
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  فرصلا رماوأ ةعجارمل يلخادلا ةباقرلا ماظن

 ءاضعألاب عربتلا طيشنتل ةيدوعسلا ةي+خلا ةيعمجلل
 )راثيإ( ةيقرشلا ةقطنملاب

 
  

  



 

 

    :-ةمدقم 
 مييقتب بساحملا موقي ةيعمجلل ةيلاملا مئاوقلا ةيعقاوو ةحص نم دكأتلا دصقب
 ماظن نأ نم دكأتلا هل ىنستي Nل تابثإلا ةلدأ عمج كلذكو ةيلخادلا ةباقرلا ماظن
 يلاملا زكرملل ةيلاملا مئاوقلا ليلضت ىلإ يدؤت فعض طاقن نمضتي ال تايلمعلا

ً اديج "ةيلخادلا ةباقرلا" يلخادلا طبضلا ماظن ناك اذإف ،ةيعمجلا لcعأ جئاتنو
 تابثإلا ةلدأ عمج ةيلمع نم فيفختلا بساحملل نكm اهدنع هيلع دcتعالا نكmو
  .  حيحص سكعلاو

  

 تافورصملاو تاداريإلاب ةصاخلا ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ مييقت

    :-Gآلا بسح ةيعمجلل
  .تاداريإلا ةرودب ةصاخلا ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ ميقت ●
  . تافورصملا ةرودب ةصاخلا ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ مييقت ●

    :-تاداريإلا ةرود
    :-ةيلاتلا تاوطخلا نم تاداريإلا ةرود نوكتت
  .  عربتلا غلبم ليصحت ،عربتلا رمأ ليجست ،حناملا نم عربتلا رمأ ىقلت

 ةرودب تايلمعلا ةعجارمل ةيديهمتلا تاوطخلا" :تايلمعلا لخدم

   ".تاداريإلا
 لمع ةعيبط ىلع فرعتلا نم بساحملل دب ال ةعجارملا ةيلمعب ءدبلا لبق نم 
 كلذكو ،ةيعمجلا اهل عضخت يتلا �ناوقلا كلذكو ،اهيف �لماعلاو ةيعمجلا
 ىلع كلذ رثأ ديدحتو ةيعمجلا ةطشنأو لcعإل قيوستلا ةسايس ىلع فرعتلا

    :-يلي cيف اهصخلن فوس تاعربتلا عمج ةسايس
  



 

 

  

 :   قيوستلا ةسايس 

 تاداريإلا ثودح ةيلآ مهفل كلذو بساحملل يرورض رمأ قيوستلا ةطخ باعيتسا نإ
 دادعإ ةيلمع هسفن تقولا يف مدخت cك ،ةيعمجلا ةطشنأ قيوست نع جتنت يتلا

  .قيوست ةطخ

    :-ةينوناقلا تاـمازتلالا
  .اهب لومعملا ةمظنألاو �ناوقلاب ةيعمجلا مازتلا نم دكأتلا بساحملا ىلع بجي

    :-ةباقرلا رصانعو تايلمعلا قفدت
 نم نكm يتلاو تايلمعلا عباتت اهب متي يتلا ةغيصلا تايلمعلا قفدتب دصقي

 تناك اذإف ةيلخادلا ةباقرلا ماظن تاءارجإ ىلع يلوأ لكشب مكحلا بساحملل اهلالخ
ً اماقرأ تادنسلا هذه لمحتو اهدورو خيراتلً اعبت لجست تاكيشلاو ضبقلا تادنس
 عربتلا تايلمع عيمج نأ نم دكأتلا بساحملل نكm ءارجإلا اذه لالخ نمف ةلسلسم
 عفدي ام اذهو ، تاكيشلا يف ةددحملا اهتميقلً اقفوو اهلسلست بسح تلجس دق
 مث نمو ،اهتقدو ةيلمعلا هذه ةمالس نم دكأتلل ة�غص ةنيع رايتخا ىلإ بساحملاب

mوأ ةيمويلا تادنسلا هذه ميق �ب ام ةقباطملا ةلحرم ىلإ لاقتنالا هل نك 
  .  Nنبلا باسحلا يف ةلجسملا ميقلا عم ةيرهشلا
 تاءارجإلا نم ةعومجم نمضتي نأ نكm تاداريإلا ةرودب ةصاخلا تايلمعلا قفدت نإ-
     :-يلاتلا وحنلا ىلع اهميسقت نكm ثيحب ةيعمجلا لخاد ةيباقرلا

