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  عوضوملا •
 ةدقعنملا ،يومنتلا جذومنلاب ةصاخلا ةنجلل ةنطاوملا تاءاقللا تاسلج ثلاث صوصخب ريرقت

 .سافب ميلعتلاو ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةيميلقإلا ةيريدملاب

  ءاقللا ةدم •
 تاعاس عبرأ

 ءاقللاب نيكراشملا ددع •
 ...لمكتسي

 ءاقللا تايرجم •
 طاشم دلاخ ديسلاو يماشلا ىضر دمحأ ديسلاو شيمح ةميكح ةديسلا نم لك ءاقللا رضح

 هذه ميظنت قايس اهلالخ طسب ،يومنتلا جذومنلاب ةصاخلا ةنجللا ءاضعأ دحأ ةملكب ءاقللا حتتفا

 لمعت يتلاو ةنجللا يف ةلالجلا بحاص اهنيع يتلا تاءافكلا اهيف مدقو ،ةنطاوملا تاءاقللا

 ىلع ةزكترملا ةنجللا لاغتشا ةيجهنمو ةقيرط رسف امك ،يعمتجملا عورشملا اذه حاجنإ ىلع

 يندملا عمتجملا تايلاعفو تاباقنو ةيسايس بازحأ نم ةيحلا ىوقلا عيمج عم لصاوتلاو  راوحلا

 مهتاحرتقمو مهراكفأو ،مهلكاشم ةسرادم فدهب نينطاوملاو ةيروتسدلا تاسسؤملاو

  .ةبراغملا عيمج تاعلطتل بيجتسي يومنت جذومن ةغايص فدهب

 

 ةباجإلل ءاقللا يف نيكراشملا نينطاوملل ةملكلا حاتتفالا دعب ةرشابم ءاقللا ريسم ىطعأو

 :امه نينثا نيلاؤس ىلع

 ؟اهيحاونو ساف ةنيدمب شيعلا ىوتسمو ةدوجل مكمييقت وه ام ؛الوأ

 ؟اهيحاونو ساف ةنيدمب ضوهنلل مكتاحرتقمو مكتاعلطت يهام ؛ايناث
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  ةمدقملا

 لجأ نم ساف ةنيدمب ةيلحملا ةنكاسلا ىلإ عامتسالاو تاصنإلا وه ،ثلاثلا ءاقللا اذه نم فدهلا

 لولح نع يعامج لكشب ريكفتلا ةلواحمو ةيمنتلا عوضومب ةقلعتملا ةيلحملا تايلاكشإلا ةسرادم

 مهم نيرمت ءاقللا اذه نأ ىلع ءوضلا نيكراشملا نم ددع طلس امك ،ناكسلا تايجاح يبلت ةكرتشم

 شاقنلا مستاو ,يومنتلا جذومنلاب ةصاخلا ةنجللا ةين نسح نيبت ةديج ةردابم يهو هعون نم لوألا وهو

 تافلمب مهبلغأ ءاج ثيح ،مهلكاشم نع ريبعتلا لالخ نونطاوملا امهادبأ نيتديدش ةوقو سامحب

 تالخادملا لالخ اونابأ امك ،ةنجلل اهميدقت لجأ نم اهب نوطبختي يتلا لكاشملا لمجم لزتخت ةرضحم

 ىلع ققحتت ةيمنت ةيؤر يف ةيوقلا مهتدارإو ،اهيلع مهتريغو مهتنيدمو مهنطول ريبكلا مهبح ىلع

 ةيقيقح ةيمنت قيقحت وحن ةيباجيإ ىلوأ ةوطخ هوربتعاو ،ءاقللا ءاوجأ اونسحتسا امك ،عقاولا ضرأ

  .برغملاب

  :ءاقللا ءانثأ ةزرابلا  طقنلا

  ةيفاقثلا ةايحلا بايغ •
 يهف ،ساف ةيملعلا ةمصاعلا هتفرع يذلا شيمهتلا نم مهئايتسا نع نيكراشملا نم ريثكلا ربع

