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يداشرتسالا ليلدلا
ةفاجلا تائيبلا يف ريجشتلل



 هدئاوفو ريجشتلا

يعارملاو،ةيدوألاو،تاباغلا:لثم،ةيعيبطلااهعقاوميفةيربلاتاريجشلاوراجشألاةعارزريجشتلابدَصقُي
كلذو،ىرقلاوندملالوححايرلاتادصمو،ءارضخلاةمزحألاو،راحبلالحاوسو،تاضورلاو،ضايفلاو،ةيعيبطلا
،ةفدهتسملاعقاوملاوةقطنملاةعيبطلةبسانمةيرجشةفاثكبو،ةمئالملاةيلحملاةيتابنلاعاونألامادختساب
اهسفنىلعدمتعتلتاتابنلاكَرُتتكلذدعبو،ريجشتلاةيادبيفاًدودحمنوكيةداعيرشبلالخدتلانأباًملع
.ددحملاعقومللةيخانملاةيبسنلازَِيملاقفو

 ريجشتلابدوصقملا

ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيئيبلا ريجشتلا دئاوف

عونتلاةداعتساو،اهراهدزاوةيعيبطلاةيتابنلالئاوملاُظِْفح
،تاثولملاصاصتماو،ءاوهلاةدوجنيسحتو،يئايحألا
،اهفارجناعْنَموةبرتلاةدوجنيسحتو،سقطلافيطلتو
فصاوعلانمدحلاو،لامرلافحزُفْقَوو،رحصتلاةحفاكمو
،ةيفوجلاوةيحطسلاهايملاةمادتسانيسحتو،ةيرابغلا
يفةمهاسملالالخنم،يخانملاريغتلاعمفيكتلازيزعتو
.نوبركلليعيبطنوزخمِقَْلخ

:ةيئيبلا دئاوفلا
ةيفيظوصرفُقْلَخو،ةيئيبلاةحايسلازيزعت
ةيوناثلاةيذغتلاريفوتو،يلحملاعمتجملل
.ةيرطعلاوةيئاودلاوةيبطلاو

:ةيداصتقالا دئاوفلا

ةحصلانيسحتو،ةايحلاةدوجزيزعت
.سفنلانعحيورتلاو،هيفرتلاو،ةماعلا

:ةيعامتجالادئاوفلا



 ةكلمملا يف ريجشتلا تايدحت زربأ

ةكلمملا قطانم مظعم عقت
 ةفاجلا تائيبلا قاطن نمض

 فافجلا ةديدشو

لدعم ضافخناةرارحلا تالدعم عافترا
 راطمألا طقاست

ةبرتلا ةدوج ُروهدَت
 اهلكآتو اهتيرعت ببسب

 طوغضلاو ةيبلسلا تاسرامملا
 يتابنلا ءاطغلا هاجت ةيرشبلا

 )قرطلا ُّقَشو ينارمعلا عسوتلا(

 ةعورزملا راجشألا ةيامح ىلإ ةجاحلا
 باطتحالاو رئاجلا يعرلا تاسرامم نم



 ريجشتلا يف ةيلحملا تاتابنلا مادختسا ةيمهأ

ثُّولت للقتو ،لامرلا فْحَزو ةيبسنلا ةبوطرلا عافترا يف مهستو،رحصتلا نم ُُّدَحتو ،اهتابنإ ةعرسو ،اهروذب رَْثن ىلع دعاست
 .راطمألا لوطه لدعم ديزتو ،ةرارحلا ةجرد عافتراو ءاوهلا

 وأ ةدمسأ بلطتت الو ،اهومن دعب يرلا ىلإ جاتحت الف ،اًبلاغ راطمألا هايم ىلع دمتعت ثيح ؛هايملل اهكالهتسا ةلقب زيمتت
.ةضفخنم اهب ةيانعلا فيلاكت نأ امك ،تاديبم

 .يئايحألا عونتلا راهدزال اًّيلاثم اًنطوم نوكت

.ةيلحاسلا ةماهت لوهس يف تيكسملاك ةيلحملا تاتابنلا باسح ىلع رشتنت ةدروتسملاو ةليخدلا تاتابنلا



