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

 .سانكم ةنيدمب نهملاو نونفلل ةينطولا ةسردملاب

  رشنلا •
  دودحم قاطن ىلع

  ءاقللا ةدم •
 تاعاس ثالث

 ءاقللاب نيكراشملا ددع •
 ...لمكتسي

 ءاقللا تايرجم •
 ديسلاو ليفاش ءاجر ةديسلا ،يومنتلا جذومنلاب ةصاخلا ةنجلاا نم ءاضعأ ثالث ءاقللا رضح

 ةصاخلا ةنجللا ءاضعأ دحأ ةملكب ءاقللا حتتفا ،طاشم دلاخو ةزبخوب ينارمعلا دمحم

 تاءافكلا اهيف مدقو ،ةنطاوملا تاءاقللا هذه ميظنت قايس اهيف حضو ،يومنتلا جذومنلاب

 ةقيرط رسف امك ،يعمتجملا عورشملا اذه حاجنإ ىلع لمعت يتلا ةنجللا يف ةنيعملا

 ةيسايس بازحأ نم ةيحلا ىوقلا عيمج ىلع حاتفنالا ىلع ةزكترملا ةنجللا لاغتشا ةيجهنمو

 ةسرادم فدهب نينطاوملاو ةيروتسدلا تاسسؤملاو يندملا عمتجملا تايلاعفو تاباقنو
  .ةبراغملا عيمج هكلمتي يومنت جذومنب جورخلا ةيغب مهتاحرتقمو مهراكفأو ،مهلكاشم

 

 ةباجإلل ءاقللا يف نيكراشملا نينطاوملل ةملكلا حاتتفالا دعب ةرشابم ءاقللا ةريسم تطعأو

 :امه نينثا نيلاؤس ىلع

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

 ؟اهيحاونو سانكم ةنيدمب ضوهنلل مكتاحرتقمو مكتاعلطت يهام ؛ايناث
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  ةمدقملا

 ثيدحلا لجأ نم سانكم ةنيدم ةنكاس ىلإ عامتسالاو تاصنإلا وه ،يناثلا ءاقللا اذه نم فدهلا

 يبلت ةكرتشم لولح نع ثحبلا ةلواحمو ةيمنتلا عوضومب ةقلعتملا ةيلحملا تايلاكشإلا نع

 ةحلم ةجاح يف اوناك نيذلا ةعاقلاب نيرضاحلا عيمج ناسحتسا تيقل ةردابم ،ناكسلا تايجاح

 ةغايصلا ءانثأ رابتعالا نيعب اهذخأ لجأ نم مهتنيدم تاجايتحال تصنيو عمتسي نمل

  .ديدجلا يومنتلا جذومنلل ةكرتشملا

 

 

  :ءاقللا ءانثأ ةزرابلا  طقنلا

 يخيراتلاو يفاقثلا ثوروملا نيمثت •
 يهو .سانكم ةنيدم هتفرع يذلا شيمهتلا نم مهئايتسا نع نيكراشملا نم ريثكلا ربع

 ةيلاخ راوسأو باوبأ نع ةرابع نآلا حبصأ هنكل ،قيرع يخيراتو يفاقث ثورومب رخزت ةنيدم

 ةنيدم اهب فرعُت يتلا ةديحولا ةيخيراتلا ةملعملا نأ نونطاوملا دكأو .طوقسلل ةليآو ةروجهم

 44 لوط ىلع دتمي يرثأ روس اهل سانكم ةنيدم نأ نم مغرلا ىلع ،ميدهلا ةحاس يه سانكم

 بايغ ببسب نكل ،ةيخيرات ةملعم 114و ايخيرات اباب 40 اهلو ،برغملاب يخيرات روس لوطأ ملك

 نايسنلا اهلاط ،يفاقثلا ثوروملا اذه ىلع ظافحلاو راثآلا هذهب ةيانعلل ةيقيقح ةدارإ

  .شيمهتلاو

 :ميق ةمزأ  •
 امك ،قالخألاو ميقلا ىوتسم يندت نم يناعت ةيبرغملا ةرسألا نوك ىلع نوكراشملا دكأ

  لخاد ميلسلاو ديجلا لماعتلاو مارتحالا دودح تلعج ةمزألا هذه نم عراشلا ةاناعم نأ

 .ةراعدلا نهم يمانتو تاردخملا كالهتسا راشتنا ىلإ ىدأ امم ،ةبئاغ عمتجملا

 



 
 

 
  4   

 

