
 
 

 

 

 حلاصملا ضراعت ةسايس

 ديهمت

 ،اهحلاصل لمعي صخش لك ةيصوصخ نويمالعإ ةيعمج مرتحت
 ،اهمامتها نم سيل لمعلا راطإ جراخ تافرصت نم هب موقي ام دعتو
 ءانثأ اهحلاصل لمعي نمل ةيصخشلا حلاصملا نأ ىرت ةيعمجلا نأ الإ
 ةروصب لخادتت دق اهريغ وأ ةيلام وأ ةيعامتجا ةطشنأ يأ ةسرامم
 دق امم ةيعمجلل هئالو وأ ةيعوضوم عم ةرشابم ريغ وأ ةرشابم
 .حلاصملا يف ضراعت هعم أشني

 لمعلاو ةهازنلا يف ةلثمتملا اهئدابمو اهتميقب ةيعمجلا نمؤت
 ضراعت ةسايس يتأتو ،زاجنإلاو ةردابملاو ةيانعلاو يعامجلا
 كلذو اهتيامحو ميقلا كلت زيزعتل ةيعمجلا نع ةرداصلا حلاصملا
 صخش يأل ةينهملا وأ ةيلئاعلا وأ ةيصخشلا ةحلصملا ريثأت يدافتل
 لصحتي نأ وأ ةيعمجلا هاجت هتابجاو ءادأ ىلع ةيعمجلا حلاصل لمعي
 .ةيعمجلا باسح ىلع بساكم ىلع حلاصملا كلت لالخ نم

 :ةسايسلا فادهأو قاطن

 لومعملا نيناوقلاو تاعيرشتلا يف ءاج امب لالخإلا مدع عم -1
 حلاصملا ضراعت ،مكحت يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب
 ةيذيفنتلا هتحئالو ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا ماظنو



 
 

 

 اهل ًالامكتسا ةسايسلا هذه يتأت ةيعمجلل ةيساسألا ةحئاللاو
 .اهلحم لحت نأ نود

 ،ةيعمجلا حلاصل لمعي صخش لك ىلع ةسايسلا هذه قبطت -2
 ةقثبنملا ناجللا ءاضعأو ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأ كلذ لمشيو
 اهيفظوم عيمجو نييذيفنتلا ةيعمجلا يريدمو ،ةرادإلا سلجم نم
 .اهيعوطتمو

 مهسفنأ صاخشألاب قلعتي ام حلاصملا ضراعت لمشي -3
 مهل نوكت رخآ صخش يأ حلاصمو ةقباسلا ةرقفلا يف نيروكذملا
 نيدلاولا ءانبألا ةجوزلا ءالؤه لمشيو ،مهب ةيصخش ةقالع
 .ةلئاعلا دارفأ نم مهريغ وأ ءاقشألا

 طبرت يتلا قئاثولا نم أزجتي ال ءزج ةسايسلا هذه دعت -4
 قئاثولا كلت تناك ءاوس اهحلاصل نيلماعلا صاخشألا ةيعمجلا
 .لمع دوقع وأ نييعت تارارق

 نمو اهتعمسو ةيعمجلا ةيامح ىلإ ةسايسلا هذه فدهت -5
 دق يتلا ةيبلسلا حلاصملا ضراعت لاكشأ يأ نم اهحلاصل لمعي
 .حاصفإلا مدع ببسب أشنت

 ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم تايحالصو تايلوئسم -6
 .حلاصملا ضراعت ميظنت ةسايسب ةصاخلا

 سلجمل ةسيئرلا تاصاصتخالا دحأ حلاصملا ضراعت ةرادإ -7
 .ةرادإلا



 
 

 

 هناجل دحأ فيلكت وأ ةددحم ناجل نيوكت سلجملل زوجي -8
 نأ لمتحملا نم يتلا لئاسملا يف رظنلل سلجملا نم ةقثبنملا
 كلت ةيلالقتسا تابلطتم ةاعارم عم حلاصم ضراعت ىلع يوطنت
 .ناجللا

 سلجم ررق اذإ الإ حلاصم ضراعت ةلاح يف صخشلا نوكي ال -9
 تالماعت وأ ريغلا عم ةيعمجلا تالماعت صخي اميف ةيعمجلا ةرادإ
 يوضنت ةلاحلا نأ ةيعمجلا يف نييذيفنتلا رابكو سلجملا ءاضعأ
 يذيفنتلا لوئسملا عم رارقلا ةيحالص نوكتو ،حلاصم ضراعت ىلع
 .ةيعمجلا يفظوم يقاب صوصخب