 ريجشتلل ةفدهتسملا عقاوملا

 تاهزنتملا عارزتسا ةيلحاسلا قطانملا ةيعيبطلا يعارملا ةيدوألاو ةيلبجلا تاباغلا
 ةيربلاو ةينطولا

ةينطولا تاهزنتملا ليهأت ةداعإ
 ةيلحملا راجشألاب ةيربلاو
 باطقتسال ةبسانملا
 اهُّيَر نكمي يتلا ،نيهزنتملا
.َجلاُعملا يحصلا فرصلا هايمب

 راجشأ ةعارزب َفدهتُست
 رحبلا لحاوس ىلعفورجناملا
 ةعارزبو ،يبرعلا جيلخلاو رمحألا
 يف ةحولملل ةمواقملا تاتابنلا
 .ةيلخادلا ةيحلملا تائيبلا

 اهعارزتسا نكمي قطانم
 ةيلحملا تاريجشلاو راجشألاب
 اهمهأو ،ةيبسنلا ةزيملا تاذ
 ةَِّدح ليلقت ىلع اهتردق
 لامرلا تيبثتو ،ةيرابغلا فصاوعلا
.ةكرحتملا

بسح راجشألا ةعارزب َفدهتُست
 جاتحت ثيح ؛عقوم لك ةعيبط
نيب ةدمل ةيانعلاو يرلا ىلإ ًةداع
 ةيادب نم طقف تاونس3 ىلإ2
.اهعارزتسا

 ءارضخلا ةمزحألا
 حايرلاتادصمو

 نابثكلا ةكرح ليلقتو ،ةيرابغلا فصاوعلاو حايرلا ةَِّدح فيفختل ؛ةينكسلا تاعمجملاو ىرقلاو ندملا لوح عَرُزت ءارضخلا ةمزحألا
 ققحي نَقتُم يسدنه لكشب مََّمُصت ةمزحألا هذهو ،ةبسانملا باشعألاو تاريجشلاو راجشألا نم ةمزحأ اهيف عَرزتُستو ،ةيلمرلا
.يئيبلا ضرغلا



 لتشملا يف اهتاعارم بجاولا تاداشرإلا ضعب

 ةبرتلا عون ةعارزلا ةقيرط لتشملا زيهجت عقوملا رايتخا ةعارزلا دعوم
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 ،هعارزتسا دارملا عقوملا ةسارد بجي
 ،ايفارغوبطلاو ،ةبرتلل ةلماكتم ةسارد ُلَمَعو
 ةيتابنلا عاونألاو ،ةحاتملا هايملا رداصمو
.باشعألاو تاريجشلاو راجشألا نم ةمئالملا
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ددععَضوُيو،ةبرتلابةعارزلاسايكأُأَّبَُعت
؛دحاولاسيكلايفروذب4-2نمبسانم
قمعبو،تابنإللجئاتنلضفأىلعلوصحلل

ةيطغتروذبلاىَّطَُغتاهدعبو،مس2
،َلقُعلاقيرطنعةعارزلامتتدقو.ةفيفخ
ةديجتافصاومتاذتاهمأنمَُّصُقتيتلا
.تابنإلانمضيامب
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فيرخلاوعيبرلايلصفيفةعارزلامتت
وأضافخنالبقكلذو،تابنلاعونبسح
ةعارزكلذكو،ةرارحلاتاجردعافترا
دعوملايفنوكتعقوملايفتالتشلا
لوطهمساومنمةدافتسالل؛هسفن
.ةعقوتملاراطمألا

 لقن ىنستيل ؛عارزتسالا عقوم نم بيرق لتشم ةماقإ لَّضفُي
 ،هلخاد ةفدهتسملا ةيتابنلا عاونألا ةعارز متت يكل ،تاتابنلا
 .عقوملا ىلإ اهلقن نيحل بسانملا لكشلاب اهتيسقتو ،اهؤامنإو

