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كتاب أبيض من أجل المناصفة
في المجال السياسي والمؤسساتي

1- تقديم

 ،ةفصانملاو ةاواسملا نعو ءاسUلا قوقح نع ةعفادمو ةينعم تايصOPو ةيندمو ةيباقنو ةيسايس ةينطو تائي5و تايعمجك اEFف طرخنن /.لا ةردابملا راطإ 89 ،ان5 ا3مدقن /.لا ةقيثولا نمضتت

 روتسد اEFلع صني /.لا ةفصانملا أدبم قيقحت تابلطتم عم مءالتت q.ح نoيحتو ةعجارم meإ ةجاح 89 اkFأ ردقن /.لا ،ةيعiرشgلا صوصنلا نم ةعومجم deع تاليدعa لاخدإب قلعتت تاح]Zقم

  .اEFلإ مضنا وأ برغملا اEFلع قداص /.لا ةيلودلا تايقافتالا عم ةينطولا نoناوقلا ةمءالم meإ ةجا|}ا عمو ،ھنم رشع عساتلا لصفلا 89 2011

   :ةÉروتسدلا ةقيثولل iã9رشgلا ليعفتلا تابلطتم عم اäFمءالمو ا3ليدعتل ةسام ةجاح كان5 نأ ]àتعá ،ةيساسأ تالاجم سمخ ميظنتلاب لوانgت ةيعiرشa صوصنب رمألا قلعتÉو

 ،اينطو ةيسايسلا بازحألا لëاي5و ةز3جأ 89 ةفصانملا قيقحت ح]Zقن ثيح ،ةيباقنلا تامظنملاو ةيسايسلا بازحألا اäFمدقم 89و ،ةطاسولاو ليثمتلا تائي3ل ةمظنملا ةيعiرشgلا صوصنلا ،الوأ

 ةلودلا نم ھيلع لصحت يذلا معدلا نم ةنيعم ةبسá صيصختب ا3مازلôو ،ءاسUلا نم تاحيش]Zلا ةبسáو يمومعلا معدلا نم ةدافتسالا نoب طñرلاو ،حيش]Zلا حئاول 89 اذكو ،ايلحمو اÉو3جو

      .ةيباقنلا تامظنملا لëاي5و ةز3جأ 89 ةفصانملا قيقحت نع الضف ،ةأرملل ةيسايسلا ةكراشملا زÉزعaو ةيمنتل ة3جوم ةطشáأل

 89 ةدسجم ،û|d9ا ديعصلا deع وأ ،نÉراشgسملا سلجمو باونلا سلجم اديدحتو ،/ùطولا ديعصلا deع ءاوس ،ةبختنملا تاسسؤملا لمعو ليكشgل ةمظنملا ةيعiرشgلا صوصنلا ،ايناث

 اÉروتسد ھيلع صوصنملا ةفصانملا أدبم ليعفت deع ديكأتلا تاليدعتلا مF§ .ا3فانصأ فلتخمب ةين3ملا فرغلاو ،)ميلاقألاو تالامعلا سلاجمو ،تاعمü}او ،تاü3}ا( ةيبا]Zلا تاعامü}ا سلاجم

 ميمعaو ،باونلا سلûü ةبسUلاب ةينطولا ةحئاللا 89 ءاسUلل ةصصûPا دعاقملا ددع نم عفرلاو ،ةيل|ûا رئاودلا 89 تاحيش]Zلا ىوتسم deعو ،تاسسؤملا هذ5 لëاي5و ةز3جأ ىوتسم deع ءاوس

 deع تاليدعتلا صنتو ،حئاولل تاليكوë ءاسUلا عضو متي نأ deع  ديكأتلا عم ،نÉراشgسملا سلجم 89 اF©ع نoلثمم باختنا يرجي /.لا تائفلا نم ةئف ل®ل ةبسUلاب لاجرلاو ءاسUلا نoب بوانتلا

 ،لجر ةأرما بوانتلاب نO|oرملا ب≠ترت ةاعارم عم ،ةئاملا 89 60 نع دÉزت الو ةئاملا 89 40 نع لقت ال ءاسUلل تاحيشرت ةيبا]Zلا تاعامü}ا سلاجم تاباختنا 89 حيش]Zلا حئاول نمضتت نأ

   .ةين3ملا فرغلا سلاجم ليكشa 89 ةفصانملا قيقحت نع الضف ،ةيفاضالا حئاوللاب ظافتحالاو

 ةطلسلل deعألا سلûüا 89 ةدسجم ،ةيئاضقلا ةطلسلاو ،ةمو®|}ا 89 ةدسجم ،ةيذيفنتلا ةطلسلاب اساسأ رمألا قلعتÉو ،ةلودلا 89 ةماعلا تاطلسلا لمعل ةمظنملا ةيعiرشgلا صوصنلا ،اثلاث

 ةيئاضقلا ةطلسلل deعألا سلûüاو ةمو®|}ا ليكشa 89 ةفصانملا ح]Zقن ثيح ،ةيئاضقلا ةطلسلل ھصصخ يذلا بابلا ]oغ اصاخ اباب روتسدلا ا3ل درفأ /.لا ،ةÉروتسدلا ةمك|ûا مث ،ةيئاضقلا

    .ةÉروتسدلا ةمك|ûاو

 ،ناسáإلا قوق|} /ùطولا سلûüاو ،/¥يبلاو 9≤امتجالاو يداصتقالا سلûüا ا5راطإ 89 جردنÉو ،"ةما®|}ا تائي5" روتسدلا اEFلع قلطي /.لا تائي3لل ةمظنملا ةيعiرشgلا صوصنلا ،اع,ار

 ةينطولا ةئي3لاو ،ةسفانملا سلجمو ،يرصبلا ã9مسلا لاصتالل ايلعلا ةئي3لاو ،∂oيمتلا لا®شأ عيمج ةñراحمو ةفصانملاب ةفل®ملا ةئي3لاو ،جراP}اب ةيñرغملا ةيلاü}ا سلجمو ،طيسولا ةسسؤمو

 ح]Zقن ثيح .يوعمü}ا لمعلاو بابشلل يراشgسالا سلûüاو ،ةلوفطلاو ةرسألل يراشgسالا سلûüاو ،/∏لعلا ثحبلاو نÉو®تلاو ةيب]Zلل deعألا سلûüاو ،اñäFراحمو ةوشرلا نم ةياقولاو ة5ا∂∑لل

  .ةفلتûPا ا3لëاي5و ا3سلاجم ليكشa 89 ةفصانملا

 89 ةفصانملا قيقحت deع دكؤن ثيح ،ھنم 92 لصفلا وأ 49 لصفلا 89 ءاوس روتسدلا اEFلع ليحي /.لا ،ايلعلا فئاظولاو بصانملا meإ جولولل مظنملا ةيعiرشgلا صوصنلا ،ا]oخأو ،اسماخ

  .تايلعلا تايلوؤسملاو بصانملا 89 نoيعتلا
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2- التعديالت المقترحة 
 

 لاجرلاو ءاسHلا نFب ةفصانملا أدبم قيقحت تابلطتم عم فيكتت ي3ل ةعجارملاب ةينعملا ةيع+رش)لا صوصنلا

 تالاEFا ةينوناقلا صوصنلا ليدعتلاب ةينعملا داوملا تاح78قملا تاظحالم
 ةكراشملا عي-,+ل قودنص كان!

 .ةيئاس6لا

  1 ةداملا

 ددحي JKيظنتلا نوناقلا اذ! نأب ديفت ةرابع فاضت

 ل\اي!و ةزZجأ WX ةفصانملا نامض STياعمو دعاوق اضيأ

  .ايلحمو اcوZجو اينطو ةيسايسلا بازحألا

 1 ةداملا

 بازحألا سlسأتب ةقلعتملا دعاوقلاو jkKايسلا بزhiا فcرعJK eيظنتلا نوناقلا اذ! ددحي

 ،اZلcومت ماظنو ،ا!STيسeو اZميظنت ئدابمو ،اvsطشtأ ةسراممو اrsف طارخنالاو ةيسايسلا

  .X|املا معدلا اZلcوخت STياعمو ،ھتبقارم ةيفيكو

 مقر JKيظنتلا نوناقلا

 قلعتملا 29.11 مقرو 21.16

 امك ،ةيسايسلا بازحألاب

  .ھليدعe عقو

 بازحألا

  ةيسايسلا

 

 

 

 
 25 ةداملا 

 ةدئافل ةفصانملا أدبم قيقحت بوجوب ديفت ةرابع فاضت

  .ةأرملا

  25 ةداملا

 ھئاضعأ نم وضع يأل حمسe ،ةيطارقميد ئدابم قفو STسÑو jkKايس بزح ل\ مظني نأ بجي

 ةدي-hا ةماhiâا ئدابم ةاعارم نSعتي امك ،ھتزZجأ فلتخم STيسeو ةرادإ WX ةيلعفلا ةكراشملاب

WX بدتST او ةيلوؤسملاو ةيفافشلا ئدابم اميس الو ،ھنوؤشåiةبسا.    

 26 ةداملا 

eيغST س+" ةرابع-..."، èمازلإلا نم اعون نمضتت ةرابع 

 ."... بزح ل6 .5ع ن2عتي" ليبق نم

 cìXردتلا قيبطتلا نع ثيدhiا نم لاقتنالا ●

 ةداعإ لالخ نم ،ةفصانملا نع ثيدhiا î|إ ةفصانملل

 ،ةياغلا هذZلو" :õXي امك حبصت يâل ةيناثلا ةرقفلا ةغايص

 ءاس6لا نSب ةفصانملا قيقحت jkKايس بزح ل\ õîع نSعتي

 WXو ."اcوZجو اينطو ةSTسملا ھتزZجأ لخاد لاجرلاو

 تاقاقحتسالا فلتخم WX اZمدقي K°لا تاحيشüTلا

 ىوتسم õîع ةفصانملا قيقحت كلذ WX امب ،ةيباختنالا

  .حئاوللا ءالكو

  26 ةداملا

 ةيسايسلا ةيمنتلا WX بابشلاو ءاس6لا ةكراشم ميمعeو عيسوت õîع jkKايس بزح ل\ لمع•

  .دالبلل

 ةSTسملا ھتزZجأ لخاد ءاس6لا ةدئافل ثلثلا ةبسt غولبل jkKايس بزح ل\ î¶س• ،ةياغلا هذZلو

  .لاجرلاو ءاس6لا نSب ةفصانملا أدبمل cìXردتلا قيقحتلا قفأ WX ،اcوZجو اينطو
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 28 ةداملا 

 X´شرم فصن نوâي نأب kK™قي رخآ ما®üلا فاضي

  .ءاس6لا نم jkKايسلا بزhiا

  28 ةداملا

 تايلمعلا فلت≠å ھيïرمو ھتاïرم رايتخا õX WXي امب م®üلي نأ jkKايس بزح ل\ õîع بجي

 :ةيباختنالا

  ،ھيïرم رايتخا ةرطسمو ةقcرط WX ةيفافشلاو ةيطارقميدلا ئدابم دامتعا ـ

  ،ةيليثمتلا مZماZمب مايقلا õîع نcرداق ،ءانمأو ءافكأو ءا!زن نiS̈رم ميدقت ـ

  .ةيباختنالا نSناوقلا WX اrsلع صوصنملا üT̈Øلا ةيل!أ طورش ةاعارم ـ

 36 ةداملا 

 نSعè ذخأي ةيناثلا ةصhiا عÑزوتل رخأ رايعم فاضي 

 ةبسt دعاقملا ددعو تاوصألا ددع بناج î|إ رابتعالا

  .ةيسايسلا بازحألا مئاوق WX ءاس6لا نم تاïرملا

 36 ةداملا

  :X|اتلا وحنلا õîع هالعأ 34 ةداملا WX اrsلإ راشملا ةلودلا ةم!اسمل õXكلا غلبملا مسقي

 ؛ةينعملا ةيسايسلا بازحألا نSب اميف يواس+لاب عزوت ةيفازج î|وأ ةصح ـ

 وأ بزح ل\ اrsلع لصحي K°لا تاوصألا ددع اZعÑزوت πî WXاري ةيناث ةصح ـ

 JKيظنتلا نوناقلا اذ! نم 88.1 ةداملا WX ھيلإ راشملا ةيسايسلا بازحألا فلاحت

  .ھسفن ديعصلا õîع فلاحت ل\ وأ بزح ل\ اºs زوفي K°لا دعاقملا ددعو ªKطولا ديعصلا õîع

)...( 

 ةديدج ةدام ● 

 بازحألا ديقتت ھنا õîع صنت ةديدج ةدام ةفاضإ

 يذلا معدلا نم ةنيعم ةبسt صصخت نأب ةيسايسلا

 ةطشtأل )ةئاملا î 10 WX|إ 5( ةلودلا نم ھيلع لصحت

 .ةأرملل ةيسايسلا ةكراشملا زcزعeو ةيمنتل ةZجوم

 ةديدج ةدام
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 ذنم ازواجتم حبصأ ZSTظلا اذ!●

 تالواحم كان! تنا\و ةدم

 مظنم نوناق رادصإل ةرركتم

 دhi متي مل كلذ نكل تاباقنلل

 تاحüTقملا نإف كلذل .ةعاسلا

 ةيليثمت صوصخب ان! مدقت K°لا

 اªK ºsعم تاباقنلا WX ةأرملا

 ھعضو متي نأ ضüTفملا نوناقلا

 اhiاص دع• مل ھنأل ZSTظلا سlلو

 STسو لمع مظني يtوناق راطإ\

 نم ھنأ امك .ةيباقنلا تامظنملا

 صاخ نوناق ردصي نأ ضورفملا

 ZST 16ظ ضوع• تاباقنلاب

 صاصتخالا اذ! نأل ،زويلوي

 دZعلا لوخد دعè حبصأ

 .نوناقلا لاجم نمض يروتسدلا

 WX نSناوق عÑراشم كان! تنا\و

 دhi رونلا رت مل اs∆كل عوضوملا

  .ةعاسلا

 5 لصفلا

 يeاللا )طقف تاجو®üملا سlلو( ءاس6لا قح õîع ديكأتلا

 نأو ةيباقنلا تامظنملا WX طارخنالا ةفرح وأ ةنZم نلوازي

 نZل نوâت نأو ،اs…وؤش STبدت وأ اs«رادإ WX نم!اس•

  .ةفصانملا ققحت ةينطولا ةزZجألا WX ةيليثمت

 5 لصفلا

 نأو ةينZملا تاباقنلا WX نطرخني نأ ةفرح وأ ةنZم نلوازي يeاللا تاجو®üملا ءاس6لل نكمي

