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بناج نم لّومملا ،”ماعلا ريخلا ليبس يف طفنلا“ عورشم راطإ يف ةقرولا هذه يتأت
:نيب ام نواعت ةرمث وهو ،”يئامنإلا نواعتلل ةيجيورنلا ةلاكولا“

قفاوتلا ءانبو ةفرعملا لدابتل ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم

ةيعمج يه ،(ISC)”قفاوتلا ءانبو ةفرعملا لدابتل ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم لمعت
تاسايسلا يعناص نيكمت ربع ةفرعملا ىلع ينبملا راوحلا ةفاقث زيزعت ىلع ،ةينانبل
نم ،يلودلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلعو نانبل يف ،ءاربخلاو نيينعملاو ةماعلا
 .ةيسيئرلا ةينطولا لئاسملا لوح ةكرتشم تامهافت ىلإ لصوتلا

ةيجيورنلا ةيبعشلا تادعاسملا

ةدنتسم ةلقتسم ةيسايس ةمظنم يهو ،(APN) ةيجورنلا ةيبعشلا تادعاسملا لمعت
ةمظنمك9391 ماع تسسأت .ملاعلا لوح ةلود93 يفو جورنلا يف ،ةيوضعلا ىلا
نيسحت ىلإ ةيجورنلا ةيبعشلا تادعاسملا فدهت .ةيلامعلا ةكرحلل يناسنإلا نماضتلا

يف ةمظنملا لمعت .ةيطارقميدو ًالدع رثكأ تاعمتجم قلخ ىلإو سانلا ةشيع فورظ
.0991 ماع ذنم ةيلود ةيموكح ريغ ةمظنمل عرفك ةلجسم يهو2891 ماع ذنم نانبل

.توريب ،قفاوتلا ءانبو ةفرعملا لدابتل ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم تاروشنم

عقوملا نم اهليمحتب وأ ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم بتاكم نم ةقرولا هذه ىلع لوصحلا نكمي
gro.evitaitiniecapsnommoc.www :يلاتلا ينورتكلإلا

نيصنلا نيب فالتخا يأ دوجو لاح يف ،كلذلو .ةيبرعلا ةغللاب لصألا يف ةقيثولا هذه تررح
.ةيبرعلا ةغللاب يلصألا صنلا دمتعي ،يزيلجنإلاو يبرعلا

.ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم رظن ةهجو نع ةرورضلاب رّبعت ال ةقيثولا هذه يف ةدراولا ءارآلا نإ

.ةظوفحم رشنلاو عبطلا قوقح عيمج .ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم8102 لوألا نوناك ©

زاغلاو طفنلا عاطق يف نانبل يف ةيلحملا تاطلسلا رودب ةقلعتملا ةيتاسايسلا تايصوتلا
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تاطلسلل نكمي يذلا رودلاب ةلصتملا ةفرعملا ءانب ىلع ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم تلمع
قايس يف كلذ ىتأ .نانبل ىلا دفاولا زاغلاو طفنلا عاطق يف هيف علطضت نأ ةيلحملا

تادعاسملا عم نواعتلاب ذفنم1،”ماعلا ريخلا ليبس يف طفنلا“ ،كرتشم عورشم
.8102و7102 يماع نيب ام ةددحم تارتف لالخ ذفن دق وهو ؛ةيجورنلا ةيبعشلا

عم ،تايدلبلا اميس ال ،نانبل يف ةيلحملا تاطلُسلا يطاعَتو مْهف نم عورشملا قلطنا
تابقعلاو ةينوناقلا تايّدحتلا ىلع فوقولل كلذو اهقاطن نمض ةيعيبطلا دراوملا ةرادإ
 .دراوملا هذه ةرادإ لقرعت يتلا ةينالمعلا

تعمج لمعلا شروو تاءاقللا تارشع ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم تدقع ،ةياغلا هذهل
براجتلا ىلع ةءاضإلل نانبل يف قطانملا ةيبلاغ تطغ ءاربخو تايدلبو ةيدلب تاداحتا
ددع ،نيصصختمو ءاربخ عم نواعتلاب ةردابملا ترجأ ،كلذ ىلا ةفاضإ .ةيلحملا تاجاحلاو
ةرادإ مكحت يتلا تاعيرشتلاو نيناوقلاب تطاحأ ةينوناق ةسارد اميس ال تاساردلا نم
هايملا لثم ةددحم ةيعيبط تاورثل ةلاح تاسارد ىلا ةفاضإ نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا
عقاولا ىلع ةءاضإلا ىلا ةلاحلا تاسارد تفده .ةيرحبلا طوطشلاو لمارملاو علاقملاو
.تاورثلا هذه ةيامحو ةرادإ يف يلحملا رودلا ىلعو ةيلمعلاو ةينوناقلا تايدحتلاو

ةبراقمب ةطبترملا صرفلاو تايّدحتلا ديدحت ىلإ ،ةقحال ةلحرم يف عورشملا لقتناو
،ّربلا يف وأ رحبلا يف ءاوس ،نانبل يف ةدوجوملا (زاغو طفن نم) ةيلورتبلا ةورثلا
ةاقتسملا سوردلا نم ةدافتسالا ىلإ عورشملا ىعس ،كلذ نم ًاقالطنا .اهترادإو
يلاتلاب ريوطتو زاغلاو طفنلا تاطاشن ةرادإ ةيلمع يف ةيلحملا تاطلسلا رود رطأ ديدحتل

ىلإ ًةفاضا ،يتاسسؤملاو ينوناقلا نييوتسملا ىلع ،ةيّلحملا تاطلسلا تايحالص
يف .ةّينقتلا وأ ةّيفرعملا وأ ،اهنم ةيرشبلا ءاوس عاطقلا اذهب ةلصتملا تاردقلا ريوطت

ىلع زاكترالل ىرخأ لود يف ةيلحملا تاطلسلا راودأ لوح ةسارد تّدعا ،قايسلا اذه
.ةيميلقإو ةيلود براجت

عاطق يف ةيلحملا تاطلسلا رودب ةقلعتملا ةيتاسايسلا تايصوتلا“ ةقرولا هذه يتأت
لالخ ققح ام عيمج ىلع ينبتو ،روكذملا عورشملا ماتخ يف ”نانبل يف لورتبلا
يف ةيلحملا تاطلسلا رودل ماعلا راطإلا حرتقم عضت ثيح ،هراطإ يف ةقباسلا تاونسلا

رود ءادأ نم اهنّكمي نا هنأش نم يذلا رودلا اذه .نانبل ةلاحب صاخلا زاغلاو طفنلا عاطق
ةيعيرشتلا تايصوتلا نم ةعومجم ةقرولا مّدقت .عاطقلا ةمكوح يف ديفمو لاعف
ةبولطملا لئاسولاو تايلآلا حرتقتو امك وجرملا رودلا ىلع اهلالخ نم ءيضت ةيتاسايسلاو
.هذه تايحالصلاب تايدلبلا عالطضال

ةنجل رس نيمأ ،نسح مركأ ذاتسألا نم فلؤم لمع قيرف تايصوتلا ةغايص ىلع لمع دقو
نوناقلا لاجم يف صصختم وهو ينانبللا باونلا سلجم يف هايملاو ةقاطلاو لاغشألا
لوتسيرك“ ةكرش ةريدمو ندنل يف ةقاطلا داصتقا يف ةريبخ ،ةلخن لوراك .د و ؛يلودلا
جاتنإ ةسدنه يف ةصصختم لورتب ةسدنهم مرك ازيريت ةذاتسألاو؛ygrenE lotsyrC ”ةقاطلل
.ايسينيف ةعماجو ةيكيرمالا ةينانبللا ةعماجلا يف لورتبلا ةسدنه يف ةرضاحمو لورتبلا

 [ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم]

ةئطوت

ةلاكولا نم لّومم عورشملا .١
.يئامنإلا نواعتلل ةيجيورنلا
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لاز ال هنوك زاغلاو طفنلا عاطق ةرادإ يف تايدلبلا رود ركذ ىلع ةينانبللا نيناوقلا ِتأت مل
زربت ةيلورتب تافاشتكا اهيف لصحت يتلا نادلبلا مظعم يف هنأ ملعلا عم ،هتايادب يف
ةبغر كلذ ببسو .ةيلحمـلا تاـهـجـلاـب طاـنـُمـلا رودـلا ةـعـيـبـطو ةـيـهاـم لوـح تاـيـلاـكشإلا
ةمهاسملا يف اهقح نم ًاقالطنا ،عاطقلا نم ىوصقلا ةدافتسالاب ةيلحملا تاعمتجملا
زكرتت يتلا ةيحصلاو ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةفلكلا نع ضيوعتللو ،ةينطولا دراوملا ةرادإب
لباقملا يفو .بيقنتلاو فاشكتسالا عقاوم نم برقلاب ةدوجوملا نكامألا يف ًابلاغ
مدع ىلع ًاصرح ،قطانملا هذه ناكس يضرت ٍلولح داجيإل ةيزكرملا تاموكحلا ىعست
.اهقاطن يف رتوت رؤب ءوشن

ىلإ ،ركبم تيقوتب ،ةيلحملا تاعمتجملا يلثممو تاموكحلا هّبنت نأب لوقلا نكميو
:ـب مهاسي ،يلحملا ىوتسملا ىلع ةيلورتبلا دراوملا ةمكوح عوضوم

ةرادإب ةقلعتملا تارارقلا يف ةكراشملا ربع ،اهرود بعل يف قحلا تايدلبلا حنم
.زاغلاو طفنلا فاشتكا اهرفوي يتلا ليخادملا نم ةدافتسالاو عاطقلا
ءاوس بسانتم ٍلكشب نييلحملا ناكسلا ةدافتسا نمؤت ةلوبقم غيص ىلإ لوصولا

٢.ةيلاملا ريغو ةيلاملا عفانملا نم اهريغ وأ فئاظولا لالخ نم

رطخأ نم دحاوك هفينصت ّمت املاطل يذلا عاطقلا نع ةجتانلا ةيبلسلا راثآلا نم ليلقتلا
 .تاعاطقلا
نكمي لاثملا ليبس ىلعف3،ةلودلا ميلقإ لخاد ةرجفتم رؤب لّكشت نود لوؤحلا
ايبيل يف انيأر امك هرسأب دلبلا تاداريإ لّطعي نأ روبعلا وأ جاتنإلا قطانم يف فنعلل
٤.ًارخؤم ايريجينو

بابسأ صيخلت نكمي نانبل يف تايدلبلا لمع تمكح يتلا ةبرجتلا ىلإ دانتسالابو
:يتآلاب اهماهم ءادأ يف اهريصقت

مدعو تاءافكلا صقنو ،يدلبلا لمعلا ةيهامب نينطاوملا ةماع ىدل ئطاخلا مهفلا
 .سيئرلاو ءاضعألا غّرفت

.اهيدل ةيئاصحإلا ةفرعملا رفوت مدعو اهتايناكمإ فعضو تايدلبلا مجح رغص
.تايدلبلاو ةيزكرملا ةموكحلا نيب تايحالصلا عزوت يتلا مظنلاو تاعيرشتلا ضومغ

 .زاغلاو طفنلا امّيس ال ةيعيبطلا دراوملا ةرادإب قلعتي اميف ةفرعملاو تاربخلا فعض
 .ةيطفن ةسايس دوجو مدع

ةمدقم

داوملل ةيلحملا ةمكوحلا .٢
ينطولا ءاخرلا زيزعت :ةيجارختسالا
،ةيلحملا تايدحتلا ةهجاوم قيرط نع
ةمكوح دهعم اهدعأ تاسايس ةقرو
.٤ص ،6١0٢ ةيعيبطلا دراوملا

gro.ecnanrevogecruoser//:sptth
.0٢/0١/8١0٢ جولولا خيرات

نييلحملا ناكسلا روعش عفدي.3
ةجتانلا ةيبلسلا تاريثأتلل ًةضرُع مهنأ
جاتنإلاو فاشكتسالا لامعأ نع
نود نم ،مهقطانم يف ةمئاقلا
تادئاعلا نم ديج ٍلكشب ةدافتسإلا
ىلإ ،عاطقلا اهققحي يتلا ةريبكلا
عامسإل تاعازنلا جيجأتو توصلا ءالعإ

لامعأ ريس لعجيو ،مهبلاطم
.رطاخملاب ًافوفحم لقنلاو بيقنتلا

داوملل ةيلحملا ةمكوحلا .٤
.3 ص ،قباس عجرم ،ةيجارختسالا

•

•

•

•

•

•
•
•
•
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لاجم يف تايدلبلا هبعلت نأ نكمي يذلا رودلا ىلع ةءاضإلا ىلإ ةساردلا هذه فدهت
ىلع ًابلس رثؤت نأ نكمي يتلا تاقوعملاو تابقعلا ديدحت ىلإو ،زاغلاو طفنلا عاطق
يتلا راودألا ضرعتست امك .هحاجنإل اهتايلوؤسم لّمحتب ةكراشملا يف ةيدلبلا ةردق
صلخت مث نمو ،ةحجانلا ةيلودلا براجتلا ىلإ ًادانتسا سلاجملا هذه اهسرامت نأ نكمي
ةسرامم ىلع تايدلبلا ةدعاسم ىلإ فدهت ةيتاسسؤمو ةيعيرشت ٍتايصوت حارتقا ىلإ
مّتي .زاغلاو طفنلا عاطق ةمكوحو ةرادإ يف ةلاعفلا ةمهاسملاو اهنم بولطملا رودلا
اهرود ةسرامم نم اهنيكمتو تارارقلا ذاختاب ناكمإلا ردق اهتكراشم زيزعت ربع كلذ
هذهل صاخلا عاطقلا وأ/و ةلودلا ةزهجأ لبق نم ءادألا نسُح ىلع فارشإلا يف يباقرلا
 .ةضبانلا تاورثلا

