
 
 

 ثالٌى ئاضايؼ بؤ كازة زؤذٌاوةواٌييةكة   -1
)دزع واقي( بؤ لةؽ ياُ جةضتة بؤ خؤثازاضنت لة وةتسضييةكاُ تةقة و بؤوب كة ثيَويطتة  -1

 لةكاتى طوجناو لةبةزبكسيَت. 

 ضةيازةى ثيَويطت بةكازبّيٍَسيَت بؤ كازة وةيداٌييةكة.  -2
 كةلوثةه و ثيَداويطتيية ثصيػكييةكاُ:  -3
 حيىايةى ئاضايؼ طةز ثيَويطت بوو لةطةه تيىةكةدا بيَت. -4
 ِازيكازييةكاٌى لؤكاَلى لةاليةُ )خةَلكى ٌاوضةكة( كة جيَطةى وتىاٌة بَ. -5
 غويََ و كاتى وةتسضييةكاُ بصاٌة:  -6
ثيَويطتة ثالٌى جيَطسةوة )بدين( ِةبيَت كاتى زووبةزووى زووداويَكى لةٌاكاو بيَت، دواخطتٍى  -7

 ت ياُ تووغى زووداوى ِاتووضوو دةبيَت ياُ ِةز غتيَكى لةٌاكاو بيَتة ثيَػت. كازةكة
طةياٌدُ و ثةيوةٌدى كسدُ: ثيَويطتة بةزدةواً لةطةه دةشطاى ضةزةكى كازةكةت لةثةيوةٌديدا  -8

 بَ و لةطةأل ِةز جولةيةكت، ئةواُ ئاطاداز بَ لةزيَ ووباين ياُ ئيٍتةزٌيت. 
 ود دووزبووٌةوة لة طسوثةكةت.ثضساٌدٌى ثةيوةٌدى ياخ -9

 دةتواٌى وتىاٌة بة واَليَك ياخود كؤالٌيَك بكةى كة خؤت تيَدا حةغاز بدةى. -11
زووخاٌى ٌاوضةيةك: دةبيَ بصاٌى كاً غويٍَى ئازاً و جيَطري ِةبيَت بتواٌى بةخيَسا بسؤى غازدةى  -11

 لةويَ ضاوةزيَ بكةى تاكو زووخاٌةكة كؤتايى ديَت.  
سدٌى ٌاوضةيةك: بؤ ئةوةؽ ثيَويطتة ِةووو ِةَلبرازدةكاٌى ثيَؼ خؤت بصاٌى كة ضووَلك -12

بتواٌى لةو غويٍَة دةزبضى وةك دؤشيٍةوةى ضةيازةيةك ياخود توٌيميَك ياُ ئةو ديو ضٍووزيَك تؤ 
 بتواٌى خؤت دةزباش بكةى.   

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 كاُدازةوةتسضي ِؤغيازبووُ بة كازة
 (االختطافزفاٌدُ )ة كازى ل بووُِوغياز -1

 ئاواجنةكاٌى بؤ: 

 دةضتدطتٍى ثازة: -1
 دةضتدطتٍى )تٍاشالت( ضياضى. -2
 بةكازِيٍَاٌياُ وةك )خؤثازاضنت(ى دذ. -3

   
 (  االختطاف)زفاٌدُ ضؤٌيةتى خؤثازاضنت لة كازى  -2

و زؤغٍبريى كةلتووز و  خؤئاوادةكسدُ و ِؤغيازكسدٌةوةى زؤذٌاوةٌووضاُ بة •
 ةز. دةوزوبذيٍطةى 

 . دووكةوتٍةوة لة زوتني •
 ى دةزكةوتَ.ةوةكةوكسدٌ •
 كاز.)غويٍَى( ثازاضتٍى بازةطاى  •
 .)ثيَضةواٌة( شيادكسدٌى ئاطادازبووُ و ضاوديسى دذ •

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ى اٌى ئةجناودةزاٌدذى ثيَداٌى )فدية( ثازة بؤ كةضبؤ طػتى  يَكىضياضةتثةيسِةوكسدٌى  -3

 .(االختطاف)بصزكسدُ ياُ زفاٌدُ كازى 
 قؤناغةكانى رفاندنى رؤذنامةنووس           

 زِيٍة(  -قؤٌاغى كاتى طستٍى )بازوةتةكة -1

 زِيٍة( و دةضت ثيَكسدٌى طفتوطؤ. -قؤٌاغى دةضت بةضةزداطستٍى )بازوةتة -2

 زِيٍة( ياُ دَلٍيابووُ لة كوذزاٌى    -ئاشادكسدٌى )بازوةتةكة -3

 ( االختطافقؤٌاغى دواى كازى بصزكسدُ ) -4

  
 :ِوغيازبووٌةوة بة جؤزةكاٌى ضةك -4
 

 ضةكى دةضتى )ضةكى خةفيف، دةواٌضة، كالغٍكؤف ... ِتد(  •

 )الػاً وصزوعة و عبوات ٌاضفة(  TNT و جؤزةكاٌى وني و بؤوبى ضيٍساو •
 الػازات اجلوية( بؤوبةبازاُ كسدُ لة ئامساٌةوة - )ِةَلىةتةكاٌى ئامساٌى ىفسؤكة •

