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I. يذيفنتلا صخلملا 

 ،2019 ربوتكأ 6 يف ،ةيناملربلا تاباختنالاو ،2019 ربمتبس 15 يف ةيسائرلا تاباختنالا يف نويسنوتلا توص ،ةروثلا نم تاونس عست يلاوح دعب
 اوماق ثيح  ةفلتخم بسنب ثالثلا ةيباختنالا ديعاوملا يف نيرضاح نويسنوتلا نوبخانلا ناك .2019 ربوتكأ 13 يف ةسائرلل ةيناثلا ةلوجلاو
 نم راسملا باش ام مغر ،ةلبقملا سمخلا تاونسلل مهتدايق اوبختناو مهتارايخ نع  و عارتقالا قيدانص مامأ ةيرح لكب مهتدارا نع ريبعتلاب
  .تابقع

 .ةركبم ةيسائر تاباختنا ،2019 ربمتبس 15 يف ،اهخيرات يف ةرم لوأل سنوت تدهش ،2019 ةيليوج يف يسبسلا دئاق يجابلا سيئرلا ةافو دعب
 نم ةيلاخ نكت مل ةافولا تقبس يتلا ةماعلا ةيسايسلا ءاوجألا نأ الإ ،ةيباختنالا ةمانزرلا ىلع رشابم لكشب ترثأ سيئرلا ةافو نأ نم مغرلا ىلع
 ةعجارمل 2019 ناوج يف نوناق عورشم حارتقا اهمهأ ؛لماوع ةدع ىلإ كلذ عجريو .ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيكراشملا نيب يسايسلا رتوتلا
 ديدعلاب لحارلا سيئرلا ةافو دعبو لبق داس يذلا ماعلا خانملا مستا ،كلذل ةجيتنو .نيحشرملا ضعب داعبتسا ىلإ فدهي يذلاو تاباختنالا نوناق
  .ةيباختنالا ةيلمعلا حاجن يف ةدارإلا فعاضو ،ةيسائرلا تاباختنالا ءارجإ ىلع ارطخ لكش يذلا رمألا .ةيسايسلا تابارطضالاو تابذاجتلا نم

 دادعتسالاو ةلمتحملا رطاخملا ةساردو رذحلا يخوت ىلع يندملا عمتجملا يف ةلعافلا تاهجلا هالعأ ةروكذملا بابسألا عيمج تثح دقو
 دوهجلا هذه نم ةدحاو يه و  ةيباختنالا تالمحلا ةبقارمب ةصاخلا ظقي انأ ةردابم   جردنت راطالا اذه يف و .اهيلع ءاضقلا وأ اهنم فيفختلل
 .يباختنالا راطإلا حالصإ ىلإ ةوعدلاو تاكاهتنالا رطاخم نم فيفختلاو ،ةيباختنالا ةيلمعلا ةيفافش زيزعت ىلإ فدهت يتلا

 يف ةيلودلا ةيفافشلا ةمظنمل ينطولا عرفلا يهو ،ةيفافشلا زيزعتو داسفلا ةبراحم ىلإ فدهت ةيحبر ريغ ةيسنوت ةمظنم يه ظقي انأ ةمظنم
 عيمج ةبقارمو دصرب ظقي انأ مزتلتف ،ةيفافشلل ةبسنلاب امأ .داسفلاو ةيفافشلا :نيروحم ىلع يسيئر لكشب ةمظنملا لمعت .2019 ماع ذنم سنوت
   .ةيباختنالا تايلمعلا كلذ يف امب اهتيفافش نامضل ةيسايسلا ثادحألا

 اًمئاد ةمظنملا صرحت ثيح  .2011 ةنسل يسيسأتلا سلجملا تاباختنا ذنم تاباختنالا ةظحالم لاجم يف ظقي انأل ةبرجت عبار وه عورشملا اذه
 ةلمحلا ةظحالم ىلإ ةلمحلا ليومتو ،عارتقالا مايأ ةظحالم نم ،ةيباختنالا ةيلمعلل ةفلتخملا بناوجلا ةيطغت لالخ نم تاربخلا عيونت ىلإ
 قايسلا بسانتل ةظحالملا ةيجهنم ةمظنملا قيرف روط ،ةقباسلا ةيناديملا ةربخلاو ةيلودلا تاسرامملا لضفأ ىلإ اًدانتسا .اهسفن ةيباختنالا
  ريرقتلا اذه ربتعي و  .سنوتل ديرفلا يعامتجالاو يسايسلا

 يطارقميدلا دهعملا" ةحناملا ةهجلا فرط نم يداملا معدلا ىلإ ةفاضإلاب نيرهش ةرتف لالخ عورشملا قيرف ينافتو ةيجهنملا هذه قيبطت جاتن 
 ."ينطولا
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 عورشملا لوح ةماع ةطسب .1
 عورشملا فادهأ .أ

 رورم دعب هنأ ذإ .ةيباختنالا تالمحلا ةظحالم لالخ نم ةيباختنالا ةيلمعلا ةهازنو ةيفافش نامض ىلإ ريصقلا ىدملا ىلع عورشملا اذه فدهي
 نينطاوملل ةيساسألا ةنامضلا تاباختنالا ةظحالمل يندملا عمتجملا تادوهجم لازت ال ،سنوت يف ةهيزنو ةرح تاباختنا لوأ ذنم تاونس ينامث
 تالمحلا ليومت ةظحالمب ءافتكالا مدع 2019 تاباختنا ةبسانمب ةمظنملا تأترا دقو .ةيباختنالا ةيلمعلا ةهازنو ةيفافش سيركت لجأ نم
 وحن ةيساسأ ةوطخ لثمي امم ،ماعلا يسايسلا خانملا ةمالسو ينوناقلا راطإلا مارتحا نم تبثتلل ةلمحلا ةطشنأ ةظحالم وحن عسوتلل ةيباختنالا
 ام وهو ،ةيباختنالا ةيلمعلا ةيفافشل ةلمتحملا تاديدهتلل ةقد رثكأ صيخشتو تاباختنالا لبق ام ةرتف لالخ ةطلسلا تايكيمانيدل لضفأ مهف
  ةيباختنالا ةيلمعلا ريس ىلع عالطالا ديزم و عضوأ ةروص نيوكت نم اننّكميس

 ريراقت اننكمت ،ثيح .ةيباختنالا تالمحلاب صاخلا ينوناقلا راطإلا حالصإ ةيلمع يف ةمهاسملا ىلإ عورشملا فدهيف ،ليوطلا ىدملا ىلع امأ
 يلاتلابو .ةلبقملا تاباختنالا يف اهبنجت  بجو يتلاو يباختنالا ينوناقلا راطإلا يف ةدوصرملا تارغثلاو بويعلا ديدحت نم ةظحالملا تاثعب
  .صوصخلا هجو ىلع ةلمحلا و ماع لكشب يباختنالا راطإلا حالصإ ةيلمع يف ةمهاسملا لجأ نم ةصرف  نوكتس

 ةدمتعملا ةظحالملا ةيجهنم لوح ةحمل .ب

 لالخ ةظحالملا ة/لمع ة/مهأ مهف ?إ 2019 ةنسل اهناوأل ةق&اسلا ة/سائرلاو ة/ع-,+*لا تا&اختنالا يف ةهازنو ةيفافش ةظحالم عورشم دنتسي
RS اهرودو ة/باختنالا ةلمحلا ةلحرم

T عتV-حا زXYلا م/ق ماXSSة-\حلاو ةها RS
T تا&اختنالا. 

 ةظحالملا ةيلمعل يفارغجلا راطإلا

 عيمج ىلع نيتعزوم نيترود يف ةيسائرلاو ةيعيرشتلا تاباختنالا ةبسانمب لمجملا يف اًيناديم اًبقارم 128 رشنب ةمظنملا تماق
 لماك ةيطغتب انمق ثيح ،جراخلاب ةيباختنالا رئاود تسلا ءانثتساب  ،ةرئاد 27 اهددع غلابلاو ةيروهمجلا لخاد ةيباختنالا رئاودلا
 .سقافصو لبان و سنوت ةيالو ةيلاتلا  ةيباختنالا رئاود ىلع مهميسقت مت يلاتلاب و  . لالخ نم ينطولا بارتلا
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 ةظحالملا ةيلمعل ينمزلا راطإلا

 :يلاتلا ينمزلا راطإلا بسح تاباختنالا ةظحالم قيرف رشن مت

  :ةيسائرلا تاباختنإلا نم ىلوألا ةرودلا

  ًاموي ةرشع ينثإ - ةيمسرلا ةيباختنإلا ةلمحلا ةرتف •
  يباختنإلا تمصلا موي باستحإب ،2019 ربمتبس 14 ىلا 12 موي نم •
 ربمتبس 14 - توأ 26 :ةظحالملا قيرف رشن ةرتف •

  :ةيعيرشتلا تاباختنإلا

 ًاموي نورشعو ديحو - ةيمسرلا ةيباختنإلا ةلمحلا ةرتف •
   2019 ربوتكأ 04 ىلا ربمتبس 14 موي نم •
  ربوتكأ 05 ىلا ربمتبس 07 :ةظحالملا قيرف رشن ةرتف •

  :ةيسائرلا تاباختنإلا نم ةيناثلا ةرودلا

  مايأ رشع - ةيمسرلا ةيباختنإلا ةلمحلا ةرتف •
  يباختنإلا تمصلا موي باستحإب ،2019 ربمتبس 14 ىلا 2 موي نم •
  ربوتكأ 12 ىلإ ربمتبس27 :ةظحالملا قيرف رشن ةرتف •

 
 ةدئاف رثكأ نوكيس دحاو عوبسأ لبق يناديملا قيرفلا رشن نأ انررق دقف ،اًموي 21 ةدمل ًايمسر ةلمحلا ةرتف ديدحت مت هنأ نم مغرلا ىلع

 ىلوألا ةرودلا
 ةيناثلا ةرودلا ةيعيرشتلا تاباختنإلا ةيسائرلا تاباختنإلا نم

 ةيسائرلا تاباختنإلا نم

20 28 16 



  

 

7 

 

 ةلمحلا قبست يتلا ةرتفلا يف ناديملا ىلع قيرفلا دجاوت نإف ،كلذ ىلإ ًةفاظا .ةبقارملا جذامنو ةيجهنملا رابتخاو ةماعلا ةئيبلاب مهفيرعتل
 .نيحشرتملاو بازحألا نم ضعبلا ىدل ًةداع تحبصأ يتلاو اهناوأل ةقباسلا تالمحلا دصر نم اننكمي ةيمسرلا

 ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملاب ةقلعتملا طباوضلا

 ةيبزحلا تامئاقلاو اهناوأل ةقباسلا ةيسائرلا تاباختنالل نيحشرتملا نم نيعم ددع رايتخا مت ،ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملل ريبكلا ددعلل ارظن
  .ةيباختنالا مهتالمح ةظحالمل لخادلاب ةيباختنالا رئاودلا عيمجب ةيعيرشتلا تاباختنالل ةحشرتملا ةيفالتئالاو

  :هاندأ نيحشرتملاو تامئاقلا ىلع رارقتسالا مت

 ةيعيرشتلا تاباختنالل ةحشرتملا تامئاقلا ��  ةيسائرلا تاباختنالل نوحشرتملا ��
 

 يورقلا ليبن
 دهاشلا فسوي
 يديبزلا ميركلا دبع
 وروم حاتفلا دبع

 يسوم ريبع
 وبع دمحم

 

 يمامهلا ةمح
 ةعمج يدهم
 قوزرم نسحم
 يحايرلا ميلس

 يقوزرملا فصنم دمحم

  

 سنوت بلق
 سنوت ايحت
 سنوت ءادن
 ةضهنلا ةكرح

 رحلا يروتسدلا بزحلا
 يسنوت شيع

 

 يطارقميدلا رايتلا
 ةيبعشلا ةهبجلا
 يسنوتلا ليدبلا
 سنوت عورشم

 

  :ةيساسأ ريياعم ةثالث ىلع ةينبم رايتخالا ةيلمع تناك دقو

t ةيباختنالا ةرتفلل ةقباسلا ءارآلا ربس جئاتن بسح حشرتملا وأ بزحلا ةيبعشو ةيليثمت، 
t حشرتملا وأ بزحلل ةيلاملا تاردقلا، 
t ةيضاملا تاباختنالا يف اهليومتو ةيباختنالا تالمحلا دعاوق قرخ يف قباوس مهل نيذللا نوحشرتملاو بازحألا.  

 .يورقلا ليبنو ديعس سيق نيحشرتملا تالمح ةعباتمب قيرفلا ماق دقف ،ةيسائرلا تاباختنالل يناثلا رودلا صخي اميف امأ
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 لمعلا قيرفل يميظنتلا لكيهلا

  :يتآلاك لمعلا قيرفل يميظنتلا لكيهلا مسقني
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  :نيظحالملا لمع ةيجهنم .1

 نييوهجلا نيقسنملا بيردت مت ،ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملا تالمحب ةقلعتملا تانايبلا ريفوت ىلع يناديملا قيرفلا ةردق نامض لجأ نم
 مهبيردت مهلمع ةرتف لالخ ةيسيئرلا مهتايلوؤسمو مهماهمب فيرعتلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةظحالملا ةيجهنم لوح )LTOs( دمألا يليوط نيظحالملاو
  ةداعلا يف  يتلا قرطلاو تاداعلا لوح ةلثمأب يناديملا قيرفلا دم بيردتلا لالخ مت امك .مهقرفب صاخلا ةظحالملا جمانرب طيطخت ةيفيك لوح
 نم بلط امك .ضرغلل اهميمصت مت يتلا ةظحالملا تارامتسا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيباختنالا تالمحلا لالخ اهوحن ىلع فرصتلل نوحشرتملا ليمي
 حرطو مهعم تاعامتجا دقع قيرط نع كلذو ،ةرئاد لك يف ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلخادتملا فلتخم عم تالاصتا ةماقإ نييوهجلا نيقسنملا
 .مهيلع يزكرملا قيرفلا فرط نم ةممصملا ةلئسألا نم ةعومجم

 ةيباختنالا تالمحلا ةظحالم .2

 :ةظحالم ىلع زيكرتلا يناديملا قيرفلا نم بلط

t ةظحالملا ةيلمعب ةينعملا ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملا عيمجل ةلمحلا ةطشنأ: 
t ةيعوبسألا قاوسألا 
t ءايحألاو لزانملا تارايز )Porte-à-porte( 
t ةماعلا تابسانملا 
t ةدابعلا رودو ةيعماجلاو ةينيوكتلاو ةيوبرتلاو ةيئافشتسالا تاسسؤملا لمشت (ةيمومعلا تاسسؤملا( 

 :ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلخادتملا عم تاعامتجالا .3

efS RSلخادتملا فلتخم عم ة̀,ا_م لصاوت تاونق ءانبل ةصرف تاعامتجالا هذه دعت
T نع ةم/ق تانا/ب رفوي نأ هنأش نم امم ،ة/باختنالا ة/لمعلا 

zSاد/ملا ق-\فلا مuدقتل ةصرف اضuأ دعت امt .ة/باختنا ةرئاد لq& ماعلا pTا/سلا خانملا
T لخادتملا ءالؤه ?إ ة/باختنالا تالمحلا ةظحالم دوهجوefS امم 

 لا ريغلا تالمحلا ةطش�أ صخت تامولعم �ع لوصحلا ة/ناqمإ نع ك/هان ،هنمأ نمض-و ق-\فلا لمع لهس� نأ هناqم~ب

 لبق نم تاعامتجالا هذهل ةيهيجوتلا جذامنلا مظعم ريفوت مت دقو .ةلمتحملا تازواجتلا دصرل يناديملا قيرفلا روضح نمضي امم اهنع نلعم
  .اهعمج مت يتلا تانايبلا ةدوج نامضل يزكرملا قيرفلا
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  همارتحا مدع وأ يباختنإلا نوناقلا نع جورخلا راطإلا اذه يف تازواجتلاب دصقي ×

 :كلذ يف امب مهتقطنمب ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلخادتملا فلتخم عم تاعامتجا دقع ةظحالملا ةيلمع راطإ يف نييوهجلا نيقسنملا نم بلط

t تاباختنالل ةيعرفلا تائيهلا:  
t نويلودو نويلحم نوظحالم( ىرخألا ةظحالملا قرف(:  
t نولقتسملاو ةيسايسلا بازحألا:  
t تدجو نإ( ةيلحملا مالعإلا لئاسو( 
 

 ةظحالملا ةيلمع نع ةقثبنملا جئاتنلا مهأ .2

 تالمحلا تارهاظت ظقu انأ وظحالم رضح دقو ،يلاوتلا ىلع ثالثلا ةيباختنالا تاقاقحتسالل ةيباختنالا تالمحلا ةيطغتب يناديملا قيرفلا ماق
  :يتآلاك ًةمسقم مهل تحيتا �YTلا ة/باختنالا

t 1723 :ةيسائرلا تاباختنالا نم ىلوالا ةرودلا 
t 3819 :ةيعيرشتلا تاباختنالا 
t 253 :ةيسائرلا تاباختنالا نم ةيناثلا ةرودلا 

 :تارهاظتلا هذه ةظحالم لالخ اهدصر مت يتلا تاظحالملا مهأ نم

 :ةيباختنالا ةلمحلل ةيمسرلا ةرتفلا مارتحا

 ةلمح ةطشنأ ميظنت ىلع بازحألاو ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملا بأد ةثالثلا ةيباختنالا ديعاوملا ةظحالم ةيلمع لالخ انل نيبت
 ىلإ ةفاضإلاب ،نيبخانلا نم ربكأ ددع باطقتسا فدهب كلذو ةيباختنالا ةلمحلل ةيمسرلا ةرتفلل حضاو قرخ يف ةيباختنإلا ةرتفلا لالخ  ةعنقم
  بازحألاو نيحشرتملا ةلواحم
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 مارتحإ مدعل رشابملا ريثأتلل ًارظن بناجلا اذهل ًةصاخ ًةيمهأ انيلوا دقو  .يباختنالا قافنالا فقس قرخ بنجتل ةيباختنالا مهتاقفن  فيزت
 نيسفانتملا عيمجل صرفلا ؤفاكت نامض أدبم نم  فعضيو ،فاصنإلاو ةهازنلا يأدبم ىلع ةلمحلل ةيمسرلا لاجالل تامئاقلاو نيحشرتملا
 ىلع قافنإلا دييقت  نأ امك ،صرفلا ؤفاكت ىلع ظافحلل يساسألا نماضلا ربتعي ةيباختنإلا تالمحلل ةيمسرلا ةلمحلل ةرتف رارقإ نإ .نييسايسلا
 ةمكحمو يرصبلاو يعمسلا لاصتالل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلاو تاباختنإلل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا( ةيباقرلا تائيهلل لاجملا حسفو ةلمحلا
   .ةيلودلاو ةينطولا ريياعملا مارتحإ فنك يفو فورضلا نسحأ يف ةيباختنإلا ةيلمعلا حاجن نامضو مهماهب مايقلل )تابساحملا