    :ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ
 موقي كلذ ىلع ًءانبو ،وضعلا وأ حناملا وأ عربتملا نم غلبملا يقلتب تاءارجإلا أدبت

 نوكي ثيح ادقن وأ كيش ناك ءاوس غلبملا مالتسا دنس رادصإب ةبساحملا مسق
 قبسم لكشب لسلستم مقر لمحي ضبقلا دنتسم نأب ملعلا عم خسن ةدع نم دنسلا



 

 

 عيزوتو ،ةدوقفملا تادنتسملا ىلع ةباقرلا تاءارجإ ليهستب كلذ حمسي ثيحب
    :-يلي cك "كيشلا ةروص" ضبقلا دنتسم خسن
  .ركش باطخ عم غلبملا ىلع لوصحلاب همالعإل ليمعلا ىلإ لسرت :ىلوألا ةخسنلا
  .ةبساحملا مسق ىلإ لسرت :ةيناثلا ةخسنلا
  .ةرادإلا يف ىقبت :ةثلاثلا ةخسنلا

    :-يلي ام نمضتي نأ بجي ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نإف ددصلا اذهبو
 يقلت ةيلمع يف رارقلا ذاختا ةيحالص هل لقتسم مسق وأ ةلقتسم ةرادإ دوجو
 يلاتلابو ،�حناملا عاضوأل ةعسوم ةسارد ءارجإب مسقلا اذه موقي ثيح ،تاعربتلا

 يف لخدتلا هل زوجي ال رتافدلا يف ليجستلاب موقي يذلا صتخملا صخشلا نإف
    .هاقلتملا تاعربتلل ريراقتلاو تادنتسملا دادعإ ةيلمع

    :-ضبقلا قاروأ ىلع ةـيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ
    .ً احضاوً اديدحت اهديدحتو ضبقلا تادنس رادصإ يف قح هل نم ةطلس ديدحت ●
 يتلا ىرخألا تاصاصتخالا �بو قاروألا هذه هتدهعب نم �ب ماتلا لصفلا ●

  .قودنصلا �مأ لثم هلمع ةعيبط عم ضراعتت
 ةزايح يفو �مأ ناكم يف اهعضوب كلذو ضبقلا قاروأ ىلع ةظفاحملا ●

  .لوئسم فظوم
 ةصاخلا تانايبلا عيمج اهيف لجست ضبقلا قاروأل ةصاخ ةيموي صيصخت ●

 بجي ام مهأو ،ءاضعألاو �عربتملا ىلع ةيعمجلا اهلجست يتلا تادنتسملاب
 خيرات ،هنم بوحسملا مسا ،باسحلا مسا ،تانايب نم ةيمويلا هذه هنمضتت نأ
  .عربتلا غلبم ،بحسلا
 قاروأ ةيمويب نودم وه ام �بو كنبلا فشك �ب ئجافم يرود درج لمع ●

  .ضبقلا
  .تاداريإلا غلابم نع ةيرود ريراقتلا دادعإ ●



 

 

    :-ةيدقنلا تاضوبقملا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ
 ىلإ تدأ ةوقلاب تفصتا نإ يتلا ةباقرلا ءازجأ نم اماه اءزج تاءارجإلا هذه ربتعت
 ةباقرلا ماظن يف اهرفوت بجاولا تاءارجإلا مهأ نإ ثيح ،ةعجارملا ةيلمع ليهست
    :-يه ةيدقنلا تاضوبقملاب صاخلا ةيلخادلا