  .اs…وؤش STبدت وأ اs«رادإ WX نم!اس•

 خcراتب 1.57.119 مقر ZSTظ

 نأشè 1957 زويلوي 16

  ةينZملا تاباقنلا

 تامظنملا

   ةيباقنلا

 WX لاجرلاو ءاس6لا نSب ةفصانملا بقترملا نوناقلا ةاعارم

 ءزج صيصخت õîعو ،تاباقنلا ل\اي!و ةزZجأ عيمج

  .ةيباقنلا ةأرملا نSكمت ةطشtأل X|املا معدلا نم

 ديدIJا نوناقلا DE لصف
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  1 ةداملا 

  :نS!وcرانlس حüTقن ةداملا هذºs قلعتي اميف

 :لوألا وNرانKسلا

 ةفصانملا قيقحت نمضت ءاس6لل ةصصخم ةينطو ةحئال ـ

WX ءاس6لا ةيليثمت WX نم ادعقم 197( باونلا سلجم 

    .)باونلا سلجم اs∆م نوâتي K°لا ادعقم 395 لصأ

 

  :نيSTبدت نمضتي :يSاثلا وNرانKسلا

 بlترت متي ادعقم 200 نم ةطلتخم ةينطو ةحئال ـ

 .لجرو ةرمأ نSب بوانتلاب اºs نiS̈رملا

 ثادحإ ÕTع امإ ةيلåiا رئاودلا WX ءاس6لا ةيليثمت نامض ـ

 نم ةئاملا WX 30 نع لقت الأ õîع ءاس6لل ةصصخم رئاود

 نامض ÕTع وأ ،ايلحم اZلوح سفانتملا دعاقملا ةعومجم

 WX 30 نع لقت ال ةيلحم حئاول تاليكو\ ءاس6لا حيشرت

  .ةئاملا

  1 ةداملا

 عاüTقالا قcرط نع رشابملا ماعلا عاüTقالاب نوبخت6ي اوضع 395 نم باونلا سلجم فلأتي

  :õXي امك نوعزوتcو ةحئاللاب

 .هدعè 2 ةداملا ماâحأل اقبط ةثدåiا ةيلåiا ةيباختنالا رئاودلا ديعص õîع نوبخت6ي اوضع 305 ـ

 .ةكلمملا بارت ديعص õîع ثدحت ةينطو ةيباختنا ةرئاد مسرب نوبخت6ي اوضع 90 ـ

 تاوصألا جزم ةقcرط لامعتسا نودو ةيقب ÕTكأ ةدعاق بسح œKس6لا ليثمتلاب باختنالا ىرجي

 .õXضافتلا تcوصتلاو

 باختنالا ىرجي ،دحاو وضع باختناب رمألا قلعe اذ“و ي—زج باختنا ةلاح WX ،ھنأ STغ

 .ةدحاو ةرود WX ةي”س6لا ةيبلغألاب ماعلا تcوصتلاب

 مقر JKيظنتلا نوناقلا

 سلجمب قلعتملا 27.11

 ھليدعe عقو امك باونلا

 مقر JKيظنتلا نوناقلاب

 5987 ددع ر.ج( 20.16

 .)2011 ر‘وتكأ 17 خcراتب

  نامل45لا

 )9 ةرقفلا( 24 ةداملا 

 ل\ õîع يرس• كلذ نأب ديفت ةرابع ةداملا هذ! î|إ فاضت 

 سلجم WX اs∆ع نSلثمم باختنا يرجي K°لا تائفلا نم ةئف

 نوناقلا نم î|وألا ةداملا WX ةددحم X÷ امك ،نcراش+سملا

 ،ةيباüTلا تاعام-hا( نcراش+سملا سل-JK åيظنتلا

 T◊كألا نSلغشملل ةينZملا تامظنملا ،ةينZملا فرغلا

 .)نcروجأملا õXثممو ،ةيليثمت

 هذZل تاليكو\ ءاس6لا عضو متي نأ õîع ديكأتلا عم

 .ةفصانملا ققحي امب حئاوللا

 )9 ةرقفلا( 24 ةداملا

  .سh-6ا سفن نم نSنثإ نüT̈iSمل نSعèاتتم نSمسا حيشüTلا حئاول نم ةحئال ل\ نمضتت الأ بجي

)..( 

 مقر JKيظنتلا نوناقلا

 سلجمب قلعتملا 28.11

 ھليدعe عقو امك نcراش+سملا

 مقر JKيظنتلا نوناقلاب

32.15.   

 )11 ةرقفلا( 24 ةداملا 

 نمضتت الأ ضcوعتلا اذ! πî WXاري نأ ةرورض î|إ ةراشإلا

 نüT̈iSمل نSعèاتتم نSمسا حيشüTلا حئاول نم ةحئال ل\

 و! امك ضcوعتلا اذ! دنع سh-6ا سفن نم نSنثإ

  .ةداملا هذ! نم هالعأ 9 ةرقفلا WX ھيلع صوصنم

 )11 ةرقفلا( 24 ةداملا

 ةلاح WX نcرخآلا نüT̈iSملا وأ ةحئاللاب فلâملا ليكولا õîع بجو ،ةحئاللا X´شüTم دحأ WXوت اذإ

 اZلالخ مدقت K°لا ةدملا نم STخألا مويلا ةياغ î|إ ديدج üT̈Øمب ھضcوعe ،ةحئاللا ليكو ةافو

 ةينعملا ةحئاللا نأ STغ ،لجألا اذ! جراخ ضcوعe يأ ءارجإ نكمي الو ،حيشüTلاب تاحcرصتلا

eتعÕT ⁄iةافولا تعقو اذإ ،ةحي èلا عاديإ لجأ مارصنا دعüTلاب تاحيشüTقالا موي وأ حيشüTعا.   

 ةباثمب نوâيس ليدعتلا اذ!●

 سل-JK åيظنتلا نوناقلل ةمءالم

 سل-åا رارق عم نcراش+سملا

 قلعتملا 16 /984 مقر يروتسدلا

  91 ةداملا

 ةيليثمتلا õîع ةظفاåiا ةرورض î|إ ةداملا هذ! WX ةراشإلا

 دعقملا اrsف نوâي K°لا ةلاhiا WX سل-åا لخاد ةيئاس6لا

 ضcوعe متي ثيح ،ةيناملرب ةراش+سم î|إ دوع• رغاشلا

  91 ةداملا

 ةدع وأ راش+سم باختنا لطبأو ةcروتسدلا ةمكåiا لبق نم عاüTقا جئاتن ايئزج تيغلأ اذإ

 دcرجت ةلاح WX وأ ،بابسألا نم ب”س يأل ،راش+سم ةلاقإ نالعإ وأ ةافو ةلاح WX وأ نcراش+سم

 K°لا ةيباقنلا ةمظنملا وأ jkKايسلا بزi‹ل ھئامتنا نع õXختلا ب”سè ھتcوضع نم راش+سم
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 يذلا دعقملا روغشè حcرصتلاب

 ةكيلم ةديسلا ھلغشe تنا\

 سلجمب وضع ةبختنملا fiXالف

 مسرب ،2015 ةنس نcراش+سملا

 تاعام-hا õXثممل ةبخانلا ةئيZلا

 سلا-åا فنص ،ةيباüTلا

 تالامعلا سلاجمو ةيعام-hا

 ءاضيبلا رادلا ةZجب ميلاقألاو

 ميدقتب موقت نأ لبق ،تاطس

 نSعتي" ھنأ ÕTتعا ثيح .اvsلاقتسا

 ابسكم دعاقملا لظت نأ

 زاوج نود ،ءاس6لا تاüT̈iملل

 ب”سè اقحال دعاقملا كلت لاقتنا

 ،"لاجرلا نüT̈iSملا î|إ ا!روغش

 ةداملا ماâحأ î|إ كلذ WX ادن+سم

 سل-JK åيظنتلا نوناقلا نم 24

 ھنأ î|إ STشK e°لا نcراش+سملا

 نم ةحئال ل\ نمضتت الأ بجي"

 نSعèاتتم نSمسا حيشüTلا حئاول

 سفن نم نSنثا نüT̈iSمل

   ."سh-6ا

 

 لوأب ةيعضولا هذ! WX اZسفن دجت K°لا ةراش+سملا

     .ةينعملا حيشüTلا ةحئال WX اZمسا درو ةüT̈iم

 

 ب”س يأل وأ ،اrsلإ JKت6ي K°لا ةيناملÕTلا ةعوم-åا نع وأ قcرفلا نع وأ ،تاباختنالل اZمساب Ø̈رت

 ةفصب ªKعملا راش+سملا نSيعe ب”سè دعقم روغش ةلاح WX وأ ،ةيباختنالا ةيل!ألا نادقف STغ رخآ

 دري يذلا üT̈Øملا ،حيشüTلاب تاحcرصتلا يقلتب ةفلâملا ةطلسلل رارقب ،πîدي ،ةموhiâا WX وضع

 دعقملا لغشل ةحئاللا سفن WX بختنم رخآ دعè ،ةينعملا حيشüTلا ةحئال WX ةرشابم ھمسا

 وعدملا üT̈Øملا نأ نم اقبسم دكأتت نأ ةرو\ذملا ةطلسلا õîع بجي ةلاhiا هذ! WXو .رغاشلا

 WX اوضع نوâيل WX ة‘ولطملا باختنالل ةيلباقلا طورش ھيف رفوتت تلاز ام رغاشلا دعقملا ءلمل

  .نcراش+سملا سلجم

 

 نأ روتسدلا سلجملل قبس●

 نم 53 ةداملا ةcروتسد مدعè رقأ

 باونلا سل-õX åخادلا ماظنلا

 صيصختلا õîع صنت تنا\

 ةبسt نع لقت ال ةصhi قبسملا

 ةيلوؤسملا بصانم WX ثلثلا

 رارق( سل-åا لخاد تابئانلل

 924 مقر يروتسدلا سل-åا

  .)2013 تشغ 22 خcراتب

 

 

 11 ةداملا

eشلاب ةداملا هذ! لدعâلعجي يذلا لZع صنت اõî قيقحت 

 ةزZجأ فلتخم WX لاجرلاو ءاس6لا نSب ةفصانملا أدبم

 نا-‹لا بتاâمو ءاسؤر ،سل-åا بتكم( سل-åا

   .)ةمئادلا

 

 

 11 ةداملا

 ھماZم ةسرامم دنع ديقتلا ،ھصاصتخا لاجم WX ل\ ،سل-åا ةزZجأ نم زاZج ل\ õîع نSعتي

 :ةيلاتلا ئدابملاب õXخادلا ماظنلا اذ! WX اrsلع صوصنملا تايفيكلاو طباوضل اقفو

 قيقحت وحن X¶سلاو ةاواسملا رارقإب ةقلعتملا روتسدلا نم 19 لصفلا ماâحأ ليعفت õîع لمعلاـ

  .®Sيمتلا لاâشأ فلتخم ةحفاâمو ،ءاس6لاو لاجرلا نSب ةفصانملا أدبم

)...( 

  ،ھتطشtأ WX مvsكراشم نامضو ،سل-åا ةزZجأ فلتخم WX بابشلاو ءاس6لا ةيليثمت ةاعارم ـ

 ماüTحا راطإ WX ھماZم ةسراممو سل-åا ةطشtأ WX باونلاو تابئانلا عيمج ةكراشم نامض -

 ؛õXخادلا ماظنلا اذ! WX اrsلع صوصنملا تاءارجإلاو طباوضلا

)..(. 

 سل-õX åخادلا ماظنلا

 دعè ةيئاs∆لا ةغيصلا( باونلا

 ةمكåiا رارق رودص

 17/65 مقر ةcروتسدلا

   .2017 ر‘وتكأ 30 خcراتب
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 75 ةداملا 

 نم نأ î|إ ةداملا هذ! نم ةSTخألا ةرقفلا WX ةراشإلا متت 

 ميدقتو تاسارد ءارجإ ةتقؤملا لمعلا ةعومجم ماZم

 صوصنلا   ةعجارم صخت تايصوتو تاحاüTقا

 ال!اجتو ةأرملا قح WX افيح لâشe لازت ال K°لا ةيعÑرش+لا

 .ةفصانملاو ةاواسملا ي—دبمل

  75 ةداملا

 :î|إ باونلا سلجم نم ايعسو روتسدلا نم 76 لصفلا ماâحأل اليعفت

 لمعلا ةبقارمو عÑرش+لا ىوتسم õîع ا!زcزعeو تالا-åا ل\ WX ةيئاس6لا تابس+كملا ةcوقتو معد ـ

 رارقلا ذاختا زكارم ىوتسم õîعو ةيناملÕTلا ةيسامولبدلاو ةيمومعلا تاسايسلا مييقتو يموhiâا

  ،سل-åا لخاد

 نم jkKايسلاو X·وقhiاو يtدملا عمت-åا تائي! رئاس عم كüTشملا لمعلا طباور نSتمت ـ

  ،ةأرملا عاضوأب ضوs∆لا لجأ

 لاجم WX ةلماعلاو X|ودلا مظتنملا WX ةلعافلا تاسسؤملا عم ةكارش تاقالع رcوطت وأ قلخ ـ

 .ھتزZجأو سل-åا تاردق معد لجأ نم ناسtإلا قوقح

eشâا بتكم نم رارقب لå-سل èاو قرفلا ةراش+سا دعå-لمع ةعومجم ،ةيباينلا تاعوم 

 ةيعÑرش+لا ةردابملا ليعفت لجأ نم تايصوتو تاحاüTقا ميدقتو تاسارد ءارجإ اºs طاني ةتقؤم

