
Deşifre كيلش1 لوتب ةش*اع 

 

ابحرم :كوغ اراليد
ً

اعيمج مكب 
ً

 .كوغ اراليد مكعم .

 

ابحرم :ياش1 هرق ش=وت
ً

 .ياشB هرق ش<وت انأو ،

 

 فدdeو ،"cRمتabا مالسلا نع نثدحتي ءاسXلا" ناونعU عورشم راطإ QR هذO تسكدوبلا ةلسلس يرجن اننإ :كوغ اراليد

 ايكرت نم ةلثمأب ٍةموعدم ،ةطاسولا رود نuعلي تاطشان ءاس< براجتو ٍصصق نم ةدافتسالا ijإ ةلسلسلا هذO لالخ نم

 .ةش�اع كب ابحرم .كيلشB لوتب ةش�اع .د .أ فيضتس< ةقل{|ا هذQR O .ةفلتخم تاغلب ةحاتم صصقلا هذO لعجو ،ملاعلاو

 

ابحرم :كيلش1 لوتب ةش*اع
ً

 .جمان�uلا اذ�ل يBوعد �jع مكركشأ .مكب 

 

 ةذاتسألا تلصح دقل .كنع ةزجوم تامولعم ن�عمتسملل مدقن نأ دون ،كل ثيد{|ا عدن نأ لبق .كركش< نحن :كوغ اراليد

 تلمع مث ،2002 ماع QR نوتما�غن�ب ةعماج نم ةيسايسلا مولعلا QR هاروتكدلا ةجرد �jع كيلشB لوتب ةش�اع ةروتكدلا

ايلاح لمعB لازت الو
ً

 QR تاعا��لا لحو ةيسايسلا مولعلا س�ردت QR ْنَ�َص ةعماج�R. ت�تك Bنع هاروتكدلا ةحورطأ كيلش 

 ي<ديس ةعماج QRو 2009 ماع QR ةيك�رمألا ةعماb|ا QR ةرئاز ةذاتسا تلمعو ،لوبنطسإ QR ةدلb|ا ءانبأو داركألا تايعمج

 cRمتabا باطقتسالاو ،مالسلا ءان£و ي<دملا عمتabاو ،ة�رسقلا ةرb لاو ،ةيدركلا ةيضقلا �R ا�eسارد تالاجمو .2013 ماع

 تاروشXملاو تالabا QR ةروشXملا تالاقملا نم ديدعلا ا�ل .ةيفاقثلا تاعا��لا لح قرطو ،R¤امتجالا عونلاو ،ة{|اصملاو

 ضيبألا رحبلا ضوح QR تاطيسولا ءاسXلا ةكبش نع ةلثمم �Rو ،ةيناديم ىرخأو ةيميدا§أ تاساردب كيلشB موقت ،ةيلودلا

 ،كلذ �jع ةوالع .طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح QR تاطيسولا ءاسXلا ةكبش / ايكرت ةعومجم سسؤمو ،ايكرت QR طسوتملا

Bوضع كيلش QR ةكبش لثم ةيلود تا®بش )I can( ةكبشو )Agit(، إ .ةلاعف لامعأو تاساردب موقتوdeا QR دحأ ،ھتاذ تقولا 

 ھتايح لاوط ةيمو®{|ا ��غ تامظنملا فلتخمو ةيسايسلا بازحألا QR ةراش«سمك تلمعو مالسلا ةمظنمل ن�سسؤملا ءاضعألا

ال�س س�ل زاجيإب لوتب نع ثيد{|ا نإ .ةيلمعلا
ً

. QR خ دقل ،عقاولاu� ةكبش QR اOان�رجأ ةسارد لالخ نم ا�عم لمعلا ت

ادج تدعسو .لضفأ ل®شU اe¿ع فرعتلل ةصرفلا iR تحيتأو ،صوص½|ا ھجو �jع تاطيسولا ءاسXلا
ً

  .اÀeلع فرعتلاب 

 

اضيأ انأ ،ةحارصب :ياش1 هرق ش=وت
ً

 ن�ح سوردلا اe¿م تيقلت ÁÂلا يBذاتسأ ثبلا اذQR O فيضتسأ ي<أل ،اراليد اي ديعس 

  .ÆÇÂامح ��ثي ءاقللا اذO نإ لوقأ نأ دوأو .اياضقلا هذQR O ا�عم ثدحتأو ،��تسجام بلاط تنك

 

 تايلمع QR ن�كراشB كنأ ملع< ،لوتب يBز�زع .ةلئسألا حرطب ءدبلاو ،ةمدقملا ةلاطإ مدع لضفألا نم نو®ي ام£ر :كوغ اراليد

 .ةصاخ ةيمOأ ا�ل R¤امتجالا عونلا ردنb|او مالسلا ةيضق حرطت ÁÂلا كلامعأ نإ .بثك نع كعUاتنو ،تاونس ذنم مالسلا

 دنع زاجيإب اOركذ �jع انئج ÁÂلا ايكرت ةعومجم / طسوتملا رحبلا ضوح QR تاطيسولا ءاسXلا ةكبش نع وO انiR Oاؤس

 ةكبشلا هذO اÌÍ ÎeعÁÂ Bلا تالاabا �R ام ؟ةكبشلا هذO ةركف تر�ظ فيك :كتدايقب ا�س�سأت مت ÁÂلاو ،ن�عمتسملل كميدقت



 ھنأ دقتع< اننكل ،بثك نع ةكبشلا هذO فرع< نحن ،عبطلاب ؟ا�س�سأت ذنم قايسلا اذQR O اOزجنت ÁÂلا لامعألا �R امو

 .اdeوفرعÏ ال نيذلا كئلوأل تاطيسولا ءاسXلا ةكبش نع ةزجوم ة{a ءاطعإ ديفملا نم نو®يس

 

 اÀeف كتكراشم كنأل ،اÁÂ Îeفرعم نع لقت ال ل®شU اe¿يفرعBو ةكبشلا هذÎe ةمات ةطاحإ �jع كنإ ،لجأ :كيلش1 لوتب ةش*اع

 نم ھنأ ىرأ ،ايكرت ةعومجم / طسوتملا رحبلا ضوح QR تاطيسولا ءاسXلا ةكبش نع ثيد{|ا لبق .ةيادبلا ذنم ةطش<

اليلق ثدحتلا يرورضلا
ً

 نع ةرابع تاطشانلا تاطيسولا ءاسXلا ةكبش نأل ،تاطشانلا تاطيسولا ءاسXلا ةكبش نع 

 .ةيكرت ةيلحم ةكبش ايكرت ةعومجم ةكبش نأ ن�ح QR ،2000 ماع ةدحتملا ممألا رارق �jع ءانب هذيفن«ب ءدبلا مت ماO عورشم