 .امومع يفاقثلا ضرعلاو ،ةيفاقثلا ةطشنألا ةيحان نم ةريقف اهنأ الإ ،ريبك يفاقث ثرإ تاذ تناك نإو

 رطضت عجارملاو بتكلا ضعب ىلع روثعلا تدارأ اذإ اهنأ ،ءاقللا يف تاكراشملا دحأ ناسل ىلع ءاجو

 نأل ،ةينطولا ةبتكملا فوفر نيب هديرت ام دجتل ،طابرلا ةنيدم وحن رفسلا ىلإ ةبلاط يهو

 مالفألاو ،ةيحرسملا ضورعلا ىلع هتاذ رمألا قبطني .ةدحاو ةبتكم ىلع ىوس رفوتت ال ساف ةنيدم

 ةظهاب ركاذتلاو ،ةيرهش نوكت ترفوت اذإ مالفألاو ةيحرسملا ضورعلا ةريتوف ،ةفلتخملا تاودنلاو

 .ىرخألا ندملا ضعب سكع ةبلطلل ةبسنلاب ةيليضفت ةنمثأ عضو مدع عم نمثلا

 :ةنيدملاب يرشبلا رصنعلا نيمثت •
 ال هنأ نيربتعم ،ةيمنتلا بلص يف هلعج ةيمهأو ،ناسنإلا ةمارك ظفح ةرورض ىلع نوكراشملا دكأ

 طابترالا سح ءامنإ ةيمهأ ىلع تالخادملا ضعب تزكر امك ،لهؤم يرشب رصنع بايغ يف ةيمنتل دوجو

 ,هتماركل ظفحو نطاوملاب فارتعا نود ققحتي نأ نكمي ال يذلا رمألا وهو ،نينطاوملا ىدل نطولاب

 ،هيف طارخنالا ىلع مهعيجشت لالخ نم ةسايسلا لمعلا  يف بابشلا ةقث زيزعت ةرورض ىلا ةفاضإلاب

 ةقالع تسرك يتلا يه ةسايسلاو بابشلا نيب ةعيطقلا هذه نأل ،نيبختنملا رايتخا ةقيرطب يعولا عفرو

  .ةلودلاو نطوملا نيب روفنلا

  ديدجلا يومنتلا جذومنلا لوح تاراسفتسا •
 جذومنلا اذهل نينطاوملا مهف يستكت يتلا ةيبابضلا ىلع تالخادملا نم ريثكلا تزكر

 ططخملا ليبق نم اهلشف ىلع تنابأ يتلا ةقباسلا براجتلا ةداعإ نم مهفوخت نع اوربعو  يومنتلا
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 تلض يتلا 2011 روتسد تايضتقم ليزنت ةرورض ىلع ديكأتلا مت كلذ ىلع ةدايز .يلاجعتسالا

 ءاج ددصلا اذه يفو ،ةبساحملاب ةيلوؤسملا طبر يعدتست ةلحرملا هذه نأ امك ،رطسألا ةسيبح

 بهني نم لوح ريراقت انل مدقي نا تاباسحلل ىلعألا سلجملا نم ديرنال تاكراشملا ىدحإ ناسل ىلع

  .ةمكحملا مامأ صاخشألل ةقيقحلاو ةيلعفلا ةبساحملا لب ماعلا لاملا

I. ؟ةقطنملا تايجاح يه ام  

 ةقطنملا اهنم يناعت يتلا لكاشملا صخي يذلا لوألا لاؤسلا نع نينطاوملا ةباجإ لالخ

 :ةيلاتلا طقنلا لوح تالخادملا تروحمت ،اهتايجاحو

 

 ةحصلا .1
 يف اهلامجإ نكميو ،ساف ةنيدمب ةحصلا عاطق صخت يتلا لكاشملا ىلع تالخادملا ضعب تزكر

  :ةيلاتلا طاقنلا

 ةيتحتلا ةينبلا فعض •

 تازيهجتلا ضعب بايغو ةيبطلا تادعملا يف ريبكلا صقنلا نم ساف ةنيدمب ةحصلا عاطق يناعي 

