
 ةعبارلا ةرضاحملا
)ينادجولا لاجملا( ةيكولسلا فادهألا تالاجم

 دوعس كلملا ةعماج– بيهولا ةميعن .أ



د$همت
 رعاشملاوميقلاك ،نيملعتملا ىدل ةيعامتجالاو ةيلاعفنالا بناوجلا ريوطتب لاجملا اذه يف فادهألا متهت

.ديلاقتلاو تاداعلاو تاهاجتالاو لويملاو

 تاذ نم ًاءزج ةميقلا هذه حبصتنأ نيبو ام ةميق دوجول ملعتملا هابتنا تفل نيب انه فادهألا  حوارتت

درفلا

 نم عون لالخ نم تاهاجتالاو ميقلاو لويملل درفلالاخدتسا وأ باعيتسا ةيلمعىلإاتيوذتلا ريشي
 ىلع لدي يذلا ةيعامتجالا ةئشنتلا موهفمب لاجملا اذه يفتيوذتلاموفم هباشتيو ،هل يلخادلا ومنلا

عمتجملا قالخأو ميقو ريياعمو فارعأو كولسل درفلا لثمت ةيلمعل ةيروطتلا ةعيبطلا



د$همت

 لدي يذلاةيعامتجالا ةئشنتلا موهفمب لاجملا اذه يفتيوذتلا موهفم هباشتيو
 ميقو ريياعمو فارعأو كولسل درفلا لثمت ةيلمعل ةيروطتلا ةعيبطلا ىلع

عمتجملا قالخأو

لاخدتسإ وأ باعيتسا ةيلمع ىلإتيوذتلا ريشي
 نم عون لالخ نم تاهاجتالاو ميقلاو لويملل درفلا

،هل يلخادلا ومنلا



د$همت
ةسمخ لمشي ينادجولا لاجملا يف فادهألل ًافينصتلوثارك حرتقا

 تايوتسم



 لابقتسالا :لوألا ىوتسملا
 حوارتت يذلاو ينادجولا لاجملا تايوتسم ىندأ ىوتسملا اذه لثمي
 هابتنالاو ام ريثم وأ ةميق دوجوب يعولا نيب ام هيف ملعتلا تاجرخم
.ريثملا كلذل يرايتخالا
:يف لثمتت تائف ةثالث ىوتسملا اذه لمشي
.ام ريثم دوجوب يعولا•
.لابقتسالا يف ةبغرلا•
.ةنيعم تاريثم وأ ميق وحن هابتنالاةيجوت•

 ل$قتي
 بلط'
 تامولعم

لوح
راتخ' يد$ي عباتي =>ص' لأس8

 ةحرتقم لاعفأ <

:ةلثمأ
.ملعملا ثيدح ىلإ بلاطلا هبتني نأ•
ً امامتها بلاطلا يدبي نأ•

.ةيفصلا تاشقانملل عامتسالاب
تاميلعتلا ىلإ بلاطلا يغصي نأ•

.ةيسردملا



 ةباجتسالا :يناثلا ىوتسملا
 حوارتتو .ةميقلا ةسراممو ةباجتسالل بلاطلا دادعتسا ةراثأ ىلإ ىوتسملا اذه يف فادهألا ىعست

.اضرلاو حايترالاب روعشلا ىلإ ناعذإلاو ةعاطلا نيب ام ةباجتسالا

 :يه تائف۳ ىوتسملا اذه لمشي
 .رمذت وأ ةمواقم راهظإ نود ملعتملا ةباجتسا ىلإ ريشيو :ةباجتسالل ناعذإلا ةئف•
.)اهب هعانتقا مدع مغر ةيسردملا تابجاولا ءادأ ، نيناوقلاو تاميلعتلا ةعاطإ (لثم•
 رشؤم رهظي ال ثيحب ةماتلا ةقفاوملاو ةبغرلا عفادب ةيعوطلا بلاطلا ةباجتسا ىلإ رشي :ةباجتسالا يف ةبغرلا ةئف•

.)فصلا ةفرغ ةفاظن ،ةيريخلا لامعألا يف ةكراشملا يف عوطتلا (لثم ةمواقملا وأ ناعذإلا
.ملعتملا نم ةباجتسالا ءادأ يف ةعتملاو حايترالاو اضرلا ىلإ رشتو:ةباجتسالا نع اضرلا ةئف•
.)ةيقيسوم ةعوطقم وأ ةيرعش ةديصق قوذت ،ةررقملا ادع نع ةيفاضإ داوم ةءارق (لثم•

 كراش!