ةييمطلا ةبرتلا وأ ةفيفخلا ءارفصلا ةبرتلا يف ةعارزلا لَّضفُي
 .ىطرآلاو ،اضغلا :لثم ،اهضعبل ةيلمرلا ةبرتلاو ،تاتابنلا بلغأل



 ةيسقتلا جمانرب

؟ةيسقتلا جمانرب وه ام
ةيلمعلاهذهو،ةدعابتمتارتفىلعنوكيثيحباًّيجيردتيرلاُضَْفخ

ةيخانملاةئيبلاوفافجلاةرتفةمواقمل؛تابنلاةيسقتلاًّدجةمهم

.ريجشتللةفدهتسملاقطانملابلغأيفراطمألاِّحُشلاًرظن،ةيوارحصلا

:جمانربلا نم فدهلا
 بيعشتو ،اهومنل ةددحم تايلمعب راجشأللتاسارغلا ُمْعَد•

 هايم نم ٍفاك ردق ىلع لوصحلا ضرغب ؛ةبرتلا يف يرذجلا عومجملا

.راطمألا هايم وأ يرلا

 ةفاجلا ةيئيبلا فورظلا ةهجاوم يف اهسفن ىلع تاتابنلا دامتعا•

.اهريجشت فدهتسملا ةقطنملا يف ةفاجلا هبشو



 ةعارزلا مسوم بسح تاتابنلل يرلا هايم تايمك

 فيرخلا لصف يف ةعارزلا عيبرلا لصف يف ةعارزلا

 ةنسلا
 ةعبارلا

 ةنسلا
 ةثلاثلا

 ةنسلا
 ةيناثلا

ةنسلا
ىلوألا سرغلا ةنس  رهش ةنس

0 0 0 0 N/A رياني
0 0 0 60 L N/A رياربف
0 20 L 40 L 60 L N/A سرام
0 20 L 40 L 60 L N/A ليربإ
0 20 L 40 L 60 L N/A ويام

20 L 20 L 40 L 60 L N/A وينوي
20 L 20 L 40 L 80 L N/A ويلوي
20 L 40 L 60 L 80 L N/A سطسغأ

0 0 40 L 40 L N/A ربمتبس
0 0 0 40 L 80 L )سرغلا ةيادب(ربوتكأ
0 0 0 0 60 L ربمفون
0 0 0 0 40 L ربمسيد

60 L 140 L 300 L 520 L 180 L ةنسلا يف هايملا ةيمك
 ةدحاولا ةلتشلل

1200 L هايملا ةيمك عومجم
 ةدحاولا ةلتشلل

 ةنسلا
 ةعبارلا

 ةنسلا
 ةثلاثلا

 ةنسلا
 ةيناثلا

 ةنسلا
 رهش ةنس سرغلا ةنس ىلوألا

0 0 0 0 N/A  رياني
0 0 0 0 N/A رياربف
0 20 L 40 L 40 L 80 L  )سرغلا ةيادب( سرام
0 20 L 40 L 40 L 60 L  ليربإ

20 L 20 L 40 L 40 L 60 L  ويام
20L 20 L 40 L 60 L 60 L  وينوي
20L 20 L 40 L 60 L 60 L  ويلوي
20L 40 L 40 L 60 L 60 L سطسغأ

0 0 20 L 20 L 40 L  ربمتبس
0 0 0 0 20 L  ربوتكأ
0 0 0 0 0  ربمفون
0 0 0 0 0  ربمسيد