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 )ثسؤضةى كازى( زؤذٌاوةواٌى ثالٌداٌاُ بؤ طةغتةكة
 شاٌيازى لةبازةى خاَلى ثػكٍني.وةزطستٍى  •

 زووداٌى زووداويَك لةكاتى ضةفةز.ئاطادازبووُ ياُ ثيَػبيٍييةكاٌى  •
 لةٌاكاوةكاُ.طسٌطةكاُ بؤ زوواوى ثيَداويطتية ئاوادةكسدٌى  •
 )تفتيؼ(. ِةويػة ئةجناوداٌى كازى طةزِاُ بةٌاو ضةيازةكةدا •
 .دازووبةزووبووٌةوةى دش و جةزدة لةزيَطاخؤئاوادةكسدُ بؤ  •
 ضاوديسى دذ )وساقبة العكظ(.    •

--------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

  تيَطةيػتٍى زؤذٌاوةٌووضاُ بؤ خؤثيَػاٌداٌة جةواوةزييةكاُ و كازى توٌدوتيرى 
 
 
 
 
 
 
 

 : خؤثيػاٌداٌةكاُثيٍَاضة بؤ جؤزى 

 كات، ِةضت بةكؤوةَلى(-شؤزى-كؤبووُ )حتػد(: )قةبازة -1
 جؤزةكاٌى: 

 طسدبووٌةوة )االعتصاً( -1
 زيَجيَواُ )املطرية(: -2
 (: ضراباالواٌطستَ ) -3

 جؤزةكاٌى لةزووى ِؤكاز و ضةزضاوةكةى:
 ضياضى، ئاييٍى، ضةٌديطا، زةطةشى، بيَ بةزٌاوة، طةىل.  -1

 



  كة ِةز يةكة و ئاواٌج و ئةجٍدا و ئةجناوى جياواش لةخؤدةطسيَتةوة 
 

 ئاواذةكازييةكاٌى بووٌى توٌدو تيرى و طسذى لةٌيو خؤثيػاٌداٌةكاُ  •

 .كؤوةَلى ئاوري وةك )ضةكى ضجى ياخود بؤوبى بةضووت )قٍابن حازقة( -1 •

 بووٌى كؤوةَلى بةزد لةو غويٍَة. -2 •
 دةضتٍيػاٌكسدٌى كةضة ضةزةكييةكاٌى )زابةزاٌى( خؤثيػاٌداٌةكة.   -3 •

 
ثؤليظ و ِيَصى ئاضايؼ:  )لةخؤطستَ، جياكسدٌةوة، دةضطريكسدُ، وةزطستٍى  -4 •

 ئاوريةكاٌى زؤذٌاوةٌووضاُ(.

 وطين لمدووع(.غاش ) فسويطكسيَر طاشى -5 •
---------------------------------------- 

 
 اٌى زؤذٌاوةٌووع و ضةالوةتياُ:ئاضايػى ئافسةت

 
بؤ ئافسةتى زؤذٌاوةٌووع ِةٌدي ثيَداويطتى تايبةتياُ ِةية كة لةكاتى كازكسدُ 

وزؤواَلكسدٌى وةيداٌياُ جياية لةطةهَ  زؤذٌاوةٌووضى ثياو، ئةوةؽ وا دةكات ئافسةتى 
 زؤذٌاوةٌووع كةويَك تسضى ِةبيَت بؤ ئةً جؤزة كازاٌة بؤية ثيويطتة:

ى شياتس بكسيَت لةطةهَ كةضاٌى بةئةشوووُ و غازةشا و ِاٌى يةكرتى بدةُ بؤ طفتوطؤ -1
 ضووٌة ٌاو كازةكاُ بةبيَ تسع ياُ غةزً.

دووزكةوتٍةوة لة خؤباوةزبووٌى شياد لةثيَويطت بةَلكو شياتس جةخت لةضةز جؤزى  -2
 كازةكة و ضؤٌيةتى واٌةوة. 

سضيداز ٌةِاويَ بؤئةوةى بطةمليٍَ كة شؤز زكابةزى ٌةكةُ لةطةهَ ثياو و ِةٌطاوى وةت -3



بةِيَصتسُ و ٌاتسضَ بةَلكو ثيَويطتة ئةزكى شياتس خبةٌةطةزِ بؤ ضةملاٌدٌى كازابووٌياُ و 
 تواٌاكاٌياُ غاُ بة غاٌى ِاوزيية زؤذٌاوةٌووضاٌى ثياو

 :جؤزةكاٌى وةتسضى و ِةزغةكاٌى لةضةز ذياٌى ئافسةتى زؤذٌاوةٌووع
 ٌفطي(.-لمعٍف التعرضرى دةزووٌى )زووبةزووبووٌةوةى توٌدوتي -1

 لمعٍف اجلطدي(  التعرضزووبةزووبووٌةوةى توٌدوتيرى جةضتةيى ) -2
  دةضتدزيَركسدٌى )حتسؽ(:  -3

