
 

 

  
يعامتجالا عونلل  1 ةغللا  ةلماشلا   

 فدهلاو ةيفلخلا

 ةقيرطب لصاوتلا ىلع ةدحتملا ممألا يف نيفظوملاو تافظوملا ةدعاسم ىلإ فد: يتلا دراوملا نم ةعومجم يكبشلا عقوملا اذه نمضتي
 .ةدحتملا ممألل تسلا ةيمسرلا تاغللX يعامتجالا عونلل ةلماش

 وأ نيعم يعامتجا عون وأ سنج دض زييمت ىلع يوطنت ال ةقيرطب ةباتكلاو ثدحتلا ينعي يعامتجالا عونلل ةلماش ةغايص مادختسا نإ
 هيدؤت يذلا يسيئرلا رودلا ىلإ رظنلXو .يعامتجالا عونلا ىلع ةينبملا ةيطمنلا بلاوقلا سركت الو يعامتجالا عونلا ىلع ةينبم ةيوه
 نيسنجلا نيب ةاواسملا زيزعتل ةيوق ةليسو يعامتجالا عونلل ةلماش ةغل مادختسا ربتعي ،ةيعامتجالاو ةيفاقثلا فقاوملا ليكشت يف ةغللا

  .يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا زيحتلا ةضهانمو

 ىلع ةدحتملا ممألا يفظومو تافظوم ةدعاسم لجأ نم تايصوتلا نم اًددع يكبشلا عقوملا اذه يف ةحاتملا ةيهيجوتلا ئدابملا نمضتتو

 اًهجوم مأ ،يمسر ريغ وأ اًيمسر ،اًيباتك وأ اًيهفش ناكأ ءاوس ،لصاوتلا عاونأ نم عون يأ يف يعامتجالا عونلل ةلماش ةغايص مادختسا
 نأشب تامولعمو ةيهيجوتلا ئدابملل يلمعلا قيبطتلا ىلع بيردت داوم تاودألا ةعومجم نمضتتو .اهجراخ وأ ةمظنملا لخاد روهمج ىلإ
  .ةلصلا تاذ دراوملا نم اهريغو ةيبيردتلا تارودلا

 هبش عيراشمك تسلا تاغللX تَّدعُأو ةيهيجوتلا ئدابملا تمِّمُص ،تاغللا ددعت يف ةلثمتملا ةمظنملل ةيساسألا ةميقلا عم اًيشامتو
 ةغل لك تايصوصخ ةيهيجوتلا ئدابملا هذه سكعت ،هسفن تقولا يفو .ةدحتملا ممألل ةيمسرلا تاغللا نيب ؤفاكتلا أدبمب ديقتت ةلقتسم

 وأ ةيسورلا وأ ةيزيلكنالا وأ ةينابسإلX ،تافظوملاو نوفظوملا هيف لمعي يذلا يوغللا قايسلا بسانت لولحب يصوتو ،ةزيمملا ا:امسو
 .ةيسنرفلا وأ ةيبرعلا وأ ةينيصلا

 ةرادإو ةيرادإلا نوؤشلا ةرادإو تارمتؤملاو ةماعلا ةيعمجلا نوؤش ةرادإ نم فلأتي تالاكولا نيب كرتشم لمع قيرف دراوملا هذه عضو دقو
 يذلاو ،"تاغللا ةددعتم تاقايس يف نيسنجلا نيب ةاواسملا معد" نونعملا عورشملا راطإ يف ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئيهو مالعإلا نوؤش
 ةاواسملا عجشت لمع ةئيب" ةئي: يف لثمتملا  ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع نيسنجلا نيب ؤفاكتلا ةيجيتارتسا فده معد ىلإ يمري

  ."نيفظوملاو تافظوملا عيمج لمشتو زيحتلا ىلع يضقتو

 
 "يعامتجالا عونلا" ـل "Gender" حلطصم ةمجرت 2018 يف ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئیھ تنبت 1
 .  ةیلبقتسملا تاروشنملاو لصاوتلا يف ھمادختساب  حصنتو ،ةدحتملا ممألا ةغایص اذھ يف ةمدختسملا ”ةیناسنج“  سیلو
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 ةيبرعلا ةغللE يعامتجالا عونلل ةلماش ةغايص ليبس يف ةيهيجوت ئدابم

 

