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FGHجلا ىوتحملاو يرعلا نأش: اهتسرامم لّضفملا 012لثمملا را+تخا تاداشرإ  
 
نؤملاI ىوتحملا ةغاBص تّمت دشرملا اذه ءازجأ مظعم لالخ*

ّ
 *UVWسSجلل ةهجوم اهنNلو ث

 
 

IبطBع ءادألا تارا[تخا دن\س] ،اهتعc نزاوتلا مدع fW
g دقو ،ىوقلا jرعش Iانف ضعnW

g ءادألا Iنومزلم مهنأ Iع ةقفاوملاc 
 ةمالس نأش~ قلقلاI ا|قح نورعشUVW jلثمملا راBتخا تاريدمو ءاردم نإف اذهلو .ةفBظو cع لوصحلا لجأل ةحrsم qVغ تا[لط
fW ةقفاوملاI قلعتي ام ّل��و UVWنانفلا

g لمعلا. 
 
fW ةدعاسملل

g ب دوجو نامض� ،ةقث�و ةrsحI ّمت دق ”معن“ - ـI ّدرلا ەءاطعإ نأI حاBترالاI روعشلا نم جrخملا UVWكمتلو ،ةBنهم ةئ
 .ەاندأ ةحضوملا تاداشرإلا عا[تاI ةدش~ �gون اننإف

 
 

fW غالIإلل **
g ه[\شم كاهتنا يأ وأ فُّسعت وأ ةءاسإ ع�قو لاح Iو هsقلعت Iوأ يرُعلا Iجلا ىوتحملاS�g، 

 
nWو¡Nqلإلا دq sلا  qع لصاوّتلا ءاجّرلا

g reportcastingabuse@theICDN.com اًروف ** 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 ءادألا تارا$تخا

 )011ش.دوألا(
 
 

لا تارا[تخالا cع ةمBمحلا تاقالعلاو يرُعلاI ةقلعتملا دعاوقلا عيمج قبطنت
¸

¹¡g ع ىرجُتq  نإلاq¡جس\لا�و تنBاذلا لn¡
g. 

 
fW امI( ا|sروص سSجلا وأ يرعلا ه[ش ،ّيرعلا بلطتي رودلا نا¼ اذإ ●

g بقتلا كلذBل(، Âحيضوت متي نأ بج 
 cع ¹Wgبم رارق ذاختا نم ةـ)يدؤملا UVWكمتل اذه ،)جني\ساÄلا( UVWلثمملا راBتخا مقاط بناج نم رمألا اذه
fW ةكراشملا نأش~ قبسم ملع

g را[تخالا. Âتخا ريدم ىدل ةرفوتملا تامولعملل اًقفو كلذ متي نأ بجBرا 
UVW fWلثمملا

g فq¡جاتنإلا ل[ق ام ة. 
  

● Âتاعامتجالاو تارا[تخالا ءارجإ بج fW
g امأÇنهم نBو ةfW

g ب مادختسا مت اذإ .ةلوقعم تاعاسÈوأ صاخ ت 
fWا¡qحالا لمعلل ةلصفنم ةحاسم دÂدحتب ماBقلا بجBف ،تاعامتجالا وأ تارا[تخالا ءارجإل قدنف

g ~ل�ش 
fW لظت نأ بجÂ تاعامتجالا ەذه نأI حيضوتلا UVWلثمملا راBتخا يريدمو ءال¼ولا cع بجÂ ام¼ .حضاو

g 
 ةـ)يدؤملا عيجش] بجÂ .ةBلاع ةروطخ اهيف نم�ت عقاوم Ìإ اًدIأ لقتSت الأو ،سولج ةفرغ وأ ةهدرلا
 .اهلمÏأI ةسلجلا لاوط اهعم ¡Î[ي قفارم باحطصا cع ةدش~

 
 دق تنا¼ ول ¡¹ح ،سSجلا ةاÏاحمI وأ يرعلاI ماBقلا دنع ةحاّرلاI رعش] ءادألا ةنانف نأ اًدIأ اوض¡qفت ال ●

 .ل[ق نم كلذ تلعف
 

nWانف اولماعت ال ●
g لا مالفأ" تانانفوN]ل ؛فلتخم ل�ش~ "راÄّقحلا صخش ل fW

g حالاو را[تعالاq¡ما. 
 

nWانفل ضرع مÂدقت دنع ●
g زرا[لا ءادألاsمل نيذلا ن Âلا نمف ،ءادالا تارا[تخال اوعضخÕWءال¼ولا ةطاحإ يرو 

Iإ ءادألا تانانف جاتحت .لما¼ ل�ش~ رمألاÌ س نهلمع نأ ةفرعملاBنوك fW
g ب� .ةنمآ ةئ

 
fW ةBصخشلا نع فشNلل فنعلا وأ سSجلا دهاشم مادختسال ةجاح كانه تسÈل ●

g وألا تارا[تخالاÌ. 
 

