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غ�ضظظ� اسائ�ر ا��عاذظئ ا���سطئ ض�غ�ورة غثا�ر طظ �ق�ع� ا���د ا��ح�رضئ �حضض شّس�ل ���تغ�ة اق�ا��سغئ، واقصاخ�دغئ
وا���جغئ ��ظ ا��ةا��. غةإ أن غاط ذ�� �حضض طط�عس وذي طسظ�. طثشعسعن �حسعرعط ��قظا��ء إ�� طةا�سعط، غصعم

ا��عاذظعن وا��عاذظ�ت �اسجغج صثر�عط سط� ا�ا�بغ� �حضض س�طغ طظ �عئ، وسط� ا����ع�ئ شغ ��عر طةا�سعط ا�ثي غحة�
سط� اقدط�ج �حضض دا�ط.   

 
طظث س�م 2012، غصعم ��ظ�طب �سجغج �ط�عاذظئ ا���سطئ ا�ثي �ظ�ثه اغضعغا�س،  شغ ا�ح�ق اقوج� وح��ل اش�غصغ�، ���ح�اضئ ط�
ب��ن طآج��ت، سط� �سجغج ا��عاذظئ واقدط�ج، وا�ثش� �ة�ه ا�حسعر �����آو�غئ.  وذ�� �عثف ��سغض شد�ءات �طتعار ا���اعح

��عا�عئ ا�اتثغ�ت ا�اغ �عا�عع� ا��ةا�س�ت. �حة� عثه ا��ص�ر�ئ ا��عاذظغظ وا��عاذظ�ت سط� اق�اجام ����ح�رضئ ا���سطئ شغ
ا�اشغغ� ا��ةا�سغ ا���ا��.  

واسغً� �تص� وط�آو�غا� ����ح�رضئ شغ �ت�غظ أو��ع

طةا�س�.

ط�اعسئً� صغط تصعق اقظ��ن وآ�غ�ت �ظ�غثع�. 

��تبً� ���غصئ ظصثغئ و�ظ�ءة �اة�ر�� ا�ث�خئ وأشض�ره

ا���ئصئ. 

��تبً� شغ طح�ضض طةا�س� وطح�رضً� شغ اغة�د تطعل

�ع�. 

ط��ع�ً� �حضض شس�ل ودغ�عص�اذغ شغ �ظ�غث

ا��ئ�درات ا��ط�عجئ �خ��� طة�ض ا��ةا�� وا�ئطث. 

ا��عاذظئ ا���سطئ عغ ا��ح�رضئ ا��ّس��ئ وا�ثغ�ص�اذغئ طظ

صئض أش�اد ا��ةا�� �عثف ارج�ء آ�غ�ت ا�اظ�غئ وا��ش�عغئ.

وغضعن ا��عاذظ ا���سض: 

ط� عغ ا��عاذظئ ا���سطئ؟

�ض�ظ طص�ر�ئ ا��عاذظئ ا���سطئ شغ جائ سظ�خ� ط�ا�تغئ
�عغء ا���غص �عثه ا��عاذظئ ا����عة. �ثش� عثه

ا��عاذظئ قدط�ج صغط تصعق اقظ��ن شغ تغ�ة افش�اد،
وذ�� ��دض �ظ�ء و�سجغج طس�رشعط وطع�را�عط

وطئ�درا�عط.  �ط �خ�غط عثه ا��ص�ر�ئ ���غصئ �ع��
ا��عاذظغظ ا�� ط��ر غآدي �عط �ئظ�ء طةا�سعط و���ن

اجا��ارغئ عثه ا��ئ�درات.  
 

��س� ا��ص�ر�ئ �ثسط ا�صغط اقغة��غئ، وصغط تصعق
اقظ��ن، وطح�رضئ ا��ؤ�ت ا��ع�حئ شغ ا��ةا��. ���سث

ا��ص�ر�ئ ا��ةا�س�ت سط� �طص �ع طعآ�غ �ط�ح�رضئ
و�ط�عاذظئ ا���سطئ سظ ذ�غص �ظ�ء اجا�ا�غةغ�ت �تض ا�ظجاس�ت

�حضض جط�غ و�عغؤئ افش�اد ضغ غضعظعا أضب� �د�طظً� ط�
ا��ة�عسئ. 

ط� عغ ا��ص�ر�ئ ا���غ�غئ �ظعب
ا��عاذظئ ا���سطئ؟   
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ُغئظ� عثا ا�ظعب اجاظثًا سط� ا�صظ�سئ ��ن ضض اظ��ن غ�اط� تصعص�. وطظ و�عئ ا�ظز� عثه، شعغ �ح�ض
ضض ��غ� ا�ظ�س، وطظ ��ظعط افش�اد ا��ع�حغظ. غ�ا�ض عثا ا�ظعب ���وي ا���ص �غظ ��غ� أش�اد
ا��ةا�� دون ��غغج. سظ ذ�غص دسط اجاصق�غئ طّقك ا�تصعق و�ت�غض أخت�ب ا���آو�غئ ( ا�تضعط�ت

وح�ض��ع�) �عا�ئ��ع�، غحة� ا�ظعب ا�ص��ط سط� تصعق اقظ��ن طح�رضئ ضض حث� شغ ا�ئت� سظ تطعل
�ّظ��ئ ��ح�ضض ا��ةا��. وق �ث ان �حا�ض ا��ئ�درات سقص�ت طئ�ح�ة ط� ا�صعاسث وافجج وا��ئ�دئ ا�اغ

�ائظ�ع� ا��ظزعطئ ا�ثو�غئ �تصعق اقظ��ن.  