 :ةيمومعلا تاسسؤملا دايح مارتحا

 اهداتري يتلا ةيمومعلا قفارملا اهنم ةصاخ ،ةيمومعلا تاسسؤملا دايح قرخ لصاوت ةثالثلا ةيباختنالا ديعاوملا ةظحالم ةيلمع لالخ انل نيبت
 قفارم ضعبو طيحم لالغتسإ راطإلا اذه يف ةدوصرملا ةلثمألا نيب نمو .ةدابعلا رودو ةيئافشتسالاو ةيوبرتلا تاسسؤملاك ،نونطاوملا
 عيزوتل )ةنقرق دول(ةيمومعلا لقنلا لئاسو لالغتسإ ، ةيباختنإلا رئاودلا نم ديدعلا يف ةيباختنإلا تالمحلا ضارغأل ةيمومعلا تاسسؤملا
 .تالمحلا ةطشنأل )ةينيدلا نوؤشلا ةرازول عبات قفرم( دجاسملا طيحم لالغتسإو )سقافص( ةيباختنإلا جماربلا تايوطم

 :تاوصألا ءارش

 بارتقا عم ةصاخو ،ةفلتخم قرطبو ةيروهمجلا ءاحنأ عيمجب ةرهاظلا هذه  راشتنا ةثالثلا ةيباختنالا ديعاوملا ةظحالم ةيلمع لالخ انل نيبت
 تزواجت دق ةرهاظلا هذه نأ انل نيبلا نمو .ادقن لاومأ عيزوت ىتح تغلبو ةيسردم داومو ةيئاذغ تادعاسم ميدقت نيب تحوارت ،عارتقالا موي
 ةمورحملا قطانملل ةيعامتجالا عاضوألا ءوس لالغتسا ىلإ اساسأ فدهت بازحالا ضعب ىدل ةجهنمم ةسايس فسألل حبصتل ةيدرفلا ثداوحلا
 .ةشهلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تائفلاو

 :ةيلاتلا ةلثمألا ةدوصرملا ثداوحلا نيب نم ركذن

 يف ةصاخ ةيضايرلاو ةيريخلا تايعمجلل معد ميدقتو )ففق( ةيئاذغ تادعاسم ميدقت لالخ نم تاوصأ ءارش نع ءادصأ :1 سقافص •
 .سانلا نم ديدش متكت لظ يف ةيفيرلا قطانملا
 باختنال نينطاوملا ةوعد يف  ةيبزح ةمئاق نم ءاضعأ مايق يف لثمت ةيلابمرقب ةيعوبسألا قوسلاب تاوصأ ءارش ةهبش :2 لبان •

 .ةيسردم تاودا ىلع لوصحلا لباقم ةيسائرلا يف مهحشرمو ةيعيرشتلا يف ةمئاقلا
 .نينطاوملا ىلع لاومأ عيزوت ددصب ةديس دصر مت ثيح ،ةنانرفب ةيعوبسألا قوسلاب تاوصأ ءارش ةهبش :ةبودنج •
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 :يسايسلا راهشإلا

 نيحشرتملا ءادأ ىلع هريثأتو يسايسلا راهشإلا موهفم ةيبابضل يلجلا ريثأتلا ةثالثلا ةيباختنالا ديعاوملا ةظحالم ةيلمع لالخ انل نيبت
 ،يسايس راهشإ وأ ةيباختنا ةياعدك ةطشنألا ضعب فييكت لوح ةبراضتم تارارق انايحأ تردصأ يتلا ةيعرفلا تائيهلا ىلع ىتحو بازحألاو
 نيحشرتملاب اءادتقا ىربك ةيراهشإ تاتفال لامعتساب ةحشرتم تامئاق ةدع مايق ركذن امك .فرتحملا تارايسلا فيلغتب قلعتي اميف ةصاخ
 دصر لاثملا ليبس ىلع ةدوصرملا ثداوحلا نيب نم ركذن .ةيباختنالا ةلمحلا دعاوقو يباختنالا نوناقلل حضاو قرخ يف ةيسائرلا تاباختنالل
 ةكرح بزحل ةيراهشا ةتفال دصر ىلإ ةفاضإلاب ،ةجابو ديزوب يديسو ةنايرأ نم لكب سنوت عورشم بزح تامئاق تالفاحل فرتحم فيلغت
 ديقتلا مدع ريثأت ىلإ ديدج نم ةراشإلا انب ردجي راطإلا اذه يفو .1 لبانب ةرومعملا ةنيدم لخدم يف سنوت ايحت بزحل ىرخأو ةضهنلا
 نم مهنكمي نيسفانتملا ضعب لبق نم يسايسلا راهشإلا مادختسإ نأ ثيح ،صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا أدبم ىلع اهلهاجتو ةيباختنإلا نيناوقلاب
 .نيناوقلا كلت نومرتحي نيذلا نيسفانتملاب ًةنراقم ةفصنمو ةلداع ريغ تازايتمإب عتمتلا

 :ةيهاركلا باطخ

 ضعب يف ةيوهجلا ةقرفتلاو ةيهاركلا باطخل اروضح ةمظنملا وظحالم دصر ،تاباختنالل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةيعدرلا ريبادتلا بايغ لظ يف
 ال يتلاو 2011 ذنم يسنوتلا بعشلا اهظفل يتلا دئابلا ماظنلا تافلخم نم يناعت ةيسايسلا ةقبطلا تلازال ديدشلا فسأللو .ةيباختنالا ةطشنألا
 لب نيبخانلا ةلامتسال يدؤي نلو مل باطخلا اذه نا و اميس ةماع ةيسايسلا ةايحلا يف و ةصاخ يباختنالا قايسلا يف يبلس لماع ىوس لثمت
 ثداوحلا زربأ نيب نم ركذنو .ةمداقلا ةيباختنالا تاقاقحتسالا يف ةكراشملا نع مهفوزع نم و ةيسايسلا ةقبطلا نم مهروفن ديزم ىلا
  :لاثملا ليبس ىلع ةدوصرملا

 ةيدرفلا تايرحلا ةنجل دض نينطاوملل مهضيرحتو رافكلاب مهموصخل ةضهنلا ةكرح ةمئاقل ةعبات ةميخب نيلماعلا تعن :ةبودنج •
 .رافكلاب مهايا نيفصاو اهيدناسم و ةاواسملاو
 .شعاودلاب نييمالسإلل رحلا يروتسدلا بزحلا ةمئاق ةسيئر تعن :ودراب – 2 سنوت •

 :ينيدلا باطخلا لالغتسا

 ينيدلا باطخلل اهلالغتسا ةضهنلا ةكرح ةلصاوم ةيعيرشتلا تاباختنالا اهنم ةصاخو ةثالثلا ةيباختنالا ديعاوملا ةظحالم ةيلمع لالخ انل نيبت
 ضراعتي ام وهو ،ةيسايسلا ةحاسلا يف" مالسإلل نيلثمم"ـك مهميدقت ربع نيبخانلا دييأت بسكل تاهجلا يف نيفورعملا ةمئالاو ةينيدلا هوجوللو
 نيحشرتملا هاجت فنعلا و هركلا دلوي نأ هنأش نم امم ىرخا ةيحان نم ةيدقعلا نيبخانلا رعاشم زفتسيو ةيحان نم ةيباختنالا طباوضلا عم
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 ىقلأ ثيح ةضهنلا ةكرحل يبعش عامتجإب ةهجلاب فورعم ينيد هجو روضح لاثملا ليبس ىلع ةدوصرملا ثداوحلا نيب نم ركذنو .نيسفانملا
 ىلإ ةفاضإلاب ،ديزوب يديسب نايزوب لزنمب ةيوبن ثيداحأ و ةينآرق تايآب انيعتسم ةضهنلل تيوصتلا ةرورض نع ثدحتو عامتجالا يف ةملك
 .ةبودنجب نيبخانلا ىلع هريثأت ةلواحمو ملاسوب قوس يف ةضهنلا ةكرحل ةميخب ملاسوب عماجب سمخ ماما روضح

 :يباختنالا فنعلا

 يف مقافتو ىلوألا اهترود يف ةيسائرلا ةيباختنالا ةلمحلا نم ريخألا عوبسألا نم ةيادب يباختنالا فنعلا ةريتول اعافترا ةمظنملا وظحالم دصر
 .يداملا فنعلا ىلا لصتل يندملا عمتجملا يظحالم ىلع ةطلسملا تاقياضملا تلصاوت اميف .ةيعيرشتلا ةيباختنالا ةلمحلا

   :ثالثلا تالمحلا لالخ ةدوصرملا ثداوحلا زربأ نيب نم ركذنو

 .دهاشلا فسوي ةلمح طاشن يف هتقفاوم نودب ظحالملل ريوصتو ةقياضم :ةنايرأ •
 .يورقلا ليبن ةلمح يف نيلماع صاخشأ فرط نم ظحالملل ةقياضم :ةبونم •
 .رحلا يروتسدلا بزحلاو سنوت ءادن ةكرح بزح تالمح ىلع نيفرشملا فرط نم نيظحالملل ةقياضم :ناوغز •
 .وروم حاتفلا دبع ةلمح لالخ ظحالم ىلع يداملا فنعلاب ءادتعا ةلواحمو ةقياضم :2 سقافص •
 يف دهاشلا فسوي ةلمحو ةسوس يف يمامهلا ةمح ةلمح( نيروصمو نييفحص ىلع ءادتعالا امهيف مت نتيثيدح انوظحالم لقن •

 .)نيرصقلا
  .ءالمعلاب مهتعنو نيرصقلاب ةضهنلا ةكرح وضع لبق نم يسنوت شيع ةلمح ناوعأ متش :نيرصقلا •
 .ةضهنلا ةكرحل نيعبات نيطشانلا فرط نم انيظحالمل ديدهتو تاقياضم :سباق •
 هماغرإل كلذو ،ةضهنلا ةكرح ةمئاقل ماع عامتجا ةيطغت ددصب اناك نيظحالم يفتاه كاكتفا مت نيأ ،1 سنوت ةرئادب هيرابكلا ةثداح •

 .عامتجالا ىلإ جولولا نم نيجتحملا ضعبل ةوقلاب ةسارحلا ناوعأ عنم نيبي ويديف ليجست فذح ىلع

 ةيباختنالا تالمحلا ءاضعأ  لبق نم زازفتسالا و تاقياضملل افده نييمالعإلاو نييفحصلا بناج ىلا يندملا عمتجملا وظحالم ئتف ام
 بازحألا ةيزهاج و ةيدج لوح لؤاستلل انعفدي ام وهو ةيباختنالا ةلمحلا طباوضب لهج نم فسألل نوناعي نيذلا مهيقفارم و نيحشرتملل
 .لبقتسملا يف تناك ةيباختنا ةلمح يأ ضوخل تامئاقلاو
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 :ثالثلا ةيباختنالا تالمحلا تارتف يف ةدوصرملا تازواجتلا لوح ةماعلا تايئاصحإلا ضعب
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 تايصوتلا مهأ .3

 تايصوتلا ةحلصملا باحصأ

 :يباختنالا نوناقلا يف تاوصألا ءارش فيرعت ةعجارم ةرورض  • بعشلا باون سلجم
 عضو و زواجتلا اذه ميرجتل ةيعقاو رثكأ ريياعم ددحتل 161 لصفلا نم ىلوألا ةرقفلل ةيلاحلا ةغيصلا ةعجارم
 ةبسانتم ريغ ربتعت ةميرجلا يذهل دصرت يتلا ةبوقعلا انأ ركذلاب ردجي هنأ امك  .باقعلا نم تالفإلا ةرهاظل ٍدح
 كلذل ،ماعلا يئازجلا نوناقلا قايس يف ةوشرلا ةبوقعب ةنراقم ةياغلل ةلهاستم ربتعت يهف ،ةميرجلا ةروطخ عم
 ميرجتلا قاطن ةجلاعمل لصفلا اذه ةغايص يف عسوتلا ،تاوصألا ءارش حلطصم حيضوتب يصون اننإف
  .ةميرجلا هذه ىلع ةطلسملا ةبوقعلا يف رظنلا ةداعإب و  ،دودحملا

 مدعو يباختنالا نوناقلا يف يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ةيباختنالا تالمحلا جاردإ ةرورض •
 :ةئيهلا تاداهتجاب ءافتكالا

 ذخأ بعشلا باون سلجمل نكمي هنأ الإ ،ةماه دراوم يعامتجإلا لصاوتلا عقاوم ةبقارم بلطت نم مغرلا ىلع
 ىلع ةحشرتملا تامئاقلا ةطشنأل ةمظنم دعاوق عضو ربع يباختنإلا نوناقلا حيقنت لالخ نم ةيباجيإ ةوطخ
 ربع ةيباختنإلا ةياعدلا لئاسو موهفم حيقنت لقألا ىلع ناملربلا ىلع بجي .يعامتجإلا لصاوتلا عقاوم
 ديكأت ضرفو تامئاقلا ةبقارمل ةئيهلا اهيلع دمتعت ةينوناق ةدعاق قلخو ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ةفاضإ
 .تاحفصلا نم ديدعلا  كالتما عنمو ةدحاو ةيمسر ةحفص  كالتما

 هذه ىلع اءانب ةصاخ ،هطباوضو يسايسلا راهشالا موهفم حيضوت ديزم ىلع لمعلا ةرورض •
 :ةمزاللا سوردلا صالختسال ةقباسلا ةيباختنالا براجتلاو تاباختنالا

 ،نييسايسلا نيلعافلا هاجت ةمارصلاو دومجلاب زيمتت يتلاو ،ةيباختنالا تالمحلاب ةقلعتملا ةيلاحلا عناوملا رثؤت
 باون سلجم ىلع .تاباختنإلا لبق ةمئالم ةقيرطب نينطاوملا ىلإ لوصولل فدهت تايجيتارتسا عضو يف
 ىلعف ،يسايسلا راهشإلاو ةيباختنإلا ةياعدلا نمض جردنت يتلا ةطشنألا نيب دوجوملا طلخلا حيضوت بعشلا
 ةمعدملا ويديفلا عطاقم وأ تارايسلا ءاسكإ )Banderoles( ةريبكلا تاتفاللا لثم ميهافم دجن لاثملا ليبس
  .حيرصلا عنملا وأ ينوناقلا حوضولاب عتمتت ال ميهافم يهو كوبسيفلا عقوم ىلع
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 ايلعلا ةئيهلا

 تاباختنالل ةلقتسملا
 ةيجراخ رداصمب ةناعتسإلا ماظن نيسحت و ةعجارمب تاباختنإلل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا يصون •

 ةدحوم و ةحضاو تاءارجإ ريفوت و )دحوملا كابشلا( ةيباختنإلا تالمحلا ةمانزر ريفوت صوصخب
  .ةلخادتملا فارطألا عيمجل ةمولعملل ذافنلا نامضل
 ديدمت لالخ نم ةيمسرلا ةلمحلا ةرتف لبق نيبقارملل بيردتلا نم ىندأ دح نامضب ةئيهلا يصون •

  .نيكراشملاو نيبردملل مييقت وأ فارشإ ةيلآ ءاشنإو بيردتلا ةرتف
 نيبقارملا نم ربكأ ددع بادتنإل ةيفاكلا دراوملا ريفوتل طغضلاو ىلع لمعلا ةرورضب يصون امك •

 .ةيباختنإلا تالمحلا تارهاظتل عجنأ ةيطغت نامضل
 نم ققحتلا ةيناكمإ نامضل كلذو تافلاخملا نع غالبإلل ةحضاو تايلآ ءاسرإ ىلع لمعلا ةرورض •

  .ةيعرفلا تائيهلا لبق نم ةرشابم يندملا عمتجملا ريراقتو تاغالب
 ةمالس ةيامحل تايلآ ءاسرإل طغضلل يندملا عمتجملا تامظنم عم نواعتلا ةرورض •

  .ءاوسلا دح ىلع نيبقارملاو نيظحالملا

 ةيباختنالا ديعاوملا يف فنعلا ةريتو نم دحلاو ةيهاركلا باطخو ينيدلا باطخلا لالغتسا نع فكلا ةرورض نيحشرتملاو بازحألا
 ةيسايسلا ةقبطلا نيب ةوجفلا قيمعتو يباختنالا راسملا ريس ىلع ةريطخ تاساكعنا نم هل امل ةمداقلا
 ةينبم ةيباجيإ  ةيباختنإ تالمح ميظنتل ءوجللاب نيحشرتملاو بازحألا يصون، راطإلا اذه يف.نيبخانلاو
 نيوكت،ةيباختنإلا مهجمارب نمض ةيعقاو و ةحضاو تاسايس ميدقت ىلع لمعلا ،بخانلا لغاشم  ىلع
 نع مهتاباطخب يأنلا و يداملا وأ يظفللا فنع ىلإ ءوجللا نع مهيهنو لصاوتلا قرط لوح تالمحلاب نيلماعلا
 .تايوهجلاو ةيرصنعلا ،فنعلا ىلع عجشت تاباطخ يف ضوخلا

 ةقيقدو ةحضاو تامانزور ريفوتب قلعتي اميف ةئيهلا تارارقو يباختنالا نوناقلا مارتحا ةرورض  •
  .ةمداقلا ةيباختنالا ديعاوملا راطإ يف كلذو ةيباختنالا تالمحلا ةطشنأل

 مظتنم لصاوت ةانق ءاسرإو يندملا عمتجملا تامظنم دوهج عم نواعتلا نم ديزملا راهظإ ةرورض •
 بازحألا لمع لوح لضفأ ةروص سكعتلو اهماهم ليهست لجأ نم ةيباختنالا ةرتفلا لالخ
  .اهاياونو
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II. تاحلطصملا ةمئاق  

 ىلإ لصاوتتو ةلمحلا لبق )2( نيرهش قلطنت يتلا "ةيباختنالا ةرتفلا" نم اًءزج ةيباختنالا ةلمحلا ربتعت :ةيباختنالا ةلمحلا
 ةلمحلا مودتو .يباختنالا تمصلاو ،ةلمحلا ةلحرمو ،ةلمحلا لبق ام ةلحرم نمضتتو ،تاباختنالا موي
  .يباختنا دعوم لك ةبسانمب ةئيهلا اهعضت يتلا ةمانزرلاب اهتيادب خيرات طبض متيو اموي 21 ةيباختنالا

 ةطشنألا عيمج ةسماخلا هترقف يف يباختنالا نوناقلا نم 3 لصفلا اهفرع امك ةيباختنالا ةلمحلا لمشتو
 ،انوناق ةددحملا ةرتفلا لالخ بازحألا وأ مهودناسم وأ ةحشرتملا تامئاقلا وأ نوحشرتملا اهب موقي يتلا
 ثح دصق انوناق ةحاتملا بيلاسألاو ةياعدلا لئاسو فلتخم دامتعاب ةيباختنالا مهجماربب فيرعتلل كلذو
 .عارتقالا موي مهتدئافل تيوصتلا ىلع نيبخانلا