80 L 140 L 260 L 320 L 440 L  ةنسلا يف هايملا ةيمك
 ةدحاولا ةلتشلل

1240L هايملا ةيمك عومجم
 ةدحاولا ةلتشلل



 ديعاوم ددحت يتلا لماوعلا
تاتابنلل يرلا هايم تايمكو

 هومن ةلحرمو تابنلا عون

ةقطنملا يف ةدئاسلا ةيخانملا فورظلا
)راطمألا مسوم( ريجشتلل ةفدهتسملا

 ةبرتلا ةعيبط

هايملا رداصم



 ريجشتلا ةقيرط

 ريجشتلل عقوملا زيهجت
 ةيعونل اًقفو اهقامعأ دَّدُحتو ،هيلإ تالتشلا لَْقن دارملا عقوملا يف ُرَُفحلا زَّهُجت
نيلكوبلا ةلآب وأ اًّيودي رْفَحلا نوكي نأ نِكمُي .ةبرتلا ةعيبطو اهمجحو تاتابنلا
 مجحبو ،نيمظتنم ضرعو قمعب رفحلا نوكي نأ بجيو ،ةثيدح ةينقت يأ وأ
 ةبسانم رَُفحلا نيب ةفاسملا نوكت نأو ،)مس100 × مس80 × مس80( يبيرقت
 عاونألل م4و ،ةيرجشلا عاونألل م6 ،لاثملا ليبس ىلع .ةعرزتسملا عاونألل اًقفو
رفحلا متي ،ةيلمر ةبرتلا تناك اذإو .عقوملا ةعيبط بسح ىلعو ،ةيريجشلا
 ضيوحت عَنصُيو ،اًّيودي رفحلا نوكيف ةيلبجلا قطانملا يف امأ ،ضيوحتلا ةقيرطب
سكع نوكتو ،ىرخألا ةيئاملا تاقالعلا يف رثؤت ال ثيحب ،ةرفح لكل ةبرتلاب
 ةتبنلاب ةصاخلا رفحلا َمدُرتو ،راطمألا داصح ةيجهنم قفو هايملا نايرج هاجتا
 .مس8 عافتراب بئاوشلاو تاتابنلا روذجو راجحألا نم ةيلاخ ،ةديج ةيعارز ةبرتب
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 ريجشتلا ةقيرط

 ديمستلاو ةيعارزلا ةبرتلا زيهجت
بجياذل؛تاتابنلاومنيفاًّيساسأاًرصنعةيعارزلاةبرتلاُّدَُعت
تاتابنلاومننامضل؛ةيئاذغلارصانعلابةينغوةديجةبرتريفوت
تاتابنلاروذجوراجحألانمةيلاخنوكتنأدبالو،لضفأةروصب
ةدمسألاوتانسحملاوتانوكملاىلعيوتحتو،بئاوشلاو
باشعألاوحالمألانماًيلاخاًلمر%50:ةنيعمبسنبةيوضعلا
.اًنيط%40و،اهريغوءانبداوموتافلخموةراضلا
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 ريجشتلا ةقيرط

عقوملا يف تالتشلا ظْفِح
 اهتعارز دعوم ىتح ةديج ةلاحب اهئاقبو تالتشلا ظفح نامضل
:يلي ام ىعارُي نأ دب ال ،عقوملا فورظ عم اهتملقأو

 تاوطخلا لكب مايقلاو ،حايرلاو سمشلا ةعشأ نم اهتيامح-1
 .ةديدجلا عقاوملا عم اهملقأتل ةمزاللا

 ةعارزلا ةيلمع لودجل اًقفو نيعم بيترتبو ةرشابم اهعيزوت-2
.عقاوملاب

 ءاهتنالا دعب الإ اهتعارز عقاوم ىلإ لتشملا نم اهلقن مدع-3
 .اهتعارزل ةمزاللا رَفُحلا زيهجت نم
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 ريجشتلا ةقيرط