          ا�ظعب ا�ص��ط سط� تصعق اقظ��ن:

غ��ضج عثا ا�ظعب سط� ا�صظ�سئ ��ن ا�عثف طظ ا�اسطغط عع �ظ�غئ صثرات اقحث�ص سط� �حضغض س���عط
ا�ث�ص طظ �قل دراجئ و�تطغض ا�صعى اق�ا��سغئ ا�اغ أدت، شغ ا����غ إ�� ا�تث طظ �غ�را�عط. غ���
عثا ا�ظعب  �ثش� واس��ء صغ�ئ ��ح�رضئ ا��س�رف وا�اة�رب ا���دغئ شغ طة�ل تصعق اقظ��ن واس��ء
ش�ص أضئ� قجاثثام ا�ا�ضغ� ا�ظصثي �ة�ه ا��ساصثات وا�صغط ا�حثخغئ. ���ضج ا��ص�ر�ئ ا�اح�رضغئ شغ

�سطغط تصعق اقظ��ن سط� بقبئ دس�ط�ت ر�غ�غئ: اس��ء صغ�ئ �طاة��ئ ا�حثخغئ ضظص�ئ اظ�قق
�ط�ح�رضغظ، �سجغج ا�اتطغض وا��ض� ا�ظصثي، ��عغ�اجا�ا�غةغ�ت ا��ئ�درات. 

           ظعب �ح�رضغ �اسطغط تصعق اقظ��ن:  

غ�اظث �سطغط ا��عاذظئ ا���سطئ سط� ا��ضعظ�ت ا�ا��غئ: 

ط� عغ ا��ضعظ�ت ا���غ�غئ �ظعب ا��عاذظئ ا���سطئ؟ 

��ا�ض عثه ا�صغط أن اتا�ام تصعق اقظ��ن، شغ ا�تغج ا�غعطغ ا�ُ�س�ش، غ��ئ� �ضغ�غئ ادط��ع� شغ
ا��طعضغ�ت ا�غعطغئ وشغ س�طغئ ا�اعاخض. غآدي إع��ل أتث ا�صغط ا�� جطعضغ�ت وط��رج�ت ��غغجغئ و

�ع�غحغئ. عثه ا�صغط أج�جغئ شغ دسط طئ�دئ ا�ض�اطئ وا����واة ا�طا�ن �حضقن ط��ضج اقسقن ا�س���غ
�تصعق اقظ��ن. أن اجاغس�ب عثه ا�صغط ��وري �ئظ�ء طعاذظئ ش�سطئ.  

دسط ا�صغط ا��ائ ا��د�ظئ شغ ا�سقن ا�س���غ
�تصعق ا�ظ��ن: 

�سجغج صغط تصعق ا�ظ��ن شغ ا�ا��سقت ا�غعطغئ 

اقتا�ام  |  ا���آو�غئ  |  ا����واة  |  ا�دط�ج  |  ا�اس�ون  |  ا�اد�طظ
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��ا�ض عثه ا�صغط أن اتا�ام تصعق اقظ��ن، شغ ا�تغج ا�غعطغ ا�ُ�س�ش، غ��ئ� �ضغ�غئ ادط��ع� شغ
ا��طعضغ�ت ا�غعطغئ وشغ س�طغئ ا�اعاخض. غآدي إع��ل أتث ا�صغط ا�� جطعضغ�ت وط��رج�ت ��غغجغئ و

�ع�غحغئ. عثه ا�صغط أج�جغئ شغ دسط طئ�دئ ا�ض�اطئ وا����واة ا�طا�ن �حضقن ط��ضج اقسقن ا�س���غ
�تصعق اقظ��ن. أن اجاغس�ب عثه ا�صغط ��وري �ئظ�ء طعاذظئ ش�سطئ.  

اقدط�ج طظ طظزعر �ظثري: 

غصعم عثا ا�ثسط سط� و�عد طغّ��غظ وداس�غظ �ع�� و�ظ�غث اقجا�ا�ةغ�ت، و��طغظ اقدوات وا�اصظغ�ت
ا�د�ورغئ �ثسط أش�اد ا��ةا�� شغ �ععدعط ��ش� ط�اعى تغ��عط اقصاخ�دغئ واق�ا��سغئ، إظع�ء

ا�سظش و��عغ� صغ�دات دغ�صعاذغئ ودسط افش�اد شغ اتا�اطعط �ثوا�عط وت��غئ ا�ئغؤئ طظ تع�عط.
غ��ض عثا ا�ثسط �س�ص ا��غّ��غظ وا�ثاس�غظ إ�� أ�سث طظ ا�ثورات ا�اثرغئغئ شغظئشغ سطغعط أغدً� �ظ�ء

ا�اجام ا��ة�عسئ شغ عثا ا�س�ض وا�ت��ظ سط� دغ�عطا� ودسط ا�اشغغ� ا��ةا�سغ ط�اث ا�ا�بغ� شغ
طةا�س��عط ا��تطغئ. 