 دةضتدزيَرى ضيكطى )االغتصاب(:  -4
 الكتن(:-توٌد و تيرى )كوغنت -5

 تةٌيا ضةفةزكسدُ كاتى بة ضؤٌيةتى خؤثازاضنت لة -2

 ٌاوةٌدى غازةكة بيَت. حةزةضى تيَدا ِةبيَت و لةلةئؤتيمةك دامبةشزة كة  -1

 لةطةهَ كةضاٌى غةزيَب قطة وةكة. -2
 جموبةزطى تةضك و ضةزجنساكيَؼ لةبةزوةكة -3
 شيَس و بابةتى طساٌبةِا بةخؤت وةكة. -4
 لةالى خةَلك ئاواذة بةوة بكة كة تؤ بةتةٌّا ٌيت و كةضيَكت لةطةَلة. -5
بةضتة ضوٌكة ئاضاٌة بؤ وة وةضح( لةدواوةقرى ضةزت بةغيَوةى )كمكى ئة -6

 .زاكيَػاٌى
 ووبايمى ِةزشاُ بةزدةواً كازبكات لةطةه خؤت ِةَلطسة ٌةك طساُ بةِا.  -7
غتة طساٌةكاُ و شاٌيازى و ذوازةى ووبايمةكاُ لةٌاو جاٌتاى دةضتيت ِةَلىةطسة  -8

 ضوٌكة ئاضاٌة بؤ دشيكسدٌى. 
دةضتةواُ و كاال(ى طوجناو بؤ غويٍَةكة لةطةهَ خؤت جمى ثازاضنت )كالو و جاكت و  -9

 ِةَلطسة.



ِةٌديَ جولةى بةزطسى لةخؤكسدُ غازةشا بيَت ياُ فريى ببيت )دفاع  ويطتة لةثيَ -11
 عَ الٍفظ(. 

ِةووو جولةكاٌت  لة بكةى و تةوةدةشطاكة ويطتة بةزدةواً ثةيوةٌدى بةثيَ -11
 ئاطادازياُ بكةيت. 

 
 
 
 
 

 االضعافات االولية )فسياطوشازيية ضةزةتاييةكاُ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثيَداويطتيية ضةزةتاييةكاٌى فسياطوشازيى  •

 ِةَلطةٌطاٌدٌى زةوغى ٌةخؤغةكة   •
 ضييةكاُ -ِةٌاضةداٌى دَلى  •

 



 بةئاطابووُ لة حاالتى خويٍَبةزبووُ و بةزكةوتٍى فيػةك    •
 ئاطادازى لةغكاٌةكاٌى ئيطك .  •
 ئاطادازبووُ بةغويٍَة ضووتاوةكاُ  •
 ضازةضةزكسدٌى زووداوةكاٌى ِاتوضوو  •

 
 
 
 
 
 

 :ِوغيازى بة كازى خصوةتطوشازيية ثصيػكييةكاُ -1

 
 ئاواجنةكاُ : لةزووى )جةضتةيى و دةزووٌى(  -2

ِةَلطستٍى ئاوريى  -( : )غازداُالمياقة البدٌيةجةضتةيى )-وةزشغى لةغى -1
 قوزع( 

 )تةمسي(.  خوازدٌى ثيظ - بيَ ئاوى -يحتةلك –خاويٍى  و ثاك -2
 (.العاطفيةبةِيَصبووُ لةدذى غوكى عاتيفى )الصدوات  -3

 
 ضؤٌيةتى خؤئاوادةكسدُ لة زووى ثصيػكييةوة    -3
خؤئاوادةكسدُ و ئةجناوداٌى بؤ ضةزداٌى ثصيػكى جةضتة و دداُ و وةزطستٍى  -4

 . خبوزيَت)لكاح(ى ثيويطت دذى )والزيا، تيفو، كولريا ...( و جؤزى خوازدٌى طوجناو 

ثاك و خاويٍَى خوازدٌى دةزةوة ِةزوةِا ئاطادازى ثاكوخاويٍى ئاوى خوازدٌةوة، ياُ  -5
 دووكةوتٍةوة لة زووتني. 



ضازةضةزى خيَسا بؤ بسيٍة ضادةكاُ لةزيَطةى )كسيَىى تةعكيي، )وةزِةوى وةزطستٍى  -6
 بٍطمني( ..ِتد.

و جؤزى ٌةخؤغيية ِةضتيازييةكاُ وةك شاٌيازى بةغيَوةى  ثيويطتة جؤزى خويََ -7
، ِةووو شاٌيازيية ثيويطتييةكاُ يَسيَتطبِةَل )كازتيَك( لة دةضت ياُ لة ون

سيَت بة ةى ئةطةز تووغى زووداويَك بووى( بتواٌتيَدا بيَت )بؤئةوتايبةت بة كةضةكة 
 .شووتسيَ كات ِاوكازى بكسيَت

 ِةوا و خؤثازاضنت لة دذى ضةزوا و طةزوا. و زةوغى با شيادكسدٌى ئاطادازبووُ لة -8
 

 

 

 هةناسةداني دروستكراو

 
 
 
 
 

بؤ  شؤزجاز طويَىاُ لة ِةٌاضةداٌي دزوضتكساو )التٍفظ الصٍاعي( دةبيَت كة ضازةضةزة 
ِةٌديَ حاَلةتي ٌةخواشزاوي وةكو وةضتاٌي دهَ كة ئيدي وسؤظ ئاطاي لةخؤي ٌاويَينَ و 
ِةٌاضةداٌي دةوةضيتَ و ضوزِاٌي خويٍَيػي ِةز بةِةواُ غيَوة دةوةضيتَ، ئةطةز بة خيَسايي 

 فسياطوشازي كةضةكة ٌةكسيَ، ئةوا زةٌطة طياٌي لةدةضت بدات..