 ببسب ةمزاللا تاصوحفلا ءارجإ لبق ةليوط ةدم راظتنا ىلع ىضرملا ربجي امم ،تايفشتسملا لخاد

  .اهيلع نولصحي يتلا ةرخأتملا ديعاوملا

  ةيرشبلا دراوملا •

 ددع ةلق ىلإ نيريشم ،ةقطنملاب ةدجاوتملا ةيرشبلا دراوملا ةلق لكشم ءاقللا يف نوكراشملا ركذ

 يف ببس اضيأ وهو ،ةقطنملا ناكسل يلامجإلا ددعلاب ةنراقم تايفشتسملا لخاد نيدجاوتملا ءابطألا

 عفدي امم ،ةيبطلا تاصصختلا ضعب دوجو مدع ىلإ ةفاضإ ،ةرخأتم ديعاوم ىلع ىضرملا لوصح

  .طابرلاك ىرخأ ندم ىلإ لقنتلا ىلإ ضيرملا

 

  ميلعتلا .2
 يسردملا ميلعتلا •

 ىوتسملا نع نيكراشملا دحأ ربع ةرابعلا هذهب "ةيمومعلا ةسردملا نم عراشلا جارخإ بجي"

 يشفت ىلإ ةرشابم يدؤي عجارتلا اذه نأ ىلإ اريشم ةنيدملاب يمومعلا ميلعتلا هيلإ لآ يذلا يندتملا

  .عمتجملاب ةيبلس رهاوظ
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 نم ،ةيميلعتلا تاسسؤملا لخاد ذيمالتلل عامتسالاو تاصنإلل تادحو بايغ تالخادملا ضعب تلجسو

 رابتعالا ةداعإ ةرورض ىلع ىرخألا تالخادملا ضعب تدكأ امك .مهلكاشم ءاوتحاو مهناضتحا لجأ

  .ةيميلعتلا ةموظنملا يف ةيساسألا ةاونلا هنأل ذاتسألل

 ذيملتلا ىلع مادعإلاب مكح ةباثمب" ميلعتلا ةسنرف رابتعا ىلع نوكراشملا عمجأ ،تاغللا صخي اميف

 ةغللاب اهلادبتسا نم دب الو رصعلا بكاوت الو ةتيم ةغل ربتعت ةيسنرفلا ةغللا نأ نيدكؤم ،"يبرغملا

 ةغايص ىلع لمعلاب تالخادملا تصوأ امك ،ةيئادتبالا ةسردملا نم اهنيقلت بجي يتلا ةيزيلجنإلا

  .ذيملتلا فراعمو ءاكذ يمنت ةركتبم ةديدج ةيميلعت جهانم

 يف ددعلا لصي ثيح ،ةيساردلا تارجحلا لخاد ظاظتكالا لكشم نم نينطاوملا نم ددع اضيأ ىكتشا

 يذلا لكشملا وهو ،ذيمالتلا باعيتساو ليصحتلا ةدوج ىلع رثؤي امم ،اذيملت 47 ىلإ سرادملا ضعب

 صصح ثالثب يسردم تيقوت دامتعا ىلإ ساف يحاونب سرادملا ىدحإ يف يرادإلا مقاطلا رطضا

   .ةدحاو ةعفد اذيملت 47 سيردت لمتحت ال تاعاقلا نأل ،تاعاس 3 ل اهنم ةدحاو لك دتمت ةيسارد

 

 يعماجلا ميلعتلا •

 يناعي يتلا ةيعامتجالا لكاشملا ىلع يعماجلا ميلعتلا صوصخب نيكراشملا ضعب تالخادم تزكر

 ايزمر نوكي نأ بجي اهنمثو ،ةميدقو ةليلق تالفاحلاف ،يرضحلا لقنلا لكشم ليبق نم ةبلطلا اهنم

 .ةبلطلل

 لكأم نم بلاطلا تايجاح عم ةنراقم اليئض هنوكو ،ةيعماجلا ةحنملا غلبم ةلق ىلإ اضيأ ةبلطلا قرطت