 ةلماش ةغل مادختسا ىلع ةدحتملا ممألا تافظومو يفظوم ةدعاسم ىلإ ةيمارلا تايجيتارتسالا نم اًددع ةيهيجوتلا ئدابملا هذه لمشت
 ىلإ اًهجوم مأ ،يمسر ريغ وأ اًيمسر ،اًيباتك وأ اًيهفش ناكأ ءاوس ،لصاوتلا عاونأ نم عون يأ ىلع قَّبطُت نأ نكميو .يعامتجالا عونلل

 .اهجراخ وأ ةمظنملا لخاد روهمج

 :يلي امب مايقلا ةدحتملا ممألا يفظومو تافظوم ىلع ،اهمادختسا يغبني يتلا تايجيتارتسالا ديدحت ىدلو

 لصاوتلا نم ضرغلاو روهمجلاو قايسلاو يهفشلا/يباتكلا لصاوتلا عون ةاعارم ●
 هزاجيإو هتسالسو يهفشلا/يباتكلا صنلا حوضو نمو صنلا ةءارق ةلوهس نم دكأتلا ●
 يهفشلا/يباتكلا صنلا يف تايجيتارتسالا فلتخم نيب عمجلا ىلإ يعسلا ●

 

  سنجلا عونو ةيبرعلا ةغللا

 تايكولسلاو راودألا ىلإ ريشيف )Gender( يعامتجالاا عونلا امأ ،ركذلاو ىثنألا نيب يجولويبلا ميسقتلا ىلإ )Sex( سنج ةملك ريشت
 صئاصخلاو لجرلاو ةأرملل عمت²ا ا± رظني يتلا ةروصلا يأ ،ةيوضعلا تافالتخالX اهل ةقالع الو لجرلاو ةأرملا نم لكل اًـيعامتجا ةددحملا
  .اًيفاقثو اًيعامتجا لكشتت يتلا لاجرلاو ءاسنلX ةقلعتملا
 ءامسألا فينصتل مدختستو ،ةثونألاو ةروكذلا ثيح نم سنجلا ينعتو  genus ينيتال لصأ نم ةيزيلكنا ةملك  gender حلطصمو

 رهظ مث ث½إلا/روكذلا وأ ىثنألا/ركذلX مجرتو 1994 ماع ناكسلل ةرهاقلا رمتؤم ةقيثو يف ةرم لوأل رهظ دقلو .تافصلاو رئامضلاو
 ةلأسمب ةلصتملا قئاوعلا"( ةفلتخم بيكارت يف "نيسنجلا" ظفل ىلإ دنتست هتمجرت تناكو 1995 ماع نيجيب لمع جاهنمو نالعإ يف ةين¿ ةرم
 ،قايسلا بسح "يناسنج" يهو اهنم ةفصلاو ةيناسنجلX ةدحتملا ممألا قئ¿و يف هتمجرت ترقتسا مث )"نيسنجلا تارابتعا" وأ "نيسنجلا

 اذه يف ةراشإلا نم دب الو .زاجيإو ةيقاقتشا ةنورمب زيمتي لباقم وهو ،"ةيناسنج Äاضق" و "ةيناسنج تارابتعا"و "يناسنج روظنم "لاقيف
 عونلا"ـلل  gender حلطصم ةمجرت تحبصأ .ةيبرعلX ًالوادتم لاز ام ،ةيزيلكنإلا نع اًيتوص لوقنملا ،"ردنج" لباقملا نأ ىلإ ددصلا
 .ةيميداكألا طاسوألاو يندملا عمت²ا تاسسؤمو ةيبرعلا لودلا يف ةدحتملا ممألا تالاكو نم ديدعلا ىدل لامعتسالا ةعئاش "يعامتجالا
 متي ال يتلاو رشبلل ةيعامتجالا ةفيظولا زييمت يتلا تافصلاو ةهج نم يجولويبلا سنجلا نيب زييمتلا ىلع صرحلا ىلإ ىزعي هرايتخا لعلو

 مادختسا مت دق هنأ ةاعارم بجي .ا:اروذحمو اهريياعمو ةيفاقثلا دعاوقلاو ةيعامتجالا تايطعملا ةطساوب لب ةيجولويبلا صئاصخلX اهنييعت
 ةدحتملا ممألا يف دمتعملا حلطصملا قاستا ىلع اًصرح ةدحتملا ممألا عقوم يـلع دوجوملا ةيهيجوتلا ئدابملا ليلد يف " ةيناسنجلا" ةمجرت
 ةقدل ةعارم "يعامتجالا عونلا" ةمجرت مادختسا متي فوس ةيبرعلا لودلا يف ةدحتملا ممألا تالكو قافتا يلع ءانب هنأ الإ ،ةيمسرلا اهقئ¿وو
  .اهمادختسا عويشو ةمجرتلا
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 ،ثنؤملاو ركذملا نيب زيمت ىرخأ ةديدع تاغل رارغ ىلعو .ةدياحم رئامضل اهيف دوجو الو ثنؤملاو ركذملا ةيئانث ىلع ةيبرعلا ةغللا موقت

