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؟نارقألا  معد  وه  ام   
  

اريبك انوع  اونوكي  نأ  يل  هباشم  ءيش  نم  اوناع  نيذلا  صاخشألل  نكمي  متي  . ةيزيلجنإلا ،  ةغللا  يف 
صاخشألا ءالؤهل  ريظن  حلطصم  مادختسا  يف  . ةيلمع  ةدعاسم  ميدقت  ،لاثملا  ليبس  ىلع  ،نارقألل  نكمي 

نييوغل  ءاطسوك  مهلمع  يف  نيصصختملا  معد  ىتح  وأ  ةروشملا  ميدقت  وأ  ريسفت  وأ  ،ةيمويلا  ةلئسألا 
( لاثملا ليبس  ى  لع نييفاقثو  ). 

 
 ؟نارقألا معد صرف يه ام
  
 ةايحلا يف" ةدوجوم ةودق مهنأل ةروشملا نوبلطي نيذلا كئلوأل اريبك انوع نارقألا نوكي نأ نكمي كلذل
 نيدلاو ةفاقثلاو يسنجلا هجوتلاو سنجلاو رمعلا ثيح نم .B. ىلع ، هباشتلا داز املك." ةيقيقحلا
 ريغ ثدحتي .ءرملا ةايح هيلع ودبت نأ نكمي ام احوضو رثكأ حبصأ املك ، كلذ ىلإ امو ، ةرجهلا ةبرجتو
 اذكه رمألا ناك يل ةبسنلاب) مهسفنأ نع ثدحتلا نارقألل نكمي ،(...  كناكم يف) نيرخآلا نع نارقألا
 ةصاخلا مهتايح ىلإ برقأو لهسأ مهيلإ لوصولا نوكي ام ابلاغ .مهبراجتل ناطبتسا ءاطعإ مهنكمي.(... 
*  نييلثملا صاخشألل امهم امعد نارقألا مدقي ، يلاتلابو .براجتلا سفن نوكراشي ال نيذلا نيينهملا نم
 .ةينهملا ضورعلا لالخ نم رفوتم ريغ رمأ وهو ،
 
 ةقثلاو ةوقلا يطعي نأ نكمي اذه .نيرخآلا ةدعاسمل ةصاخلا مهبراجت مادختسا مهسفنأ نارقألل نكمي
 .ىنعملا اذهب" ام ءيشل ةديج نوكت" نأ نكمي ةملؤملا ةبعصلا براجتلا ىتحو سفنلاب
 
 تقو ءاضقل ةصرفلا ةروشملا ىلع لوصحلل نوعسي نيذلا كئلوأو نارقأللLGBTIQ *  تاعمتجم مدقت
 تاكبشلا نع ثحبللr_innenPartne  ءاقدصألاو لثامملا ريكفتلا يوذ صاخشألا ىلإ ةفاضإلاب غارفلا
 ةدحاو ةرم ، نارقألل ديؤم ةدحاو ةرم :ةفلتخم راودأ صخشلل نوكي نأ نكمي .اهيلع روثعلاو ةينمألا

 تايناكمإ فاشتكا ىلع كدعاستو ءايشألا ةبرجت ىلع تاعمتجملا كعجشت .ةروشملا بلطي صخش
 يف نكمم وه امم رثكأ ةيمحم ةحاسم يف تاربخلا لدابت ميدقتو ، كسفن ىلع روثعلاو ، كسفنل ةديدج
 تاعمتجملا مدقت.( كلذ ىلا امو ، لمعلا ، ةسردملا ، ةرسألا) ةيمويلا ةايحلا يف نايحألا نم ريثك
 .ام دح ىلإ ةماع وأ ةيرس فقاوم
 

 ؟نارقألا معد رطاخم يه ام
  
 :نارقألا معد رطاخم ىلإ هابتنالا مهملا نم ، صرفلا هذه نم ةدافتسالا لجأ نم
 براجت نإف يلاتلابو .طقف ةهباشتم اهنكلو ، امامت اهسفن يه تسيل ةيتايحلا فقاوملاو براجتلا •

 .ةروشملا ىلع لوصحلل نوعسي نيذلا كئلوأل:1 1  عم ايئاقلت بسانتت ال نارقألا
 نارقألا معد دمتعي .ةينهملا ةروشملا لثم حوضوب هميظنت متي ال ام ابلاغو مزلم ريغو يعوط معدلا •

 راثآلا" مييقت نودو حضاو فده نودبو ، جمانرب نودب ابلاغو ،( ةيدو نوكت ام ابلاغ) ةقالعلا ىلع
 ىلإ يدؤي دق امم ، ةروشملا نوبلطي نيذلا كئلوأو نارقألا نيب ريبك براقت أشني نأ نكمي."• ةيبناجلا
 .ةطرفملا بلاطملاو تايعبتلا
 ةيراطإلا فورظلا نأ ثيح ، ةينهملا تاقالعلا نم ربكأ ةلوهسب ةيرسلا تاكاهتنا ثدحت نأ نكمي•  •