 تاعيفر تاطيسولا ءاسXلا ن�يعB لي�س«ل أش< ن�و®ت نع ةرابع طسوتملا رحبلا ضوح QR تاطيسولا ءاسXلا ةكبش نإ

 ةدحتملا ممألل عUاتلا نمألا سلجم نع رداص رارق عقاولا QR وO 1325 مقر رارقلاو ،iRودلاو a}�Rا نيديعصلا �jع ىوتسملا

 تامزألا QR ةطاسولا دو�b| زف{aا لماعلا رود ةكبشلا هذO يدؤت ،قايسلا اذQR O .مالسلا تايلمع QR ةأرملا ةكراشم ةدا�زل

 �jع ةردقلا ةدا�زل دو�ج نع ةرابع هذO نإ لوقلا دصقأ .تاعارصلا ءا�eنا دعU رارقتسالا تايلمع QRو ةلمت{aاو ة�راb|ا

 دق طسوتملا رحبلا ضوح QR تاطيسولا ءاسXلا ةكبش تنا§ ،اÀeلإ مامضنالا تدرأ يذلا تقولا QR .ةيئاس< ةكبش ءانب

اثيدح تسسأت
ً

 نا§ .ايق�رفإ لامشو ا£روأ بونج QR ةعقاولا لودلا مضت تنا§و ،كاذنآ ةيلاطيإلا ةيجرا½|ا ةرازو ةدايقب 

 ةخيلزو ،ةدحتملا ممألل قباسلا ررقملاو ODTÜ ةعماج QR ةيس�ردتلا ةئي�لا وضع كروترأ ن�قاي روتكدلا ذاتسألا كاذنآ اÀeف

 رودو مالسلا تايلمع QR ةأرملا ةكراشم لوح ةسارد مومعلا QR يرجأ اe¿يح تنك انأو .ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئيO نم لانوأ

 QR لوانتأو يملاعلا مالسلا تايلمع QR تاضوافملا ءاسXلا QR صاخ ل®شU ثحبأ تنكو .ةيك�Ùلا ةلا{|ا QR مالسلا ءانب QR ةأرملا

 لمعلا ÁÂ QRبغر تدادزا ةكبشلا هذO تفش«كا امدنع iRاتلا£و ،مالسلا تايلمع QR ةأرملا ةكراشم ض�ÙعÁÂ Bلا ل§اشملا ÛÂحب

QR Oا اذabلا Uامك ھنأل ،لاعف ل®ش Bلمعلا نأ نولمع QR Oا اذabا نم ىذغتي لاجم ،تاعا��لا لح لاجم ،لا|bبنا 

��كفتلا ijإ ÌÂعفدو .لامعألا هذ�ل يقيبطتلا �Rمعلا بناb|او يرظنلا QR لا تاعوضوملا قيبطت ةيفيكÁÂ لع لمعأÀeا�رظن ا
ً

 

اميلعB ةيمو®{|ا ��غ تامظنملا ءاطعإ ÝÂ QRيدا§أ iR ليمز عم نواعBأ تنك 2016 ماع QRو .مو�فملا ثيح نم
ً

 ةجمرب لوح 

اديدحتو ،1325 رارق راطإ QR مالسلا ةيلمع QR ةأرملا ةكراشم عوضوم نا®ف .1325 ةينطولا لمعلا ةطخ
ً

 ءاسXلا عوضوم 

اعوضوم تاطيسولا
ً

اءزج نو§أ نأ تدرأو )ك{ßت( ÞÇÂفن تدجوف ،�Rاب«نا بذجي 
ً

 ضوح QR تاطيسولا ءاسXلا ةكبش نم 

 ،OÌÂذ QR ةقلاع تلظ ÁÂلا ءايشألاو رومألا دحأ نا§ تاعومabا ءاش<إ نإف ،ثيد{|ا ةيادب QR تلق امكو .طسوتملا رحبلا

 ا�لو مالسلا لجأ نم ةفلتخم تاجايتحا ا�ل ةلود ل§ نأ تاعا��لا لح نم ملع< اننأل كلذ ،ةكبشلا هذij Oإ تممضنا امدنع

Bلا ةكبش تدارأ ،كلذل .عا��لل ةفلتخم تاف�رعXتاطيسولا ءاس QR لت ةعومجم ءاش<إ طسوتملا رحبلا ضوحàÂ بلاطملا 

 ضوح QR تاطيسولا ءاسXلا ةكبشل ايكرت ةعومجم انتفصب ا�قيقحت اندرأ ÁÂلا فادOألا نع ثدحتأ ي<وعد نآلاو .ةيل{aا

 مãeايح اروذن ،ي<دملا عمتabا تاسسؤم نم ن�عوطتمو ن�يف{âو ن�يميدا§أ نم ةنو®م هذO انتعومجم .طسوتملا رحبلا

اءزج لمعلا اذO نلعج ،فّينو ةأرما 20 نم ايكرت ةعومجم نو®تت ساسألا QR .مالسلا لاجم QR لمعلل
ً

 نe¿كلو ،نãeايح نم 

ادج ةفلتخم تالاجم عم نردحتت
ً

طاش< �åكأ انم ضعبلاف .
ً

طاش< �åكأ انم ضعبلاو ،ةأرملاب ةلصلا تاذ لامعألا QR ا
ً

 لح QR ا

 تايلمع QR ةأرملا رود ز�زعتل دحاو فقس تحت نعمتجا ءاسXلا نم ةعومجم اننإ .ضوافتلاو ةطاسولا QR ةصاخ ،تاعا��لا

 ن�وانع 3 جارخإب انمق ،تايادبلا QR ان«�وO ديدحت اندرأ امدنع .تايلآلا هذO ذيفنت نامضو مالسلا ءان£و ضوافتلاو ةطاسولا

 ضوافتلا لوان«ت ÁÂلا ثاحبألاو ،R¤امتجالا عونلا R¤ارت ÁÂلا تاعا��لا لح ةيضقب قلعتي اميف ثاحبأب مايقلا :�R ةيس�ئر

 ميلعQR B لثمتي لوألا انفدO نأ نوملعB ؛ميلعتلا وO لوألا انفدOو .ماعلا يأرلا عم ثاحبألا هذO جئاتن ةكراشمو ،ةطاسولاو



 ضوافتلاو ،R¤امتجالا عونلا R¤ارت ÁÂلا تالخدتلاو تاعا��لا لح لثم عيضاوم QR نãeاءافكو نãeاردق ةدا�زل ءاسXلا ب�ردتو