 زايحنالا مدعو نيحشرتملا ةفاك عم ةهازنو ةيعوضومب لماعتلا" هنأ ىلع دايحلا تاباختنالا نوناقلا فرعي :دايحلا
 وأ حشرتمل وأ ةحشرتم ةمئاقل ةيباختنالا ةلمحلا ليطعت وأ بزح وأ حشرتم وأ ةحشرتم ةمئاق يأ ىلإ
 ".نيبخانلا ةدارإ ىلع رثؤي نأ هنأش نم ام بنجتو ،ءاتفتسالا ةلمح يف بزحل

 تاسسؤملا دايح

 :ةيمومعلا

 بازحألا مارتحاب لوألا قلعتي ،نيفلتخم نييوتسم ىلع "ةيمومعلا تاسسؤملا دايح" موهفم يوتحي
 ةياعدلا نع ىأنمب نينطاوملا ةمدخل تلعج ةيمومع قفارمك ةيمومعلا تاسسؤملا دايحل نيحشرتملاو
 سفن ىلع اهفوقوو اهسفنب ةيمومعلا تاسسؤملا دايحب يناثلا ىوتسملا قلعتيو ،ةيباختنالاو ةيسايسلا
 تامدخلل يدايحلاو لداعلا مهجولو نامض ىلع اهلمعو ،نيحشرتملاو ةيسايسلا بازحألا عيمج نم ةفاسملا
 .اهدحأل ليضفت وأ ءاصقإ يأ نود اهمدقت يتلا

 تيوصتلا مدع ىلع هثحل وأ نيعم بزح وأ ةمئاق وأ حشرمل تيوصتلا لباقم صخشل حنمُت ةأفاكم يأ وه :تاوصألا ءارش
 ريغو مومحم يسفانت يسايس خانم لظ يف مظنت تاباختنا يأ لالخ ةرركتمو ةعئاش ةسرامم يهو
 اهعبتت ةبوعص نم قمعت ةسرامملا هذه ةعيبط نأ امك .ةهازنلاو ةيفافشلا دعاوقل رابتعا يأ نود فيرش
 .ةعقوتم ريغ قرطبو ةقلغم باوبأ فلخ بلاغلا يف ثدحت اهنأل اهتابثإو

 بيلاسأ دــمتعت اناجم وأ يدام لباقمب ةياعد وأ راـــهشإ ةّيلمع ّلك" هنأ ىلع يباختنالا نوناقلا فرعي :يسايسلا راهشإلا
 بزحل وأ جمانربل وأ فقومل وأ صخشل جيورتلا ىلإ فدـهتو ،مومعلل ةهجوم ،يراجتلا قيوستلا تاينقتو
 وأ ةّيعمسلا مالـعإلا لئاسو ربع مهتارايتخاو مهكولس يف ريثأتلا وأ نيبخانلا ةلامتسا ضرغب ،يسايس
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 لئاسولا وأ نكامألاب ةزكرم ،ةلقنتم وأ ةتباث ةّيراهشإ طئاسو ربع وأ ،ةّينورتكلإلا وأ ةبوتكملا وأ ةّيرصبلا
  ".ةصاخلا وأ ةيمومعلا

 قرعلا ساسأ ىلع ةصاخ ،ةنيعم ةعومجم دض زيحتلا نع ربعت ةيديدهت وأ ةئيسم ةباتك وأ باطخ لك وه :ةيهاركلا باطخ
 ".ةيسنجلا لويملا وأ نيدلا وأ

 باطخلل ةماع ةفصب ةيسنوتلا ةينوناقلا ةموظنملا يفو يباختنالا نوناقلا يف حضاو فيرعت دجوي ال :ينيدلا باطخلا
 بصعتلاو فنعلاو ةيهاركلا ىلإ ةوعدلا عنمك ىرخألا ميهافملا ضعب عم طبار داجيإ ناكمإلاب نكلو .ينيدلا
 باطخلا ةظحالم ةيلمع تلمش دقو .ةدابعلا رود يف ةيباختنالا ةياعدلا عنمو نيدلا ساسأ ىلع زييمتلاو
 يسايسلا نأشلا لاخدإب كلذ ناك ءاوس ،ينيدلاو يسايسلا نيب طلخلا دصر 2019 تاباختنا لالخ ينيدلا
 .يسايسلا نأشلا يف نيدلاب جزلاب وأ ينيدلا راطإلا يف

 فنع يأ هنأ ىلع هفيرعت ناكمإلابو .يباختنالا فنعلل اًحضاو اًفيرعت يباختنالا ينوناقلا راطإلا نمضتي ال 
 وأ نيسفانم اوناك ءاوس ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلخادتملا نم يأ دض هجوم يونعم وأ يدام وأ يظفل
  .ةيباختنالا تالمحلا ةطشنأ راطإ يف كلذو ،نينطاوم وأ نييفحص وأ نيظحالم وأ نيبقارم
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III. ةيباختنالا تالمحلل يسايسلاو ينوناقلا راطإلا ليلحت 

 ةيباختنالا تالمحلل ينوناقلا راطإلا ليلحت .1

 ددع يساسألا نوناقلا رودص ذنم يباختنالا ينوناقلا ماظنلا يف ةدوصرملا تارغثلاو ةينوناقلا تايلاكشإلا زربأ ىلإ ليلحتلا اذه لالخ ضرعتنس
 .ةيباختنالا تالمحلا مظنت ةيقيبطتو ةيبيترت صوصن نم كلذ يف امب ،مويلا ىلإ ءاتفتسالاو تاباختنالاب قلعتملاو 2014 ةنسل 16

 :ةلمحلا لبق ام ةرتفو ةيباختنالا ةلمحلل ةيمسرلا ةرتفلا

 لوح امئاق لازي ال لاكشإلا نأ الإ ،ةيباختنالا ةرتفلا لالخ يسايسلا راهشإلل هعنم يف اًمامت اًحضاو ناك يباختنالا نوناقلا نأ نم مغرلا ىلع
 ةسماخلا هترقف يف يباختنالا نوناقلا نم ثلاثلا لصفلا فرعي ثيح ،ةلمحلل ةيمسرلا ةرتفلا ءدب لبق ةيباختنالا ةياعدلل حضاو عنم دوجو مدع
  :اهنأ ىلع ةيباختنالا ةلمحلا

 جمانربلاب فيرعتلل ،انوناق ةددحملا ةرتفلا لالخ بازحألا وأ مهودناسم وأ ةحشرتملا تامئاقلا وأ نوحشرتملا اهب موقي يتلا ةطشنألا عومجم"
 مهتدئافل تيوصتلا ىلع نيبخانلا ثح دصق انوناق ةحاتملا بيلاسألاو ةياعدلا لئاسو فلتخم دامتعاب ءاتفتسالاب قلعتملا جمانربلا وأ يباختنالا
 ".عارتقالا موي

 قرخ لاح يف ةحيرص ةبوقع ىلع هرثإ صيصنتلا متي ال يذلاو يباختنالا نوناقلا يف ريجحتلا وأ عنملا نم عونلا اذه رتاوت ظحالملا نمو
  .ةينوناقلا ةدعاقلا

  :تاوصألا ءارش

 ءارش تايعضو ىلع هقيبطت اننكمي يتلا لصفلا نأ ذإ .ةيلاحلا هتغيصب يباختنالا نوناقلا يف تالاكشإلا زربأ دحأ تاوصألا ءارش فيرعت دعي
 .يعقاو ريغو اًضماغ هرابتعا اننكمي اًفيرعت مدقي داكلاب لب ،ةحارص ىتح هركذي ال تاوصألا

 فلأ نم ةيلام ةيطخبو تاونس ثالث ىلإ رهشأ ةتس نم نجسلاب بقاعي" هنأ ىلع يباختنالا نوناقلا نم 161 لصفلا نم ىلوألا ةرقفلا صنت ذإ
 :رانيد فالآ 3 ىلإ
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 كاسمإلا ىلع بخانلا لمحل لئاسولا سفن لمعتسا وأ بخانلا ىلع ريثأتلا دصق ةينيع وأ ةيدقن تاعربت ميدقت ددصب هطبض ّمت صخش لك • 
 ".هدعب وأ هءانثأ وأ عارتقالا لبق كلذ ناك ءاوس تيوصتلا نع

 نم تالفإلا ريبك لكشب مقافي نأ هنأش نم امم ،ميرجتلل ةيعقاو ريغ ريياعم عضت ةيلاحلا اهتغيصب 161 لصفلا نم ىلوألا ةرقفلا نأ اذإ انل نيبتي
 يف ةوشرلا ةبوقعب ةنراقم ةياغلل ةلهاستم اهرابتعا ناكمإلاب ذإ ،ةميرجلا ةروطخ عم ةبسانتم ريغ ربتعت ةبوقع دصرت اهنأ ىلإ ةفاضإلاب ،باقعلا
 ي امك .ماعلا يئازجلا نوناقلا قايس

 ةوشرلاو ةوشرلا ةلواحم لمشت ال ةيلاحلا ةغيصلا نأ ثيح ،دودحملا ميرجتلا قاطن يهو الأ ،ىرخأ ةيلاكشإ لصفلا اذه لالخ نم انل نيبت
 نيبخانلا عانقإل مهذوفن نومدختسي نيذلا نييموكحلا نيلوؤسملا ةصاخو تاوصألا ىلع لوصحلا لباقم ةيفيظولا دوعولا ةضياقمو ةيعامجلا
 اًضيأ ميرجتلا لمشي نأ بجي امك .ضفرلا ةروص يف ينهملا باقعلاب ديدهتلا عم ددحم حشرمل تيوصتلل مهيسوؤرم ىلع ريثأتلا وأ ماع لكشب
 ىلع رتستلاب نوموقي نيذلا كئلوأو مهتاوصأ عيب نولبقي نيذلا نيبخانلا كلذكو ةيباختنالا ةوشرلاA تاوصألا ءارش تالماعم يف طيسولا
  .تاوصألا ءارش تايلمع

 باطقتسا تايدجبأ نم راق ءزج ىلإ تلوحت يتلا ةرهاظلا هذهل امقافت دجن ،2019 ىلإ 2014 ذنم ةقباسلا ةيباختنالا ديعاوملا ىلإ عوجرلابو
 ةبسانمب ةمظنملا قيرف اهارجأ يتلا يأرلا عالطتسا جئاتن هتنيب امك ،ةسرامملا هذه عم نينطاوملا نم ةريبك ةحيرش عيبطت تسركو نيبخانلا
  .2018 يف ةيدلبلا تاباختنالا

  :اهليومتو ةيباختنالا تالمحلا ريس ىلع هرثأو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مادختسا

 ،نمزلا هيلع افع دق تاباختنالا نوناقلا نأب مزجلا انناكمإب ،ةيباختنالا تالمحلا يف يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مادختساب رمألا قلعتي امدنع
 ناك 2014 ةنسل يباختنالا نوناقلا ةغايص دنع ةيباختنالا تالمحلل عرشملا روصت نأ ذإ .ةيلاحلا ةيجولونكتلا تاروطتلا عم ةنراقملاب ةصاخ
  .ةثيدحلا تايجولونكتلا عقاو فسألل يراجت ال ةيكيسالك ةيئاعد بيلاسأب ايفتكم ،ةملكلا ىنعم متأب ايكيسالك

 قاقحتسا لك باقعأ يف يندملا عمتجملا فرط نم لصاوتملا طغضلاو نييسايسلا نيلعافلا فلتخم نم لئاسولا هذهل ءوجللا ديازت عمو
 هركذ مدع نم مغرلا ىلع ةيبيترتلا اهتطلس قيرط نع يضارتفالا ءاضفلا ريطأتل ةلواحمب تاباختنالل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا تماق ،يباختنا

 ةيباختنالا ةياعدلا بيلاسأب قلعتي اميف ةماعلا ةلمحلا دعاوق لاونم ىلع جسنلاب كلذو ،ةيباختنالا ةياعدلا لئاسو نم ةليسوك ةحارص
 تانيودتلل )Sponsoring( ميعدتلا ةينقت مادختساب نيحشرتملل ةئيهلا رارق حمس ،ةيسائرلا تاباختنالا لالخف .يسايسلا راهشالا عنم تاءانثتساو
 ميعدتلاب ةقلعتملا تاقفنلا جاردإ متي نأو ،ةيبنجألا ةلمعلاب ال ةيلحملا ةلمعلاب ميعدتلا اذه نوكي نأ ةرورضك ،ةنيعم طورش دودح يف ةيئاعدلا
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 ةماعلا دعاوقلاب ةوسأ ةيعيرشتلا تاباختنالا لالخ تانالعإلاو ميعدتلا عنم مت امك .ةلمحلا ةيباسحب )Facebook Ads( كوبسيافلا تانالعإو
 يضارتفالا ءاضفلا ةبقارمب ةئيهلا تماق امك .مهاوس نود ةيعيرشتلا تاباختنالل نيحشرتملل ءانثتسالا اذه حنمت يتلاو ةيباختنالا تالمحلل
 دعاوقب ةقلعتملا تازواجتلاو تالالخإلا ىلع فوقولل كلذو ،كوبسيافلا ىلع ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملل ةيمسرلا تاحفصلا ديدحتلابو
  .ةماع ةفصب يباختنالا نوناقلابو ةلمحلا

 رمألا قلعتي امدنع ةصاخ ،ديدحتلاب كوبسياف ىلعو ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع تالمحلا عبتت ةبوعص يف يقيقحلا لاكشإلا لثمتي ،نكلو
 Ads( كوبسيافلاب ةصاخلا "تانالعإلا ةبتكم" ىلإ جولولا ىلع ةئيهلا ةردق مدع مهألا لقرعملا لماعلا دعيو .ةيباختنالا تالمحلا ليومت دصرب

Library( ةيفارغجلا ةعقرلاو ةيفارغميدلا حئارشلا ىلإ ةفاضإلاب اهل ةدوصرملا غلابملاو اهلاوز دعب ةقباسلا تاميعدتلاو تانالعإلا نيبت يتلاو 
 قح سنوت حنمل هيلع طغضلاو عقوملا ةرادإ عم لصاوتلل سنوت يف يندملا عمتجملاو ةئيهلا تالواحم مغرو .تانالعإلا هذه اهوحن ةهجوملا
  .ةلوذبملا دوهجلاو تالواحملا لك عم اهلعافت مدعو ةرادإلا دومج لظ يف ةجيتن ىلإ دوهجلا هذه ضفت مل ،ةلصفملا تانالعإلا ةبتكم ىلإ ذافنلا

  يباختنالا نوناقلا يف "يسايسلا راهشإلا" موهفم

 ةياعدلا عم دراولا طلخلاو يسايسلا راهشإلا موهفم فيرعت يف ةسوململا ةيبابضلا نيبتت ،يباختنالا نوناقلل ةمظنملا ميهافملا يف نعمتلا دنع
  :هنأ ىلع يسايسلا راهشالا فّرع دق ثلاثلا لصفلا تاذ يف عرشملا نأ ذإ .ةيباختنالا

 وأ صخشل جيورتلا ىلإ فدـهتو ،مومعلل ةهجوم ،يراجتلا قيوستلا تاينقتو بيلاسأ دــمتعت اناجم وأ يدام لباقمب ةياعد وأ راـــهشإ ةّيلمع ّلك"
 وأ ةّيرصبلا وأ ةّيعمسلا مالـعإلا لئاسو ربع مهتارايتخاو مهكولس يف ريثأتلا وأ نيبخانلا ةلامتسا ضرغب ،يسايس بزحل وأ جمانربل وأ فقومل
 ".ةصاخلا وأ ةيمومعلا لئاسولا وأ نكامألاب ةزكرم ،ةلقنتم وأ ةتباث ةّيراهشإ طئاسو ربع وأ ،ةّينورتكلإلا وأ ةبوتكملا

 ةيباختنالا ةياعدلا سكع ىلع ،"يراجتلا قيوستلا تاينقتو بيلاسأ دامتعا" وهو الأ يروحمو يساسأ رايعمب يسايسلا راهشإلا طبر ،يلاتلابو
 تاعمجتلاو بكاوملاو تاضارعتسالاو ةّيمومعلا تاعامتجالاو تانالعإلا" يف لثمتت يتلاو ،اهعاونأ يباختنالا نوناقلا نم 59 لصفلا ددح يتلا
 يسايسلا راهشإلا دييقت نإ ".ةياعدلا لئاسو نم اهريغو ةّينورتكلإلاو ةبوتكملاو ةيرصبلاو ةيعمسلا مالعإلا لئاسو فلتخمب ةينالعإلا ةطشنألاو
 اهضعب فينصتو بازحألاو نيحشرتملا فرط نم ةدمتعملا لئاسولا فييكت لوح ةبراضتم تاليوأت ىلإ يضفي نأ هنأش نم ديحولا رايعملا اذهب
  .يباختنالا نوناقلا نم 154 لصفلا ماكحأ هيضتقت امك رانيد فالآ 10و فالآ 5 نيب حوارتت ةيلام تابوقع هنع رجنت يسايس راهشإك
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  ةيمومعلا دراوملا لالغتسا

 نإف ،يباختنالا نوناقلا نم 53 لصفلا يف بزح وأ حّشرتم وأ ةحّشرتم ةمئاق ةدئافل ةيمومعلا دراوملا لالفتسال حيرصلا عنملا نم مغرلا ىلعو
 ذإ .يباختنا دعوم لك عم نايعلل رهظت تئتف ام يتلا رهاوظلا نم ديدعلا ةهجاوم لجأ نم ميعدتلا نم اديزم بلطتي لازي ال لعفلا اذه ميرجت
 )عافدلا ريزوو ناملربلا سيئرو ةموكحلا سيئر( ةيسائرلا تاباختنال نييسايس نيلوؤسم حشرت يف تلثمت ةقباس 2019 تاباختنا تدهش
 نم ةبيرلاب عفدي نأ هنأش نم ام وهو ،ءاوسلا دح ىلع ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنالل اوحشرت نيذلا باونلا نم ريبك ددع ىلإ ةفاضإلاب
 .هدلقتي يذلا بصنملل ارظن هنيعب حشرتم وأ يسايس فرط ةدئافل ةيمومعلا دراوملا لالغتسا تاهبش

 ةيباختنالا تالمحلل ماعلا يسايسلا خانملا ليلحت .2

 تاباختنا لآم لوح ةيؤرلا يف ةيبابضو ةيسايسلا ةحاسلا ىلع نيلعافلا ءادآ يف بذبذتب 2019 تاباختنا ةبسانمب ماعلا يسايسلا خانملا زيمت
 ةيليوج 25 يف يسبسلا دياق يجابلا قباسلا سيئرلا ةافو يف اساسأ تلثمت يتلاو ،ةيمتح ةفصب اهيلع ترثأ يتلا فورظلا ببسب كلذو ،2019
 لاجآلل لاثتمالا لجأ نم ربمفون 17 يف مظتنتس تناك يتلا ةيسائرلا تاباختنالل ينمزلا راطإلا ميدقت نيعت ،سيئرلا ةافو رثإ ىلع ذإ .2019

