
 
 ةيناملعلا ةيزكرماللا راسم

 

 بطعو ةلكشم اهساسأ نانبل يف ةمزألا نأب ةخسار ةعانق نم ةيسايسلا يقحل ةيؤر قلطنت
 .لاحلا ةعيبطب صاخشألاب ةقلعتم ةلكشم يه الو ،مكح ةلكشم يه ال .يسايسلا ماظنلا يف يوينب

 الو ةلكشملا روذج ىلإ دتمت ةيوينب ةيرادإو ةيسايس تارييغت بلطتي يوينبلا بطعلا اذه ّلح نإو
 .تاسايسلاو نيناوقلا يف ةفيفط تاليدعتب يفتكت

 
 ّيسايّسلا ماظّنلا يف ةيرورضلا تارييغتلا دحأك ليثمتلا ماظنو باختنالا نوناق عوضوم زربي

 ريغ .ليثمّتلا ةّحص نمضي ٌلداع يباختنا ٌنوناق كانه نوكي نأ ةرورض ىلع ٌعامجإ كانه ثيحب ،ينانبّللا
 ٍةلماكتم ٍةّلس نود هدحول حرط اذإ اًيمّدقت ًءارجإ نوكي نل ّيفئاّطلا ديقلا جراخ ايباختنا اًنوناق ّنأ ربتعن انّنأ

 ،رخآ يفئاط ٍماظن لكش ىلإ ّيسايّسلا ماظّنلا لّوحت عنمت اهارن ةلماكتملا ةّلسلا هذه ّنإ .تارييغتلا نم
 .ءامتنالا يف ٍةّيبتارت وأ طئاسو امنود اًرشابم ةلوّدلاب درفلا طابترا لعجتو

 
 :ةعسوملا ةيزكرماللا قيبطت ىلع لمعلا يف ةرشابملا :ًالوأ
 مهب ةقلعتملا تارارقلا ذاختاو ةيتاذلا ةرادإلا عمتجملل حيتت ةيفيكب اًيرادإ دلبلا ميظنت وه ىخوتملا فدهلا نإ
 راكتحالاو ةصصاحملا ةلودب فئاوطلا ءارمأ ءاوقتساو طلست نع اًديعبو ،ةيطارقوريب نودو رشابم لكشب

 .داسفلاو
 

 ًالدب يعامتجالاو يداصتقالا سانلا عقاو نعً اريبعت رثكأ ميسقت ىلإ يرادإلا نانبل ميسقت رييغت .1
 ةقيمع ةسارد ربع كلذو ،يفئاطلا ماظنلا حلاصم نع ربعي يذلا يلاحلا يرادإلا ميسقتلا نم
 دلبلا ميسقت ىلإ زكتري يلوأ رّوصت حرطب يقحل تماق .نانبلل يعامتجالاو يداصتقالا عقاولل

 اًساسأ نوكي نأ حرطلا اذهل نكمي .ةيضقأ 5 اهنم لك يف تاظفاحم 7 نمض ءاضق 35ل
 .ةفلتخم ةيرادإ سسأ ىلع دلبلا ميظنت ةداعإ ةيلمع يف هنم قالطنالا نكمي

 :يلاتلا نمضي ةعسوملا ةيلاملاو ةيرادإلا ةيزكرماللل ديدج نوناق رارقإو ةغايص .2
 ،ةلودلا تارادإ عيمج هيف لثمتتو يلاملاو يرادإلا لالقتسالاب ءاضق لك عتمتي نأ ○

 .ءاضقلا ةرادإ سلجم بختنت اهرودب يتلا ةماع ةيعمج ةيضقألا نم لك بختنيو
 ةسايّسلاو عافّدلاو دقّنلاب قّلعتي ام ّلكب ةّيزكرملا اهتاّيحالصب ةلوّدلا ظفتحت نأ ○

 ىلإ ةفاضإلاب ،ةّيصخّشلا لاوحألاو ةّيعامتجالا ةيامحلاو ميلعّتلاو لدعلاو ةّيجراخلا
 ةلودلا ىوتسم ىلع تايوتسملا ةددعتم نوكتس يتلا ةلداعلا ةّيبيرّضلا ةسايّسلا

 .ءاضقلا ىوتسم ىلعو
 

 :ةيطارقميدلا ةيناملعلا وحن ةيلعف تاوطخ :اًيناث
 ثاريملاو ةافولاو ةناضحلاو جاوّزلا نوؤش لمشي :ةّيصخّشلا لاوحألل دّحوم ّيندم ديدج نوناق .1

 ّصخ اميف ًةدّحوم ريياعمو لجّرلاو ةأرملا نيب ةلماكلا ةاواسملا دمتعيو ،ةّيسنجلا ءاطعإو
 ؛لفّطلا قوقح

 اهليومت رداصمو اهتّيلام نع حاصفإلا بازحألا ىلع ضرفي :ةّيسايّسلا بازحألل ّصاخ نوناق .2
 ّيّلحملا ليومّتلا ىلع اًرصح دامتعالاو حلاصملا براضتو ّيجراخلا ليومّتلا عنمو ،اهتاسّسؤمو
  .ةّينانبّللا ةلوّدلا ةمهاسمو ةّيسايّسلا بازحألل

 .دوجولاب ام ٍةعامج وأ ٍدارفأ ّقح نم صقتني يذّلا ّيرصنعلا ّيسايّسلا باطخلا مرجي نوناق .3
 عيمج ىّنبتي لداعو ديدج ّيباختنا نوناق دامتعاو ،ةلودلاو ةسايسلا نع نيدلل لماكلا لصفلا .4

 ةبقارمو ةرادإب قّلعتي امب تاباختنالا ةّيطارقميدل ةّينانبّللا ةّيعمجلا اهحرطت يتّلا تاحالصإلا
 ةلادعو حّشرّتلا موسر ضيفختو ّيباختنالا لاملا طبضو ّيباختنالا قافنإلا فقسو تاباختنالا



 
 ةيناملعلا ةيزكرماللا راسم

 

 باختنالاب نيّيركسعلا قحو رتنساغيملاو نيبرتغملا عارتقا ىلإ ةفاضإلاب ،ةّيمالعإلا ةيطغّتلا
 ،ةلفقملا حئاوّللاب ةّيبسّنلا أدبم قفو نوكيس باختنالا نوناق .ةنس ١٨ ىلا عارتقالا ّنس ضفخو
 ّلك لكشتي تاظفاحم عبس يه رئاوّدلاو ،ّيفئاّطلا ديقلا جراخ ،ٍحاجن ةبتع وأ لصاح نود نمو
 .ةيضقأ ةسمخ 5 نم اهنم

 .اهل نيعباتلا نييونعملا صاخشألا عيمجو ةينيدلا تاسسؤملاو فاقوألا ىلع بئارض ضرف .5
 دارفألل ديق تالجس ءاشنإو سوفنلا تالجس يف دارفألا ليجست تايلآ ليدعت ةشرو قالطإ .6

 .سنجلا وا ةفئاطلا ساسأ ىلع مهنيب زييمتلا مدع نمضت
 يعامتجا دقع ،ديدج يعامتجا دقع لجأ نم ةيكراشت لمع ةشرو عم قفارتي نأ بجي راسملا اذه نإ

 يعامتجالا دقعلا نع ليدبك ةيلعفلا ةيطارقميدلاو ةيعامتجالا ةلادعلا دلبل سسؤي يناملع يزكرمال
 .ةيقفاوتلا ةيطارقميدلا مهوو ةيفئاطلا ةطلسلا ةلود هيلع تينب يذلا يفئاطلا

 