 عافدلاب مايقلاو ةيقيبطتلا لامعألاو تاساردلا ر�وطت يأ ،رشXلاو قيبطتلاو ذيفنتلا QR لثمتي ي<اثلا فد�لاو .ةطاسولاو

 QR ھنع ثيد{|ا متي ام قيبطت ةيفيك لوح تاسارد يرجن ،ÌÍعملا اذÎe .اOذيفنتو اياضقلا هذ�j Oع ءوضلا طيلسB لجأ نم

 تايبدألا �jع ءوضلا ءاقلإ لجأ نم تاودنلاو شاقنلاو ثحبلا تاقلح ميقن ،ىرخأ ةيحان نم .اياضقلا هذO نم تايبدألا

QR Oا اذabمجرتو ،لا�eارظن ا
ً

اماع iR 20اوح ijإ دوعÏ ايكرت QR ا�خ�رات نأ مغر ،ةي��لجنإلا ةغللاب ا�مظعم نو®ل 
ً

 اميس ال ،

 ثيد{|ا تلطأ دقل .عوضوملاب ن�مت�ملا لوانتم QR حبصت ÁÍح ب�ولا �jع انعقوم �uع اOرش<و ،ةيميدا§ألا ةيحانلا نم

  .نأشلا اذQR O زاجيإب ھلوق نكمي ام اذO نكلو ،)ك{ßت(

 

ال�زج كركش< :ياش1 هرق ش=وت
ً

. QR أ دقتعأ عقاولاdeادج ةليمج ةمدقم تنا§ ا
ً

. Oاب«نا تتفل ةلمج كان�R، حÁÍ بتك ي<أ�eا 

 اذO نأ دقتعأ .لاعف ل®شU مو�فملا ةيحان نم اe¿يسردت ÁÂلا تالاabا قيبطت ةيفيك QR ن�ركفت كنإ ِتلق .ةظو{êم يدنع

ادج ةميق ةنا®م ھل لاؤسلا
ً

اديدحت .لاabا اذQR O اميس ال ،
ً

 QR Oالاؤس فيضأ نأ دوأ ،ةطقنلا هذ
ً

 .ةلمb|ا هذÎe قلعتي اميف 

امومع نكراشÏ ال ملاعلاو ايكرت QR ءاسXلا نأ فورعملا نمف
ً

 QR اروضح نيدبي الو ،ةطاسولاو مالسلا ءان£و عا��لا لح اياضق
ً

 

QR Oحبصأ دقو ،ةليلق دادعأب ولو ةليمج ةلثمأ دوجو مغر ،اياضقلا هذ Oاو شاقنلا طحم عوضوملا اذ|bنمز ذنم لد Uديع 

 اذO يطخت لجأ نم ،iRا{|ا تقولا QR ھلعف QR رارمتسالا بجي يذلا ام وأ ھلعف نكمي يذلا امف .ةيئاسXلا تا§ر{|ا لبق نم

اقالطنا ،عضولا
ً

اليلق ان�ثيدحت ول اذبح ؟ةقيق{|ا هذO نم 
ً

 .اذO نع 

 

ادج ب�رغ :كيلش1 لوتب ةش*اع
ً

. QR ةقيق{|ا، QR امعأ عيمجiR لا ءايشألا نأ دقتعأ تنك ،اب�رقت ةيناديملاÁÂ ا�ملعأ �R 

اقحال تكردأ ÌÂكل ،ةديدع حئارش لبق نم ةفورعم ءايشأ
ً

ائطاخ نا§ اذìÇÂ Oا�Ùفا نأ 
ً

. Oامعأ ھيلإ تراشأ ام اذiR ةيناديملا. 

افنآ ھنع تثدحت يذلا 1325 مقر ةدحتملا ممألل عUاتلا نمألا سلجم رارق �R اOادحíو
ً

 ءاسXلاو نمألاو مالسلا تارارق وأ ،

اب�ردت انمدق امدنعو .اOدعU تردص ÁÂلا تارارقلا لمشÁÂ Bلا
ً

 عقاولا QR تارارقلا هذO نأ انكردأ ،2016 ماع عونلا اذO نم 

 كانO يداقتعاب ھنأل ،ةيادبلا ذنم تارارقلا هذ�j Oع ديكأتلاب كلاؤس نع بيجأ نأ تدوو كلذل .قالطإلا �jع ةفورعم ��غ

 رارقلاب ةلصلا تاذ تاقيبطتلا ÌÍعم ةفرعم باب نم ،ي<دملا عمتabا تاسسؤمو نويميدا§ألا اîeرجي ÁÂلا تاساردلل ةجاح

 تدجوو .عيمêbل ةفورعم حبصتو تاقيبطتلا هذO رش«نت ÁÍح ،انتايح QR ة��بك ةيمOأ ا�لالتحا ءارو نما®لا ب�سلاو 1325

 ةيلمع QR ةأرملا ةكراشم نأو ،cRيبط رمأ مالسلا ةيلمع QR لجرلا ةكراشم نأ تايبدألل يBءارقو ةيناديملا تاساردلا لالخ نم

 ءاعدا ھنكل ،ءاعدا وO ھلوقأس ام نأ دقتعأ .كلذب موقتل ةيفا®لا تالOؤملا كلتمت اdeأ قئاثولاب ت�ثت نأ اe¿م بلطتت مالسلا

 ايكرت QR مالسلاو تاعا��لا لح QR تاصت½aا ءاسXلا ددع نأ R¤دأ ي<إ .لاabا اذQR O لمعÏ ص½ïك يBاظحالم جاتن نم

اروضح نيدبي ءاسXلا كلت نأو ،ن�صت½aا لاجرلا ددع قوفي )ك{ßت(
ً

 ÌÂتلأس كنأ ركذت .نايعلل ىفخت ال لامعأب نمق�و 

اروضح يدبأ ي<إ انO لوقأ .يBاسارد QR ةيلمعلاو ة�رظنلا ةيحانلا ن�ب نراقأ فيك
ً

 QR لا تا®بشلا نم ديدعلاXةيئاس 

اد�زم QR تñ£و ا�ل ي<دب رعشقا تامل®ب تا§راشملا ىدحإ تOوفت تاعامتجالا هذO ىدحإ QR .اãeاعامتجا رضحأو ةيميلقإلا
ً

 

 QR ءاسXلا تاوصأل �uكأ ةجاح كانO نأ ةيك�Ùلاب ÌÂعBو "women should have voice " ةي��لجنإلاب تلاق .��فحتلا نم

 ،رخآ ��بعتب .اãeوص عمسB نذأ كانO نو®ي نأ وO م�ملا نكلو توص ا�ل ءاسXلا نإ تلاقو ،عا��لا لحو مالسلا لثم تالاجم