 دقو .ةيروتسدلا نيميلا تقؤملا سيئرلا ءادأ نم اًموي 90 زواجتت ال ةدم يف ةيروتسدلا نيميلا ديدج سيئرلا يدؤي نأ يضتقت يذلا ةيروتسدلا
 ةديدجلا ةمانزرلا ديدحي اًرارق تاباختنالل ةرقتسملا ايلعلا ةئيهلا سلجم ردصأو هتاذ مويلا يف ةيروتسدلا نيميلا تقؤملا سيئرلا ىدأ
 .ةيسائرلا تاباختنالل عارتقا مويك ربمتبس 15 نييعت اهاضتقمب متو ،ةعقوتملا ةيسائرلا تاباختنالل

 30 يف يباختنالا نوناقلل ليدعت ىلع ةقداصملا تمت ،جئاتنلاو تاحشرتلاب ةقلعتملا نوعطلل ةل-�طلا لاجآلاو قيضلا ينمزلا راطإلا ىلإ رظنلابو
 .ةيروتسدلا لاجآلا مرتحت نيترودب اهناوأل ةقباس ةيسائر تاباختنال لضفأ ةصرف قلخي نأ هنأش نم امم ،2019 توأ

 دهاشلا فسوي ةموكحلا سيئر مهيف امب ، 2019 ربمتبس 15 يف ةسائرلا قابسل اًحشرتم نورشعو ةتس سفانت ،حضاو حشرم دوجو مدع عمو
 قبسألا ةيروهمجلا سيئرو يديبزلا ميركلا دبع قباسلا عافدلا ريزوو وروم حاتفلا دبع ةضهنلا ةكرح بزح ءامعز دحأو ناملربلا سيئر بئانو
 يلي اميفو .دّيعس سيق يروتسدلا نوناقلا ذاتسأ و يورقلا ليبن "ةمسن" ةيمالعإلا ةسسؤملا بحاصو لامعألا لجرو يقوزرملا فصنم دمحم
 :نيحشرتملل ةلماكلا ةمئاقلا
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 نيظحالملا ةقياضم اهيف مت ثداوح ةدع دصر مت ذإ ،ةلمحلا نم نيريخألا نيعوبسألا يف فنعلا ثادحأ يف ادعاصت ةيباختنالا تالمحلا تدهش
 .يداملا ىتحو يظفللا فنعلا ىلإ الوصو تاديدهتلاو تاقياضملا نيب تحوارت ،نيحشرتم ةدع ةطشنأب نييفحصلاو

 ليبنو دّ◌�Tس س�ق ءاجو ،ةقلطملا ة/بلغألا efSحشرملا نم يأ ققحu مل ث/ح ة/ناث ةرود ىلإ تاباختنالا تبهذو مهتاوصأب نويسنوتلا ىلدأ
 نم ةئاملا يف 15.58 ىلع يورقلاو تاوصألا نم ةئاملا يف 18.40 ىلع ديعس لصح ثيح تيوصتلا نم ىلوألا ةلوجلا يف ةرادصلا يف يورقلا
 .تاوصألا

 ةيعيرشت ةيباختنا تالمح ميظنت يف حجنت مل يتلا ةيسايسلا بازحألا ىلع اهلالظب ةيسائرلا تاباختنالا نم لوألا رودلا جئاتن تقلأ دقو
 ةلقتسملا تامئاقلا سكع ىلع ،بازحألا نم ربكألا ليصفلا فرط نم ةيكيسالكلا ةيئاعدلا بيلاسألا سفنل رارتجاو راركت انظحال ذإ .ةحجان
  .نيبخانلا عم ةديدج لصاوت لبس قلخل ةلواحمو ةيباختنالا اهتالمح قالطإ يف ةقابس تناك يتلا ةيفالتئالاو

 بزحلا/ءامتنإلا حشرتملا ددعلا بزحلا/ءامتنإلا حشرتملا ددعلا
 ةضهنلا ةكرح وروم حاتفلا دبع 14 ةيبعشلا ةهبجلا يوحرلا يجنم 1
 سنوت ايحت دهاشلا فسوي 15 يطارقميدلا رايتلا وبع دمحم 2
 لقتسم روصنم رمع 16 رحلا يروتسدلا بزحلا يسوم ريبع 3
 لقتسم ديعس سيق 17 سنوت بلق يورقلا ليبن 4
 لتكتلا خافخفلا سايلإ 18 يروهمجلا يبعشلا داحتالا يحيارملا يفطل 5
 ديدجلا نطولا ةكرح يحايرلا ميلس 19 يسنوتلا ليدبلا ةعمج يدهم 6
 لمألا بزح يموللا ىملس 20 لقتسم يلابجلا يدامح 7
 ينطو ينب يدياعلا ديعس 21 لقتسم يمامهلا همح 8
 لقتسم ديعس يفاصلا 22 ةدارإلا سنوت كارح يقوزرملا فصنم دمحم 9

 لقتسم لولج يجان 23 لقتسم يديبزلا ميركلا دبع 10
 لقتسم رايبلوب متاح 24 سنوت عورشم قوزرم نسحم 11
 مامألا ىلإ سنوت ةكرح يكيربلا ديبع 25 لقتسم يرونلا ريغصلا دمحم 12
 ةماركلا فالتئإ فولخم نيدلا فيس 26 ةبحملا رايت يدماحلا يمشاهلا 13
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 ىلع اهدوجو رصتقا ثيح ،ةيباختنالا رئاودلا نم ريبك ددع يف ةيفاضإ دوهج يأ لذب مدع ىرخأ بازحأ جاهتنا قايسلا سفن يف انظحال امك
 يسايسلا نأشلا نع نينطاوملا فوزعب اساسأ زيمت يسايسو يباختنا خانم لظ يف كلذو ،ةيباختنالا ريشانملا عيزوتو تاميخلا ضعب بصن
 تاباختنالا يف لصاوتو ةيسائرلا تاباختنالا نم لوألا رودلا جئاتن يف حضاو لكشب سكعنا ام وهو ،ةيسايسلا بازحألا هاجت ديازتملا مهروفنو
  .طقف ٪41 ىلإ ةيسائرلل لوألا رودلا يف ٪45 نم ةكراشملا ةبسن ضافخنا عم ةيعيرشتلا

 دح ىلع نييفحصلاو نيبقارملاو نيظحالملل تاقياضملل ديازتو يباختنالا فنعلا ةريتول رثكأ دعاصتب ةيعيرشتلا ةلمحلل ماعلا خانملا زيمت امك
  .ةيباختنالا رئاودلا نم ريبك ددع يف مهلمع لوح ةديازتملا تاقييضتلا نع كيهان ،ءاوسلا

 ـل حشرتلل ةمئاق 1503 اهيلإ تمدقت دقو ،2019 ربوتكأ 6 يف كلذو ،ةيسائرلا تاباختنالل يناثلاو لوألا نيرودلا نيب ةيعيرشتلا تاباختنالا ترج
 يف سنوت بلق هيلي ،ادعقم 52 ـب ةرادصلا ىلع ةضهنلا ةكرح بزح لصحتو ،ةحضاو ةيبلغأ زرفت مل اهنكلو بعشلا باون سلجمب ادعقم 217

 .اًدعقم 17 ـب رحلا يروتسدلا بزحلاو اًدعقم 21 ـب ةماركلا فالتئإ مث اًدعقم 22 ـب ةثلاثلا ةبترملا يف يطارقميدلا رايتلاو اًدعقم 38 ـب ةيناثلا ةبترملا

 امهلوأ ،efSب�سل كلذو ،ة/ع-,+*لاو ىلوألا ةيسائرلا ةلمحلاب ةنراقم اظوحلم ادوكر تدهش دقف ،يناثلا رودلل ةيسائرلا ةلمحلاب قلعتي اميف امأ
 ديق هعضو رابتعاب ه�Vح تامئاقل ة/ع-,+*لا ةلمحلا سكع �ع ة/سائرلا ة/باختنالا هتلمح& ما/قلا �ع هتردق مدعو يورقلا ل/�ن حشXYملا با/غ
 ةيعضول امارتحا ةيئاعدلا ةطشنألا نع هعانتما ديعس سيق ةسائرلل حشرتملا رارقل ايناثو ،لاومأ ضييبتو يبيرض برهت اياضق يف لاقتعالا
 .يورقلا ليبن حشرملا

 جاطرق ىلإ قابسلا يف نيسفانتملا نيب ةينويزفلت ةرظانم ءارجإب حمس امم ،2019 ربوتكأ 9 ءاعبرألا موي يورقلا ليبن حارس قالطإ مت لعفلابو
 .ريظنلا عطقنم الابقإ تيقلو ةيلاع ةدهاشم ةبسن تزرحأو ةلمحلا نم ةريخألا تاعاسلا يف ليثم اهل قبسي مل

RS ثلاثلا يباختنالا دعوملل 2019 ربوتكأ 13 دحألا موي عارتقالا قيدانص ىلإ نويسنوتلا هجوت
T ب را/تخالل كلذو رهش نم لقأefS س س�ق�Tّليبنو د 

 ،ةروثلا دعب ام سنوت يف ريغتملا يسايسلا دهشملا تسكع ةسفانم يفو .ةيسائرلا تاباختنالا نم يناثلا رودلل نيلهؤملا نيحشرتملا ،يورقلا
 ةكراشملا ببسب ٪59 ةكراشملا ةبسن تغلب دقو .تاوصألا نم ٪72 ىلع ديعس سيق يروتسدلا نوناقلا ذاتسأو لقتسملا حشرتملا لصح
  .ةداعإلا ةرود يف بابشلل ةظوحلملا
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IV. اهنع ةقثبنملا جئاتنلاو ةظحالملا ةيلمع ريس 

 ماع ميدقت .1

 لالخ ةظحالملا ةيلمع ةيمهأ مهف ىلإ 2019 ةنسل اهناوأل ةقباسلا ةيسائرلاو ةيعيرشتلا تاباختنالا ةهازنو ةيفافش ةظحالم عورشم دنتسي
 .تاباختنالا يف ةيرحلاو ةهازنلا ميق مارتحا زيزعت يف اهرودو ةيباختنالا ةلمحلا ةلحرم

 ةظحالملا ةيلمعل يفارغجلا راطإلا .أ

 ةيباختنالا رئاودلا عيمج ىلع نيعزوم نيترود يف ةيسائرلاو ةيعيرشتلا تاباختنالا ةبسانمب لمجملا يف اًيناديم اًبقارم 128 رشنب ةمظنملا تماق
 يلاتلاب و هلمكأب ينطولا بارتلا ةيطغت نم اننكم لكشب ،جراخلاب ةيباختنالا رئاود تسلا ءانثتساب يأ ،ةرئاد 27 اهددع غلابلاو ةيروهمجلا لخاد
 سقافصو لبان و سنوت ةيالو ةيلاتلا  ةيباختنالا رئاود ىلع مهميسقت مت

t ةيرابكلا ،ةيدرولا ،نيسح يديس ،ةيريارحلا ،روهزلا ،يموجيسلا ،ةقيوس باب ،رحبلا باب ،ةنيدملا سنوت تايدمتعم مضتو :1 سنوت، 
 .دولجلا لبجو ريشبلا يديس

t ىسرملاو مركلا ،يداولا قلح ،ودراب ،ءارضخلا يح ،هزنملا ،ريرحتلا ،ىلعألا نارمعلا ،نارمعلا ،جاطرق تايدمتعم مضتو :2 سنوت. 
  :لبان ةيالو
t ةيراوهلاو زازغلا مامح ،ةيبيلق ،ةديملا ،ميمت لزنم ،ةبرق ،رايخ ينب ،يرهفلا نابعش راد ،لبان تايدمتعم مضتو :1 لبان. 
t تامامحلاو بوقرعوب ،ةيلابمرق ،ّدالخ ينب ،ةفلزوب لزنم ،ناميلس ،ةسلكات تايدمتعم مضتو :2 لبان. 
  :سقافص ةيالو
t ةفيلخ نب يلع رئبو ركاش لزنم ،ةشنحلا ،ةرماعلا ،ةناينبج ،ةنقرق ،ريادلا ةيقاس ،تيزلا ةيقاس تايدمتعم مضتو :1 سقافص. 
t ةبيرغلاو ةريخصلا ،سرحملا ،ةنيط ،براقع ،ةيبونجلا سقافص ،ةيبرغلا سقافص ،ةنيدملا سقافص تايدمتعم مضتو :2 سقافص. 
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 ةظحالملا ةيلمعل ينمزلا راطإلا .ب

 :يلاتلا ينمزلا راطإلا بسح تاباختنالا ةظحالم قيرف رشن مت

 تاباختنإلا نم ىلوألا ةرودلا

  :ةيسائرلا

  :ةيعيرشتلا تاباختنإلا

 

  :ةيسائرلا تاباختنإلا نم ةيناثلا ةرودلا

 
 موي 20

 :ةيمسرلا ةيباختنإلا ةلمحلا ةرتف

 ىلا 12 موي نم ،ًاموي ةرشع ينثإ 
 موي باستحإب ،2019 ربمتبس 14
  .يباختنإلا تمصلا

 توأ 26 :ةظحالملا قيرف رشن ةرتف
 ربمتبس 14 -

 

 موي 28

 :ةيمسرلا ةيباختنإلا ةلمحلا ةرتف
 14 موي نم ،ًاموي نورشعو دحاو
 .2019 ربوتكأ 04 ىلا ربمتبس

 07 :ةظحالملا قيرف رشن ةرتف
  ربوتكأ 05 ىلا ربمتبس

 

 موي 16

 ،مايأ رشع - ةيمسرلا ةيباختنإلا ةلمحلا ةرتف
 موي باستحإب ،2019 ربمتبس 14 ىلا 2 موي نم
 .يباختنإلا تمصلا

 12 ىلإ ربمتبس27 :ةظحالملا قيرف رشن ةرتف
  ربوتكأ

 

 ةدئاف رثكأ نوكيس دحاو عوبسأ لبق يناديملا قيرفلا رشن نأ انررق دقف ،اًموي 21 ةدمل ًايمسر ةلمحلا ةرتف ديدحت مت هنأ نم مغرلا ىلع
 .ةبقارملا جذامنو ةيجهنملا رابتخاو ةماعلا ةئيبلاب مهفيرعتل

 .ةيلعفلا "ةينوناقلا" ةلمحلا ةرتفل اهسفن ةيسايسلا بازحألا دعت نأ اهلالخ ضرتفُي ،ةيباختنالا ةلمحلا لبق ام ةرتف ةيقبتملا ةرتفلا ربتعُت :ةظحالم
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 ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملاب ةقلعتملا طباوضلا .ج

 ةيبزحلا تامئاقلاو اهناوأل ةقباسلا ةيسائرلا تاباختنالل نيحشرتملا نم نيعم ددع رايتخا مت ،ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملل ريبكلا ددعلل ارظن
 ةينبم رايتخالا ةيلمع تناك دقو .ةيباختنالا مهتالمح ةظحالمل لخادلاب ةيباختنالا رئاودلا عيمجب ةيعيرشتلا تاباختنالل ةحشرتملا ةيفالتئالاو
  :ةيساسأ ريياعم ةثالث ىلع

t ةيباختنالا ةرتفلل ةقباسلا ءارآلا ربس جئاتن بسح حشرتملا وأ بزحلا ةيبعشو ةيليثمت، 
t حشرتملا وأ بزحلل ةيلاملا تاردقلا، 
t ةيضاملا تاباختنالا يف اهليومتو ةيباختنالا تالمحلا دعاوق قرخ يف قباوس مهل نيذللا نوحشرتملاو بازحألا.  

  :هاندأ نيحشرتملاو تامئاقلا ىلع رارقتسالا مت ،ريياعملا هذه ىلع اءانبو

 ةيعيرشتلا تاباختنالل ةحشرتملا تامئاقلا ��  ةيسائرلا تاباختنالل نوحشرتملا ��
 

 يورقلا ليبن
 دهاشلا فسوي
 يديبزلا ميركلا دبع
 وروم حاتفلا دبع

 يسوم ريبع
 وبع دمحم

 

 يمامهلا ةمح
 ةعمج يدهم
 قوزرم نسحم
 يحايرلا ميلس

 يقوزرملا فصنم دمحم

  

 سنوت بلق
 سنوت ايحت
 سنوت ءادن
 ةضهنلا ةكرح

 رحلا يروتسدلا بزحلا
 يسنوت شيع

 

 يطارقميدلا رايتلا
 ةيبعشلا ةهبجلا
 يسنوتلا ليدبلا
 سنوت عورشم

 

 حشرتم 11 :عومجملا
 

 ةحشرتم تامئاق 10 :عومجملا

 .يورقلا ليبنو ديعس سيق نيحشرتملا تالمح ةعباتمب قيرفلا ماق دقف ،ةيسائرلا تاباختنالل يناثلا رودلا صخي اميف امأ
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 لمعلا قيرفل يميظنتلا لكيهلا .د

  :يتآلاك لمعلا قيرفل يميظنتلا لكيهلا مسقني
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  :يناديم قيرفو يزكرم قيرف نم ةيباختنالا تالمحلا ةظحالم ةثعب قيرف نوكتي

  :نم نوكتيو اهقيثوتب يناديملا قيرفلا موقي يتلا تانايبلا عيمجتب متهي يزكرم قيرف

t تاباختنالا ةظحالمب ةقلعتملا عيراشملا عيمج ذيفنت نع لوؤسملا وهو :تاباختنالا ةظحالم ريبخ. 
t تاباختنالا ةظحالم ريبخ فارشإ تحت قيرفلا ءاضعأ ةرادإ و عورشملا ةطشنأ ةرادإ نع لوؤسملا صخشلا وهو :عورشملا قسنم. 
t دصرلا تانايب نأ نم دكأتلاو نييناديملا نيبقارملا لمع ىلع فارشإلاو قيسنتلا يف ةيسيئرلا هتيلوؤسم لثمتتو :يناديم قسنم 

 .تانايبلا للحم لبق نم ليلحتلل ةزهاج
t ةرتف لالخ ةيباختنالا تالمحلا دعاوق ذيفنتو يباختنالا ينوناقلا راطإلل ليلحت ميدقت يف هتيلوؤسم لثمتتو :ينوناق للحم 