 نأشب – ررقي نأ ةيذيفنتلا هتطلسل ًاقفو ةرادإلا سلجمل زوجي -10
 حلاصملا ضراعت دنع ةيلوئسملا نم ءافعإلا -ةدح ىلع ةلاح لك
 صخشلا تاطاشن قايس يف رخآل نيح نم ًاضرع أشني دق يذلا
 ،ةيعمجلا عم هلمع قايس يف أشني دق يذلا وأ ،ةداتعملا هتارارقو
 هبجاوب مايقلا نع هقيعت حلاصمب وأ ةيلام حلاصمب قلعتي ام ءاوس
 .ةيعمجلا حلاصم عم قفاوتي امب هجو لمكأ ىلع فرصتلا يف

 مزتلي ،حلاصم ضراعت ةلاحلا نأ ةرادإلا سلجم ررقي امدنع -11
 تاءارجإلا عيمجبو هعضو حيحصتب ةضراعتملا ةحلصملا بحاص
 .كلذل ةمظنملا تاءارجإلا عابتاو ةرادإلا سلجم اهررقي يتلا

 يفلاخم ىلع تاءازجلا عاقيإ ةيحالص ةيعمجلا ةرادإ سلجمل -12
 ةبلاطملل ةيقوقحلاو ةيئانجلا اياضقلا عفرو ،ةسايسلا هذه
 .اهب ةقالعلا يوذ عيمج مازتلا كلذ نع مجني دق يتلا رارضألاب



 
 

 

 ىلع ةسايسلا ماكحأ ريسفت يف لوخملا وه ةرادإلا سلجم -13
 ةيعمجلل ةيساسألا ةحئاللاو ةيراسلا ةمظنألا عم كلذ ضراعتي الأ
 .ةفرشملا تاهجلا ةمظنأو

 يفظوم عيمج غلبيو ،ةسايسلا هذه ةرادإلا سلجم دمتعي -14
 .غالبإلا خيرات نم ةذفان نوكتو ةيعمجلا

 لمعلاو ةسايسلا هذه ذيفنت نم دكأتلا ةرادإلا سلجم ىلوتي -15
 .اهيلع ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإو اهبجومب

 

 :حلاصملا ضراعت تالاح

 يأ يف ةيعمجلا حلاصل لمعي صخشل ةحلصم دوجو ينعي ال •
 يف ضراعت مايق ،ةيعمجلاب رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس طاشن
 بلطي امدنع حلاصملا ضراعت أشني دق نكلو نيفرطلا نيب حلاصملا
 موقي وأ ًارارق ذختي وأ ًايأر يدبي نأب ةيعمجلا حلاصل ًالمع هنم
 امإ تقولا سفن يف هيدل نوكتو ،ةيعمجلا ةحلصمل فرصتب
 هنم بولطملا يأرلاب رشابم ريغ وأ رشابم لكشب قلعتت ةحلصم
 مازتلا هيدل نوكي نأ وأ ،هذاختا هنم بولطملا فرصتلاب وأ ،هؤادبإ
 فرصتلا وأ رارقلا وأ يأرلا اذهب قلعتي ةيعمجلا ريغ رخآ فرط هاجت
 ةءاسإو ةيرسلل كاهتنا ىلع حلاصملا ضراعت تالاح يوطنت ذإ

 ءالولل ةعزعزو ةيصخش بساكمل قيقحتو ةقثلا لامعتسال
 .ةيعمجلل



 
 

 

 نم ددعل ةيكولس ريياعمل ةلثمأ عضت ةسايسلا هذه •
 ىرخألا فقاومل ًاعيمج ىطغت ال ةرورضلاب اهنأ الإ فقاوملا
 ةيعمجلا حلاصل لمعي نم لك ىلع متحتيو ،اهثودح لمتحملا
 ،ةسايسلا هذه عم ىشامتت ةروصب مهسفنأ ءاقلت نم فرصتلا
 ةلثمألا نمو ةسايسلا هذه فلاخي كولس هنأ ودبي دق ام بنجتو
 :يلي ام ضراعتلا تالاح ىلع