ادج ةيئرم ءاسXلا اÎe موقت ÁÂلا لامعألا نإ
ً

 نكمي فيك نكلو ،اãeوص عمسÏ نأ ijإ لقتXي اe¿يحو ،)ك{ßت( اOاري نأ د�ري نمل 

 ةيناديملا يBاسارد لالخ نم تكردأو ؟نويعلاو نذألا كلت حتفن فيكو ؟ھعامس د�ري نم ا�عمسÏ ثيحب ةأرملا توص عفتري نأ



 ءانب QR رارمتسالاو سانلا نم �uكأ ددع ijإ لوصولاو ة�رارمتسالاو ءاقبلا �jع صر{|او لمألاب كسمتلا وO مOألا ءüÇÂلا نأ

 ايكرت QR كلذب نمقي ءاس< كانO ،ساسألا QR ھنأل ،ب�ردتلاو ميلعتلا نم د�زم ميدقت لالخ نم �jعألا ijإ لفسألا نم مالسلا

 نع ثدحتن ام£ر .ا��eؤر د�رت ÁÂلا حئارشلا عم ثيد{|ا وO م�ملا .ةياغلل ةيئرم لامعأب نوموقي صا½ýألا ءالؤO .ملاعلاو

Oبا�سإب عوضوملا اذ Uادج م�ملا نم ھنأ دقتعأو .ليلق دع
ً

 امك .رمألا اذO لجأ نم ةيلودلاو ةيميلقإلا تا®بشلا عم نواعتلا 

 ÌÂنكمي كلذ عمو .ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا QR ءا£ولا ب�سU تفقوت اdeأ دقتعأ ÌÂنكل .ايكرت QR اًضيأ ةدوجوم هذO ،تركذ

ادو�ج نلذبي ءاسXلا نإ لوقلا
ً

 سم½|ا تاونسلا لالخ لقألا �jع ،iRودلاو ÝÂيلقإلا نيديعصلا �jع مالسلا ءانبل ةرابج 

  .ةيضاملا

 

 امدنع كلذ �jع تدتعا ام£ر ،يBاظحالم �Ùفد QR ھِتلق ام تلÿb ي<أ ةحارص ا�لوقأ .ىرخأ ةرم كركشأ :ياش1 هرق ش=وت

ابلاط موي تاذ تنك
ً

الصأ لاجرلا نإ تلق دقل مع< .ةعماb|ا مايأ كسورد رضحي 
ً

 عا��لا ل{| ةيمارلا دو�b|ا QR نورضاح 

اطورش بلطتي ءاسXلا نأو مالسلا ءان£و
ً

اتوص ن�ل نأو ،دو�b|ا هذQR O ةكراشملل 
ً

 .ھعمسÏ نم كانO نو®ي نأ بجي نكلو 

 ةكراشم نأ نيدقتعB لiR. Oاتلا§ لاؤس ھيجوت QR ركفأ عقاولا QR .انO ماO رمأ لمألاب كسمتلاو ةم�زعلاو ةدارإلاب �Rحتلا

 ملظلا نع ��بعتلاو مالسلا ةيلمع QR ةكراشملا ةررضتملا ىرخألا تاعومabا �jع لّ�سÏ ملاعلا QR مالسلا تايلمع QR ةأرملا

اليلق كلذ رثأ ىرن انلعل ؟ا�ل ضرعتت يذلا
ً

. Oل Oانعم ھتكراشم نيد�رت ةلاح وأ لاثم كان QR O؟ددصلا اذ 

 

 ؟مالسلا ةيلمع QR ةأرملا ةكراشم ھققحت يذلا ام :iRاتلا وحنلا �jع لاؤس ھيجوت اننكمي ةقيق{|ا QR :كيلش1 لوتب ةش*اع

ادج ة��ثك تاسارد كانO ؟مالسلا ةيلمع QR ةأرملا ةكراشم ةيمOأ ام
ً

 QR Oعوضوملا اذ. Oرجأ ةسارد كانãeا Oةدحتملا ممألا ةئي 

 ةيلمع QR ةأرملا ا�مدقت ÁÂلا تاما�سإلا نع ة��ثك ليصافت ةساردلا هذO مضت .1325 رارقلل ن�رشعلا ىركذلا ةبسانمب ةأرملل

ادر ÌÂكلو ،ا�فرع< ءايشأ اdeأل اOراصتخا لواحأس .مالسلا
ً

 ن�عتسا ةماO تاسارد عضب نع ثدحتأ نأ دوأ ةلئسألا هذ�j Oع 

Îeا QR اباتكBاضيأ ي
ً

الثم .
ً

 Oغتيف لاشرام ملقب ةسارد كانXرش< مت نياتشOا QR لا نأ لاشرام لوقي .2000 ماعXة�وس 

 بجي ھنإ لوقلاب ھنع بيجأ لاؤس ؛مالسلا ةيلمع QR ةأرملا كارشإ بجي اذامل .ميقلا ضعQR U نا§�ÙشB ةيل�وحتلا ةطاسولاو

 ةياغ QR لاؤس .ا�كارشإ بجي ÁÂلا ةأرملا كلت �R نم نكلو ،عمتabا فصن ل®شB اdeأ مكحب مالسلا ةيلمع QR ةأرملا كارشإ

اميق كلمتو ي<دملا عمتabا نم ردحتتو ةاواسملا نع عفادتو يوسXلا ركفلا كلمت ÁÂلا ةأرملا �R عبطلاب .ةيمOألا
ً

 ةنيعم 

 لاشرام لوقي  .ة�وسXلاب اÀeمس< ÁÂلا ةسردملا نم ردحتت ÁÂلا ةأرملا ÌÂعÏ هذOو .ن�سbX|ا ن�ب ةاواسملاو ة�ر{|ا نع عفادتو

 نم فطاعتلا ملعB ھنأ وO كلذ نم مOألا نإ لوق�و ،ةك�Ùشملا ميقلا ضع�j Uع ناددشB ةيل�وحتلا ةطاسولاو ة�وسXلا نأ

 ا�شاع ÁÂلا ءايشألا ةفرعم نأ �jع دكؤي ھنأ دصقأ .عا��لا ل{| يأ ،ةيل�وحتلا ةطاسولل ة�وسXلا ةيعامتجالا ةيجولو®س�بلا

امادتسم ھلعجو مالسلا ءانب QR لماع مOأ وO ھطيحم QR نيذلا سانلا �uع ھمامأ يذلا ص½ïلا
ً

 تيليت يروغ�رغ لوق�و .