 ىنثملا ،ثنؤملا درفملا ،ركذملا درفملا  :ماسقأ ةثالث ىلإ ددعلا ثيح نم مسالا مسقنيو .ثنؤملا ىلع ركذملا بيلغت ةدعاق ةيبرعلا ةغللا دمتعت
 عون ىلع لدتو ةرتتسمو ةلصتمو ةلصفنم رئامضلاو .ريسكتلا عمجو ،ملاسلا ثنؤملا عمجلاو ،ملاسلا ركذملا عمجلاو ،ثنؤملا ىنثملا ،ركذملا
 عئاشلاو .ريكذتلا رئامض يهو نيذلاو يذلاو متنأو َتنأو مهو وهو ،ثينأتلا رئامض يهو يتاللاو يتلاو نتنأو ِتنأو نهو يه لثم سنجلا
 امتنأو امه لثم ةينثت رئامض ةيبرعلا يفو .ثينأتلاو ريكذتلا ءامسألا ضعب يف زوجيو .لقاعلا ريغ عمجلا ثينÏ وه ةيبرعلا ةغللا يف دمتعملاو

 .كئلوأو ءالؤه :ةعماجلا ةراشإلا ءامسأ نمو نحن وه عماج ريمضو
 اّمأو .هسنج نم ًاثنؤم هل نأل ،يقيقح ركذمف ،]لجر[ :لوألا امأف .]باتك[و ]لجر[ :ركذملا لاثم .ثنؤم امإو ركذم امإ مسالاو
 ]ةأرما[ :ثنؤملا لاثمو  .ًاركذم هرابتعا ىلع ةغللا ءانبأ حلطصا امنإو ،هسنج نم ثنؤم هل سيل ذإ ،يقيقح ريغ ركذمف ،]باتك[ :يناثلا
 نم ركذم هل سيل ذإ ،يقيقح ريغ ثنؤمف ]راد[ :يناثلا اّمأو .هسنج نم ًاركذم هل نأل ،يقيقح ثنؤمف ]ةأرما[ :لوألا اّمأف  .]راد[و

 .ًاثنؤم هرابتعا ىلع ةغللا ءانبأ حلطصا امنإو ،هسنج
 ثنؤملا امأ ،]ءانسح[ لثم ةدودمملا فلألاو]ىملس[ :لثم ةروصقملا فلألاو ]ةجيدخ[ :لثم ةطوبرملا ءاتلا :تامالع ثالث ثينأتللو
 سمشلا تعلط :لوقتف تالوصوملاو ةراشإلاو رئامضلا يف يقيقحلا ثنؤملا ةلماعم لماعيو يونعم ثنؤم وهف ثينأتلا ةمالع نم يلاخلا
 ضعبو .ةغللا بتك ىلإ عوجرلX وأ عامسلا ىلع كلذ ةفرعم يف لوعيو نييزا²ا ثينأتلاو ريكذتلا ةفرعم يف ةدعاق كانه سيلو .دنه ىلع

 لك ىلع قلطيو ثينأتلا ةمالع لمحي ءامسألا ضعب نأ ظحالي امك .قنعلاو عارذلاو قوسلاو قيرطلاو ليبسلا :لثم ثنؤتو رَّكذت ءامسألا
 لخدت نأ زوجي ال هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .)ةماقلا لدتعم وأ ةلدتعم يأ( ةعبر لجرو ةعبر ةأرما لثم تافصلا ضعب كلذكو نيسنجلا نم
Ûصتخي امم تناك اذإ تافصلا ثينأتلا ء Xثنؤملا زييمت وه امنإ ءامسألا ءاتلا قاحل يف لصألاو .عضرم ،بيث ،قلاط ،ضئاح :لثم ءاسنل 
 :لاقيف نونح ،زوجع ،روبص :لثم لعاف ىنعمب )لوعف( نزو :ثنؤملاو ركذملا اهيف يوتسيف ءاتلا اهلخدت ال تافص ةيبرعلا يفو .ركذملا نم