 ةرادإلا سلجم وضع نأ ةلاح يف ًالثم حلاصملا ضراعت أشني -1
 ًاكراشم ةيعمجلا يفظوم نم يأ وأ هناجل نم ةنجل يأ وضع وأ
 ةحلصم وأ ةيصخش ةحلصم هل وأ طاشن يأب ةلص هل وأ يف
 وأ رشابم لكشب رثؤي دق طاشن وأ لمع يأ يف ةينهم وأ ةيميظنت
 ىلع وأ فظوملا وأ وضعلا كلذ تارارق ةيعوضوم ىلع رشابم ريغ
 .ةيعمجلا هاجت هتايلوئسمو هتابجاو ةيدأت يف هتاردق

 سلجم وضع نأ ةلاح يف ًاضيأ حلاصملا يف ضراعتلا أشني -2
 بساكم ىلع لصحيو ىقلتي نييذيفنتلا رابك دحأ وأ ةرادإلا

 ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب كلذ ناك ءاوس رخآ فرط يأ نم ةيصخش
 نوؤش ةرادإ يف هتكراشمو هعقوم نم ًاديفتسم ةرشابم
 .ةيعمجلا

 ةيداملا ةدافتسالا لالخ نم حلاصملا يف ضراعتلا أشني دق -3
 ريجأتلا وأ ءارشلا وأ عيبلاب ةيدام تالماعم يف لوخدلا لالخ نم
 .ةيعمجلل



 
 

 

 ءانبألا نييعت لالخ نم حلاصملا يف ضراعتلا أشني دق ًاضيأ -4
 .مهعم دوقع عيقوت وأ فئاظولا يف ءابرقألا وأ

 نم طابترا لاح يف نوكت حلاصملا ضراعت روص ىدحإ نم -5
 عم تالماعت اهل نوكيو ىرخأ ةهج يف ةيعمجلا حلاصل لمعي
 .ةيعمجلا

 ةرادإلا سلجم وضع اهيلع لصحي يتلا تايماركإلاو ايادهلا -6
 .حلاصملا ضراعت ةلثمأ نم ةيعمجلا فظوم وأ

 مدقت ةأشنم وأ يراجت طاشن يف ةيكلملا وأ رامثتسالا -7
 نع ثحبت وأ ةيعمجلا نم ةيلاح تامدخ لبقتست وأ تامدخ
 .ةيعمجلا عم لماعتلا

 ًاصاخ ًاكلم ربتعت يتلا تامولعملا ءاطعإ وأ رارسألا ءاشفإ -8
 دعب ولو ةفيظولا وأ ةيوضعلا مكحب اهيلع علطي يتلاو ةيعمجلل
 .ةمدخلا هكرت

 عم لماعتت تاهج وأ صاخشأ نم ايادهل براقألا دحأ لوبق -9
 ةيعمجلاب فظوملا وأ وضعلا تافرصت ىلع ريثأتلا فدهب ةيعمجلا
 .حلاصملا ضراعت هنع جتني دق

 هتلئاع دارفأ دحأ وأ فظوملا وأ ةرادإلا سلجم وضع ملست -10
 ىرخأ ةهج لماعت ببسب ةميق تاذ ءايشأ وأ غلابمل ةهج يأ نم
 .اهعم لماعتلل اهيعس وأ ةيعمجلا عم



 
 

 

 عفدب ةيعمجلا عم لماعتلل ىعست وأ لماعتت ةهج يأ مايق -11
 .هتلئاع دارفأ دحأ وأ فظوملا نم ةبولطم ريتاوف ةميق

 نم ةيصخشلا ةحلصملل ةيعمجلا تاكلتممو لوصأ مادختسا -12
 لالغتساك ،ًالمتحم وأ ًايلعف حلاصملا يف َاضراعت رهظي نأ هنأش
 ريغل اهعفانم وأ اهتادعم وأ اهيفظوم وأ ةيعمجلا ماود تاقوأ
 تامولعملا مادختسا ةءاسإ وأ اهفادهأ وأ ةيعمجلا حلاصم
 بساكم قيقحتل ،ةيعمجلاب صخشلا ةقالع لالخ نم ةلصحتملا

 .ىرخأ حلاصم يأ وأ ةينهم وأ ةيلئاع وأ ةيصخش

 :يلاتلاب مزتلي نأ ةيعمجلا حلاصل لمعي نم لك ىلع :تامازتلالا

 ةيعمجلا نم ةدمتعملا حلاصملا ضراعت ةسايس ىلع رارقإلا -
 .ةيعمجلاب طابترالا دنع

 مدعو ةنامألاو ةيلوؤسملاو ةهازنلاو ةلادعلا ميقب مازتلالا -
 ىلع نيرخآلا وأ سفنلا ةحلصم ميدقت وأ ةطساولا وأ ةاباحملا
 .ةيعمجلا حلاصم