 مييقتو يموhiâا لمعلا ةبقارم X|اجم WX ھتزZجأو سل-åا ءادأ رcوطتو سل-åا ءاضعأل

 ةاواسملا ي—دبم ماüTحا روظنم نم ركذلا ةفلاسلا عيضاوملاب قلعتي اميف ةيمومعلا تاسايسلا

 .عونلا ة‘راقم جامد“و ةفصانملاو

 

 

 77 ةداملا

 كلتب قلعتملا رcرقتلا رشî t|إ ةراشإلا كلذ î|إ فاضي

 .ةمZملا

 77 ةداملا

eلإ راشملا ةتقؤملا لمعلا ةعومجم دعrsا WX رقت ،هالعأ 11 ةداملاcم ل\ نع ارZلإ تدنسأ ةمrsا، 

 .ھنأشè بسانملا رارقلا ذاختال سل-åا بتكم î|إ ھليحتو

 

 

 78 داملا

 eشلاب ةرقفلا هذ! ليدعâع دكؤي يذلا لõî قيقحت 

 لوألا فنصلا WX ،ءاس6لا ةيليثمت طقف سlلو ةفصانملا

 عم .ثلاثلا فنصلا WX ةيليثمتلا أدبمو ،يtاثلا فنصلاو

 .سh-6ا سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر نوâي الأ ةاعارم

 78 داملا

 :ةيلاتلا ةيلوؤسملا بصانم لغشل تاحيشüTلا ميدقت WX ءاس6لا ةيليثمت πîارت

  ،ةمئادلا نا-‹لا ةسائرو سل-åا بتكم WX ةcوضعلا :لوألا فنصلا ـ

 ،ةتقؤملاو ةمئادلا نا-‹لا بتاâم WX ةcوضعلا :يtاثلا فنصلا ـ

 ةينطولا بعشلاب ةcوضعلاو ةقادصلا تاعومجم ةسائر :ثلاثلا فنصلا ـ

 79 ةداملا 

 سlلو بصانملا فصنل قcرفلا صيصخت î|إ ةراشإلا

 .طقف ثلثلا

 

 79 ةداملا

 بصانمل نSنثا نSحيشرت نم T◊كأ ميدقت WX قhiا ھل دوع• يذلا ي‚اينلا قcرفلا ا‘وجو موقي

 ال ةدح õîع فنص ل\ WX بصانملا ثلث صيصختب هالعأ 18 ةداملا WX اrsلإ راشملا ةيلوؤسملا

 قcرف ل\ WX تاوضعلا تابئانلا ددع نSب بسانتلا أدبم ةاعارم عم ،تابئان وأ ةبئان الإ اZل üT̈Øت

  .ھيلإ ةليآلا ةيلوؤسملا بصانم ددعو

 .بصانملا ديدجت دنع ةرطسملا هذºs لمعلا متي

 

 

 80 ةداملا

 تاسايسلا مييقتل تاسلج صيصخت õîع صيصنتلا

 فلتخم ةض!انمو ةفصانملاو ةاواسملا اياضقل ةيمومعلا

 تاسل-hا نمض اZجاردإ طقف سlلو ®Sيمتلا لاâشأ

 .ةرو\ذملا

  80 ةداملا

 راطإ WX سل-åا لبق نم ةشقانم عوضوم K ÷X°لا اياضقلا ةجمرب دنع سل-åا بتكم رZس•

 ةاواسملا اياضق جاردإ õîع روتسدلا نم 101 لصفلل اقبط ةيمومعلا تاسايسلا مييقت

 .ةرو\ذملا اياضقلا نمض ®Sيمتلا لاâشأ فلتخم ةض!انمو ةفصانملاو
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  16 ةداملا 

 

 õîع صنلا متي ءاس6لا ةيليثمت ةاعارم õîع صنلا ضوع

  .ةفصانملا قيقحت

 16 ةداملا

 ھماZم ةسرامم دنع ديقتلا ،ھصاصتخا لاجم WX ل\ ،سل-åا ةزZجأ نم زاZج ل\ õîع نSعتي

 :ب ةقلعتملا õXخادلا ماظنلا اذ! WX اrsلع صوصنملا تايفيكلاو طباوضلاب

 ،Ñ¶Xرش+لا ءادألا WX ةيلعفلا اvsكراشمو ،سل-åا ةزZجأ WX ةضراعملا ةيليثمت قح نامض -

 ،تانlيعتلاو ،ةيناملÕTلا ةيسامولبدلاو ،ةيمومعلا تاسايسلا مييقتو ،يموhiâا لمعلا ةبقارمو

  ليثمتو

 ؛روتسدلا نم 10 لصفلا ماâحأ ةاعارم عم ،اºs موقي K°لا ىرخألا ةطشtألا فلتخم WXو ،سل-åا

 ؛ھتطشtأ WX نvsكراشم نامضو سل-åا ةزZجأ فلتخم WX ءاس6لا ةيليثمت ةاعارم -

 ديقتلا قاطن WX ،يأرلاو STبعتلا ةcرحو ،ةيكراش+لا ةيطارقميدلاو ،ةيددعتلا ئدابم ماüTحا -

 ؛يtاملÕTلا لمعلا تايقالخأب

 .œKس6لا ليثمتلا أدبم ماüTحا -

 سل-õX åخادلا ماظنلا

 رارق رودص دعè نcراش+سملا

 مقر ةcروتسدلا ةمكåiا

 سرام 2 خcراتب 20/102

2020 

 34 ةداملا 

  :ھنأ õîع صنت ةرقف فاضت 

  .ةفصانملا قيقحت بتكملا ءاضعأ باختنا πî WXاري

 34 ةداملا

 بخت6ي ،روتسدلا نم نSتسلاو ثلاثلا لصفلا نم ةSTخألاو ةثلاثلا نSترقفلا ماâحأل اقيبطت

 ةيعÑرش+لا ةيالولا فصتنم ءاvsنا دنع مث ،ةيناملÕTلا ةüTفلا لvsسم WX سل-åا بتكم ءاضعأ

 .قcرف لâل œKس6لا ليثمتلا ساسأ õîع ،سلجملل

 

 

 )1 ةرقفلا( 76 ةداملا

 WX ةفصانملا قيقحت نSعتي ھنأ î|إ STشe ةرقف فاضت

eبتكملا ليكش.  

 )1 ةرقفلا( 76 ةداملا

eسST او قرفلاå-لا تاعومÕTرطب ةيناملcل نمضت ةيطارقميد ةقâوضع راش+سم وأ ةراش+سم ل 

 نSعتcو ،اrsلع ةضورعملا اياضقلا عيمج ءازإ ةcرحب STبعتلاو اvsطشtأ WX ةيلعفلا ةكراشملا اrsف

 ھل بئانو سlئرلا نم نوâتي ،هSTبدت õîع فارشإلا î|وتي بتكم ليكشe يtاملرب قcرف ل\ õîع

 .لاملل نSمأو

 89 ةداملا 

 ،ةعوم-åا ليكشWX e ةفصانملا قيقحت î|إ ةراشإلا

  .ةيناملرب ةراش+سم فرط نم اvsسائرو

 89 ةداملا

 ةاواسملا ةcوقتو معد õîع نcراش+سملا سلجم لمع• ،روتسدلا نم 19 لصفلا ماâحأل اليعفت

 مييقتو يموhiâا لمعلا ةبقارمو عÑرش+لا ىوتسم õîع ا!زcزعeو تالا-åا ل\ WX ةفصانملاو

 تاسايسلا

 .ةيناملÕTلا ةيسامولبدلاو ةيمومعلا

 تاعوم-åا يقس6مو قرفلا ءاسؤر ةراش+سا دعè سل-åا بتكم نم رارقب لâشe ،ضرغلا اذZلو

 قرفلا عيمج اrsف لثمت ،ةأرملا اياضقب ‰ªعe ةتقؤم ةيتاعوضوم لمع ةعومجم ،ةيناملÕTلا

 .سل-åا WX ءاضعألا تاراش+سملل ةcولوألا اrsف ىطعeو ،تاعوم-åاو

eع يرسõî حأ ةيتاعوضوملا لمعلا ةعومجمâرشاعلا بابلا ما èهدع. 

 )1 ةرقفلا( 99 ةداملا 

  .نا-‹لا ءاسؤر باختنا WX ةفصانملا قيقحت õîع ديكأتلا

 سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر نوâي الأ ةاعارم عم

 .سh-6ا

 )1 ةرقفلا( 99 ةداملا

 مث ،ةيباينلا ةüTفلا لvsسم WX يرسلا عاüTقالا قcرط نع ةمئادلا نا-‹لا ءاسؤر سل-åا بخت6ي

 نم )3 ةرقف 63 (لصفلا تايضتقمل اقيبطت سلجملل ةيعÑرش+لا ةيالولا فصتنم ءاvsنا دنع

  .روتسدلا
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 105 ةداملا

 WX ةفصانملا قيقحت î|إ STشe ةداملا هذ! î|إ ةرقف فاضت

 )ة(سlئر نوâي الأ ةاعارم عم .نا-‹لا بتاâم باختنا

 .سh-6ا سفن نم )ة( ررقملاو

 105 ةداملا

 ةيالولا فصتنم ءاvsنا دنع مث ةيناملÕTلا ةüTفلا لvsسم WX ،اÊsتاâم ةمئادلا نا-‹لا بخت6ت

 .سلجملل ةيعÑرش+لا

 اسماخو اعèارو اثلاثو ايناثو الّوأ ابئان ،ةن-‹لا سlئر î|إ ةفاضإلاب ةمئاد ةن-h ل\ بتكم مضي

 قرفلا عيمج ليثمت ساسأ õîع كلذو ،ھل ادعاسمو اررقم مث ھل ادعاسمو انيمأ مث سlئرلل

 .ءاضتقالا دنع تاعوم-åاو

 .نSعم Ñ¶Xرشe صنل صاخ ررقم نSيعe ،ءاضتقالا دنع ،نا-‹ل نكمcو

 حüTقملا اذ! ھجاوي نأ نكمي●

 ال روتسدلا نو\ ضاüTعالاب

 ةموhiâا ءاضعأ نع ثدحتي

 صني ثيح ،ثlنأتلا ةغيصب

 فلأتت" ھنأ õîع ھنم 87 لصفلا

 ةموhiâا سlئر نم ةموhiâا

 باتك مضت نأ نكمcو ،ءارزولاو

  ."ةلودلا

  1 ةداملا

  :õXي امك ةداملا هذ! ةغايص ةداعإ

 ،روتسدلا نم 87 لصفلا نم î|وألا ةرقفلا ماâحأل اقبط

 ةفاضإلاب ،اËsاضعأ نSيعZST eظ بسح ،ةموhiâا فلأتت

 ةفص مZل نوâت ،ءارزو/تارcزو نم ،)اs«( اZسlئر î|إ

 ءارزو/تارcزو وأ ءارزو/تارcزو وأ ةلود ءارزو/تارcزو

 ،ءارزو/تارcزو ىدل وأ ةموhiâا )ة( سlئر ىدل نSبدتنم

 /ةرcزو )ا!( ھتفصب ةموiâ‹ل )ة( ماعلا )ة( نSمألا نمو

 .ارcزو

 سlئر ىدل نSنيعم ةلودلل اباتك/تابتا\ مضت نأ نكمcو

 .ءارزولا /تارcزولا ىدل وأ ةموhiâا )ة(

 ةرورض î|إ STشe ةداملا هذZل ةديدج ةرقف فاضت ●

  .ةموhiâا ةبيكرت حاüTقا WX ةفصانملا قيقحت

 

 

 

 1 ةداملا

 نSيعZST eظ بسح ،ةموhiâا فلأتت ،روتسدلا نم 87 لصفلا نم î|وألا ةرقفلا ماâحأل اقبط

 وأ ءارزو وأ ةلود ءارزو ةفص مZل نوâت ،الاجرو ءاسt ،ءارزو نم ،اZسlئر î|إ ةفاضإلاب ،اËsاضعأ

  .ارcزو ھتفصب ةموiâ‹ل ماعلا نمو ،ءارزولا ىدل وأ ةموhiâا سlئر ىدل نSبدتنم ءارزو

 .ءارزولا ىدل وأ ةموhiâا سlئر ىدل نSنيعم ةلودلل اباتك مضت نأ نكمcو

 

 مقر JKيظنتلا نوناقلا

 ميظن+ب قلعتملا 065.13

 ةموhiâا لاغشأ STيسeو

 اËsاضعأل يtوناقلا عضولاو

  .)2015 لcربأ 2 ر .ج(

 ةموك78ا

 نأ يروتسدلا سلجملل قبس●

 صيصنت ةcروتسد مدعè رقأ

 ةمكحملل JKيظنتلا نوناقلا

 ةنومضم ةبسõî tع ةcروتسدلا

 WX )ةأرملا( نSسh-6ا دحأل اقبسم

 ةمكåiا WX ةcوضعلا

 ةيناâمإ نأ اÕTتعم ،ةcروتسدلا

 WX ةcوضعلا WX ءاس6لا ةيليثمت

 ھنامض ىeأتي ال ةرو\ذملا ةمكåiا

 حاüTقالا ىوتسم õîع الإ

 1 ةداملا

  :õXي ام î|إ STشe ةرقف فاضت

 ةcروتسدلا ةمكåiا ءاضعأ باختناو نSيعπî WX eاري

 î¶سe أدبم ا!رابتعاب ،لاجرلاو ءاس6لا نSب ةفصانملا

 لصفلا نم ةيناثلا ةرقفلا ماâحأل اقبط ھقيقحتل ةلودلا

 نSيعWX e ة‘ولطملا STياعملا ةاعارم عم ،روتسدلا نم 19

 .ةداملا هذ! WX ةددحم X÷ امك ةمكåiا ءاضعأ

 

 

 1 ةداملا

 )12( رشع ªKثا نم ،روتسدلا نم 130 لصفلا ماâحأل اقبط ،ةcروتسدلا ةمكåiا فلأتت

 نcوâت õîع ةرفوتملا تايص≠,لا نSب نم ،ديدجتلل ةلباق STغ تاونس عسe ةدمل نونيع• ،اوضع