 نزو ؛ليتق ةأرماو حيرج ةلفط :لثم هسنج ىلع لدت ةنيرق وأ فوصومب قبس نإ لوعفم ىنعمب )ليعف( نزو ؛روبص هتأرماو زوجع لجر اذه
 ؛)ركسلا ريثك( ريكسم :لثم )ليعفم( نزو ؛)حيصف وأ ةحيصف يأ( لاوقمو ،)هريثك وأ رطعتلا ةريثك يأ( راطعمو ،راذهم :لثم )لاعفم(
 نأ ىلإ كلذ نم صلخ مث ،ةلأسملا هذه يف ةرهاقلX ةيبرعلا ةغللا عمجم ثحب دقو  .)ءيش هينثي ال مادقم( مشغم لجر :لثم لعفم نزوو

 ةأرماو حيرج لجرو ،ةروبص ةأرماو روبص لجر :مويلا لاقي نأ زوجي كلذ ىلع ءانبو .تافصلا نم ثّنؤم َّلك ،ثينأتلا ءÛ َقاحل زاجأ
 .ةراطعم ةأرماو راطعم لجرو ،ةحيرج

 

 تايجيتارتسالا/تاسرامملا لضفأ

   :يعامتجالا عونلل لمشأ ةغايص ليبس يف ،ايباتك وأ ايهفش ،ةيبرعلا ةغللX تايجيتارتسالا نم ددع قيبطت نكمي
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 ؛ةيزييمت ريغ تارابع مادختسا •

 ؛لصاوتلا ضارغأل Äًرورض كلذ ناك اذإ يعامتجالا عونلا نع حاصفإلا •

 .لصاوتلا ضارغأل Äًرورض كلذ نكي مل اذإ يعامتجالا عونلا نع حاصفإلا مدع •

 
  ةيزييمت ريغ تارابع مادختسا  – 1

 

 

 ةبطاخملا لاكشأ  1 - 1 

 ةينبملا ةيوهلا عم قستت يتلا رئامضلاو ةبطاخملا لاكشأ لامعتسا بجي ،صاخشألا ءالؤه ةبطاخم وأ صاخشأ ىلإ ةراشإلا ىدل
 .صاخشألا ءالؤهل يعامتجالا عونلا ىلع
 
Xتافظوملا ليلد يف وأ ةمظنملل ةيلخادلا ةكبشلا يف مسالا نم ققحتلا نكمي ،ةدحتملا ممألا يفظومو تافظوم ىلإ ةبسنل 
 ،فورظلا تحمس اذإو ،كلذ نم الدبو .ثنؤملا ريمض لمعتسيو بقللا اذ± بطاخت ،ةديس صخشلا نأ نيبت اذإف .نيفظوملاو
  .رئامضو ةبطاخم لاكشأ نم همادختسا بجي امع صاخشألا ءالؤه نع ةباتكلا وأ صاخشألا ةبطاخم دنع راسفتسالا نكمي
 
 نم صن فلؤم وأ ةفلؤم تنك اذإ :اهتمجرت ررقملا صوصنلا فيلÏ نولوتي نيذلا ةدحتملا ممألا يفظومو تافظومل ةظحالم
 ىتح صخشلا اذه سنج عونب نيمجرتملاو تامجرتملا مالعإ ىجري ،نيعم صخش ىلإ ةراشإ صنلا اذه يف تدروو ،هتمجرت ررقملا
 ةيسنرفلاو ةيسورلاو ةينابسإلا لثم تاغل ىلإ ةبسنلX ةقئاف ةيمهأ رمألا اذه بستكيو .ةمجرتلا يف ةبسانملا ةغيصلا مادختسا ىنستي
 .ةيسنرفلاو ةيبرعلاو

  
  .ةئفاكتم ةروصب لجرلاو ةأرملل يفيرشتلا بقللا وأ يفيظولا بقللاو ةرهشلاو مسالا ركذ نم دب ال
 
 
  :ًالومش رثكأ                                                      :ًالومش لقأ
 

 نيمأ ةريمس ةروتكدلا نم لك رضح                          عامتجالا ةريمسو ميرك ليبن روتكدلا رضح
 عامتجالا ميرك ليبن روتكدلاو                                                                    
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  ةيطمنلا بلاوقلا ززعت وأ يعامتجالا عونلا ىلع ينبم زيحت ىلع يوطنت يتلا تارابعلا بنجت 2 – 1 
      

