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 تافلاخملا نع غالبإلا ةسایس

 

 :فادهألا

 .اهب ملع ىلع ةيقالخأ ريغ رومأ وأ لايتحا ةعقاو يأ نع غالبإلا ىلع نيلماعلا ثح •
 .ةيقالخأ ريغ رومأ وأ لايتحا ةعقاو يأ نع غالبإلا ضرغب نيلماعلل ةيرس ةليسو ميدقت •
 .ةيقالخألا ريغ رومألا وأ لايتحالا عئاقو نع ةين نسحب نيغلبملا دارفألا ةيامح •
 .ةيفافشلاو لصاوتلا ىوتسمب ءاقترالا •

  :فيراعتلا

 ةنامألا مدعب مستت ةينوناق ريغ وأ ةيماظن ريغ وأ ةيقالخأ ريغ ةسرامم وأ فرصت وه :لايتحالا •
 نع رفسي نأ هنأش نم ام ،فييزتلاب وأ فرصتلاب وأ تاملكلاب ءاوس ،ام ةقيقح ءافخإل هتيبملا ةينلابو
 وأ ةطولغملا ةيبساحملا تاسرامملا كلذ دادع يف لخديو .ةعومجملل ةيلام ريغ وأ ةيلام ةراسخ
 .لايتحالا ةينب ةطولغملا ةيلاملا ريراقتلا دادعإ

  .تافلاخملا نع غالبإلل ةيعمجلا هتددح يذلا راسملا هب دصقي :تافلاخملا نع غالبإلا طخ •
 قالخألا يفانت يتلا ةدوصقملا ريغ وأ ةدوصقملا تاسرامملا وأ تافرصتلا اهب دصقي :تافلاخملا •

 ىدل ةدمتعملا لمعلا ريياعم عم قفاوتت ال وأ فاصنإلا ىلإ رقتفتو ةعمسلاب رضتو ةميوقلا
 .ديدسلا يعامتجالا وأ ينهملا كولسلا وأ ةيعمجلا

 نأشلا باحصأ طاسوأ يف كلذكو ،ةيعمجلا لخاد ةفلاخملا نع غلبي يذلا صخشلا وه :غلبملا •
  .ةيعمجلا عم لامعألا لوازت يتلا تاهجلاو

 .ةيعمجلا لخاد ةفلاخملا نع غيلبتلا يف ةعبتملا ةيلمعلا وه :غالبإلا •

 :تافلاخملا نع غالبإلا ةسايس نايبل ةماعلا تاهيجوتلا

 ريغ تاسرامم وأ كولس وأ ثادحأ وأ تافرصت عوقوب ملع ةرادإلا سلجمب وضع وأ يراشتسا وأ فظوم يأ
 يأ ىلإ راشيو اهتمظنأو اهدعاوقو اهتاءارجإو ةيعمجلا تاسايسل ةفلاخم يأ كلذكو ،ةميوق ريغ وأ تايقالخأ
 ةسايس ماكحأل اقفو فرصتلا نع غالبإلاب – امزلمو لب –الوؤسم نوكي امنإ "ةفلاخم" ظفلب يلي اميف اهنم
 .ةيعمجلا

 ريدملا كلذ ىلع بجي ،ةرشابم ةروصب رومألا كلتب ةرشابملا هريدم فظوملا غالبإ نمضتت يتلا تالاحلا يف
 هجو يأ ىلع ةعقاولا يف قيقحتلا رشابي الأ رشابملا ريدملل يغبنيو ،ًاروف غالبلا لحم ةعقاولا نع غالبإلا ٍذئنيح
 .اهيدل ةعبتملا تاءارجإلاو ةيعمجلا تاسايس عم قفتي امب الإ ،ةلقتسم ةروصب

 لالخ نم ةعقاولا تافلاخملل يقالخألا كولسلاب ةقلعتملا تالاحلا نع غالبإلا متي :غالبإلا تاءارجإ •
 لالخ نم ًةباتك رمألاب "تاغالبلا يقلت نع ةلوؤسملا ةرادإلا" ةيرشبلا دراوملا ريوطت ةرادإ ريدم غالبإ
  .دمتعملا جذومنلا

 نولمعي نيذللاو نيتقؤملاو نيمئادلا ةيعمجلا يفظوم عيمج ىلع ةسايسلا هذه قبطت :قاطنلا •
  مهبصنم نع رظنلا فرصب ةيعمجلا نع ةباين وأ مساب نوفرصتي صاخشأ وأ نيراشتسم وأ دوقعب
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 ىرخا فارطأ يأ وأ نيحناملا وأ نيدروملا وا نيديفتسملا نم درف يأل اضيا نكميو ءانثتسا نودبو
    .رطاخم وأ تافلاخم يأ نع غيلبتلا اهنكمي