 قفاوي

 ب.ج,

 ع2طتي

ررق,

مهاس!

يدؤي ،ضرع,



مييقتلا:ثلاثلا ىوتسملا

:يهلحارمثالثىلإىوتسملااذهمسقنيو
ةلحرم وأءايشألاضعببتاداقتعالاراهظإةلحرميه:ةميقلالبقت-أ
)ةيلمعلاةايحلايفتايضايرلاةيمهأبداقتعالا(.ةفلتخملاتاعوضوملا

ةلحرم نيقيلانمىلعأتاجردىلإاهيفملعتملاىعسي:ةميقلاليضفت-ب
.اهبةطبترملاتاعوضوملابوةميقلابداقتعالاو
يفمازتلالاىلجتيو،تاجردلاىلعايه:ةميقلابمازتلالاةلحرم-ت

)هنيعمةيركفةسردمنععافدلا(.ةعامجواأدبموأةفسلفلملعتملاءالو

.ةفلتخملا تاريثملاو ءايشألا لايح ملعتملا اهانبتي يتلا تاهاجتاو تاداقتعا ىوتسملا اذه سكعي
.ةصاخلا هتاعانق ىلع ادامتعا كولسلا طامنأو تاريثملاو ءايشألل ةميق يطعي ثيحب

مظع! وعد! جتح! ر.-ي راغ! لداج! دعت.ي وعد!
نم رفني نع

:ةلثما
 نواعتلا ةيمهأ بلاطلا نمثي نأ•

 ةايحلا يف
 يف نيدلا رود بلاطلا ردقي نأ•

 ةايحلا
 يف تايضايرلا رود ردقي نأ•

. ةيلمعلا ةايحلا



ميظنتلا:عبارلا ىوتسملا
اذهيفف،دارفألليميقلانيوكتلاوميظنتلاىوتسملااذه
ديدحتوةفلتخملاميقلانيبةنراقملاىلإدرفلاأجليىوتسملا
لحىلإىعسيو.اهنملثمالارايتخاواهنيبتاقالعلا
ماظنءانبلةلواحميفميقلاهذهنيبةمئاقلاتاضقانتلا
.رارقتسالاونزاوتلابزاتمييميق
ةلحرم ملعتملااهبموقييتلاةلحرملايه:ةميقلاموهفمنيوكت-أ
هذهىدبتتو،اهباستكاهيلعبجييتلاميقلليلقعلاروصتلاةيلمعب
يتلاتاقالعلاكاردايفوأ،يظفلوحنىلعميقلاةغايصيفةيلمعلا
..اهبنمؤييتلاةقباسلاميقلاباهطبرت

ةلحرم يتلاكولسلاطامناىلإريشت:ةيميقلاةموظنملاميظنت-ب
وحنىلعةنزاوتمةيميقلاهتموظنمنوكتامدنعملعتملااهرهظي
..ديج

 جتح!

 بتري

  نراق&
  نزاوي

ط)'يلضاف&

 معد!

 م0/.ل!

كسمتي

 ردص&
 م4ح

 ددح&
فقوم

:ةلثما
ة>ملعلا م>قلا ذ>ملتلا 90ب7ي نأ

ـ> نموي

 دقتع&
@A
B ـ

DBض&
@A
B 
لFGس



ةميقلابمسولا:سماخلا ىوتسملا
,+ درفلا روط!

اماظن ىوتسملا اذه -
8

ام:ق 
8

اصاخ 
8

 ة:لومشلا< زاتم! 

