
 اهتيمنت قرطو ريكفتلا عاونأ



 ةرضاحملا رواحم
 ةماع ةفصب ريكفتلا موهفم حرش•
 هصئاصخو يراكتبالا ريكفتلا•
 يراكتبالا ريكفتلا يف ةرثؤملا لماوعلا•
 ءاكذلاب هتقالع و يراكتبالا ريكفتلا تانوكم•
. يراكتبالا ريكفتلا ةيمنت بيلاسأ و ةيراكتبالا ةيلمعلا لحارم•
هتيمهاو دقانلا ريكفتلا•
 هصئاصخو دقانلا ريكفتلا تانوكم•
 ىرخألا ءاكذلا عاونأو ليصحتلاو ءاكذلاب هتقالع•
 دقانلا ريكفتلا ةيمنت•



 ديهمت

 لماعتلا نم ناسنالا نكمي دقعم كولس وهو ، تانئاكلا ةيقب نع ناسنالا هب زيمتي طاشن ريكفتلاربتعي
 ءايشألا ةعيبط مهف و تاربخلاو فراعملا باستكا هلالخ نم متيو ، ةفلتخملا فقاوملاو تاريثملا ىلع ةرطيسلاو

 . تارارقلا ذاختاو طيطختلاو فاشتكالاو تالكشملا لحو اهريسفتو

 تاروصتلاو زومرلا مادختسا ىلع موقتو تامولعملا ةجلاعم نمضتت ةدقعم ةيفرعم ةيلمع هنأب ريكفتلا فرعي
 .ةنيعم جتاونل لوصولا فدهب )ةدرجم ،ةيدام ( ميهافملاو  ةغللاو



 ديهمت
 يف مهاستو رشابم لكشب تاعمتجملاو دارفألا ةايح سمت يتلا ةماهلا ةيوبرتلا عيضاوملا نم ريكفتلا ربتعي

 .ةدجتسملاو ةيلاحلا عاضوألا عم مهفيكت

 : اهنمفاهتعيبطو اهتيعون ثيح نم فلتخت ةيريكفتلا ةطشنألا نأ الإ يلخاد طاشن ريكفتلا نأ نم مغرلابو
 ."تالالدتسا لمعو ةديدج لولح راكتبا وأ ةلكشم لحك "دقعملا اهنمو ، "ةفولأم ءايشأب طبتري " رشابملا طيسبلا

 . )تالكشملا لح ، دقانلا ، يراكتبالا ( لثم ةديدع عاونأ ريكفتلا لمشي



  يراكتبالا ريكفتلا

 ببسب كلذو ، فيرعت ىلع مات قافتا دجوي ال هنأ الإ هتيويحو يراكتبالا ريكفتلا عوضوم ةيمهأ نم مغرلاب
 :هتانوكمو هتعيبط لوح رظنلا تاهجو فالتخا

 يف ةيديلقتلا قرطلاو يداعلا نيتورلا بنجت ىلع درفلا ةردق " درفلل ةمزالم ةيصخش ةمس هنأ ىلع هل رظني ضعبلا1.
" هقيقحتو هذيفنت نكميو عئاش ريغو ديدجو ليصا ءيش جاتنإو ريكفتلا



  يراكتبالا ريكفتلا

 يهتنتو ةلكشملاب ساسحإلاب أدبت لحارم تاذ ةيلقع ةيلمع هنأ ىلع هل رظني ضعبلاو.۲
 ضورف عضو ةلواحمو ام لاجم يف تاوجفلاو تالكشملاب ساسحإلا نمضتت ةيلمع " لحلل لوصولاب

"اهلحل لوصولل اهتحص رابتخاو

 ةعومجماضر ققحي عفانو لوبقم ديدج جاتنا " ةيلع ةبترتملا جتاونلا هلالدب هنوفرعي مهضعبو.۳
" ةنيعم ةينمز ةرتف يف دارفالا نم ةريبك



  يراكتبالا ريكفتلا صئاصخ

 جاتنا وأ ةيلمع وأ ةردق هنأ ىلع هل رظني ثيح ، بناوجلاو هجوألا ةددعتم ةرهاظ راكتبالا سكعي1.

 ررحتلاو قالطنالاو ةنورملاب يراكتبالا ريكفتلا زاتمي2.

 ليصاو عونتم حوتفم قسن هنأب زاتمي3.