سدٌي طياٌي كةضيَكدا، ضؤٌيةتي غيَواش و لةكويَ لةبةز طسٌطي ئةو ثسؤضةيةو زشطازك 
بةكازِيٍَاٌيدا بؤتة جيَطةي بايةخي شؤزيَك لة زشطازكةزو فسياطوشاز، و خوه و وةغكي شؤزو 

 تايبةتي لةضةز دةكسيَت.. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ِةٌاضةداٌي دزوضتكساو )التٍفظ الصٍاعي( ضية؟

ِةٌاضةداٌي دزوضتكساو، طةزِاٌةوةي ليَداٌي دَلةو بةكازكةوتٍةوةي ضييةكاٌة لةزِيَطةي 
طةزِاٌةوةو طةياٌدٌي ئؤكطجيٍة بةغيَوةيةكي زيَكو ثيَك بؤ ضييةكاُ، كة شياتس بة )واضي ذياُ( 

ٌي ٌاوشةد دةكسيَت، واتة ِةٌاضةدا لةزيَطةي دةوةوة بؤ دةً، بةو غيَوةية طسذبووٌةوةي واضولكةكا
ِةٌاضةداُ خاو دةبيَتةوة، ئةو ثسؤضةية شؤز طسٌطة، ضوٌكة ذياٌي كةضيَكي تيَدا زشطاز دةبيَت. و 
ئةطةز ٌاو دةوي ٌةخؤغةكة طريا بوو بة ِةز غيتَ، ئةوا دةكسيَ ِةٌاضةكة لةزِيَطةي لوتةوة 

 زةواٌةي ٌاو ضييةكاٌي ٌةخؤؽ بكسيَت. 

ضووة ٌاو ضييةكاٌي ٌةخؤغةكة لةٌيَواُ لة ثسؤضةي ِةٌاضةي دزوضتكساودا، بسِي ِةواي 
% زيَرةي ئؤكطجيين تيَداية، كة ئةطةز كةضةكة خؤي ِةٌاضة ِةَلىريَت ئةً زيَرةيةي 16-18

%، واتة ِةٌاضة دزوضتكساوةكة زيَرةيةكي ئؤكطجيين كةً ٌيية.. بةآلً ئةطةزي 21دةطاتة 
 طواضتٍةوةي ويكسؤب ِةية لةوكاتةدا.

 ٌاضةداٌي دزوضتكساو )التٍفظ الصٍاعي(؟ضؤٌيةتي جيَبةجيَكسدٌي ِة

 



ضةزةتا يةك دوو ثسضيازي ضادة لةكةضي ٌةخؤؽ دةكسيَت بؤ ئةوةي بصاٌسيَت كة ئايا ئاطاي 
لةخؤيةتي ياخود ٌا.. ئةجما ئةطةز  كةضيكي ديكة لةو ٌاوةدا بووُ، داواياُ ليَ بكة كة 

زشطازكةز )تةواغاكة، طويَبطسة، ( ضسكة تةٌّا تؤي 5ئةوبآلٌظ بّيٍََ.. ئةجما بؤ واوةي )
 ِةضت بكة( تاكو حاَلةتةكة بةتةواوةتي بصاٌيت.. ئايا ِةٌاضة دةدات؟؟

 

 
 
 
 
 

ئةطةز ِةضتت كسد كة ٌاو شاز )دةً(ي ٌةخؤغةكة بةِةز غتيَك طرياوة، ئةطةز تواٌيت بة  
غاٌي ثةجنةت ثاكي بكةزةوة، و ئةطةزيؼ دةضتت ثيَي زاٌةطةيػت، ئةوا لةٌيَو ِةزدوو 

ٌةخؤغةكة بدة تاكو ئةوةي ٌاو دةوي ِةية بيَتة دةزةوة، بةآلً ٌة ِيٍَدة بةِيَص بيَ و ٌةِيٍَدةؽ 
 ٌةزً بيَت.

ئةجما ٌةخؤؽ لةضةز ثػت دابينَ و ضةزي بؤ ثيػتةوةي خواز بكةزةوة و تاكو ضةٌةطةي 
ة لة لووتيةوة بةزش دةبيَتةوة.. بةدةضتيَكت كوٌي لووتي بطسةو ياخود قةثات بكة، ٌةوةك ِةواك

 بيَتة دةزةوة، ئةجما بةدةضتةكةي ديكةت ِةٌديَ ضةٌةطةي زاكيَػة تاكو دةوي بكسيَتةوة.. 