بناج نم ذفنملا ”ماعلا ريخلا ليبس يف طفنلا“ عورشم قايس يف ةساردلا يتأت
نم ليومتب كلذو ةيجورنلا ةيبعشلا تادعاسملا عم ةكارشلاب ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم
رود ةيمهأ ىلع ةءاضإلا ىلإ عورشملا فدهي .يئامنإلا نواعتلل ةيجيورنلا ةلاكولا
عنص ةيلمع ىلع ريثأتلا يف (ةيدلب تاداحتاو تايدلب نم) نانبل يف ةيلحملا تاطلسلا
ةساردلا يتأتو امك .اهيف ةكراشملاو لورتبلا عاطقب ةلصتملا تاسايسلاو تارارقلا
رود تفدهتساو ،ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم اهتزجنأ ةقباس تاساردل ًالامكتسا ةنهارلا
 .نانبل يف ةيعيبطلا دراوملا ةمكوحو ةرادإ يف تايدلبلا

ةساردلا فادهأ



 ةماعد ةيلحملا تاطلسلا ةكراشم ربتعت
قلعتي اميف ةصاخ لماش ماظنل ةمهم
ةمادتسم ةيمنت قيقحت يف اهتمهاسمب
تانوبركورديهلا ةعانصل
“

“
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ةلوج لوأ تمتُتخا دقف .ىلوألا هلحارم يف نانبل يف زاغلاو طفنلا عاطق لازي ال
نوناق رودص نم تاونس عبس دعب يأ7١0٢ ماعلا يف دالبلا يف طفنلل صيخارت
فيلكت ّمت امك .(٤٢/8/0١0٢ خيرات٢3١ مقر نوناقلا) ةيرحبلا هايملا يف ةيلورتبلا دراوملا

فاشكتسا يأب مايقلا متي مل هنأ الإ ،نييرحب نْيكولب ىلع لمعلاب ةيملاع طفن تاكرش
باونلا سلجم موقي امك .ةينوبركورديهلا تاناكمإلا تابثإ يلاتلاب متي ملو ،مويلا ىتح
.ةيربلا زاغلاو طفنلا ةطشنأ يطغي رخآ نوناق سردب ينانبللا

ةقيرطف .قيرطلا لوط ىلع ةديدج اياضق رهظتس ،ةديدجلا ةبرجتلا هذه دالبلا ضوخت امنيب
لئاسملا هذه نيب نمو .اهقوعت امإو عاطقلل ةديجلا ةرادإلا ززعت امإ لئاسملا هذه ةجلاعم
هذه روطتب رثأتت نأ نكمي يتلا ،ةيلحملا تاطلسلا رود ،رابتعالا نيعب اهذخأ بجوتي يتلا
لخاد متت زاغلاو طفنلا ةطشنأ تناك اذإ رشابم لكشب كلذ ناكأ .اهيلع اهرودب رّثؤتو ةعانصلا
 .لكك ينطولا داصتقالا ىلع عاطقلل عسوألا ريثأتلا لالخ نم رشابم ريغ لكشب وأ ،اهدودح

نم اميس الو ،ينطولا ىوتسملا ىلع زاغلاو طفنلا عاطق ريثأت ةسارد زكرُت ،ةداعلا يف
ىلع عاطقلا اذه رثأ ىلع نوكي لقألا زيكرتلا اميف ،”ةيعيبطلا دراوملا ةنعل“ ةيحان
أدب تاطلسلا هذه هيدؤت نأ نكمي يذلا رودلاو ،ريغتت رومألا نأ الإ6.ةيلحملا تاطلسلا
ةمادتسم ةيمنت قيقحت يف اهتمهاسمب قلعتي اميف ةصاخ ،ديازتملا مامتهالا بذجي
.لماش ماظنل ةمهم ةماعد تاطلسلا هذه ةكراشم ربتعتو .تانوبركورديهلا ةعانصل

هديدحت متي ام ةداعو ،رخآ ىلإ دلب نم فلتخي ةيلحملا تاطلسلا رود نأ نم مغرلا ىلع
اهتوص نوكي نأل ىعست تاطلسلا هذه نأ الإ ،هتاعيرشتو دلبلا روتسد يف هفيرعتو
عاطق يف ةحلصم مهيدل نيذلا نيرخآلا حلاصملا باحصأ عيمج لثم ًامامت ،ًاعومسم
ةقيرط ىلع رثؤتس ،ةدودحم تناك نإو ىتح ،اهتكراشم نإ امك .هب نورثأتيو طفنلاو زاغلا
ةطشنأ ريخأت وأ ليهست وأ ،طيطختلا صيخارت رادصإ ثيح نم ءاوس عاطقلا ريوطت
 .ةيموكحلا تاسايسلا ىلع ريثأتلا يلاتلابو ،نيبخانلا نم بّرقتلا لالخ نم وأ ،ةنيعم

زاغلاو طفنلل ةميقلا ةلسلس .1

رصتقت زاغلاو طفنلا ةطشنأ نأ ةقاطلا ريغ ىرخأ تالاجم يف ءاربخلا ريغ دقتعي ام ًابلاغ
ةددعتم ىربك ةيلود تاكرش ةكراشمب اهجاتنإو ةينوبركورديهلا داوملا فاشكتسا ىلع
ةلسلس ىلع زاغلاو طفنلا ةطشنأ يوطنت ثيح .ًامامت فلتخم عقاولا نكل .تايسنجلا

زاغلاو ماخلا طفنلا دراوم بيقنت نم ًءدب ،قيثو لكشب ةطبارتملا تايلمعلا نم ةليوط
تاجتنملا ةعومجم لقن ىلإ ًالوصو ،(طفنلا) ريركتو (زاغلا) ةجلاعمو ،ًايراجت اهجارختساو
.(١ لكشلا) يئاهنلا مدختسملا ىلا اهديروتو اهعيزوتل قوسلا ىلإ ةجتانلا

ةيبيرجتلا ةلدألا لالخ نم .6
ةينغلا نادلبلا نأ نيبت ،ةماهلا
نداعملا لثم ةيعيبطلا دراوملاب
أطبأ ومن ققحت تانوبركورديهلاو
هذهب ةريقفلا نادلبلا عم ةنراقم
ةنعلب ىمسي ام اذهو - دراوملا
ةقرافم“ وأ ةيعيبطلا دراوملا
ةريقف :دراوملا ةينغ - ”ةرفولا
.داصتقالا

ةينطو نود وأ ةيزكرم ريغ ريبعت .٥
.ةيلحم ةطلسب نانبل يف هنع ربعي

لوألا مسقلا
 زاغلاو طفنلا ةعانص ريثأت
٥ةيلحملا تاطلسلا رودو
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نم رثكأ نويجراخلا نوبقارملا اهفرعي يتلا تاكرشلا يه ىربكلا طفنلا تاكرش نإ
رمألا قلعتي امدنع ةفيضُملا تاموكحلا عم ةداع نولماعتي نيذلا مه مهنأل ،مهريغ
ريوطت يف ةمهاسملا تاكرشلا نم ديدعلا كانه نكل .ةيسيئرلا دوقعلا ىلع عيقوتلاب
يفاصمو زاغلاو طفنلا لوقحب ةطبترملا تامدخلل ةدوزملا تاكرشلا كانهف ،عاطقلا
بيبانألا طوطخ تاكرشو ،نحشلاو لقنلا تاكرشو ،تايواميكورتبلا عناصمو ،ريركتلا
معدب ةعانصلا هذه ىظحت ،(ةلودلل ةكولمم وأ ةصاخ اهعيمج نوكت نأ نكمي يتلاو)

،مويلاو .ةيراجتلاو ةينوناقلاو ةيفرصملا تامدخلا لثم تامدخلا نم ةعونتم ةعومجم
نم فالآلا تائم مضت ثيح ،نيديدشلا ةئزجتلاو  عونتلاب زاغلاو طفنلا ةعانص مستت
ةريغص ،تامدخلاو تاجتنملا تاكرش نم ىصحي ال ددع ىلع دامتعالا عم ،نيلغشملا
.بكوكلا قاطن ىلع ةقاطلا تادادمإ ةلسلس لكشت يهو ،ةميدقو ةديدج ،ةريبكو

اهل نوكيس ديروتلا ةلسلس لوط ىلع ءالؤه نم ٍيأ عم لماعت يأ نإف ،وحنلا اذه ىلع
عيمج رّوصت بعصلا نم نوكيس ،كلذ عمو .ةتوافتم تاجردب ناك نإو عاطقلا ىلع ريثأت
.ةساردلا هذه يف ةعانصلاو ةيلحملا تاطلسلا نيب لعافتلا تالاجم

زاغلاو طفنلا عاطق يف نانبل يف ةيلحملا تاطلسلا رودب ةقلعتملا ةيتاسايسلا تايصوتلا

1 لكشلا
زاغلاو طفنلل ةميقلا ةلسلس

طفنلا

بيقنت

طفنلا لوقح تامدخ

قيوستريركتلقنجاتنإريوطتمييقت

(يلازلز) يئليزيفويجلا مييقتلا
لقحلا ريوطت
رفحلا

•

•

•

ةريخألا ةلحرملاةيناثلا ةلحرملاىلوألا ةلحرملا

بيبانألاطوطخ
جراهصلاو
تانحاشلاو

طفنلا ليوحت•
ىلإ ماخلا

ةيطفن تاجتنم

عيزوت•
ةراجت
•

•

يعيبطلا زاغلا

بيقنت

زاغلا لوقح تامدخ

نميمدختسملانيزختو لقنةجلاعمجاتنإريوطتمييقت
نييئاهنلا

(يلازلز) يئليزيفويجلا مييقتلا
لقحلا ريوطت
رفحلا

•

•

•

ةريخألا ةلحرملاةيناثلا ةلحرملاىلوألا ةلحرملا

عيمجت
ةجلاعم
•

•

ةعانص
ةقاط
قفارم

•

•

•

طوطخ) لقن
(بيبانألا
نيزخت
عييمت

•

•

•
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ةيلحملا تاطلسلا ىلع زاغلاو طفنلا ريثأت.2

،رشابم ريغو رشابم لكشب ةيلحملا تاطلسلا ىلع زاغلاو طفنلا ةطشنأ رثؤت نأ نكمي
نأ عم ،رحبلا يف وأ ّربلا يف متت ةطشنألا تناك اذإ ام ىلع ًادامتعا ،ةتوافتم تاجردبو
ةيربلا ةطشنألا رثؤت ،لاثملا ليبس ىلعف .لقألا وه ةيرحبلا ةطشنألل رشابملا ريثأتلا
ةيرحبلا تايلمعلا سكع ىلع ،ةلصلا تاذ ةيتحتلا ةينبلاو يضارألا تامادختسا ىلع
طخ ءانب عورشم لثم ،ةنيعم ةطشنأ نإ امك .رحبلا يف ةديعب ةفاسم ىلع متت يتلا
جاتنإلا لثم ،ةيلورتبلا ةطشنألا نيح يف ،تقؤم اهريثأتو ،دمألا ةريصق نوكت ،بيبانأ

.نمزلا نم دوقعل ةلوهسب رمتست نأ نكمي ،يطفن لقح نم

نأ الإ ،لكك دلبلا ىلع تاساكعنا زاغلاو طفنلا تايلمعل نوكيس ،كلذ ثدحي امثيح نكل
.رخآ ناكم يأ نم رثكأ يروفلا ريثأتلاب رعشتس ةطشنألا هذه اهيف زكرتت يتلا قطانملا
ةيديلقتلا اياضقلا زواجتت ةديدج تايدحت قطانملا هذه يف ةيلحملا تاطلسلا هجاوتسو
.ديج لكشب ةدعتسم نكت مل اذإ ًاراض ريثأتلا نوكي نأ نكميو ،اهيف ةفولأملا

:ًاصاخ ًامامتها قحتست يتلا ةلمتحملا تايدحتلل ةلماش ريغ ةمئاق يلي اميف

تالآلا لقنل ةليقثلا تانحاشلا مادختسا لثم ةيلحملاةيتحتلا ةينبلا ىلع ريثأتلا
ةكرح ةلقرعو ،تاليطعتو ليقارع ببست نأ نكمي اهرودب يتلاو ،ةيعانصلا تادعملاو
ةينبلا تناك اذإ ةصاخ ،عيرسلا اهروهدتو قرطلا ماحدزا يف ببستي امم ،رورملا
.ةئيس ةلاح يف لعفلاب ةدوجوملا ةيتحتلا
ةينبلا ريوطت ىلع يوطنتو،لاملا سأرل مادختسالا ةفيثك زاغلاو طفنلا ةعانص نإ
ةطشنألاو ةدوجوملا ةيعيبطلا رظانملا ىلع رثؤت نأ نكمي يتلا ،ةصصخملا ةيتحتلا
ءانب وه كلذ ىلع ةلثمألا دحأو ،تاعازنلا ريثت نأ نكمي امك ،يضارألا راعسأو ةيمويلا
ةصاخ ةيكلم تاذ يضارأ ربعو ةيضقأ ةدع يف ّرمت نأ نكمي يتلا ،بيبانألا طوطخ
امك .ريدصتلا وأ ريركتلا وأ ةجلاعملا ةأشنم ىلإ ردصملا نم زاغلاو طفنلا ليصوتل
فوقول تاحاسمو ،سبكلا تاطحم ىلإ رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةعانصلا جاتحت
،صيخارتلاو حيراصتلا نيمأت بجي امك .لامعلا نكسل تاحاسمو ،نيزختلاو تارايسلا