 ليبس ىلع( لمشتو ةيسيئرلا لغاوشلاو قلقلا هجوأ لوانت ىلإ تافلاخملا نع غالبإلا ةسايس فدهت •
  :يلي ام )رصحلا ال لاثملا

  .ةيلاملا ريراقتلا يف ةبيرملا رومألا وأ ةميلسلا ريغ تاسرامملا .1
  .بادآلل اقرخ وأ ةفلاخم لثمي يذلا كولسلا .2
 نيلماعلا كلذكو روهمجلا ددهت يتلا رطاخملا اهيف امب ،ةمالسلاو ةحصلا رطاخم .3

 .نيرخآلا
 .ةئيبلا ىلع عقت يتلا رارضألا .4
  .يلاملا فرصتلا ءوسو لاومأل هب حرصملا ريغ مادختسالا .5
 .ةلمتحملا داسفلاو لايتحالا ةطشنأ .6
 .حلاصملا ضراعت تالاح نع حاصفإلا مدع .7
 وأ ةزيم حنم ضرغب ةيجراخ تاهج نم ةقحتسم ريغ تآفاكم وأ عفانم ىلع لوصحلا .8

 .ةيلضفأ
 .ةيعمجلاب ةصاخلا تايقالخألا دعاوق كاهتنا .9

 ةصاخلا ةيلخادلا تاسايسلاو ةباقرلا ةمظنأب مازتلالا مدع وأ يف روصقلا هجوأ .10
 .ةيعمجلاب

 ليمز وأ لوؤسم وأ ريدم ىلإ وأ نم ةمدقملا ةبذاكلا تانايبلا وأ ةللضملا تامولعملا .11
  .ةيعمجلاب

 ريراقت وأ ةيلاملا ريراقتلا وأ ةيلاملا تالجسلا يف ةدراولا تالئاسملاب قلعتي اميف .12
 .قيقدتلا

 .ةينوناق ريغ ةقيرطب ةيرس تامولعم نع حاصفإلا .13
 .ةطلسلاو تايحالصلا مادختسا ءوس .14

  :تافلاخملا نع غلبملا ةيلوؤسم

 نم عقوتي وأ بلطي الو ،ةقوثوم تامولعم ميدقت عم غالبإلاب مايقلا يف غلبملا صخشلا رود لثمتي •
 وأ يحيحصتلا ءارجإلا ديدحتب بلاطم ريغ هنأ امكو مئارجلا نع ثحاب وأ ققحمك فرصتلا صخشلا اذه
   .بسانملا يميوقتلا

 ةطشنأ ةيأ يف ةكراشملا مهل قحي ال هنأ امك ،قيقحت ةطشنأ ةيأ ءارجإب نوغلبملا فرصتي الأ بجي •
  .ةبولطملا كلت فالخب قيقحت

 عضو ىلع غلبملا عجشت ةيعمجلا نأ ريغ هتيوه نع حاصفإلا نود مهفواخم نع غالبإلا نيغلبملل زوجي •
 .نكمأ امثيح اهنع غلبملا ةلأسملا ىلع همسا
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 حاصفإلاب موقي فظوم يأ وأ تافلاخملا نع غالبإلاب موقي صخش يأ ةيامحب ةيعمجلا موقت فوس •
 وأ هتقياضم وأ هديدهت وأ لقأ بصنم ىلإ هلقن وأ هتامدخ ءاهنإب ةيعمجلا موقت نلو ،ةنسح ةينب
 .صخشلا ةيامحل مزلي ام ذاختاب ةيعمجلا موقتس امك ،هنم ماقتنالا

 ذاختا متي نلف ،قيقحتلا لالخ نم هديكأت متي نأ نود نكلو قلقلا هجوأ نم هجو نع صخشلا غلبأ اذإ •
 ةفلاخملاب رخآ غالب ميدقت هل قحيف هيدل كوكشلاو فواخملا ترمتسا اذإو ،صخشلا اذه دض ءارجإ يأ
 .اهديكأت ةلواحمو

 يبيدأت ءارجإ ذاختا زوجي ،ةيصخش بساكم قيقحتل وأ هريغ ديكيل وأ ةيلستلا ضرغب صخشلا غلبأ اذإ •
 .هدض

 .ةفلاخملا يف قيقحتلاب نيينعملا لبق نم همالتسا مت غالبلا نأ نم دكأتلا •

  :ةيعمجلا مازتلا

 ةيوه نع فشكلا مدعل ةنكمملا دوهجلا لك لذب عم ًارس فواخملاو لغاوشلا لك عم لماعتلا بجي •
 بسانملا تقولا يف روضحلا غلبملا صخشلا ىلع نيعتي دق هنأ ريغ كلذ يف هتبغر ةلاح يف غلبملا
 .ةلأسملا هذه يف دهاشك