 ةدمل مvsنZم اوسرام نيذلاو ،ةcرادإ وأ ةيZقف وأ ةيئاضق ةءافك õîعو ،نوناقلا لاجم WX لاع

  .ة!ا®Èلاو درجتلاب مZل دوZشملاو ،ةنس )15( ةرشع ةسمخ قوفت

  :õXي امك ءاضعألا ءالؤ! عزوتcو

 ،õîعألا JKلعلا سلجملل ماعلا نSمألا ھحüTقي وضع مs∆يب نم ZSTظب نونيع• ءاضعأ )6( ةتس

  ،باونلا سلجم لبق نم نوبخت6ي ءاضعأ )3( ةثالث

 .نcراش+سملا سلجم لبق نم نوبخت6ي ءاضعأ )3( ةثالث

  .مs∆م فلأتت نيذلا ءاضعألا نSب نم ZSTظب ةcروتسدلا ةمكåiا سlئر كلملا نSع•

 ةمك8>ا 

  ة@روتسدلا
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 كلذ kK™في نأ نود ،حيشüTلاو

 ال ةقبسم ةبسt صيصخت î|إ

 هذ! WX ءاس6لل الو لاجرلل

 رايتخا عضخي K°لا ةمكåiا

 ،اباختناو انlيعe ،اËsاضعأ

 زوجي ال ةcروتسد طورشل

 رايعم يأ õîع ادامتعا اºs لالخإلا

 نSب ®Sيمتلا كلذ WX امب ،رخآ

 رارق( اcروتسد روظåiا نSسh-6ا

 934 مقر يروتسدلا سل-åا

   .)2014 زويلوي 25 خcراتب

 لبق نم نSنيعملا اËsاضعأو ةcروتسدلا ةمكåiا سlئر نSيعe رئاZظ ةيمسرلا ةدcر-hاب رش6ت

 تاباختنا جئاتنل نSنمضتملا ناملÕTلا ÍkKل-å ةماعلا ةسل-hا يرضحم ص≠‹م اذكو ،كلملا

 .سلجم ل\ ءاضعأ

 

 

 3 ةداملا

  :õXي ام õîع صنت ةرقف فاضت

 ةمكåiا ءاضعأ نم ةئف ل\ ثلث ديدجت دنع نSعتي

 ،لاجرلاو ءاس6لا نSب ةفصانملا قيقحت ةcروتسدلا

 ماâحأل اقبط ھقيقحتل ةلودلا î¶سe أدبم ا!رابتعاب

 ةاعارم عم ،روتسدلا نم 19 لصفلا نم ةيناثلا ةرقفلا

 X÷ امك ةمكåiا ءاضعأ نSيعWX e ة‘ولطملا STياعملا

   .هالعأ î|وألا ةداملا هذ! WX ةددحم

 3 ةداملا

 ديدجت ،)تاونس( ثالث ل\ متي ،روتسدلا نم 130 لصفلا نم ةثلاثلا ةرقفلا تايضتقمل اقيبطت

 .ةcروتسدلا ةمكåiا ءاضعأ نم ةئف ل\ ثلث

 تاونس )3( ثالث ةدمل ةئف ل\ ءاضعأ ثلث نSع• ،ةcروتسدلا ةمكåiا ءاضعأل نSيعe لوأ دنع

 .تاونس )9( عسe ةدمل STخألا ثلثلاو تاونس )6( تس ةدمل يtاثلا ثلثلاو

 حüTقملا اذ! ھجاوي نأ نكمي●

 ثدحت روتسدلا نو\ ضاüTعالاب

  ثlنأت نودب طيسولا نع

 115لصفلا +

  

 õîعألا سل-åا كلملا سأري

 اذ! فلأتcو ،ةيئاضقلا ةطلسلل

 :نم سل-åا

.... 

 قوقªK hiطولا سل-åا سlئر

 .ناسtإلا

 6 ةداملا

 فلأتي ،روتسدلا نم 115 لصفلا ماâحأل اقيبطت

 :نم سل-åا

 .اسlئر ضقنلا ةمكåi لوألا )ة( سlئرلا ـ

 .ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل )ة(ماعلا )ة(ليكولا ـ

 .ضقنلا ةمكحمب î|وألا ةفرغلا )ة(سlئر ـ

 

 

●eغST خألا لبق ام ةرقفلاSTع ةõî اتلا وحنلا|X: 

 ءاس6لا نSب ةفصانملا سل-åا ءاضعأ فيلأت πî WXاري

 اقبط ھقيقحتل ةلودلا î¶سe أدبم ا!رابتعاب ،لاجرلاو

 .روتسدلا نم 19 لصفلا نم ةيناثلا ةرقفلا ماâحأل

 

 6 ةداملا

 :نم سل-åا فلأتي ،روتسدلا نم 115 لصفلا ماâحأل اقيبطت

 .اسlئر ضقنلا ةمكåi لوألا سlئرلا ـ

 .ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا ـ

 .ضقنلا ةمكحمب î|وألا ةفرغلا سlئر ـ

 .مs∆يب نم ةاضقلا ءالؤ! مÊsخت6ي ،فانÏتسالا مكاحم ةاضقل نSلثمم ةع‚رأ ـ

 .مs∆يب نم ةاضقلا ءالؤ! مÊsخت6ي ،ةجرد لوأ مكاحم ةاضقل نSلثمم ةتس ـ

 عم بسان+ي امب ،نSبختنملا ةرشعلا ءاضعألا نSب نم تايضاقلا ءاس6لا ةيليثمت نامض بجcو

 .JKيظنتلا نوناقلا اذ! نم 45و 23 نSتداملا تايضتقم قفو ،ي—اضقلا كلسلا لخاد ن!روضح

 لي”س S® WXمتملا ءاطعلاو ،ة!ا®Èلاو درجتلاو ةءافكلاب اZل دوZشم ،كلملا اs∆يع• تايص≠¨ سمخ ـ

 .õîعألا JKلعلا سلجملل ماعلا نSمألا ھحüTقي وضع مs∆يب نم نوناقلا ةدايسو ءاضقلا لالقتسا

 

 

 

 مقر JKيظنتلا نوناقلا

 سل-åاب قلعتملا 100.13

 ةيئاضقلا ةطلسلل õîعألا

 EFعألا سلA>ا

 ةطلسلل

  ةيئاضقلا
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●eغST خألا ةرقفلاSTع ةõî اتلا وحنلا|X: سمخ 

 قيقحت م!رايتخا πî WXاري ،كلملا اs∆يع• تايص≠¨

 ةءافكلا STياعم ةاعارم عم ،لاجرلاو ءاس6لا نSب ةفصانملا

 لالقتسا لي”س S® WXمتملا ءاطعلاو ،ة!ا®Èلاو درجتلاو

 نSمألا ھحüTقي وضع مs∆يب نم نوناقلا ةدايسو ءاضقلا

 .õîعألا JKلعلا سلجملل ماعلا

 

 

 

 23 ةداملا 

 نSب نم ،تايضاقلا ءاس6لل ةصص≠åا دعاقملا ددع

 6 ةداملا WX درو امل اقبط ،نSبختنملا ةرشعلا ءاضعألا

 ؛ةلدعملا

 

  23 ةداملا

 :سلجملل رارقب ددحي

 ءاضقنا لبق اموي )45( نSع‚رأو ةسمخ نع لقي الأ بجي يذلا ةاضقلا õXثمم تاباختنا خcرات ـ

 :سل-åا ةيالو ةدم

 بسان+ي امب ،نSبختنملا ةرشعلا ءاضعألا نSب نم ،تايضاقلا ءاس6لل ةصص≠åا دعاقملا ددع ـ

 ؛ةئي! لâل ةبس6لاب ي—اضقلا كلسلا لخاد ن!روضح عم

 يروتسدلا سلجملل قبس دقل●

WX نأ 954/2015 مقر رارقلا 

 46و 29 نSتداملا WX درو ام ÕTتعا

 بتكم WX نيدعقم صيصخت نم

 πXامتجالاو يداصتقالا سل-åا

 وأ ةن-h سlئر دعقمو ÌKيبلاو

 ،ءاس6لل ىرخأ ةن-h ررقم دعقم

 روتسدلل ةقباطم STغ

 52 ةداملا

 WX ةفصانملا قيقحت î|إ STشe ةداملا هذ! î|إ ةرقف فاضت

 سل-åا تارارقو مءالتي امب سلجملل ةمئادلا نا-‹لا

 .يروتسدلا

 52 ةداملا

 ،هراظنأ õîع ةضورعملا لاغشألا STضحت õîع رZسe ةمئاد نا-h ھئاضعأ نSب نم سل-åا لâش•

 .رcراقتلاو تاساردلا دادع“و ةاضقلل ةينZملا ةيعضولا STبدت صخي اميف اميسالو

 11 ةداملا 

 ،ZSTظب نSع• يذلا )ة( سlئرلا õîع ةوالع ،سل-åا فلأتي

 :õXي امك تائف سمخ õîع نSعزوم اوضع 105 نم

 

 حئاوللا WX لاجرلاو ءاس6لا نSب ةفصانملا πîارت نأ õîع

 سلجملل ةنوâملا تائفلا نم ةئف ل\ فرط نم ةحüTقملا

 عاطقلاب ءارجألل اليثمت T◊كألا تاباقنلا õXثمم ،ءاÕTخ(

 تايعم-hاو تائيZلا ةئف ،صا≠hا عاطقلا‘و ماعلا

 تالاجم WX ةطيش6لا تايعم-hاو تائيZلا ةئف ،ةينZملا

   .)يوعم-hا لمعلاو πXامتجالا داصتقالا

 11 ةداملا

 تائف سمخ õîع نSعزوم اوضع 105 نم ،ZSTظب نSع• يذلا سlئرلا õîع ةوالع ،سل-åا فلأتي

 :õXي امك

............... 

 

 "ب" و "أ" تائفلا نم سل-åا ءاضعأ نSيعπî WX eاري ،روتسدلا نم 19 لصفلا ماâحأل اقبطو

 ؛ءاس6لاو لاجرلا نSب ةفصانملا أدبم قيقحت ،"د"و "و "ج"و

 مقر JKيظنتلا نوناقلا

 سل-åاب قلعتملا 128.12

 πXامتجالاو يداصتقالا

 ÌKيبلاو

 سلA>ا

 يداصتقالا

 QRامتجالاو

  TUيبلاو

 يروتسدلا سلجملل قبس دقل●

WX نأ 954/2015 مقر رارقلا 

 46و 29 نSتداملا WX درو ام ÕTتعا

  20 ةداملا

 ةسمخ ،سlئرلا î|إ ةفاضإلاب ،سل-åا بتكم مضي

 اrsلإ راشملا تائفلا نم ةئف مs∆م دحاو ل\ لثمي ءاضعأ

  20 ةداملا

 تائفلا نم ةئف مs∆م دحاو ل\ لثمي ءاضعأ ةسمخ ،سlئرلا î|إ ةفاضإلاب ،سل-åا بتكم مضي

 .ةماعلا ةيعم-hا مÊsخت6ت ،هالعأ 11 ةداملا WX اrsلإ راشملا
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 بتكم WX نيدعقم صيصخت نم

 πXامتجالاو يداصتقالا سل-åا

 وأ ةن-h سlئر دعقمو ÌKيبلاو

 ،ءاس6لل ىرخأ ةن-h ررقم دعقم

  .روتسدلل ةقباطم STغ

WX خت6ت ،هالعأ 11 ةداملاÊsا مh-عتي .ةماعلا ةيعمSن 

 .بتكملا ليكشWX e ةفصانملا نامض

 ىدل ةثدåiا ةمئادلا نا-‹لا ءاسؤر بتكملا مضي امك

 .سل-åا

 

 .سل-åا ىدل ةثدåiا ةمئادلا نا-‹لا ءاسؤر بتكملا مضي امك

 

 22 ةداملا 

 ةسائر õîع صيصنتلا متي ھلالخ نم ‰k™تقم ةفاضإ

 نوâي الأ ةاعارم عم .لاجرلاو ءاس6لا نSب ةفصانم نا-‹لا

 .سh-6ا سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر

 22 ةداملا

 .هالعأ 11 ةداملا WX اrsلإ راشملا تائفلا نم ةدحاو ل\ õXثمم نم ةمئادلا نا-‹لا فلأتت

 ةلو≠åا تاصاصتخالا ةاعارم عم

 عوضومب ةينعملا ىرخألا تائيZلل

 .صرفلا ؤفاâتو ةاواسملا

 سÑركتب سل-åا علطضي نأ õîع صني ‰k™تقم عضو●

 عم لمعلاو ،نSسh-6ا نSب ةاواسملا زcزعeو ةفصانملا

 .كلذب مايقلل ةصت≠åا تاh-Zا

 ةديدج ةدام

 

 قلعتملا 76ـ15 مقر نوناقلا

 سل-åا ميظنت ةداعإب

  .قوقªK hiطولا

 سلA>ا

 WUطولا

 قوق78

 21 ةداملا   ناسZإلا

 ةيلآ قيس6ت ةأرملا X|وت ةرورض õîع صني ليدعe حاüTقا

 .لقألا õîع ةينطو

 

 21 ةداملا

 ءاضعأ نم ،نوناقلا اذ! نم 19و 18و13 داوملا WX اrsلإ راشملا تايلآلا نم ةينطو ةيلآ ل\ فلأتت

 لبق نم م!رايتخا õîع قداصcو ،ھسlئر نم حاüTقاب سل-åا ءاضعأ نSب نم م!رايتخا متي

 .سل-åا ءاضعأ بlصنت خcرات نم رZشأ ةثالث لجأ لخاد سلجملل ةيعم-hا

 .مs∆يب نم ا!ؤاضعأ ھبخت6ي قس6م ةرو\ذملا تايلآلا نم ةينطو ةيلآ ل\ لاغشأ قيس6ت õîع رZس•

 23 ةداملا 

 نم ةيلآ ل\ ءاضعأ ددع سلجملل õXخادلا ماظنلا ددحي

  .ةينطولا تايلآلا

 ءاس6لا نSب ةفصانملا قيقحت تايلآلا ليكشWX e نSعتي

 .لاجرلاو

 