QR ھباتك Uناونع "Resolving Conflict" لا نأXكأ نزكري ءاسå� تاروصت �jعو ل§اشملل àÂبسلا دعبلا �jع لاجرلا نم 

ا��خأو .ن�مامأ يذلا ص½ïلا
ً

 تادايقلا نم 16 عم ن�كامو يرلود اãeرجأ ÁÂلا ةساردلا �Rو ،عجرمك ىرخأ ةسارد ركذأ 

��شB .2006 ماع QR ايق�رفإ بونج QR ةيئاسXلا Oلا نأ ةساردلا هذXءاس Ïتعu�ال�وط اًق�رط مالسلا ن
ً

 اذO ةياQR de سانلا نأو 

 طاسوأ ھنو®ت يذلا ملاعلا ھنأب مالسلا نفصي ءاسXلا نإ لوقت اdeأ ،ىرخأ ةرابعU .ةيساسألا مãeاجايتحا نوبلي ق�رطلا

 ةيلمع اdeأب مالسلا نفرعÏ ءاسXلا نأ �Rو ،اe¿ع ءاطغلا ةساردلا هذO فشكت ىرخأ ةماO ةطقن كانOو .يويXبلا مالسلا

 رفويس يذلا وO عمتabا QR ةأرملا دض فنعلا �jع ءاضقلا نأ �jع نقفت�و ،ءاسXلاو لاجرلا ن�ب ةلدابتم ةلص ءانب ققحت



اليثمت مالسلا ةيلمع QR ةلاعفلا ن�eكراشم لالخ نم ءاسXلا نإف iRاتلا£و .مئادلا مالسلا
ً

 نأ نعطتسÏ ةأرملا ل§اشم نع 

اديعU يويXبلا مالسلا قيقحتو ةاواسملا مدعو توافتلا �jع ءاضقلا ھيف متي ملاعU نملحي
ً

 راصتخاب .حالسلا تاوصأ نع 

Oلا ةثالثلا تاساردلا هذÁÂ ركذãeع نارثؤي ن�نثا نْ�َجَرخُم نع ثدحتت عجرمك ا�j ةجي«نلاو ةيلمعلا QR نأ دب ال .عا��لا لح 

 ةدسافلا تاقالعلا حالصإ ھسفن تقولا QR نكلو ،سانلا لتق عنمو تاعا��لا فقو ÌÂعÏ ،ماO تاعا��لا QR ةجي«نلا �jع ��ك�Ùلا

اضيأ ماO رمأ
ً

 ءاسXلا نأ ijإ ةثالثلا تاساردلا ��شBو .ةمالسلاو ةاواسملا نم د�زمب عتمتت تاقالع ةماقإ وO كلذ نم مOألاو .

Ïأ ن�طعOا اذ�ل ةيم|bلا بعلتو ،ةيلمعلا نم بناXاتلاب ءاسiR ارود
ً

الاعف 
ً

 QR فنعلا عوقو نود ةلولي{|او تاقالعلا ر�وطت 

 .ماعلا يأرلا عم ن�مولظملا قوقح ةكراشمو ملظلا عفرو يويXبلا

 

اركش :كوغ اراليد
ً

ال�زج 
ً

ارومأ ِتركذ دقل .لوتب 
ً

 Oي ةماXب&R لع ديكأتلاÀeأ ىدحإ لعلو .اOانلمع فاد Oاذ Oةرم ديكأتلا و 

 ةفلتخم تاعومجم نع ملظلا عفرو ةدسافلا تاقالعلا حالصإب ةلص وذ راثآ ھل ،اe¿م ة��خألا اميس ال ،ھتركذ ام نأ �jع ىرخأ

ادج اندعسأ دقل .ءاسXلا نم
ً

 نواعتلا نأ تركذ ،ليلق لبق حورطملا لاؤسلا �jع كباوج QR .ىرخأ ةرم كلذ كنم عمس< نأ 

اثاحبأ ن�رجت كنأ ملع< اننإ .ءاسXلل ةبسXلاب ماO ةيلودلاو ةيميلقإلا تا®بشلا عم
ً

 اÌÍ ÎeعÁÂ Bلا تالاabا QR ةماO تاساردو 

 ةكبشل ةعUاتلا ءاسXلا ةداقلا ةصنمو )ICAN( ةكبشو طسوتملا رحبلا ضوح QR تاطيسولا ءاسXلا ةكبش لثم ةماO تا®بش

)AGİT( لاÁÂ لامعأب موقت ãeةأرملا ةكراشم ةرشابم م QR ام كداقتعاب .مالسلا تايلمع Oھبعلت يذلا رودلا و Oتا®بشلا هذ 

QR امو ؟ةأرملا ن�كمت �R لا رومألاÁÂ ر�وطت بجيOا QR Oامو راطإلا اذ �R ؟صرفلا 

 

 دحأ عجرمب ÛÂيدح أدبأ نأ دوأ ،)ك{ßت( ةودق ل®ل نوملعB امك ،ةلئسألا هذO نع ةباجإلا لبق :كيلش1 لوتب ةش*اع

ا��ثك هردقأو ھبحأ نيذلا ن�ثحابلا
ً

 لوب نوج .ھلامعأ امتأرق امكنأ ملعأ .خاريديل لوب نوج ھنإ .يBاسارد QR ةودق هذختاو ،

اراش«سم تقولا تاذ QR لمعÏ خاريديل
ً

 QR مالسلا ةيلمع QR §حتت مل .ايبمولو iR ھتلباقمل طق ةصرفلا ý½ت( اًيصß}ك(، 

اموي ھب يقتلن نأ لمأ �jع ،ٍعجرمك ھيلإ ةراشإلاب أدبأس ÌÂنكل
ً

 اذQR O لمعÏ نم ل§ ام£ر لمعÏ ءÇÂ+ نع ثدحتي خاريديل .

 ىوتسملا .تا�وتسم ثالث QR مالسلا لاجم QR ن�لماعلا دارفألا عضن نأ عيطتس< اننإ خاريديل لوب نوج لوقي .ھفرعÏ لاabا

 ىوتسملاو .ىوتسملا ةعيفر تاءاقل �uع تاطاسولا وأ تاضوافملا ةرادإب نوموقي نيذلا ءامعزلاو ةداقلا مضي �jعألاو لوألا

 ijإ لوصولا QR نورثؤم مe¿كلو ،مالسلا ءانب نأشU رارق ذاختا م�ل قحي الو ةسايسلا نوسرامي ال نيذلا دارفألا مضي ي<اثلا

 نويميدا§ألاو نويف{,لا بلاغلا QR مOو ،مالسلا ءانب نأشU ارارق نوذخت�و ةسايسلا نوسرامي نيذلا صا½ýألا

 .بعشلا ةماع نم دارفأ نم نو®تي ثلاثلا ىوتسملاو .ركفلاو يأرلا ةداقو س�سأتلا ءاضعأو ي<دملا عمتabا تاسسؤمو

�uع ثيد{|ا اننكميICAN و ÁÂ AGİTكبش QR ةدوجوملا تاعومجملل ةبسXلا£و Oةكبش .ن��وتسملا نيذ ICAN Bعم لمع 

 ام نمض تاساردلاو لامعألا ىرتو ،"women peacebuilders" ةي��لجنإلاب ھيمس< ام وأ ،مالسلا ن�ن�ي يBاوللا ءاسXلا

 ددشBو ،ة�رارمتسا نمض عارصلاو فنعلا ىرت اdeإ ،ىرخأ ةرابعU .ة�رارمتسالا ÌÂعÁÂ Bلا "continium" ةي��لجنإلاب ھيمس<

ادج ةم½0 ةكبش اdeإ .ءاوس دح �jع بر{|ا تالاح QRو ملسلا تالاح QR ،مالسلا ءانب QR ةأرملا رود �jع
ً

 ÌÂيلردنأ مانس .