 :ةيزييمت ةلثمأ    
  .)ءاسنلا ىلإ ةراشإلل( "فيطللا سنجلا "  - 
  ."لاجرلا ةعاجشب ىلحتت اæإ "  -
 ."لجر فلç ةأرما" -
  .)"ةجوزتم ريغ" نع اًضوع( "سناع " -
 

  :ًالومش لقأ
 
  همرحو ميرك ديسلا 
 
  لامعألا لاجر

       :ًالومش رثكأ
 
  ميرك ريمس ديسلاو ميرك ىوجن ةديسلا 
 

 لامعألا باحصأو تابحاص
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  لصاوتلا ضارغأل ً}رورض كلذ ناك اذإ يعامتجالا عونلا نع حاصفإلا – 2
 

 

  ركذملاو ثنؤملا نيب عمجلا 1 – 2

  .يعامتجالا عونلا روظنمل اًيعارم الح ثنؤملا ميدقت عم اعم ركذملاو ثنؤملا مادختسا ربتعي ،ةدياحم غيص بايغ يف
 صنلا لخاد ركذملاو ثنؤملا نيب عمجلا ىلإ ءوجللا عضاوم ديدحت يف ريدقتلا نسح ةسرامم نسحتسي ،ةيلمع تارابتعالو
  .مهفلاو ةءارقلل اريسيتو صنلا عونل اعبتو لاحلا ىضتقم بسح دحاولا
  
 :لاثم
  .ةيواستم صرف تائيهلاو تارازولا يف نيلماعلاو تالماعلا ىدل - 
 ممألا يف نولمعي نيذلا نينافتملا لاجرلاو تاينافتملا ءاسنلا ةيبلاغ كولس نايسنجلا كاهتنالاو لالغتسالا سكعي ال -
  .ةدحتملا

حئاصن  
 ثنؤملX ةضاعتسالا ىدل ىنعملا ريغتي له ؟ةيزييمت ةغل لمعتسأ تنك اذإ فرعأ فيك
  ؟ةبيرغ ةلمجلا ودبت له ؟سكعلا وأ ركذملا نع
 

:لاثم    
  .ةيدايقلا بصانملا يلوتل حلصت ال ةأرملا -

 .ةوبألا ةزاجإ نم ةدافتسالا لاجرلل قحي ال  -
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  لامعألاو بصانملا باقلأ ثين� 2-2

                              

 رارقلا قفو ،ريكذتلX ثنؤملا فصوي نأ – ةفص مأ ناك اًمسإ – لامعألاو بصانملا باقلأ يف زوجي ال
 .1978 ماع يف ةرهاقلا عمجم نع رداصلا
  
 ،ةيصو ،ةيماحم ،ةيضاق ،ةذاتسأ ،ةديمع ،ةوضع ،ةبئ½ ،ةريزو ،ةريدم ،ةسيئر ،ةماع ةنيمأ  :لاثم
 .رمأ ةيلو 

 

 

     ركذملا عمجلا دعب "�ايتفو تايتف" وأ "اًروكذو ً��إ" وأ "الاجرو ءاسن" وأ "لاجرلاو ءاسنلا" ةفاضإ 3 - 2 

 :لاثم

 .ةيواستم صرف ،الاجرو ءاسن ،تارازولا يف نيلماعلل رفاوتت -
 .ناسنإلا قوقح تاكاهتنا زاربإ ىلإ لاجرلاو ءاسنلا نم ناعجشلا ىعسي ،ملاعلا نم ةريثك ءاحنأ يف -

 ً��إ ،لافطألل ىحنملا يوبأ ريغ ميلعت ريفوت نم دب ال ،نهتيرحو نهتيلالقتسا تايتفلا لانت يكل -
 .اًروكذو
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 لصاوتلا ضارغأل ً}رورض كلذ نكي مل اذإ يعامتجالا عونلا نع حاصفإلا مدع – 3

 
 

    يعامتجالا عونلل ةدياحم ءامسأ مادختسا 1 – 3

 ّلخي مل اذإ صاخشألا نع اًضوع يعامتجالا عونلا نع ربعت ال ءامسأ مادختسا وه يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا دييحتلا
  .ىنعملX كلذ
  .موهفملا وأ بصنملا وأ ةفيظولا ىلع لدت ةيردصم وأ ةدرجم وأ ةعماج ءامسأ ىلإ ءوجللا لضفيو