 ةيلمعل ةيئاهنلا تايصوتلا ةعجارمو يباختنالا ينوناقلا راطإلا لوح يناديملا قيرفلا بيردت نم ءزج ميدقت ىلإ ةفاضإلاب ،عورشملا
 .ةظحالملا

t نامضو يناديملا قيرفلا فرط نم ةعمجملا تامولعملا ليلحتو مالتسال دادعتسالا يف ةيسيئرلا هتيلوؤسم لثمتتو :تانايب للحم 
 ةيلمعل يئاهنلا ريرقتلا نم ءزج دادعإب عورشملا قسنم ةدعاسم ىلإ ةفاضإلاب ،ةظحالملا ةرتف لالخ تانايبلا هذه لوصو رارمتسا
 .تايئاصحإلاب قلعتم ةظحالملا

t عورشملل ةيلاملا بناوجلا ةرادإ نع لوؤسملا صخشلا وهو :بساحم. 
t عورشملل يتسيجوللا قيسنتلا نع لوؤسملا صخشلا وهو :يرادإ دعاسم. 
t نم نوكتيو لخادلاب ةيباختنالا رئاودلا عيمجب دجاوتم يناديم قيرف: 
t 25 ةرادإو ميمصت يف اساسأ مهلمع لثمتيو ،نييناديملا نيظحالملاو يزكرملا قيرفلا ءاضعأ نيب لاصتالا ةطقن مهو :ايوهج اقسنم 

 ةيلمع تانايب عمج ىلإ ةفاضإلاب ،ةيباختنالا تالمحلا ةطشنا فلتخم دصرل كلذو ةيباختنالا مهترئادب نيظحالملا لمع لودج
 .مهرئاودب ةيباختنالا تالمحلا ريس لوح ةيعوبسأ ريراقت ميدقتو يزكرملا قيرفلا ىلإ اهميدقت لبق اهتعجارمو ةظحالملا

t 103 ةطشنألا عاونأ عيمج ةيطغتب وماق دقو ،ةيباختنا لحارم ثالثلا لالخ ةتوافتم ةفصب مهرشن مت :دمألا لوط ايناديم اظحالم 
 رشابملا لصاوتلل ءايحألا تارايزو ةيعوبسألا قاوسألاو ةيئاعدلاو مايخلاو ةماعلا تارهاظتلاو تاعمجتلاك ،ةيباختنالا تالمحلا لالخ
 .مهلزانم يف نينطاوملا عم
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  :نيظحالملا لمع ةيجهنم .2

 نييوهجلا نيقسنملا بيردت مت ،ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملا تالمحب ةقلعتملا تانايبلا ريفوت ىلع يناديملا قيرفلا ةردق نامض لجأ نم
 مهبيردت مهلمع ةرتف لالخ ةيسيئرلا مهتايلوؤسمو مهماهمب فيرعتلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةظحالملا ةيجهنم لوح )LTOs( دمألا يليوط نيظحالملاو
 ليمي يتلا قرطلاو تاداعلا لوح ةلثمأب يناديملا قيرفلا دم بيردتلا لالخ مت امك .مهقرفب صاخلا ةظحالملا جمانرب طيطخت ةيفيك لوح
 نم بلط امك .ضرغلل اهميمصت مت يتلا ةظحالملا تارامتسا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيباختنالا تالمحلا لالخ اهقبط فرصتلل ةداعلا يف نوحشرتملا
 حرطو مهعم تاعامتجا دقع قيرط نع كلذو ،ةرئاد لك يف ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلخادتملا فلتخم عم تالاصتا ةماقإ نييوهجلا نيقسنملا
 .مهيلع يزكرملا قيرفلا فرط نم ةممصملا ةلئسألا نم ةعومجم

 :ةيباختنالا تالمحلا ةظحالم .أ

 :ةظحالم ىلع زيكرتلا يناديملا قيرفلا نم بلط

 نيحشرتملا مالعإ ةرورض ىلع يباختنالا نوناقلا صني :ةظحالملا ةيلمعب ةينعملا ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملا عيمجل ةلمحلا ةطشنأ - 
 نيقسنملا عم ةيموي ةفصب ةيناديملا قرفلا قيسنت يرورضلا نم ناك ،يلاتلابو .ةينعملا ةيعرفلا تائيهلا ىلإ مهتطشنأب ةحشرتملا تامئاقلاو
 .اهميظنت عمزملا ةطشنألا لوادج ىلع لوصحلا فدهب كلذو ،يرادإلا مقاطلاو ةيباختنالا ةرادإلا ىلع نيفرشملا مهتفصب تاباختنالل نييوهجلا
RS ةحشXYملا تامئاقلاو efSحشXYملا قباوس ?إ ع�جرلا�و

T قارم روضح بنجت دصق ةطش�ألا& مالعإلا& قلعتي ام/ف ةغوارملا�¢T حالمو ةئيهلا¥S
T 

zSدملا عمتجملا
T )نيحشرتملا( ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيرخآلا نيلخادتملا عم قيسنتلا يناديملا قيرفلا نم اضيأ بلط ،)2018و 2014 تا&اختنا 

 ةطشنأ دجاوت نع قدأو لضفأ تامولعم ىلع لوصحلا لجأ نم )نينطاوملا ىتحو ىرخألا ةظحالملا تاعومجمو مالعإلا لئاسوو نيسفانملا
 .ةلمحلا

 مادختساب اهلوح ريراقت ميدقتو ةظحالملاب نيينعملا ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملا تالمح ةطشنأ روضحب ابلاطم يناديملا قيرفلا ناك دقو
 ةيرورضلا تانايبلا رفوي نأ هنأش نم ام وهو ،نيقسنملا فرط نم ةيعوبسألا ريراقتلاو يزكرملا قيرفلا فرط نم ةدعملا ةظحالملا تارامتسا
 .ةظحالملا بناوجب ةقلعتملا

 ةيباختنالا مهتالمح ناوعأ رشنب ةحشرتملا تامئاقلاو نوحشرتملا موقي يتلا نكامألا مهأ نم ةيعوبسألا قاوسألا ربتعت :ةيعوبسألا قاوسألا -
 ادمع نوحشرتملا لمهي ام ةداعو .يصخش لكشبو برق نع نيبخانلا نم ريبك ددع ىلإ لوصولل ةصرف ةيعوبسألا قاوسألا رفوت ذإ .اهلالخ
 نم قاوسألاب دجاوتلاب ابلاطم يناديملا قيرفلا ناك ،كلذلو .ةيعرفلا تائيهلا ىلإ ةمدقملا مهتالمح لوادج يف ةطشنألا نم عونلا اذه نيمضت
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 باطخو تاوصألا ءارشو يسايسلا راهشإلاك ،ةلمتحملا تازواجتلا يصقتو ةظحالملا بناوج ضعب لوح تامولعملا نم ديزملا عمج لجأ
  .نيسفانملا دض فنعلا ىتح وأ نيبخانلا فيوخت ةيناكمإو ةيهاركلا

 ىلع زربألا بازحألاو نيحشرتملا ليم سنوت يف ةيباختنالا تالمحلل ةيخيراتلا ةيفلخلا رهظُت :)porte-à-Porte( ءايحألاو لزانملا تارايز 
 اذه نمضتي نأ نكميو .مهمعد ىلع لوصحلاو نيبخانلا نم ربكأ ددع ىلإ لوصولا ةيغب كلذو لزانملاو ءايحألا تارايز ىلع دامتعالا ىلإ ةحاسلا
 اهيلك رابتعا ناكمإلاب يتلاو ،ةيلاملا تآفاكملا ىتح وأ ةينيعلا تاعربتلا عيزوت لالخ نم معدلا بسكل تالواحم ةداع ةطشنألا نم عونلا
 ةيحص ةلفاقل حشرتم ريفوتك ،ضرغلا سفنل ةمدختسملا "قرطلا" ىدحإ اًضيأ تامدخلا نوكت نأ نكمي امك .نيبخانلا تاوصأ ءارشل تالواحمك
 ةلادعو ةهازن ىلع اًضيأ رثؤي نأ هنأش نم يذلا رمألا ،نيبخانلا معدو فطاعت بسك لجأ نم لاثملا ليبس ىلع ةيفيرلا قطانملا ضعب يف
  .ةيباختنالا ةيلمعلا

 مهتلمح مدخت  ضارغأل اهلالغتسال ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملل ةصرف ةينيدلا تالافتحالاو ةينطولا دايعألا رفوت :ةماعلا تابسانملا
 لثم ةلمتحملا ىربكلا تازواجتلا لوح تامولعم ةماعلا تابسانملا هذهب الافتحا ةدقعنملا ةطشنألا ةظحالم رفوت نأ نكمي يلاتلابو ،ةيباختنالا
 بيهرتو يباختنالا فنعلاو )ةيرادإلا تارايسلا مادختساو نييموكحلا نيلوؤسملا ريثأت كلذ يف امب( ةيمومعلا دراوملا لالغتساو تاوصألا ءارش
 .يسايسلا راهشإلا ىلإ ةفاضإلاب نيبخانلا

 يف وأ ةيمومعلا تآشنملاو تاسسؤملا ينابم لخاد ةيباختنالا ةلمحلل ةطشنأ يأ حيرص لكشب يباختنالا نوناقلا عنمي :ةيمومعلا تاسسؤملا
 نيع ىلع ةرشابم ةلمحب مايقلا امإ نولواحيو عنملا اذه لهاجت ىلإ مهتالمح قرفو ةحشرتملا تامئاقلاو نوحشرتملا ليمي ،كلذ عمو .اهطيحم
 عيزوتو ةيباختنالا تالمحلا تاقصلم قيلعت( مهتالمحب فيرعتلل ةيمومعلا تآشنملاو ينابملا هذهل ةرواجملا قطانملا مادختسا وأ ناكملا
 .)نيفظوملا وأ ةبلطلا وأ نينطاوملا نم بارتقالا درجم وأ ةلمحلا ةطشنأ دقعو ةيباختنالا ريشانملا

 تاضابقلاو ديربلا بتاكمك ةيمومعلا قفارملاو تارادإلاو ةيوهجلا اهتايبودنم وأ اهتارادإو تارازولا ةيمومعلا تآشنملاو تاسسؤملا لمشتو
 ةيعماجلاو ةينيوكتلاو ةيوبرتلاو ةيئافشتسإلا تاسسؤملاو ىلإ ةفاضإلاب ،كلذ ىلإ امو ءابرهكلاو ءاملا عيزوت تاكرش تارقمو )بئارضلا( ةيلاملا
 .ةدابعلا رودو
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 :ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلخادتملا عم تاعامتجالا .ب

efS RSلخادتملا فلتخم عم تاعامتجا دقع ةظحالملا ةيلمع راطإ يف نييوهجلا نيقسنملا نم بلط
T ام& مهتقطنم& ة/باختنالا ة/لمعلا RS

T كلذ: 

 دقعب ةظحالملا قيرفل نييوهجلا نيقسنملا فيلكت مت ،ةيعرفلا تائيهلا ىلإ ةينيتورلا مهتارايز ىلإ ةفاضإلاب :تاباختنالل ةيعرفلا تائيهلا -
 ةانق ةماقإل كلذو ةيباختنالا مهرئاودب ةيعرفلا تائيهلا سلاجم ءاضعأ دحأ وأ تاباختنالل نييوهجلا نيقسنملا عم ةيديهمت تاعامتجا
 .ةيباختنالا تالمحلا ةظحالم عورشم لوح ةذبن مهئاطعإو مهسفنأ ميدقتو ةئيهلا عم ةمئاد لصاوت

 نوكي نأ ةيلودلاو ةيلحملا يندملا عمتجملا تامظنم عم عامتجالا ناكمإب ذإ :)نويلودو نويلحم نوظحالم( ىرخألا ةظحالملا قرف -
  .جئاتنلاو تاظحالملا لدابتل ةصرفو تامولعملل اًردصم

 مهفل ةيسايسلا بازحألاو نيحشرتملا فلتخم عم ةيديهمت تاعامتجا دقع نييوهجلا نيقسنملا نم بلط :نولقتسملاو ةيسايسلا بازحألا -
 تالمح قرف عم ةحوتفم لاصتالا طوطخ ءاقبإ يناديملا قيرفلا نم بلط امك .ةيباختنا ةرئاد لك يف هب نوموقي يذلا لمعلا عون
 .تانايبلا عمجو ةظحالملا دوهج ليهست يف رود نم كلذل امل ،ةبقارملا ةرتف لاوط نيحشرتملا

 تامولعملا عمج فدهب ةيلحملا مالعإلا لئاسو عم تالباقم ءارجإ نييوهجلا نيقسنملا نم بلط :)تدجو نإ( ةيلحملا مالعإلا لئاسو -
 تامولعم يأ ةكراشم مدع يناديملا قيرفلا نم بيردتلا لالخ بلط هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك .اهتحص نم ققحتلا وأ ناديملا نم ةاقتسملا
 .يزكرملا قيرفلا لبق نم اهتعجارمو اهقيقدت متي مل ام مالعإلا لئاسو عم

 نع ةميق تانايب رفوي نأ هنأش نم امم ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلخادتملا فلتخم عم ةرشابم لصاوت تاونق ءانبل ةصرف تاعامتجالا هذه دعت
 ءالؤه ىلإ ةيباختنالا تالمحلا ةظحالم دوهجو يناديملا قيرفلا ميدقتل ةصرف اضيأ دعت امك .ةيباختنا ةرئاد لكب ماعلا يسايسلا خانملا
 اهنع نلعم ريغ تالمح ةطشنأ صخت تامولعم ىلع لوصحلا ةيناكمإ نع كيهان ،هنمأ نمضيو قيرفلا لمع لهسي نأ هناكمإب امم نيلخادتملا
 قيرفلا لبق نم تاعامتجالا هذهل ةيهيجوتلا جذامنلا مظعم ريفوت مت دقو .ةلمتحملا تازواجتلا دصرل يناديملا قيرفلا روضح نمضي امم
  .اهعمج مت يتلا تانايبلا ةدوج نامضل يزكرملا

 :ةرواحملا جذامنو ةظحالملا تارامتسا نم ةنيع هلفسأ نودجتو

t ةيعيرشتلا تاباختنالا :ةظحالملا تارامتسا 
t ةيسائرلا تاباختنالا :ةظحالملا تارامتسا 
t تاباختنالل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا :ةرواحملا جذومن 
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 اهتضرتعا يتلا تايدحتلاو ةظحالملا ةيلمعل ماعلا ريسلا .3

   :يلاتلاك ةاطغملا ةطشنألا عزوتتو ،يلاوتلا ىلع ثالثلا ةيباختنالا تاقاقحتسالل ةيباختنالا تالمحلا ةيطغتب يناديملا قيرفلا ماق

 :يباختنا دعوم لكب طاشنلا عون بسح ةدوصرملا ةطشنألا عومجم -
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 يباختنا عمجت
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 ةعمجلا ةبطخ

 … يف ةيباختنا ةياعد

 ىرخا ةطشنا
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155 145
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67 90

لوألا رودلا ةيسائرلا ةطشنالا عومجم

 1723 لوالا رودلا ةدوصرملا ةطشنألا عومجم 
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 3819 :ةيعيرشتلا يف ةدوصرملا ةطشنألل يلمجلا ددعلا
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  :ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملا بسح ةدوصرملا ةطشنألا عومجم -

 :)ىلوألا ةرودلا( ةيسائرلا تاباختنالا -

 

 :يلاتلا وحنلا ىلع حشرتم لكل ةطشنألا هذه عزوتتو

 عامتجا 

 يمومع

 عمجت ضارعتسا

 يباختنا

 ةبطخ

 ةعمجلا

 ةيباختنا ةياعد

 ةسسؤم يف

 ةيمومع

 يف تارايز

 ءايحألا

)Porte à 

porte) 

 قوس

 ةيعوبسا

 بكوم

 7 21 23 2 0 17 9 9 يمامهلا ةمح

 0 0 0 0 0 0 0 2 يحايرلا ميلس

 14 99 41 0 1 109 45 81 وروم حاتفلا دبع
 11 42 37 1 0 19 14 21 يديبزلا ميركلا دبع

 14 18 12 2 0 19 7 17 يسوم ريبع
 2 22 3  0 13 1 7 قوزرم نسحم

 11 38 21 2 0 38 8 16 وبع دمحم

283

130 159
80

134
48 89

145

390

2
88

 فسوي

 دهاشلا

 ليبن

 يورقلا

 يدهم

 ةعمج

 دمحم

 فصنم

 يقوزرملا

 نسحم وبع دمحم

 قوزرم

 ريبع

 يسوم

 ميركلا دبع

 يديبزلا

 حاتفلا دبع

 وروم

 ميلس

 يحايرلا

 ةمح

 يمامهلا

 1548 :عومجملا 
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 فصنم دمحم

 يقوزرملا

15 4 26 0 1 4 25 5 

 18 43 22 0 0 38 17 21 ةعمج يدهم

 11 44 23 0 1 16 24 11 يورقلا ليبن

 12 63 42 1 0 71 36 58 دهاشلا فسوي

 

  :ةيعيرشتلا تاباختنالا -

 عامتجا طاشنلا ةيعون/بزحلا

 يمومع

 عمجت ضارعتسا

 يباختنا

 ةيباختنا ةياعد

 ةسسؤم يف

 ةيمومع

 يف تارايز

 Porte à( ءايحألا

porte) 

 قوس

 ةيعوبسا

 بكوم

 8 86 67 2 38 16 34 يسنوتلا ليدبلا

 5 66 47 0 18 3 10 يطارقميدلا رايتلا

 4 54 50 0 23 3 6 ةيبعشلا ةهبجلا

 3 101 46 1 66 13 21 رحلا يروتسدلا بزحلا

 5 102 78 3 61 20 27 سنوت ايحت

 24 227 121 0 162 40 105  ةضهنلا ةكرح

 19 165 154 0 74 79 34 يسنوت شيع

 14 125 82 0 45 3 18 سنوت بلق

 13 86 49 0 43 15 17 سنوت عورشم

 3 97 55 2 40 12 29 سنوت ءادن
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 :يلاتلا وحنلا ىلع ةحشرتم ةمئاق لكل ةطشنألا هذه عزوتتو

 :)يناثلا ةرودلا( ةيسائرلا تاباختنالا -
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ةيعيرشتلا تاباخنتالا/تامئاقلا بسح ةطشنالا عومجم

 3716 :عومجملا
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 يورقلا ليبن ديعس سيق

 230:عومجملا
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 :يلاتلا وحنلا ىلع حشرتم لكل ةطشنألا هذه عزوتتو

 عامتجا

 يمومع

 عمجت ضارعتسا

 يباختنا

 ةبطخ

 ةعمجلا

 ءايحألا يف تارايز

)Porte à porte( 

 ةيعون/حشرتملا بكوم ةيعوبسا قوس

 طاشنلا
 ديعس سيق 45 28 54 1 40 11 10

 يورقلا ليبن 17 7 11 _ 2 1 3

 لبق نم ةدوصرملا ةطشنألا جاردإ ةبسن عزوتتف ،ةيعرفلا تائيهلا ىدل ةطشنألا لودجل هذافنو ةطشنألل يناديملا قيرفلا ةعباتمب قلعتي اميف امأ
  :يتآلاك انيظحالم

 

 ال

32%  

معن  

68%  

 ىدل ةلمحلا ةطشنأ لودجب اجردم طاشنلا اذه ناك له

 )1 ةرود ةيسائر( ؟ةئيهلا

 1593  :عومجملا معن ال
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 ىدل ةلمحلا ةطشنأ لودجب اجردم طاشنلا اذه ناك له

