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  ةمدقم 1
 ،ةفلتخملا ةیعمتجُملا تاجایتحالاو ایاضقلا هاجتا يعولا رشن ىلع لمَعتَو ،عمتجملا ةفاقث يف ةرثؤملا لئاسولا مھأ نم مالعإلا لئاسو دُعت  

 ةمھم ٌراودأ مالعالا لئاسو بعلتو 1.عمتجملا رظن ةھجو سِكَعی ماع يأر كلذب لكشتل راكفألاو تاحلطصملاو میھافملا رشن يف عرُّستو

 امك  .ةَّدِع تاروطت نم نادلبلا هدھشت امو ،يداصتقالاو يعامتجالاو يفاقثلاو يسایسلا روطتلل ةسكاعلا ةآرملا يھف ،ةدعصأ ةدع ىلع

 رود دیازتیو ،ةیركفلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالاو ةیسایسلا ناسنإلا قوقحب يعولا رشنو فیقثتلا يف ریبك ٍرودب  مالعإلا مھاُسی و

 ،مھیدل تامولعملا ةدایزو فیقثتلاو يعولا رشن لالخ نم دارفألا ةایحب ریثأتلا يف هرودل  ً؛احضاوً ادیازت يلاحلا تقولا يف مالعإلا

 اھب َثدََحُتی يتلا ةقیرطلل نكمی ،ةمھم تاملكلاف  .ةقاعإلا يوذ صاخشألا :لثم ةفلتخُملا عمتجملا حئارش تاجایتحا ىلع ءوضلا طیلستو

 ریغی دق مالعإلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیثمت ةیفیكو ثیدحلا ةقیرط رییغتف ،اًمامت اھیلإ رَظُنی يتلا ةقیرطلا ریغت نأ ام ٍصخش نع

 ةردق نم ززعی امم ؛يشالتلا يف ةقاعِإلاب ةطیحُملا ةیبلسلا ةیعامتجالا ةمصولا أدَبت كلذبو ،ةیمویلا انتایح يف مَُھلوَح عمتجُملا ءارآ نم

 .2ةیعامتجالاو ةیداصتقالا ةكراشُملا ىلع ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 

 جھنلا عم ىشامتت يتلا ةحیحصلا ةقیرطلاب اھِسكَعو ،مھقوقُح ىلع دیكأتلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح هاجتا مالعإلا رود زُرَبی

 يذلا يئاعرلا جھنلا نع داعتبالاو ،ىلوألا ةجردلا يف ناسنإ قوقُح ةیضق يھ ةقاعالا يوذ صاخشألا ةیضق ربتَعی يذلاو يقوقحلا

 .مھنع ةذوخأملا ةیطمنلا ةروصلا ززعی امم ؛ةداعلل قراخ يلوطب زاجنإك وأ ،نزحلاو ةقفشلا ساسأ ىلع اّمإ مھایاضق نع ربُعی

 

 يذیفنتلا صخلملا 2
 يعمتجُملا يعولا ءاكذإ ىلع لمعلا ىلإ ندرألا اھیف امب اھیلع ةقداصُملا لودلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ةیلودلا ةیقافتالا تعد

 هذھ قیبطت لالخ نم مھقوقُحب يعولا زیزعت ىلع لمعت يتلا ریبادتلا نم ةلمُج ذاختاو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح صخی امیف

 ال ةروصبو اھِنومضَمو ةیقافتالا عم بسانتت ةقیرطب ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح زاربإ ىلع مالعإلا لئاسو عیجشت :اھنم ،ریبادتلا

 نیمضتب روتسدلاو يأرلا ةدیرجً اصوصخو بوتكملا يمسرلا مالعإلا مامتھا ىدم حضُوتل ةقرولا هذھ يتأت 3.مھقوقحلً اكاھتنا لكُشت
 تائیھلا مازتلا ىدم ىلع ءوضلا طیلست ىلا فدھت امك ، يقوقحلا جھنلا ىلإً ادانتسا حیحصلا ِلكشلاب ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح

 امك  ،ةیمالعإلا تاھِجلا صخی امیف 2017 ماعل ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نوناق اّھنَمَضت يتلا تایصوتلاب ةیمالعإلا تاسسؤملاو

 رایتخا متو .مالعإلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا اھل ضرعتی يتلا تایدحتلا ةھجاوم يف ةمھاسُملل ؛ةماع ٍتاسایس ةقرولا تمدق

 ماعلً اریثأت ةیبرعلا فحصلا رثكأ يف ةسماخلا ةبترملا يأرلا ةدیرجو ىلوألا ةبترملا روتسدلا ةدیرج لوصح ىلاً ادانتسا نیتفیحصلا

2020 4.  

   

 
 جیلخلا رابخأ ،يعمتجملا يعولا لیكشت يف مالعالا رود ،2018 .ردیح ،يضر 1

alkhaleej.com/news/article-http://akhbar/ 

    2018 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعالا سلجملا ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ایاضق لوانت يف يمالعإلا لیلدلا 2

    2008 ماع يف ةیندرألا ةموكحلا لبق نم اھیلع قیدصتلا مت ،)8( ةداملا ،)2008( لا ةنسل ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةیقافتا 3

 .ةمجرتلل كیبارأ يرتسدنا ،2020 ماعلا تافینصت ً:اریثأت رثكألا ةیبرعلا فحصلا 4

https://industryarabic.com/ar/اًریثأت-رثكألا-ةیبرعلا-فحصلا/ 
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 ةدیرج يف يفحصلا ىوتحُملا دصر يف ةقرولا فادھأو ضارغأ ھتمئالمل ؛"نومضملا لیلحت" جھنم ىلع اھجئاتن يف ةقرولا تدمتعاو

 يوذ صاخشألا ركذب ةینوناقلا تاحلطصملا مادختسا ةیفیكب 5"لقت الو لق" بیتك ىلعً ادانتساً ایقوقحً الیلحت اھلیلحتو ،روتسدلاو يأرلا

 ةیلودلا ةیقافتإلا ىلاً ةفاضإ 6،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعالا سلجملا نع رداصلا يمالعإلا لیلدلاو ،حیحصلا لكشلاب ةقاعإلا

 زومت رھش نم لوألا عوبسألا يف كلذو 7،مھب يعولا زیزعتو رشن بولسأ يف يعولا ءاكذإ لوح ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل

 قوقحو مالعإلا لاجم يف نیطشانلاو ءاربخلا نم ددع عم ةمظنم ھبش ةقمعم تالباقُم دقعو يبتكملا لیلحتلا ىلإً ةفاضإ ،2021

  .ةقاعإلا يوذ نم صاخشألا

 

 ةلكشُملا نمَكتو ،ىوتحملا لمجُم نم ٪2 ةبسنب ةقاعإلا يذ صاخشألا قوقحل ةیندرألا ةیمسرلا فحصلا نیمضت ىلإ ةقرولا تلصوت

 تالاقملا ضعب يف مھشیمھتو ،"لقت الو ُلق" يف مدختسملا يقوقحلا جھنلا عمً امامت ىفانتی يئاعر ٍلكشب مھقوقح نیمضت بولسأ يف