: ًالومش رثكأ    : ًالومش لقأ   

تادايق ةداق    

ةيميداكأ طاسوأ نويميداكأ    

ةخوخيشلا ةياعر راد  
 

نينسملا راد   

ةماع ةباين  
 

  ماع بئ½

نيحشرملا ةمئاق  تاحيشرتلا ةمئاق  

ةصحافلا ةنجللا نيصحافلا ةنجل   

لافطألا ةئشنت  ةلوفطلا ةئشنت  

ةدفاو/ةرجاهم ةلامع  نودفاو/نورجاهم لامع   

 عيمجو ةيميلقإلا تادايقلاو سل²ا وعدأ كلذلو
 ةلصاوم ىلإ ةيتفلا ةلودلا هذهل ةقيدصلا تاهجلا
  ةبراحتملا فارطألا عم لماك لكشب طارخنالا

 

 هذه ءاقدصأ عيمجو نييميلقإلا ةداقلاو سل²ا وعدأ كلذلو
 فارطألا عم لماك لكشب طارخنالا اولصاوي نأ ىلإ ةيتفلا ةلودلا
ةبراحتملا  
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  فرط وأ ةهج :لثم تالامعتسالا لكل ةحلاص ءامسأ مادختسا 2 – 3

لا عون يعامتجالا .ةفلتخم تاقايس يف   ركذ نع ءانغتسالا ،اهمادختسا يف ريدقتلا نسح يخوت عم ،ءامسألا هذه حيتت

   :ًالومش لقأ   :ًالومش رثكأ 

  قسنم  ةقسنم ةهج/ةيقيسنت ةهج/قيسنت ةهج

  حنام  ةحنام ةهج

  ةوعدلا هجوم  ةيعاد ةهج

رتشم  ةيرتشم ةهج/رتشم فرط  

تامدخلل دروم فرط /ةدروم ةهج  
 
 

  تامدخ دروم

  ريسكتلا عمج مادختسا 3 – 3 
 

ًالومش رثكأ : ًالومش لقأ :     

 رظنلا فرصب ،صاخشألا عيمج نإف ،لاحلا ةعيبطبو
نوناقلا مامأ ةيساوس ،ينثالا مهلصأ وأ مهتنÄد نع  

 رظنلا فرصب ،صاخشألا عيمج نإف ،لاحلا ةعيبطبو
نوناقلا مامأ 1  نوواستم  ينثالا ،    مهلصأ وأ مهتنÄد نع

 
 ريتاسد يف وأ ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا لثم ةيسيسÏ صوصن يف "نوواستم" تدرو اذإ )1(

 .يه امك سبتقت ،ةيبرعلا لودلا

  رارقلا عانص
 
 
 
 

  رارقلا وعناص



 

11 
 

    "نحن" ملكتملل عماجلا ريمضلا مادختسا 4 – 3 

  :ًالومش لقأ   :ًالومش رثكأ

 ءارجإل ةنكمملا غيصلا عيمج لبقتن اننإف ،اذكهو
 تارواشملا

 ءارجإل ةنكمملا غيصلا عيمج ىلع نوحتفنم اننإف ،اذكهو
 تارواشملا
 

 عمت²ا عم ةربخ نم انيدل ام لدابت ىلإ قوتن نحنو
 يلودلا

 يلودلا عمت²ا عم ةربخ نم انيدل ام لدابتل نوشطعتم نحنو
 

 رثأ ثادحإ يف ةنجللا ةدعاسم ىلع مزعلا �دقع دقلف
 اهيف لمعت يتلا قطانملا يف لاعف
 
 
 

 يف لاعف رثأ ثادحإ يف ةنجللا ةدعاسم ىلع نوممصم نحنف
 اهيف لمعت يتلا قطانملا

       ةيرورضلا ريغ رئامضلا فذح 5 - 3 

:ًالومش رثكأ    :ًالومش لقأ  

 سيردـــتلا ةــيلاــعف نç نيملعملا نم ةـــئاـــملا يف 75 داـــفأو
 مادــختــــــــــــــسال ةــجيتن دادزا بالطلا ماــمتهاو تــنــــــــــــــسحت
  لومحملا بوساحلا
 
 راكفألE عيمجلا ماهسإ ىدل شاقنلا رمثي
 
 
 
 
 

 بوساحلا مادختسال ةجيتن ،هنç نيملعملا نم ةئاملا يف 75 دافأو
  مامتها اضيأ دادزاو سيردتلا يف مهتيلاعف تنسحت ،لومحملا
بالطلا  
 