 فقاوملا<كولسلا<ءوبRتلا ه:لع لهسL ث:ح ,نازتالاو تاCثلاو

 نوaلا وناس`إلا نمضتت هتباث ةفسلف لثم! هنأل .ةفلتخملا

:كلذ ةلثما نمو .ةا:حلاو

,iبhي
-

,jkم!

بنجتيمواق!

 jkغ!

  حقني

:ةلثمأ
 هسفن ىلع ولو قحلا بلاطلا موقي نأ•
 رظنلا يف ةيعوضوملاب بلاطلا مزتلي نأ•

ءايشألل



؟؟اذامل لاجملا اذه يف فادهأ عضوب نوملعملا متهي ال ًابلاغ

.دحاو يميلعت فقوم لالخ انايحأ اهقيقحت بعصي امم ةيمومعلا نم عونب ينادجولا لاجملا يف فادهألا زاتمت•

 .ةيساردلا داوملا ضعب يف فادهألا نم عونلا اذه لثم ةباتك ةبوعص•

 ةيبرعلا ةغللا ،ةينطولا ،ةيعامتجالا ،ةينيدلا ةيبرتلا داوم يسردم ةيلوؤسم ةينادجولا بناوجلا ةيمنت نأ نوملعملا ضعب داقتعا•
.ةينفلا ،

 .نيملعتملا ىدل اهققحت ىدم ىلع مكحلاو اهسايقو اهتظحالم ةبوعص•

.طيطختلا دنع ةينادجولا فادهألا هباتك مدع ىلع نوبساحي الو ةيفرعملا فادهألا ىلع نيملعملا مظعم زكري•



 ةيكولسلا فادهألا دئاوف

.ىرخأ Cإ ةركف نم لاقتنالاو س5ردتلا ة1لمع م1ظنت لع ملعملا دعاس!•
.ةNسانملا س5ردتلا ب1لاسأو قئارط را1تخا Hع ملعملا دعاس!•
.ةNسانملا مOPقتلا لئاسو را1تخا Hع ملعملا دعاس!•
.ملعتلا جتاون ة1مهأ بسح تقولا عــــPزوتو م1ظنت Hع•

 ملعملا

.ەراودأ د^دحتو هملعت بولطملا ةفرعم Hع ملعتملا دعاس!•
jk هنم ةدافتسالاو ةقالعلا يذ قباسلا ملعتلا عاجabسا Hع•

l د^دجلا ملعتلا.
.ةمزالا ة1لقعلاتا1ج1تاabسالا راضحتسا Hع ەدعاس!و ملعتملل ة1ساردلا ةطشoألا هجوت•
.ةعجارلا ة^ذغتلا هل مدقت•
.ملعتلا وحن بلاطلا ة1عفاد awثت•

 ملعتملا



 ةيكولسلا فادهألا دئاوف
: يهً ايعوضومً اطبارت ةطبارتم رصانع ةعبرأ جهانملا لمتشت ،جهانملا ليدعتو ريوطت يف فادهألا مهاست
.نيملعتملا ىدل اهقيقحت يونملا ملعتلا جتاون ىلإ ريشتو :فادهألا•
.فادهألا قيقحت متي اهلالخ نم يتلا ميهافملاو تامولعملاو تاربخلا ىلإ ريشيو :ىوتحملا•
.فادهألا قيقحتل تاءارجإو ةطشنأ نم اهب طبتري امو سيردتلا ةقيرط يف لثمتتو :ةقيرطلا•
 .جهنملا فادهأ ققحت ىلع مكحلل ةعبتملا ميوقتلاو سايقلا بيلاسأو لئاسوو تاءارجإ لمشيو :مييقتلا•

 ثيح نمجهانملا يف رظنلا ةداعإو جهانملا ذيفنتو طيطخت ىلع نيمئاقلل ةبسانملا تامولعملا ريفوت يف فادهألا مهستو
 .ةيجولونكتلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاريغتلل اعبت اهرييغت وأ اهليدعت



 :رداصملاو عجارملا
.)لولغز ميحرلا دبع دامع ( يوبرتلا سفنلا ملع ئدابم•
.)يتاوشن ديجملا دبع ( يوبرتلا سفنلا ملع•