دسط و�غ�غ� طئ�درات طةا�سغئ:  

اصا�اح ��� �اتدغ� وصغ�دة طة�عسئ ططاجطئ شغ �ظ�غث طئ�درة طةا�سغئ �عثف اتثاث �شغ�ات سط�
ا���اعى ا���دي وا��ةا�سغ وا�عذظغ. �سث أن غاط �تدغ� ودسط ا��ة�عسئ، ش�ن أسد�ءع� غطاجطعن

����ح�رضئ شغ افظح�ئ ا����ئ�ئ �����اتض ا�ث�ج. 

ا��ئ�درات ا��ةا�سغئ شغ ��ج ط�اتض

ا���تطئ افو�� - اجاضح�ف ا�ثاش�

ا���تطئ ا�ب�ظغئ - اجاضح�ف ا��غ�ق

ا���تطئ ا�ب��بئ- �تثغث ا�اشغغ�ات وا�اث�غ� �طس�ض

ا���تطئ ا��ا�سئ- ا�صغ�م ���س�ض / �ظ�غث ا��ئ�درة

ا���تطئ ا�ث�ط�ئ- ا�اصغغط وا��ا��سئ
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�ئت� ا��ة�عسئ شغ دواشسع� �ط�ح�رضئ شغ س�طغئ اق�اجام ���اشغغ� اق�ا��سغ. �ئت� ا��ة�عسئ شغ
سقص�ت ا�اص�رب ا�اغ ���� ا��ةا�� و�تثد ا��خ��� ا��اص�ر�ئ وا��اد�ر�ئ ا�اغ غ�ضظ أن �آب� سط� ��عر
ا��ةا��. ض�� و�اس�ف سط� ا��خ��� ا�اغ ���عط شغ ا�اص�رب أو ا�ائ�سث ا�اغ غ�ضظ أن �آب� سط� ��عر
ا��ةا��. �ئت� ا��ة�عسئ اغدً� شغ صغط تصعق اقظ��ن و�تثد أجج دغظ�طغضغ�ت ا��ة�عسئ ا��ّس��ئ. 

ا���تطئ اقو��: اجاضح�ف ا�ثواش� 

�ئت� ا��ة�عسئ ا��غ�ق ا�س�م ��ظ ا��تغ� ا�ثي �سغح ��ظ�، ض�� �اس�ف سط� رع�ظ�ت تصعق اقظ��ن
ا�اغ �آب� سط� �عدة تغ�ة ا��ة�عسئ. 

ا���تطئ ا�ب�ظغئ: اجاضح�ف ا��غ�ق  

�ت�ول ا��ةعسئ �ثّغض طةا�سع� ��ل طظ ا�زطط تغ� غاط اتا�ام تصعق اقظ��ن. ض�� �تثد ا��ة�عسئ
و�س�غ اقشدطغئ ��ئ�درة ��س� �اسجغج تصعق اقظ��ن شغ ا��ةا��، ض�� غةإ سط� ا��ة�عسئ ��عغ�

��ئ �ا�سغض عثه ا��ئ�درة.   

ا���تطئ ا�ب��بئ: �تثغث ا�اشغغ�ات وا�اث�غ� �طس�ض

�ت�ول ا��ةعسئ �ثّغض طةا�سع� ��ل طظ ا�زطط تغ� غاط اتا�ام تصعق اقظ��ن. ض�� �تثد ا��ة�عسئ
و�س�غ اقشدطغئ ��ئ�درة ��س� �اسجغج تصعق اقظ��ن شغ ا��ةا��، ض�� غةإ سط� ا��ة�عسئ ��عغ�

��ئ �ا�سغض عثه ا��ئ�درة.   

ا���تطئ ا��ا�سئ: ا�صغ�م ���س�ض / �ظ�غث ا��ئ�درة 

�صّغغط ا��ة�عسئ ا�ظا��ب ا�اغ �ط �تصغصع� ��ظ ا��ئ�درة، و�ئثأ ا�ئت� شغ ط�اتض ص�دطئ �ا�طغظ
اجا��ارغئ شّس��غئ ا��ئ�درة.  

ا���تطئ ا�ث�ط�ئ: ا�اصغغط وا��ا��سئ

��جغث طظ ا��سطعط�ت �عل ا�ظعب ا�ص��ط سط� ا��عاذظئ ا���سطئ أو تعل ��ظ�طب ا��عاذظئ شغ طظ�صئ
ا�ح�ق افوج� وح��ل أش�غصغ� طعص� اغضعغا�س ���طشئ ا�س��غئ طظخئ روا��.