 عيزوت ينعي لمعلا ميسقتو ،ةضراعتملا تاصاصتخالا لصفو لمعلا ميسقت ●
 دنتسم ميظنت لوألا ىلوتي ثيحب صخش نم ¡كأ ىلع ةيدقنلا مالتسا طاشن
 ثلاثلا امأ ،ضبقلا دنس يف ددحملا غلبملا ضبقب موقي ¢اثلاو ضبقلا

ً ايموي ةضوبقملا غلابملا عاديإ ىلوتي عبارلاوً ايبساحم كلذ ليجستب موقيف
  .كنبلا باسح يف

  .ةلسلستم اماقرأ لمحت يتلا "ضبقلا راعشإ" تالاصيإلا عبط ●
  .عفدلا نع ضبقلا تاءارجإ لصف ●
   .ئجافملا درجلا ●

 
 

    :-تاداريإلا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ مييقت
 قيرف لبق نمً ابلاغ متيو ،تاداريإلا ىلع ةباقرلا تاءارجإ فيصوت ءاهتنا دنع
 ةجرد ديدحتل تاداريإلا ىلع ةباقرلا ةرود مييقتب ةعجارملا سيئر موقي ،ةبساحملا
 ةعقوتملا فادهألل اهقيقحت ىدم قيرط نع ةمدختسملا ،ةباقرلا ىلع دcتعالا

 يه ام ررقي نأ ريدملا ىلع ،ةيدقنلا مالتسا ةيلمعل ًالثcمً cييقت يرجي cك
 يفاك لكشب ةيوق دعت يتلا تاداريإلا ةرود ىلع ةباقرلا ماظن يف تاءارجإلا

 تاءارجإلا ضعب بايغ نع ةجتانلا فعضلا طاقن يه امو ،اهيلع دcتعالا ناكمإل
  .ةيلاملا مئاوقلا يف يميقلا اه�ثأت ىدم ميقي نأ بجي يتلا ةبوغرملا

 



 

 

    :-تافورصملا ةرود
 ىلإ فدهت يتلاو اهنيب cيف ةلخادتملا تايلمعلا ةفاك تافورصملا ةرودب دصقي
 كلذ نع ةجتانلا تايلمعلا ىلإ ةفاضإلاب داوم ءارش وأ ةتباث لوصأ ىلع لوصحلا

    ةيعمجلل داوم ءارش وأ لصأ ءانتقا غلابم عفدب نمازت يتلاو
 لاصتالا كلذ يلي مث ،ةيعمجلا لخاد ءارش بلط دادعإب تافورصملا ةرود أدبتو
 داري يتلا ةهجلا ديدحتو ىرخألا تافصاوملاو راعسألا عوضوم ثحبو نيدروملاب
 تافورصملا ةرود يهتنتو ،لصألا وأ ةعاضبلا مالتسا متي كلذ دعبو ،اهنم ءارشلا
  .ةيعمجلا رتافد يف هليجستو ءارشلا ن§ عفدب

    :ةتباثلا لوصألا ةزايح
 ةنايصلا جماربو هتالcعتساو ىرتشملا لصألا عون ديدحت نم بساحملل دب ال
 ةقلعتملا ةيلcسأرلاو ةيدارإلا تافورصملا ديدحتو لصفلا دصقب كلذو هب ةقلعتملا
  .هب
 اهرمثتستو ةيعمجلا اهكلª يتلا ةتباثلا لوصألا �ب لصفلا يرورضلا نم هنأ cك
 نم كلذ ىلع بترتي امو )ةرجأتسم لوصأ( اهكلª الو اهرمثتست يتلا كلت �بو
 حمسيو تالجسلاو رتافدلا يف رهظت ىلوألاف ،cهنم لكب ةصاخ ةيبساحم تايلمع
 اهكالهتساب حمسي الو رتافدلاو تالجسلا يف ةيناثلا رهظت ال cنيب اهكالهتساب