 ةعارزلا لامعأ ذيفنت
نكامألابةددحملاوةأيهملارَُفحلايفتالتشلاعَرُزت
،دمتعملاريجشتلاعقومليليصفتلاططخمللاًقفو
عم،طَرِْشمبةيكيتسالبلااهسايكأةلازإدعبكلذو
رسكيأنودبواهروذجبةطيحملاةبرتلاىلعةظفاحملا
ةبسانمداعبأبةرفحلاطسوةلتشلاعَضوُتو.تيتفتوأ
رطقفصنلقيالثيحب،اهليرذجلاعومجملامجحل
عم،مس25نعقمعلالقيالو،مس20نعةرفحلا
.ًاديجةرفحلاَُّكُدتمث،ةلتشللتاماعدتيبثت
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يعيبطلاىوتسملاىلإطوبهلاةيناكمإلةصرفةبرتلاءاطعإل؛ةلتشلاعْضَولبقةعاس24كَرتُتو،ًاديجاًرمغءاملابرَُفحلاَرمُغت
ثيحب،ةقيمعًةَّيَراهسْرَغدعبةلتشلاىورُتو.يعيبطلاىوتسملانعطوبهلالاحيفةبرتلانمديزمفاضُينأىلع،ةديجةيوستبو
ضرألاءاقبنمضييذلالكشلاب،ةرارحلاةجردو،ةعارزلامسومو،تابنلاعونبسحكلذدعبيرلاىلاوتيو،ءاملانماهتيافكذخأت
.اًّيسأرواًّيقفأاهومنوضرألايفةلتشلاوسرلةبسانمةبطر



 روذبلا رثن لبق اهتاعارم بجاولا طورشلا

؟روذبلا رثنب دوصقملا ام
 ةرمعملاوأ ةيلوحلا تاتابنلا روذبل ةرشابملا ةعارزلا قيرط نع ،اهب يتابنلا ءاطغلا ةيمنتو ،اهتيجاتنإ نيسحتو ،ةروهدتملا يضارألا ةداعتسال ةليسو
 .عارزتسالا نم فدهلاو ةيخانملا فورظلاو ةبرتلا عونل ةبسانملا راجشألاو تاريجشلاو باشعألاوتايلجنلا نم

 :فدهلا
 .ةكلمملا يف ةيعيبطلا تاباغلاو يعارملا ةيمنت

 :بسانملا تيقوتلا
 قفاوي يذلا ،- هللا نذإب- راطمألا مسوم لوخد تقو
 .ربوتكأ رهش

 :ةفدهتسملا عقاوملا
 فادهتسا نكميو ،رئاجلا يعرلا نم ةيامحلا رصنع رفاوت نامضل ةيوعر عقاوم
.اًّيعيبط ةيامحلل ةلباقلاو ةاعرلا نع ةديعبلا ةحوتفملا عقاوملا

لغرلا
دارعلا
حيشلا
نارمضلا

سرفلاحلطلاردسلا

خرملاىطرألاةثورلا
اضغلاجفرعلاعصملا
فطقلاديودلاثمرلا

 :ةفدهتسملا روذبلا عاونأ

 :روذبلا رثن قيثوت
 ىدم قيثوتو ،اهدعبو رثنلا تايلمع لبق روصلاب ةمعدملا ريراقتلا ربع متي
 .هزارحإ مت يذلا نسحتلا



 روذبلا رثن لبق اهتاعارم بجاولا طورشلا

.ةيعيبطلااهتازيمباهظافتحاواهتمالس

.ىرخألافانصألاروذبوبئاوشلانماهُّولُخ

.ةيرشحلاوةيريتكبلاوةيرطفلاتاباصإلانماهُّولُخ

.ةيرشحلاوةيريتكبلاوةيرطفلاتاباصإلاعنمتةدامبروذبلاةجلاعم

ءانثأاهبررضلاقِحَليتلاوأةنفعتملاوةبطرلاروذبلامادختسامدع

.لقنلاوأنيزختلا

01
02

03
04
05



 روذبلا رثن ريياعم
.اهظفحواهفيفجتقرطو،اهرثندارملاروذبلاعمجةقيرطةفرعم•
نوكسلارسكىلإجاتحتيتلاروذبلاةلماعمو،روذبلاتابنإرابتخا•

.اهروذبليعيبطلا
.)داصرأللينطولازكرملا(ةعقوتملاةيرطملاتالاحلابرثنلاةيلمعطبر•
رثندارملاعقاوملايفةرشتنملاوةدوجوملاتاتابنلابةماتلاةفرعملا•