 يوذ صاخشألا قوقحل ةیلودلا ةیقافتالا يف "يعولا ءاكذإ" عم كلذ ضراعتیل ةقاعإلا يوذ صاخشألا نم مھنأب ركذلاَ ةیفان رابخألاو

 ةیندرألا ةیمسرلا فحصلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نیمضت ةدایز فدھب ؛ةماعلا تاسایسلا نم ةلمج ةقرولا مدقتو  .ةقاعإلا
 عیرس لكشب ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل هاجتا يعمتجملا يعولا ةدایز يف ةمھاسملاو ،ةیقوقح ةقیرطب -روتسدلاو يأرلا -

 :يتآلاب تاسایسلا هذھ تلثمتو .رثؤمو

 كلتمی عمتجمل لوصولا ىلا فدھت ،ةقاعإلا يوذ صاخشأل قوقح نمضتت ةبوتكم ةیمالعإ لئاسو ریوطتل ةماع ةسایس .1

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب ةفاقثلاو يعولا

 ،ةبوتكملا ةیمسرلا فحصلا تاسسؤم يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح لاجمب نییفحصلا تاردق زیزعتل ةماع ةسایس .2

 .يقوقح ٍلكشب ةقاعإلا يوذ صاخشالا عم لماعتت ةیمالعإ ةیسسؤم ةئیب قلخ يف ماھسإلا ىلا فدھت

 ؤفاكتو ةلادعلا أدبم قیقحت ىلا فدھت ،ةبوتكملا ةیمسرلا فحصلا يفً ایفیظو ةقاعإلا يوذ صاخشألا جامدإل ةماع ةسایس .3

 .ةبوتكملا ةیمسرلا فحصلا يف ةقاعالا يوذ صاخشألل صرفلا

 

 ةیسیئرلا تاحلطصملا 3
 وأ ةلكشملا لح لجأ نم اھلیلحتو اھنم دكأتلاو تانایبلا عمج لالخ نم ام عوضوم يف ثحبلل ةادأ وھ" :يمالعإلا دصرلا -

 عمج ةیلآ فلتختو .دصرلا ةیلمع يف ةیعوضوملاو ةقدلا يخَوت لجأ نم ةددحم ةینمز ةرتفب كلذ متیو ،اھنم دحلا ىلع لمعلا

 عقوملا ةرایز وأ ةبقارُملا وأ ةظحالُملا قیرط نع نوكی نأ نكمملا نم كلذو ،هدصر يونملا عوضوملا فالتخاب تانایبلا

 ءاوس ةیمالعإلا لئاسولا يف دجاوتت نأ نكمملا نم يتلا تاكاھتنالا ىلع ءوضلا طیلستل ىعسیو ،دصرلا ةیلمعب ةقالع ھل يذلا

 .8"ةددعتملا ةیمالعإلا لئاسولا اھمدقت يتلا تابجاولاو تایلوؤسملا ىلع زیكرتلا عم عمتجملا وأ ھسفن مالعإلا اھل ضرعتی يتلا

 

 
  .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح لاجم يف لقت الو لق، (2018) .دنھم ،ةزعلا 5

http://hcd.gov.jo/sites/default/files/Say%20and%20not%20to%20say.pdf 

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ایاضق لوانت يف يمالعإلا لیلدلا ،2018 .مینست ،نیھاشو دایز ،يبرغملا 6

edia%20Guide_0_0.pdfhttp://www.hcd.gov.jo/sites/default/files/M 

 .2008 ماع يف ةیندرألا ةموكحلا لبق نم اھیلع قیدصتلا مت ،)8( ةداملا ،2008.ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةیقافتا 7

 نامع ةنطلس ،2019 ،ىلوألا ةخسنلا ،ةلوادتملا ایاضقلاو عیضاوملا عم لماعتلاو دصرلا لیلد 8

https://www.omaninfo.om/images/library/file/Book381888.pdf 
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 مھلعافت نم قیعت يتلاو ،دمألا ةلیوط ةیسح وأ ةینھذ وأ ةیلقع وأ ةیدسج تاقاعإ نم نوناعی نیذلا " :ةقاعإلا يوذ صاخشألا -

 ةصاخ ةادأل ھجایتحا وأ ،اھتیبلت يف هریغ ىلع دمتعیو ،ةیداعلا ةایحلا تابلطتم ةیبلت نم دحتو عمتجملا عم ةلماكلا مھتكراشمو

 .9"حیحص ٍلكشب اھمادختسا ةیفیكلً اصاخً الیھأت وأً ابیردت بلطتت

 ىلع يوتحتو ،ةلودلا يف ةیموكح ةھج دُعت يتلاو ةیمقرلا فحصلا وأ ةعوبطَملا ةیقرولا تارَشنلا يھ " :ةیمسرلا فحصلا -

 ّربعت ،سانلا نم تاظحالمو تاداقتنا نم اُھَعبَتی امو ثادحألا ریس كلذ ىلا ةفاضإلاب نمضتت امك .ةماعلا تامولعملاو رابخألا

 لصحیو ةیمقر تناك اذإً امئاد ةحاتمو ،ةیقرو تناك اذإ ةیرودو ةددحم دیعاوم يف عاُبتو ،ةنیعم فقاوم هاجتا ماعلا يأرلا نع

 10."ءارشلا وأ كارتشالا لالخ نم ءارقلا اھیلع

 تاظفاحم عیمج ىلإ عزوت ،)يأرلا( ةیندرألا ةیفحصلا ةسسؤملا نع ردَصت ةیسایس ةیبرع ةیموی ةفیحص" :يأرلا ةفیحص -

 ةموكُح دھَع يف 1971 وینوی 2 موی اھنم لوألا ددعلا ردص .نامع ةیندرألا ةمصاعلا يف اھرقم ،ةیمشاھلا ةیندرألا ةكلمملا

 11."يعفارلا دیشر رازن وھ ةفیحصلل ریرحت سیئر لوأو ،ةفیحصلا يسسؤم دحأ لتلا يفصو

 ةجیتن ؛1967 ماع نم راذآ 28 يف اھنم لوألا ددعلا رودص ءاج ،ةیندرألا ةیفحصلا تاسسؤملا ىدحا" :روتسدلا ةفیحص -

 روتسدلا ةدیرج رادصإ ىلع اھدعب لمعتل رشنلاو ةفاحصلل ةیندرألا ةكرشلا مسا تلَمَح ،رانملاو نیطسلف نیتفیحصلا داحتا

 12."ةفاحصلا يف نییرادإلاو نیینفلاو نییفحصلاو ّباتكلا مھأ اھرودص ذنم اھیف َبتَكو لِمَع ً،اضیأ

 نوناقلل دنتست ةیقوقح ةیضقب ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةیضق عم لماعتی ناسنإلا قوقحب طبترملا جھَّنلا وھ" :يقوقحلا جھنلا -

 تامظنمو ةیموكحلا تائیھلاو تارازولاو ،قوقحلا عیمج ةقاعإلا يوذ صاخشألا ءاطعإ نع ةلوؤسملا يھ ةلودلا نأ ثیحب