ý½اًقباس تلمع ص QR ا تاسسؤم عم لمعتل ،ةتحب ةيئدبم بابسأل ةدحتملا ممألا ترداغو ةدحتملا ممألاabي<دملا عمت، 

 نم ةأرما اdeإ .لامعألا هذÎe مايقلا ءانثأ م�عم ثيد{|او ىوتسملا cRيفر ةداقلا ijإ لوصولا اe¿كمي ،ھسفن تقولا QR اe¿كلو

 ام نآلا نولوقت ام£ر .ةفلت½aا فنعلا رصانع عنم �jع لمعBو ،ةيمالسإ لود نم ن�مظعم ءاس< مضت اًدج ة��بك ةكبش

 ة�جوم تاساردب موقتو ،ة�رارمتسا نمض ناثدحي عارصلاو فنعلا نأ دقتعB اdeإ ،تلق امك .مالسلاب ةكبشلا هذO ةقالع



 نم راثكإلا باب نم تسسأتو ،ةثيدح لازت ال ةكبش 1Âف AGİT ةكبش امأ .عارصلاو فنعلل ةيس�ئرلا بابسألا ل�وحت وحن

 .)ك{ßت( AGİT وO ةكبشلا هذ�ل لما®لا مسالا .1325 رارق رودص دعU ا�ع�رسB مت ÁÂلا مالسلل ةيميلقإلا ءاسXلا تا®بش

 ÁÂلا ءاسXلا ةداقلا ةكبش ةصنمو تاطيسولا ءاسXلل AGİT ةكبش وO لما®لا ھمسا نأ دقتعأو ءüÇÂلا ضعU ب�رغ مسا ھنإ

Bمالسلا ةانب لمش. Uىرخأ ةرابع، Oؤاش<إ مت ةكبشلا هذOع ديكأتلا لالخ نم ا�j لاXلاو تاطيسولا ءاسXمالسلا ةانب ءاس 

�uكأ نإ .ةكبشلا هذ�ل ن�سسؤملا ن�راش«سملا دحأ تنك ي<أ انO هونأ .ةيئاسXلا ةيدايقلا تافصلا �jعو +ÇÂھنع ثدحتن ء QR 

Oةكبشلا هذ Oو Bلا ن�ب ةقالعلا ز�زعXتالماعلا ءاس QR ي<اثلاو لوألا ن��وتسملا. Uلا ةأرملا ةدعاسم ،ىرخأ ةرابعÁÂ سلجت 

 ةمداقلا تابلطلا ليثمتل ا�لOؤت ÁÂلا تامولعملاو تالOؤملا �jع لوص{|ا �jع مالسلا ةيلمع قايس QR تاضوافملا ةلواط �jع

 ام اذíو .تا®بشلا هذO ن�ب تا�u½|او تامولعملل لدابت كانOو .تاضوافملا ةلواط �jع سولb|ا تعاطتسا نإ لفسألا نم

 ،ليلق لبق تركذ امك .تاطوغضلا ةسرامم ةفيظوب موقت اdeإ لوقلا ÌÂنكميف تا®بشلا هذO ةيمOأ ءارو ب�سلا ijإ اندع

ت ءاسXلا
ُ

 هذÎe ا�eبطاخم اننكمي ،مع< ؟ةقلغملا نذألاو نويعلا كلت ةبطاخم اننكمي فيك نكلو )ك{ßت( عمسÏُ توص ا�لو ىر

ادج طيسU .ةدحولا نم دلوت ةوقلا نأل ،قرطلا
ً

 ،تاطوغضلا سرامت ÁÂلا تا®بشلا ،تا®بشلا هذO ن�كمتو ز�زعB بجي .

 نأ ijإ مOدوقت ةيسفن ةلاح QR نوش�عÏ عارصلاو عا��لا طاسوأ نود�شÏ نيذلا سانلاف .ءاسXلا ن�ب نماضتلا ززعB اdeأل

 ةددعتم ىرخأ لود QR ثدحت ةفلتخم ىرخأ تاعارص كانO نأ ديب ."اندحو اننإ .ةياغلل ءÆÇÂ رمأ ھنإ .انب ثدحي اذO" :اولوقي

 ءاس< دوجو ةفرعمو .نماضتلل جاتحنو ةأرملا صخت ةلثامم ل§اشم ش�ع< اننإ .اندحو انسل iRاتلا£و .قايسلا فلتخا نíو

ايلاح .ةيمOألا ةياغ QR رمأ ةل®شم ن�ش�عB امنيح كتادعاسمو كمعدل تادعتسم
ً

 ةكبشل ةعUات باسBاو ةعومجم انيدل 

ICAN لاÁÂ اضيأ انأ
ً

 لئاسرلا اÀeلإ نuتكي ةعومabا هذQR O ءاسXلا .ايناركوأ نم ةقيدص انيدل هذO باسBاولا ةعومجم QR .اÀeف 

 ة�رورض اOدحو لئاسرلا هذÁÍ Oح ھنأ فرع< نأ بجي .ال مأ نامأ QR تنا§ اذإ اميف اe¿لأس�و ا�eلئاع لاحو ا�لاح نع اe¿لأس�و

ادج
ً

اضيأ دقتعأ .نماضتلا لجأ نم 
ً

ادج ماO رمأ تا�u½|ا لدابت نأ 
ً

 ھلو ھب ةصا½|ا ھبابسأ ھل عارص ل§ ديكأتلاب .

