2
A نم بولطم كلذك ،اهنوؤش 

 .ةناصحلا ةاضقلا حنمt ةاضقلاو ءاضقلا ÜAحت YZAلا �cPناوقلا رارقإ ةFع*no£لا ةهجلا

�Pدملا عمتجملا تامظنمو مالعإلا موق1 نأ .3
A =قرلا رودFئاضقلا تاطلسلا لمع >ع بFحي£ت نأو ،ة 

 .لمعلا نع فاق1إلا وأ لاقتعالا= د1دهت نودµو ة́*ح= رودلا اذهب ماFقلا مهل ةFلحملا تاطلسلا

�cP OPلماعلا ةفاtو ةاضقلل ة́*هشلا روجألا عفر .4
A داسفلل دح عضول ءاضقلا عاطق OP

A تاسسؤملا 

 .ةFئاضقلا

الTقتسم لمعلا .5
ً

�Íاضقلا ماظنلا دFحوت >ع )ةFنمألاو ةFساFسلا فورظلا تحمس YZم( 
A لامش �oق 

 يدؤي ةFتاذلا ةرادإلل رخآو ة*(كرملا ةموكحلل عب£ي دحاو �cPيئاضق �cPماظن دوجو نإ ثFح ،ا*روس

 .تاعازن @إ يدؤي اذهو ةFضقلا سفن لوح ةددعتم ما3حأ @إ

 مHلعتلا _ع 1|ازلإلا دHنجتلا رثأ

 :/Rاتلا لPشلا�cP Oملعملا �أو مFلعتلا >ع ïAازلإلا دFنجتلل ةFبلسلا راثآلا عم لماعتلا نكم1

نأ تðTي يذلا ملعملا >ع ïAازلإلا دFنجتلا ءاغلإ .1
ّ

 .هت�أل دFحولا لFعملا ه

اصقن مهباFغ ل3شÁس نيذلا ،�cPملعملا حنم .2
H

الFجأت ،هض*Åعت بعص1 
ً

اتقؤم 
H

 ةمدخلا= قاحتلالل 

 .ةFمازلإلا
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�cP OPملعملل ةFمازلإلا ةمدخلا نÊامأ د1دحت .3
A ق قطانم*́Tةلصاوم نم مهنيكمتو مهسرادم نم ة 

�cP OPملعملل ةFمازلإلا ةمدخلا لعج وأ ،مFلعتلا
A فbZةعطقتم تا tف لالخ ةمدخلاbZةلطعلا ة 

 .�cPملعملا ةمدخل ةFنمزلا ةدملا ضFفختو ،ةFفFصلا

ال يرهش A@ام ض*Åعت صFصخت .4
ُ

 .ةFمازلإلا ةمدخلا= �cPقحتلملا �cPملعملا �

�Zاذلا عافدلا بجاو" قفو نيدّنجملا �cPملعملا بتاور عفر .5
A" كسعلا= ةوسأ*́�cP عوطتملا�cP. 

 

 ةأرملا دض فنعلا

 :ةرهاظلا ەذه ةهجاومل تاوطخ= ماFقلا روزلا ريد لخاد تاهجلا نم د1دعلل نكم1

 نم ةFلمع تاحاbZقا تاراوحلا ەذه جت�ت نأ ةروP¾ عم ،ءاس�لل ةنمآ راوح ةحاسم bcفوت رارمتسا .1

 فنع ةلاح ةهجاومل لخدتلا نوك1 نأ لاثملا لF¦س >ع .فنعلا ةرهاظ ةضهانمل ءاس�لا فرط

اّ*� هتجوز دض جوز نم سرامم
H

OP ةصاخ 
A فت لولح داج1إل @والا هلحارمçP

A =لا\Pفقو @إ ةرو 

3شم تاعومجم ةمهملا ەذهب علطضت نأو ،فنعلا
j

اFّمسر ةل
H

 نم فلأتت ةFّلحملا تاطلسلا لTق نم 

�cP OPصتخم ءاطشLو ءاهجوو نيد لاجر
A نلع نوك1 الأو ،ةأرملا قوقح لاجمFا

H
 tةأرملا راد لعف1 ام، 

ادح عض1 دق اذه
H

 كاهتنالا مجح قفو لخدتلا اذه روطتي نأ >ع ،�ألا ت£ش� نم عنم*و فنعلل 

  .ءاضقلا مامأ ةTساحملا @إ لص1 نأ @إ ەراركتو

�Pدملا عمتجملا تامظنمو ةFلحملا تاطلسلا د*(ت نأ .2
A ارم ددعÊهأت ةداعإ زFتافّنعملا ءاس�لا ل، 

  .ءاسL اهدوقت ةbcغص تاعوnoمل معدلا م1دقتو

اعنم ركTملا جاوزلا ةرهاظ عنم .3
H

امات 
H

�Pدملا عمتجملا تامظنم >عو ،
A رارمتسالا OP

A ف́*عتلا تالمح 

امومع عمتجملاو صاخ ل3شÚ ءاس�لا >ع جاوزلا اذه رطاخم=
H. 
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0/ تا~اهتنالا ا>احض ةكراشم
 ةلادعلا تاراسم 1

 .ةFئاضقلا bcغ ةلادعلا وأ ةTساحملل ةFلودلاو ةFلحملا دوهجلا نم ًءزج مهــ*وذو ا1احضلا نوك1 نأ .1

OP ا1احضلا ط=اورو ةFقوقحلا تامظنملا تاb²خ نم ةدافتسالا .2
A لقإلا لودلاFمFغو ةbcلا اهYZA تدهش 

 .ةFلخاد تاعا¾

OP ةمهاسملا وأ ،ةدّحوم تاناFب ةدعاق ءانب >ع لمعلا .3
A لودلا دوهجلاFةلادعلا راسم= ةصتخملا ة 

 .ةدحتملا ممألا فا�oإ تحت ةدّحوم تاناFب دعاوق لFكش£ل ةفداهلاو

�cP OPطرخنملا bcغ مهــ*وذو ا1احضلاو ،ا1احضلا ط=اور لماعتت نأ .4
A لحملا تامظنملا عم ،ط=اورلاFة 

 .تاÎاهتنالا قثوت YZAلا ةFّقادصملا تاذ ةFلودلاو

 

 