 ةمدقُملا تامدخلا جھنو .دحأ نم ّھنِموأ حنم سیلو نوناقلل ةدنتسُم قوقح اھفصَوِب قوقحلا يطعت نأ ةینعم نوكت يندملا عمتجملا

 لب فطع وأ ّھنِم اھیف نوكی الو ،ةیحص ةعباتمو ةنایصلا :لثم ةلماش ةمادتسم نوكتو تامدخ تسیلو قوقح نع ةرابع ھیف

 13."ةینوناقلا ةیلھألا لماكب ةقاعإلا يوذ صخشلا عم لماعتلا متی

 ةیناسنإ ةیضق اھفصوب ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةیضق عم لماعتلا ىلع يساسأ ٍلكشب دمتعی يذلا جھنلا وھ" :يئاعرلا جھنلا -

 ریغ بولسأ ىلع جھنلا اذھ دمتعیو ،ةیموكحلا تائیھلا ىتحو ةیریخلا تایعمجلا فطَعو عمتجملا ةیاعر ىلإ جاتحت ةیحصو

 دجوی الو .خلاو ..يساركلا َحنِم :لثم ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةتقؤم نوكت ةمادتسم ریغ تامدخ ىلع میدقت دمتعی وھف مادتسُم

 14."ةقفشلا بولسأ عابتا ھیلع بلغیو ،ةمادتسُم ةلماكتم ةینطو ةیجیتارتسا

 زیزعت لمشیً اعساوً احلطصمً الامجإ ربتُعی ّھنكلو ،يعولا ءاكذإب دوصقملا ىنعملا يلودلا نوناقلا ددحی مل" :يعولا ءاكذإ -

 جمارب نمضتتو .كولسلاو فقاوملا يف رییغتلا ثادحإل ؛يلحملا عمتجملا ةئبعتو مھافتلاب ءاقترالا فدھب ،عالطالاو لصاوتلا

 لمعلا تاقلحو ةیساردلا تاقلحلاو ةیبیردتلا تارودلاو ةماعلا تالمحلا میظنت :اھنم ،تالخدتلا نم ةلمُج يعولا ءاكذإ

 مھُسیو .يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع دوھج لَذبو ،ةعوبطملاو ةیرصبلا ةیعمسلا داوملاو يماظنلا میلعتلا عاطقب ةناعتسالاو

 
   2008 ماع يف ةیندرألا ةموكحلا لبق نم اھیلع قیدصتلا مت ،)1( مقر ةداملا ،)2008( لا ةنسل ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةیقافتا 9

 .اھعاونأو اھموھفم - ةفاحصلا ،2017 .ناعنك ،يلع  10

  :طبارلا رظنا ،يفحص ءاقل ،2017-3-27 ،يأرلا ةدیرج ریرحت ریدم ،لصیف ،يواكلم 11

https://web.archive.org/web/20171222050726/http://www.watanhor.com/news/  

  .ةیرابخإلا نومع ةلاكو ،"43 لا اھدیعب لفتحت روتسدلا" 12

https://www.ammonnews.net/mobile/article/57226 

 .ندرألا ،ةتؤم ةعماج ،ةروشنم ریتسجام ةلاسر ،ةنراقم ةسارد :يندرألا عیرشتلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ،2017.ىقت ،يلاجملا 13
 .ھسفن عجرملا ،2017.ىقت ،يلاجملا 14
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 دوھجلا كلذ يف امب مھُسَُمت يتلا تارارقلا يف لاعف ٍرودب ةكراشملا نم دارفألا نیكمت يف ناسنإلا قوقح نأشب يعولا ءاكذإ

 15 ."اھزیزعتو ناسنإلا قوقح نع عافدلا يف ةیمازلإلا

 
 

 ينوناقلا راطإلا 4
 يتلاو ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقحب ةصاخلا ةیلودلا ةیقافتالا لالخ نم كلذو ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقح ةیلودلا رییاعملا تَلفَك

 ةمارك مارتحا وھ اھساسأو ،مھقوقح ةیامحو زیزعت ىلع لمعلا دنع رابتعالا نیعب اُھذخأ بجاولا ةماعلا ئدابملا نم ةلمُج تنمضت

 صرفلا ؤفاكتو ،يرشبلا عونتلا نم ءزجك قراوفلا مارتحاو ،عمتجملا يف ةلماكلا ةكراشملاو ،زییمتلا مدعو ةلصأتملا صاخشألا

  ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب ةصاخلا ةیلودلا ةیقافتالا نم 8 ةداملا تصن امك .16 ةأرملاو لجرلا نیب ةاواسملاو ،لوصولا ةیناكمإو

 ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأشب ھتانوكم ةفاكب عمتجملا يف يعولا ءاكذإ لجأ نم ةمئالمو ةلّاعفو ةیروف ریبادت ذختت نأ لودلا  ىلع

 ةیعوتلل ةلاعف تالَمَح میظنت كلذكو ،مھب ةراضلا تاسرامملاو زُّیحتلا لاكشأو ةیطمنلا بلاوقلا ةحفاكمو مھتماركو مھقوقح مارتحاو

 تدكأ امك  ،مھب يعامتجا يعوو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا نع ةیباجیإ تاروصت رشنو ،ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقح لبقت يف ةماعلا

  .ةیقافتالا ئدابمو قفتت ةیباجیإ ةقیرطب ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ضرَع ىلع مالعالا لئاسوو ةزھجا عیجشت ىلع ةداملا تاذ

 لوصحلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا عُّتمت ةرورض ىلع ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب ةصاخلا ةیلودلا ةیقافتالا نم 21 ةداملا تدكأو

 ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا لوانتم يف مھتامدخ لعج نم تانایبلاو تامولعملا يمدقُمو مالعإلا لئاسو عیجشت لالخ نم تامولعملا ىلع

 .ةلیدبلاو ةززعُملا لاصتالا قرطو ،لیرب ةقیرطو ،ةراشإلا ةغل لامعتساب تامولعملا كلت میدقتو

 

 ةخوخیشلاو ةلوفطلاو ةمومألل نوناقلا ةیامح ىلع ھنِم ةسماخلا ةرقفلا 6 ةداملا يف يندرألا روتسدلا نّمضت ،يلحملا دیعصلا ىلعو 

 يوذ صاخشألا قوقح نوناق ىلع تالیدعت تیرُجأ 2017 ذنمو .لالغتسالاو ةءاسإلا نم مھتیامحو تاقاعإلا يوذو ءشِنلا ةیاعرو

 تاسسؤملاو ةیندرألا نویزفلتلاو ةعاذإلا ةسسؤمو نییفحصلا ةباقنو مالعإلا ةئیھ ىلع" 40 ةداملا تنمضت ثیح ،20 مقر ةقاعإلا

 مایقلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا عم قیسنتلاب ھصاصتخا بسح ٌّلُك ةیمسرلا ریغو ةیمسرلا ةیفحصلاو ةیمالعإلا