 23 ةداملا

 م!رايتخا تايفيكو ةينطولا تايلآلا نم ةيلآ ل\ ءاضعأ ددع سلجملل õXخادلا ماظنلا ددحي

 ةاعارم عم اZقس6م باختنا ةرطسمو ةرو\ذملا ةيلآلا STيسeو ميظنت دعاوقو كلذ õîع ةقداصملاو

 .هالعأ 21 ةداملا نم ةSTخألا ةرقفلا ماâحأ

 

 

 37 ةداملا

  :ةرقف ةفاضإ

 ناسtإلا قوقªK hiطولا سل-åا لâش+ي نأ بحي

 .ءاس6لاو لاجرلا نSب ةفصانم

 37 ةداملا

 ةيددعتلا ئدابم نSب قيفوتلا ،ةلاhiا بسح ،تائفلا نم ةئف ل\ ءاضعأ رايتخا πî WXاري

 تايعمج ةيليثمتو ،ةcوh-Zا ةيليثمتلاو يوغللاو WXاقثلا عونتلاو ةفصانملاو ةيعامتجالا ةcركفلا

 .لافطألاو ةقاعإلا ةيعضو WX صا≠¨ألاو بابشلا تائفو جرا≠hاب نSميقملا ة‘راغملا

 46 ةداملا 

 حاüTقاب سل-åا ندل نم ،ةcوh-Zا نا-‹لا ءاضعأ نSع•

 )ة(سlئر اZعفري K°لا تاحيشüTلا õîع ءانب )ة( ھسlئر نم

 .ھيلإ ةcوh-Zا ةن-‹لا

 46 ةداملا

 K°لا تاحيشüTلا õîع ءانب ھسlئر نم حاüTقاب سل-åا ندل نم ،ةcوh-Zا نا-‹لا ءاضعأ نSع•

 .ھيلإ ةcوh-Zا ةن-‹لا سlئر اZعفري

 37 ةداملا WX اrsلع صوصنملا طورشلاو تال!ؤملا ةcوh-Zا نا-‹لا ءاضعأ نSيعeو رايتخا πî WXاري

 .هالعأ
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 تال!ؤملا ةcوh-Zا نا-‹لا ءاضعأ نSيعeو رايتخا πî WXاري

 .هالعأ 37 ةداملا WX اrsلع صوصنملا طورشلاو

 سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر نوâي الأ ةاعارم عم

 .سh-6ا

 49 ةداملا 

 سل-åا )ھت( سlئر õîع ةوالع ،سل-åا بتكم فلأتي

 يقس6مو )ة( ماعلا )ة( نSمألا نم ،اسlئر ھتفصب

 )تاسlئرو( ءاسؤرو ،ةينطولا تايلالا )تاقس6مو(

 ءاسؤر ،ءاضتقالا دنعو ،ةمئادلا نا-‹لا

 .ةينعملا ناسtإلا قوقhi ةcوh-Zا نا-‹لا)تاسlئرو(

 49 ةداملا

 يقس6مو ماعلا نSمألا نم ،اسlئر ھتفصب سل-åا سlئر õîع ةوالع ،سل-åا بتكم فلأتي

 قوقhi ةcوh-Zا نا-‹لا ءاسؤر ،ءاضتقالا دنعو ،ةمئادلا نا-‹لا ءاسؤرو ،ةينطولا تايلآلا

 .ةينعملا ناسtإلا

 

 

 

 50 ةداملا

 تاساردلا زاجنإب فلâت ةمئاد نا-h سل-åا ىدل ثدحت

 تالوادمل اقبط سل-åا بتكم اrsلإ اºs دZع• K°لا لامعألاو

 .ةماعلا ةيعم-hا

 ةرقف ةفاضإ

 .ءاس6لاو لاجرلا نSب ةفصانم سل-åا نا-h ةسائر عزوت

 سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر نوâي الأ ةاعارم عم

 .سh-6ا

 50 ةداملا

 بتكم اrsلإ اºs دZع• K°لا لامعألاو تاساردلا زاجنإب فلâت ةمئاد نا-h سل-åا ىدل ثدحت

 .ةماعلا ةيعم-hا تالوادمل اقبط سل-åا

 اZلاغتشا لاجمو ،اs«اصاصتخاو ا!ؤامسأو ةمئادلا نا-‹لا ددع سلجملل õXخادلا ماظنلا ددحي

 .اZلمع ميظنتو

 πî WXارت نأ بجي تايضتقملا هذ!

 لحي نأ ضüTفملا ديد-hا نوناقلا

   .ZSTظلا لحم

  ةجابيدلا

 ةفاضإ نكمي ،نSسh-6ا نSب ةاواسملا î|إ ةجابيدلا STشe ـ

 .ةفصانملا سÑركتب قلعتت ةرابع

 

 :ةجابيدلا

 ،بابسألا نايب

....... 

 ةيلا-‹ل ةيقادصم تاذو ةعجانو ةطوبضم ،ةنزاوتمو ةقح ةيليثمت نامض õîع انصرhi اديكأتو

 WXارغ-hا عÑزوتلاو نSسh-6ا نSب ةاواسملاو لايجألا نSب فاصنإلا أدبمل ةاعارم WX جرا≠hاب ةي‘رغملا

 .جرا≠hاب ة‘راغملا ةماقإ قطانمل

 1.07.208 مقر فcرش ZSTظ

 ة-hÔا يذ WX 10 رداص

 )ÕT 2007مس•د 21( 1428

 ةيلا-hا سلجم ثادحإب

 .جرا≠hاب ةي‘رغملا

 سلجم

 ةيلا7Aا

 ةي̂رغملا

 جرا_7اب

 17 ةداملا 

 ھنيمأو سل-åا )ة(سlئر õîع ةوالع ،بتكملا نوâتي

 صوصنملا لمعلا )تاسlئر( ءاسؤر نم ،)ة(ماعلا)ھت(

 .هدعè اrsلع

 ىرخأ ةرقف فاضت

 ءاس6لا نSب ةفصانملا قيقحت م!رايتخا WX نعب+ي

 .لاجرلاو

 17 ةداملا

 .هدعè اrsلع صوصنملا لمعلا ءاسؤر نم ،ماعلا ھنيمأو سل-åا سlئر õîع ةوالع ،بتكملا نوâتي

 اوضع وأ ةنيعم لمع ةعوم-å اوضع وأ اررقم بتكملا لاغشأ WX ةكراشملل وعدي نأ سlئرلل

 .ھلامعأ لودج WX ةجردم طقنب ةينعم ھجراخ نم تايلاعف وأ سل-åا نم
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 20 ةداملا

 ددحتو لمع تاعومجم لâشe نأ ةماعلا ةيعم-‹ل نكمي

 نإف ،لمعلا تاعومجم õîع ةوالع ،اs«اصاصتخا

 .ةصاخ ةن-h ثدحي نأ سلجملل

 ةفصانملا قيقحت لمعلا تاعومجم ليكشWX e نSعتي   

 .لاجرلاو ءاس6لا نSب

 20 ةداملا

 تاعومجم õîع ةوالع ،اs«اصاصتخا ددحتو لمع تاعومجم لâشe نأ ةماعلا ةيعم-‹ل نكمي

 .ةصاخ ةن-h ثدحي نأ سلجملل نإف ،لمعلا

 

 24 ةداملا 

 ع‚رأ WX ةددåiا î|وألا ھتيالو لالخ سل-åا نوâتي

 ،اوضع )50( نSسمخ نم ،سlئرلا õîع ةوالع ،تاونس

 .فcرش ZSTظب مs∆ييعe متي

 نSب ةفصانملا قيقحت ،سل-åا ءاضعأ نSيعπî WX eاري

 .ءاس6لاو لاجرلا

 

 24 ةداملا

 )50( نSسمخ نم ،سlئرلا õîع ةوالع ،تاونس ع‚رأ WX ةددåiا î|وألا ھتيالو لالخ سل-åا نوâتي

 .فcرش ZSTظب مs∆ييعe متي ،اوضع

 

 2 ةداملا 

  ليدعe نودب

 2 ةداملا

 تاسسؤملاو تائيZلاو ةيمومعلا تاطلسلل ةلو\وملا تاصاصتخالا ةاعارم عم ،ةئيZلا سرامت

 :ةيلاتلا تايحالصلا ،لمعلا اºs يرا-hا ةيميظنتلاو ةيعÑرش+لا صوصنلا بجومب ىرخألا

... 

 ةاواسملا ميق زcزعe فدºs ،ناملÕTلا ÍkKلجم دحأ î|إ وأ ةموhiâا î|إ ةيصوت وأ حاüTقا ل\ ميدقت ـ2

  .اvsعاش“و اZسÑركتو ®Sيمتلا مدعو ةفصانملاو

 قلعتملا 79.14 مقر نوناقلا

ºsمو ةفصانملا ةئيâل\ ةحفا 

 .®Sيمتلا لاâشأ

 ةفلdملا ةأيaلا

 ةفصانملاب

 عيمج ة̂راحمو

 lmيمتلا لاdشأ

 نأ روتسدلا سلجملل قبس ●

 نم 53 ةداملا ةcروتسد مدعè رقأ

 باونلا سل-õX åخادلا ماظنلا

 صيصختلا õîع صنت تنا\

 ةبسt نع لقت ال ةصhi قبسملا

 ةيلوؤسملا بصانم WX ثلثلا

 رارق( سل-åا لخاد تابئانلل

 924 مقر يروتسدلا سل-åا

  .)2013 تشغ 22 خcراتب

 4 ةداملا

 ZSTظب نSع• يذلا )ة(سlئرلا õîع ةوالع ،ةئيZلا فلأتت

 πî WXاري اوضع )24( نcرشعو ةع‚رأ نم ،فcرش

 ة!ا®Èلا STياعمو ،لاجرلاو ءاس6لا نSب ةفصانملا م!رايتخا

 .ةءافكلاو ة‘رجتلاو ةءورملاو

 

 

 

 4 ةداملا

 اوضع )24( نcرشعو ةع‚رأ نم ،فcرش ZSTظب نSع• يذلا )ة(سlئرلا õîع ةوالع ،ةئيZلا فلأتت

 .ةءافكلاو ة‘رجتلاو ةءورملاو ة!ا®Èلا مs∆ييعπî WX eاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 ةداملا

 صيصخت õîع صيصنتلا متي ھلالخ نم ‰k™تقم ةفاضإ

 الأ ةاعارم عم .ءاس6لا î|إ لقألا õîع نا-‹لا ىدحإ ةسائر

 .سh-6ا سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر نوâي

 13 ةداملا

 :X÷و ،ةمئاد نا-h ثالث ةئيZلا ىدل ثدحت

 ؛مييقتلاو تاساردلا ةن-h ـ1

 ؛تاياâشلاو دصرلا ةن-h ـ2

 .سlسحتلاو لصاوتلا ةن-h ـ3
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 9 ةداملا

 سlئر ÕTتع• يذلا ،)ة( سlئرلا نم õîعألا سل-åا فلأتي

 نSب نم م!رايتخا متي ،ءاضعأ ةينامثو ،ايلعلا ةأيZلا )ة(

 WX ة!ا®Èلاو ةءافكلاو ةh≠ÕTاب اZل دوZشملا تايص≠,لا

 ءاس6لا نSب ةفصانم ،ايلعلا ةأيZلا صاصتخا تالاجم

 .لاجرلاو

 9 ةداملا

 متي ،ءاضعأ ةينامثو ،ايلعلا ةأيZلا سlئر ÕTتع• يذلا ،سlئرلا نم õîعألا سل-åا فلأتي

 صاصتخا تالاجم WX ة!ا®Èلاو ةءافكلاو ةh≠ÕTاب اZل دوZشملا تايص≠,لا نSب نم م!رايتخا

 :õXي ام قفو كلذو روتسدلا نم 19 لصفلا تايضتقم ةاعارم عم ،ايلعلا ةأيZلا

 قلعتملا 11.15 مقر نوناقلا

 ايلعلا ةأيZلا ميظنت ةداعإب

 .يرصبلا X¶مسلا لاصتالل

 ايلعلا ةأيaلا

 لاصتالل

 qRمسلا

 يرصبلا

 9 ةداملا 

 سlئرلل باون ةع‚رأو )ة( سlئر نم سل-åا فلأتي

 .نcراش+سم ءاضعأ ةينامثو

 يوذ نم ءاضعألا ،)ة( سlئرلا î|إ ةفاضإ ،سل-åا مضcو

 :مs…ايب X|اتلا صاصتخالا

 WX ةفصانملا قيقحت نامض õîع صني ‰k™تقم ةفاضإ

eا ليكشå-و سلWX !ھل\اي. 

 9 ةداملا

 .نcراش+سم ءاضعأ ةينامثو سlئرلل باون ةع‚رأو سlئر نم سل-åا فلأتي

 :مs…ايب X|اتلا صاصتخالا يوذ نم ءاضعألا ،سlئرلا î|إ ةفاضإ ،سل-åا مضcو

 قلعتملا 20.13 مقر نوناقلا

 .ةسفانملا سلجمب

 سلجم

  ةسفانملا

  7 ةداملا 

 نم ،ةئيZلا سlئر î|إ ةفاضإلاب ،ةئيZلا سلجم فلأتي

 ة‘رجتلا تاذ تايص≠,لا نSب نم نوراتخي ،اوضع 12

 دوZشملاو ،ةئيZلا صاصتخا لاجم WX ةءافكلاو ةh≠ÕTاو

 .ة!ا®Èلاو ةماقتسالاو دايhiاو درجتلاب اZل

............ 

 أدبم قيقحت ةئيZلا سلجم ءاضعأ نSيعWX e نSعتي

 .ءاس6لاو لاجرلا نSب ةفصانملا

  7 ةداملا

 تايص≠,لا نSب نم نوراتخي ،اوضع 12 نم ،ةئيZلا سlئر î|إ ةفاضإلاب ،ةئيZلا سلجم فلأتي

 دايhiاو درجتلاب اZل دوZشملاو ،ةئيZلا صاصتخا لاجم WX ةءافكلاو ةh≠ÕTاو ة‘رجتلا تاذ

 .ة!ا®Èلاو ةماقتسالاو

............ 