 اهراجيإ لدب ىلإ ةفاضإلاب اهب ةقلعتملا تافورصملا عيمج ليجستب حمسي اإو
  .يونسلا

    :تايلمعلا قفدت
 تايلمعلا لسلست ةيلآ تافورصملاو ةزايحلا ةرودب صاخلا تايلمعلا قفدتب دصقي
 ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب ةتباثلا لوصألا ءانتقاو داوملا ءارش ءانثأ يرجت يتلا
 نم ةدمتعملا ةيلخادلا ةباقرلاب ةصاخلا تاءارجإلاو كلذ قفارت يتلا تادنتسملا



 

 

 تاظحالملا وأ تانراقملا لالخ نم كلذ ةفرعم بساحملل نكm ثيح ،ةيعمجلا لبق
  .ةرشابملا

    :ءارشلا تايلمع ىلع ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ
 كلذب ةيحالصلا بحاص نم ءارشلا بلط دادعإ لالخ نم ةداع ءارشلا ةيلمع أدبت
  .)يذيفنتلا ريدملا(
 عون ديدحتو نيدروملاب لاصتالا متي ةيلمعلا هذه دعبو ،ءارش بلط مظني

 ددعت لاح يف بسانملا دروملا رايتخاو اهراعسأ ديدحت كلذكو ةعاضبلا تافصاومو
 اهتافصاوم ةقباطم نم دكأتلا متي اهمالتسا دنعو ،ءارش رمأ مظني مث ،نيدروملا
 لاخدإ ةركذم" مالتسا ةركذم مظني ثيح ءارشلا رمأ يف ةروكذملا تافصاوملل
 دروملا همظني يذلا "ةروتافلا" عيبلا دنتسم تاباسحلا ةرئاد ىقلتت cك ".ةعاضب

 عيبلا رماوأو ءارشلا رماوأ �ب ةقباطملاو طبرلا ءارجإ نم تاباسحلا ةرئاد نكc mم
 .اهب ةصاخلا

 ،بساحملا اهمدختسي ةمهم ةادأ ةيدنتسملا ةقباطملا لكشت ماعلا ةياهن يفو
 �شي لاخدإ ةركذ® قفرت نأ نود تاباسحلا ةرئاد ىدل ءارشلا رماوأ رفوت نإ ثيح
 متحي ةلجآلا تايرتشملا نمض اهجاردإ نإف يلاتلابو ،قيرطلاب لازت ال ةعاضبلا نأ ىلإ
 هذه رثأ لعجي رتافدلاب اهتابثإ مدع لاح يفو .ةدملا رخآ ةعاضب نمض اهراهظإ
    .ةيلاملا مئاوقلل ةبسنلابً امودعم ةيلمعلا
 تاباسحلا ةرئاد ىلإ اهلاسرإو مالتسا ةركذم ميظنتو ةعاضبلا مالتسا نإف لباقملاب

 ىلع ًاليلد ربتعي ءارشلا رماوأ دروملا نم ةلسرملا عيبلا ةروتافب قفرت نأ نود
 نيدروملا تاباسح يف اهيلجست نم دب ال يلاتلابو نزاخملا ىلإ ةعاضبلا لوصو
  .تايرتشملا باسح ىلإ اهتفاضإو
 صخت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ ضعب ىلع فرعتلا بساحملل نكm مدقت cمو
    :ءارشلا ةيلمع



 

 

 .داوملا مالتساو نيزختلا ةرادإ نع ةلقتسم تايرتشملا ةرادإ دوجو ●
 حمسي ال يذلا عدوتسملا �مأ صاصتخا عم ةضراعتملا تاصاصتخالا �ب لصفلا ●

  .عيبلا ةروتاف وأ ءارشلا دنتسم دادعإب هل
  .ةلقتسم ةروصبو تاباسحلا ةرئاد لبق نم رتافدلا يف ليجستلا ●
 تانايبلا �بو نيدروملا نم لسرملا فشكلا �ب ام ةقباطملا تاءارجإ ●