 :"يلی امب

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح رھُظت رواحم نیمضت -１

 .مھل لماكلا مارتحالاو زییمتلا مدع نامضل ؛تاحلطصملاو ةغلل ریرحت تاسایس ّيَنَبت -２

 ةقاعإلا يوذ صاخشألا لوصو ةحاتإل ةینورتكلإلا عقاوملا كلذ يف امب ةفلتخملا صیخارتلا دیدجتو َحنِم تامیلعت نیمضت  -３

 .تامولعملل

 مھقوقحب فیرعتلل ؛ةقاعإلا يوذ صاخشألا ایاضقل يباجیإلا يمالعإلا لوانتلا تایلآ ىلع نییمالعإلاو نییفحصلا بیردت  -４

 .مھنع ةدئاسلا ةیعامتجالا ةیطمنلا روصلا ىلع ءاضقلاو

 .ةقاعإلا نع ةدئاسلا ةیبلسلا تاھاجتالا رییغتل ؛ماعلا لصاوتلاو مالعإلا لاجم يف مھتامظنمو مھتاردق ریوطت  -５

 .)2017( ھخیرات نم تاونس 5 لالخ ةیفحصلا تارقملاو ينابملل لوصولا ةیناكمإ قیبطت  -６

 
 .نوعبرألاو ةثلاثلا ةرودلا ،ناسنإلا قوقح سلجم 2020 .ماعلا نیمألاو ةیماسلا ةیضوفملا ریراقتو ناسنإلا قوقحل ةیماسلا ةدحتملا ممألا ةیضوفمل يونسلا ریرقتلا 15

 .2008 ماع يف ةیندرألا ةموكحلا لبق نم ھیلع قیدصتلا مت ،)2006( ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا رارق 16
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  ةقرولا  جئاتن  5
 تالباقم عبرأ دقع ىلإ ةفاضإلاب ،2021-7-7 ىلا 2021-7-1ةینمزلا ةرتفلا نم روتسدلاو يأرلا ةفیحص دصرب يثحبلا قیرفلا ماق

 مت تانایبلاو تامولعملا عمج تاودأ ىلإً ادانتساو .ةقاعإلا يوذ صاخشألا نم نییقوقح نیطشانو نییمالعإ عم ةمظنم ھبش ةقمعم

 :ةیتآلا جئاتنلا ىلإ لصوتلا

 روتسدلاو يأرلا :ةیمسرلا ةیندرألا فحصلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح عقاو 5.1

 
 رابخأ نیب ام تعونت ،ةیفحص ةدام )1262( دصرلا ةرتف لالخ روتسدلاو يأرلا نیتفیحصلا يف ةروشنملا ةیفحصلا داوملا ددع غلب

  .روتسدلا ةدیرج يف 662 و يأرلا ةدیرج يف ةیفحص ةدام 600 .ةیسایسو ةیعامتجاو ةیداصتقا عیضاوم نمض تالاقمو

 ،داوملا لمجُم نم مھقوقح نیمضت يف روتسدلاو يأرلا يتفیحص براقت جئاتنلا ترھظأ ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح دیعص ىلعو

  .روتسدلا ةدیرج يف ٪1.96 ةبسنب ةیفحص ةدام 13و ،يأرلا ةدیرج يف ٪2 ةبسنب ةیفحص ةدام 12

 ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل يلعفلا عقاولا سكعو رشن يف بوتكملا يمسرلا مالعإلا ةیمھأب نیكراشُملا دیكأت نم مغرلا ىلعو

 ،يقوقحلا جھنلا عمً امامت ىفانتی يئاعرٍ جھنب ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح تلوانت رابخالاو تالاقملا ضعب نأ ّالإ  ،ةیقوقح ةقیرطب

 مھتقاعإ فصوو ،ةفیعضو ةشھ تائف مھنأب و "ةصاخ تاجایتحا يوذ" مھنأب ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةیمالعإلا داوملا ضعب ریبعتل

  . ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح يف  "لقت الو لق" عمً امامت ىفانتی اذھو زجعلاب

 

  روتسدلاو يأرلا -  ةبوتكملا ةیندرألا ةیمسرلا فحصلا اھحرطت يتلا ةیضقلا عون -

 ةیساسألا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا عاضوألا جلاعت يتلا ناسنإلا قوقح نمض ةیفاقثلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالا قوقحلا جردنت

 ،ءاذغلا ،میلعتلا ،ةحصلا ،يعامتجالا نامضلا ،لمعلا( :اھنم ةدع بناوج يف قوقحلا هذھ قلعتتو .ةیرحو ةماركب شیعلل ةیرورضلا

 17.)ةفاقثلا ،ةیحصلا ةئیبلا ،نكسلا ،هایملا

 
 .ةیفاقثلاو ةیعامتجإلاو ةیداصتقألا قوقحلا ىلا ةمدقم ،ةیفاقثلاو ةیعامتجألاو ةیداصتقألا قوقحلل ةیملاعلا ةكبشلا 17

 https://www.escr-net.org/ar/resources/368498 
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 ةیمالعإلا داوملا عیمج نم ةیواستم بسن يأرلا ةدیرج يف ةیعامتجإلاو ةیداصتقالا عیضاوملا نمض ةیمالعإلا داوملا تلكش ثیح

 عیضاوملل ٪62 و ةیداصتقالا عیضاوملل ٪38 تلثمتف روتسدلا ةدیرجل  ةبسنلابو ،يعامتجا %50 و يداصتقا %50 ةغلابلاو ةحورطملا

 ةدیرج زیكرتو ،ءاوس ٍدح ىلع ةیعامتجالاو ةیداصتقالا ایاضقلاب يأرلا ةدیرج مامتھاب دصرلا ةرتف لالخ كلذ نم لدتُسیل ؛ةیعامتجالا

 .يداصتقالا دعبلا يف ھنم نم رثكأ يعامتجالا دعبلا ىلع روتسدلا

   

  ةیمالعإلا ةداملا هاجتإ -

 ىلعو ،اھنم فدھلا عم ىشامتت يتلا ةحیحصلا ةقیرطلاب اھلاصیإو ةیمالعإلا ةداملا ةیطغت يفً امھُمً ارصنُع ةیمالعإلا ةداملا هاجتإ ربتعی

 روتسدلا ةدیرج يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح تنمضت يتلا ةیمالعإلا داوملا لمجمُ نم %54 جئاتنلا ترھظأ اھتیمھأ نم مغرلا

 اھنأ ىلع ةقاعإلا يوذ صاخشألا ایاضق لوانتی يذلا يقوقحلا جھنلا عم ىفانتی يئاعِرٍ جھنب مھقوقح تنمضت يأرلا ةدیرج يف %25 و

 .ةیئاعر ال ةیقوقح ایاضق
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ً ارابتعا يمازلإ لكشب نامضلاب رحلا لمعلا يف نیلماعلا لومش " :ناونعب ،4 ةحفص ،2021-7-1 خیراتب روتسدلا ةفیحص ترشن ثیح

 اھلومش بجی ةئف مھرابتعاو "ةصاخلا تاجایتحإلا يوذ" مھنأب ةقاعإلا يوذ صاخشألا صاخشألا ركِذ ربخلا نمضت ،"مویلا نم