.ناكسلاب ةصاخلا تاحاسملل لمتحملا ماحدزالا رابتعالا نيعب ذخألا عم
،لاعتشالل نيتلباق نيتدام امهتعيبطب امه زاغلاو طفنلا نإ:ةيئيبلا رطاخملاو تاريثأتلا
نإ امك .ةئيبلا ىلع ةريبكلا هراثآ كلذكو ًامئاد مئاق برستلا رطخ نإف يلاتلابو
نكمي يتلا ،ةيئايميكلا داوملاو هايملل ًافثكم ًامادختسا بلطتت ةلصلا تاذ تايلمعلا
صلختلل ةقيقد ريودت ةداعإو ةجلاعمو ةروانم بلطتتو ةيلحملا تادادمإلا ىلع رثؤت نأ

نأ نكمي نيذللا ،يرصبلا ريثأتلاو جتانلا جيجضلا رثأ ىلإ ةفاضإلاب اذه .نامأب اهنم
ةريتوب ًةداع متت ةنايصلا تايلمعو تايلمعلا هذه نأو ًةصاخ ،رثكأو رثكأ امقافتي
.ةرمتسم
ًاطوغض قطانملا ضعب دهشت دق،زاغلاو طفنلا ةطشنأ قاطنو ىوتسم بسحب
نيكلاملل ًايباجيإو ًاديفم نوكي دق يذلا رمألا ،يضارألاو لزانملا راعسأ ىلع ةديازتم
يف ةدايزلا راعسألا هذه تزواجت اذإ ةصاخ ،ىرخأ تاهجل ًايبلسو ،تاراقعلا باحصأو
تارتفب ّرمت ثيح ،ةيرود نوكت نأ ىلإ ليمت راثآلا هذه لثم نإف ،كلذ عم .بتاورلا
ًاضيأ دمتعت لب ،زاغلاو طفنلا تايلمع حاجن ىدم ىلع طقف دمتعت الو ،داسكو جاور
.ةعانصلا تاهاجتا ددحُت يتلا طفنلا راعسأ لثم ،ةيملاعلا قاوسألا عاضوأ ىلع
ماظتنالا ةديدش طفنلا تاكرش حبصت ،طفنلا راعسأ ضافخنا تارتف لالخ ،ًالثمف

•

•

•

•
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7. https://www.constitutional-
transitions.org/wp-content/up-
loads/2017/05/Oil-and-Natural-

Gas.pdf

وأ عيراشملا ءاغلإو فيلاكتلا يف ريبك ضفخ كلذ قفاريو ،قافنإلا يف رذحلاو
لالخ زاغلاو طفنلا ةطشنأ ىلع دمتعت يتلا قطانملا اهتدهش يتلا ةرفطلاو ،اهليجأت
.ةعرسب ددبتت فوس ،طفنلا راعسأ عافترا تارتف

ةيلحملا تاطلسلا ريثأت.3

زاغلاو طفنلاب ةقلعتملا ةمظنألاو رارقلا عنص يف ةيلحملا تاطلسلا ةكراشم مجح فلتخي
 .اهروتسدو دالبلا تاعيرشت يف ةكراشملا هذه قاطن ديدحت متي ام ةداعو ،رخآ ىلإ دلب نم

.لماكلاب ةيزكرم ةرادإ ربع لوألا جهنلا :جهُن ةعبرأ لالخ نم ام عاطق ةرادإ نكمي هنأ ىلع
،ةيلحملا تاطلسلل ةلماكلا ةيلوؤسملا ءاطعإ عم لماكلاب ةيزكرم ال ةرادإ ربعيناثلا جهنلاو
،ةيلحملا تاطلسلاو ةيزكرملا تاطلسلا لبق نم ةكرتشم ةرادإ ربعف ثلاثلا جهنلا امأ
لكيهلا نكل ،هبويعو هايازم ماظن لكل7.نْيفرطلا نيب ةرادإلا ميسقتبعبارلا جهنلاو
يف .تايلوؤسملل عيزوتو حضاو ميسقت ىلع مئاقلا لكيهلا وه ًاحاجن رثكألا يرادإلا
اهريثأت نوكي ،ةيلالقتسالا نم ربكأ ردقب ةيلحملا تاطلسلا اهيف عتمتت يتلا ةمظنألا
يف لاحلا وه امك ةيزكرملا ةمظنألا يف هيلع وه امم ىوقأ زاغلاو طفنلا عاطق ىلع
بعلت نأ ةيلحملا تاطلسلا ناكمإب لازي ال ،دلبلا اذه ةلاح يف ىتح ،كلذ عمو .نانبل
.اهتلقرع وأ ةمادتسم ةعانص ةيمنت معدب امإ ،ًارثؤم ًارود

ةماع ةسايس عضو ةيغب ةيلحملا تاطلسلا تايحالص تاعيرشتلا دّيقُت ،ةداعلا يف
نل ةيلحملا تاطلسلا نأ لاوحألا نم لاح يأب ينعي ال اذهو .ةدحوم ةمظنأو ةدحوم
يتلا ةلدألا نم ةديازتم ةعومجم كانه لب .عاطقلا اذه ريوطت يف يأر يأ اهل نوكي
،ةجيتنلا يف .زاغلاو طفنلا عاطقل ةلاعفلا ةرادإلا يف ةيلحملا تاطلسلا كارشإ معدت

اهنأ ىتح ،مالعإلا لئاسوو ةيندملا تاعمتجملا نمو نيبخانلا نم ةبيرق تاطلسلا هذه
اهناكمإب نإف ،يلاتلاب .ةيوقلا ةيسايسلا بازحألا ةرطيسل عضخت ،نادلبلا ضعب يف
سكريوإو نامفوك شقانيو .ةيموكحلا تاسايسلاو ماعلا يأرلا ىلع ريثأتلا ةسرامم
تابارطضا ىلإ نادلبلا ضعب يف ىدأ يذلا يلحملا ىوتسملا ىلع اضرلا مدع (6١0٢)

برحلا ذنم دراوملا اهتججأ ةيلهأ ًابرح0٢ بوشن ىلإ اراشأو ،ةريطخ بورحو ةيسايس
.ةيناثلا ةيملاعلا

،ةيمويلا زاغلاو طفنلا تايلمع ىلإ عقوملا ثيح نم برقألا يه ةيلحملا تاطلسلا نإ
تاجاجتحالاف .اهيف لامعألاب مايقلا ةفلكتو اهليغشت ىلع رشابم ريثأت اهل نوكي نأ نكميو
ثيح ،سنوت يف لصح امك ،هلمكأب ًاعورشم فقوت نأ نكمي لاثملا ليبس ىلع ةيلحملا
امنيب ،اهتايلمع قيلعت ىلع ةيملاعلا زاغلاو طفنلا تاكرش ضعب تاجاجتحالا هذه تربجأ
تفقوأ ثيح ،ةدحتملا ةكلمملا يف لصح ام اذهو .ةطاسبب دالبلا ىرخأ تاكرش ترداغ
.تاونسل دالبلا يف ةيديلقتلا ريغ زاغلاو طفنلا دراوم رامثتسا ةيلحملا تاجاجتحالا

نييلحم نيدروم ةيملاعلا تاكرشلا مدختست نأب ةيلحملا تاطلسلا بلاطت دق ،ًاضيأو
،كلذل .تاجاجتحالا ىلإ ةوعدلاب وأ /و حيراصتلا رادصإ مدعب ًةددهم ةيلحم ةلماع ىوقو
لاملاو تقولا نم ًاريبك ًاردق رمثتست ىربكلا طفنلا تاكرش ىرن نأ برغتسملا نم سيل

llehS : ْلِش ةكرش لوقت ،لاثملا ليبس ىلع .ةيلحملا تاطلسلا عم تاقالعلا ةرادإ يف
حاجنل ةيمهألا غلاب رمأ وه ةيلحملا تاعمتجملا عم مارتحالاب مستُملا نواعتلا“ نإ
.”لجألا ةليوط تايلمعلاو عيراشملا

زاغلاو طفنلا عاطق يف نانبل يف ةيلحملا تاطلسلا رودب ةقلعتملا ةيتاسايسلا تايصوتلا
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تاطلسلاو ةيزكرملا ةموكحلا نيب تادئاعلا مساقتل ةيمسر تايلآ لودلا نم ديدعلا عضتو
تايلآلا هذهو .دالبلا تاعيرشت وأ/و روتسد ماع لكشب اهتايحالص ددحي يتلا ةيلحملا
تاطلسلا ىرت دق ،عاطقلا ةقالطنا عم هنكل .زاغلاو طفنلا عاطق ريوطت قبست ام ًةداع
يتلاو ،ةينوبركورديهلا ةورثلا نم ةصاخ ربكأ ةحيرش ىلع لوصحلا اهل قحي هنأ ةيلحملا
هذه عباتت دق .اهقطانم يف زاغلاو طفنلا تايلمع راثآ نع ضيوعت اهنأ ىلع اهرربت
دقو .اهيدل نوكي دق يسايس ذوفن يأ مادختساب ةينطولا ةموكحلا عم اهبلاطم تاطلسلا
كولس ىلع ةمئاقلا تاسرامملا لالخ نم نييلودلا نيرمثتسملا عم ًاضيأ كلذ لعفت
نم ديزملا قفدت ءدب عم ،ًاضيأو .نيرمثتسملا ةقث ىلع ًابلس رثؤي امم ،يراكتحالا عيرلا
ىلع ،قافنإ ةجوم يف ةيلحملا تاطلسلا طرخنت دق ،دالبلا ىلإ ةيملاعلا لاومألا سوؤر
يصوت ،ددصلا اذه يفو .ةلوهسب ةيفاضإلا اهفيلاكت طفنلا ةرفط يطغُت نأ لمأ

ميلس ةلءاسم ماظن دامتعاب (ITIE،600٢) ةيجارختسالا تاعانصلا يف ةيفافشلا ةردابم
ةيناكمإ ليلقتل ،ةيلحملا ةطلسلل ةموكحلا لبق نم متت يتلا تاداريإلا ليوحتل فافشو
ىوتسملا ىلع ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتو ،تاداريإلا هذه لثمل ةرادإ ءوس ثودح
.نيرمثتسملاو ةلماعلا تاكرشلا لامعأب قحلت دق يتلا رطاخملا نم ّدحلاو ،يميلقإلا

ةيجارختسالا تاعانصلل ةميقلا ةلسلس لوح (900٢ ماع) يلودلا كنبلل ةسارد يف
ةمكوحلا قيقحتل ةماهلا زئاكرلا دحأ هنأ ىلع ةيلحملا تاطلسلا رود ىلإ رظنُي ،(٢ لكشلا)
تاردقلاو ماعلا قافنإلا ةرادإ تناك اذإ ،ةساردلل ًاقفوو .تانوبركورديهلا عاطقل ةديشرلا
ىلإ رقتفت قافنإ تاءارجإ ىلإ يدؤت فوسف ،ةفيعض لاجملا اذه يف ةيسسؤملا
ىلإ رقتفت يتلا تاعورشملا ىلع يلاحلا قافنإلا ةدايز نع ًالضف ،ةيفافشلاو ةلءاسملا
.ةينطولا ةورثلا ديدبت يلاتلابو ،ةمادتسالا

ةيوقلا تاسسؤملل نكمي ،كلذ عم .”دراوملا ةنعل“ ىمسي ام رهاظم ضعب هذه
ةنعللا هذه ليوحت يف دعاست نأ ،”تايدلبلا“ ةيلحملا تاطلسلا كلذ يف امب ،ةلاعفلاو
نكمي ال ،(٢١0٢ ،يلودلا دقنلا قودنص) يلودلا دقنلا قودنصل ًاقفوف .ةمعن ىلإ
،ةيمانلا نادلبلا يف دراوملاب ةينغلا ةيوقلا تاسسؤملا ةيمهأ ىلع ديكأتلا يف ةغلابملا
يف ةنعل ديلوت ىلإ ليمت دراوملا ةرفو نأ (٢١0٢) دور و نوكيد لثم نوللحم دكؤي امنيب
ةرادإلا اهيف نوكت يتلا نادلبلا يف سيل نكل ،كلذ لبق ةفيعض تناك يتلا نادلبلا
ةدوج“ نأ ىلإ (9 ص ،٢١0٢) لكنارف صلخيو .ساسألا يف ةيوق نوناقلا ةدايسو
يأو ديج ءادأ ققحت يتلا لود يأ دّدحُي يذلا قيمعلا يساسألا لماعلا يه تاسسؤملا
يئزج داصتقا وأ يلك داصتقا تاسايسب ةيصوتلا ىودج يذ ريغ نم هنأو ،لشفت لود
.”يسسؤملا لكيهلا نم ًامعد َقلت مل اذإ ةديج