الثم .ھب ةصاخ تايكيمانيد
ً

ا£رح عارصلا اذO نا§ نإ 
ً

ا£رح وأ ةيلOأ 
ً

ام�م ىقبي نماضتلا نإف ،ةيفئاط 
ً

 ةفرعم ثيح نم 

 هذO ن�ب تامولعملا لدابتو نماضتلاف .ةديدج غيص جاتنíو جئاتنلا صالختساو ةلثامم نكامأ QR مالسلا ijإ ھجوتلا ةيفيك

 لاثملا لي�س �jع ھنأل ،تا®بشلا هذQR O ميلعتلا �jع ��بك ديدشB كانOو .تايلمعلا نم عونلا اذO ززع�و عرسÏ تا®بشلا

 ززعB ةديدb|ا تامولعملا ةفاضíو تاصاصتخالاو تا�u½|ا هذO لدابت .ةفلتخم عيضاوم QR تاصتخم ءاس< انتكبش QR دجوت

اماO هدجن ام اذOو .ةأرملا نكمتو
ً

  .تارا�ملا ر�وطت يأ ،"skills building" ـب تايبدألا QR ھيمس< ام لجأ نم 

 

اركش :كوغ اراليد
ً

 QR مOاسB تا®بشلا هذQR O ءاسXلا ن�ب تا�u½|ا لدابتو نماضتلا نإف ،تركذ امك ،مع< .لوتب كل ال�زج 

 لبق ھتلق ام عم يزاوتلاب رخآ رمأ نع ثدحتي ھنأ تدجو ،ICAN ةكبش ر�رقتل يBءارق لالخ نم ةقيق{|ا QR .ةأرملا ن�كمت

امئاد نوعيطتسÏ ال لوألا ىوتسملا QR ءاسXلا نأ اOر�رقت QR ةكبشلا هذO لوقت .ليلق
ً

 ،R¤امتجالا عونلا روظنم نم رظنلا 

ارمأ اذO ن�uتعBو
ً

ايداع 
ً

 تركذت دقل .تا®بشلا هذO ةطساوب بناb|ا اذO ز�زعB نعطتسÏ نdeأب ندقتعÏ عقاولا QR نe¿كلو ،

 انناOذأ ijإ ردابت لاؤس وOو ،كيلإ ھ�جون نأ د�رن رخآ لاؤس انيدل .ىرخأ ةرم كركشأ .كثيدح QR ھيلإ تقرطت امدنع كلذ

 ةطشان كنأ ملع< اننإ عقاولا QR .ھنع ةباجإلا كد�رنو ةيناديملا تاساردلا يرجتو ÝÂيدا§ألا لاabا QR لمعB ةأرما كنو§ نم

ادج
ً

 QR اabيدا§ألا لاÝÂ كلمع لالخ نم تا£وعص ت�جاو تنك نإ فرع< نأ دون .ي<اديملا لق{|او QR اabيدا§ألا لاÝÂ 

 نأ تايبلس نع انñيدحت ول اذبح .تا£وعصلا هذO لثم �üÇÂعB مل كنأ دقتع< ال .ةأرما كنو§ مكحب ةيناديملا كتاساردو

ايميدا§أ ةطشان ةأرما نو®ت
ً

ايناديمو 
ً

.  



 

الاؤس محقأ نأ يّدوب :ياش1 هرق ش=وت
ً

 �R ام ؟لاabا اذQR O لمعلا نود�ري نيذلا ن�{,نت اذام .لاؤسلا اذ�j Oع رخأ 

ادج اندعسÏ ؟م�سفنأل ا�عضو مÀeلع R&بXي ÁÂلا ق�رطلا ةطراخ ةيOام ام ؟ا�عابتا مÀeلع بجي ÁÂلا قرطلا
ً

 نع ي5دحتت نأ 

Oانجمانرب متخن نأ لبق لئاسملا هذ. 

 

 ةلئسألا نم عونلا اذO .)ك{ßت( ةيعماج ةذاتسأ§ ÁÂن�م سمل ھنأل ،��خألا لاؤسلا نم أدبأ ي<وعد :كيلش1 لوتب ةش*اع

امئاد اe¿ع بيجأ
ً

 ما�لإ ردصم نو®ي دق ÁÂصقو يق�رط نأ كش نم ام ھنإ .ھسفنب ھق�رط دجي نأ ھيلع درف ل§ نإ لوقلاب 

 قشÏ امدنع باوصلاو أط½|ا ھسفنب دجي درف ل§ نأ دقتعأ .اÎe م�Ùلن ةنيعم ةغيص كانO س�ل ھنأ دقتعأ ÌÂكل ،م�ضعبل

 دنع سأيلا مدعو ة£رجتلا ضوخو ةلوا{aا نم فو½|ا مدعو ةلوا{aاب 6,نأ ب�سلا اذ�ل .ھسفنل ھمسر يذلا ق�رطلا

اع�رس سأيلا كابش QR تعقو نأو قبس ھنأل عوضوملا اذQR O ةديج تسل ي<أ انO هونأ .أط½|ا QR عوقولا
ً

 QR نم ةنيعم لحارم 

 .ھسفنب ھق�رط راتخ�و ئطخ�و لواحي وOو ھسفن درفلا دجي نأب 6,نأ مع< .يBايح

 

 ،)ك{ßت( ةأرما§ اe¿يش�عÁÂ Bلا تا£وعصلا �R ام ِتلق تنك نإ ل�سأ ل®شU ھنع ةباجإلا نكمي ام£ر ،اراليد لاؤسل ةبسXلاب

 لاجم QR تقولا تاذ QR لمعأو ،ايكرت QR ة��بك ةل®شم نآلا ل®شÏ يذلا R¤امتجالا عونلاب ةلص يذ لاجم QR لمعأ ي<أل

 عابتاب ةيميدا§ألا يفقاوم QR نمؤأ تلز الو تنك ÌÂكل ،ة£وعصلا ةياغ QR لاجم ل®ش«ي امe¿يب عمb|ا دنع .)ك{ßت( مالسلا

 مكرو�ظ ءارو اياضقلا هذÎe ةقلعتملا تايبدألا نولعجت امدنع مكنأل يBاسارد QR ا�لوانتأ ÁÂلا اياضقلا QR ةيملعلا بيلاسألا

ةأرما ÁÂفصب ةأرملا ةيضق لوانت ،رخآ ��بعتب .اdeورجت ÁÂلا تاساردلا نع عافدلا �jع ني�uجم نونو®ت
ً

 ءüÇÂلا ضعU بعص 

ايلاح لمعأ ي<إ .ةيحانلا هذO نم
ً

 لوانتأ انأو ة��م ل®شB هذOو .ÝÂلع دح �jع ةيدرك تس�ل iRوصأ .ةيدركلا ةيضقلا �jع 

اطيسU نو®يس او®كش نíو يفقاوم QR او®كشÏ نل سانلا نأ دقتعأ ي<أل يBاسارد QR ةيدركلا ةيضقلا
ً

 ةأرما ي<و§ نكلو .