 ؟ :)ةيعيرشت(ةئيهلا

 3219   :عومجملا معن ال
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 ؟ةئيهلا ىدل ةلمحلا ةطشنأ لودجب اجردم طاشنلا اذه ناك له

 )2 ةرودلا ةيسائر(

 230 :عومجملا معن ال
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  :يتآلاك عزوتت تازواجتلا نم ةعومجم دصرب هلمع راطإ يف يناديملا قيرفلا ماق دقو

  :ةيباختنالا ةرئادلا بسح -
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 :ةحشرتملا ةمئاقلا وأ حشرتملا بسح -
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 ةيباختنالا ةيلمعلا يف ةلخادتملا فارطألا نيب ةقالعلا .4

 ،ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلخادتملا نم فانصأ ةعبرأ عم تاعامتجا دقع ةلمحلا قيرفل نييوهجلا نيقسنملا نم بلط ،ةظحالملا ةيلمع راطإ يف
 دقو .ةيلحملا مالعالا لئاسوو تاباختنالل ظحالملا يندملا عمتجملا ،تاباختنالل ةيعرفلا تائيهلا ،نيحشرتملا تالمح قيرف وأAو بازحألا مهو
 فرطلا ةقالع وهو الأ ،مهألا لاؤسلا ىلع ظافحلا عم نكلو رَواحُملا فرطلا فالتخاب يزكرملا قيرفلا فرط نم اقبسم ةدعملا ةلئسألا تعونت
 ،قدأ ةفصبو .ةماع ةفصب يباختنالا خانملا ةعيبط ىلع ةلالدو ريثأت نم كلذل امل ،ةينعملا ةيباختنالا ةرئادلا يف فارطألا ةيقبب رواحملا
 نيدوصرملا نيبقارملا ددع ناك اذإ امو ةطشنألاب مهمالعإ مدع ةروص يف نيحشرتملاو تامئاقلا عم اهلماعت ةقيرط لوح ةئيهلا تبوجتسا
 ةحشرتملا تامئاقلا ءاسؤرو ةيسائرلا تاباختنالل نيحشرتملا تالمح لوح  لاؤس  حرط مت امك .ةطشنألا ةفاك ةيطغتل ايفاك ةرئادلل
 قئاوعلاو ةيلحملا تاطلسلا عم مهلماعت ىلإ ةفاضإلاب ،مهيسفانم فرط نم ةيبيرخت لامعأ ىلإ مهتالمح ضرعت نع لؤاستلا ةفاضإ ةيعيرشتلل
 ةيناكمإ ىلإ قرطتلا مت دقف ،يلحملا مالعإلاو يندملا عمتجملا يظحالمب قلعتي اميف امأ .ةيباختنالا ةرئادلاب قطانملا لماك ىلإ ذافنلل ةنكمملا
  .ةطشنألا روضح نم مهعنم دصق نيحشرتملا فرط نم فينعتلا ىتح وأ ةقياضملا وأ طغضلل مهضرعت

 :تاباختنالل ةيعرفلا تائيهلا .أ

 تامولعمب ةئيهلا دم وأ ةطشنألاب مالعالا مدع تالاح مقافت عم مهلماعت قرط لوح تاباختنالل ةيعرفلا تائيهلا فلتخم عم  باوجتساب
 ةحشرتملا تامئاقلا ءاسؤر وأ ةيسائرلل نيحشرتملا تالمح يريدم ىلع هيبنتلاب تالاحلا هذه يف ناوعألا مايق لوح عامجإ كانه ناك ،ةطولغم
 ضعب يف ظحول امك .فلاخملل ةيباختنا ةفلاخم رضحم ريرحتي ناوعألا موقي دوعلا ةروص يفو ،يباتك هيبنت قيرط نع ةرئادلاب ةيعيرشتلل
 الاكشإ ركذن امك ،)لاثملا ليبس ىلع ةبونمب( عامتجالا بتكم ءاضعأل ةبسنلاب ةئطاخ فتاوه ماقرا عضوو نيحشرتملا نم نواعتلا بايغ نايحألا
 اهلمع بعصي نأ هنأش نم امم ،نايحألا ضعب يف ةيعرفلا نع اضوع ةيزكرملا ةئيهلا ىوتسم ىلع ةطشنألاب نيحشرتملا تالمح مالعإب قلعتي
 .ءاوسلا دح ىلع نيظحالملاو نيبقارملا دوهج تتشيو

 تالمحلا ةطشنأ عيمج ةيطغتل ةرئاد لكل نيدوصرملا نيبقارملا ددع ةيافك مدع ىلع يلك هبش عامجإ كانه ناك ،نيبقارملا ددعب قلعتي اميفو
 نيبقارم نيب 70و 30 نيب ةرئاد لكب نيعزوملا نييناديملا ناوعألا ددع حوارتي ذإ ،ةيعيرشتلا تاباختنالاب قلعتي اميف ةصاخ ،ةيباختنالا
 تابوعصلاو ةماع ةفصب ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا يف لصاحلا صقنلا ىلإ ضرعتلا اضيأ مت امك .نييلحم نيقسنمو نييرادا نيبقارمو نييناديم
  .ةيعرفلا تائيهلا تضرتعا يلا ةيتسجوللا
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 ضعب ليوأت يف براضتلا ضعب كانه نأ ةلمحلا ءانثأ ةيباختنالا رئاودلا فلتخمب نيبقارملا لمعل انتعباتمو تارواحملا هذه لالخ نم انل نيبتيو
 porte à( لزانملاو ءايحألا تارايزب مالعإلا ةرورض لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذنو ،ىرخأل ةيعرف ةئيه نم ةلمحلا ءانثأ ةطشنألا وأ تافرصتلا

porte( ىربكلا تاتفاللا ةلأسم وأ همدع نم )bandrole( تالفاحلاو تارايسلا فيلغت لاكشإ نع كيهان ،ال مأ ايسايس اراهشإ ربتعت تناك اذإ امو 
 ةيباختنالا تالمحلا راطإ يف ةصاخ ،اهنيب اميف يسايسلا راهشإلاو ةيباختنالا ةياعدلا نيب دودحلا مييقتو فرتحملاو طيسبلا فيلغتلا نيب
   .يسايسلا راهشإلا عنمل تاءانثتسا يأب عتمتت ال يتلاو ةيعيرشتلا

  :نوحشرتملاو بازحألا .ب

 تامئاقلا ءاسؤرو نيحشرتملا تالمح لاؤس ةيباختنالا ةيلمعلا يف نيلخادتملا نيب ةقالعلاو يباختنالا خانملا ةمالس دصر راطإ يف مت
 نوقسنملا اهارجأ يتلا تارواحملا لالخ نم نيبت دقو ،مهيسفانم فرط نم ةيبيرخت لامعأ ىلإ مهتالمح ضرعت ىدم لوح ةحشرتملا
 ىلإ تالمحلا قرف رارطضا امم يموي هبش لكشب ةيباختنالا رئاودلا عيمجب ةيباختنالا تاقلعملا قيزمت رركت ةيباختنالا مهرئاودب نويوهجلا
 نيحشرتملا ضعب نأ الإ ،زربألا لعافلا ةماع ةفصب نوراملاو لافطألا  ناك نئلو .اراركتو ارارم اهل ةصصخملا نكامألا يف اهقيلعت ةداعإ
 ديزوب يديسو يلبقب نيحشرتملا ضعب تالمح وريدم ربع ذإ .مهيسفانم نيب نم نيلعافلا ةيوه لوح ةددحم كوكش مهل تناك تامئاقلاو
 لالخ امأ .تاقلعملا بيرخت تايلمع ءارو اديدحت اهركذ نود "ةيبزح فارطأ" وأ ةمولعم فارطأ فوقوب مههابتشا نع سورع نبو نيرصقلاو
 مغر مهب ةصاخلا ةقلعملا بيرخت مدعل ارظن نيعم يسايس بزحب اههابتشا نع نيواطتب تامئاقلا ىدحإ تربع دقف ،ةيعيرشتلا تاباختنالا
 فوقولاب وأ بيرختلا تايلمعب نيسفانم مايق لوح ةيدهملاو نيرصقلاو ةصفقو يلبقب تامئاق ةدع كوكش ىلإ ةفاضإلاب ،اهبناجب اهدوجو
 تاباختنالل ةحشرتم تامئاق تالمحل ةعباتلا تارايسلا ضعب يمر ىلإ قرطتلا مت ذإ ،تاقلعملا دنع فقت مل بيرختلا تايلمع نكلو .اهءارو
  .ةريطخ ةقباس يف 2 سقافص ةرئادب اهرولب ميشهتو ةراجحلاب ةيعيرشتلا

 ضعب نع نيحشرتملا تالمح نم ددع ربع دقف ،ةلمحلا ةطشنأل صيخارتلا دانسإ ةيلمع ريسو ةيلحملا تاطلسلا عم لماعتلاب قلعتي اميف امأ
 اهنم ركذنو ،نيرخآلا باسح ىلع مهل مهزايحنا وأ نيحشرتملا ضعبل ةيمومعلا قفارملا وأ تايدلبلا ضعب ةاباحمك ،مهتضرتعا يتلا قئاوعلا
 ديدست بلط ىلا ةفاضإلاب  )1 سنوت( اقبسم ةزوجحم نكامألا نوكب للعتلاو صخر دانسإ مدع )سورع نب( ةيدلبلا لبق نم ةيئارجإ قئاوع
 ءابرهك ةصخر حنم ةينعملا تاطلسلا ضفرو )رزوت( سفانم حشرتمل اناجم هحنمو فحتمل تارايس ىوأم ءاضف لالغتسا لباقم ضهاب غلبم
 ركذنف ،ةيعيرشتلا تاباختنالا صوصخب امأ .)يلبق( يسايق تقو يف ايموكح ابصنم لغشي رخآ حشرتمل صيخرتلا سفن حنمو حشرتم عامتجال
 نيحشرتمل حمس نيح يف يبابش بكرم لالغتسا نم ةنيعم ةمئاق عنمو )ترزنب( ةبيقروب لزنم ةنيدمب لفح ميظنتل صيخارت ذخأ يف تابوعص
  .)ديزوب يديس( ءاضفلا سفن لالغتساب نيرخآ
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 رئاودلا ضعب يف نيحشرتملا ضعب تالمح ضرعت تالباقملا لالخ نم نيبت ،ةيباختنالا ةرئادلاب قطانملا لماك ىلإ ذافنلاب قلعتي اميفو
 يدام لباقم بلطو ةميخل يظفل فنعو تاديدهتو )ةبونم( نيعم بزحل ةدناسم ةقطنملا رابتعاب تاقلعم عضو نم عنم تالواحم ىلإ ةيباختنالا
 دوجو نع كيهان )2 سقافص( ةطشنألا ءاغلإل رارطضالاو ةيبعشلا ءايحألا ضعب يف زازتبالل ضرعتلاو )1 سقافص( طاشنلا ةلصاومب مهل حامسلل
 لالخ تاسرامملا هذه تلصاوت امك .)ديزوب يديس( اهبنجتل ةلمحلاب نوطشانلا اعد امم اهيلإ جولولا بعصي يتلاو "ةروضحملا" نكامألا ضعب
 .)1 سنوتو سباقو 2 سقافص( قطانملا ضعب ىلا  جولولا نم عنملاو زازتبالل تامئاقلا ضعب تضرعت ثيح ،ةيعيرشتلا ةلمحلا

  :يلحملا مالعإلاو يندملا عمتجملا .ج

 تابخانلا ةطبار ،بابشلا نحن ،يطسوتملا يسنوتلا زكرملا ،ديتع( ةيباختنالا رئاودلا فلتخمب ةيوهجلا اهقرفو تايعمجلا ضعب باوجتساب
 ،ماعلا خانملاو ةيباختنالا تالمحلا ريس لوح تاهجلاب ةينطولا مالعإلا لئاسو يلسارمو يلحملا مالعإلا لئاسو ضعبو )نوبقارمو تايسنوتلا
 ةيباختنالا ةلمحلا تدهش امنيب ،ةريطخ تافلاخم ليجست نود ةديج تناك ىلوالا ةيسائرلا ةلمحلا ءانثأ اهلمع فورظ نأ اهلج تربتعا
 تقرطت امك .نيبخانلا هيجوتو يباختنالا تمصلا قرخو تاوصألا ءارشك ،تامئاقلا نم ريثكلا لبق نم تازواجتلاو فنعلا نم ريثكلا ةيعيرشتلا
  .تالمحلا يريدم عم انايحأ لصاوتلا ةبوعص ىلإ ةيلحملا مالعإلا لئاسو ضعب

 ةطشنألا ةفاك ةيطغت ىلع اهتردق ىلع ةيتسجوللاو ةيداملا تايناكمإلا ريثأتب تايعمجلا ضعب تدافأ ،ةلمحلا ةطشنأ ةيطغت قلعتي اميفو
 ىلع ريثأت نم هل امو ةطشنألا عيمجب ةيعرفلا تائيهلا مالعإ مدع نع كيهان ةيرشبلا دراوملا ةيدودحمو ةطشنألا ةرثك لظ يف كلذو ،ةرئادلاب
  .تالمحلا ةيطغت نسح ىلع مهتردقو نيظحالملا ةيدودرم

 ةدع تدكأ ،ةطشنألا روضح نم مهعنم دصق نيحشرتملا فرط نم فينعتلا ىتح وأ ةقياضملا وأ طغضلل مهضرعت ةيناكمإ ىلإ قرطتلابو
 ةيسائرلل حشرتمل عامتجا روضح نم هيظحالم عنم يطسوتملا يسنوتلا زكرملا ركذ ذإ .تاسرامملا هذه لثملل اهيظحالم ضرعت تايعمج
 ةطبار يظحالم عنمو )سباق( هترايس ريسكتو ةيوطملا قوس يف ةقياضملا ىلإ ديتع يظحالم دحأ ضرعتو )نيرصقلا( سابعلب لجام ةيدمتعمب
 ضعب طاقتلا نم يطسوتملا يسنوتلا زكرملا يظحالم عنم كلذكو )سقافص( نيحشرتملا دحأ طاشن يف ريوصتلا نم تايسنوتلا تابخانلا
 نم عونلا اذهل مهضرعت نييفحصلا ضعب انل دكأ دقف ،مالعإلاب قلعتي اميف امأ .)ديزوب يديس( تاطاشنلا ضعب لالخ تاهويديفلاو روصلا
 حشرتم جورخ رثإ نييفحصلا دحأ عفدو )مآ فآ ناجيسكأ( ترزنبب نيحشرتملا دحأ عامتجال لوخدلا نم نييفحصلا عنم اهنم ركذنو ،تاسرامملا
 .)مآ فآ مويليس( نيرصقلاب طاشنلا ناكم نم ةيسائرلل
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  اهنع ةقثبنملا جئاتنلاو ةظحالملا ةيلمع لالخ ةدوصرملا رواحملا .5

 ةرادإلا دا/ح" امهو efSيس�ئر efSلماع اهن»ب نم ركذنو ،ة/باختنالا ةلمحلا اهل عضخت �YTلا ة/ساسألا ئدا_ملا z¢Tاختنالا نوناقلا نم 52 لصفلا طبضي
 ةفص& pTا/سلا خانملاو z¢Tاختنالا خانملا �ع يروحم رثأ نم امهل امل كلذو "XfSيمتلاو بصعتلاو فنعلاو ة/هارلا ?إ ةوعدلا مدعو "ةدا_علا ن¬امأو
  .اهلوح ةظحالملا ة/لمع XfSكرت مت �YTلا T°و ةلمحلا ةXYف Xfس مظنت ط&اوضو دعاوق ةدع ?إ efSيساسألا نيأد_ملا نيذه م/سقت اذإ ناqمإلا& .معأ

 خانملا ةمالسو ،ةيحان نم يباختنالا ينوناقلا راطإلا مارتحا :ةيباختنالا ةلمحلا يف نييسيئر نيروحم ىلع اذإ ةظحالملا ةيلمع تزكترإ
 .ىرخأ ةيحان نم تاباختنالا لالخ ماعلا يسايسلا

  ةيباختنالا تالمحلل ينوناقلا راطإلا مارتحا .أ

 ة/مسرلا ةXYفلا ماXYحا T°و ،ليصفتلا نم ةفلتخم تاجردب يباختنالا نوناقلا اهمظني ةددحم رصانع ةعبرأب ةظحالملا نم بناجلا اذه روحمتي
 .pTا/سلا راهشإلاو تاوصألا ءا̀,و ة/مومعلا تاسسؤملا دا/ح ماXYحاو ة/باختنالا ةلمحلل

 ةيباختنالا ةلمحلل ةيمسرلا ةرتفلا مارتحا .1

 ل_ق ام ةلحرم نمضتتو ،تا&اختنالا موي ?إ لصاوتتو ةلمحلا ل_ق )2( ن-\هش قلطنت يتلا "ةيباختنالا ةرتفلا" نم اًءزج ةيباختنالا ةلمحلا ربتعت
 ةبسانمب ةئيهلا اهعضت يتلا ةمانزرلاب اهتيادب خيرات طبض متيو اموي 21 ةيباختنالا ةلمحلا مودتو .يباختنالا تمصلاو ،ةلمحلا ةلحرمو ،ةلمحلا
  .يباختنا دعوم لك

 تامئاقلا وأ نوحشرتملا اهب موقي يتلا ةطشنألا عيمج ةسماخلا هترقف يف يباختنالا نوناقلا نم 3 لصفلا اهفرع امك ةيباختنالا ةلمحلا لمشتو
 ةياعدلا لئاسو فلتخم دامتعاب ةيباختنالا مهجماربب فيرعتلل كلذو ،انوناق ةددحملا ةرتفلا لالخ بازحألا وأ مهودناسم وأ ةحشرتملا
 .عارتقالا موي مهتدئافل تيوصتلا ىلع نيبخانلا ثح دصق انوناق ةحاتملا بيلاسألاو

 ةيمسرلا ةرتفلا قالطنا لبق ةعّنقم تاعمجتو ةطشنأب موقت تناك ةيسايس بازحأل  تاقورخ ةدع دصر ةقباسلا ةيباختنالا ديعاوملا لالخ مت
 ةروظحملاو اهب حومسملا تيوصتلا ةطشنأو ةلمحلا ةرتفل ينمزلا راطإلا ةقدب ددحي ينوناقلا راطإلا نأ يف انه يسيئرلا لاكشإلا لثمتي .ةلمحلل
 ةطشنأ ةحارص رظحت ةددحم ماكحأ يأ ىلع يوتحي ال هنأ نيح يف ،دعاوقلا هذه كاهتنا لاح يف تابوقع ىلع صصنيو اهلالخ ءاوس دح ىلع
 دح ىلع ةرغثلا هذه مادختسا نيلقتسملا نيحشرتملاو ةيسايسلا بازحألا فلتخمل قبس دقو .ةيمسرلا ةلمحلا ةرتف ةيادب لبق ةيباختنالا ةلمحلا
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 تالافتحالاو تاعمجتلا وأ بازحألل ةماعلا ةياعدلا وأ بتكلا رشنك ىرخأ عئارذ تحت ةعنقم ةفصب مهسفنأل ةياعدلا يف ءدبلا لجأ نم ءاوس
 .ةيباختنالا ةلمحلل ةيمسرلا ةرتفلا قالطنا لبق نيبخانلا هابتنا بذج لجأ نم كلذو .خلإ ،بازحألل ةريبكلا