جارختسإ رارق
دراوملا

2 لكشلا
زاغلاو طفنلل ةميقلا ةلسلس

دوقعلا
صيخارتلاو

تايلمعلا ميظنت
اهيلع فارشإلاو

ءافيتسأ
بئارضلا

دئاوعلاو
تاداريإلا ةرادإ

اهعيزوتو
تاسايس ذيفنت

 تاعورشمو
ةمادتسم ةيمنت

ردصملا
9002 ،ابلأ نع ًالقن
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وه ةيعيبطلا دراوملا قاثيم نإ .8
ئدابملا نم ةعومجم نع ةرابع
تاعمتجملاو تاموكحلل ةعوضوملا
ريخستل لبسلا لضفأ لوانتي وهو
دراوملا نع ةئشانلا صرفلا
.ةيمنتلل ةيجارختسالا

ةيمهأ ىلع صاخ لكشب (3 لكشلا) ةيعيبطلا دراوملا قاثيم نم سماخلا أدبملا زكري
ةيلمع لحارم عيـمـج يف ةـيـنـطوـلا ةـموـكـحـلا كارشإ ىـلإ ةـجاـحـلاو ةـيـلـحـمـلا تاـطـلسلا
تاطلسلا نوكت نأ يغبنيو .يفاشكتسا طاشن يأ ءدب لبق ىتح ،زاغلاو طفنلا جارختسا
تايلآو ،فيفختلا تايجيتارتساو ةلمتحملا راثآلا لثم ،ةماهلا بناوجلاب ملع ىلع ةيلحملا
وه كلذب مايقلا مدع نأ ىلإ قاثيملا صلخيو .عاطقلاب ةقلعتملا تاداريإلا مساقت
8.لمتحملا عازنلاو ءادعلاب ببستت ةرطاخم

زاغلاو طفنلا عاطق يف نانبل يف ةيلحملا تاطلسلا رودب ةقلعتملا ةيتاسايسلا تايصوتلا

تاسسؤم
ةرادإل ةيلحم

دراوملا

دراوملا فاشتكإ
رارق ذاختإو
اهجارختسإ

ىلع لوصحلا
تاداريألا ةرادإةديج ةقفص

نم رامثتسإلا
ةيمنتلا لجأ
ةمادتسملا

ةناعتسإلا
تاسسؤمب
ةرادإل ةيملاع

دراوملا

3 لكشلا
ةيعيبطلادراوملاقاثيم

ردصملا
٧102 ،ةيعيبطلا دراوملا ةمكوح دهعم نع ًالقن

:2 أدبم
فاشكتسالا
صيصختو
صيخرتلا

:٤ أدبم
بئارضلا ضرف

:٥ أدبم
ةيلحملا راثآلا

:٦ أدبم
دراوملا تاكرش

ًايلحم ةكولمملا

:1 أدبم
ةيجتارتسالا
رواشتلاو
تاسسؤملاو

:2 أدبم
ةلءاسملا
ةيفافشلاو

:٧ أدبم
تاداريإلا عيزوت

:8 أدبم
تاداريإلا تابلقت

:9 أدبم
ةموكحلا قافتإ

:01 أدبم
عاطقلا ةيمنت
صاخلا

:11 أدبم
تاكرشلا راودأ
تايسنجلا ةددعتملا

:21 أدبم
عمتجملا رود
يلودلا



يف ةيلحملا تاطلسلل لعاف رود وحن
نانبل يف زاغلاو طفنلا عاطق ““
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ينوناقلاو يسايسلا قايسلا يف اهب مايقلا بجي يتلا تاوطخلا ىلع مسقلا اذه زكري
طفنلا عاطق لاجم يف ةيلحملا تاعمتجملاو تايدلبلا رود ليعفت لجأ نم ،يعامتجالاو
ةسايسلا لوح تايصوت عضو ةيحانل وأ تاعيرشتلا ليدعت وأ عضو ةيحانل نإ ،زاغلاو
ينطولا نييوتسملا ىلع ،دلبلل ةيباجيإ ةجيتن قيقحت يف دعاست نأ نكمي يتلا
.يلحملاو

 ةماعلا ةسايسلا .1

امك ،لهسلا رمألاب سيل يلحملا ىوتسملا ىلع دراوملل ةديجلا ةمكوحلا معد نإ ثيح
يتلا ًايبسن ةدودحملا ثوحبلا ءوض يف اميس ال ،(6١0٢) سكريوإو نامفوك دكؤي
عاطقل ةلّصفم ةماع ةسايس عضوب عارسإلا نإف ،كلذ عمو .لاجملا اذه يف تيرجأ
اهنأش نم ،ةعبتملا لمعلا تايلآ مسرتو ،ةهج لكل ةاطعُملا راودألا ظحلت زاغلاو طفنلا
ةيلورتبلا تاكرشلا ىلع ضرفلا تقولا سفن يفو ،تايحالصلا براضت نود لوؤحلا
ةمادتسا زيزعت نمؤت امك ،لمع يأب ةرشابملا لبق اهعم قيسنتلاو تايدلبلا تابغر مارتحا

هذه نمضتت نأ بجيو .ةيلحملا تاطلسلا ةحلصمو دلبلا ةحلصم قيقحتو عاطقلا اذه
:اهزربأ ةضيرع نيوانع ةسايسلا

تاردقلا ءانب
ىلع عاطقلل ةلمتحملا تاريثأتلا عم لماعتلل اهزيهجتو ةيلحملا تاطلسلا دادعإ يغبني
.تاعازنلا بوشن رطخو تابارطضالا ليلقتل اهقطانم
طفنلا تاكرشل صيخارتلاو حيراصتلا ضعب رادصإ ةيلحملا تاطلسلا ىلع ناك اذإ
ةيساسأ ةفرعمب ىظحت نأ بجيو ،لاّعف ماظن اهيدل نوكي نأ يغبنيف ،زاغلاو
تاردق ءانب ريوطت يف دعاست نأ ةيزكرملا ةموكحلل يغبني امك .زاغلاو طفنلا تايلمعب
نكمي يذلا رمألا ،عيراشملا ذيفنت يف يرورضلا ريغ ريخأتلا بنجتل ةيلحملا تاطلسلا
.امهلامعأب تاكرشلا مايق ةفلكت نم ديزي كلذ نأل ،ًاررض لكشي نأ

رثألا مييقت
ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيئيبلا راثآلا لوح ةلقتسم ةيليصفت تاسارد ءارجإ يغبني
.ةيلحملا تاطلسلا ىلع
اذهو .تامييقتلا هذه جئاتن ةشقانمل ةماعلا ةكراشملاو حوتفملا راوحلا ةيلمع عيجشت
.ةيفافشلا زيزعت ىلا ةفاضإلاب ،ةحلصملا باحصأ فلتخم نيب ةقثلا ةدايز هنأش نم
اياضقلا لوانتت ةيهيجوت ئدابمو ةحضاو ةسايس عضو ةيزكرملا ةموكحلا ىلع يغبني
ريبادت ذاختاو ةلمتحملا ةيبلسلا تاريثأتلا عم لماعتلل ليومتلا رفوت لثم ةيساسألا
قطانم يف ،ةيمخضتلا طوغضلا كلذ يف امب ،ةلصلا تاذ رطاخملا نم دحلل ةيئاقو
.ةنيعم

زاغلاو طفنلا عاطق يف نانبل يف ةيلحملا تاطلسلا رودب ةقلعتملا ةيتاسايسلا تايصوتلا

يناثلا مسقلا
تايصوتو تاصالخ

•

•

•

•

•
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يكراشت ماظن
كارشإب ةموكحلا موقت نأب ىصوي ،ال مأ ًايزكرم ماظنلا ناك اذإ امع رظنلا فرصب
نوكي امدنع ةصاخ ،زاغلاو طفنلا عاطقب ةقلعتملا تارارقلا يف ةيلحملا تاطلسلا
.ةنيعم قطانم ىلع رشابم ريثأت تايلمعلا هذهل
تاجايتحالاو ةينطولا ةيجيتارتسالا رابتعالا يف ةيلحملا تاسايسلا ذخأت نأ بجي
.زاغلاو طفنلا ةطشنأب ًةرشابم ةرثأتملا قطانملل ةبسنلاب ةصاخ ،صرفلاو ةيلحملا

تاداريإلا مساقت
عيزوت ىلإ دنتست ،تاداريإلا عيزوتل ةلاعف ةيلآ ءاشنإ ةيزكرملا ةموكحلا ىلع بجي

فادهأ تاداريإلا هذه عيزوت ظحلي نأ ىلع .دراوملا ةورثل لداعو ئفاكتمو فافش
.قطانملا نيب نزاوتملا ءامنإلا قيقحتو نيمأت اهزربأو ،روتسدلا اهيلع صن يتلا ةيمنتلا
يتلا زاغلاو طفنلا تادئاع نم ةصح ءاطعإ متيس ناك اذإ ام ةيلآلا حضوت نأ بجي
.كلذب مايقلا ةيفيكو ةيلحملا تاطلسلا ىلإ ةموكحلا اهعمجت

ةيباقرلا تانزاوتلاو طباوضلا
ماظن ءاشنإ ةموكحلا ىلع بجي ،داسفلاو تاداريإلا ةمكوح ءوس رطاخم نم ّدحلل

لبق نم تادئاع ضبق تايلمع يأ ىلع ةيباقرلا تانزاوتلاو طباوضلا نم يوق
.اهيلإ متت يتلا تاليوحتلا ىلع كلذكو ةيلحملا تاطلسلا
بوغرم ريغ رمأ اذهو ،ةيلحملا تاطلسلا ىلإ ةرشابم تاعوفدم يأ تاكرشلا تمدق اذإ

اهنع حاصفإلا بجيف ،يراكتحالا عيرلا كولسو ىواشرلا ىلع عجشي نأ نكمي هنأل
.اهليلعتو
بجيف ،”ةيجارختسالا تاعانصلا يف ةيفافشلا ةردابم“ يف ًاوضع دلبلا ناك اذإ
ةيفافشلا ةردابم ريرقت يف اهتقباطمو ،ةيدام تناك اذإ تاعوفدملا هذه نع حاصفإلا

ةينطولا تاطلسلا نم تاليوحتلا ىلع ًاضيأ قبطني اذهو .ةيجارختسالا تاعانصلا يف
.ةيلحملا تاطلسلا ىلإ

ةيعيرشتلا تايصوتلا .2

ًايروحم ًارود بعلت نأ ةيلحملا تاعمتجملاو تايدلبلل نكمي هنأ ةيملاعلا براجتلا تتبثأ
امك .نينطاوملا عم ىلوألا لاصتالا ةطقن اهنوكل ًارظن ،زاغلاو طفنلا عاطق ةمكوح يف
ىلع يباجيإ رثأو عاطقلا نم ةيلاع ةيجاتنإ قيقحت كلذ نأش نم نأ براجتلا هذه تتبثأ
بجوتي ٍفاك ٍلكشب لورتبلا عاطق يف نانبل تايدلب ةكراشم نيمأت ةيغب كلذل .ةيمنتلا

قرط ةسسأمو ةننوق نع ًالضف ،عاطقلا ريس لحارم فلتخم يف ةلاعف ًاراودأ اهحنم
وأ تاكرشلا ءاوهأل ًاكورتمو ايرايتخا اهرود ىقبي ال يك ةيلحملا تاعمتجملا ةكراشم
يف لئاسولا هذه سيركت ربع متي كلذو ،ةيدلبلا ةسامحو ةءافكلو ةيموكحلا تاهجلا
ةيئيبلا عيضاوملاب قلعتي ام لك يف تايدلبلل رودلا ءاطعإو ،تاكرشلا عم عّقوت يتلا دوقعلا

نوناق)٤٤٤ نوناقلا اميس ال لوعفملا ةيراسلا نيناوقلا ضعب ليدعت يعدتسي ام
.زاغلاو طفنلا اهمدقم يفو ةيعيبطلا دراوملا لاجم يف تايدلبلا رود ظحل ةيغب (ةئيبلا

فاشكتسالا لامعأ لالخ دادزي لورتبلا عاطق يف اهتكراشمو تايدلبلا رود نأ مولعملا نم
تايدلبلا لاخدإ ةيغبو كلذل .رحبلا يف متت يتلا ةطشنألا لالخ هنم يربلا بيقنتلاو
يف ةيلورتبلا دراوملا نوناق نيمضت يغبني ،زاغلاو طفنلا عاطق يف يساسأ بعالك
:اهزربأ ةددعتم تالاجم يف ةحضاو ًاصوصن ّربلا

•

•

•

•

•

•

•



16

 صيخارتلا تارود قالطإل تاريضحتلا لالخ .أ
رثألا ةسارد دادعإ لالخ تاظحالملا ءادبإب اهل حامسلاو ةيلحملا تاعمتجملا ةراشتسا
 .يجيتارتسالا يئيبلا
ةئيه اهّدعت يتلا يجيتارتسالا يئيبلا مييقتلا ةسارد ىلع ةينعملا تايدلبلا عالطا
ةـئيـبـلا رـيزو ىـلـع اـهضرـع لـبـق ،نوـناـقـلا هـيـلـع صن اـمـل ًاـقـفو لورـتـبـلا عاـطـق ةرادإ
.اهيلع ةقفاوملل