 .ةدئافلاو يعامتجالا لوبقلاب زاتميو قيقحتلل لباقو عونتم ديدج جاتنا ةروص يف هسفن نع ربعي4.



  يراكتبالا ريكفتلا  تانوكم

ةيركفلا ةقالطلا.۱
ةيظفللا ةقالطلا.۲

 عونتلاب مستت راكفأ جاتنإو ديلقتلا نع داعتبالا" ةيئاقلتلا هنورملا.۳
"ةيطمناللاو
"ةردنلاو ةدجلاب زيمتت راكفأ" ةلاصألا .٤
"ةنيعم ةركفل ليصافتو تافاضإ ميدقت" ليصافتلا .٥



يراكتبالا ريكفتلاو ءاكذلا

 يراكتبالا ريكفتلاو ءاكذلا نيب ةقالع كانه له
؟

 رفوت ةيراكتبالا لامعالا بلطتت له ىنعمب
؟ ءاكذلا نم ةيلاع تاردق



يراكتبالا ريكفتلاو ءاكذلا

 بناوج دحأ وه راكتبالا نا نوري ثيحب ءاكذلا نم ىندأ دح رفوت بلطتت ةيراكتبالا لامعالا عيمج نأ دقتعي ضعبلا
 .ءاكذلا

 يف امساح الماع سيل ءاكذلا نأ نوري مهف ، ءاكذلا نع ةلقتسم ةيلمع راكتبالا نأ رخآلا ضعبلا ىري نيح يف
 يفو ،ةيداع ءاكذ تاردقب نوراتمي مهنا مغر نيركتبملا نيعدبملا دارفالا  نم ريثكلا دجنن دقف راكتبالا

 .نيعدبم ريغ مهنكلو ادج ءايكذالا نم ريثكلا كانه لباقملا



يراكتبالا ريكفتلاو ءاكذلا

 ريكفتلليمتنت تاردق يهو "ةلاصالاوهنورملاو ةقالطلا" تاردقل ةلصحم وهراكتبالا نأ ىلإدروفلج ريشي امنيب
 .بعشتملا

 .براقتملا ريكفتلا تاردق نمض عقت تاردق ىلع ءاكذلا متشي امنيب

 اذهو )۰.٤۹-۰.۳ ( نيب حوارتت راكتبالاو ءاكذلا نيب ةقالعلا تثحب يتلا طابترالا تالماعم تناك ًاريخا
.يراكتبالا ريكفتلا يف مساح لماع سيل  ءاكذلا نأ ىلإ ريشي



يراكتبالا ريكفتلا ةيمنت بيلاسأ

نأ ملعملا وأ يبرملل نكمي فيك
 يراكتبالا ريكفتلا تاردق روطي

 ؟ةبالط ىدل



يراكتبالا ريكفتلا ةيمنت بيلاسأ
 اهزيزعتو ةفولأملا ريغ راكفألاو ةطشنألا لبقت ىلع لمعلا1.

بالطلا ىدل لاثتمالا مدع لبقت عم حرملاو ءودهلاو نمألاب راتمي وج ريفوت2.

 بنجت عم يلاع توصب ريكفتلا ىلع بالطلا عيجشتو ءارآلا ءادباو شاقنلاو راوحلا صرف ةحاتا3.

ءودهو ةيعوضومب اهتشقانمو ةفولأملا ريغ راكفألل حيرجتلاو دقنلا

. اهعم لعافتلل صرفلا ةحاتإو ةعونتملا لئاسولاو ةعونتملا تاربخلاب ةئيبلا ءارثا4.

 فاشكتسالاو عالطتسالا بح ةيمنتو ةقلطنملا ةلئسألا عيجشت5.