 يف ةعنقم ةلمح ةطشنأ ميظنت ىلع بازحألاو ةحشرتملا تامئاقلاو نيحشرتملا بأد ةثالثلا ةيباختنالا ديعاوملا ةظحالم ةيلمع لالخ انل نيبت
 عينقتل بازحألاو نيحشرتملا ةلواحم ىلإ ةفاضإلاب ،نيبخانلا نم ربكأ ددع باطقتسا فدهب كلذو ةيباختنالا ةلمحلل ةيمسرلا ةرتفلل حضاو قرخ
  .يباختنالا قافنالا فقس قرخ بنجتل ةيباختنالا مهتاقفن

 ةيمومعلا تاسسؤملا دايح مارتحا .2

 ىلع ىلوألا هترقف يف صني يذلا ، 53 لصفلا يف ليصفت رثكأب صيصنتلا اذه يتأـيو ،ةيمومعلا تاسسؤملا دايح ىلع ةحارص 52 لصفلا صني
 ةرادإلاب اهتعيبط وأ اهلكش ناك امهم كلذو ءاتفتسالاب وأ ةيباختنالا ةياعدلاب ةقلعتم تاباطخ وأ تاراعش رشن وأ قئاثو عيزوت رّجحي " هنأ
 ."اهب نيدوجوملا وأ اهيروظنم وأ اهب نيلماعلا ناوعألا وأ ةرادإلا سيئر لبق نم ،ةيمومعلا تآشنملاو تاسسؤملاو

 يأ ىلإ زايحنالا مدعو نيحشرتملا ةفاك عم ةهازنو ةيعوضومب لماعتلا" هنأ ىلع "دايحلا" فرعي ،يباختنالا نوناقلا نم 3 لصفلا ىلإ عوجرلاب
 هنأش نم ام بنجتو ،ءاتفتسالا ةلمح يف بزحل وأ حشرتمل وأ ةحشرتم ةمئاقل ةيباختنالا ةلمحلا ليطعت وأ بزح وأ حشرتم وأ ةحشرتم ةمئاق
 ".نيبخانلا ةدارإ ىلع رثؤي نأ

 بازحألا مارتحاب لوألا قلعتي ،نيفلتخم نييوتسم ىلع يوتحي "ةيمومعلا تاسسؤملا دايح" موهفم نأ قايسلا اذه يف حضاولا نم
 ىوتسملا قلعتيو ،ةيباختنالاو ةيسايسلا ةياعدلا نع ىأنمب نينطاوملا ةمدخل تلعج ةيمومع قفارمك ةيمومعلا تاسسؤملا دايحل نيحشرتملاو
 مهجولو نامض ىلع اهلمعو ،نيحشرتملاو ةيسايسلا بازحألا عيمج نم ةفاسملا سفن ىلع اهفوقوو اهسفن ةيمومعلا تاسسؤملا دايحب يناثلا
  .اهدحأل ليضفت وأ ءاصقإ يأ نود اهمدقت يتلا تامدخلل يدايحلاو لداعلا

  22 ددع تاباختنالل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا رارق نم 7و 6 نيلصفلا يف صاخ لكشب ةيمومعلا تاسسؤملا ةيدايح نم نايوتسملا ناذه حضوتي
 ةرادالا مازتلا ىلع سداسلا لصفلا لوانتي ثيح ،اهتاءارجإو ءاتفتسالا ةلمحو ةيباختنالا ةلمحلا ميظنت دعاوق طبضب قلعتملاو 2019 ةنسل
 وأ حشرتم يأ ةدئافل زايحنالا مدعو بازحألاو تامئاقلاو نيحشرتملا ةفاك عم ةهازنو ةيعوضومب لماعتلاب ةيمومعلا تآشنملاو تاسسؤملاو
 .ةروكذملا تاسسؤملا يف تناك ةليسو يأب ةيباختنالا ةياعدلا عباسلا لصفلا رجحي امنيب ،ةيباختنالا مهتلمح ليطعت وأ بزح وأ ةمئاق
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 يتلا ةيمومعلا قفارملا اهنم ةصاخ ،ةيمومعلا تاسسؤملا دايح قرخ لصاوت ةثالثلا ةيباختنالا ديعاوملا ةظحالم ةيلمع لالخ انل نيبت دقو
 مامأ سنوت عورشم ةمئاقل ةميخ بصن ةدوصرملا ةلثمألا نيب نم ركذن .ةدابعلا رودو ةيئافشتسالاو ةيوبرتلا تاسسؤملاك ،نونطاوملا اهداتري
 يساركلا نيزختل و ةلمحلا يف نيلماعلا سبالم رييغتل ةيبودنملا ىنبم لالغتساو رزوتب ةيندبلا ةيبرتلا و ةضايرلاو بابشلل ةيوهجلا ةيبودنملا
 يف ةضهنلا ةكرحل تايوطم عيزوتو "ةنقرق دول" نتم ىلع سنوت بلق بزحل تايوطم عيزوت ىلإ ةفاضإلاب ،ةميخلا يف ةمدختسملا ةلواطلاو
  .1 سقافص ةرئادب رئادلا ةيقاسب ريبكلا عماجلا دجسم باب

  :ةيئاصحإ تايطعم
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 تاوصألا ءارش .3

 يف تاباختنا يأ  لالخ زربألا ةرهاظلا نوكت نأل ةضرعم يهو سنوت يف قطانملا نم ديدعلا يف ةرركتمو ةعئاش ةسرامم تاوصألا ءارش دعي
 دعاوقل رابتعا يأ نود ةطلسلا ىلإ لوصولاب ىوس نوهبأي ال نييسايس نيلعاف ھیف لخادتی فيرش ريغو مومحم يسفانت يسايس خانم لظ
 .ةعقوتم ريغ قرطبو ةقلغم باوبأ فلخ بلاغلا يف ثدحت اهنأل ، اهتابثإو اهعبتت ةبوعص نم قمعت ةسرامملا هذه ةعيبط نإ .ةهازنلاو ةيفافشلا

 يف نيبخانلا يأر نع ثحبلا لواح دقو 2018 ةنسل ةيدلبلا تاباختنالا لالخ تاوصألا ءارش لوح يأرلل اعالطتسا ةمظنملا ترجأ ،ضرغلا اذهلو
 ىدم عالطتسا ىتحو تاوصأ ءارش ةقفص اًقباس اودهش دق اوناك اذإ امو تاوصألا ءارش موهفمل يساسألا مهفلا نم اًءدب ،ةلأسملا هذه
 .تيوصتلا يف ةيقيقحلا مهاياون ىلع ةلماعملا هذه ريثأت لامتحا ىدمو مهتاوصأ عيبل مهدادعتسا

 بارتقا عم ةصاخو ،ةفلتخم قرطبو ةيروهمجلا ءاحنأ عيمجب ةرهاظلا هذه فثكت ةثالثلا ةيباختنالا ديعاوملا ةظحالم ةيلمع لالخ انل نيبت دقو
 تزواجت دق ةرهاظلا هذه نأ انل نيبلا نمو .ادقن لاومأ عيزوت ىتح تغلبو ةيسردم داومو ةيئاذغ تادعاسم ميدقت نيب تحوارت ،عارتقالا موي
 ةمورحملا قطانملل ةيعامتجالا عاضوألا ءوس لالغتسا ىلإ اساسأ فدهت بازحالا ضعب ىدل ةجهنمم ةسايس فسألل حبصتل ةيدرفلا ثداوحلا
 .ةشهلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تائفلاو

 :ةيلاتلا ةلثمألا ةدوصرملا ثداوحلا نيب نم ركذن

 يف ةصاخ ةيضايرلاو ةيريخلا تايعمجلل معد ميدقتو )ففق( ةيئاذغ تادعاسم ميدقت لالخ نم تاوصأ ءارش نع ءادصأ :1 سقافص •
 .سانلا نم ديدش متكت لظ يف ةيفيرلا قطانملا
 باختنال نينطاوملا ةوعد يف سنوت بلق ةمئاق نم ءاضعأ مايق يف لثمت ةيلابمرقب ةيعوبسألا قوسلاب تاوصأ ءارش ةهبش :2 لبان •

 .ةيسردم تاودا ىلع لوصحلا لباقم ةيسائرلا يف يورقلا ليبن و ةيعيرشتلا يف ةمئاقلا
 ىلع لاومأ عيزوت ددصب ةديس دصر مت ثيح سنوت بلق بزح فرط نم ةنانرفب ةيعوبسألا قوسلاب تاوصأ ءارش ةهبش :ةبودنج •

  .نينطاوملا

 :ةيئاصحإ تايطعم
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 49 :عومجملا
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 يسايسلا راهشإلا .4

RS "يسايسلا راهشإلا" فيرعت ىلع روثعلا نكمي
T صنefS فلتخمefS ت�راقم�وefS تفلتخمefS، اد& دجن ذإuهفّرعي يذلاو يباختنالا نوناقلا نم 3 لصفلا ة 

 صخشل جيورتلا ىلإ فدـهتو ،مومعلل ةهجوم ،يراجتلا قيوستلا تاينقتو بيلاسأ دــمتعت اناجم وأ يدام لباقمب ةياعد وأ راـــهشإ ةّيلمع ّلك" هنأب
 وأ ةّيرصبلا وأ ةّيعمسلا مالـعإلا لئاسو ربع مهتارايتخاو مهكولس يف ريثأتلا وأ نيبخانلا ةلامتسا ضرغب ،يسايس بزحل وأ جمانربل وأ فقومل وأ
  .ةصاخلا وأ ةيمومعلا لئاسولا وأ نكامألاب ةزكرم ،ةلقنتم وأ ةتباث ةّيراهشإ طئاسو ربع وأ ،ةّينورتكلإلا وأ ةبوتكملا

فاكلا 1 سنوت   
 يديس

ديزوب  

 سقافص

2 
ةصفق ةبونم  ترزنب  ةجاب  ةنايرأ   

يسايس راهشإ  1 1 2 2 1 1

ةينطو فيرعت تاقاطب عمج   1 1

فتاوه ماقرأ عمج   1

يباختنا فنع   1 1 1

تاوصأ ءارش   1

 لخاد ةلمحلا ةطشنأب مايقلا 

ةيمومعلا تاسسؤملا  
2

ةيباختنا ةرئاد/عومجملا  1 2 4 2 1 2 1 1 3

17 :تاقورخلا عومجم  

 ةيباختنا ةرئاد/تازواجتلا عومجم

)2 ةرود ةيسائر(  
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 لاصتالل ةلقتسم ايلع ةئيه ثادحإبو يرصبلاو يعمسلا لاصتالا ةيرحب قلعتملاو 2011 ةنسل 116 ددع موسرملا نم يتأيف ،يناثلا فيرعتلا امأ
 2 لصفلا فرعي .مالعإلا لئاسو وحن ةصاخ ةفصب هجوم هنكلو لثامم فيرعت هلو تاونس ثالثب يباختنالا نوناقلا قبس يذلاو يرصبلاو يعمسلا
 صخشل جيورتلا ىلإ فدهت مومعلل ةهجوم يراجتلا قيوستلا تاينقتو بيلاسأ دمتعت راهشإ ةيلمع لك " هنأ ىلع يسايسلا راهشإلا موسرملا نم
 وأ يزفلتلا ثبلا تقو نم اءزج ةنلعملا ةهجلل صصخت ثيح ةيزفلت وأ ةيعاذإ ةانق ةطساوب ةيسايس ةمظنم وأ بزحل وأ جمانربل وأ ةركفل وأ
 وأ اهراكفأ لبقت ىلإ نيقلتملا نم نكمي ام رثكأ ةلامتسا لجأ نم يلام لباقم نودب وأ لباقمب يسايس قيوست تانالعإ هيف ضرعتل يعاذإلا
 ".نيبخانلا تارايتخاو كولس ىلع ريثأتلاو اهاياضق وأ اهبزح وأ اهتداق

 تانالعإلا ءانثتساب كلذو ،اهلمكأب ةيباختنالا ةرتفلا لالخ لاكشألا نم لكش يأب "يسايسلا راهشإلا" حيرص لكشب يباختنالا نوناقلا عنمي
 .ةيسائرلا تاباختنالل نيحشرتملا لبق نم ةيراهشإلا طئاسولا لامعتساو بزحلا يحشرمل ةيبزحلا فحصلل ةيراهشإلا

 نيحشرتملا ءادأ ىلع هريثأتو يسايسلا راهشإلا موهفم ةيبابضل يلجلا ريثأتلا ةثالثلا ةيباختنالا ديعاوملا ةظحالم ةيلمع لالخ انل نيبت
 ،يسايس راهشإ وأ ةيباختنا ةياعدك ةطشنألا ضعب فييكت لوح ةبراضتم تارارق انايحأ تردصأ يتلا ةيعرفلا تائيهلا ىلع ىتحو بازحألاو
 نيحشرتملاب اءادتقا ىربك ةيراهشإ تاتفال لامعتساب ةحشرتم تامئاق ةدع مايق ركذن امك .فرتحملا تارايسلا فيلغتب قلعتي اميف ةصاخ
  .ةيباختنالا ةلمحلا دعاوقو يباختنالا نوناقلل حضاو قرخ يف ةيسائرلا تاباختنالل

 ديزوب يديسو ةنايرأ نم لكب سنوت عورشم بزح تامئاق تالفاحل فرتحم فيلغت دصر لاثملا ليبس ىلع ةدوصرملا ثداوحلا نيب نم ركذن
 .1 لبانب ةرومعملا ةنيدم لخدم يف سنوت ايحت بزحل ىرخأو ةضهنلا ةكرح بزحل ةيراهشا ةتفال دصر ىلإ ةفاضإلاب ،ةجابو
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  :ةيئاصحإ تايطعم
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فاكلا 1 سنوت   
 يديس

ديزوب  

 سقافص

2 
ةصفق ةبونم  ترزنب  ةجاب  ةنايرأ   

يسايس راهشإ  1 1 2 2 1 1

ةينطو فيرعت تاقاطب عمج   1 1

فتاوه ماقرأ عمج   1

يباختنا فنع   1 1 1

تاوصأ ءارش   1

 تاسسؤملا لخاد ةلمحلا ةطشنأب مايقلا 

ةيمومعلا  
2

ةيباختنا ةرئاد/عومجملا  1 2 4 2 1 2 1 1 3

17 :تاقورخلا عومجم  

 ةيباختنا ةرئاد/تازواجتلا عومجم

)2 ةرود ةيسائر(  
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 ماعلا يسايسلا خانملا ةمالس .ب

 تالمحلل هريطأت يف فاك لكشب يباختنالا ينوناقلا راطإلا اهعم لماعتي مل يتلا تاسرامملا ضعب دصر لوح ةظحالملا نم بناجلا اذه روحمتي
 ىلع يمتحلا اهريثأتو اهتروطخ مغرلا ىلع كلذو ،اهتايصوصخو اهليصافت يف لوخدلا مدعب وأ اتاتب رابتعالا نيعب اهذخأ مدعب امإ ،ةيباختنالا
 فنعلاو ينيدلا باطخلاو ةيهاركلا باطخ يف تاسرامملا هذه لثمتتو .صوصخلا هجو ىلع يباختنالا خانملاو ماع لكشب يسايسلا خانملا
 .يباختنالا

 ةيهاركلا باطخ .1

 وأ باطخ" هنأب "ةيهاركلا باطخ" دروفسكأ سوماق فّرعيو .يباختنالا نوناقلا يف ةحارص ةروظحملا تاسرامملا نم "ةيهاركلا باطخ" ربتعي
  1".ةيسنجلا لويملا وأ نيدلا وأ قرعلا ساسأ ىلع ةصاخ ،ةنيعم ةعومجم دض زيحتلا نع ربعت ةيديدهت وأ ةئيسم ةباتك

 حلطصملا اذه قافرإ رتاوت روفلا ىلع ظحالن ، 2019 ةنسل 22 ددع رارقلا نم 4 لصفلاو يباختنالا نوناقلا نم 56 و 52 نيلصفلا ىلإ عوجرلاب
 ةحضاو تافيرعت عضوو ضعبلا اهضعب نع ميهافملا هذه لصف لعجت ةدحاو ةمزح يف "زييمتلاو بصعتلاو فنعلا" يهو ىرخأ تاحلطصمب
 .ابعص اهنم لكل

 باطخلا دعاوق صوصخلا هجو ىلع ددحي يذلا 2019 ةنسل 22 ددع رارقلا نم 22 لصفلا نم ةقد رثكألا فيرعتلا صالختسا اننكمي ،كلذ عمو
 قرعلا وأ نيدلا ساسأ ىلع زييمتلا وأ بصعتلا وأ فنعلا وأ ةيهاركلا ىلإ وعدي" باطخ يأ ةحارص عنميو ةيباختنالا تاعامتجالا يف لمعتسملا
 ساسأب قلعتي اميف ليصافتلا نم ديزملا فيضي هنأ الإ ميهافملا هذه ةرورضلاب ددحي ال لصفلا اذه نأ نم مغرلا ىلع ."سنجلا وأ ةهجلا وأ
 .حلطصملا اذهل ماعلا فيرعتلا عم ىشامتي يذلاو ةيهاركلا باطخ

 

 

 https://www.lexico.com/en/definition/hate_speech  :ردصملا 1
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 ضعب يف ةيوهجلا ةقرفتلاو ةيهاركلا باطخل اروضح ةمظنملا وظحالم دصر ،تاباختنالل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةيعدرلا ريبادتلا بايغ لظ يفو
 ال يتلاو 2011 ذنم يسنوتلا بعشلا اهظفل يتلا دئابلا ماظنلا تافلخم نم يناعت ةيسايسلا ةقبطلا تلازال ديدشلا فسأللو .ةيباختنالا ةطشنألا
 لب نيبخانلا ةلامتسال يدؤي نلو مل باطخلا اذه نا و اميس ةماع ةيسايسلا ةايحلا يف و ةصاخ يباختنالا قايسلا يف يبلس لماع ىوس لثمت
 ثداوحلا زربأ نيب نم ركذنو .ةمداقلا ةيباختنالا تاقاقحتسالا يف ةكراشملا نع مهفوزع نم و ةيسايسلا ةقبطلا نم مهروفن ديزم ىلا
  :لاثملا ليبس ىلع ةدوصرملا