 وھف للضُم ریبعت ةصاخلا تاجایتحالا يوذ " حلطصم نأل  "لقت ال وأ لق" عم كلذ ىفانتیل ،مھل ةیعامتجالا ةیامحلا ریفوت نامضل

 نم دب الوً ایقوقح بسانتت ال ةئف ةملكو ،"اعیمج سانلا ىلع قبطنم رمأ وھو ،ھعون ناكً ایأ صاخ جایتحا ھیدل صخش لك نع ربعی

 ."ةحیرش" مھرابتعا

  

 فصَُوف "هرصب ةداعتساب امھنبأل حامسلل تاراظن ناركتبی ناجوز " :ناونعبو 2021-7-3 خیراتب 10 ةحفص يأرلا ةفیحص يفو 

 ةیلوؤسم صخشلا لمحت ةملك اھرابتعال ؛"لقت الو لق" يقوقحلا جھنلا عم بسانتت ال "يناعی" ةملكف ،"ةیرصب ةقاعإ يناعی" ھنأب

 .يدسجلا روصقلا

 

 ةیجیتارتسالا ةطخلا دادعإل تاسلج دقعت ةیمنتلا" :ناونعب ربخ 2021-7-3 خیراتب 3 مقر ةحفص يف روتسدلا ةفیحص تركذو

 مھنأب مھفصو حیحصلاو "ةفیعضو ةشھ تائف" مھنأب اھنومضم يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا فِصُو ثیح "يعامتجالا عونلل ةبیجتسملاو

 اھیدل ةقاعإلا يوذ صاخشألا دادعأ نأب لودلا نم دیدعلا ھیعدت ام دكؤی دق" "ةئف" حلطصملا اذھب مھفصوف ؛ةئف تسیلو "ةحیرش"

 ."لقت الو لق" بسحب "ةقاعإلا يوذ صاخشألل لماش يقوقح فیرعت ّينبت ىلع مئاق قیقد ءاصحإ ىلع زكتَری لیلد نودً ادج ضفخنم

 

 مت ،"تاونس سمخ ذنم كرحتم يئابرھك يسركب ملحی ينیتس" :ناونعبو 2021-7-4 خیراتب 8 ةحفص روتسدلا ةفیحص تمدقو امك

 "تیبلاو شارفلا سیبح ھتلعجو ھتدعقأ مات للشب" هدسج نم نمیألا بناجلا يف ھلجرو هدی ةباصإ نكل" :يلی امك للشلاب ھتباصإ راركت

 يف يمالعإلا لیلدلا ىلا دانتسالابو ،"كرحتم يئابرھك يسرك" رُكذ امك ،ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا نم ھنأ حلطصم ركذی ملو

 ةغیص نع داعتبالا ةادأب مھقاصلإو ةقاعالا يوذ صاخشألا ةیصخش غیرفت" ةباثمب ةلمجلا هذھ ةقاعإلا يوذ صاخشألا ایاضق لوانت

  ."ناسنإلا قوقح

 

 "لقت الو لق" ىلإً ادانتسا ،"نواد ةمزالتم ىدحتت ةساطغو ةلطب...ةیآ" :ناونعبو 5-72021 خیراتب 11 ةحفص يأرلا ةفیحص يفو

 وذ صخشلا اھُھِباُجی يتلا زجاوحلاو قئاوعلا يدحت ىلع اھزیكرت روحم ىقبی نأ بجی حاجنلا صصقل اھلوانت يف ملاعلا ةلاسر نإف"

 تاقیعُم نودحتی لب مھتقاعإ نودحتی ال ةقاعإلا ووذ صاخشألاف ."رسیو لوھسب نورخألا ھیلع لصحی ام ىلع لوصحلل ةقاعإلا

 .مھتایرحو مھقوقح ىلإ مھلوصو
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 ،ةتؤم ةعماج يف ةیضایرلا مولعلا ةیلك تازاجنإ ةلسلس" :ناونعب 2021-7-5 خیراتب 13 مقر ةحفص يأرلا ةدیرج يف ربخ رُشن امك

 ةطشنألاو تالمحلاو جماربلاب اھزیمتل تءاج يلاوتلا ىلع نیماعل ةیلكلا اھتدصح يتلاو يعمتجم لمع لضفأ ةزئاج" :يتآلاب ربخلا لثمت

 متی يتلا )ةیناسنالا حرم موی( ةردابم لالخ نمو ةصاخلا تاجایتحالا يوذ اھلالخ نم تفدھتسا يتلاو ةیعمتجملاو ةیناسنإلاو ةیریخلا

 ةاعارُم متی مل "لقت الو لق" بسحب  ،ةلعاف ةیعمتجمو ةیریخو ةیناسنإ تایاغ قیقحتل ةضایرلا ةیلك ةرسأ ةفاك نیب ام ةیكراشتب اھمیظنت

  .رجألاو باوثلا تارابتعالو ةیقوقح تسیلو ةیناسنإ تایاغ جمانربلا نم فدھلا ىلا ةفاضإلاب يقوقحلا حلطصملا

 ؛"لقت الو لق" عم كلذ ىفانتیو ،)يعیبطلا زجعلا( يوذ مھنأب 2021-7-6خیراتب 3 مقر ةحفصلا يف يأرلا ةفیحص يف مھفصو مت امك

 نع ریبعتلا يف حلطصملا اذھ مادختسا ىلا ةفاضإلاب ،"ھعم ةدحتمو صخشلاب ةقیصل ةمس" "زجعلا" ةفص نم يطمنلا حلطصملا لعجل

 .ةیلعافلا مدعو دومجلاو فعضلا
 ةماعلا ةیوناثلا ناحتما ریسل ططخ عضو ىلع لمعت ةرازولا " :ناونعب 72021-7 خیرات ءاعبرألا مویلا يف روتسدلا ةدیرج تركذو

 تاجایتحالا يوذ نم ةبلطلا مزلی ام لك رفوت نیفرشم عم ةصاخ فرغ رفوتی فوسو ةبلطلا عیمجل ةبسانملا ةئیبلا نمضتل )يھیجوتلا(

  ." ةصاخلا

 

  ةفلتخُملا ةقاعإلا لاكشأو ةقاعإلا يوذ صاخشألا نم ءاسنلا ةحیرش ىلع ةیمسرلا فحصلا زیكرت -

 ةیطمنلا بلاوقلا ةحفاكم" :يلی ام ىلع 8و 6 ةداملا يف يعولا ءاكذإ لوح ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ةیلودلا ةیقافتالا تصن 

 ةبسن تغلبو  ."ھلاكشأب زییمتلل َنضرَعَتی تایتفلاو ءاسنلا ّنأب فارطألا لودلا ترقأ امك ،نسلاو سنجلا ىلع ةمئاقلا اھیف امب اھلاكشأب

 ةیبلسلا ةیطمنلا ةروصلا خیسرت نم ززعی امم ؛%0 دصرلا ةرتف لالخ ةیندرألا ةیمسرلا فحصلا يف ةقاعإلا يوذ نم ءاسنلا ركذ