.اهيفروذبلا
ةداعإل؛ةقطنملكيفضارقنالابةددهملاروذبلارثنىلعزيكرتلا•

.ةيعيبطلااهتئيبيفاهنيطوت
.اهتيمنتوةقطنملكيفةدوجوملاتاتابنلاىلعةظفاحملا•
ةميقهلواًّيلحمًاتابنناكولىتحةيلصألاهتئيبريغيفتابنرَشنُيال•

هريثأتةيناكمإلكلذو؛ةقطنملافورظلهتمءالمتتبثو،ةيداصتقا
.ةقطنملاكلتيفةدئاسلاتاتابنلايفاًلبقتسم



 ةفدهتسملا عقاوملا رايتخا تاداشرإ
روذبلارثنلةبسانملاعقاوملارايتخا
ريياعملانمريثكىلعتاريجشلاوراجشألاتاتابنروذبرثنعقومرايتخادمتعي
.بسانملامسوملا:اهمهأنميتلاو،نابسحلايفاهذخأبجييتلا،ةيئيبلا
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اهتلاحوةبرتلاعون
.روخصلاوحالمألانماًبلاغةيلاخلاوةبصخلاوةقيمعلاةبرتلاتاذعقاوملارايتخالَّضفُي

عقوملاةيفارغوبط
،ضرألاحطسلمئالمرادحناىلععارزتساللفدهتسملاعقوملايوتحينألَّضفُي
يفمهسييذلا،اًليلقجومتملاوأردحنملاوطسبنملاعقوملالضفياًمومعو
.اهداصحوهايملاعمجتايلمع

:يعرلانمعقوملاةيامح
ومنتلتاتابنللةصرفلاحنميام،اهبيعرلانمةيامحلاةيلمعذيفنتلهسييتلاقطانملاوأ،يعارملاتاجيسمعقاوميفرذبلامتينألضفي
.اهيفرثنلامتيسيتلا،عقاوملاةيجاتنإوةلاحيفريبكنُّسحتهنعجتنييذلارمألا،مساومةدعلعقوملايفاهروذبرثنتورثاكتتو

:راطمألاهايمداصحويحطسلانايرجلا
ةيفاكتالدعمىقلتتيتلاعقاوملامادختسانمدبالو،عارزتسالاءدبلىلوألاروهشلايفاًصوصخ،ةيفاكةيضرأةبوطرعقوملايفرفاوتتنأبجي
لالخاًمئالماًعيزوتةعزومنوكتنأنسحتسييتلا،)لويسلا(يحطسلانايرجلانمةمهمتايمكلبقتستو،)ملم200نعلقتال(راطمألانم
.اهروذبرثندارملاةيتابنلاعاونألاومنوتابنإووسرلةمئالمةروصبراطمألامسوم



 روذبلا رثن ةيلمعل ةينفلا تاداشرإلا
ٍديأبةناعتسالالالخنم،)رَُفح(روجوأطوطخيفرذبلاوأ،رشابملايوديلارثنلاةقيرطبرذبلامتي
:ةيلاتلاقرطلاىدحإعابتابكلذو،ةبردم

يوديلارذبلا
ةفورعملاةيعارزلاقرطلاىدحإلاًقبطاهديهمتوعقوملاضرأةئيهتًالوأمتت
روذبلارَثُنتمث،ةيحطسلاقدانخلالمعبوأتاثارحلابوأةيوديلاتالآلامادختساب
.اًّيودي

:تالآلابرذبلا
نمةديدععاونأدجوتو،اهرفاوتلاحاهتعارزوروذبلارثنتالآمادختسانكمي
.هتاذتقولايفروذبلاةعرازلهدهمتوعقوملائيُهتيتلاتالآلا

:رايطنودبتارئاطلابرذبلا
طورشلاوتابلطتملاةاعارمبجيو،ةعساشتاحاسمىلعروذبلارثنلمدختست
اهقلطتيتلاروذبلالابقتسالةبسانمعقاوملاةبرتنوكتنأاهنمو،ةمزاللا
.اهيف)زنوردلا(
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مكل ًاركش