 .(؟نم لوح نم ىلإ ثدحتلا يننكمي ىتم) ةحضاو ريغ نوكت ام ابلاغ
 امو مهب ةصاخلا رايهنالا ةطقن ىلإ نيرخآلا ةدعاسم يف ةبغرلا يدؤت نأ نكمي ،نارقألل ةبسنلاب•  •

 مهبراجت ريبك دح ىلإ هبشت ةروشملا نوبلطي نيذلا كئلوأل ةايحلا ملاوعو براجت نأل ارظن .اهدعب
 .ةدهجملا مهبراجت تايركذ ريثت نأ نكمي اهنأ يأ :تازفحم ةباثمب صصقلا نوكت نأ نكمي ، ةصاخلا
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؟ىندألا دحلا  ىلإ  رطاخملا  ليلقت  نكمي  فيك   
  
 :ةيلاتلا ةلئسألا يف ريكفتلا ةروشملا ىلع لوصحلل نوعسي نيذلا كئلوأو نارقألا يديؤم ىلع بجي
 ؟هيلع اوسيل ام ثيح نم ، ةروشملا نوسمتلي نيذلا كئلوأو نارقألا هيف هباشتي يذلا ام ثيح نم •

 .(خلإ ؟ةلثامم ليحرتلا ةبرجت/  سفن ؟ةلثامم يسنجلا هجوتلا/  سفن)
 نويئاصخألا ، لاثملا ليبس ىلع) ؟رمألا مزل اذإ اهيلإ عوجرلا نكمي يتلا نيصصختملا ضورع يه ام •

 (؟اينهم ابيردت نوبردملا نوجلاعملا وأ نوراشتسملا وأ نويعامتجالا
 نم ءزجك ةبستكملا B. ىلع) نيرخآلا معدل ةمزاللا ةيعامتجالا تاراهملا نارقألا معادلا ىدل له •

 ؟(معد ةعومجم يف ةكراشملا
 اهسفن يه اهنأ مأ نيرخآلل ماهلإ ردصم نوكت نأ نكمي تاربخ اهسفن ةريظنلا ةمعادلا تبستكا له •

 ؟كلذ ىلإ امو ةيريوكلا عم لماعتلا ةيادب يف
 عيطتست ال انم نم ؟نيرخآلا معدل يسفنلا رارقتسالاو( تقولاB.)  دراوملا نارقألا معادلا ىدل له •

 صصق عامسل اهلهاك لقثيو ،اهسفنب ةملؤمو ةقهرم براجتب ترم اهنأل ديج لكشب همعدت نأ
 ؟ةلثامم

 رفوي له ؟دودحلا رهظتو" ال" لوقت نأ اهنكمي له ؟هدودحو هسفنب نارقألا معادلا متهي له •
 ؟مدقي ال اهيأو معدلا ميدقت ةيفيك نأشب حوضولا
 ؟قيدصلا رود B. ، ىرخألا راودألا نع ةروشملا بلاط وأ نارقألا معاد راودأ لصفن فيك •
 ىنعم وأ عونت وأ عتمم وه له ، لاثملا ليبس ىلع ؟همازتلا لباقم نارقألا ديؤم هيلع لصحي يذلا ام  •

 له ؟هيلع لصحأ اذامو يطعأ اذام :ىلإ هابتنالا مهملا نم ؟رخآ ءيش يأ وأ تاذلل لضفأ مارتحا وأ
 مل امدنع ركبم تقو يف ظحالت نأ مهملا نم ؟لقثمو قهرم هنأ مأ ةكراشملا نارقألا ديؤم بحي
 بلطي يذلا صخشلا رعشي دق وأ قاهرإلا وأ لالغتسالاب نارقألا ديؤم رعشي دقف الإو ، ابسانم دعي
 حابرألاو فيلاكتلا لوح ضعبلا انضعب عم ةحارصب ثدحتلا مهملا نم كلذل .دامتعالاب ةروشملا
 .امهيلك بسانت نأ مهملا نم .ةروشملا نوبلطي نيذلا صاخشألاو نارقألا :امهيلكل

 
 معد بيردت يف ةكراشملا ىلع نيرخآلل نارقأك ةكراشملا يف نوبغري نيذلا صاخشألا عجشن نحن
 نم*  نييلثملا نم جالعلا وأ ةروشملا ىلع لوصحلل اينهم لهأتلل ةصرف اضيأ اهنإ ، عبطلابو .نارقألا

 .يفاضإلا ميلعتلاو تاساردلا لالخ
 
 رابتعالا يف نارقألا معد دودحو تايناكمإ ذخؤت نأ بجي :نارقألا معد يف رظنلا نيينهملا ىلع بجي
 يديؤم عم لصاوتلاو نارقألا معدل ينهملا معدلا ميدقت يغبنيو ، ةيراشتسالاو ةيجالعلا تادادعإلا يف
 .ةيتاذلا ةدعاسملا تاعومجمو نارقألا
 