I. ؟ةقطنملا تايجاح يه ام  

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

 :ةيلاتلا طقنلا لوح تالخادملا تروحمت ،اهتايجاحو

 

 شيعلا ةدوج نيسحت  .1
 ،سانكم ةنيدمب شيعلا ةدوج عوضوم ىلع نيكراشملا تالخادم نم ةعومجم تزكر

 ةيلج رهظت تحبصأ رقفلا رهاظم نأ ىلإ نيريشمو ،ةيدرتملا ةشيعملاب اهايإ نيفصاو

 اهثورومو اهخيرات ةقارع نم مغرلا ىلع ،ةنيدملا لخاد ةايحلا يحانم لك لاطت ةحضاوو

  .يفاقثلا

  يمومعلا ءاضفلا ليهأت •

 ةلخ ادم بسحو ،ةنيدملاب ةدجاوتملا ةيمومعلا تاءاضفلا ةءادر نع نيكراشملا نم ددع ثدحت       

 ،سانكم ةنيدم هيلإ تراص يذلا عقاولا نع ةثدحتم ،ءاقللا يف تاكراشملا ىدحإ اهب تمدقت

 و ةيمومعلا ةرانالا فعضل ةراشإ لاثملا يفو ،"عومشلاب ةءاضملا ةيرقلاب" اهتهبش اهنإف

 اهءايحأ نأ ثيح ،ةفاظنلا فلم ريبدت ءوس نم ىلا ةفاضإلاب ،ءارضخلا تاحاسملا بايغ

 .تايافنلل ابكم تراص اهعراوشو

 

 :ةيتحتلا تاينبلا •

 يف حبصتل قرطلا ةئيهت ىلإ ةجاحلا سمأ يف سانكم ةنيدمف ،نيكراشملا دحأ ةداهش بسح        

 ،اهيحاونو ،سانكم نيب يقرطلا طبرلا ةرورض ىلع ءاقللاب نوكراشملا دكأ امك ،ةديج ةلاح

 ةيقرطلا ةطحملا فعض لكشم ىلإ ضعبلا راشأ امك ،سانكم ةنيدمب لقنلا ةدوج نيسحتو

 .ةيديدحلا ككسلا ةطحمو

 ءارشلا تايلمعب رمألا قلعت ءاوس راقعلا قوس ءالغ ىلع اضيأ نيكراشملا تالخادم تزكر امك        

  .ةنيدملا يف ةديج ةيداصتقا ةكرح وأ لغشلل ةيقيقح بصانم بايغ عم ،لزنم ءارتكاب وأ

 

  لغشلا 2. 
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 ةنيدم ءاقللا يف نيكراشملا ناكسلا دحأ فصو اذكه "ةحارلاو مونلل ةنيدم يه سانكم ةنيدم"

 .يداصتقالا ىوتسملا ىلع اداسكو ادوكر دهشت ةنيدملا نأ ركذو ،سانكم

 تاعاطقلا •

 نوك نم مغرلا ىلع ،ةنيدملا لخاد يعانص بطق بايغ ببس لوح لؤاستلا نيكراشملا نم ددع حرط

 تاكرام قلخ عم ةيعانص ةورث ىلا اهليوحت ةيناكمإ حيتت يتلا ةيحالفلا اهتورثب ةفورعم سانكم

 نم ىرخأ ندم وحن ةرجهلا ىلإ ةلماعلا ديلاب عفد لمعلل صرف بايغ نأ تالخادملا ضعب تدكأو .ةيلحم

 .ىرخأ نادلب وحن وأ ،ساف اهنيب
  ةماكحلا •

 يلحملا نأشلا رييست نامض لجأ نم ةديشرلاو ةديجلا ةماكحلاب اهيحاونو ةنيدملا ناكس بلاط

 .ةنيدملاب ةيقيقح لغش صرف قلخت عيراشم ريوطت ىلع لمعلاو

  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

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

 

 ميلعتلا3.
 جولو نس نم برتقا دقو تاونس ثالث هرمع لفطل بأ يننكل ءاقللا اذه ترضح امل ابزاع تنك ول"

 هذهب ."ةيمومعلا ةسردملا عجارت لظ يف يميلعتلا هريصم نع نآلا ذنم لءاستأ انأو ،ةسردملا

 .يمومعلا ميلعتلا هيلإ لصو يذلا ىوتسملا نم هئايتسا نع ءاقللا يف نيكراشملا دحأ ربع تاملكلا