مييقتلا ةسارد ىلع تاظحالملا ءادبإل لقألا ىلع رهش ةلهم ةينعملا تايدلبلا حنم
متيف اهضعبب وأ تاظحالملا هذهب ةئيهلا ذخأ مدع لاح يف امأ .يجيتارتسالا يئيبلا
.رمألاب ّتبلل ةئيبلا ريزو ىلإ اهعفر ىدل ةساردلاب اهقافرإ

جاتنإلاو ريوطتلا لحارم لالخ .ب
اميف ةينعملا تايدلبلا عم قيسنتلاب لورتبلا عاطق ةرادإ ةئيهو ةينعملا ةرازولا مازلإ
ةيئاملا دراوملاو تاكلتمملاو ةحصلا ةيامحو ةمالسلا نيمأتل ةيرورضلا ريبادتلا ّصخي
.ثولتلا نم ةئيبلاو
ريوطتلا ةطخ نم ينقتلا قشلاب قلعتي اميف اهعم قيسنتلاو ةينعملا تايدلبلا عالطا
رثألا مييقت ةساردب قلعتملا ءزجلا اميس ال ةلّغشملا ةكرشلا نم ةحرتقملا جاتنإلاو
بناوجلاو ،نمكملا دراوم ةرادإ ريوطتب قلعتملا ءزجلاو ،ةمالسلاو ةحصلا ططخو يئيبلا
امب نيزختلاو لقنلاو جاتنإلل ةحاتُملا تارايخلاو ،ريوطتلا تارايخل ةيداصتقالاو ةينقتلا

لولحلل لّغشُملا تاحارتقاو ،نيزختلاو لقنلا لئاسوو ةبولطملا تآشنملا اهيف
.ةطخلا هذه ىلع لّغشُملا نم ةحرتقُملا تاليدعتلا ىلع تايدلبلا عالطاو .ةمئالملا
تقؤملا لاغشإلاب رارقلا ذاختا صخي اميف ةينعملا تايدلبلا عم قيسنتلا ةرازولا مازلإ
كالمتسالا تالماعم ةرشابمب قلعتي اميفو ،يدلبلا قاطنلا نمض تاراقع وأ راقعل
 .يلورتبلا جاتنالاو لوقحلا ريوطت ةطشنأب مايقلا ةياغل تاراقعل
يف ةدوجوملا راثآلا ىلع يلوألا فشكلا ءارجإ دنع ،راثآلل ةماعلا ةيريدملا مازلإ
تافشتكم دوجو نكامأب قلعتي اميف اهب ةناعتسالاو تايدلبلا ةراشتساب ،يدلبلا قاطنلا
 .اهعم يطاعتلا ةيفيكو ةيعيبط وأ ةيخيرات ةيرثأ
دنع اهتلازإو تآشنملا كيكفت ةيفيكب ةقلعتملا تامولعملاب ةينعملا تايدلبلا غالبإ
.ةيلورتبلا ةطشنألل مئادلا فقولا
يف ةيوهتلاو قرحلاب حامسلل صيخرتلاب ريزولا مايق لبق ةينعملا تايدلبلا ةراشتسا
.ةرورضلا لاح

 تقؤملا لاغشإلاو كالمتسالا تاضيوعتو موسرلاو بئارضلاب قلعتي اميف .ج
تقؤملا لاغشإلاب قلعتي اميف تاكرشلا عم رشابملا لصاوتلا ةيحالص تايدلبلا حنم
.جاتنإلاو فاشكتسالا تاياغل لصحي يذلا ،ةيدلبلا تاعاشمللو ةيدلبلا ةماعلا كالمألل
اهيف لصحي يتلا ةيدلبلا حلاصل عطتقُت ،عاطقلا تادئاع ىلع ةرشابم ةبيرض رارقإ
نم ربكأ ٍلكشب ًابلس تايدلبلا هذه رثأتل ًارظن (ّربلا يف بيقنتلا لالخ) جاتنإلاو بيقنتلا
 .فاشكتسالاو بيقنتلاب ةرشابملا ءارج
يلحملا ىوتحملا ةكراشم ليعفتب موقت يتلا تاكرشلل ةيبيرض تازفحم عضو
.ةيلحملا تاردقلا ءانب ىلع لمعتو
ةافوتسملا ،ةيلورتبلا ةطشنألا ىلع بئارضلا نع ةجتانلا تايدلبلا صصح عيزوت
،ةهج نم نزاوتملا ءامنإلا يعاري لداع ٍلكشب ،لقتسملا يدلبلا قودنصلا حلاصل
تايدلبلاو يلورتبلا لقحلا اهنمض عقي يتلا تايدلبلا رّثأت رادقم نيب ريبكلا قرافلاو
 .بيقنتلا لامعأ نع ةديعبلا تايدلبلا يقاب نيبو ّلقأ ٍلكشب رثأتت يتلا اهل ةرواجملا

زاغلاو طفنلا عاطق يف نانبل يف ةيلحملا تاطلسلا رودب ةقلعتملا ةيتاسايسلا تايصوتلا
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،اهقاطن يف ةلماعلا ةيلورتبلا تاكرشلا ىلع ةنيعم موسر ضرف ةيحالص ةيدلبلا حنم
ةيرثألاو ةيحايسلا نكامألا لوخد ىلع يفاضإ مسر ضرفب ةيدلبلل حونمملا قحلاب ًةوسإ
 .ةيلاملاو ةيلخادلا يريزو ةقفاومل عضخيو اهنع ردصي رارقب اهقاطن نمض ةعقاولا

اهتابجومب اهلالخإ دنع تاكرشلا كلت ىلع ةددحم تامارغ ضرف ةيحالص ةيدلبلا حنم
9.ةيلحملا ةئيبلاب رارضإلاب اهبّبستو

ةئراطلا فورظلا ةهجاوم ةطخو ةمالسلاو ةحصلاب قلعتي اميف .د
قلعتي اميف ةينعملا تايدلبلا عم قيسنتلاب بيقنتلا تاكرشو ةيموكحلا تاهجلا مازلإ
.لّغشُملا نم ةمّدقُملا ةمالسلاو ةحصلا ةطخب
ةقلعتملا ةيئيبلا لئاسملا ىلع ةباقرلاو فارشإلا ةيحالص ةينعملا تايدلبلا حنم
ةيبلسلا راثآلا نم ّدحلل ةيرورضلا تاءارجإلاو تاردابملا ذاختاو ،ةيلورتبلا ةطشنألاب
 .ةئيبلابو ةيلحملا تاعمتجملاب قحلت دق يتلا
قلعتي اميف ةينعملا تايدلبلا عم قيسنتلا بيقنتلا تاكرشو ةيموكحلا تاهجلا مازلإ
اهعضو تاكرشلا ىلع نيعتي يتلا ،اهقطانمب ةقلعتملا ئراوطلل ةباجتسالا ةطخب
٢3١ نوناقلا يف درو امل ًاقفو ،ةصتخملا تاطلسلا لبق نم اهيلع ةقفاوملا متتل
 .”ةيرحبلا هايملا يف ةيلورتبلا دراوملا نوناق“
،ةنيعم ةيلورتب ةأشنمب طيحت نامأ ةقطنم ةماقإ حارتقا ةيحالص ةينعملا تايدلبلا حنم
.اهعيسوت حارتقا وأ
عنمو ،ةدّدحملا نامألا قطانم يف ءانب ةصخر يأ حنم نع عانتمالاب تايدلبلا مازلإ
وأ لخدت نأ اهل صخرملا ريغ تاّدعملا نم اهريغ وأ تابكرملا وأ اهعاونأ ىلع تايلآلا
.ةدّدحم نامأ ةقطنم يف ىقبت نأ

ةيلحملا تانّوكملا ةدافتسإب قلعتي اميف .ه
دوقعب وأ ام ةأشنم ءانب دوقعب قلعتي ام يف ةيولوألا ةينعملا تايدلبلا ءانبأ حنم
،طورشلا تناك لاح يف كلذو ،ةيلورتبلا ةطشنألاب ةقلعتم تامدخو تاجتنمو داوم ديوزت
.مهيسفانم لبق نم ةمّدقملا كلت عم ةيواستم ،ةيدلبلا ربع وأ رشابم ٍلكشب مهنم ةمّدقُملا
 .مهرفاوت لاح يف نيلهؤملا نييلحملا ءارجألا مادختسال ةيولوألا ءاطعإ
مايقلا ىلع تادلبلا هذه ءانبأ نم نيبغارلا بيردتل تاكرشلا نم ةلومم جمارب ذيفنت
.ةيلورتبلا ةطشنألا اهجاتحت يتلا لامعألاب
اهمدقت يتلا تادعاسملاو تاميدقتلا ّصخ اميف ةينعملا تايدلبلل ةيولوألا ءاطعإ
 .تايدلبلا كلت عم قيسنتلاب كلذ متي نأ ىلع تاكرشلا

 ةيتاسايسلا تايصوتلا .3

لجسُت ثيح ،ًاثيولت رثكألاو ًايملاع رطخألا تاعاطقلا نم زاغلاو طفنلا عاطق فنصُي
تايفو تالاح نع ةدع ريراقت فاشكتسالاو بيقنتلا لامعأ اهيف لصحت يتلا نادلبلا
بتكم نع ةرداصلا ثداوحلاب قيقحتلا ريراقت اهصخلت ،ةفلتخم بابسأ نع ةجتان تاباصإو
دامتعا ىلإ ةيلورتبلا تاكرشلاو ةفيضُملا لودلا عفد اذه لك0١.تاطيحملا ةقاط ةرادإ
نم فيفختلا فدهب ،ةماعلا ةمالسلاب ةقلعتملا كلتو ةيحصلاو ةيئيبلا ريياعملا ىلعأ
.نامألاو ةماعلا ةمالسلا ريياعم ةدايز ىلإو ّدح ىندأ ىلإ ةيبلسلا رارضألا

مايقلا بجوتي يتلا ةيتاسسؤملا تاءارجإلاو تاوطخلا نم ديدعلا ىلإ ةجاحلا زربت كلذل
 :يتآلاب اهصيخلت نكمي ةلودلا ةهج نم وأ تايدلبلا ةهج نم نإ اهب

تاوالعلاو موسرلا نوناق زاجأ .9
٢١/8/889١ خيرات06 مقر ةيدلبلا
ضرفت نأ اهقاطن نمض ةيدلبلل
.ةفلتخملا ةيدلبلا موسرلا

بتكم ريراقت هلجست ام زربأ .0١
ثداوحلا تاطيحملا ةقاط ةرادإ
مئاقلا رفحلا لئاس باكسنا :ةيلاتلا
تايافنلا ،ةيعانطصالا داوملا ىلع
لطعت ،تاعفارلا ثداوح ،قئارحلاو
نادقف ،لامعلا طوقس ،تادعملا

تاسارد ددحت امك .رئبلا طباوض
بابسأ عوضوملا اذه لوح ىرخأ
نم رطاخملا هذه ءارو ةيفاضا
قعصلا ،قئارحلاو تاراجفنالا اهنيب
ةيئايميكلا داوملل ضرعتلا ،ءابرهكلاب
.تاصنملا رايهناو
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ةبسنلاب ةيملاعلا تالدعملا.١١
نع ةيطفنلا تآشنملا ْدعبل
نيب ام حوارتت ةينكسلا قطانملا

اذه رثأتيو .رتموليك٥.٢و0.٤
.ةيناكسلا ةفاثكلا طسوتمب دعبلا

تاقرطلا نوكت نأ بجي.٢١
نيمأتل ةيافكلا هيف امب ةعساو

.ةليقثلا تابكرملا لقنت ةلوهس

 :اهذيفنت سسأ ديدحتو ةيحصلا طورشلا عضو .أ
تايلمع نم ةركبم ةلحرم يف ةيحصلا لئاسملا ةاعارم نمضت ةيليصفت تاءارجإ عضو
يف اهتاقالطإو قفارملا هذهل ةمظتنم ةبقارمو ةباقر لوصح نامض مث نمو ،طيطختلا
لالخ ةيزكرملا تاطلسلا ةبقارمو ةبكاومب مايقلا ىلع تايدلبلا زيكرت ةرورض عم ،ةئيبلا

  :يتآلاب اهمايق

تادعملاب ،يطفنلا طاشنلا قطانم نم ةبرقم ىلع ةدوجوملا تايفشتسملا زيهجت
ءارج عقت يتلا تاباصإلا نم ريبك ددع عم لماعتلل ،زّهجملا يبطلا مقاطلاو ةيبطلا
نأ ضرتفي ،رتبوكيلهلا طباهم نع ديعب ناكم يف اهدجاوت لاحبو .ةيطفنلا ثداوحلا
تالاح عم لماعتلاو عيرسلا لخدتلل تارتبوكوليهلل صّصخم طبهم ىلع يوتحت
.ئراوطلا
مهلوخت مقاطلا دارفأل حيراصت ءاطعإب نيصصختم ةيلحملا تايفشتسملل ءابطأ نيمأت
.مهقطانم لخاد نيلجسمو نيحاتم ءابطألا ءالؤه نأ نم دكأتلاو ،تاصنملا ىلإ باهذلا
لوصو ليهستل ،ةيوجلا فورظلا تناك امهم ئطاوشلا ىلإ لوصولا ةحاتإ نم دكأتلا