 ،ءاس6لاو لاجرلا نSب ةفصانملا أدبم قيقحت î|إ X¶سلا ،ةئيZلا سلجم ءاضعأ نSيعπî WX eاري

 .روتسدلا نم 19 لصفلا ماâحأل اقبط

 

 قلعتملا 113.12 مقر نوناقلا

 ة!ا®Èلل ةينطولا ةئيZلاب

 ةوشرلا نم ةياقولاو

 .اvs‘راحمو

 ةئيaلا

 ةينطولا

 ةuاtmلل

 نم ةياقولاو

 ةوشرلا

 اxŷراحمو
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  7 ةداملا 

 نم نSع• يذلا )ة(سlئرلا õîع ةوالع ،سل-åا فلأتي

 ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس سمخ ةدمل كلملا لبق

 لاجرلا نSب ةفصانملا قيقحت مs∆ييعπî WX eاري ءاضعأ نم

 :õXي امك نوعزوتcو ،ءاس6لاو

....... 

 

  7 ةداملا

 ديدجتلل ةلباق تاونس سمخ ةدمل كلملا لبق نم نSع• يذلا سlئرلا õîع ةوالع ،سل-åا فلأتي

 ءاس6لاو لاجرلا نSب ةفصانملا أدبم قيقحت î|إ X¶سلا مs∆ييعπî WX eاري ءاضعأ نم ،ةدحاو ةرم

 :õXي امك نوعزوتcو ،روتسدلا نم 19 لصفلا ماâحأل اقبط

......... 

 EFعألا سلA>ا 

 ةيبz5لل

 ن@وكتلاو

 

 

  13 ةداملا

 ةعسe نم ،)ة( سlئرلا õîع ةوالع ،سل-åا بتكم فلأتي

 مÊsخت6ت ،سلجملل ةنوâملا ثالثلا تائفلا نولثمي ءاضعأ

 فصنو نSت6س ةدمل اËsاضعأ نSب نم ةماعلا ةيعم-hا

 õXخادلا ماظنلا ددحcو .ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق

 .تاباختنالا هذ! تايفيك سلجملل

 

 قيقحت õîع صنت اZلعجي يذلا لâشلاب abcتقم ةفاضإ

 .سل-åا بتكم WX ةفصانملا

  13 ةداملا

 ةنوâملا ثالثلا تائفلا نولثمي ءاضعأ ةعسe نم ،سlئرلا õîع ةوالع ،سل-åا بتكم فلأتي

 ةرم ديدجتلل ةلباق فصنو نSت6س ةدمل اËsاضعأ نSب نم ةماعلا ةيعم-hا مÊsخت6ت ،سلجملل

 .تاباختنالا هذ! تايفيك سلجملل õXخادلا ماظنلا ددحcو .ةدحاو

........... 

 

  17 ةداملا 

 تاساردلا زاجنإب فلâت ةمئاد نا-h سل-åا ىدل ثدحت

 تالوادمل اقبط سل-åا بتكم اrsلإ اºs دZع• K°لا لامعألاو

 .ةماعلا ةيعم-hا

 لقألا õîع ءاضعأ ةرشع نم ةن-h ل\ فلأتت

eشلاب ةداملا هذ! لدعâلعجي يذلا لZع صنت اõî قيقحت 

 .ةفصانملا

  17 ةداملا

 بتكم اrsلإ اºs دZع• K°لا لامعألاو تاساردلا زاجنإب فلâت ةمئاد نا-h سل-åا ىدل ثدحت

 .ةماعلا ةيعم-hا تالوادمل اقبط سل-åا

 لبق نم مºsاختنا متي T◊كألا õîع اوضع نcرشعو لقألا õîع ءاضعأ ةرشع نم ةن-h ل\ فلأتت

 .ديدجتلل ةلباق فصنو نSت6س ةدمل ةماعلا ةيعم-hا

 نم T◊كأ ةسائر نSب عم-hا زوجي الو .اZل اررقمو اسlئر اËsاضعأ نSب نم ةمئاد ةن-h ل\ بخت6ت

h-ةمئاد ةن. 

....... 

 4 ةداملا 

 ZSTظب نSع• يذلا )ة(سlئرلا õîع ةوالع ،سل-åا فلأتي

 مs∆ييعWX e نSعتي )26( اوضع نcرشعو ةتس نم ،فcرش

 STياعم نامض عم ءاس6لاو لاجرلا نSب ةفصانملا قيقحت

 :õXي امك نوعزوتcو ،ةءافكلاو ة‘رجتلاو ةءورملاو ة!ا®Èلا

)....( 

 4 ةداملا

 )26( اوضع نcرشعو ةتس نم ،فcرش ZSTظب نSع• يذلا )ة(سlئرلا õîع ةوالع ،سل-åا فلأتي

 :õXي امك نوعزوتcو ،ةءافكلاو ة‘رجتلاو ةءورملاو ة!ا®Èلا مs∆ييعπî WX eاري

).....( 

 قلعتملا 78.14 مقر نوناقلا

 ةرسألل يراش+سالا سل-åاب

 .ةلوفطلاو

 سلA>ا

 يراش}سالا

 ةرسألل

 ةلوفطلاو
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 11 ةداملا 

 )ة(نSمألاو ،ھبئانو )ة( سlئرلا نم سل-åا بتكم نوâتي

 ةيعم-hا لبق نم نوبخت6ي نcرخأ ءاضعأ ةتسو ماعلا

 .ةماعلا

 بتكم لمع ميظنت دعاوقو باختنالا ةقcرط ددحت

 .õXخادلا ماظنلا بجومب سل-åا

  abcتقم ةفاضإ

 WX ةفصانملا قيقحت õîع صنت اZلعجي يذلا لâشلاب

 .سل-åا بتكم

 11 ةداملا

 نم نوبخت6ي نcرخأ ءاضعأ ةتسو ماعلا )ة(نSمألاو ،ھبئانو )ة( سlئرلا نم سل-åا بتكم نوâتي

 .ةماعلا ةيعم-hا لبق

 .õXخادلا ماظنلا بجومب سل-åا بتكم لمع ميظنت دعاوقو باختنالا ةقcرط ددحت

 

 

 

 

 14 ةداملا 

 :X÷و ،ةمئاد نا-h ثالث سل-åا ىدل ثدحت

 ؛جماÕTلاو تاسايسلا ةن-h ـ

 ؛اºs ضوs∆لاو قوقhiا ةيامح ةن-h ـ

 .عب+تلاو دصرلاو تاساردلا ةن-h ـ

eشلاب ةداملا هذ! لدعâلعجي يذلا لZع صنت اõî قيقحت 

 الأ ةاعارم عم .سلجملل ةمئادلا نا-‹لا WX ةفصانملا

 .سh-6ا سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر نوâي

  14 ةداملا

 :X÷و ،ةمئاد نا-h ثالث سل-åا ىدل ثدحت

 ؛جماÕTلاو تاسايسلا ةن-h ـ

 ؛اºs ضوs∆لاو قوقhiا ةيامح ةن-h ـ

 .عب+تلاو دصرلاو تاساردلا ةن-h ـ

 5 ةداملا 

 ZSTظب نSع• يذلا )ة( ھسlئر õîع ةوالع ،سل-åا فلأتي

 نSب نم نوراتخي ،اوضع )30( نSثالث نم ،فcرش

 اياضقب ماملإلاو ةءافكلاو ة‘رجتلا تاذ تايص≠,لا

 .يوعم-hا لمعلاو بابشلا

 ةفصانملا أدبم قيقحت سل-åا ءاضعأ رايتخا WX نSعتي

 نم 19 لصفلا ماâحأل اقبط ءاس6لاو لاجرلا نSب

 .STياعملا نامض عم ،روتسدلا

 5 ةداملا

 ،اوضع )30( نSثالث نم ،فcرش ZSTظب نSع• يذلا )ة( ھسlئر õîع ةوالع ،سل-åا فلأتي

 .يوعم-hا لمعلاو بابشلا اياضقب ماملإلاو ةءافكلاو ة‘رجتلا تاذ تايص≠,لا نSب نم نوراتخي

 قلعتملا 89.15 مقر نوناقلا

 يراش+سالا سل-åاب

 .يوعم-hا لمعلاو بابشلل

 سلA>ا

 يراش}سالا

 بابشلل

 لمعلاو

 يوعم7Aا

 9 ةداملا 

eشلاب ةداملا هذ! لدعâلعجي يذلا لZع صنت اõî قيقحت 

 نوâي الأ ةاعارم عم .نا-‹لاو تائيZلا WX ةفصانملا

  .سh-6ا سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر

 9 ةداملا

 :ةيلاتلا ةزZجألا نم )ة( سlئرلا õîع ةوالع سل-åا نوâتي

 ؛ةماعلا ةيعم-hا ـ

 ؛بابشلا اياضقب ةفلâملا ةئيZلا ـ

 ؛يوعم-hا لمعلاب ةفلâملا ةئيZلا ـ

 .ناتمئادلا ناتن-‹لا
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 4 ةداملا 

 ،لاجرلاو ءاس6لا نSب ةفصانملا "قيقحت" ةرابع فاضت

 ماâحأل اقبط ھقيقحتل ةلودلا î¶سe أدبم ا!رابتعاب

 ةاعارم عم ،روتسدلا نم 19 لصفلا نم ةيناثلا ةرقفلا

   .ةداملا هذ! WX اrsلع صوصنملا STياعملاو ئدابملا

 4 ةداملا

 ايلعلا بصانملا WX نSيعتلا STياعمو ئدابم õXي امك ددحت ،روتسدلا نم 92 لصفلا ماâحأل اقيبطت

  :هالعأ î|وألا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا WX اrsلإ راشملا

  نSيعتلا STياعم ـ1

  .نiS̈رملاو تاïرملا عيمج ھجو WX ةاواسملاو ةيفافشلاو قاقحتسالاو صرفلا ؤفاâت ـ

 ®Sيمتلا اrsف امب ،ايلعلا بصانملل نiS̈رملاو تاïرملا رايتخا WX ھلاâشأ عيمجب ®Sيمتلا مدع ـ

èايسلا ءامتنالا ب”سjkK وأ ي‚اقنلا وأ èا وأ نيدلا وأ ةغللا ب”سh-6ب”س يأ وأ ةقاعإلا وأ س 

  .روتسدلا مكاحأو ناسtإلا قوقح ئدابم عم ضراعتي رخآ

 ةرقفلا ماâحأل اقبط ھقيقحتل ةلودلا î¶سe أدبم ا!رابتعاب ،لاجرلاو ءاس6لا نSب ةفصانملا ـ

 .ةداملا هذ! WX اrsلع صوصنملا STياعملاو ئدابملا ةاعارم عم ،روتسدلا نم 19 لصفلا نم ةيناثلا

 JK 02.12يظنتلا نوناقلا

 بصانملا WX نSيعتلاب قلعتملا

 كاحأل اقيبطت ايلعلا

 نم 92و 49 نSلصفلا

 عقو امك ،2011 روتسد

eراتب ر .ج( ھليدعc19 خ 

 )2012 زويلوي

 ÄFإ جولولا

 فئاظولا

 بصانملاو

 ايلعلا

  76 ةداملا  تاh-Zا مs« ةداملا هذ!

  ةديدج ةرقف ةفاضإ

 دعاقملا نم ةبسt ةيباختنا ةرئاد ل\ WX ءاس6لل صصخت

 عم ،ةئاملا WX 60 نع دcزت الو ةئاملا WX 40 نع لقت ال

 لوحي الو .لجر ةأرما بوانتلاب نiS̈رملا بlترت ةاعارم

 ةصص≠åا دعاقملا مسرب üT̈Øلا WX نZقح نود كلذ

 85 ةداملا WX ھيلإ راشملا حيشüTلا ةحئال نم لوألا ءز-‹ل

 .JKيظنتلا نوناقلا اذ! نم

 76 ةداملا

 .ةZ-‹ل ي‚اختنالا عيطقتلا ساسأ تاعطاقملا ةلامع وأ ميلقإلا وأ ةلامعلل ي‚اüTلا ذوفنلا لâش•

 .ةدحاو ةيباختنا ةرئاد تاعطاقم ةلامع وأ ميلقإ وأ ةلامع لâل ي‚اüTلا ذوفنلا ديعص õîع ثدحت

 WX نZقح نود كلذ لوحي الو .لقألا õîع دعاقملا ثلث ةيباختنا ةرئاد ل\ WX ءاس6لل صصخي

 نم 85 ةداملا WX ھيلإ راشملا حيشüTلا ةحئال نم لوألا ءز-‹ل ةصص≠åا دعاقملا مسرب üT̈Øلا

 .JKيظنتلا نوناقلا اذ!

 مقر JKيظنتلا نوناقلا

 باختناب قلعتملا 59.11

  ءاضعأ

 ةيباüTلا تاعام-hا سلاجم

 نوناقلاب ھليدعe مت امك

 34.15 مقر JKيظنتلا

 ZSTظلا هذيفن+ب رداصلا

 1.15.90 مقر فcرشلا

 16( 1436 ناضمر 29 خcراتب

 ةدcر-hا ؛)2015 ويلوي

 خcراتب 6380 ددع ةيمسرلا

 ويلوي 23( 1436 لاوش 6

 6713 ص )2015

 نlناوقلا

 ةرطؤملا

 تاباختنال

 سلاجم

 تاعام7Aا

  ةيباz5لا

 85 ةداملا  تاh-Zا مs« ةداملا هذ!

