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 ةيعجرملا ةقيثولا
 

 

 عورشملا مسا
 

 حارتقالا حرسم

 

 ةيعمجلا مسا تافاقثلاو نونفلل ةراروك

 ةمهملا ماع ررقم

 ةنيدملا ءاضيبلا رادلا

  

 عورشملا نم فدهلا

 ةكراشملا ىلإ بابشلا عفدب ةقلعتم فادهأ قيقحت ىلإ "نيروهقملا حرسم" تاينقت لالخ نم ىعسي .عفارتو ةطاسو ،عادبإ ،نيوكت عورشم وه حارتقالا حرسم
 ربع .ةينف تايلآ ربع يبابشلا باطخلا ريرحت لالخ نم ،هيف لاعفلا طارخنالاو يعامتجالا عقاولاب ربكأ لكشب مامتهالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا يف ةنطاوملا
 :ةددعتم ةطشنأ ربع )...ءاشنإلا ددص يف ،ةئشان( ةيحرسم قرف سمخ عم لاغتشالا

 ىدتنملا حرسم تاينقت يف تانيوكت •

 ةينف تاماقإ •

 يحرسم ضرع جاتنإ •

 رارقلا عانص عم ةيلصاوت تاءاقل دادعإ •

 ةلوؤسملا تاهجلل تايصوتو ريراقت عفر •
 
 .ةنطاوم ةكراشم جمانرب راطإ يفو يبوروألا داحتالا نم ليومتب ،تافاقثلاو نونفلل ةراروك ةيعمج فرط نم حارتقالا حرسم عورشم زاجنإ متي
 
 اهتارقم دجوت بتاكم ةعبرأ لالخ نم يوهجلا ىوتسملا ىلع رضحيو ةئيبلاو ةاواسملاو بابشلا تالاجم يف يندملا عمتجملا تاردابم "ةنِطاوم ةكراشم" جمانرب معدي
 .طابرلاب هرقم دجوي ينطولا ديعصلا ىلع قيسنتلل بتكم ىلإ ةفاضإ .ةميسحلا-ناوطت-ةجنطو ةسام-سوس يتهجو ةيقرشلا ةهجلاو تاطس-ءاضيبلا رادلا ةهجب
  
 قوقحب ةفلكملا ةلودلا ةرازو عم ةكارشب 2020و 2018 نيب ةدتمملا ةرتفلا لالخ وروأ نويلم 13 نع ديزي ام ةميقب "ةنِطاوم ةكراشم" جمانرب يبوروألا داحتالا لِّومُي
 ةدحتملا ممألا بتكمو ،)يركزنب سيردا دهعم( ناسنإلا قوقح لاجم يف نيوكتلل ينطولا دهعملاو ،ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملاو ،ناملربلا عم تاقالعلاو ناسنإلا
 .برغملا يف يندملا عمتجملا ةكراشمبو ،ذيفنتلا يف كيرشك عيراشملا تامدخل
 

 

 قايسلا

 نوعبتتملا أجافت دقف .بابشلا دنع يسايسلا فوزعلا ةلوقم فيز نع ،يبرعلا عيبرلاب يمس ام فحز لظ يف 2011 لالخ برغملا هفرع يذلا يبعشلا كارحلا نابأ دقل
 :يلاتلا لاؤسلا حرطن انلعجي يذلا رمألا .يوعمج وأ يسايس راطإ يأ ىلإ نومتني اونوكي مل مهبلغأ نيذلاو عراوشلا اولتحا نيذلا بابشلا نم لئاهلا مكلا نم ءاربخلاو
 ؟ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا يف ةكراشملل ةقيرطك وأ ،مهئارآ نع ريبعتلل ةادأك جاجتحالا ريغ بابشلا ءالؤه دجي مل اذامل
 ةنطاوملا ةكراشملا لعف نم لعجت ةددجمو ةيكيسالك ريغ تاودأ ،ةيرمعلا مهتئف عم ةفيكتمو ةركتبم تاودأ بابشلا ءالؤه لك دجي مل امبر وه برقألا باوجلا ىقبي
 .ةيمومعلا تاسايسلا اياضق وأ ةصاخ ةفصب بابشلا اياضق نع نيرشابملا نيلوؤسملا عم اهب لهجلا وأ لصاوت تاونق دوجو مدع اضيأو ،احاتمو اسلس
 يذلا يرظنلا باطخلا كالهتسا نع اديعب لعفلا ىلع عجشتو ،ةيديدحتلاو ةيعادبإلا هتقاطل ةمئالم اهدجي ذإ ،ريبعتلل ةينفلا لاكشألل ليمي هتعيبطب بابشلا نألو
 .ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا يف ةكراشملا نع بابشلا فوزع نم هتباترب ديزي ام ابلاغ
  