 ةساسح ةقيرطب اهعم لماعتلا بجي ةسايسلا هذه لظ يف اهنع حاصفإلا متي يتلا رومألاو لئاسملا •
 .تاقوألا لك يف ةعيرسو

  .تافلاخملا نع غالبإلا ةسايسب ةيفاو ةيارد ىلع ةيعمجلاب نيفظوملاو نيلماعلا ةفاك نأ نم دكأتلا •

 :غالبإلا لوكوتورب

 يف وأ دمتعملا جذومنلا مادختساب رشابملا هريدم ىلإ تافلاخملاو فواخملا لك عفر غلبملا ىلع بجي •
 قباسلا روصتلا بسح ةلأسملا عفر لايح حايترالا مدعب رعش اذإو ينورتكلالا ديربلاب وأ ةيباتك ةغيص
 :ىلإ هنع غلبملا رمألا ةعيبط بسحو ةلأسملا عفر هنكميف

o ةيرشبلا دراوملا ريوطت ةرادإ ريدم. 
o يسسؤملا مازتلالا ةرادإ ريدم. 
o يذيفنتلا ريدملا. 

 .ةبسانملا تاءارجإلا ذاختا لهسألا نم ناك املك اركبم ةفلاخملا نع غيلبتلا ناك املك •

 :تاقيقحتلا

 يسسؤملا مازتلالا ةرادإ راطخإ هيلع نيعتي يذلا غالبلا يقلتم ةطساوب تافلاخملا لك ةعجارم بجي •
 .تايصوتلاو غالبلاب

 لكشب ال مأ قيقحت ءارجإ مزلتست ةفلاخملا تناك اذإ ام ةيعمجلا يف تاقيقحتلاب ةينعملا ةرادإلا ددحت •
 .قيقحت ءارجإ وه رارقلا كلذ ناك اذإ لاح يف ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا ىلإ رارقلا كلذ عفريو ،يئاهن
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 رابتعالا يف ذخألا يغبني ،تافلاخملا دحأ يف ال مأ قيقحتلا ءارجإ نيعتي ناك اذإ ام ديدحت دنع •

  :ةيلاتلا لماوعلا
o ؟ةفلاخملا بكترم وه نم  
o ؟ةفلاخملا ةروطخ ىدم ام  

 ءادبإل مهل ةصرفلا ةحاتإ عم يمسرلا قيقحتلا ةيادب يف ةموعزملا تافلاخملاب مهنع غلبملا راطخإ بجي •
  .قيقحتلا لالخ مهرظن تاهجوو مهئارآ

 ةيرهوجلا جئاتنلا ىلع درلا ةصرف مهنع غلبملل حاتيس كلذب مايقلا عنمت ةيرهق بابسأ كانه نكت مل ام •
 مل ام هنع غلبملا صخشلا دض ئطاخ لعف باكتراب ءاعدالا دييأت متي نلو ،قيقحتلا ريرقت يف ةدراولا
 .ءاعدالا اذه ديؤي هيجو ليلد كانه نكي

 ماتلا نانئمطالا نكمي نكلو ةصتخم ةيموكح تاهج ةفرعمب يجراخلا قيقحتلا يضتقت تالاح دجوت دق •
 قيقحتلا ءارجإ نأشب دحأ ملعي نلو هل ةيامحلا تاجرد ىصقأ ريفوتو ةيرس غلبملا ةيوه ىقبتس هنأ ىلع
 كلذو هتكراشم وأ مهملع قيقحتلا تاءارجإ يضتقت نم الإ اهيف كراشي غلبملا نأ وأ تاغالبلا يف
 مزاللا نم نوكي دقو ماظنلا وأ نوناقلا مكحب كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ وأ قيقحتلا ةعيبطل ارظن
 نوناقلا مكحبو ةينوناقلا تاءارجإلا ةمذ ىلع كلذ ثودح دراولا نمو غلبملا ةيوه نع حاصفإلا
 .غلبملا عم قيسنتلاب كلذ متيسو هب لومعملا

 

 نيققحملا تايلوؤسم

 .ليلحتلاو قئاقحلا يصقت ىلإ فدهت تاءارجإ ذاختا نيققحملا ىلع بجي •
 .قيقحتلا مامتإل ةرورضلا بسح ىرخألا دراوملا نم اهريغو ةينفلا دراوملا نم ةدافتسالا نكمي •
  .نيرخآلا رظن يف وأ عقاولا ضرأ ىلع ءاوس زيحتلا مدعو ةيلالقتساب نيققحملا عيمج عتمتي نأ بجي •
 ةينوناقلا ريياعملا ةاعارمو يقالخألا كولسلا عابتاو ةقدلاو ةيعوضوملاو ةلادعلاب نوققحملا مزتلي •