 
ئةجما ِةٌاضةيةكي قوهَ ِةَلكيَػةو لةدةوةوة زةواٌةي ٌاو ضييةكاٌي بكة.. بةو غيَوةية 

 .ضواز ِةٌاضةي خيَساي بدةزيَ، ئةوة دووبازة بكةزةوة تاكو ِةٌاضةي زيَك دةبيَتةوة.

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئيتيكى رؤذنامةوانى و بوارى مافى مرؤظ

 
 :بةغى ئيتيك -1

شؤز لة ئاطادازكسدٌةوةى لةبابةت و كةيطى توٌدوتيرى ِةٌديَ ثسضى ئيتيكى ديَتةئازاوة و زؤذٌاوةٌووع 
وسدوو لةو كاتةدا ٌاضاز دةبيَت لةطؤزةثاٌةكةدا خؤى بسيازى لةضةز بدات. ئايا دةبيَت ويٍَةى وٍداَلى 

بكيَػى؟ بةطػتى ٌاكسيَت بةالً ِةٌديَجاز ئةً ويٍَاٌة دةبٍة ِؤى كازيطةزييةكى شؤز طةوزة لةضةز زاى 
طػتى. ِةٌديَجازيؼ بسيازى وا دةدزيَت دةبيَتة ِؤى ومىالٌي و طفتوطؤيةكى توٌد كة لةئاكاودا 

ةويػةيى دابٍسيَت بؤ زؤذٌاوةٌووضةكة زووبةزووى ِريؽ دةبيَتةوة. بؤية ثيَويطتة ضوازضيوةيةكى ِ
زيَكدطتٍى كازةكاُ لةكاتى وةزطستٍى بسيازيَكى ئيتيكى زؤذٌاوةٌووضى كة طوجناو بيَت لةطةه ثسضة 

 فساواٌةكاٌى وافى وسؤظ و دادثةزوةزى و ضةالوةتى بةطػتى.
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :زؤغٍبريكسدُ لةبوازى وافى وسؤظـخؤ  -2
ضوٌكة ضةالوةتى زؤذٌاوةٌووضاُ لةطةه جازٌاوةى  وسؤظوةزطستٍى شاٌيازى لةبوازةى وافى  -

(ى )ِةووو كةضيَك وافى ئاشادى زا 19ٌيودةوَلةتى بؤ وافى وسؤظ ِاوبةغة، كة بةثيَى واددةى )
 دةزبسيٍى ِةبيَت( لةطةه ئاشادى زؤذٌاوةٌووضى و ثازاضتٍى زؤذٌاوةٌووضاُ يةكدةطسيَتةوة.  

ريى لةوافى وسؤظ دةكات. و فيَسبووٌى زيَكازييةكاٌى و ِاٌداٌى ِةَلطوكةوت و بةِاكاُ كة ثػتط -
 ضوٌيةتى ثساكتيصةكسدٌى لة ذياٌى زؤذاٌة.

 
بالوكساوةكاٌى زيَكدساوى ٌةتةوة يةكطستووةكاُ بؤ ثةزوةزدة و شاٌطت و  -3

 :زؤغٍبريى

( 2119زاِيٍَاٌةكاٌى ضاَلى )-ثةزوةزدةى غازضتاٌى بؤ زؤذٌاوةٌووضة ثسؤفيػٍاَلةكاُ -
يتى: ) كة لة ويَجطا

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001804/18042e.pdf

 ( بالوكساوةتةوة. (

 ،وةزطستٍى زيَكازيية ثيَويطتييةكاُ بؤ بةزطسيى كسدُ لة وافى وسؤظ و بةِيَصكسدٌى -
( 2115ئةوةؽ لة ثسؤطساوى ٌيودةوَلةتى بؤ زؤغٍبريى بوازى وافى وسؤظـ ضاَلى )



لةً ويَجطايتة: ) كة . دةضدةكةويَت
http://www.freemedia.at/newssview/article/international-

declaration) 

غازةشابووُ و و بةِيَصكسدٌى تواٌاكاُ وفيَسبووُ لة ضؤٌيةتى جيَبةجيَكسدٌى ئةً ئالياتاٌة  -
لة ذياٌى واقعيدا، كة لةطةهَ جازٌاوةى جيّاٌى بؤ ثازاضتٍى زؤذٌاوةٌووضاُ ضاَلى 

ثةمياٌطاى زؤذٌاوةٌووضى ٌيودةوَلةتى،  -1جٍيف دةزضووة، بة ِاوبةغى )( لة2115)
دةشطاى  -4ضةٌتةزى ضويطسى زؤذٌاوةٌووضى،  -3تؤزِى جةشيسةى ويديايى،  -2

 جةٌةزاهَ غموباهَ(  

دةضتٍيػاٌكسدٌى وةتسضييةكاُ و ضؤٌيةتى دةضتةبةزكسدٌى ضةالوةتى زؤذٌاوةٌووضاُ،  -
 :دةكةويَتتئةويؼ لةً دوو ويجَطايتة دةض

  

- 1-  best-practices-to-promote-journalists-safety-

launched.html.  