 ىرخأ نايحأ يفو ،ةاروتكدلا كلسب نيلجسملا ةبلطلل ةبسنلاب ةصاخ ةساردلا تادعمل ءانتقاو لقنو

 ىقبت نأ نود تائفلا لك ىلع ةحنملا ميمعت بوجوب اضيأ اوبلاطو ،نكسلا ءبع هلك كلذ ىلع فاضني

  .ةددحم ةئف ىلع اركح

  لغشلا .3
 بصانم ةلقو ةلاطبلا ةبسن عافترا نم يناعي ساف ةنيدم بابش نأ ،مهتالخادم يف بابشلا نم ددع دكأ

 بابسألا ةفرعم نودب ةريخألا تاونسلا لالخ اهباوبأ تلفقأ عناصملا نم اريبك اددع نأ ةصاخ ،لغشلا

 يذلا رمألا وهو ،لغشلا قوس يف ةريبك ةرغث دست تناك يتلا يهو جاتنإلا نع اهفقوت ءارو ةيقيقحلا

 .عراوشلا لافطأ ةرهاظو لوستلاو ةميرجلا يشفت ىلإ ىدأ

 تاعاطقلا •
 عم ،ساف ةنيدم اهب رهتشت يتلا ةيديلقتلا تاعانصلا عضو لوح لؤاستلا نيكراشملا نم ددع حرط

 يلاتلابو ،ةطيسبو ةيئادب ةيديلقت ةرظن لازت ال عاطقلا اذه ىلإ نيلوؤسملا ةرظن نوك ىلع مهزيكرت

 تاذ علسل ةجتنم حبصت اهلعجو ،اهريوطتو ةعانصلا هذهب ءانتعالل بيلاسأ يف ريكفتلا نولواحي ال مهف
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 ةرح ةيعانص ةقطنم بايغ ىلع ضعبلا زكر امك .ةيملاع تاكرام سفانتو جراخلل ردصت ةيلاع ةدوج

   .ةجنطو ةرطينقلاك ىرخأ نجمب نأشلا وه امك ةنيدملاب
 ،ريغصلا رجاتلا ةناعإ ةرورض عم ،لكيهملا ريغ عاطقلا ميظنت ةيمهأ ىلع تالخادملا ضعب تزكرو

 ةيبيرضلا ةلادعلا بايغ لكشم ىلإ نوكراشملا راشأ امك ،دعاقتلاو ةيحصلا ةيطغتلا يف هقح نامضو

 لك ةراجت مجحو حابرأ يف فالتخالا نع رظنلا ضغب ةبيرضلا سفن نودؤي ثيحب ،راغصلاو رابكلا راجتلا نيب

  .امهنم

 ينماضتلاو يعامتحالu داصتقالا •
 ةيمنتل مهم ردصم دعي يذلا ،ينماضتلاو يعامتجالا داصتقالا زبزعتب اهيحاونو ةنيدملا ناكس بلاط

 يتاذ لواقملا نأ ىلع ةراشإلا مت امك ،يلحملا جوتنملاو تاينواعتلا معد لالخ نم ةقطنملا داصتقا

  .ةينوبزلا بسب ةيموكحلا تاسسؤملا ضورع نم ةدافتسالا نم هؤاصقا متي

  بابشلا •
 كلذل اهينطاوم عيمجل لغش صرف ريفوت اهنكمي ال ةلودلا نأ نيكراشملا نم ديدعلا ناسل ىلع درو

 ليهستو ،لاجملا يف ءاربخ فرط نم مهتبكاوم لالخ نم بابشلا ىدل ةلواقملا حور ريزعت بجو

 نم ريثك رسفتسا امك .ةسردملا نم اءدب ةلواقملا حور بح عرز اذكو ضورقلا نم ةدافتسالا طورش