.فاعسإلاو ءافطإلا تارايس
ةايحلا ريمدت ىلإ يدؤي يذلا يطفنلا برستلا تالاحل ةيحصلا ةهجاوملل دادعتسالا
 .ةيرحبلا تاناويحلا ضعب ررضت ىلإ وأ ةيرحبلا
ًارظن .يلورتبلا طاشنلا نم كامسألاو هايملا ثولت ىدم نم دكأتلل ةيرود ليلاحت ءارجإ
مهلاصتال ًارظن نيدايصلا ةحص ىلعو ،كامسألا ديص ةطشنأ ىلع ثولتلا ةروطخل
.ةثولملا كامسألا مهلوانتل ًارظن ناكسلا ةحص ىلعو ،ةثولملا هايملاب مئادلا

ّربلا يف ةيطفنلا ةطشنألا نع مجانلا ءاضوضلا اهثدحي يتلا ةيبلسلا راثآلا ةهجاوم
عقاومل بسانملاو ميلسلا طيطختلاب ةيلحملا تاطلسلا مايق ربع كلذو .ةحصلا ىلع
١١.ةطشنألا عقاوم نم ةنيعم ةفاسم ىلع نوكت نأ بجي يتلا ةينكسلا تاميخملا

 ةدجتسملا تاجاحلا باعيتسال ةمئالملا ةيحتلا ىنبلا نيمأت .ب
طرفُملا مادختسالا ببسب فازنتسالل ةينعملا ىرقلاو ندملا يف ةيتحتلا ىنبلا ضرعتت
ىلع نوكت نأ ةيلحملا تاطلسلا نم بلطُي كلذل .ّربلا يف ةيلورتبلا ةطشنألا ةجيتن اهل
تامدخلا ريفوت ىلع فارشالا اهيلع نوكيف .اهقطانم نمض ةبولطملا تامدخلاب ةيارد
تاطلسلا ىلع عقي لاجملا اذه يفو .رفحلاو بيقنتلا تايلمع ةدم لاوط اهيلع ظافحلاو
:اهزربأ ةددعتم تابجاو ةيلحملا

رثأب ملعلا ذخأو تامدخلا ةفاك ميدقتل ةبولطملا تاجتنملا رفوت رارمتسا نم دكأتلا
يف ًادج عئاشلا يئابرهكلا رايتلا عاطقنال نكمي ،لاثملا ليبس ىلع .اهرفوت مدع
كلذب رثأتيف ،ئراوطلا تالاح يف ةباجتسالا ةطخ ذيفنت ريس ةلقرعب ببستي نأ ،نانبل

...لاصتالا زكارم يف ،رتبوكيلهلا تارئاط طباهم يف ،تايفشتسملا يف لمعلا ريس
نوكت نأ يغبني ،يقابتسا ءارجإكو .ةعيرسلا ةباجتسالا ىلع ةردقلا كلذب رثأتتو
صقنلا اذه رثأ فيفختل ةدعتسم ،ةيزكرملا تاطلسلا بناج ىلإ ،ةيلحملا تاطلسلا
 .لامهإلا وأ
ةماعلا لاغشألا ةرازو عم قيسنتلاب ،لقنلا ةمظنأ ةيزوهج نيمأت ىلع فارشالا
ةينعملا ندملل ةيتحتلا ىنبلا عضخت ،ربلاب ةيطفنلا تاطاشنلا مايق لاح يفف .لقنلاو
تابكرملا لبق نم قرطلل طرفُملا مادختسالا ببسب كلذو ربكأ ةعرسب فازنتسالل
٢١.ةليقثلا تادعملا لقنب موقت يتلا وأ نيعم يطفن طاشنب مايقلل ةمّمصملا ةليقثلا

اهزيهجتو قرطلا عضو نيسحتل ةينعملا تارازولا عم يعسلا تايدلبلا ىلع بجي كلذل

زاغلاو طفنلا عاطق يف نانبل يف ةيلحملا تاطلسلا رودب ةقلعتملا ةيتاسايسلا تايصوتلا
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يرورملا طاشنلا يف ةدايزلا لّمحتل ةدعتسم نوكت يك اهل ةمئادلا ةنايصلا نيمأتو
.يورق يديلقت عباطب عتمتت لازت ال يتلا ةينانبللا ىرقلا ضعبب اهرورم لاح يف ةصاخ
ةطشنألا قطانم يف ريسلا ثداوح ددع دايدزاو يرورملا ماحدزالا لكاشم ةجلاعم
،لاعتشالاو راجفنالل ةلباقلا داوملا لقنت يتلا ةليقثلا تابكرملا ددع ةدايز ببسب ةيلورتبلا
ربع كلذ متيو .قطانملا هذه يف لامعلل ديازتملا ددعلا ةجيتن تارايسلا ددع ةدايزو
قطانملا يف رورملا ةكرح مّظنت لقن ةطخ عضول نيصصختم ءاربخب ةناعتسالا
.ةينعملا

يتلا لقنلا ةطشنأ ةفاضتسال ئناوملا زيهجت لجأ نم ةينعملا تارازولا لمع ةبكاوم
رمتسملا نحشلا لمشت يتلاو ،ةينانبللا هايملا يف ةيطفنلا ةطشنألا اهبلطتت
هذه مظعمو ،ةينعملا تاصنملا ىلإ ئطاشلا نم اهريغو ةيئاذغلا داوملاو تادعملل
 .ةريبكلا نفسلا مادختسا بلطتتو ةليقثلا تالومحلا نم ربتعت تايلمعلا

ةيئيبلا تاريثأتلا ةجلاعم .ج
تاريثأتلا نم ةعونتم ةعومجمب ببستت اهنا ذإ ةئيبلل ةقيدص ريغ ةيلورتبلا ةعانصلا ربتعت
ةئيبلا ةيساسحو ةعيبط قفوو تايلمعلا ريس لحارم قفو فلتخت ،ةئيبلا ىلع ةيبلسلا
ةياعرلا لالخ نم اهعنم ىتح وأ ةيبلسلا راثآلا مظعم نم ّدحلا نكمي هنأ الإ .ةطيحملا
3١.ةيلحملا تاطلسلا اهمدقت يتلا ةبسانملا

طفنلا عاطق يف جاتنإلاو بيقنتلا ةطشنأل يئيبلا رثألا نوكي ام ًابلاغ ،كلذ نم مغرلاب
نكلو ًايبسن ةضفخنم ةيلورتبلا ةطشنألاب ةلصلا تاذ اهنع غلبملا ثداوحلاف .ًاريبك زاغلاو
نكميو٤١.رمدم ًانايحأو ةئيبلا ىلع ريبك دحاو ثداح هب دبكتي نأ نكمي يذلا يبلسلا رثألا
رودلا دادزيو .تاتابنو تاناويح نم اهيف امب ةطيحملا ئطاوشلا ىلإ لصي نأ اهريثأتل
ةريبكلا ةيئيبلا هراثآل ًارظن ،ّربلا يف يلورتبلا طاشنلا ّمت اذإ ةيلحملا تاطلسلا هبعلت يذلا
ةطشنألاب ةعارزلاو ديصلا ةطشنأ لادبتساو ،يضارألا مادختسا طامنأ ليدعتب ةلثمتملا
.ةيرعتلاو يتابنلا ءاطغلا ةلازإ نع ًالضف ،يضارألل ةلودلا كالمتسا رثإ ةيلورتبلا

اهنكلو اهل ططخملا رابآلا ددعو لوقحلا مجحل ًاقفو اهماجحأ توافتت ّربلا يف تاصنملاف
تاطلسلا ىلع بجوتي انه نم .نايحألا مظعم يف ةعساش تاحاسم ىلا جاتحت
:ــب لثمتي يذلاو لاجملا اذه يف اهرودب مايقلا ةيلحملا

ةدعاسمل لماكلا دادعتسالاو بولطملا رودلا ةيدأتو ططخلا عضو يف ةكراشملا
ةباجتسالا ةطخل ًاقفو ةعبتملا ريبادتلا بسحب فيظنتلا ةيلمع يف طفنلاتاكرش

 .ءارزولا سلجم اهيلع قفاويو تاكرشلا اهعضت يتلا ئراوطلل
ءاوتحا يف ةمدختسملا تاودألاو ةيئايميكلا داوملا تاعدوتسم دوجو نم دكأتلا
.تايلمعلا نكامأ نم برقلاب برستلا
ريغ ةلازإلا يدافت لجأ نم تايلمعلا عقاوم زيهجت دنع تاكرشلا لمع ىلع فارشإلا
 .يئيبلا ماظنلا فلت ىلإ يدؤت دق يتلا تاتابنلل ةيرورضلا
 .رفحلا عقاوم ىلإ لوصولل ةديدج تاقرط ثادحتسا
.ةرثأتملا قطانملا يف ةديدج ريوطتو ءامنا ططخ ريضحت
.ةئيبلا ىلع نكمم ررض لقأ عم ةثيدح لقن ةطخ عضو
نفسلا نع ةجتانلا ةبلصلا تايافنلاو تايافنلا ةرادإل ةيلحم ةطخ دادعإ يف ةمهاسملا
فاشكتسالا لحارم لالخ ،اهنم صلختلاو ،ربلاو رحبلا يف ةدوجوملا تاصنملاو
.ةفاك جاتنإلاو
داوملا ةقباطم ىلع فارشإلا قيرط نع ،ةيلورتبلا ةطشنألا ءارج ةبرتلا ثولت ةجلاعم

ةيئيبلا اياضقلا تحبصأ نأ ذنم .3١
تزكر ،تاعمتجملل ريبك قلق ردصم
ىلع اهثاحبأ ةيطفنلا تاكرشلا
اهتاسراممو اهتاينقت نيسحت
ريثأت ليلقت لجأ نم ةيليغشتلا
،كلذل ةجيتنو .ةئيبلا ىلع اهتطشنأ
عم ةيئيبلا ثداوحلا ددع ضفخنا

.نينسلا رورم

noziroH“ طفنلا برست ربتعي .٤١
peeDretaw” ًاضيأ فورعملاو
جيلخ يف طفنلا برست مسأب
،0١0٢ ماع عقو يذلا كيسكملا
خيراتلا يف يطفن برست ثداح ربكأ
ببست دقو .طفنلا عاطقل ثيدحلا

ثولت يف يطفنلا برستلا اذه
ئطاش نم اًرتموليك077١ نم رثكأ
عاق نم عبرم رتموليك00١3 ،رحبلا
فلأ67١و ،ىندأ دحك طيحملا
.ةيحطسلا هايملا نم عبرم رتموليك

•

•

•
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نإف ،ةباقرلا ةيلاعفل ًارظن .٥١
ةطشنأ نم لامشلا رحب تاثاعبنا
00063١ غلبت جاتنإلاو فاشكتسالا

نم%٥.0 لداعي ام يأ نط
%٥0.0 وأ ًايملاع ةعانصلا تاثاعبنا

،ةيملاعلا ناثيملا تاثاعبنا نم
.ًادج ةضفخنم ةبسن ربتعت يتلاو

مييقت ريرقت عمو ةيملاعلا ريياعملا عم ةيطفنلا تاكرشلا اهمدختست يتلا ةيئايميكلا
.ةقطنملا يف مادختسالاو نيزختلا ىلع ةباقرلاو .يئيبلا رثألا
لاح يف ةصاخ ،ةمظنألاو نيناوقلا عم ًاقفاوتم نوكيل تاكرشلا لمع ىلع فارشإلا
،ةيلورتبلا ةطشنألا نع جتانلا يوجلا ثولتلا نم فيفختلل يعسلاو .سيفنتلا وأ قرحلا
مييقت ريرقت نمض ةعوضوملا تابلطتملا نيمأت نم دكأتلل ةئيبلا ةرازو ةدعاسم ربع
 .يئيبلا رثألا
ًايدافت ،نانبل يف ًادج ةعئاش ّدعت يتلا ىواشرلا لوبق بنجتو داسفلا ةلأسمل هبنتلا

رثإ مهقطانم يف يسفنتلا زاهجلا لكاشم وأ ناطرسلاب ةباصإلا تالّدعم عافترال
ريوطتلاو فاشكتسالا ةطخ لحارم ةفاك لالخ ةقلطُملا تاثاعبنالا ءارج ثولتلا ةدايز
٥١.جاتنإلا ةلحرم لالخ ةصاخو

لـمـحـت يتـلا ةـلـيـقـثـلا تاـبـكرـمـلاو تاـنـحاشلا مادـخـتسال دّدــحــم ينــمز لودــج عضو
،ناكسلا جاعزا بنجتل ةلوهأم قطانم ربع اهرورم لاحب ،ةليقثلا تادعملاو تانوبركورديهلا
لاحب تابوقعلا ضرفب ددشتلاو اهل تانحاشلا باحصأو تاكرشلا لاثتما نم دكأتلاو
.ةفلاخملا

لورتبلا عاطق اهبلطتي يتلا ةيتسجوللا تامدخلا فلتخم نيمأت .د
نامضل قبسُملا طيطختلاب ةينعملا تارازولا عم ةمهاسملا تايدلبلا ىلع بجوتي
لئاسو نيمأت) جارختسالاو بيقنتلا لامعأ اهجاتحت يتلا ةيتسجوللا تامدخلا رفوت
ةفلتخملا تامدخلا نومدقي نيذلاو رابآلا عقاوم يف وأ تاصنملا ىلع نيلماعلل لقن
لبق نم اهمادختسال ةيضايرلا تالاصلاو معاطملاو سرادملاو قدانفلا ءانب ،مهيلإ