 وحن اهب عفدلاو ةحورطملا تالاكشإلل ةيلمع لئادب حارتقاو شاقنلا قلخ يف مهاسي يذلا ،يلعافتلا حرسملا نم انيعم اعون عورشملا حرتقي ،قئاعلا اذه زواجتلو اذل
 .عقاولا ضرأ يف يلعفلا قيبطتلا
 روهمجلا مامأ اهضرعو ةيحرسم ضورع قلخ ىلع لمعي ،ةيملاعلا نيروهقملا حرسم ةسردم تاينقت ىدحإ وهو ىدتنملا حرسم ىمسي يذلا حرسملا نم عونلا اذه
 اذكه .ضرعلا عوضوم نع نيرشابملا نيلوؤسملا مامأ عفارتو شاقن ةيضرأ ىلإ وأ عقاولا رييغتل ةيلمع تاحرتقم ىلإ مجرتت نأ نكمي ،ةنيعم لولحو لئادب حرتقي يذلا
 مهت يتلا اياضقلا يف ةنطاوملا ةكراشملا يف بابشلا رود ةيوقتو زيزعتل كلذو مزتلمو يلاضن وه امو يريبعت ينف وه ام نيب عمجت يتلا ةيحرسملا ةينقتلا هذهل نكمي
 .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس
 لاغتشالا متيس اذكه .كلمتلا ةلهسو ةحاتم ةينف ةادأ ربع ،بابشلل ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةكراشملا ةيلمع ليهست يه ىربكلا "حارتقالا حرسم" عورشم ةياغ ىقبتو
 ،...دهاعملاو ةصاخلا ةيفاقثلا زكارملا ،ةفاقثلا رودو ةيفاقثلا زكارملا ،بابشلا رودك ،ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاسسؤملا لخاد طشنت ةيبابش تاعومجم ةسمخ ىلع وأ عم
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 ىلإ اهتمجرتو روهمجلا تالخدت ريراقت ةباتك مث روهمجلا عم ةيلعافت ضورع جاتنإل ةيرود بيرادتو نيتينف نيتماقإ لالخ نم يحرسملا عونلا اذه يف اهنيوكتو
 لوح - بيتك لكش ىلع - طسبم ليلد جاتنإ متيس امك .اهيلع ضوافتلا مث ضرعلا اهشقاني يتلا ةيلاكشإلاب ةرشابم ةينعملا تاهجلا مامأ اهعضو متي لولح تاحرتقم
 لجست ةينورتكلا ةصنم ىلإ ةفاضإ ٬عورشملا ةياهن دعب بابشلا نم نكمم ددع ربكأل ةحاتم اهلعجو اهميمعتل كلذو ٬اهتمرب ةبرجتلا نعو حرسملا نم عونلا اذه
 .ةيمقرلا هتغيصب ليلدلل جولولا ىلعو ٬ اهعبتت ىلع دعاستو ةبرجتلا روطت
 
 يف ةكراشملل ةيحارتقالا مهتردق يوقت ةيحرسم ةينقت ىلع بابشلا نيوكت ىلإ فدهي اعورشم هنوك اهصيخلت نكمي ةاخوتملا هجئاتنو هذيفنت تايلآو عورشملا فدهي
 .ينطولاو يوهجلا ديعصلا ىلع اهميمعتو ةينقتلا هذه رشن ىلإ ىعسيو ٬ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا
 

 

  ماهملا

 يف صصختم ينف ريبخ نع ثحبت اذل ٬يعيرشتلا حرسملاو نيروهقملا حرسم تاينقت ىلع بابشلا نيوكت ىلإ ةيعمجلا لغتشت »  حارتقالا حرسم « عورشم راطإ يف 
  : ةيلاتلا ماهملا عورشملا ديعص ىلع هل لكوت ٬يعامتجالا حرسملا
 

 ةينفلا تاماقالا ريراقت ةباتك •

 ، روهمجلا تالخدت ىلع ءانب تايصوت دادعا و عورشملا راطا يف ةمدقملا سمخلا ةيحرسملا ضورعلا لوح ريراقت دادعا •

 ، عورشملا راطا يف عفارتلا تالمحب ةصاخلا ةيبلطملا تافلملا ةباتك •

 .عورشملل يمييقتلا ماعلا عمجلا ريرقت ةباتك •

 

 ةبولطملا تالهؤملا

 
 :ةيلاتلا طورشلا مهيف رفوتت نأ عورشملل ميدقتلاب بغارلا ىلع بجوتي

 ،ةيعماج ةداهش •
 ،ةيبلطملا تافلملاو ،ريراقتلا ةغايصو ةباتك لاجم يف ةربخ •

 .ةباتك ةيبرعلا ةغللا ةداجا •
 

 

 ةماع تامولعم

  تاطس - ءاضيبلا رادلا ةهج عورشملل يبارتلا لاجملا

 رهشأ 6 عورشملا ةدم

  ةيتاذ ةريس – زيفحتلا ةلاسر حيشرتلا فلم
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