 مهراكف� عيمجلا مهسي امدنع شاقنلا رمثي
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       ةيلاح لمج هابشأ لامعتسE تافصلا دييحت 6 - 3 

  :ًالومش لقأ   :ًالومش رثكأ  

 ريفوتو نيسنجلا نيب ةاواسملا ةيمهأ ديكÏ بجي كلذل
 ىلوألا لحارملا نم اًرابتعا لا²ا اذه يف مزاللا بيردتلا
 دشرلا نس نايتفلاو تايتفلا غلبي نأ ىلإ ،ميلعتلا نم

 ةينبملاو يعامتجالا عونلا ىلع ةينبملا فقاوملا نع ىأنمب
 ةيطمن بلاوق ىلع
 

 بيردتلا ريفوتو نيسنجلا نيب ةاواسملا ةيمهأ ديكÏ بجي كلذل
 نأ ىلإ ،ميلعتلا نم ىلوألا لحارملا نم اًرابتعا لا²ا اذه يف مزاللا
 فقاوملا نم نوررحتم مهو دشرلا نس نايتفلاو تايتفلا غلبي
  ةيطمن بلاوق ىلع ةينبملاو يعامتجالا عونلا ىلع ةينبملا

 ةيؤرل ةفهل يف جراخلا يفو نطولا يف يلاموصلا بعشلاو
 اضيأ يدؤي لب ،بسحف عيمجلل ةيامحلا رفوي ال مالس
 اًراهدزا رثكأ لبقتسم ىلإ

 ال اًمالس اوري نأ ىلإ نوشطعتم جراخلا يفو نطولا يف نويلاموصلا  موصلاو
 رثكأ لبقتسم ىلإ اضيأ يدؤي لب ،بسحف ةيامحلا مهل رفوي
   اًراهدزا
 

  تافاضملا ددعت ةلاح يف هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصفلا 7 – 3

    :ًالومش لقأ  :ًالومش رثكأ

 يلودلا نوناقلا تاكاهتنا رارمتسا ةدشب سل²ا نيدي
 كلذ يف امب ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو يناسنإلا

  لافطألا مادختساو دينجت
 

 
 
 
 

 يناسنإلا يلودلا نوناقلا تاكاهتنا رارمتسا ةدشب سل²ا نيدي

 لافطألا دينجت كلذ يف امب ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو 
 مهمادختساو
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  ةيلعفلا لمجلا نع اًضوع ةيمسالا لمجلا مادختسا   8 – 3

  :ًالومش لقأ  :ًالومش رثكأ

 يتلا تارارقلا يف نيفظوملاو تافظوملا عيمج ةكراشم
 ءادألX ءاقترالل ٌعفاد ةرادإلا اهذختت
 

 يتلا تارارقلا يف اوكراش اذإ نيفظوملاو تافظوملا عيمج ءادأ يقتري
  ةرادإلا اهذختت

 ةيصخش ءامنل يساسأ طرش ةيرسأ ةئيب يف ةأشنلا 
  مغانتمو لماك لكشب لفطلاو ةلفطلا
 
 
 

 امهتيصخش ءامنل ةيرسأ ةئيب يف لفطلاو ةلفطلا أشني نأ بجي
  مغانتمو لماك لكشب

  لاعفألا فيرصت نع اًضوع رداصم اهيلت ةرشابم ريغ بيكارت لامعتسا   9 – 3
 

 .رئامضلا نع يلاتلXو ،رداصملX اهنع ضاعتسي يتلا لاعفألا نع ءانغتسالا بيكارتلا هذه حيتت
.ةعاطتسا يف – عسو يف – رودقمب – دب ال – بجي – يغبني :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع بيكارتلا هذه نمو   

   :ًالومش لقأ     :ًالومش رثكأ 

 يف تÄوتسملا عيمج ىلع ؤفاكتلا قيقحت يه انتياغ نكلو
 ةيسيئر ةادأ ةباثمب كلذ نوكيسو اهرسç ةدحتملا ممألا
 نييسنجلا كاهتنالاو لالغتسالا ةحفاكم نم نكمتن يكل
 ،يسنجلا شرحتلا ةحفاكمو ،اًقالطإ حماستلا مدعب
 لاجرلاو ءاسنلل اهيف ىنستي ةمظنم ءاشنإ ىلع صرحنو
 ملاع يف ماهسإلاو ةماتلا ةاواسملا مدق ىلع اًعم لمعلا