 .(...ءالؤه

 ةرمتسملا ةعباتملا .ه
نينطاوملا ىدل ىواكش دوجو ةلاح يف ةيضرملا ةعباتملا نامض تايدلبلا ىلع بجوتي
تاوطخلاو ةهجاوملا ةيفيكل قبسُملا ديدحتلاو .كلذ ىلإ امو ثولتلا وأ ءاضوضلا لوح
ةيموكحلا ةزهجألا عم قيسنتلا لُبسو ىواكشلا ميدقت ةيفيك كلذ يف امب ،ةعبتملا
يعناصل حضاو ديدحتب مايقلا يغبني امك .اهتجلاعم لجأ نم تاكرشلاو ةصتخملا
تاسرامملا لضفأ قفو ،حصنيو .ةيدرفلا مهتايلوؤسملو تادحولا عيمج يف رارقلا
تالاحل ةصصخملا ةنخاسلا طوطخلا ماقرأ نم ققحتلاو يونسلا ثيدحتلاب ،ةيملاعلا
 .ئراوطلا

 مهتاجاحو نينطاوملا حلاصم رابتعالا نيعب ذخألا .و
ىلع زاغلاو طفنلا ةعانص اهببست يتلا ةدجتسملا تاريثأتلا نم يعامتجالا رثألا ربتعي
ىوقلا ةرجه ةجيتن ناكسلا دادعأ ةدايز ببسب كلذو .ًاثيدح اهتلخد يتلا قطانملا
:تايدلبلا ىلع نيعتي لاجملا اذه يفو ،ةيطفنلا تايلمعلل ةيزكرملا عقاوملا ىلإ ةلماعلا

هعيزوتو ناكسلل ديازتملا ددعلا باعيتسال ططخلا دادعإل ةرواجملا تايدلبلا عم نواعتلا
تاطلسلل نكميو .رمألا مزل اذإ ةرواجملا قطانملاو ةقطنملا ءاحنأ ةفاك ىلع يواستلاب
لثم دمتعي نأ ىلع ،ةينكسلا تاميخملا ةماقإ اهيف متيس يتلا قطانملا ررقت نأ ةيلحملا

 .نوصصختم ءاربخ اهعضي ةينعملا ةقطنملل لجألا ةليوط ةيمنت ةطخ ىلع رارقلا اذه
فرصلا ةعسب ةقلعتملا لئاسملا اهنم،نكسلا عوضومب ةطبترملا اياضقلا ةجلاعم
تاردقلل مييقت ءارجإل ةيلحملا تاطلسلا جاتحت ثيح .هايملا تاكبش ةردقو ،يحصلا
.ةدوجوملا

زاغلاو طفنلا عاطق يف نانبل يف ةيلحملا تاطلسلا رودب ةقلعتملا ةيتاسايسلا تايصوتلا

•

•

•

•

•
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قطانملا يف لمعلا صرف ةدايز نع ةجتانلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اياضقلا ةجلاعم
لوحتتو ةعانصلا هذه ىلإ سانلا هابتنا لوحتي ثيحب ،تايلمعلا اهيف يرجت يتلا
تاعاطقلا لمهتف ةيطفنلا تايلمعلا عقاوم نم ةبيرقلا قطانملا ىلإ مهتهجو
.(ةيداصتقالا تاعاطقلا شاعنال تادئاعلا مادختسا) .ىرخألا قطانملاو
دمتعي يتلا ةيلحملا ةيداصتقالا تاعاطقلاب رارضإلا مدع لفكت يتلا ططخلا عضو
 ...ةحايسلاو ةعارزلاو كامسألا دئاصم ًالثم اهنم ،نييلحملا ناكسلا اهيلع
تادقتعملاو تاسرامملا ضعب لوخدب ةلثمتملا ةيفاقثلا - ةيعامتجالا تاريثأتلا ةجلاعم
تايفلخلا وذ بناجألا لامعلا دوجو ةجيتن ةيلحملا تاعمتجملا ىلإ ةينيدلاو ةيفاقثلا
.ءالؤهل ةينيدلا تاجايتحالا نيمأت يعدتسي امم ،ةفلتخملا ةيفاقثلاو ةينيدلا

 ةعيرسلا ةباجتسإلاو مكحتلا ةردق ريوطتو ئراوطلا تالاحب ةصاخلا تازيهجتلا ريضحت .ز
نواعتلاو لصاوتلا نيمأتل لمعلا ةلحرم أدبت ،ةيزكرملا ئراوطلا ططخ ىلع ةقفاوملا دعب
اهنيب نمو ةينعملا فارطألا فلتخم نيب (ثداح يأ عوقو لبق) ركبملاو بسانملا
ثيح .اهب قلعتملا قشلا يف ةطخلا ذيفنتل لاعفلاو عيرسلا لخدتلا نامضل ،تايدلبلا
.ثداوحلا نم يأ عوقو لبق اهتابجاوو اهتايلوؤسمب ةيارد ىلع نوكت نأ ةيدلبلا ىلع بجي
تادحولا نيب نواعتلا ةحصو نسُح رابتخا يف نكمي حاجنلل يساسألا حاتفملا نأ ًاملع
 .ةيدلبلا اهنيب نمو ةفلتخملا

تايلمعل يلحم زكرم ليكشتب ةيلحملا تاطلسلا حصنُت ،ةديج جئاتن ىلع لوصحلل
ةطخ ئدابم ذيفنتو يلحملا ىوتسملا ىلع تايلمعلا ةرادإ ةيلوؤسم لمحتي ،ئراوطلا
ةطشنأ قيسنتو جمدل يزكرملا ئراوطلا تايلمع زكرم عم قيسنتلاب لمعيو .ئراوطلا
ةءافك رثكأ ةباجتسا قيقحتل ةفلتخملا تادحولا نيب حضاو ٍلكشب راودألا عيزوتو زكارملا
.ئراوطلا تالاح يف ةيلاعفو

 ةيرثألا عقاوملاو يفاقثلا ثارتلا ةيامح .ح
نم ريبكلا ّمكلا ببسب ةيحايسلا ملاعلا ةطيرخ ىلع ًةيساسا ًةطقن ماودلا ىلع نانبل ناك
ةيخيراتلا هندم بطقتستو .ينغلا هخيراتو هثارت نع ًالضف هيف ةدوجوملا ةيخيراتلا راثآلا
ةيمهأ زربت انه نم .نييلحملاو بناجألا حايسلا نم ًاريبك ًاددع ةريغصلا هتاناخو هعالقو
يبلسلا اهريثأتو اهتماخضب فرعت ةديدج ةعانص لوخد عم عقاوملا هذه ىلع ةظفاحملا

ىلع ةعانصلا هذه رثأ ليلحتب قّمعتلا تايدلبلا نم بلطتي يذلا رمألا .لاجملا اذه يف
ةرشابم لالخو لبق ،ميكحلا يندملا طيطختلاو ،ةفلتخملا ةيخيراتلاو ةيحايسلا عقاوملا
ةقلعتملا تاعازنلا ّلحو عنم يف ةيلوؤسملا لّمحت اهيلع امك .ربلاب رفحلا تايلمع
كلذو .ةفلتخملا ةيراجتلا حلاصملا نيبو ،نييلحملا ناكسلا نيب ءاوس ،ضرألا مادختساب
 .ةيرثألا قطانملا نم ةبيرقلا نكامألا يف بيقنتلا عنم لمشي

•

•

•
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ناعمجت ليكشت ًايلاح نكمي .6١
تايدلبلا مضي لوألا تايدلبلل
يبونجلا لحاسلل ةيذاحملا ةيلحاسلا
ةمزلملا (9) مقر ةعقرلل لباقملا

تادلبلا مضي رخآو ،بونجلا يف
(٥) ةعقرلا ةلابق ةعقاولا ةيلامشلا
اذه رود نوكي .ًالامش ةمزلملا
ةدافتسإلا قيقحتل يعسلا عمجتلا
نكمي ًالثمف .عاطقلا نم ىوصقلا
راصُي نأ ىلع قافتالا تايدلبلا هذهل
ىلع أفرم ءاشنإ وأ ليهأت ىلإ

ةيدلب رايتخإو ،اهنم ٍةدحاو ئطاوش
ريركتلا تآشنمل ًاّرقم نوكتل ىرخأ
صيصختو ،نيزختلا تاعدوتسمو
نكسل  ًاّرقم نوكتل ةثلاث تايدلب
مهتالئاعو تاصنملا ىلع نيلماعلا
اميف ،ةياغلا هذهل قدانفلا ةماقإلو
نيمأت ةمهم ىرخأ ٍتايدلبل لكوي
تامزلتسملا وأ ةيحصلا تاجاحلا
لامعأ اهجاتحت يتلا ةيتسجوللا
دامتعا ّمت ول هنأ ىلع ...خلا بيقنتلا

قيسنتلاو لمعلا نمبولسألا اذه
ةءانبلا ريغ ةسفانملابيغت فوسف
اهناكم ّلحيل تايدلبلا هذه نيب
ةدايزو ،تاردقلا ريوطتو قيسنتلا
.اهتوص عامسإ ىلع ةردقلا

طفنلا عاطق اهتبكاوم راطإ يف تايدلبلا قتاع ىلع ةاقلُملا تابجاولا لالخ نم ىدبتي
ىلع لمعلا بجي انه نم ،اهحاجن ضرتعت يتلا قئاوعلاو تابقعلا نم ريثكلا دوجو زاغلاو
:يتآلا اهزربأ تاوطخلا ةلمج ربع اهتايناكمإ ريوطتو تايدلبلا زيزعت

يعامجلا يدلبلا لمعلا ليعفت .1

،اهتاربخو اهدراوم فعضو تايدلبلل يلاحلا عضولا لظ يف :ريصقلا ىدملا ىلع
تايدلبلا ءاسؤر عمجت“ ةيمست تحت ةيمسر ريغ ٍرطأ يف عّمجتلل ًايدج يعسلا اهيلع
قيسنت عّمجتلا اذه رود نوكي .اكيرمأ يف عبّتم وه ام رارغ ىلع ،”ةنيعم ةقطنم يف
اهنم ٍلكل ةدافتسالا ققحتت ثيحب ،زاغلاو طفنلا عاطقب قلعتي اميف تايدلبلا هذه لمع
اميف ةيلورتبلا تاكرشلا ىلعو ةموكحلا ىلع اهبلاطم ضرف ىلع اهتردق ىوقتو
يف يلحملا نّوكملا ليغشتب مازتلالا ضرفو يحصلاو يئيبلا مازتلالاب قلعتي
6١.هنيمأت ةيلحملا ةلامعلل نكمي يتلا تالاجملا

تايدلبلا تاداحتا يف لوخدلا ىلع ةريغصلا تادلبلا عيجشت :طسوتملا ىدملا ىلع
.تايناكمإلا قيضو رقفلا عم ةيمنتل دوجو ال هنأل ،ةديدج تاداحتا ليكشت وأ
تايدلبلا عيمجت وحن هجوتلا ربع يدلبلا لمعلا موهفمب رظنلا ةداعإ :ديعبلا ىدملا ىلع
.ةيضقألا سلاجم ءاشنإو

اهتموميدو ةيلاملا دراوملا نيمأت .2

يف تايدلبلا ىلع ةاقلُملا تابجوملا نألو ،دراوملاب تاناكمإلاو تاردقلا طابترال ًارظن
طيطختلا ةمهم ليهستل لاومألا قفدت يف ةموميد بلطتت زاغلاو طفنلا عاطق لاجم
،ةتباث ديعاوم يفو ةمظتنم ةروصب تايدلبلا تاقحتسم عفد بجوتي كلذل ،ذيفنتلاو
.اهتميقو اهتادئاع رداصمب اهغالبإ

تاردقلا ءانب .3

قلعتت ةمئالم ريياعم عضو نم تايدلبلا نيكمتل ةمزاللا تاردقلاو تاربخلا ءانب لجأ نم
،ئراوطلا تالاح يف ةباجتسالاب ةقلعتملا ططخلاو ،ةماعلا ةمالسلاو ةئيبلاو ةحصلاب
:ةيلحملا تاطلسلا ىلع بجوتي ،اهقيبطت ضرف لجأ نم اهتزهجأ ليهأتو

نيصصختم اهرغشيل اهقاطن نمض طفنلا عاطقب ةصتخملا فئاظولا ضعب ثادحتسا
اذه ِرغشل ًالهأ حبصيل فّثكم بيردتل عضخو قبس يدلبلا سلجملا ءاضعأ دحأ وأ
 .بصنملا

ثلاثلا مسقلا
ةبولطملا لئاسولاو تايلآلا

اهتايحالصب تايدلبلا عالطضال

•

•

•

•
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دادعإب مايقلل ،ئراوطلل ةباجتسالا ططخب نيململا زاغلاو طفنلا ءاربخ باطقتسا
نأ نكمي يتلا ثداوحلا ريثأتو عاطقلا ةماخض لوح يعولا رشنلو ةمزاللا تاساردلا
 .جارختسالاو بيقنتلا تايلمع اهيف متتس يتلا قطانملاو عمتجملا ىلع اهب ببستي
تارودو تاودنو لمع شرو ةماقإ ربع ةيلحملا تاعمتجملا يف ةكراشملا ةفاقث زيزعت
.عاطقلا تادجتسم لك ىلع ماعلا يأرلا عالطال ةيبيردت