 ضراعتل يدؤت يتلا تارارقلا ذاختا يف ةكراشملا بنجت -
 .كلذب يحوت وأ حلاصم

 .ًايونس حلاصملا نع حاصفإلاب صاخلا ةيعمجلا جذومن ةئبعت -

 ةهبش وأ حلاصم ضراعت ةلاح يأ نع رشابملا ةسيئرل حاصفإلا -
 .ةيلام ريغ وأ ةيلام تناك ءاوس ةئراط حلاصم ضراعت



 
 

 

 هريغ نع وأ هنع جتني دق حلاصم ضراعت ةلاح يأ نع غالبإلا -
 .ةيعمجلا حلاصل لمعي نمم

 هدوجو ةلاح يف حلاصملا ضراعت ةلاح ءاهنإ تبثي ام ميدقت -
 .كلذ ةيعمجلا بلط لاح يف وأ

 :حاصفإلا تابلطتم

 مهريغو نييذيفنتلا نيلوئسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلع نيعتي
 نع ةيعمجلل حاصفإلاب ماتلا ديقتلا نيعوطتملاو نيفظوملا نم
 لك يف اهتقفاوم ىلع لوصحلاو قبطنا امثيح ةيلاتلا تالاحلا
 وأ يلعف ضراعت ىلع توطنا ءاوس ،ةجاحلا تضتقا امثيح ةلاح
 :ال مأ حلاصملل لمتحم

 يذيفنتلا لوئسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلع نيعتي •
 فئاظو ةيأ نع حاصفإلا نيعوطتملاو نيفظوملا نم مهريغو
 ةيجراخ ةسسؤم وأ ةيعمج عم مهل يصخش طابترا وأ اهنولغشي

 .اهجراخ وأ ةكلمملا لخاد تناك ءاوس

 يذيفنتلا لوئسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلع نيعتي •
 وأ ةفيظو ةيأ نع حاصفإلا نيعوطتملاو نيفظوملا نم مهريغو
 نيدلاولا( مهرسأ دارفأ نم يأ صخت ةيكلم ةصح وأ ةيلام ةحلصم
 وأ تايعمج ةيأ يف )تانبلا/ءانبألاو جوزلا/تاجوزلا/ةجوزلاو
 .اهعم لماعتلل ىعست وأ ةيعمجلا عم لماعتت ةيحبر تاسسؤم

 نييذيفنتلا نيلوئسملاو ةرادإلا سجم ءاضعأ لك ىلع نيعتي •
 لوصحلاو ةيعمجلل حاصفإلا نيعوطتملاو نيفظوملا نم مهريغو



 
 

 

 روظحم ضراعت ىلع يوطنت نأ نكمي ةلاح ةيأ ىلع اهتقفاوم ىلع
 نم مييقتلاو ةعجارملل تالاحلا هذه عيمج عضختو ،حلاصملا يف
 لاقتنا دنع ،كلذ يف رارقلا ذاختاو ةيعمجلا ةرادإ سلجم لبق
 ةرادإ يف ةفيظو ىلإ وأ ةيعمجلا يف ةيسائر ةفيظو ىلإ فظوملا
 يف ضراعت ىلع يوطنت امبر يتلا فئاظولا نم كلذ ريغ وأ ىرخأ
 ضراعت جذومن ةئبعت ةداعإ فظوملا ىلع نيعتي امبر حلاصملا
 نم موي 30 نوضغ يف حاصفإلا نايبو لمعلا تايقالخأو حلاصملا
 فظوملل رشابملا سيئرلا قتاع ىلع عقت امك ةفيظولا رييغت
 ىلع حاصفإلا ةرامتسا ةئبعتب فظوملا مايق نم دكأتلا ةيلوئسم
 .مات وحن

 :حلاصملا ضراعت ريراقت

 بتكم ىدل ةرادإلا سلجم ءاضعأ حاصفإ جذامن عيمج عدوت -
 .ةرادإلا سلجم سيئر

 ةيعمجلا يعوطتم وأ يفظوم حاصفإ جذامن عيمج عدوت -
 .ةرادإلا سلجم سيئر بتكم ىدل

 لامعألاب ًاصاخ ًاريرقت يجراخلا ةيعمجلا تاباسح عجارم مدقي  -
 ةحلصم ىلع يوطنت يتلا ةيعمجلا حلاصل ةمربملا دوقعلاو
 سلجم سيئر بلط لاح ،سلجملا وضعل ةرشابم ريغ وأ ةرشابم
 يذلا ةيعمجلا ءادأل يونسلا هريرقت عم كلذ نمضيو ،ةرادإلا
 .ةيمومعلا ةيعمجلل همدقي