 .ةينهملاو
 مالتسا خيرات نم لمع مايأ 10 لالخ تاءارجالا رادصاو غالبلا يف قيقحتلا نم ءاهتنالاب نيققحملا مزتلي •

 .غالبلا

 

  :مهنع غلبملا تايلوؤسم

 ةيلوؤسم مهقتاع ىلع عقت امك ،قيقحتلا ريس لالخ نيققحملا عم نواعتلاب مهنع غلبملا مزتلي •
 .قيقحتلا يف لخدتلا مدع

 مههيجوت وأ دوهشلا ىلع ريثأتلا مدع بجي امك ،هب بعالتلا وأ هفالتإ وأ ليلد يأ عنم متي الأ بجي •
 .مهنع غلبملا لبق نم مهباهرإ وأ مهديدهت وأ
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 :قيقحتلا جئاتن

 ةيعمجلا ةرادإ ققحملا يصوي ،يقالخأ ريغ وأ ميلس ريغ لعف باكترا ىلإ قيقحتلا جئاتن تصلخ اذإ •
 تاءارجإو كولسلا دعاوقل ًاقبط ابسانم ةيعمجلا هارت دق يذلا يحيحصتلا وأ يبيدأتلا ءارجإلا ذاختاب
 .لمعلا نوناقو بيدأتلا

  :ريراقتلا دادعإ

 لك نع يذيفنتلا ريدملا ىلإ همدقي ًايرود ًاريرقت دادعإب ةيعمجلاب يسسؤملا مازتلالا ةرادإ ريدم موقي •
  .تاقيقحتلا جئاتن بناجب تافلاخملا نع حاصفإلا تايلمع

 ريرقتب يسسؤملا مازتلالا ةرادإ مدقتت ،ةلجاع ةينوناق ريغ وأ ةينوناق تاءارجإ ذاختال جايتحالا ةلاح يف •
 .اهنع غلبملا ةفلاخملا نع يذيفنتلا ريدملا ىلإ لصفم

 :تالجسلا

 سمخ ةدمل اهب ةصاخلا تاقيقحتلاو فواخملا وأ لغاوشلاب ةقلعتملا تالجسلا لكب ظافتحالا متي •
 .تاونس

 ءارجإ ذاختا مدعب اهيف قيقحتلا قلغُأو ةلدأب ةموعدملا ريغ تاغالبلاب ةقلعتملا تالجسلا ةفاك ىغلت •
 .ينوناق وأ يبيدأت
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 تافلاخملا نع غالبإلا جذومن
 قرخ دوجوب هابتشا وأ قرخ يأ وأ تافلاخم وأ كولس ءوس يف يدج هابتشا يأل ةيلاتلا تانايبلا ميدقت ىجري
 ىلإ ةرشابم اهميدقتو ةيعمجلا ىلع ًابلس رثؤت دق يتلا تاميلعتلا وأ تارارقلا وأ تاسايسلاو حئاوللا وأ نوناقلل
 .يسسؤملا مازتلالا ةرادإ ريدم

 غلبملا صخشلا تانايب

 ......................................................................................................................... :مسالا
 
 ................................................................................................................... :فتاهلا مقر
 

 ............................................................................................................ :ينورتكلإلا ديربلا

 

 ةفلاخملا بحاص صخشلا تانايب

 .......................................................................................................................... :مسالا
 
 .......................................................................................................................... :ةرادإلا

 

 وه نمو كاهتنالا وه ام ددح ،هتفرعم كنكمأ فيكو ميلسلا ريغ فرصتلا /كولسلا ءوسل رصتخم فصو 

 .تاءاعدالا ميقرتب مق ءاعدا نم رثكأ كانه ناك اذإ .هباكترإ مت فيكو نيأو ىتمو هبكترم

 ؟ثدح يذلا ميلسلا ريغ كولسلا ءوس وه ام *
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 تافلاخملا نع غالبإلا ةسایس
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 ؟ اهمدقت نأ نكمي ةلدأ يأ كيدل له *
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 ؟هالعأ روكذملا ثدحلا يف ةطروتم ىرخأ فارطأ يأ كانه له *
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 ؟قيقحتلا يف ديفت دق ىرخأ تانايب وأ تامولعم يأ كيدل له *
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 ؟ىرخأ تاظحالم يأ كيدل له *
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