 ءاسنلا ىلع زیكرتلا ةرورض ىلع نوكراشُملا دكأو .ّنھیلع عقاولا شیمھتلا دادزیل ؛ةقاعإلا تاوذ ءاسنلا هاجتا عمتجملا يف ةدئاسلا

 .ةایحلا تالاجم ىتش يف ّنھتكراشم نمً ابلاغ عمتجملا دَِحی يتاوللا ةقاعإلا تاوذ

 4 دصرلا ةرتف لالخ يأرلا ةدیرج يف ةماقلا راصق ركذ مت امنیب %0 ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا ركذ ةبسن تغلب كلذكو

 ةدیرج يف نیترم ةیرصب ةقاعإ يوذ صاخشأو ،روتسدلا ةدیرج يف نیترم ةیعامتجا ةیسفن ةقاعإ يوذ صاخشأ ركذو ،تارم

  .حیحصلا يقوقحلا لكشلاب اھنع ریبعتلاو ةفلتخُملا ةقاعإلا لاكشأب عمتجملا ةیعوت نم كلذ فعُضیل ؛يأرلا
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 18تالكشملا ةرجش 5.2

 

 

 
 ."هراثآ عورفلا لثمت نیح يف ةیساسألا ةلكشملا بابسأ روذجلا لثمتو ،ةیسیئرلا ةلكشملا وھ عدجلا ثیح ،اھراثآو اھبابسأو ةلكشُملا دیدحتل ةیجھنَم 18

analysis-tree-https://sswm.info/ar/taxonomy/term/2647/problem 
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 روتسدلاو يأرلا :ةیمسرلا فحصلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا ھجاوت يتلا تایدحتلا 5.3
 :ةیعامتجالا ةیفاقثلا تایدحتلا -

 نع ریبعتلا يف مدختسُملا يئاعرلا جھنلاو ةقاعإلا يوذ صاخشألا نع ةدئاسلا ةیبلسلا ةیطمنلا ةروصلا اھنمض نم جردنت يتلاو

 ركذ نم مغرلابو  .صرفلا ؤفاكتو ةاواسملاو ةلادعلا أدبم عم ىشامتی يذلا يقوقحلا جھنلا مادختسا نمً الدب مھقوقحو مھتاجایتحا

 روتسدلاو يأرلا ةدیرجل يفَحَصلا ىوتحُملا ّنأ ترھظأ جئاتنلا ّنأ ّالإ ،دصرلا ةرتف لالخ امً اعون ةدیج ةبسنب ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 صاخشألا ایاضق لوانت يف مالعإلا ةغل يف "لقت الو لق" بیتُك عمً امامت ىفانتی يئاعر ٍلكشب ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح تنمضت

 :ىلع صنت يتلاو صاخشألا قوقح نوناق نم 40 مقر ةداملاب بوتكملا يمسرلا مالعإلا مازتلإ فعض ىلع كلذ لدیل ،ةقاعإلا يوذ

 ققُحت يتلا تاحلطصملاو ةغلل ریرحتلا تاسایس ّينبتو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نیبت رواحم مالعإلا تایجیتارتسا نیمضت"

 ."ةلصأتملا مھتماركلو مھل لماكلا مارتحالاو زییمتلا مدع

  

 رارمتسا يف كلذ مھاسیل ؛يقوقحلا لكشلاب ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب يعامتجالا يعولا كلذ فعضیُس "يعولا ءاكذإ" بسحبو

 يوذ صاخشألا هاجتا ةموسرملا ةیطمنلا ةروصلا رارمتسا ىلا يدؤت اھرودب ،مالعإلا اھمسری يتلا ئطاخلا لیثمتلاو ةیئاعرلا ةروصلا

 .ةفیعضو ةشھو ةشمھم تائف مھنأب ةقاعإلا

 

 ةیمالعإ تایدحت ً:ایناث

 ىلع مھل يلعفلا عقاولا سكَعو ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح حرط يف مالعالا رود ةیمھأ ىلع نیكراشُملا  دیكأت نم مغرلا ىلع

 لھو ؟يندرألا عمتجملا يف شیعت يتلا ةحیرشلا هذھب صصختم مالعإ دجوی لھ لوح ًلاؤس يثحبلا قیرفلا مدقیل ،نطاوملا ملق هرابتعا

 ؟تامولعملل لوصولا ةیناكمإل ةئیھت دجوی

 

 ةیمالعإلا تامولعملل ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ صاخشألاً ادیدحتو ةقاعإلا يوذ صاخشألا لوصو ةئیھت فعضب  جئاتنلا ترھظأ ،ھیلعو

 جئاتنلا تلصوت امك .)لیارب ةقیرط( ةمدخ مدقی روتسدلاو يأرلا ةفیحصل عبات ينورتكلإ يمالعإ ىوتحم كانھ دجوی الف ،فحصلا يف

 يأرلا يتفیحص يف ةیفاك ةیمالعإ ةحاسم رفوت مدع ىلا ةفاضإلاب ،ةقاعإلا يوذ صاخشألل صصختم مالعإو نییمالعإ دوجو مدع ىلا

 يسسؤم فیلكت نود نییفحصلا نم تاردابُم لكش ىلع طقف تلثمتو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا ایاضقو قوقحل قرطتلا يف روتسدلاو

 .ةرادإلا لبق نم

 

 ةیمالعا تاكاھتنإ ً:اثلاث

 يتلا ةبسانملا ةیقوقحلا ةقیرطلاو حیحصلا يعقاولا لكشلاب ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةایح طمن سكع يف ةیعوضوملا ةیمھأ نم مغرلاب

 .مھقوقحل قرطتلا دنع مھشیمھت جئاتنلا ترھظأ ،ھیف نوشیعی نیذلا يشیعملا طمنلاو مھتایح طمن رییغت يف لاعف ٍلكشب مھاستس اھرودب

 ءافتكإلاو ،ھیف نوشیعی يذلا يلعِفلا عقاولا ىلع مھزیكرت مدعو ئراقلل تفال يفحص ىوتحم ةباتك ضارغأل طقف تناك تاباتكلا  ضعب

 تامولعملا لقن يف ةیقادصِملا فعضو ،زاجنإلا اذھ ىلا لوصو يف اھنوھجاوی يتلا تایدحتلا نع رظنلا ضغب تازاجنإلا ضرعب

 :يلی امب نیكراشملا دحأ فاضأ ،قایسلا سفن يفو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح لاجم يف نیطشانلا لبق نم اھركذ متی يتلا ةیلعفلا
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 لبق نم سیلو ةیوناث رداصم نم تامولعملا ىلع دامتعإلاو ةقاعإلا يوذ صخشلا صخت تالاقمو رابخأ ةباتكب نییفحصلا ضعب موقی"

  ."ھسفن صخشلا

 

 ةیداصتقالا تایدحتلا ً:اعبار

 اھیفظوم دیزی يتلا ةیموكحلا ریغو ةیموكحلا تاھجلا" ،25 مقر ةداملا 2017 ةنسل 20 مقر ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نوناق بسح