يراكتبالا ريكفتلا ةيمنت بيلاسأ

 ةفلتخملا عفاودلا عابشاو ماهملا عيونتو ةيدرفلا قورفلا ةاعارم .٦
 روطتو مهتاربخ يرثت ةيفاضإ ملعت رداصمب بالطلا ديوزتو داشرإلاو حصنلا ميدقت .۷
 يراكتبالا مهريكفت
 ؟ كلذ فيك .نكما ام ملعتلا ديرفت ىلع لمعلا .۸
 ةيميلعتلا تاربخلاو ملعتملا نيب رشابم لعافت بلطتت ةيميلعت جمارب مادختسا .۹
 يعامجلا لمعلاو نواعتلا حور ةيمنتو دارفالا نيب ةسفانملا صرف عيجشت .۱۰



 دقانلا ريكفتلا

 .ةددعتملا تاريثملاو فقاوملا نم ريثكلا عم هلماعت يف درفلا اهل أجلي يتلا ةماهلا ريكفتلا طامنأ نم دعي

 ام اريثك دارفالا نأل .يراكتبالا ريكفتلاو تالكشملا لحك ىرخألا ريكفتلا عاونأ نع ةيمهأ لقي ال
.اهلايح ةبسانملا تارارقلا ذاختاو مييقتلاو مهفلا بلطتت تالاح نوهجاوي



 دقانلا ريكفتلا
 ةيركسعلا وةيسايسلا ( تالاجملا فلتخم ىلع ةيناسنإلا ةطشنألا نم ريثك يف دقانلا ريكفتلا لخدتي
 هتدعاسمو ناسنالا ةايح ءارثإ يف هتيمهأ ىدبتتو ، ) ةيوبرتلاو ةيبدألاو ةينفلاو ةيعامتجالاو ةيملعلاو

 .لضفا وحن ىلع عاضوألا رييغت ىلع

 ريوطتل ةساملا ةجاحلل ارظن ةثيدحلا ةيوبرتلا ةمظنألا تاهجوت دحا دارفالا ىدل دقانلا ريكفتلا ةيمنت
 تاراهملاو فراعملا باستكا ىلع مهتدعاسمو ةريغتملا ةايحلا تابلطتمو فقاوم ةهجاوم ىلع مهتاردق

 .ةبسانملاو ةميلسلا تارارقلا ذاختا نمم مهنكمت يتلا



 دقانلا ريكفتلا فيرعت
 ، يعوضوملا ميوقتلا ةيلمعب ةطبر ضعبلاف هتيهامل ةرظنلا فالتخال اعبت دقانلا ريكفتلل تافيرعتلا ددعتت
يلدجلا ريكفتلاو لالدتسالاب ضعبلا هطبر نيح يف ةجوملا يضرغلا ريكفتلا نم عون هربتعا ضعبلاو

 قيقدلا مهفلا( نمضتت يتلاو بناوجلا ضعب ىلع ديكأتلا يف كرتشت اعيمج اهنأ الإ تافيرعتلا ددعت مغرو
 رادصإ يف ةيعوضوملا ةلدألاو ججحلا ميوقتو فقوملا رصانع نيب ةمئاقلا تاقالعلا كاردإو فقوملل

  . )يفطاعلا ريثأتلا نع اديعب تارارقلا ذاختاو ماكحألا



 دقانلا ريكفتلا ةيمهأ

 متهت تحبصأ ةثيدحلا ةيوبرتلا ةمظنألا نأ انركذ

 اذامل ، بالطلا ىدل دقانلا ريكفتلا تاردق ريوطتب

 ىلع صرحت اذاملو ؟ مامتهالا اذه لك هيطعت

 ؟ بالطلل ةميلعت



 دقانلا ريكفتلا ةيمهأ
 : ةيلاتلا بابسألل دقانلا ريكفتلاب مامتهالا عجري
 .ةريغتملا عاضوألا عم فيكتلا ىلع دارفألا دعاسي دقانلا ريكفتلا•
 مهدعاسي اممً اعم تاربخلا طبرو تالكشملاو تايدحتلل قمعأ مهفل مهب يدؤت دقانلا ريكفتلا ةيمنت•

.عمتجملا ةجاحو مهتاجاح يبلت يتلا ةبسانملا تارارقلا عنص ىلع
 تاجاتنتساب جورخلاو تامولعملا رداصم نم ققحتلاو ةقيقحلاو يأرلا نيب زييمتلا ىلع مهتادق نم ديزت•

. ةيقطنم
.يفطاعلا دايقنالاو بصعتلاو فرطتلا نع داعتبالاو ةمادهلا تاداعلاو راكفألل يدصتلا ىلع دعاسي•
.درجملا ريكفتلا تاراهم بلطتت يتلا فقاوملاو تالكشملا عم ةءافكب لماعتلا ىلع دارفألا تاردق ديزي•