- 2-

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221199E.p

df. 
- 3-

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233878e.pd

f.  
 

 خودى:فيَسبووٌى  -4
بؤضى بابةتى ضةالوةتى بؤتة جيَطةى بايةخجيَداٌيَكى طةوزة لةجيّاٌدا؟ و ضؤُ ئةً بابةتة ثةيوةضتة  -

بة ثسضى ٌيػتىاٌى و ٌةتةوةيى و ِةزيَىى و ٌيودةوَلةتى؟ كة ثةيوةٌدى بة وافى وسؤظ و ياضاكاٌى 
 وسؤظايةتى؟ 

ويطت و ضؤٌيةتى ِةَلطوكةوت ِةَلطةٌطاٌدٌى زؤذٌاوةٌووع و زادةى وةزطستٍى شاٌني و و تواٌاى ثيَ -
 و ئاضتى ثيَػكةوتٍياُ، بةغيَوةيةكى ثساكتيكى ئةجناً بدزيَت: 

 طفتوطؤى شياتس لةطةهَ كةضاٌى زؤذٌاوةٌووضى غازةشا. -1



 ثسضكسدُ بة وافجةزوةزاُ و ياضاٌاضاُ. -2
 -2ِةَلبرازدٌى والتيَك ياُ ٌاوضةيةك ياُ بابةتيَكى ضةزةكى،  -1زؤَلى واوؤضتا ببيٍيَت: ) -3

 ٌووضيٍى وتازيَك. -4ضؤٌيةتى ضازةضةكسدٌى.  -3ثيَػٍيازكسدٌى ضريؤكيَك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كاندا، یاسا جیهانییو  كدارییو چو  بارودۆخی ملمالنێیو  چۆن لو

 پارێسێت؟ نىوسان ده كان گیانی رۆژنامو  تییو مرۆڤایو

یاندنهههداراگوبٌاریلهههویكهههوندانهههوًكارموحرضهههه هههویموًهڕًًبًٌنهههورًًبو

كانًاڵهویىوًهكاحهگٌاضخنورداگرحن،رفاندنلوضوضخبوكٌ)مردن،دهنًهكوكارده

ڕًاث."ر بهههغنسهههایص"ًزیهههاحر ًٌندهرهكداریهههداهبهههوكاثًبهههارًد چه ولهههو

نهدانهمهافهااراضهخنهكارموبهاشلهوحهًڵهوینێٌدهلغژنهولوكهیاضایغوزایوغارهكو

چػهراًهیاێههبوًمافهو هوًهیاضایجغيانهمر ڤهولوكاثكویاندندهریراگوبٌا

غههداریغانلههونههنًبودهىههاًًیحهضهه)غه)مههوظًانههو ویكههوًاێغههو،بههوًحههٌێژهبههو

.كردًًهنگدانوجو

 

ر  بو ستو ده  وه یاسای جیهانی مرۆڤو لو  كو  ندییو و پارێسبو جۆری ئو 

 یاندن: ندانی بىاری راگو بۆ كارمو  وهكرا

 





حىًڵهویاضهاینغٌدهبێهجكهوالدرًضهجمانلهوًبۆ ًٌنهو هونگونجاردارهكویو

كانهًحنهورێكوگرێج، ٌنكهوچۆنونًٌضانلوًاًیر ژناموحىااراضخنهحومر ڤایو

ینيادًً امهاژهناگرێهجحهوچۆلهوًهكانه وزیادكراًهردًًار حۆكۆڵوجنێفًىو

ه4ـههـــههـ4ییانههدن،)مهادهنهدانهبههٌاریراگوكارموحنبههوحایبههوبێكهونههوراغهكاًانو

نه.كههوار حۆكههۆڵهزیههادكراًییولههو79ییجنێفهههضههێً)مههادهكههوًحنامورێكولههو

كان،حغغهوضهامر ڤایوڵیاگهوراًردیلوًبویوًدًًمادهی وًهڵچٌێندنوگوینلوبو

.ًیوكواێهیاضهایوحهبهوًاًهحهوبورچانكراًهًااراضهخنحهو هوًێكهوكهوردهبۆمانده

یهو اماژهنهكوكوار حۆكۆڵهزیادكراًییولو79ی:)مادهیوًهدا وًهگرنگخرینلو

ااراضهههخنهبهههۆكانهمههها ًغهههێٌازهمًٌجهههۆرهنًٌضهههانىهههور ژنامویكهههوًهبهههو

كهاحهممالننێغهونهلهودهكهمهوبهۆىاًًیحغغهویكهومانغهێٌهىوكرێجبوردهبوضخوده

مانغهههجبهههۆكهههاحهممالننێغهههو.ىهههونكهههراًهراىهههوكانبهههۆفوحغهههوًڵونێٌدهكداریغهههو و

حهبهههۆیاضهههاًڵهههوینێٌدهیلغژنهههوًهیلێكۆڵغنهههو34اێهیاضهههایكانبهههوكداریغهههونا و