 :ةديدج ةرقف ةفاضإ

 نمضتي نيأزج õîع حيشرت ةحئال ل\ لمتشe نأ بجي

 دعاقملا ددع قباطي ءامسألا نم اددع لوألا ءز-hا

 ةاعارم عم .ھيف مÊsيترت نايب عم ءز-hا اذZل ةصص≠åا

 نع سh-6ا سفن نم نüT̈iSملا ءامسأ ددع لقي ال نأ

40 WX 60 زواجتي الو ةئاملا WX ترت ةاعارم عم ،ةئاملاlب 

   .لجر ةأرما بوانتلاب نiS̈رملا

 WX طقف تاüT̈iم ءامسأ ا‘وجو يtاثلا ءز-hا نمضتcو 

 نايب عم ءز-hا اذZل ةصص≠åا دعاقملا ددع قباطي ددع

 ةبترملا WX اZمسا دراولا ةüT̈iملا ÕTتعeو .ھيف نÊsيترت

  85 ةداملا

 WX اrsلع صوصنملا ماâحألل اقفو ةنيعم ةيباختنا ةرئاد ل\ مسرب حيشüTلاب تاحcرصتلا عدوت

 كلذو ةينعملا تاعطاقملا ةلامع وأ ميلقإلا وأ ةلامعلا رقمب JKيظنتلا نوناقلا اذ! نم 7 ةداملا

 .عاüTقالا خcراتل قباسلا رشع عèارلا مويلا لاوز نم ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ةياغ î|إ

 قباطي ءامسألا نم اددع لوألا ءز-hا نمضتي نيأزج õîع حيشرت ةحئال ل\ لمتشe نأ بجي

 ءامسأ ا‘وجو يtاثلا ءز-hا نمضتcو .ھيف مÊsيترت نايب عم ءز-hا اذZل ةصص≠åا دعاقملا ددع

 ÕTتعeو .ھيف نÊsيترت نايب عم ءز-hا اذZل ةصص≠åا دعاقملا ددع قباطي ددع WX طقف تاüT̈iم

 اZلو ةحئاللا سأر ةباثمب ءاس6لل صص≠åا ءز-‹ل ةبس6لاب î|وألا ةبترملا WX اZمسا دراولا ةüT̈iملا

 .ةينعملا حيشüTلا ةحئال سأرل ةلو≠åا قوقhiا سفن

 نودب صا≠¨أ فرط نم ةمدقملا حيشüTلاب ةيدرفلا تاحcرصتلا وأ حيشüTلا حئاول قفرت نأ بجي

 تاعيقوتلا ةZ-‹ل ةصص≠åا دعاقملا نم دعقم لâل ةبس6لاب نمضتت ةقيثوب jkKايس ءامتنا
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 سأر ةباثمب ءاس6لل صص≠åا ءز-‹ل ةبس6لاب î|وألا

 حيشüTلا ةحئال سأرل ةلو≠åا قوقhiا سفن اZلو ةحئاللا

 .ةينعملا

 

 ةلامع ل\ WX نSعقوملا ددع لقي الأ طرش ةh-Zا œKخان نم ابخان )20( نcرشعل اrsلع قداصملا

 .ةh-Zا ديعص õîع نSعقوملا عومجم نم% 10 نع تاعطاقم ةلامع وأ ميلقإ وأ

 ءامتنا نودب دحاو üT̈Øم نم T◊كأل وأ ةدحاو حيشرت ةحئال نم T◊كأل عقوي نأ بخانل زوجي ال

 .jkKايس

 فcرعتلل ةينطولا قئاطبلا ماقرأ اrsلع قداصملا تاعيقوتلل ةلماhiا ةقيثولا نمضتت نأ بجي

 .دحاو عاديإ عوضوم نوâت نأو اrsف نيديقملا ةماعلا ةيباختنالا ةحئاللا ناي‘و نSعقوملل

  .ةيباختنالا ةرئادلا سفن WX ةدحاو ةيمسe حئاول ةدعل نوâي نأ نكمي ال

 تالامعلا سلاجم مs« ةداملا هذ!

  ميلاقألاو

 102 ةداملا

  ةديدج ةرقف ةفاضإ

 فرط نم ميلاقألاو تالامعلا سلاجم ءاضعأ بخت6ي

 تاعام-hا سلاجم ءاضعأ نم فلأتت ةبخان ةئي!

 حاüTقالا قcرط نع ªKعملا ميلقإلا وأ ةلامعلل ةعèاتلا

 .ةيقب ÕTكأ ةدعاق ساسأ õîع œKس6لا ليثمتلا‘و ةحئاللاب

 نع لقي ال تاüT̈iم ءامسأ حئاوللا هذ! نمضتت نأ õîع

40 WX زي الو ةئاملاc60 نع د WX ملا ءامسأ نم ةئاملاüT̈iSن 

WX !ترت ةاعارم عم .حئاوللا هذl̈رملا بiSبوانتلاب ن 

  .لجر ةأرما

 102 ةداملا

 سلاجم ءاضعأ نم فلأتت ةبخان ةئي! فرط نم ميلاقألاو تالامعلا سلاجم ءاضعأ بخت6ي

 õîع œKس6لا ليثمتلا‘و ةحئاللاب حاüTقالا قcرط نع ªKعملا ميلقإلا وأ ةلامعلل ةعèاتلا تاعام-hا

 .ةيقب ÕTكأ ةدعاق ساسأ

 قلعتي رمألا نا\ اذإ ةدحاو ةرود WX ةي”س6لا ةيبلغألاب يدرفلا عاüTقالاب رشابي باختنالا نأ STغ

  .دحاو وضع باختناب

 سلاجم مs« ةداملا هذ!

  .تاعام-hا

  ةرركم 128 ةداملا

 128و 127 نSتداملا WX ةددåiا دعاقملا ددع õîع ةوالع

 ةعامج ل\ WX دعاقملا نم ددع ءاس6لل صصخي ،هالعأ

 ةئاملا WX 40 نع ةبس6لا هذ! لقت ال نأ õîع  .ةعطاقم وأ

 ةمدقملا تاحيشüTلا عومجم نم ةئاملا WX 60 نع دcزت الو

WX !ترت ةاعارم عم .حئاوللا هذl̈رملا بiSبوانتلاب ن 

 مسرب üT̈Øلا WX نZقح نود كلذ لوحي الو .لجرو ةأرما

 .ىرخألا دعاقملا

 

 ةرركم 128 ةداملا

 دعاقملا نم ددع ءاس6لل صصخي ،هالعأ 128و 127 نSتداملا WX ةددåiا دعاقملا ددع õîع ةوالع

WX \قح نود كلذ لوحي الو .ةعطاقم وأ ةعامج لZن WX لاüT̈Ø و .ىرخألا دعاقملا مسربcددح 

 :X|اتلا وحنلا õîع ءاس6لل ةصص≠åا دعاقملا ددع

 قi‹تو .دعاقم )4( ةع‚رأ :يدرفلا عاüTقالاب ا!ؤاضعأ بخت6ي K°لا تاعام-hا سلا-å ةبس6لاب

 نSبخانلا نم ددع ÕTكأ X|اوتلا õîع مضت K°لا ةيعام-hا ةيباختنالا رئاودلاب دعاقملا هذ!

 ةيئانÚتسا وأ ةيداع ةعجارم رخآ مسرب ةروصåiا ةعام-‹ل ةيباختنالا ةحئاللا WX نSل-Òملا

 رش6ي ةيلخادلا رcزول رارق بجومب ةعامج ل\ î|إ ةبس6لاب رئاودلا هذ! ددحتو .ةرو\ذملا حئاولل

WX اh-رcرات لبق ةيمسرلا ةدcقالا خüTثالثب عاSع اموي نõî ؛لقألا 

 قوفي ال K°لاو ةحئاللاب عاüTقالا قcرط نع ا!ؤاضعأ بخت6ي K°لا تاعام-hا سلا-å ةبس6لاب

 )2( نادعقمو ةيفاضإ دعاقم )4( ةع‚رأ اs∆م دعاقم )6( ةتس :ةمسt 200.000 اs…اâس ددع
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 اذ! نم 127 ةداملا بجومب ةرو\ذملا تاعام-hا سلا-å ةصص≠åا دعاقملا ددع نم نامصخي

 ؛JKيظنتلا نوناقلا

 ددع قوفي K°لاو ةحئاللاب عاüTقالا قcرط نع ا!ؤاضعأ بخت6ي K°لا تاعام-hا سلا-å ةبس6لاب

 دعاقم )4( ةع‚رأ اs∆م دعاقم )8( ةينامث :تاعطاقم î|إ ةمسقملا STغو ةمسt 200.000 اs…اâس

 ةرو\ذملا تاعام-hا سلا-å ةصص≠åا دعاقملا ددع نم مصخت دعاقم )4( ةع‚رأو ةيفاضإ

 ؛JKيظنتلا نوناقلا اذ! نم 127 ةداملا بجومب

 اs∆م ،ةعطاقم ل\ مسرب دعاقم )3( ةثالث :تاعطاقم î|إ ةمسقملا تاعام-hا سلا-å ةبس6لاب

 ةيناثلا ةرقفلا بجومب ةعطاقملل ةصص≠åا دعاقملا ددع نم نامصخي نادعقمو WXاضإ دعقم

 ؛JKيظنتلا نوناقلا اذ! نم 128 ةداملا نم

 WXاضإ دعقم اs∆م ،ةعطاقملا يراش+سم مسرب دعاقم )3( ةثالث :تاعطاقملا سلا-å ةبس6لاب

 .ةعطاقملل ةصص≠åا دعاقملا ددع نم نامصخي نادعقمو

 
 19 ةداملا

 :X|اتلا\ ةرقفلا هذ! ةغايص ةداعإ

 سlئرلا باون تاحيشرت ةحئال ل\ نمضتت نأ نSعتي "

  ."نüT̈iSملا ددع عم ةفصانم تاüT̈iملا نم اددع

 19 ةداملا

 باون باختنال ةصصخم ةسلج ھتسائر تحتو سlئرلا باختنا ةسلج دعè ةرشابم ،دقعنت 

 .ھنع بوني نم وأ ةh-Zا X|او ةسل-hا هذ! رضحي .سlئرلا

 .ةحئاللاب باختنالا قcرط نع سlئرلا باون باختنا متي  

 .اZحüTقي K°لا باونلا ةحئال سlئرلا مدقي  

 هذ! نم ةحئال ل\ مدقت ،ةلاhiا هذ! WXو .ىرخأ حئاول ميدقت سل-åا ءاضعأ X·ابل زوجي  

 .اZسأر õîع بترملا وضعلا لبق نم حئاوللا

 ءالؤ! بlترت نايب عم ،سlئرلا باون ددع قباطي نüT̈iSملا ءامسأ نم اددع ةحئال ل\ نمضتت 

 .باونلا

 نأ õîع لمعلا نSعتي روتسدلا نم 19 لصفلا WX اrsلع صوصنملا ةفصانملا غولب وحن ايعس 

  .باونلا ثلث نع لقي ال تاüT̈iملا نم اددع سlئرلا باون تاحيشرت ةحئال ل\ نمضتت

  .ةدحاو ةحئال WX الإ üT̈Øي نأ سل-åا WX وضع يأل زوجي ال

 مقر JKيظنتلا نوناقلا

 ،تاh-Zاب قلعتملا 111.14

 فcرش ZSTظ ھناشè رداصلا

 WX 20 رداص 1.15.83 مقر

 ويلوي 7( 1436 ناضمر نم

 ةيمسرلا ةدcر-hا ،)2015

 6 خcراتب ةرداصلا 6380 ددع

 ويلوي 23( 1436 لاوش

2015(. 

  تا7Aaا

 29 ةداملا 

  :X|اتلا\ ةرقفلا هذ! ةغايص ةداعإ بجي

 عم .ةمئادلا نا-‹لا ةسائر WX ةفصانملا قيقحت نSعتي

 .سh-6ا سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر نوâي الأ ةاعارم

 

 29 ةداملا

 ءاضعألل ةي”س6لا ةيبلغألاب ،بتكملا ءاضعأ جراخو ،ةن-h ل\ ءاضعأ نSب نم سل-åا بخت6ي 

 .اs∆ع ÕTعملا تاوصألل ةقلطملا ةيبلغألاب امvsلاقإ متتو ،ھل ابئانو ةن-h لâل اسlئر نcرضاhiا

 نلع• ،نسلا WX لداعتلا ةلاح WXو .ازئاف انس رغصألا üT̈Øملا نلع• ،تاوصألا لداعe ةلاح WXو 

 .سل-åا سlئر فارشإ تحت ،ةعرقلا ةطساوب زئافلا üT̈Øملا نع

 ةفصانملا أدبم قيقحت î|إ X¶سلا ةمئادلا نا-‹لا نSب نم ةن-h ةسائرل üT̈Øلا πî WXاري نأ بجي  

 .روتسدلا نم 19 لصفلا WX ھيلع صوصنملا ءاس6لاو لاجرلا نSب
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 WX م يأ دوجو مدع ةلاحüT̈Ø م وأüT̈iل ةZل نكمي ،بتكملا ءاضعأ جراخ نم بصنملا اذâل 

 سlئرلا ءانÚتساب ،ھلغشل üT̈Øلا بتكملا ءاضعأ نم وضع

 18 ةداملا 

 نا نSعتي "X|اتلا وحنلا õîع ةرقفلا هذ! ةغايص ةداعإ

 نم اددع سlئرلا باون تاحيشرت ةحئال ل\ نمضتت

  ."نüT̈iSملا ددع عم ةفصانم تاüT̈iملا

 

 18 ةداملا

 باون باختنال ةصصخم ةسلج ،ھتسائر تحتو سlئرلا باختنا ةسلج دعè ةرشابم ،دقعنت

 .ھنع بوني نم وأ ميلقإلا وأ ةلامعلا لماع ةسل-hا هذ! رضحي .سlئرلا

 .ةحئاللاب باختنالا قcرط نع سlئرلا باون باختنا متي

 .اZحüTقي K°لا باونلا ةحئال سlئرلا مدقي

 هذ! نم ةحئال ل\ مدقت ،ةلاhiا هذ! WXو .ىرخأ حئاول ميدقت سل-åا ءاضعأ X·ابل زوجي

 .اZسأر õîع بترملا وضعلا لبق نم حئاوللا

 ءالؤ! بlترت نايب عم ،سlئرلا باون ددع قباطي نüT̈iSملا ءامسأ نم اددع ةحئال ل\ نمضتت

 .باونلا

 نأ õîع لمعلا نSعتي روتسدلا نم 19 لصفلا WX اrsلع صوصنملا ةفصانملا غولب وحن ايعس

 .باونلا ثلث نع لقي ال تاüT̈iملا نم اددع سlئرلا باون تاحيشرت ةحئال ل\ نمضتت

 .ةدحاو ةحئال WX الإ üT̈Øي نأ سل-åا WX وضع يأل زوجي ال

 مقر JKيظنتلا نوناقلا

 تالامعلاب قلعتملا .112,14

 ھنأشè رداصلا ميلاقالا و

 1.15.84 مقر فcرش ZSTظ

 ناضمر نم WX 20 رداص

 ،)2015 ويلوي 7( 1436

 ددع ةيمسرلا ةدcر-hا

 1436 لاوش 6 خcراتب 6380

 ص ،)2015 ويلوي 23 (

6585. 