 مدق ىلع كلذك هيف شيعلا لاجرلاو ءاسنلا رودقمب
    ةماتلا ةاواسملا

 ممألا يف تÄوتسملا عيمج ىلع ؤفاكتلا قيقحت يه انتياغ نكلو
 نم نكمتن يكل ةيسيئر ةادأ ةباثمب كلذ نوكيسو اهرسç ةدحتملا
 ،اًقالطإ حماستلا مدعب نييسنجلا كاهتنالاو لالغتسالا ةحفاكم
 عيطتسي ةمظنم ءاشنإ ىلع صرحنو ،يسنجلا شرحتلا ةحفاكمو
 ةماتلا ةاواسملا مدق ىلع اًعم اهيف اولمعي نأ لاجرلاو ءاسنلا

 كلذك هيف اوشيعي نأ لاجرلاو ءاسنلا عيطتسي ملاع يف ماهسإلاو
    ةماتلا ةاواسملا مدق ىلع
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  تاودألا ةعومجم

 نمل ةصصخملا ةيبيردتلا دراوملاو ةطشنألاو داوملا نم ةلمج يه ةيبرعلا ةغللX يعامتجالا عونلل ةلماش ةغايص مادختسال تاودألا ةعومجم
 عيجشتلا وأ/و ،ةيهيجوتلا ئدابملا قيبطت ةيفيك مهف نيسحتو ،عوضوملا اذه نأشب ةيعوتلX ةليفك لبس نع تاعامجلا وأ دارفألا نم ثحبي
  .لمعلا ةقرفأ نمض تاشقانملا نم ديزم ءارجإ ىلع

 تافظوم عيجشت وه فدهلاو .ضعبلا اهضعب نع لقتسم لكشب تاودألا ةعومجم اهنمضتت يتلا دراوملاو ةطشنألاو داوملا مادختسا نكميو
 عم تاسرامملا لضفأ لدابتو ةيبرعلا ةغللX ةيلاعفب يعامتجالا عونلل ةلماشلا ةغايصلا ئدابم مادختسا ىلع ةدحتملا ممألا يفظومو
 ةلص تاذ دراومو ةحضاو اًفادهأ لمشت ةوطخب ةوطخ ةلصفم تاداشرإ تاودألا نم ةادأ لك مضتو .لمعلا ناكم يف ءالمزلاو تاليمزلا
  .ةلبقملا تاوطخلا نأشب تاحرتقمو

  .اهرفاوت دنع تاودألا ةعومجم يف تسلا تاغللX ةديدجلا بيردتلا جماربو دراوملا نَّمضُتسو
 

* * * 
 

 انب لاصتالا

 يف ةديدجلا تارييغتلاو تاحرتقملاو تاظحالملا اهنيمضتل ثيدحتلاو حيقنتلل يكبشلا عقوملا اذه يف ةنيبملا تايصوتلاو دراوملا عضختس

 تامولعملا نم ديزم بلط وأ تالاكولا نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا عم تاظحالم يأ ةرطاشمو انب لاصتالا ىجريو .ةغايصلا مادختسا
 .ةلبقملا تاوطخلاو تاودألا ةعومجم نع

 
 

 ةرهشلا

 مسإلا

 ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةعباتلا ةرادإلا/ةئيهلا

 )ةدحتملا ممألا ةموظنم نم اءزج نكي مل نإ( لمعلا ناكم

 ينورتكلإلا ديربلا

 ةفيظولا
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 يعامتجالا عونلا
 ىثنأ ●
 ركذ ●
 اًيناسنج رياغم وأ ةرياغم ●
 ءيش ال ●
 حاصفإلا مدع لضفأ ●
  يننç يتيوه ددحأ ●

 

 :يلي ام يف بغرأ
 .ةيهيجوتلا ئدابملا نأشب تاظحالم يدبأ نأ ❏
 .يعامتجالا عونلل لماشلا لصاوتلا ىلع ةلثمأ لدابتأ نأ ❏
 .مكقيرف عم ةيكبش ةيسارد ةقلح وأ ةرشابم لمع ةقلح ميظنت نأشب ةروشملا سمتلأ نأ ❏
 .ةلبقم ةيبيردت تارود نأشب تامولعم ىلع لوصحلا بلطأ نأ ❏
 .يب لاصتالا لماعلا قيرفلا نم بلطأ نأ ❏
 كلذ ريغ ❏

 :كتلاسر صن جاردإ ىجري
 

 


