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  فلخي ذاتسالا دادعا نم ةعوبطم / ةيجراخلا ةسايسلا ليلحت سايقملا

  

  ةيجراخلا ةسايسلا ليلحت يف تاسايسلا و راكفالا

  :  ةيرظنلا

 اذه يف ةيرظنلا تاودألاب ةطاحإلا ىلإ لصوتلا يأ ةيجراخلا ةسايسلا تابراقم ىلع فرعتلا1-
   .لاجملا

  .اهدقعت أدبم رابتعالا نيعب ذخألا عم ميهافملا يف رظنلا ةداعإ2-

  :  ةسرامملا

 نع ةجتانلا ةسوململا تاروطتلا لالخ نم ثحبلل ةحورطملا )عيضاوملا (ةدنجألا ىلع فرعتلا1-
  .رثكأف رثكأ مهل حونمملا كرحتلا شماه صلقتي نيذلا رارقلا يذختم لامعأ

  :  تابراقملا ىلع فرعتلا /

  ؟ةسرامملا بيترت ىلع )تابراقملا( ةفرعملا بيترت زكتري له
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  :  نيدعب يذ فده لع زكترت ةيجراخلا ةسايسلا ةساردل ةيملع ةبراقمب نوداني نيذلا نيثحابلا دحا

  .ةقيقد ةيبيرجت جذامن لالخ نم ةماع جئاتن صالختسا ةلواحم1-

  .ةديدج ةقيرطب عقاولا ىلإ باهذلل ةيرظنلا تابراقملا ديدجت ةلواحم2-

  ؟ةيجراخلا ةسايسلا ليلحتل مويلا نيسرادلا ةزوحب يه يتلا ةيحالطصالا تاودألا يه ام

  :  تابراقملا نم نيعون نيب ةقرفتلا تبجو

 حرتقت يتلا لثم اهحرش يف دعاست يتلا و ةيجراخلا ةسايسلا يف هلوقت ام اهل يتلا ةبراقملا 1-
 نيلعافلاو ةمظنألا و ىنبلا ةساردب حمست ةيئانبلا و ةيلاربيللا و ةيعقاولا ةبراقملا ةماع رطا
   .مهكرحت فورظو

   :  لثم ةيجراخلا ةسايسلا عوضوم يف ةصصختملا ةبراقملا 2-

na ycilop ngieroF a sisyl تانيتسلا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ترهظ يتلا.  

 ىلإ لالخ نم ترهظ و لودلل يجراخلا كولسلا ريسفت يف تابراقملا هذه لك تمهاس دقل
 ردقب يأ جرخمك ةيجراخلا ةسايسلا ةسارد نم لاقتنالا ىلإ ةجاحلا كلت emoc tuo تارابتعا
 يأ اذه ،ةيرظنلا تاودألا ةغلب  ةيملع يلوألا بناجلا ىنعمب لاعفألا كلت ىلإ ىدأ يذلا مامتهالا



 ةماعلا ةسايسلا نع هفرعن ام لامعتسا بلطتي ليلحت ىلع اهتردق و رارقلا ذاختا ةيلمع
 اهيف نيلعافلا نع ،اهرييست ءوس و ،اهتينالقع نع، تارارقلا ذاختا نع اهحلاصم و ةيطارقوريبلا
   .يلخادلا مهطيحم نع مهتزوحب يتلا لئاسولا نع، مهتاكاردا و مهتافرصت و

  )ةسرامملا( تاسايسلا ىلع فرعتلا //

 ةريخألا هذه نأل ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو لخاد قلغم زيح يف عنصت ال ةيجراخلا ةسايسلا نإ
 ام ىلإ5491  ماع 05 نم لودلا ددع عفترا ثيحب لعاوفلا ددعتم و كرحتم طيحم يف دجوت
 اذه ىلإ ةفاضإ .يقرشلا ركسعملا تيتفت مث ررحتلا ةكرح ديازت دعب اذهو ،مويلا 002 براقي
 ةيناسنإلا ةصاخو ،ةيموكحلا ةيلودلا تامظنملا بناج ىلإ ثيحب ةيلودلا تامظنملا يف رثاكت كانه
 يف ترشاب يتلا ةينيدلا تاكرحلا ،ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تامظنملا تأشن ،تاسسؤملاو اهنم
 اذه .قباسلا يف انكمم نكي مل اذه و كيرش و رواحمك اهب فارتعالا ىلإ اهتعفد و لودلا عم راوح
  .اهرييستب موقت يتلا ريياعملا ىلا هابتنالا ىلا ةلودلاب عفدي و ةلاحلا دقعي لعاوفلا ددع يف ديازتلا

 ةرجهلاو ةئيبلا :لثم ةيجراخلا ةسايسلا ةدنجأ ىلع ةحورطملا اياضقلا نم ريثكلا اضيأ كانه
 نيوكت ىلإ و ةيجراخلا تارازو لخاد صصختلا ىلإ عفدي ام اذه و ةيمنتلا معد و نيدتلا ةيرحو
 ردقا نوكت ةصاخ تاسسؤم يف وأ جراخلا يف ىتح ءاربخ ىلإ ءوجللا وأ نييسامولبدلل صاخ
 سفانت ةينطولا ربع لعاوفلا تحبصأ اذكه .ةلودلا تاسسؤم نم اياضقلا ضعب عم لماعتلا ىلع
 طابترال كلذ و عرسأ تاقوأ يف ةينقتلا ةينطولا لئاسولا دينجت ىلع ةردقلا اهل و نويسامولبدلا
 ددع ةدايز ىلإ ةلودلاب عفد ةديدجلا ىوقلا عم شياعتلا اذهف .ةريثك نيناوقب ةلودلا ةزهجأ
  .ةيجراخلا ةسايسلا تايسامولبد

  :  نايساسا نادعب ةيجراخلا ةسايسلل ةديازتملا تايولوالا نيب نم

 معد لالخ نم ةدرابلا برحلا ةياهن دعب هتيمهأ تداز يذلا و يراجتلا و يداصتقالا دعبلا1-
 ذاختا ىلإ لخدتلا نيب عازنلا ةيوست دعب ىربكلا لودلا عفدي يذلا نويدلا ةرادإ و تارداصلا
 ام اذه و ةريبك ةراهم بلطتي يذلا لخدتلا مدع و ةنيللا ةوقلا و فنعلا نيب حوارتت ةماه تارارق
 نورآ نومير اهامس امك  ةيجراخلا ةسايسلا عم ةيركسعلا ةسسؤملا ةقالع ةيلاكشإ حرطي
  .يسامولبدلا و يدنجلا كيتكلايدب

 اذهل و لودلا اهكلتمت يتلا تاردقلا و ايفارغجلا و خيراتلاب ةنوهرم ةسراممك ةيجراخلا ةسايسلا
 يذلاو تاراضحلا عارص حرط ىلإ نوتغنتناه ركفملاب ىدأ امم لودلل ةيجراخلا ةسايسلا تفلتخا
 رثكأ وه يذلا يوهجلا لماكتلا يف ثحبلل رخأ لاجم كانه .ةيلودلا تاقالعلا يف عارصلا رصتخي

  .فادهألا ديحوت و ئدابملا ماجسنا ضرتفي ام اذهو ةيمهولا تاراضحلا عارص نم ةقيقح
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