 ةرطسملل رثكأ اطيسبت مهبلط عم ،هنم ةدافتسالا ةيفيك نعو "ةقالطنا" عورشم ىلع بابشلا

  .عورشملا نم ةدافتسالا صخت يتلا

 شيعلا ةدوج نيسحت .4
 اهب ةقلعتملا لكاشملا اوصخلو ساف ةنيدم لخاد شيعلا ةدوج نع نيكراشملا نم مهم ددع ثدحت

  :ةيلاتلا طقنلا يف

 نمألا بايغ •

 يف اوراشأو ،ةنيدملا لخاد نمألاب مهساسحإ مادعنا ىلع ءاقللا يف نيكراشملا نم ددع ربع ثيح

  .اضيأ اهنم نوملسي ال حايسلا نإ لب ،طقف ناكسلا لاطت ال" ةقرسلا"و" جاسيركلا" رطاخم نأ مهتالخادم

  يمومعلا لقنلا ةمزأ •

 عقاولا تالخدتملا ىدحإ تفصو ةرابعلا هذهب "نيدرسلا ةطاوب لاحب نيمحازم سيبوطلاف وبكرنك"

 تاكرشلا ىدحإ راكتحا لكشم نأ ىرخأ تالخادم تدكأو ،ةنيدملا لخاد ةيمومعلا لقنلا لئاسول يمويلا

 حتف ةرورض ىلإ نونطاوملا اعدو ،ةسفانملا نم فوخ نود ةئيس تامدخب موقت اهلعجي عاطقلا اذهل

 ةدوجو ةرفو نامض لجأ نم ،ةيبرغملا ندملا نم ددع يف لاحلا وه امك تاكرشلا نيب سفانتلا باب

 ساف ةنيدمب  يمومعلا لقنلا لئاسو
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II. ؟ةحاتملا صرفلا يهام  

  ةيعيبطلا دراوملا •
 يضارأو ةيندعم هايمو تامامح نم ةريثك ةيعيبط دراوم ىلع اهرفوتب اهيحاونو ساف ةنيدم زاتمت

 ةقطنم قلخ قيرط نع ةقطنملاب ضوهنلا يف دراوملا هذه لالغتسا نم دبال اذل ،ةعساش ةيحالف

  .اهنم ةبيرقلا قطانملا يف ةيلبجلا ةحايسلا عيجشتو ،ةيعانص
  ةيحايسلا دراوملا •

 هب ىظحت يذلا نم لقأ ةيمهأب ىظحت ساف لعجي يذلا ببسلا نع نيكراشملا نم ددع لءاست

 مهتالخادم يف اودكأو .نيتنيدملا نيب ةكرتشم ةريثك صئاصخ دوجو نم مغرلا ىلع ،شكارم ةنيدم

 نع فلختت ساف ةنيدم لعجت يتلا رهاوظلا لك ةبراحمو ةنيدملاب يحايسلا عاطقلا شاعنإ ةرورض ىلع

  .قيرعلاو يئانثتسالا ةقطنملا خيرات ىلإ نيريشم ايملاع ةفورعملا ةيحايسلا تاهجولاو ندملا فاصم

 
  ةيرشبلا دراوملا •

 ،هل نيكمتلاو يداملا ريغ يرشبلا لامسأرلا نيمثتب ةيمنتلا طابترا ةلأسم نيكراشملا نم ريثك ركذ

  .ةقطنملاب يقيقح ضوهن لجأ نم هل نيكمتلاو يلحملا يرشبلا رصنعلا ليهأتو يرورضلا نم كلذل

 لاجم يف ةصاخو لغشلا قوس تابلطتم عم يعماجلا نيوكتلا ةمءالم نأ تالخادملا ضعب تركذ امك

 ةيرشبلا دراوملا تاردق ريوطت لجأ نم لخدم يتامولعملا نمألاو ةجمربلا ةثيدحلا ايجولونكتلا

  .ةقطنملاب

  ةيديلقتلا ةعانصلا •
 تاكرام قلخ لالخ نم ةيديلقتلا ةعانصلا جوتنمب ضوهنلا ةيمهأ ىلع تالخادملا نم ددع ترطس