داسفلا ةرهاظ ةحفاكمو تايدلبلا لمع يف ةيفافشلا زيزعت .4

لالغتساو داسفلا لوصح ةيناكمإ دادزت نأ تايدلبلا ىلع لاومألا قفدت عم عقوتملا نم
،طيطخت نود نمو ريبك ٍلكشب لاومألا فرص ىلإ تايدلبلا هذه ءوجل عقوتي امك ،ذوفنلا
ىلع بجوتي كلذل .يلحملا قاطنلا ىلع طفنلا ةنعل زورب ىلإ يدؤي فوس يذلا رمألا
يبلسلا رثألا نم ّدحلل تاوطخلا ضعب ذاختا اهونطاومو تايدلبلاو ةيزكرملا ةطلسلا
:اهمهأ ،ديدجلا جتنملا اذهل

لصت يتلا ةيلاملا تاداريالا نع حاصفالا هيف متي فافش يلام ماظن تايدلبلا دامتعا
نمؤي امم ،ةماعلا فرصتب نوكتل تاليوحتلا هذهب ةقلعتملا تانايبلا رشنو ،اهيلإ

 .لضفأ ةلءاسم
ذيفنت ةفلك ديدحتو .نينطاوملا عم اهتشقانمو ةيلحملا ةيمنتلاب ةصاخلا ططخلا عضو
نمؤت يتلاو ،ًاحاحلإ رثكألاو اهنم لضفألا رايتخا ةيغب كلذو ،اهب ةطبترملا عيراشملا
 .يدلبلا قاطنلا يف ةيعيبطلا دراوملاو ةورثلا ةمادتسا
يف امب ،عيراشملا هذه ىلع ةمزاللا لاومألا فرصب قلعتي اميف ةيفافشلا دامتعا
.لاومألا فرصب ةقلعتملا تانايبلاو تامولعملا رشن كلذ
اهيلع دمتعي يتلا ةيداصتقالا تاعاطقلا ىلع ةظفاحملا نامضل ةمزاللا ططخلا عضو
نينطاوملا عيجشتل زفاوح نمضتت نأ ىلع ،(...ةحايس ،ةعانص ،ةعارز) نويلحملا ناكسلا
ةطشنألا ةيحان مهمامتها زيكرت مدعو ،ةطشنألا هذه ةسراممب رارمتسالا ىلع
.زاغلاو طفنلا عاطقب ةطبترملا

انعضو ،زاغلاو طفنلا عاطق لاجم يف هبعلت نأ تايدلبلل نكمي يذلا رودلا اندّدح نأ دعب
اهب عتمتت يتلا ةعساولاو ةماعلا ةيريرقتلا تايحالصلا نم اهنيكمتل مزاللا راطإلا
رارقلاو ةيسايسلا ةدارإلا رفاوت نم دب ال ةكراشملا هذه حاجنل هنأ ىلإ ريشن.تايدلبلا
ةكراشم نيب بسانملا نزاوتلا داجيإو ،اهرود ةيامحو ةيلحملا تاعمتجملا ةيوقتب يزكرملا
.عاطقلا ريس ليطعتب بّبستلا نود نم ةيلحملا تاعمتجملل ةيباجيإ

زاغلاو طفنلا عاطق يف نانبل يف ةيلحملا تاطلسلا رودب ةقلعتملا ةيتاسايسلا تايصوتلا
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•

•

•

•

•
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.قحلملا عجار .7١

       ةيزكرملا ةطلسلا تابجاو زربأ .1

.اهرود ةيامحو تايدلبلا زيزعتب يزكرملا رارقلا ةمجرتل ةقيقحلا ةيسايسلا ةدارإلا ريفوت
7١.اهيلع ةقبطملا ةيلاملا ةمظنألاو ،تايدلبلا اهل عضخت يتلا ةباقرلا لاكشأ ديحوت

كيرشو يساسأ بعالك اهلاخدإ ربع زاغلاو طفنلا عاطق لاجم يف تايدلبلا رود ميظنت
.عاطقلا يف
بيقنتلاو فاشكتسالاب ةقلعتملا دوقعلاو ةمظنألاو نيناوقلا يف تايدلبلا رود ظحل
.جاتنإلاو
يتلا كلت اميس ال زاغلاو طفنلا عاطقب ةقلعتملا ططخلا عضو لالخ تايدلبلا كارشا
.اهب صاخلا يدلبلا قاطنلاب قلعتت
تقولا يفو ،قطانملا نيب نزاوتملا ءامنإلا نمؤي لكشب تايدلبلا تادئاع عيزوت
وأ اهبرقل ًارظن بيقنتلاو فاشكتسالا لامعأ ءارج تايدلبلا هذه رّثأت ىدم يعاري هسفن
.نكامألا كلت نع اهدعب
ال ،لورتبلا عاطق يف ةيفافشلا نوناق اهيلع صن يتلا تابجوملا ذيفنتب مازتلالا

تاثاعبنالاو جاتنإلا تايمك لوح ةلّصفم ريراقت رشنب تاكرشلا امك اهمازتلا ةهجل اميس
 .ةبقارملاو ةعباتملا ةيلحملا تاعمتجملاو تايدلبلل لّهسي امب ةقّقحملا حابرألاو
يفشاك ةيامح نوناقو تامولعملا ىلإ لوصولا يف قحلا نوناق قيبطتب مازتلالا
.عاطقلا يف ةيفافشلا زيزعتل داسفلا

  تايدلبلا تابجاو زربأ .2

.ةيلحملا ططخلا عضوو ،هلحارم لكب زاغلاو طفنلا عاطق ةبكاوم
ةبولطملا تاينقتلاب هيزهجت متيو ةيدلبلا تاداحتالل ًاعبات نوكي ةئيبلل دصرم ءاشنإ
ريثأتلا ةبقارمب مايقلل ةصصختم تاسسؤم فيلكتو ،صصختملا يرشبلا رداكلابو
نم ةينعملا ةيدلبلا مايقل ًاديهمت كلذو ،بيقنتلاو فاشكتسالا لامعأل يئيبلا

.نوناقلا يف اهنع صوصنملا اهماهم ةسرامم
.يلحملا عمتجملل ةلماش ةيئامنإ ةطخ ريضحت
ةينقتلاو ةيئيبلا طورشلا ةعباتم نم ةيدلبلا نيكمتل ةصصختملا تاءافكلا زيزعت
 .اهب مازتلالا نامضو
نمض ءاوضنالا ربع ءاوس ،ةريغصلا تايدلبلل ةبسنلاب اميس ال يعامجلا لمعلا زيزعت
نم ددع مضت تاعمجت نمض ةيمسر ريغ رطأ يف نواعتلا ربع وأ ،تايدلبلا تاداحتا
 .ةينعملا تايدلبلا
يف اهب مايقلا يونت يتلا ةيعامتجالا عيراشم لوح اهتراشتساب تاكرشلا مازلإ
نمضي امب ،قبسُملا نذإلا حنم ةيحالص اهل نوكي نأ ىلع ،اهريرقت لبق ةقطنملا
.يدلبلا سلجملا اهددحي يتلا تايلوألاو ططخلا عم عيراشملا هذه ماجسناو قباطت
.يلحملا اهقاطن نمض اهعضت يتلا ةيحصلاو ةيئيبلا تامازتلالل قرخ يأب قيقحتلا

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

ةينعملا تاهجلا تابجاو زربأ
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ةصصختملا تايعمجلا اميس ال يندملا عمتجملا تابجاو زربأ3.
 ةحناملا تاهجلاو

ىلع رذعتي ثيحب هتطشنأ ةماخضو لورتبلا عاطق ةيمهأل تايدلبلا ىدل يعولا رشن
 .كلذ لجأ نم تاربخلاو تاردقلا كلتمت نأو اهل ىدصتت نأ ةدح ىلع ةيدلب لك
رثألا مييقت ريراقت ىلع عالطالاب مهقح ةسرامم يف تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا معد
 .اهتايصوت ةعباتمو ،يئيبلا
ةبقارملا نم نكمتلل اهتزهجأ زيزعتو ةيلحملا تاطلسلا تاردق ءانب يف ةمهاسملا
.ةفاك هلحارمب زاغلاو طفنلا عاطق ىلع فارشالاو
اميس ال ،لورتبلا عاطق يف ةيفافشلا قيبطت ةيمهأ ىلع تايدلبلاو نينطاوملا ةيعوت
يتلا تاداريالا ماقرأ لوح ةلّصفم ريراقت رشنب تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا مازلإ ةهجل
،عاطقلا دراوم عيمجو ةضورقملا ةرشابملا بئارضلا تادئاعو ،اهيلإ اهليوحت متي
لبق نم ةبساحملا مامأ لاجملا يف حاسفإل اهفرص ةيفيك لوح رشنلاو حاصفإلاو
 .يلحملا عمتجملا
تامولعملا ىلإ لوصولا يف قحلا نوناق نم ةدافتسالا ةيفيك ىلع نينطاوملا ةيعوت
ةيفافشلا زيزعتل داسفلا يفشاك ةيامح نوناقو لورتبلا عاطق يف ةيفافشلا نوناقو
.عاطقلا يف

•

•

•

•

•
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ةقلعتملا كلتك ةماهلا تارّرقملاب اهرصحو اهديدحتو تايدلبلا ىلع ةباقرلا ميظنت يضتقي
.ةلودلا ةسايسب لصتي ام لكو تافرعتلاو اهتالدعمو ةيدلبلا موسرلا لوادجو ةنزاوملاب
:ةباقرلا هذه نوكت نأو .ةيليصفتلاو ةيذيفنتلا رومألاب قلعتي ام لك نع اهداعبإو

 .ةفّلكم ريغو ةموهفمو ةحضاو ةلهس
 .لوبقو ضفر ةباقر سيلو ةيهيجوت ةيباجيإ

 .قيدصتلل عضاخلا لمعلا ةعيبطو مجح عم ةسانتم
.اهتايحالص كباشتو ةباقرلا ةزهجأ ددعت نم لدب لعافو دحاو ةباقر زاهج اهب موقي نأ

داعبتسا ىلع موقي تايدلبلا هل عضخت دحوم يلام ةبساحم ماظن عضو يضتقي
ةيلصفلا تانايبلاك ،تاباسحلا لاسرال يلاحلا ماظنلا اهيلع صني يتلا ةيرادالا ةبساحملا
ةمهم باسحب ةبساحملا ناويد اهعاديإ يضتقي يتلا تاباسحلا ديدحتو ،اهاودج مدعل

لمعل ًايهست كلذو ،ةيدلبلا ةنزاوم باسح عطقو داوملا بستحمو دوقنلا بستحم
زاجنإ نم ناويدلل ًانيكمتو ،تاناكمالاو ددعلا ةدودحملا تايدلبلا يف ةبساحملا تادحو
ةلصفم جذامن عضو كلذكو .نيتبولطملا ةيلاعفلاو ةعرسلاب تاباسحلا ىلع هتباقر
عاديإو ميظنت نع نيلوؤسملا نيفظوملا لمعل ًاليهست تاباسحلاب قفرت يتلا تانايبلاب
 .تاباسحلا

قحلم

•
•
•
•
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ةئطوت
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تقؤملا لاغشإلاو كالمتسالا تاضيوعتو موسرلاو بئارضلاب قلعتي اميف .ج
ةئراطلا فورظلا ةهجاوم ةطخو ةمالسلاو ةحصلاب قلعتي اميف .د
ةيلحملا تانّوكملا ةدافتساب قلعتي اميف .ه

 ةيتاسايسلا تايصوتلا .3
اهذيفنت سسأ ديدحتو ةيحصلا طورشلا عضو .أ

ةدجتسملا تاجاحلا باعيتسال ةمئالملا ةيحتلا ىنبلا نيمأت .ب
 ةيئيبلا تاريثأتلا ةجلاعم .ج
 لورتبلا عاطق اهبلطتي يتلا ةيتسجوللا تامدخلا فلتخم نيمأت .د
ةرمتسملا ةعباتملا .ه
مهتاجاحو نينطاوملا حلاصم رابتعالا نيعب ذخألا .و
ةعيرسلا ةباجتسالاو مكحتلا ةردق ريوطتو ئراوطلا تالاحب ةصاخلا تازيهجتلا ريضحت .ز
ةيرثألا عقاوملاو يفاقثلا ثارتلا ةيامح .ح

اهتايحالصب تايدلبلا عالطضال ةبولطملا لئاسولاو تايلآلا :ثلاثلا مسقلا
يعامجلا يدلبلا لمعلا ليعفت .1
 اهتموميدو ةيلاملا دراوملا نيمأت .2
تاردقلا ءانب .3
داسفلا ةرهاظ ةحفاكمو تايدلبلا لمع يف ةيفافشلا زيزعت .٤

ةينعملا تاهجلا تابجاو زربأ
                ةيزكرملا ةطلسلا تابجاو زربأ .1
  تايدلبلا تابجاو زربأ .2
 ةحناملا تاهجلاو ةصصختملا تايعمجلا اميس ال يندملا عمتجملا تابجاو زربأ .3
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