 ةيدرفلا تايرحلا ةنجل دض نينطاوملل مهضيرحتو رافكلاب مهموصخل ةضهنلا ةكرح ةمئاقل ةعبات ةميخب نيلماعلا تعن :ةبودنج •
 .رافكلاب مهايا نيفصاو اهيدناسمو ةاواسملاو
 .شعاودلاب نييمالسإلل رحلا يروتسدلا بزحلا ةمئاق ةسيئر تعن :ودراب – 2 سنوت •
 .ةيوهجلا ةقرفتلاو فنعلا ىلع ضيرحتلاب يسنوتلا ليدبلا ةلمحب تالماعلا ىدحا تماق :ةيلابمرق – 2 لبان •

 :ةيئاصحإ تايطعم
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 نيندم ديزوب يديس 1 سنوت رزوت سورع نب ريتسنملا فاكلا نيرصقلا ةنايرأ

 ةنيعم ةئف دض فنع لامعأ باكترا وأ ةيهاركلا ىلع ضيرحتلا دصر عزوت

)ىلوألا ةرودلا( ةيسائرلا تاباختنالا - ةيباختنالا رئاودلا بسح

 12 عومجملا
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 ينيدلا باطخلا .2

 باطخلا" ـب رمألا قلعتي امدنع ةماع ةفصب ةيسنوتلا ةينوناقلا ةموظنملا يفو يباختنالا نوناقلا يف حضاو فيرعت دجوي ال
 ساسأ ىلع زييمتلاو بصعتلاو فنعلاو ةيهاركلا ىلإ ةوعدلا عنمك ىرخألا ميهافملا ضعب عم طبار داجيإ ناكمإلاب نكلو ."ينيدلا
 ينيدلا قايسلا ىلإ ةراشإ دجن نأ اننكمي ،روتسدلا نم 62 لصفلا ىلع انعالطاب 2.ةدابعلا رود يف ةيباختنالا ةياعدلا عنمو نيدلا
 .حماستلا رشنو دقتعملاو ريمضلا ةيرحب قلعتي اميف ةصاخ ةيهاركلاو فنعلا ىلع ضيرحتلل

 نكامأو نيدلاب يأنلا ةرورضو ةماعلا ىلع ةينيدلا هوجولاو تادايقلا ضعب ريثأت ببسب ةريبك ةيمهأ ةظحالملا نم بناجلا اذهل
 نيضراعملا ةبراحم يف ةينيدلا ججحلاو نيدلا مادختسا رطخ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيباختنالا جماربلاو ةيسايسلا تادنجألا نع ةدابعلا
 .يدئاقع وأ ينيد ساسأ ىلع مهدض زييمتلاو نييسايسلا

 لالخ ةمئألا بطخ ىلإ ةفاضإلاب ةلمحلا ةطشنأ لالخ نييسايسلا تاباطخ ةعباتم ينيدلا باطخلا ةظحالم ةيلمع تلمش دقو
 .مهدض وأ بازحألا وأ تامئاقلا وأ نيحشرتملل ةياعد دوجو نم ققحتلل ةعمجلا ةالص

 ينيدلا باطخلل اهلالغتسا ةضهنلا ةكرح ةلصاوم ةيعيرشتلا تاباختنالا اهنم ةصاخو ةثالثلا ةيباختنالا ديعاوملا ةظحالم ةيلمع لالخ انل نيبت
 ضراعتي ام وهو ،ةيسايسلا ةحاسلا يف" مالسإلل نيلثمم"ـك مهميدقت ربع نيبخانلا دييأت بسكل تاهجلا يف نيفورعملا ةمئالاو ةينيدلا هوجوللو
 نيحشرتملا هاجت فنعلا و هركلا دلوي نأ هنأش نم امم ىرخا ةيحان نم ةيدقعلا نيبخانلا رعاشم زفتسيو ةيحان نم ةيباختنالا طباوضلا عم
 .نيسفانملا
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 يف ةملك ىقلأ ثيح ةضهنلا ةكرحل يبعش عامتجإب ةهجلاب فورعم ينيد هجو روضح لاثملا ليبس ىلع ةدوصرملا ثداوحلا نيب نم ركذنو
 ماما روضح ىلإ ةفاضإلاب ،ديزوب يديسب نايزوب لزنمب ةيوبن ثيداحأ و ةينآرق تايآب انيعتسم ةضهنلل تيوصتلا ةرورض نع ثدحتو عامتجالا
 .ةبودنجب نيبخانلا ىلع هريثأت ةلواحمو ملاسوب قوس يف ةضهنلا ةكرحل ةميخب ملاسوب عماجب سمخ

  :ةيئاصحإ تايطعم
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 ةسوس ديزوب يديس ةنايلس رزوت سورع نب ةجاب ريتسنملا ةنايرأ

 تاباختنالا - ةيباختنالا رئاودلا بسح ةعمجلا ةبطخ فيظوت دصر عزوت 

)ىلوألا ةرودلا( ةيسائرلا  
 

 11 عومجملا

1

 ةيدهملا

 تاباختنالا - ةيباختنالا رئاودلا بسح ةعمجلا ةبطخ فيظوت دصر عزوت

ةيعيرشتلا
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 يباختنالا فنعلا .3

 اهبلغأ يف مهت ةفينعلا لامعألا نم ديدعلا مرجت يتلا ماكحألا ىتحو ،يباختنالا فنعلل اًحضاو اًفيرعت يباختنالا ينوناقلا راطإلا نمضتي ال
 .ةيباختنالا ةلمحلا لالخ ثدحت يتلا ثداوحلاو لاعفألا ىلإ ضرعتلا نود باختنالا ةيلمع ليطعت فدهب عارتقالا موي ةبكترملا لاعفألا

 نيسفانملا تالمح ةطشنأ ةرصاحم وأ ةمجاهمو بازحألاو نيحشرتملا راصنأ فيوخت ةلمحلا ءانثأ يباختنالا فنعلا ةلثمأ نيب نم ركذنو
 .تاباختنالا ةنجل لامع كلذكو يندملا عمتجملا يبقارم دض فنعلاو فيوختلا ىتحو ،تيوصتلا مدع ىلع مهثحل نيبخانلا بيهرتو

 مقافتو ىلوألا اهترود يف ةيسائرلا ةيباختنالا ةلمحلا نم ريخألا عوبسألا نم ةيادب يباختنالا فنعلا ةريتول اعافترا ةمظنملا وظحالم دصر دقو
 عوبسالا دهش ذا ،نيحشرتملا نيب ازييمت و افنع نمضت يوبعت باطخ لامعتسال ةيقطنم ةجيتنك اذه ءاج دقو .ةيعيرشتلا ةيباختنالا ةلمحلا يف
 تلصاوت اميف ،ايدام وا ايظفل افنع ناك ءاوس ةيباختنالا تالمحلا يلثمم و نينطاوملا نيب تامادص ةيعيرشتلا ةلمحلا ةظحالمل ريخالا
 ةيباختنالا ةرتفلا لالخ ةيلوألا اهريراقت يف ةمظنملا ترذح دق و .يداملا فنعلا ىلا لصتل يندملا عمتجملا يظحالم ىلع ةطلسملا تاقياضملا
 ةعيطقلا بناج ىلا نيبخانلا معد ةلامتسال ضيرحتلاو فنعلا باطخل اهئوجل لصاوتو اهجمانرب و اهباطخ نيسحت يف بازحألا لشف نا ىلا
 نيب ةقثلا مادعنا و ةيسايسلا ةمزالا دقعت يف يوس مهاسي ملو يباختنالا خانملا ةمالس ىلع يبلس رشؤم وه يسايسلاو بخانلا اهدهشي  يتلا
 لوخملا لكيهلا اهتفصب تاباختنالل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا تمص لظ يف تازواجتلا هذه لصاوت نم ةمظنملا ترذح امك .حشرتملا و بخانلا
 ىلع تناك ءاوس تاءادتعالا راركتو ةرهاظلا هذه مقافت ىلإ ىدأ ام وهو ،يباختنالا خانملا ةمالس ىلع ةظفاحملا و تازواجتلا هذه  عدرل انوناق
 . نييفحصلا وأ نيبقارملا وأ نيظحالملا ىلع وأ نيسفانملا

   :ثالثلا تالمحلا لالخ ةدوصرملا ثداوحلا زربأ نيب نم ركذنو

 .دهاشلا فسوي ةلمح طاشن يف هتقفاوم نودب ظحالملل ريوصتو ةقياضم :ةنايرأ •
 .يورقلا ليبن ةلمح يف نيلماع صاخشأ فرط نم ظحالملل ةقياضم :ةبونم •
 .رحلا يروتسدلا بزحلاو سنوت ءادن ةكرح بزح تالمح ىلع نيفرشملا فرط نم نيظحالملل ةقياضم :ناوغز •
 .وروم حاتفلا دبع ةلمح لالخ ظحالم ىلع يداملا فنعلاب ءادتعا ةلواحمو ةقياضم :2 سقافص •
 يف دهاشلا فسوي ةلمحو ةسوس يف يمامهلا ةمح ةلمح( نيروصمو نييفحص ىلع ءادتعالا امهيف مت نيثدح انوظحالم لقن •

 .)نيرصقلا
  .ءالمعلاب مهتعنو نيرصقلاب ةضهنلا ةكرح وضع لبق نم يسنوت شيع ةلمح ناوعأ متش :نيرصقلا •



  

 

71 

 

 .ريزولا جرب يف سنوت عورشمو ةهبجلا يتمئاق نيب تاقياضملاو تاشوانملا ةثداح :ةنايرأ •
 .ةضهنلا ةكرحل نيعبات نيطشانلا فرط نم انيظحالمل ديدهتو تاقياضم :سباق •
 هماغرإل كلذو ،ةضهنلا ةكرح ةمئاقل ماع عامتجا ةيطغت ددصب اناك نيظحالم يفتاه كاكتفا مت نيأ ،1 سنوت ةرئادب ةيرابكلا ةثداح •

 .عامتجالا ىلإ جولولا نم نيجتحملا ضعبل ةوقلاب ةسارحلا ناوعأ عنم نيبي ويديف ليجست فذح ىلع

 ءاضعأ  لبق نم زازفتسالا و تاقياضملل ةضرع و  نيفدهتسم ونوكيل نييمالعإلاو نييفحصلا بناج ىلا يندملا عمتجملا وظحالم ئتف ام
 نود رثكأ ال ةسارحلل نيبدتنم مهتفصب ةيباختنالا ةلمحلا طباوضب لهج نم فسألل نوناعي نيذلا مهيقفارم و نيحشرتملل ةيباختنالا تالمحلا
 ةلمح يأ ضوخل تامئاقلاو بازحألا ةيزهاج و ةيدج لوح لؤاستلل انعفدي ام وهو ،نييفحصلاو نيظحالملا روضح ةيمهأ لوح ريطأت يأ
 يظحالم ماهم ىلع قييضتلا وأ يباختنالا نوناقلا زواجت وأ قرخ ىلا ءاجتلالا نود نيبخانلا عانقا فدهتست لبقتسملا يف تناك ةيباختنا
 .نييمالعإلاو نييفحصلاو يندملا عمتجملا

 :ةيئاصحإ تايطعم
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فاكلا 1 سنوت   
 يديس

ديزوب  

 سقافص

2 
ةصفق ةبونم  ترزنب  ةجاب  ةنايرأ   

يسايس راهشإ  1 1 2 2 1 1

ةينطو فيرعت تاقاطب عمج   1 1

فتاوه ماقرأ عمج   1

يباختنا فنع   1 1 1

تاوصأ ءارش   1

 تاسسؤملا لخاد ةلمحلا ةطشنأب مايقلا 

ةيمومعلا  
2

ةيباختنا ةرئاد/عومجملا  1 2 4 2 1 2 1 1 3

17 :تاقورخلا عومجم  

 ةيسائرلا تاباختنالا - ةيباختنالا ةرئادلا بسح ةدوصرملاتازواجتلا عومجم

)ةيناثلا ةرودلا(
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V. تايصوتلا 

 بعشلا باون سلجمل تايصوت

  :يباختنالا نوناقلا يف تاوصألا ءارش فيرعت ةعجارم ةرورض •

  ،باقعلا نم تالفإلا ريبك لكشب مقافي نأ هنأش نم امم ميرجتلل ةيعقاو ريغ اريياعم ةيلاحلا اهتغيصب 161 لصفلا نم ىلوألا ةرقفلا عضت
 قايس يف ةوشرلا ةبوقعب ةنراقم ةياغلل ةلهاستم اهرابتعا ناكمإلاب ذإ ،ةميرجلا ةروطخ عم ةبسانتم ريغ ربتعت ةبوقع دصرت اهنأ ىلإ ةفاضإلاب
 لمشت ال ةيلاحلا ةغيصلا نأ ثيح ،دودحملا ميرجتلا قاطن يهو الأ ،ىرخأ ةيلاكشإ لصفلا اذه لالخ نم انل نيبتت امك .ماعلا يئازجلا نوناقلا
 نومدختسي نيذلا نييموكحلا نيلوؤسملا ةصاخو تاوصألا ىلع لوصحلا لباقم ةيفيظولا دوعولا ةضياقمو ةيعامجلا ةوشرلاو ةوشرلا ةلواحم
 بجي امك .ضفرلا ةروص يف ينهملا باقعلاب ديدهتلا عم ددحم حشرمل تيوصتلل مهيسوؤرم ىلع ريثأتلا وأ ماع لكشب نيبخانلا عانقإل مهذوفن
 نيذلا كئلوأ و مهتاوصأ عيب نولبقي نيذلا نيبخانلا كلذكو ةيباختنالا ةوشرلاA تاوصألا  ءارش تالماعم يف طيسولا اًضيأ ميرجتلا لمشي نأ
 .تاوصألا ءارش تايلمع ىلع رتستلاب نوموقي

 :ةئيهلا تاداهتجاب ءافتكالا مدعو يباختنالا نوناقلا يف يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ةيباختنالا تالمحلا جاردإ ةرورض •

 حيقنت لالخ نم ةيباجيإ ةوطخ ذخأ بعشلا باون سلجمل نكمي هنأ الإ ،ةماه دراوم يعامتجإلا لصاوتلا عقاوم ةبقارم بلطت نم مغرلا ىلع
 حيقنت لقألا ىلع ناملربلا ىلع بجي .يعامتجإلا لصاوتلا عقاوم ىلع ةحشرتملا تامئاقلا ةطشنأل ةمظنم دعاوق عضو ربع يباختنإلا نوناقلا
 ضرفو تامئاقلا ةبقارمل ةئيهلا اهيلع دمتعت ةينوناق ةدعاق قلخو ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ةفاضإ ربع ةيباختنإلا ةياعدلا لئاسو موهفم
 .تاحفصلا نم ديدعلا  كالتما عنمو ةدحاو ةيمسر ةحفص  كالتما ديكأت

 ةقباسلا ةيباختنالا براجتلاو تاباختنالا هذه ىلع اءانب ةصاخ ،هطباوضو يسايسلا راهشالا موهفم حيضوت ديزم ىلع لمعلا ةرورض •
 :ةمزاللا سوردلا صالختسال

 فدهت تايجيتارتسا عضو يف ،نييسايسلا نيلعافلا هاجت ةمارصلاو دومجلاب زيمتت يتلاو ،ةيباختنالا تالمحلاب ةقلعتملا ةيلاحلا عناوملا رثؤت
 نمض جردنت يتلا ةطشنألا نيب دوجوملا طلخلا حيضوت بعشلا باون سلجم ىلع .تاباختنإلا لبق ةمئالم ةقيرطب نينطاوملا ىلإ لوصولل
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 ويديفلا عطاقم وأ تارايسلا ءاسكإ )Banderoles( ةريبكلا تاتفاللا لثم ميهافم دجن لاثملا ليبس ىلعف ،يسايسلا راهشإلاو ةيباختنإلا ةياعدلا
  .حيرصلا عنملا وأ ينوناقلا حوضولاب عتمتت ال ميهافم يهو كوبسيفلا عقوم ىلع ةمعدملا

 تاباختنالل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل تايصوت

 تالمحلا ةمانزر ريفوت صوصخب ةيجراخ رداصمب ةناعتسإلا ماظن نيسحتو ةعجارمب تاباختنإلل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا يصون •
  .ةلخادتملا فارطألا عيمجل ةمولعملل ذافنلا نامضل ةدحومو ةحضاو تاءارجإ ريفوتو )دحوملا كابشلا( ةيباختنإلا
 وأ فارشإ ةيلآ ءاشنإو بيردتلا ةرتف ديدمت لالخ نم ةيمسرلا ةلمحلا ةرتف لبق نيبقارملل بيردتلا نم ىندأ دح نامضب ةئيهلا يصون •

  .نيكراشملاو نيبردملل مييقت
 تارهاظتل عجنأ ةيطغت نامضل نيبقارملا نم ربكأ ددع بادتنإل ةيفاكلا دراوملا ريفوتل طغضلاو ىلع لمعلا ةرورضب يصون امك •

 .ةيباختنإلا تالمحلا
 يندملا عمتجملا ريراقتو تاغالب نم ققحتلا ةيناكمإ نامضل كلذو تافلاخملا نع غالبإلل ةحضاو تايلآ ءاسرإ ىلع لمعلا ةرورض •

  .ةيعرفلا تائيهلا لبق نم ةرشابم
  .ءاوسلا دح ىلع نيبقارملاو نيظحالملا ةمالس ةيامحل تايلآ ءاسرإل طغضلل يندملا عمتجملا تامظنم عم نواعتلا ةرورض •

 نيحشرتملاو بازحألل تايصوت

 نم هل امل ةمداقلا ةيباختنالا ديعاوملا يف فنعلا ةريتو نم دحلاو ةيهاركلا باطخو ينيدلا باطخلا لالغتسا نع فكلا ةرورض •
 .نيبخانلاو ةيسايسلا ةقبطلا نيب ةوجفلا قيمعتو يباختنالا راسملا ريس ىلع ةريطخ تاساكعنا
 كلذو ةيباختنالا تالمحلا ةطشنأل ةقيقدو ةحضاو تامانزور ريفوتب قلعتي اميف ةئيهلا تارارقو يباختنالا نوناقلا مارتحا ةرورض •

  .ةمداقلا ةيباختنالا ديعاوملا راطإ يف
 لجأ نم ةيباختنالا ةرتفلا لالخ مظتنم لصاوت ةانق ءاسرإو يندملا عمتجملا تامظنم دوهج عم نواعتلا نم ديزملا راهظإ ةرورض •

  .اهاياونو بازحألا لمع لوح لضفأ ةروص سكعتلو اهماهم ليهست
 تالمح قيرط نع كلذو يباختنالا راطإلا جراخ ةصاخو ليوطلا ىدملا ىلع ةيباختنالا تالمحلل قبسملا ريضحتلا ىلع لمعلا ةرورض •

  .ةلمحلل ةصصخملا عيباسأ ةثالثلاب ءافتكالا ضوع ،بزحلا ئدابمب فيرعتلاو ةيباختنالا ةرتفلل ريضحتلل يناديم لمعو ةيسيسحت