 نم %4 صیصختب ةمزلم اھنإف كلذ نع داز ام اذإو ةقاعإلا يوذ صاخشألا نم دحاو صخش فیظوتب ةمزلم 50 نع لقیو 25 نع

 روتسدلا ةدیرج يف ةقاعالا يوذ صاخشألا نم نییرادإلاو نیلماعلا ةبسن تغلب بِسنلا هذھ ةیمازلاو ةینوناق نم مغرلابو ."مھل اھرغاوش

 يأرلا ةدیرج يف )ةیعمسلا ةقاعإلا يوذ نم( ةقاعإلا يوذ صاخشألا نم دحاو صخش دوجوو ،19يرادإو لماع 250 لصأ نم 0%

 ةیمسرلا فحصلل ةیمالعإلا تائیھلاو تاسسؤملا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا بایغ ىلع كلذ لدیل ؛20يرادإو لماع 351 لصأ نم

 حئارش يقاب عم مھجمد جمارب عم كلذ ضراعتیل ،عمتجملا حئارش يقاب عم مھقوقح ىلع لوصحلا يف صرفلا ؤفاكت مدعو ،ةیندرألا

 .عمتجملا

 

 ىوتحملا ىلع ةباقرلاو فیقثتلاو ةیعوتلا ً:اسماخ

 ىدل يعولا ةدایز ىلع لمعلا نم دب الو ،ةایحلا تالاجم عیمج يف يلحملا عمتجملا ىلع ةرثؤُملا لئاسولا مھأ نم مالعإلا لئاسو دعت

 يوذ صاخشألا قوقح نوناق نم 40 مقر ينوناقلا صنلا يفَ دِرُو ام بسحبو ،ةیمالعإلا تاراھملاو ةیملعلا ةرظنلا ةیمنتو نییمالعإلا

 ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا ایاضق سملتلو ً،ایمالعإ اھتجلاعمو ةیوبرتلاو ةیجھنملا ایاضقلا ّينبتل كلذو مھلیھأتو مھبیردت ةرورضب ةقاعإلا

   .بئاوشلا نم ةیمالعإلا ةلاسرلا ةیقنت يلاتلابو ةئطاخلا تادقتعملاو میھافملا حیحصتو اھھاجت يوبرتلا يمالعإلا ثبلا ىلع لمعلاو

 :يباقرلاو يوعوتلا دیعصلا ىلع ةیتآلا جئاتنلل ةقرولا تلصوت

 

 ةیمسرلا ةیفحصلا تاسسؤملا لبق نم ةیقوقحلا ةقیرطلاب ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح لوانت ةیفیكب فیقثتلاو ةیعوتلا فعض .1

  .اھیف نیلماعلا نییفحصلل

  .ةیفحصلا تاسسؤملا يف ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقحل فیقثتلاو ةیعوتلاب نیصصختم نییفحص صیصخت بایغ .2

 صاخشألا قوقح صخی امیف رابخألا وأ تالاقملا ةباتك يف مدختست يتلا تاحلطصُملاو ىوتحملا ىلع ةباقرلاو ةعباتملا فعض  .3

 .ةقاعإلا يوذ

  .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح حرط يف صُصََختلاو عسوتلاو دارفنالا ةیمھأب نییفحصلا ضعب ىدل يعولا بایغ  .4

 صاخشألا قوقحل نییفحصلا لوانت ةیفیكب ةصاخلا ةیبیردتلا تارودلاو تانودُملاب ةیندرألا ةیمسرلا فحصلا مامتھا فعض .5

 .مھیلع اھریثأت ىدمو حیحصلا لكشلاب ةقاعإلا يوذ

 

 

 

 
 )2021-8-9( خیراتب ةیفتاھ ةملاكم ،روتسدلا ةفیحص ریرحت سیئر ،ىفطصم ،تالایرلا 19

 )2021-8-11( خیراتب ةیفتاھ ةملاكم ،يأرلا ةفیحص يف ةیرشبلا دراوملا مسق سیئر ،فھر ،نسیحم 20
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  اھتشقانمو لئادبلاو تارایخلا 6
 ةقرولا فدھ ىلعً ادانتساو ،ةمظنملا ھبش ةقمعملا تالباقملا ىلإ ةفاضإلابو ،روتسدلاو يأرلا :ةیمسرلا فحصلل دصرلا جئاتن ىلع ًءانب

  :يتآلاب ةلثمتم ةحرتقُملا ةماعلا تاسایسلا نم ددع يثحبلا قیرفلا حرتقا ،يقوقح ٍلكشب ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نیمضت يف

  ةقاعإلا يوذ صاخشأل قوقح نمضتت ةبوتكم ةیمالعإ لئاسو ریوطتل ةّماع ةسایس ً:الوأ 6.1

  .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب ةفاقثلاو يعولا كلتمی عمتجم ىلإ لوصولا :فدھلا

 :جماربلا

 ةددحم ةحاسم صیصختب ةقاعالا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا عم ةكارشلابو ةیندرألا ةیمسرلا فحصلا مایق -

 .ةقاعالا يوذ صاخشالا قوقح ةنمضتم ةیمالعإلا ةیطغتلل ةبوتكملا ةیمسرلا فحصلاب

 ةقالعلا تاذ تاسسؤملاو ةیمالعإلا لئاسولا نیب ةكارشلا جمارب ریوطتب ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا مایق -

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب

 يرادإ رارق لالخ نم مھقوقحو ةقاعإلا يوذ صاخشألا ایاضق رشن يف يفحصلا َقبَسلاو ةیربخلا ةیطغتلا يف ةیولوألا ءاطعإ -

 .ةفیحصلا ةرادإ سلجم نم ردصی

 

  :ةحورطملا ةسایسلا صرفو ایازم

 .رثؤمو عیرس لكشب يعمتجملا يعولا ةدایز يف ماھسإلا -

 .عمتجملا لبق نم ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةھجوملا تاكاھتنالا نم دحلا يف ةمھاسملا -

 .ةقاعإلا يوذل صصختملا مالعإلا قیرط نع ةقاعالا يوذ صاخشألاب ةصاخلا ةیومنتلا عیراشملا رشن يف ةمھاسملا -

 .ةظھاب ةیلام فلك ىلا جاتحت ال -

 

  :ةسایسلا قیبطت يف تایدحتلا

 .جماربلا قیبطت يف ةمزاللا ةینمزلا ةرتفلا -

 .ةسایسلا هذھ ذیفنت ةیمھأب ةبوتكملا ةیمالعإلا لئاسولا يف نیلماعلا كاردإ -

 ةبوتكملا ةیمسرلا فحصلا تاسسؤم يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح لاجم يف نییفحصلا تاردق ةّماع ةسایس    6.2

 .ةقاعالا يوذ صاخشالا قوقح معدت ةیفحص ةیسسؤم ةئیب داجیإ يف ماھسإلا :فدھلا

  :جماربلا

 ٌّلك ةیمسرلا ةیفحصلاو ةیمالعإلا تاسسؤملاو ةیندرألا نویزفلتلاو ةعاذإلا ةسسؤمو نییفحصلا ةباقنو مالعإلا ةئیھ ىلع -