فيدراضتالمجنتالدًلغتلمقانٌن34القاعدةربازی)كانهضوحغغومر ڤایوحغغوًڵونێٌده

ه.الدًلياإلنطانيالعرفي

حهڵهههوًیاضهههاینێٌدهبسانهههرێكهههوًااراضهههخنوی هههواێناًزانغنهههه ٌار ێهههٌهلهههو

نًٌش"ناًی"ر ژنامو،باغخرهریكردًًهبوضخونًٌضاندهحهبۆر ژنامومر ڤایو

لهههوكارىاحًٌهًىابهههوی هههوًاێغهههوبگۆڕدرێهههجبهههۆىهههاًًیحهضههه)غه"مهههدنه"،بهههو

كانه.ردًًار حۆكۆڵوكانهجنێفًىوًحنورێكو

،بۆیهونغهًایهودههمهوككٌىاًًیحغغونًٌضانًهیبارًد چهر ژناموًاێغوبو

كاثغدارینویبورجوًموكاث،بوحهاارێسگاریلێدهحهمر ڤایوًڵویاضاینێٌده

ًیاضههایانوی ههوًانههواێچو،یههاچٌدكههارێكهنایاضههایهبكههاثبههوكههاریدًژمنكارانههولههو

مهكهههوكانهجنێهههفًار حۆكهههۆڵهیوًحنهههواێػهههێمكردنهرێكوبێخهههودهبێهههج، ٌنكهههو

ژمێردرێج.نگدهحاًانباریجورىاًًیحه،بورىێرغێكغعبۆضوزیادكراً.ىو

 

 نىوسان" نگ" و "رۆژنامو منێری جویا جیاوازی نێىان "پو

حرضههڕًًیمویاندنرًًبهویبٌاریراگوندانهدیكونًٌضانًكارمور ژنامو

یامنێرینێٌان"اهواجغهاًازیلهودااضاًی اضایػه.لێهرهبوًهبنوممێدهگرحنهز ره

ه4ـههههـــههههـ4ی)مههههادهنگ"لههههویامنێریجههههونًٌضههههان"."اههههونگ"ً"ر ژناموجههههو

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/pcustom.jsp
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/pcustom.jsp


ار حۆكههۆڵهلههو79ی"مههادهنًٌشلههونًر ژنامههویجنێفهههضههێغوًحنامههورێكولههو

كیهوڵگونهلودهكٌحٌێژێكهموًهردًًحٌێژدانهاغانراًهن"..ىوكوزیادكراًییو

نگهچطغریجویوكرێج)ضخگغردهدهنگ"كویامنێریجو"اوظ:ًه وجغاًازیكو

بێبهۆكهاركردنهرمغػهىوحێكهفوبێمۆڵوىادهرًهكرێج،ًىوڵدهگویلوڵومامو

ضهخگغردهكهونگویامنێریجومافهاوًهندیغویٌهًاواێه وكداران.بو وڵىێسهگولو

نگیامنێرانهجهواهوبێج.بۆیهوكانهىهوكهداره وكانهىێسهمانمافهحاكوكرێىوده

نلههوكههوار حۆكههۆڵهزیههادكراًییوًاًكراًلههویجنێفهههضههێحههوًحنامههواێهرێكوبههو

.ربازیاارێسراًهیاضایجغيانهضو

 

 
 
 
 
 
 

 ئاسايشى ذمارةيى
 
  بّيٍَيية دةزى ياُ ثاتسييةكة بّيٍَتة دةزى باغرت واية ضيي كازتى ووبايمةكةت

 بؤئةوةى ئاواذةكاُ بؤ غويٍَةكةت دياز ٌةبيَت.

 ( طػت شاٌيازييةكاُ لة ضةز ئاويَسىUSB.دابٍسيَت ) 

 .باغرت واية ويٍَةكاُ لةٌاو ويىوزى كاورياكة مبيٍَيَتةوة دواتس بطواشزيٍَةوة 

 ( زاطستٍى غويٍَطةى جوطسافىGPS.) 

 فسِؤكةواٌى.  طؤزيٍى ٌت بؤ بازى 

 بؤ شياتس شاٌيازى بطةزيَوة ضةز ويَجطايتى 

 (Journalist Security Guide   ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضةند ريَكارييةك بؤ ثاراستنى ئاسايشى ذمارةيى:

  

  طىاالحتياالٍطذ  –كؤثى يةدةك  –داٌة يةدةكةكاُ  -1

 كؤٌرتؤَلكسدٌى شاٌيازى و داتاكاُ لة دووزةوة. -2

 ِةَلبرازدٌى ثاضووزديَكى بةِيَص.  -3

 توزِيَكى تايبةتى طسمياٌةيى.     -4

 
 مرتسييةكانى رؤذنامةوانى ليَكؤلنَي

  جةضتةيى.  لةزووى 

  بابةتى ليَكؤَليٍةوة. لةزووى 

  ياضايى. لةزووى 

 