  ةيتحتلا ةينبلا •

 ةدوج تاموقم بايغ عم ،ةيعماجلا ءايحألا لخاد ظاظتكالا لكشم ىلع نيكراشملا ضعب تالخادم تزكر

 .ءايحألا هذه لخاد شيعلا
  يملعلا ثحبلا •

 ربتعت يتلا ةعماجلا حرص لخاد ةيملع ثوحب جاتنإ ةبوعص ىلع هتلخادم يف هاروتكدلا ةبلط دحأ دكأ

 ةيلمع ليهستل ثحابلا بلاطلا عم ةينعملا تاهجلا نواعت مدع ىلع ازكرم ،ةفرعملاو ملعلل ازكرم

  .يملعلا هثحب جاتنإل ةمزاللا تامولعملاب هدادمإو هيلع ثحبلا

 :ةبلطل ةيعامتجالا لكاشملا •

 اهمهأ نم مهطبختت يتلا ةيعامتجالا لكاشملا نم ددع نع ءاقللاب اوكراش نيذلا ةبلطلا نم ددع ربع

 نولمحي نمل يزمر نمث ديدحت ةرورضب اوبلاط امك ،ةميدقو ةليلق تالفاحلاف ،يرضحلا لقنلا لكشم

 .بلاطلا ةقاطب
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 لقنو لكأم نم بلاطلا تايجاح عم ةنراقم اليئض هنوك ،ةيعماجلا ةحنملا غلبم ةلق ىلإ ةبلطلا قرطت

 يحلا ظاظتكا ببسب نكسلا ءبع هلك كلذ ىلع فاضني ىرخأ نايحأ يفو ،ةساردلا تادعمل ءانتقاو

 نأ نود تائفلا لك ىلع ةحنملا ميمعت بوجوب اضيأ اوبلاطو .هب ريرس داجيإ مدعو ةنيدملاب يعماجلا

  .ةددحم ةئف ىلع اركح ىقبت

 همزلتسي ام نيبو ةعماجلا تاجردم لخاد هسيردت متي ام نيب عساو خرش دوجو ىلع نولخدتملا رطسو

  .نيلطاع ةبلط جيرختل اناكم ةعماجلا نم لعجي امم ،تاراهمو تاءافك نم لغشلا قوس

 ةماكحلاو يفارغجلا توافتلا  4.
 تززع لب ،سانكم ةنيدم فصنت مل اهنأ اودكأو ،ةمدقتملا ةيوهجلا نع نيكراشملا نم مهم ددع ثدحت

 تسرك اميف ،ساف ةنيدم لاحك عيراشملاو مامتهالا نم "دسألا بيصن " اهتحنمو ىربكلا ندملا ةناكم

 بسح ىلع ندملا نيب ديشرو لداع ميسقتب اوبلاط كلذل ةهجلل ةعباتلا ىرخألا ندملا شيمهت

 .اهتناكمو اهتيصوصخ
  :يورقلا ملاعلا •

 معد لالخ نم يورقلا ملاعلا ةيوقت ةرورض ىلع مهتالخادم يف اوزكر ،ةقطنملاب نيحالفلا نم ددع

 دحأ دكأو .فافجلا مساوم يف ةصاخ فالعألا ىلع ةيكرمجلا موسرلا عفر قيرط نع ،باسكلا وأ حالفلا

  .هايملاب ديوزتلل ةكبش ىلع رفوتت ال ةينكسلا ريواودلا نم اريبك اددع نأ ،ناملوب ميلقإ نم نينطاوملا

 مهاست عيراشم ءاشنإ يف اهلالغتسا لجأ نم )ةيديدحلا ككسلاو شيجلا ،سوبحلا يضارأ( راقعلا ريرحت

 .اهيحاونو ةنيدملا شاعنإ يف

  ةبساحملاو ةيلوؤسملا •

 ،2011 روتسد يف ءاج ام نيرضحتسم ةبساحملاب ةيلوؤسملا طبر ةرورض ىلع تالخادملا ضعب تزكر

 تناك امل اهزاجنإ بجي يتلا عيراشملاو نيلوؤسملا ةبقارمل تايلآ عضو مت لاح يفو هنأ ديكأتلا عم

  .ةلمجلاب ةيداصتقاو ةيعامتجا لكاشم يف طبختت ةنيدملا

 ىلع بختنملا رفوت ةرورض اهسأر ىلع نيبختنملل ةنيعم طورش ديدحتب نينطاوملا نم ددع بلاط امك

 مهعضو ىلع نيدمتعملا نيبختنملا ءاغلإ متيو ،الثم ايرولاكابلا ىلع هرفوتك ،نيعم يسارد ىوتسم