 قوقح ىلع ةبوتكملا ةیمسرلا فحصلا يف نیلماعلل ةیبیردت جمارب ذیفنتل ىلعالا سلجملا عم قیسنتلاب ھصاصتخا بسح

 .ةقاعإلا يوذ صاخشالا
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 زیزعت ىلع ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا عم ةكارشلابو ةیندرألا ةیمسرلا فحصلا تاسسؤملا مایق -

  .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ززعی امب ةیباقرلا ةموظنملا

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب ةصاخلا ةیمالعإلا ةیطغتلل ةبوتكملا ةیمسرلا فحصلا ةنزاوم نم دَنب صیصخت -

 

  :ةسایسلا صرفو ایازم

  .ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقحب بوتكملا مالعإلا يف نیصصختملا نییمالعإلل ةیعوتلا ةدایز -

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألل اصوصخو ةیمسرلا فحصلا قیرط نع عمتجملا نم ةحیرش ربكأ ىلإ لوصولا يف ماھسإلا -

 

 :ةسایسلا قیبطت يف تایدحتلا

 .ةقاعالا يوذ صاخشالا قوقحب ةقلعتملا ةیبیردتلا جماربلا يف طارخنالاب ةیمالعإلا تاسسؤملا يف نیلماعلا ضعب ةبغر ىدم -

 .ذیفنتلل ةیلاملا تاقفنلا ةیطغت ىلع ةبوتكملا تاسسؤملا ةردق فعض -

 

 ةبوتكملا ةیمسرلا فحصلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا جامدإل ةماع ةسایس ً:اثلاث 6.3

 ةبوتكملا ةیمسرلا فحصلا يف ةقاعالا يوذ صاخشألل صرفلا ؤفاكتو ةلادعلا أدبم قیقحت :فدھلا

  :جماربلا

 عم قیسنتلاو نواعتلاب ةبوتكملا ةیمسرلا ةیندرألا فحصلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب صاخ يفیظو جمانرب ریوطت -

 .ةیمسرلا فحصلا تاسسؤمو ةیندملا ةمدخلا ناویدو ةقاعالا يوذ صاخشالا قوقحل ىلعألا سلجملا

 عم نواعتلاب ةبوتكملا ةیمسرلا ةیندرألا فحصلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألل لیغشتلا فدھب بیردتو لیھأت جمانرب ریوطت -

 .ةیمسرلا فحصلا تاسسؤمو ةمدخلا ناویدو ةقاعالا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا

 نم ءزجك ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشتب صاخلا مالعإلا عاطقو ةبوتكملا ةیمسرلا فحصلا عم ةكارش جمارب ریوطتب -

 فحصلا تاسسؤمو ةمدخلا ناویدو ةقاعالا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا عم نواعتلاب ةیعمتجملا ةیلوؤسملا

 .ةیمسرلا

 

 :ةسایسلا صرفو ایازم

 .ةبوتكملا ةیمسرلا فحصلا يف ةقاعالا يوذ صاخشألل لمع صرف ریفوت يف ماھسإلا -

 .ةیمالعإلا تاسسؤملا يف رارقلا عنص عقاوم يف ةقاعإلا يوذ صاخشألل لوصولا زیزعت يف ةمھاسملا -

 ققحت لاح يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح زیزعت لوح تاعاطقلا ةفاك نیب يسسؤملا لمعلاو ةماعلا تاسایسلا دیحوت -

 .ةسایسلا هذھ نم ثلاثلا جمانربلا

 مھقوقحب يعاو نیلماعلا نم رداك دوجو مكحب ةیمالعإلا تائیھلاو تاسسؤملا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةئیھم ةئیب دوجو -

 .تاسسؤملا هذھ يف
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 :ةسایسلا قیبطت يف تایدحتلا

  .جماربلا قیبطتل ةمزاللا ةیلاملا ةفلكتلا -

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألل فیظوتلاب ةیولوألا ءاطعإب حمست ال دق فحصلا هذھ يف ةیفیظولا مُظنلا -

 

 لماعتلل ةمئالم ةیسسؤم ةئیب قلخ يف ماھسإلاو ،يفحصلا يمالعإلا يوتحملا يف صاخشألا قوقح نییمضت ةدایز ىلإ ةقرولا فدھت
 قیرفلا دنتسا كلذل . ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب ةفاقثلاو يعولا كلتمی عمتجم ىلإ لوصولاو ،ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقحب

 ىلثُملا لئادبلا دعت ھیلعو .هدح ىلع ةسایس لك قیبطت يف تایدحتلاو صرفلاو ایازملا لیلحت يفً الثمتم يرایعملا نازیملا ىلع يثحبلا

 :ينبت يھ ةقرولل

 

 .ةقاعإلا يوذ صاخشأل قوقحل ةساسح ةبوتكم ةیمالعإ لئاسو داجیإل ةماع ةسایس -1
 .ةقاعالا يوذ صاخشالا قوقحب لماعتلل ةمئالم ةیسسؤم ةئیب قلخ يف ماھسإلا -2

 

 يف ةمھاسُملاو ،عمتجملا نایك نم أزجتی الً اءزج مھرابتعاب ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح هاجتا ھتلاسر قیقحت يف مالعإلا مھاس اذإف

 مھیف امب عمتجملا حئارش عیمج ىلع ظوحلم لكشبو كلذ سكعنیس ،مھھاجتا ةیطمنلا ةروصلا رییغتو مھقوقح هاجتا يعولا ىوتسم عفر

 .ةاواسملاو ةلادعلا أدبم قیقحت وحنً اُمُدق يضُملا يلاتلابو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 قحلملا 7
 عم مھئامسأً ایلات ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحو مالعإلا يف نیصتخمو ةیمسر تاھج عم تالباقم ةعومجم ىلع ةقرولا هذھ دنتست

  :)يدجبألا بترتلا بسح( ،باقلألا ظفح

 لاجم يف ةیقوقح ةطشانو ةیریخلا دیب دی ةیعمج ةسیئرو ةیدلبلا سلجم يف قباس وضع - ةنیاطبلا مینست -أ

  .ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا لاجم يف ةیقوقح ةطشان - يواكلملا ىوقت -ب

 صاخشألا قوقح لاجم يف يقوقح طشان ،ةكرحتملا يساركلا ىلع يرجلل يندرألا لطبلا - ةملاوسلا يلع -ت

 .ةقاعإلا يوذ

 .دغلا ةدیرج ىدل ةیمالعإ - خیشلا ةداغ -ث

 ،اھتایوتحم نع نیلوؤسم ریغ مھو ،مھئآرا نع ةرورضلاب ربعت ال هذھ تاسایسلا ةقرو يف ةدراولا تامولعملا نٔا ىلع دیكأتلا بجی امك

 مھلیثمت ىدمو ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح صخت تامولعمو تاربخ نم هومدق ام لیلحت يف نوفلؤملا تاجاتنتساو فقاوم لثمت امنإو

 ..صاخ ٍلكشب روتسدلاو يأرلا يتدیرجو ماع ٍلكشب ةبوتكملا مالعإلا لئاسو يف
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