 ،لما¼ سا[لI كلذ متي نأ بجBف ،ةBسSج دهاشم بلطتي )ك[لوNلا( تارا[تخالا راسم لام�تسا نا¼ اذإ ●
 ماظن مادختساI ،اًق[سم )Intimacy Coordinator( ةBمBمحلا ةقسSم عم ةÇاØÙ~ هل طBطختلا متي نأو



 
fWو ،اsًروÜW سمللا نا¼ اذإ .ةقفاوملاو قافتالل

g ةقفاوملا ةلاح، Âع بجc نم ءزج يأ ددحت نأ ةلثمملا 
 .لاثملا لÝBس cع ،هسمل نكمÂ اهمسج
 

● Âبج [ع ءادألا تانانف عيجشc باتك قافتالاBًسم نهب ةصاخلا دودحلا نأش~ ا]ع .اًقc سÝBاذإ ،لاثملا ل 
fW قحلا UVWلثمملاو تالثمملل ."طقف قلغم مفI لBبقتلا cع قفاوأ" لوقلا نهنا�مÞبف ،لBبقت كانه نا¼

g 
 .لBبقتلا نع عانتمالاو ةّحّصلا cع ظافحلا

 
S]áWي ال ●

g ءافولل اًضفر كلذ را[تعا وأ ،ءادألا ةنانف دض ءادألا را[تخا ةلحرم لالخ دودحلا عضو مادختسا 
Iملا تا[لطتملاØÙاهنلا رودلل ةعوnâ

g. 
 

● fW
g ¹لا تالاحلا¡g ح تارا[تخالا ءارجإ اهيف متيÕsًع اq  فلا تارمتؤمBألا ةطساوب وأ ويدãÙتاذلا ةطBمتي ،ة 
 .ةBمBمحلاو يرعلاI ةقلعتملا دعاوقلا سفن قيبطت

 
 

 

 ّيرُعلا ه$شو ّيرُعلا
 
 

 .ةـRلثمملا عضاوت و ةمشح اًمئاد مGJحا .لوبقم GHغ وأ لوبقم وه ام< قلعتي ام7ف ة7فاقثلا تافالتخالا نأش( اًساسح نك

 
fW لما¼ يرع دوجو اًدIأ مزلÂ ال ●

g جت يأrدوأ( ءادأ ة�jوأ )نش fW
g لا( ءادألا براجت لام�تساNاًهجو ال ;)ك[لو 

¡nاذ طãÙs مادختساI الو ،تن¡qنإلا  qع ال ،هجول
g. 

 
● Âنأ بج Âطقف يرعلا ه[ش ثدح fW

g لا ةلحرمNةلص رمألا اذهل نا¼ اذإ طقفو ،ك[لو ãÙعBة Iءافولا 
Iرودلا تا[لطتم. Âق عم "تادهاشملا" نم ع�نلا اذه متي نأ بجBدؤملا ماÂة Iةحا[س س~الم ءادترا 
 لBكولا ءاطعإ بجÂ .سSجلا وأ يرعلا يوتحت ال g¡¹لا ىرخألا دهاشملا ءادأ نع هلصف بجsو æg اهراتخت
 تاBقافتا نإف ،اãsً عوØÙملا نا¼ اذإ .لماÄلا صنلا مÂدقت بجsو لقألا cع ةعاس 48 ل[ق اًراعشإ ةنانفلاو
nWوناق بتكم ةطساوب اهدادعإ متي g¡¹لا - NDA( ءاشفإلا مدع

g، ¹لاو¡g نانفلا مزلت Iلا ظفحØs¹لا )ة¡g 
 .لاحلا ەذهب ةلوبقم  qتعت ìgنلا ىوتحملا ëgغت

 



 
● fW

g عف ضرع ثودح ةلاحcg يدسجو، Âع ءادألا ةنانف عيجش] بجc ؛اهعم ةـ)معاد ةـ)قيفر راضحإ 
Âي نأ بج]Î¡ صخشلا اذه fW

g ةسلجلا لاوط ةفرغلا. 
 