  .رتافدلا يف ةلجسملا
  .ماعلا ذاتسألا يف مهديصر عم نيدروملل دعاسملا ذاتسألا ةدصرأ ةقباطم ●
  .ةلسلستم ةروصب ءارشلا رماوأ ميقرت ●

    :يعلسلا نوزخملا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ
 تاءارجإلا نم ةعومجم نمضتت نأ بجي نزاخملا ىلع ةميلسلا ةيلخادلا ةباقرلا نإ
    :اهنم ةمهملا ةيباقرلا
-يلي cع �لوؤسم اونوكي ثيحبً احضاوً اديدحت نزاخملا يفظوم تايلوؤسم ديدحت
:    

  .اهصحف نم ءاهتنالا دعب ةدراولا عئاضبلا مالتسا .١
  .عئاضبلا نم فرصنملاو دراولا اهب لجسي تاقاطب وأ تالجس كسم .٢
 دحلا نم تبراق cلك مهيدل ةدوجوملا ةعاضبلا ةيمكب �لوؤسملا مالعإ .٣

  .³دألا
    

    :-ةيدقنلا تاعوفدملا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ
    :-يلي ام نمضتي نأ بجي ةيدقنلا تاعوفدملاب قلعتملا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نإ

 ،فرصلا رمأ دادعإب موقي فظوم :ًالثمف ،ةضراعتملا تاصاصتخالا �ب لصفلا ●
  .رتافدلا يف ليجستلاب موقي ثلاثو ،هعقويو كيشلا مظني رخآو

  .عفدلاب ةقلعتملا كلت �بو ضبقلاب ةقلعتملا قودنصلا ةنامأ �ب لصفلا ●



 

 

 هذه لمحت نأ طرشب تاكيشلا بجو® عفدلا ةيلمع ءارجإب مازتلالا ةلواحم ●
   .ةلسلستم اماقرأ تاكيشلا
  .تاكيشلا رتفد يف اهيلع ةظفاحملاو ةاغلملا تاكيشلا قيزªو فالتإ مدع ●
  .تª دق عفدلا ةيلمع نأب ديفي دروملا نم راعشإ ىلع لوصحلا ●
  .كنبلا ىلإ لوحت ةدايز يأو قودنصلا تادوجومل ىلعألا فقسلا ديدحت ●
 رتافدلا يف ةدصرألا عم اهتقباطمو عورشملا قيدانصل ئجافملا درجلا ●

    :ةتباثلا لوصألا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ
    :-ةيلاتلا طاقنلا ةتباثلا لوصألا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نمضتي نأ بجي

    :-ةيلاتلا لcعألاب ةقلعتملا تاصاصتخالاو تايلوؤسملا ديدحت .١
  .ءارشلا ىلع ةقفاوملا ●
  .اهبيكرتو لوصألا مالتسا ●
  .ةارتشملا لوصألا ةميق عفد ●
    .ةيعمجلا ةسايسلً اعبت ةيلcسأرلا تافاضإلل ةيريدقت ةينازيم عضو .٢
 ،ةفلكتلا ،ءارشلا خيرات ،عونلا ،ددعلا �بي ةتباثلا تادوجوملل لجس ميظنت .٣

  .كالهتسالا ةيفيك
  .ةفلتخملا راطخألا دض لوصألا ىلع �مأتلا .٤
    .ةيلcسأرلا تاقفنلاو ةنايصلا تاقفن �ب ماتلا لصفلا .٥
    .ةتباثلا لوصألا عاونأ نم عون لك كالهتسال حيحصلا ساسألا ديدحت .٦
    .ة�غصلا تcهملاو تاودألاو رايغلا عطق ىلع ةباقرلا ماكحإ .٧
  .اهراجئتسا وأ لوصألا ءانتقا نم ةيداصتقالا ىودجلا ةسارد .٨
  .رتافدلا يف اهتدصرأ عم اهتقباطمو تاودألاو ددعلل ئجافملا درجلا .٩
  .ةيلcسأرلا تاقفنلاو ةيدارإلا تاقفنلا �ب زييمتلا  .١٠

 