  ."ةراكشلا باحصأب" مهيلع حلطصي نم وأ يداملا

 يئابجلا ءاعولا  •

 ىلع نونطاوملا اهددسي يتلا بئارضلا نم ديفتست نأ ةقطنملل يرورضلا نم هنأ نينطاوملا دحأ ركذ

 عالقإ قيقحت يف اهرامثتسال كلذو ،ينطولا ىوتسملا ىلع اهعيزوت نم لدب يلحملا ىوتسملا

 .ةنيدملا لخاد بابشلل لغش بصانم قلخ يلاتلابو يداصتقا
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II. ؟ةحاتملا صرفلا يهام  

  ةيعيبطلا دراوملا •
 يضارأو ةيندعم هايمو تامامح نم ةريثك ةيعيبط دراوم ىلع اهيحاونو سانكم ةنيدم رفوتت

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

  .ةيعانص
  ةيرشبلا دراوملا •

 نيكمتلاو يداملا ريغ يرشبلا لامسأرلا نيمثتب ال ةيمنتلا طابترا نيكراشملا نم ريثك ناسل ىلع ءاج

  .ةقطنملاب ضوهنلل يلحملا يرشبلا رصنعلا ليهأتو نيكمت يرورضلا نم كلذل ،هل

 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 •
 ةيلحم تاكرام قلخ لالخ نم ةيديلقتلا ةعانصلا جوتنمب ضوهنلا ةيمهأب تالخادملا نم ددع تركذ

 عناصلل ةديج فورظ ريفوت ىلع تزكر امك  .يلودلا ال ملو ينطولا ىوتسملا ىلع اهل قيوستلاو

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

   .يفاقثلا ثرإلا اذه
 

  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 سانكم

 هعقوم نم لك ،ناكسلا تاراظتنا قفو ديدجلا يومنتلا جذومنلا ءانب يف ةمهاسملل لولح تاحرتقمب

  :تاحرتقملا مهأ هذه تناكو هتهجو

 ةنكاسلا هنم ديفتست يعانص بطق قلخ •

 ةقطنملاب يحايسلا عاطقلا شاعنإ •

   سانكم ةنيدمل يخيراتلاو يفاقثلا ثوروملل رابتعالا ةداعإ  •

 ىلع اهل جيورتلا لب ةحالفلاب طقف سانكم ةنيدم طبر مدعو ةقطنملا ةيوهو ةيصوصخ مارتحا •

  ةيحايس ةهجو ساسأ

  ةنيدملا مهت يتلا عيراشملا ليزنت يف يندملا عمتجملا كارشإ •
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  ةيعامتجالا مهتناكم نع اديعب نيبختنملا يقتني يباختنا ماظن ىلع صرحلا •

  ةلءاسملاو ةبساحملا تايلآ ليعفت •

  ةيلوؤسمو ةلادع رثكأ يلحم يئابج ماظن عضو •

 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 •

 مهتاشاعم روجأ نم عفرلا لالخ نم لمارألا ةصاخو دونجلا رسأ ةدعاسم •

  بابشلاو لافطألل هيفرتلل زكارمو ةيفاقث زكارمو بابشلا رود ءاشنإ •

 ايجولونكتلا لاجم يف ثيدح نيوكت ىلع ةينبم بابشلل ةيناجم ةينورتكلإ ةصنم ءاشنإ •

  تنرتنألاو

 ةرطينقلاو سانكم نيب طبار رايس قيرط حتف •

 ميلقإب لاجرلا فرط نم ةركتحملا مهيضارأ عاجرتسا يف مهقح تايلالسلا ءاسنلا ءاطعإ •

  بجاحلا

 عقاولا ضرأ ىلع 2011 روتسد تايضتقمل يلعف ليزنت •

  سانكم ةنيدمل ةلداعو ةفصنم ةمدقتم ةيوهج قيقحت •

  ةصالخ

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

 اهذخأ متيس هنأ ادكؤم ،ءاقللا لالخ اهركذ ءاج يتلا طق نلا مهأل صيخلت ضرعب ،يومنتلا جذومنلاب

 .ةنجللا هدعت يذلا جمانربلا نمض رابتعالا نيعب

 ةيمنت قيقحت وحن ةيباجيإ ىلوأ ةوطخ هوربتعاو ،نيكراشملا فرط نم اناسحتسا ءاقللا اذه يقل

  .برغملاب ةيقيقح

 

 

 

 

 

 