 عناصلل ةديج فورظ ريفوت ىلع تزكر امك  .يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع اهل قيوستلاو ةيلحم

 ىلع ظافحلل فدهب ،ةيحصو ةنمآ ريصتل هلاغتشا نكامأ ليهأتو ةيحصلا ةيطغتلا اهسأر ىلع يديلقتلا

 دصر لالخ نم ينماضتلاو يعامتجالا داصتقالا عيجشتب نوكراشملا بلاط امك .يفاقثلا ثرإلا اذه

   .برغملا جراخو لخاد ضراعملا يف ةكراشملل اهعفدو تاينواعتلل رثكأ معد

 
  نينطاوملل ةعونتم تاحرتقم •

 ةنيدم هيلإ تلآ يذلا عضولل مهصيخشتو ،ةقطنملا اهنم يناعت يتلا لكاشملل نيكراشملا حرط دعب

 ءالدإلا مهي يذلاو ءاقللا نم يناثلا قشلا يف اوطرخنا ،ةايحلا يحانم لك يف اهيحاونو ساف
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 هعقوم نم لك ،ناكسلا تاراظتنا قفو ديدجلا يومنتلا جذومنلا ءانب يف ةمهاسملل لولح تاحرتقمب

  :تاحرتقملا مهأ هذه تناكو هتهجو

 

  ةيجذومن قاوسأ ءانب •

 ينماضتلاو يعامتجالا داصتقالا عيجشت •

 يبرغملا جوتنملا ةيسفانت ةوق نم ةدايزلا •

  نيملعملل ةبسنلاب دقاعتلا ءاغلإ •

 ةيعامتجالا قراوفلا صيلقت •

 ةنكاسلا هنم ديفتست يعانص بطق قلخ •

 ةقطنملاب يحايسلا عاطقلا شاعنإ •

 ساف ةنيدمل يخيراتلاو يفاقثلا ثوروملل رابتعالا ةداعإ  •

  ةيحايس ةهجو اهرابتعاب ةنيدملل جيورتلاو ةقطنملا ةيوهو ةيصوصخ مارتحا •

  ةنيدملا مهت يتلا عيراشملا ليزنت يف يندملا عمتجملا كارشإ •

  ةلءاسملاو ةبساحملا تايلآ ليعفت •

 هتابجاوو هقوقحب هتيعوتو هنيوكت لالخ نم يرشبلا رصنعلا ليهأت •

  نينطاوملا عم لصاوتلاو ةمولعملل جولولا طيسبت •

 اهتميق نم عفرلاو نييعماجلا ةبلطلا لك ىلع ةحنملا ميمعت •

  عيراشملل لماحلا بابشلا ءاوتحا لجأ نم تانضاحلا ماظن ةيوقت •

  بابشلاو لافطألل هيفرتلل زكارمو ةيفاقث زكارمو بابشلا رود ءاشنإ •

  ةصالخ

 ةصاخلا ةنجللا ءاضعأ دحأ ماقو ،نيكراشملل عامتسالاو شاقنلا نم تاعاس عبرأ دعب ءاقللا ىهتنا

 ام لك ذخأ متيس هنأ ادكؤم ،مهشاقنو مهلعافت ىلع ءاقللا يف نيكراشملا ركشب ،يومنتلا جذومنلاب

 .ةنجللا هدعت يذلا جمانربلا نمض رابتعالا نيعب ءاقللا لالخ هوركذ

 تالخادملا لالخ اونابأ امك ،مهلكاشم نع ريبعتلا لالخ نونطاوملا هادبأ ديدش سامحب شاقنلا مستاو

 ىلع ققحتت ةيمنت ةيؤر يف ةيوقلا مهتدارإو ،اهيلع مهتريغو مهتنيدمو مهنطول ريبكلا مهبح ىلع

 ةيقيقح ةيمنت قيقحت وحن ةيباجيإ ىلوأ ةوطخ هوربتعاو ،ءاقللا ءاوجأ اونسحتسا امك ،عقاولا ضرأ

  .برغملاب

 

 