 
 

 

 ضرعُي ًايونس ًاريرقت ةيلخادلا ةعجارملاب ةلوخملا ةرادإلا ردصي -
 توطنا يتلا دوقعلا وأ لامعألا ليصافت حضوي ةرادإلا سلجم ىلع
 ةعدوملا حاصفإلا جذامنل ًاقفو ةيعمجلا يفظومل ةحلصم ىلع
 .اهيدل

 يتلا قئاثولا نم أزجتي ال ًاءزج دعُت ةسايسلا هذه نإ ثيح  -
 ةفلاخم زوجي ال هنإف ،اهحلاصل نيلماعلا صاخشألاب ةيعمجلا طبرت
 .اهب ةدراولا تامازتلالاو اهماكحأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 رارقإو دهعت

 

 يتفصبو _________________________ انأ دهعتأو رقأ
_____________________ 

 ةيعمجب ةصاخلا حلاصملا ضراعت ةسايس ىلع تعلطأ دق يننأب
 دهعتأو اهيف امب مزتلأو رقأو قفاوأ هيلع ءانبو ةيداصتقالا رسألا
 ةرشابم ةقيرطب ةيصخش حابرأ وأ بساكم يأ ىلع لوصحلا مدعب
 وأ ةرادإ سلجم وضعك يعقوم نم ًاديفتسم ةرشابم ريغ وأ
 صخت تامولعم يأ مادختسا مدعبو ةيعمجلا يف فظوم
 وأ يبراقأ وأ ةيصخشلا يضارغأل اهدراوم وأ اهلوصأ وأ ةيعمجلا
 .ىرخأ ةعفنم يأل اهالغتسا وأ يئاقدصأ

 

 

 

 .................................................. عيقوتلا

 ـه.........../...../............... خيراتلا

 م.........../...../............قفاوملا

 

 



 
 

 

 

 

 ةحلصم حاصفإ جذومن )1( قحلم

 ةيحبر ةسسؤم وأ ةيعمج يأ يف ًةيلام ًةحلصم يأ كلمت له
 ؟ةيعمجلا عم لماعتت

 ال ) ( معن ) (

 يأ يف ًةيلام ًةحلصم يأ كتلئاع دارفأ نم درف يأ كلمي له
 ؟ةيعمجلا عم لماعتت ةيحبر ةسسؤم وأ ةيعمج

 ال ) ( معن ) (

 وأ ةنجل وأ ةرادإ سلجم يف وضع بصنم لثم( ًابصنم دلقتت له
 ةيوضع كيدل وأ ةطشنأ وأ لامعأ يف كراشت وأ )ىرخأ ةهج يأ
 ةيعمجلا ريغ ىرخأ ةهج يأ ىدل

 ال ) ( معن ) (

 كترسأ دارفأ نم يأ دلقتي له
 لثم( ًابصنم )تانبلاو ءانبألا/جوزلا/تاجوزلا/ةجوزلا/نيدلاولا(
 وأ )ىرخأ ةهج يأ وأ ةنجل وأ ةرادإ سلجم يف وضع بصنم
 ىرخأ ةهج يأ يف ةيوضع هيدل وأ ةطشنأ وأ لامعأ يف كراشي
 ؟ةيعمجلا ريغ

 ال ) ( معن ) (



 
 

 

 ةهج نم رثكأ وأ ةيده كتلئاع دارفأ نم دحأ يأل وأ كل تمدق له
 اهتلبق ءاوس ةيعمجلاب ةيلبقتسم وأ ةيلاح ةلص اهلو ةيعمجلا جراخ
 ؟اهلبقت مل مأ

 ال ) ( معن ) (

 

 

 ةسايسلا دامتعاو سلجملا ءاضعأ رارقإ

  

  يفلم فلخ.أ  ديعلا زيزعلادبع.أ  يبرغلا دوعس.أ
  يناطحقلا دوعس.أ  سيرجلا دعس.أ  توحلا دمحأ.أ
  يبرحلا ةيزوف.أ  يمشركلا فيان.أ  قوزرملا حلاص.أ
  يناطحقلا ينامأ.أ  يلامرلا ملسم.أ

 