Bش�ع QR دلب Ïافنع د�ش
ً

ا��بك 
ً

 بعصي ،R¤امتجالا عونلا ثيح نم ررضتملاب ھفصو ھنكمي عقوم QR ةأرما ي<و®لو ،ةأرملا دض 

 يدلو لوتب ÁÂفصب فقوم يدل ؛)ك{ßت( ن�لاabا نيذQR O فقوم يدل فاطملا ةياQR de ھنأل ،ءüÇÂلا ضعU يفقومو �Rمع

الثم .اياضقلا هذQR O لمعلا دنع ÝÂيدا§ألا يفقوم زربأ ،ب�سلا اذ�ل .ةيميدا§أ ÁÂفصب رخآ فقوم
ً

 QR دمتعأ ي<اديملا لمعلا 

QR ع بلاغلا�j إ ة�جوملا ةلئسألا نألو ،ةيناديملا تاساردلا ةق�رط وأ ةلباقملا ةق�رطiR نو®تت QR إف ةيميمح طاسوأdeم 

ÏنولأسÌÂ ع ن�عتي .ي�أر نع�R ع بيجأ الأ�j Oالثم ةلئسألا هذ
ً

 نكل ،ةلباقملا ءا�eنا دعU اe¿ع بيجأ ام£ر .ةيميدا§أ ÁÂفصب 

 iR ةبسXلاب م�ملا نأل مكيلإ عامتسالل انij Oإ تئج ي<إ لوقت كانO ا��جوأ ÁÂلا ةلاسرلا نأل فقوملا كلذ يدبأ نأ �Rع ن�عتي

امئاد تلأس ،ب�سلا اذ�ل .انأ ي�ارأ تس�لو مكءارأ و�R Oمعل ةبسXلا£و
ً

 Oنم :لاؤسلا اذ Oلإ لوصولا د�رأ نيذلا مÀeفيكو م 

ادج ماO اذO ثيد{|ا ةغل نأ دقتعأو .اÀeلإ لوصولا د�رأ ÁÂلا حئارشلا عم ثدحتأ
ً

الثم .
ً

 راليد اي اذ�R Oعفا لوقأ نأ ÌÂنكمي 

 نساحم نع امكثدحأ نأ دعU ءüÇÂلا كلذ نالعفت امكلعجأ نأ ÌÂنكمي ام£ر نكل ؟كلذك س�لأ ،)ك{ßت(ش<وت اي اذO لعفاو

امئاد ترثآ دقل ؟كلذك س�لأ ،ءüÇÂلا كلذ لعف تايباجيíو
ً

 تامولعملا ةكراشمو نايبلاو حرشلا لالخ نم ÌÂعÏ .ي<اثلا راي½|ا 

 QR ة��بك ةيمOأ ت�س«كا عامتسالاو ثيد{|ا تاب�ردت نأل كلذ ،تاساردلاو ملعلا ھيلإ ��شÁÂ Ïلا بيلاسألا نع ثيد{|او

 نأ بجي فيك لوح تاسارد ت�رجأ دقل ؟مالسلا لجأ نم عامتسالاو ثيد{|ا بجي فيك .ة��خألا ة�Ùفلا QR يBاروشXم

ا��خأو .راو{|ا طاسوأ QR ناعمتسBو ناتأرما ثدحتت
ً

ارخآ س�لو 
ً

الوطم ثيد{|ا اننكمي 
ً

 لاabا اذQR O لمعلا تايبلس �jع 

اضيأ بجي يداقتعاب ÌÂكلو ،ا�ضعU تركذ دقو ،ةأرما§
ً

 نÎe عمتجا يBاللا ءاسXلا نأ ن�قي �jع ي<أل ،ھتايباجيإ نع ثيد{|ا 



QR Oلع تا®بشلا هذ
ّ

امئاد نكو ��ثكلا ÌÂتم
ً

 .تاباجإ ا�ل دجأ مل ةلئسأ ÌÂتض�Ùعاو سأيلا كابش QR تعقو امل§ àÂناجب 

 لمعلا نإ لوقلا دصقأ .يBايح ��غأ ÌÂلعجو ا�كردأ نكأ مل ÁÂلا رومألا نم ��ثكلا ملعBأ ÌÂلعج نÎeراجت íijو نÀeلإ عامتسالاف

QR Oا اذabثك نساحم ھل ةأرما§ لا�� نيذلا نم تسل انأ .)ك{ßت( رمذتأ ال ب�سلا اذ�ل .ةديدعلا تا£وعصلا مغر ة

  .نورمذتي

 

الوأ لوقأ ÌÂيعد :كوغ اراليد
ً

 ةداعسU رعش<و .ھب ثدحتن يذلا ل®شلاو ھنع ن�ثدحتت يذلا اذij Oوألا ةجردلا نم �uتخن اننأ 

 .جمان�uلا اذQR O كتكراشمل انعورشم ÝÂساو ÝÂساب ركشلا صلاخ كل مدقأو .كنم ثيد{|ا بولسأ انملعB ءارج ة��بك

ادج ميق ءÇÂ+ انعم كئارآو كتا�uخو ك£راجت ةكراشمو اذO انجمانرب كروضحف
ً

اروظنم تمدق دقل .انل ةبسXلاب 
ً

اعساو 
ً

 اميف 

اركش .شاقنلاو ��كفتلاو صيحمتلاو ناعمإلا ijإ ديدج نم انعفدت ةلئسأ حرطن انتلعجو ،لاabاب قلعتي
ً

 !كروضح �jع كل 

 

اركش :كيلش1 لوتب ةش*اع
ً

ال�زج 
ً

اماتخ نا§ دقل .
ً

اليمج 
ً

ادج 
ً

 ijإ ن�رخآلا عفد QR ةليسو نو§أ امنيح دعسأ مومعلا QR ي<إ .

 .كلذ ي<دعسأ دقل .ةلئسألا حرط

 

اضيأ انأ :ياش1 هرق ش=وت
ً

اثيدح نا§ دقل .ركشلا ل�زج مدقأ 
ً

ام�لم 
ً

 .يأرلا سفن �jع انوعمتسم نو®ي نأ وجرأ .ديكأتلاب 

  .ىرخأ ةرم كركشأو ،ةفلتخم ىرخأ ع�راشم QR كعم عامتجالل ىرخأ ةصرف انل حاتت نأ لمآو

 

اركش :كيلش1 لوتب ةش*اع
ً

ال�زج 
ً

ادج ةليمج ة£رجت نا§ ل�وط نمز ذنم ام�فرعأ iR ن�قيدص عم ثيد{|ا .
ً

 .iR ةبسXلاب 

  .جمان�uلا اذO روض{| يBوعد �jع ىرخأ ةرم امكركشأ