  تاواٌكازاُ.لةزووى 

  دةوَلةت.لةاليةٌى 

 
 ضؤنيةتى خؤثاراسنت

  ُثازاضتٍى واهَ وئةٌداواٌى خيَصا 

 .)ثازاضتٍى ووباين و كؤوجيوتةز )داخطنت و داٌاٌى ثاضووزد 

 .بؤ ثازةداُ بةكازٌةِيٍَاٌى كازتى ئيتيىاٌى 

 .ُغازةشايى و شاٌيٍى ِةووو ياضاكا 

 .ُثابةٌد بَ بة ضيطتةً و ئاطادازبوو 

  خؤكؤٌرتؤَلكسدٌى زةفتاز و ِةَلطوكةوت 

 لة ضةٌديَ ضةزضاوةدَلٍيابووُ شاٌيازيةكا ُ 
 

 سةالمةتى و رؤذنامةوانى ليَكؤلَينةوة )بةدواداضوون(      
 

 ضةوكى زؤذٌاوةواٌى ليَكؤَلني  -1

 كةزةضتة و غيَواشةكاٌى ثةيسِةوكسدٌى  -2

 ضةالوةتى زؤذٌاوةواٌى ليَكؤَلني -3

 زوبةزووبووٌةوةى زؤذٌاوةواٌى ليَكؤَلني بؤ وةتسضييةكاُ  -4

 زؤذٌاوةٌووضاٌى ليَكؤَلني بؤ خؤثازاضنتضؤٌيةتى ئاوادةكسدٌى   -5

 
--------------------------------------------- 



 سةرضاوةكان: 
 

رنيت:ئينتوييلوتيپيشوالموتيسوكانيبابورچاوهسو
أصذرخ انفذرانٍح َسخح خاصح تانؼزاق يٍ كتٍثها تؼُىاٌ "أخثار حٍح"، وهى ٌحتىي ػهى  -1

فً يُاطك انُشاع وػًم اإلسؼافاخ انطثٍح األونٍح وانتؼايم يغ يىالف حهىل نتغطٍح األخثار 

اختطاف انزهائٍ ويىاجهح انتىتز فً يزحهح يا تؼذ انصذياخ. وانُسخح انؼزتٍح يٍ انكتٍة 

تأتً ضًٍ حمٍثح خاصح أػذتها انفذرانٍح نهصحفٍٍٍ انؼزالٍٍٍ، وتحتىي ػهى أدواخ 

 .ا دنٍم نساليح وحًاٌح انؼايهٍٍ تاإلػالواإلسؼافاخ األونٍح واسطىاَح يذيجح ػهٍه

 

 :نتحًٍم كتٍة انفذرانٍح انذونٍح نهصحفٍٍٍ

 http://www.ifjiraq.net/livenews/00_livenewsindex.htm 

 

انؼزتٍح يٍ كتٍة ساليح انصحفً انخاص  كًا أصذرخ نجُح حًاٌح انصحفٍٍٍ انُسخح -2

وتحًم  ."تها انذي ٌحًم ػُىاٌ "فً يهًح: دنٍم إنى تغطٍح األخثار فً انًىالف انخطزج

، وتتطزق 2003هذِ انُسخح تحذٌثاخ نهًؼهىياخ انىاردج فً انكتٍة، انذي صذر فً ػاو 

يٍُح ويزاجغ إنى يىضىػاخ تهى انصحفٍٍٍ تشكم خاص، كًا تحًم رؤٌح ػايح نهظزوف األ

  .ويؼهىياخ ػًهٍح حىل يسائم كانتذرٌة وانتأيٍٍ وانًالتس انىالٍح ولىاٍٍَ انحزب وغٍزها

 

 :نتحًٍم كتٍة انهجُح تانؼزتٍح

_05/safety_guide_arabic.pdfhttp://www.cpj.org/regions_05/mide ast  

 

 :مصادرأخرىباللغةالعربيةحولحريةالصحافةوحقوقاإلنسان

 

  :تمزٌز يزاسهىٌ تال حذود حىل انشزق األوسط وشًال إفزٌمٍا  -3

v_arabe.pdf-irak-po rthttp://www.rsf.org/IMG/pdf/rap 

 

 :هٍىياٌ راٌتس ووتش -4

http://www.hrw.org/arabic  

 

 :انشثكح انؼزتٍح نًؼهىياخ حمىق اإلَساٌ -5

http://hrinfo.net  

 

 :انشثكح انذونٍح نهصحفٍٍٍ -6

http://www.ijnet.org/FE_Article/Home.asp?UILang=7&CIDLang=7  

 

 :شثكح إَتزٍَىس -7

http://www.internewsarabic.org  

 

http://www.ifjiraq.net/livenews/00_livenewsindex.htm
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http://hrinfo.net/
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 :ُظًح انؼفى انذونٍحي -8

ara-http://ara.amnesty.org/pages/index  

 

 :انفذرانٍح انذونٍح نحمىق اإلَساٌ -9

g/rubrique.php3?id_rubrique=83http://www.fidh.or  

 

 :أخثار تانؼزتٍح ػٍ انمًح انؼانًٍح حىل يجتًغ انًؼهىياخ -11

http://www.wsisarabicnews.org  

 

 :َشزج اإلصالح انؼزتً -11

http://www.alwatan.com.kw/arb 
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