 دقانلا ريكفتلا تانوكم
 تاذ عئاقولا ديدحت فدهل فقوملا اهنمضتي يتلا تانايبلاو عئاقولا صحف يف لثمتت " تاضارتفالا ديدحت
 "ةقالعلا تاذ ريغ ءانثتساو ةلصلا

"ةنيعم جئاتن صالختسا لجا نم فقوملاب ةقالعلا تاذ تاضارتفالاو عئاقولل قيمعلا مهفلا " ريسفتلا
 ةوقلاو فعضلا طاقن ديدحتو رشابم ريغ وا رشابم لكشب ةلصتملا تاحارتقالاو عئاقولا مييقت " ججحلا ميوقت
. اهيف
 يف فقاوملا كلتب ةقباسلا ةفرعملا نم ةدافتسالاو ىرخأ فقاومو فقوملا نيب تاقالعلا ديدحتطابنتسالا
.ديدجلا فقوملا عم لماعتلا

"جئاتنلا أطخ وأ ةحص لوبق مدع وأ لوبق تاجرد نيب زييمتلا ىلع ةردقلا يف لثمتيو "جاتنتسالا



ءاكذلاو دقانلا ريكفتلا نيب ةقالعلا
-۰.۲٥ (نيب ةيئاصحإلا اهتميق تحوارت ءاكذلاو دقانلا ريكفتلا نيب ةيوق ةيباجيإ ةقالع دوجول تاساردلا نم ديدعلا تاراشإ

 . صاخشألا ءاكذ ىلع ةريبك ةجرد ىلإ دمتعت دقانلا ريكفتلا تاراهمف ،)٦۰.۰

 ميوقتلاو ميظنتلاو لالدتسالا ىلع ةردقلاو تالكشملاب ساسحإلاك ءاكذلا اهنمضتي يتلا ماهملا ضعبلدروفلج راشأ دقو
 . دقانلا ريكفتلاو ءاكذلا نيب لخادتو كباشت كانه نأ موقلل انعفدي امم دقانلا ريكفتلا اهنمضتي يتلا كلتل ةهباشم يهو



 ىرخألا ريكفتلا لاكشاو دقانلا ريكفتلا نيب ةقالعلا



 دقانلا ريكفتلا ةيمنت
 لك لمتشي تانوكم ثالث ىلع يوطنت نأ بجي دارفألا ىدل دقانلا ريكفتلا تاردق ةيمنت

:تاءارجإلا نم ددع ىلع اهنم

 ،فطاعتلا ، رييغتلا لبقت ، يصخشلا مامتهالا ىلع ةقيقحلا ميدقت ( ةينادجولا تانوكملا
)ضومغلا لمحت ، ةفولأملا ريغراكفالاب بيحرتلا



 دقانلا ريكفتلا ةيمنت

 تامولعملا ليلحت ،قيقد لكشب ةلكشملا ديدحت ،لقتسم لكشب ريكفتلا ( ةيفرعملا تانوكملا
 ةجلاعم ءانثا ىرخأ ريكفت طامنأ وأ ةيلقعلا تايلمعلا نم ىرخأ لاكشا فيظوت ،قيقد لكشب
 ) ةيئارواملا تايلمعلا فيظوت ، ةدئازلا تاميمعتلا بنجت ،بيكرتلا وأ عيمجتلا ،فقوملا



 دقانلا ريكفتلا ةيمنت

ةيكولسلا تانوكملا
 تامولعملا نم يفاك ردق رفوتي ىتح ماكحالا رادصا ريخأت•
 ايبيرجت تارابتخاو اهفيرعت لهسي ثيحب ةقيقدلا تاحلطصملاو ميهافملا مادختسا•
 ةلكشملا بسانت يتلا ةبسانملا تانايبلاو تامولعملا عيمجت•
 ةقيقحلاو يأرلا نيب زييمتلا•
 يدحتلا ةراثإو تالؤاستلاو تاشقانملا عيجشت•
 نيرخآلل لاعف وحن ىلع عامتسالا•
 ةديدجلا قئاقحلاو تامولعملا ءوض يف ماكحالا ليدعت•
 ةديدج فقاوم ىلع تامولعملاو ةفرعملا فيظوت•



 دقانلا ريكفتلا ةيمنت

 حاجنلاو قيفوتلاب نكل يتاينمت .. ةرضاحملا ةياهن

 بيهولا ةميعن .أ