 نوكÂ نأ بجBف ،رودلا تا[لطتم بجومãÙíg I ل�ش~ يرُعلا ه[ش بلطتي ءادألا براجت لام�تسا نا¼ اذإ ●
fW )دهشملا كãÙsو جتنملا ،جrخملا ،UVWلثمملا راBتخا ريدم( UVWيسÈئرلا صاخشألا نم nWدألا دحلا

g ةفرغلا. 
Âع بجc ع قافتالا فارطألا عيمجc قبسم ل�ش~ رمألا اذه. 

 
 ،ةحÜs ةقفاوم cع جاتنإلا لصحÂ نأ بجÂ ،ا|Bئامن�س وأ اBًفارغوتوف يرعلا ه[ش ر�sصت مت�س نا¼ اذإ ●

 .اًمئاد ءال¼ولا غالIإ بجÂ ام¼ ؛ءادألا ةنانف بناج نم ،ا|Bّطخ
 

● Âنأ بج ÂتقÕ فارغوتوف ةرّوصملا داوملا ضرعB|س وأ ا� cع طقف ،يرُعلا ه[ش cع ة�sتحملاو ا|Bئامن
 نم طقف عيطتسj .ءاsزألا ممصمو UVWلثمملا راBتخا ريدم ،جrخملا ،جتنملا :يأ ،رمألل ةsّروÕWّلا فارطألا
 .كلذ اولعفÂ نأ داوملا ەذه ةدهاشمل ةعوØÙم ةروÜW مهيدل

 
● Âخت بجòs¹لا داوملا ن¡g صت مت�s¹لاو اهر¡g ع يوتحتc ءاوس ،نمآ ل�ش~ يرُع ه[ش fW

g ع وأ يدام عقومq  
 .جاتنإلا ل[ق ام ة¡qف دعI داوملا ەذه ل¼ فالتإ بجÂ .تن¡qنإلا

 
● Âالأ بج Âُأ ءادألا تانانف نم بلطIاًد [جسBصت وأ نهسفنأ ل�sراع نهسفنأ رsش وأ تا]راع هsتا. 

 
● Âالأ بج Âُقلا اًتاتب ءادألا تانانف نم بلطBجس\ب ماBصت وأ ل�sج لاعفأ رSسBروص تنا¼ ءاوس ،ةs|وأ ا 

fW امI ،ًالعف
g بقتلا كلذBل. 

 
 

قاعّتلا
ُ

 د
 

● Âنأ بج Âع جاتنإلا مسق عيجش\ب نوجرخملا موقc ع ةلثمملا ةقفاوم حضوي ،يرُع قحلم رادصتسإc 
 .رودلل ة��لطم ەذه تنا¼ اذإ ،ا|sروص سSجلا ةسرامم وأ يرعلا ه[ش ،يرُعلا دوجو
 



 
● Âع بجc جرخملاUVW نأ jياعم عا[تا جاتنإلا مسق اوعجشqV ع لمعلا لالخ بادآوc صتلا�sةعومجم¼ ،ر 

 دهاشم يأ ر�sصت ءانثأ )روت�نوملا( ويدBفلا تاشاش نودهاشj نم دÂدحتو ،ر�sصتلا لالخ ةقلغم لمع
 .ةساسح
 

● Âحت نأ بجq¡زألا عطقو مئاعدلا مsو ءادألا ةنانف ةمشحو عضاوت ءاsاهفصو بج Üةحا
ً

 fW
g يرُعلا قحلم. 

 
● Âع بجc تخا يريدمBلثمملا راUVW نأ jع جاتنإلا مسق اوعجشc ظوتBم فSسÎ¡

g محBمBمصتل ةBدهاشم م 
 .ّيروصلا سSجلا

 
● Âنأ بج jشqV إ جاتنإلاÌ ¼صافتلا ةفاBةساسحلا دهاشملل ل fW

g نأو ،دقعلا Âىوتسم وه ام ح�ضوب ركذ 
 .UVWعقوتملا ةÂاعدلاو ضرعلا

 
● Âلq¡Wجاتنإلا م Iإ فدهب طقف دهاشملا ەذه مادختساÏملا لامØÙال يأ - عو Âهنيمضت نكم fW

g اعدلاÂوأ)و ة 
 .ةنانفلا نم ةBطخ ةقفاوم نود ،سÈلاوNلا ةمزح
 

● Âقلا بجBختب ماòsءاوس ،نمآ ل�ش~ ةساسحلا دهاشملا ن fW
g ع وأ يدام عقومq  نإلاq¡ركذ متي نأو ،تن 

ةحاÜ كلذ
ً

 fW
g يرُعلا قحلم. 