 تالامعلا

  ميلاقألاو

 
  24 ةداملا

 :õXي ام ةرقفلا هذ! نSمضت بجي

 طورشلا قفو ،اضيأ ميلقإلا وأ ةلامعلا سلجم بخت6ي"

 ،نSتقباسلا نSترقفلا WX اrsلع صوصنملا تايفيكلاو

 فلâي سل-åا بتاâل ابئان ،اZسفن ةسل-hا لالخو

 نأ õîع ،قئاع ھقاع وأ بيغe اذإ ھفلخcو ھتدعاسمب

  ." تاüT̈iملا ىدحإل نSبصنملا نيذ! دحأ صصخي

 

 24 ةداملا

 ھيلإ دZع• ابتا\ ،بتكملا ءاضعأ جراخو ھئاضعأ نSب نم ،ميلقإلا وأ ةلامعلا سلجم بخت6ي

 بتا\ بصنم لغشل نüT̈iSملا õîع تcوصتلا ىرجcو ،اZظفحو تاسل-hا رضاحم رcرحتب

 باون باختنال ةصص≠åا ةسل-hا لالخ نcرضاhiا ءاضعألل ةي”س6لا ةيبلغألاب ،سل-åا

 .سlئرلا

WX ةلاح eملا نلع• ،تاوصألا لداعüT̈Ø و ازئاف انس رغصألاWX لداعتلا ةلاح WX نع نلع• ،نسلا 

 .سل-åا سlئر فارشإ تحت ،ةعرقلا ةطساوب زئافلا üT̈Øملا

 نSترقفلا WX اrsلع صوصنملا تايفيكلاو طورشلا قفو ،اضيأ ميلقإلا وأ ةلامعلا سلجم بخت6ي

 وأ بيغe اذإ ھفلخcو ھتدعاسمب فلâي سل-åا بتاâل ابئان ،اZسفن ةسل-hا لالخو ،نSتقباسلا

  .قئاع ھقاع
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  27 ةداملا

 قيقحت نSعتي ":X|اتلا\ ةرقفلا هذ! ةغايص ةداعإ

 ".ةمئادلا نا-‹لا ةسائر WX ةفصانملا

 سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر نوâي الأ ةاعارم عم

 .سh-6ا

 

 27 ةداملا

 ءاضعألل ةي”س6لا ةيبلغألاب ،بتكملا ءاضعأ جراخو ةن-h ل\ ءاضعأ نSب نم سل-åا بخت6ي

 .اs∆ع ÕTعملا تاوصألل ةقلطملا ةيبلغألاب امvsلاقإ متتو ،ھل ابئانو ةن-h لâل اسlئر نcرضاhiا

WX ةلاح eملا نلع• ،تاوصألا لداعüT̈Ø و ،ازئاف انس رغصألاWX لداعتلا ةلاح WX نلع• ،نسلا 

 .سل-åا سlئر فارشإ تحت ،ةعرقلا ةطساوب زئافلا üT̈Øملا نع

 لاجرلا نSب ةفصانملا أدبم قيقحت î|إ X¶سلا ةمئادلا نا-‹لا ةسائرل حيشüTلا πî WXاري نأ بجي

 .روتسدلا نم 19 لصفلا WX ھيلع صوصنملا ءاس6لاو

WX م يأ دوجو مدع ةلاحüT̈Ø م وأüT̈iل ةZل نكمي ،بتكملا ءاضعأ جراخ نم بصنملا اذâل 

 .سlئرلا ءانÚتساب ،ھلغشل üT̈Øلا بتكملا ءاضعأ نم وضع

 ددع رابتعالا نSعè ذخألا عم ●

  ايجوز وأ ايدرف باونلا

 

 17 ةداملا

 ھنأ õîع صنتل ةداملا هذ! نم ةرقفلا هذ! ةغايص ةداعإ

 ةفصانم سlئرلا باون تاحيشرت ةحئال نمضتت"

 سأر õîع تاüT̈iملا بlترت عم نüT̈iSمو تاüT̈iم

 ."حئاوللا هذ!

 

 17 ةداملا

 باون باختنال ةصصخم ةسلج ،ھتسائر تحتو سlئرلا باختنا ةسلج دعè ةرشابم ،دقعنت  

 .....ھلثمي نم وأ ميلقإلا وأ ةلامعلا لماع ةسل-hا هذ! رضحي .سlئرلا

 .ةحئاللاب باختنالا قcرط نع سlئرلا باون باختنا متي 

 .اZحüTقي K°لا باونلا ةحئال سlئرلا مدقي 

 هذ! نم ةحئال ل\ مدقت ،ةلاhiا هذ! WXو ،ىرخأ حئاول ميدقت سل-åا ءاضعأ X·ابل زوجي

 .اZسأر õîع بترملا وضعلا لبق نم حئاوللا

 ءالؤ! بlترت نايب عم ،سlئرلا باون ددع قباطي نüT̈iSملا ءامسأ نم اددع ةحئال ل\ نمضتت 

 .باونلا

 نع لقي ال تاüT̈iملا نم اددع سlئرلا باون تاحيشرت ةحئال نمضتت نأ õîع لمعلا نSعتي

 .سlئرلا باون ثلث

 .ةدحاو ةحئال WX الإ üT̈Øي نأ سل-åا WX وضع يأل زوجي ال 

 مقر JKيظنتلا نوناقلا

 ،تاعام-hاب قلعتملا 113.14

 فcرش ZSTظ ھنأشè رداصلا

 WX 20 رداص 1.15.85 مقر

 ويلوي 7( 1436 ناضمر نم

 ةيمسرلا ةدcر-hا ،)2015

 لاوش 6 خcراتب 6380 ددع

 ،)2015 ويلوي 23( 1436

 .6660 ص

  تاعام7Aا

 لمحت نامض متي ‰°ح كلذو●

 .نSبصنملا نيذ! ىدحإل ءاس6لا

 

 23 ةداملا

 " اs∆يمضتو ةداملا هذ! نم ةSTخألا ةرقفلا ةغايص ةداعإ

 نم تاüT̈iمل نSبصنملا نيذ! دحأ صصخي )..(

  ."ءاس6لا

 23 داملا 

 رcرحتب ھيلإ دZع• ابتا\ ،بتكملا ءاضعأ جراخ ،ھئاضعأ نSب نم ةعام-hا سلجم بخت6ي

 ،سل-åا بتا\ بصنم لغشل نüT̈iSملا õîع تcوصتلا ىرجcو .اZظفحو تاسل-hا رضاحم

 WXو .سlئرلا باون باختنال ةصص≠åا ةسل-hا لالخ نcرضاhiا ءاضعألل ةي”س6لا ةيبلغألاب
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 نع نلع• ،نسلا WX لداعتلا ةلاح WXو .ازئاف انس رغصألا üT̈Øملا نلع• ،تاوصألا لداعe ةلاح

 .سل-åا سlئر فارشإ تحت ،ةعرقلا ةطساوب زئافلا üT̈Øملا

 نSترقفلا WX اrsلع صوصنملا تايفيكلاو طورشلا قفو ،اضيأ ةعام-hا سلجم بخت6ي 

 وأ بيغe اذإ ھفلخcو ھتدعاسمب فلâي سل-åا بتاâل ابئان ،اZسفن ةسل-hا لالخو ،نSتقباسلا

 .قئاع ھقاع

 بجي ةفصانملا أدبم قيقحت نا●

 تايلوؤسملا عيمج لمش• نأ

 سل-åاب ةلصلا تاذ ماZملاو

 WX تايلوؤسملا اrsف امب πXام-hا

 متي K°لا تاعام-hا تاعومجم

 سلا-åا هذ! لبق نم اÙsادحإ

  26 ةداملا

 قيقحت نامض متي ‰°ح هانذأ ةرقفلا هذ! ةغايص ةداعإ

 õîع ،ءاس6لاو لاجرلا نSب نا-‹لا ةسائر WX ةفصانملا

  :X|اتلا وحنلا

 نا-‹لا ةسائرل üT̈Øلا WX ةفصانملا قيقحت متي نأ بجي"

 نوâي الأ ةاعارم عم ."نiS̈رملاو تاüT̈iملا نSب ةمئادلا

 .سh-6ا سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر

 ءاضعأ نSيعe متي" õXي ام ةرقفلا هذ! نSمضت بجي

 ىدل نSبدتنم ءاضعأ\ ةعام-hا ليثمت لجأل سل-åا

 ص≠¨ وأ ةصاخ وأ ةيمومع تاسسؤم وأ تائي!

 ىرخأ ةئي! ل\ WX وأ ماعلا نوناقلل عضاخ يرابتعا

 ،JKيظنت وأ Ñ¶Xرشe صنب ةثدحم ةcراش+سا وأ ةcرcرقت

 تاوصألل ةي”س6لا ةيبلغألاب ،اrsف اوضع ةعام-hا نوâت

 نSيعتلا اذ! WX ةفصانملا أدبم قيقحت بجcو .اs∆ع ÕTعملا

..... 

  26 ةداملا

 ءاضعألل ةي”س6لا ةيبلغألاب ،بتكملا ءاضعأ جراخو ،ةن-h ل\ ءاضعأ نSب نم سل-åا بخت6ي

 .اs∆ع ÕTعملا تاوصألل ةقلطملا ةيبلغألاب امvsلاقإ متتو ،ھل ابئانو ةن-h لâل اسlئر نcرضاhiا

 نلع• ،نسلا WX لداعتلا ةلاح WXو .ازئاف انس رغصألا üT̈Øملا نلع• ،تاوصألا لداعe ةلاح WXو

 .سل-åا سlئر فارشإ تحت ،ةعرقلا ةطساوب زئافلا üT̈Øملا نع

 لاجرلا نSب ةفصانملا أدبم قيقحت î|إ X¶سلا ةمئادلا نا-‹لا ةسائرل üT̈Øلا πî WXاري نأ بجي

 .روتسدلا نم 19 لصفلا WX ھيلع صوصنملا ءاس6لاو

WX م يأ دوجو مدع ةلاحüT̈Ø م وأüT̈iل ةZل نكمي ،بتكملا ءاضعأ جراخ نم بصنملا اذâل 

 .سlئرلا ءانÚتساب ،ھلغشل üT̈Øلا بتكملا ءاضعأ نم وضع
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 10 ةداملا 

  X|اتلا\ ةديدج ةرقف ةفاضإ

  .ةفرغلا ةزZجأ ةcوضع WX ةفصانملا قيقحت بجي

 

 10 ةداملا

 .يداحألا عاüTقالاب ،ءا\رشلا ءاضعألا باختنا متي

 نSب كüTشم رارق بجومب اirs̈رم ميدقتب اZل حومسملا ةيحالفلا ةينZملا تايعم-hا ددحت

 STياعم قفو كلذو ،ةيلخادلاب ةفلâملا ةيموhiâا ةطلسلاو ةحالفلاب ةفلâملا ةيموhiâا ةطلسلا

 .رارقلا اذ! اrsلع صني تايفيكو

  .ةماعلا ةيعم-hاب يرcرقت توصب ءا\رشلا ءاضعألا نم وضع ل\ عتمتي

 لوألا بئانلا بصنمل الو ةفرغلا سlئر بصنمل اوبخت6ي نأ ءا\رشلا ءاضعألل زوجي ال ھنأ STغ

 .بصانملا هذ! WX نSيعتلل تcوصتلا كلذك مZل زوجي الو ،ةفرغلا سlئرل

  .نcراش+سملا سلجم WX فرغلا õXثمم باختنال ةبخانلا ةئيZلا WX ةكراشملا مZل زوجي ال امك

 ةباثمب 27.08 مقر نوناقلا

 فرغلل jkKاسألا ماظنلا

 ةنيحم ةغيص" ،ةيحالفلا

 ،"2018 سطسغأ 23 خcراتب

 فcرش ZSTظ ھنأشè رداصلا

 WX 22 رداص 1.09.21 مقر

 رياÕTف 18(1430 رفص نم

 ددع ةيمسر ةدcر-hا )2009

 1430 رفص 30 خcراتب 5712

 .602 ص ،)2009 رياÕTف 26(

 فرغلا

  ةيحالفلا

 34 ةداملا 

  ةديدج ةرقف ةفاضإ

 الأ ةاعارم عم نا-‹لا ةسائر WX ةفصانملا قيقحت نSعتي

  ،.سh-6ا سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر نوâي

 34 ةداملا

 اËsاضعأ نSب نم ةماعلا ةيعم-hا بخت6ت

 õîع ضرعe نأ بجي K°لا اياضقلا ةسارد اrsلإ دنسe انا-h ثدحت نأ ةماعلا ةيعم-‹ل نكمي

 .اrsلع تcوصتلاو اvsشقانمل ا!راظنأ

 ةن-h لâل اسlئر ،ةي”س6لا ةيبلغألا‘و يرسلا عاüTقالاب ،اËsاضعأ نSب نم ةماعلا ةيعم-hا بخت6ت

 .ھل ابئانو

 12 ةداملا WX ھيلع صوصنملا õXخادلا ماظنلا WX نا-‹لا STيسeو تاصاصتخاو نcوâت ددحي

 .هالعأ
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  12 ةداملا

  :õXي امك ةديدج ةرقف ةفاضإ

 لبق نم نSنيعملا ءاضعألا WX ةفصانملا قيقحت نSعتي"

  ."سlئرلا

 

 

 

 

 

 12 ةداملا

 م!ددع ىدعتي الأ بجي ءا\رش ءاضعأ ،ءاضتقالا دنع ،مضت نأ ةفرغلل ةماعلا ةيعم-‹ل نكمي

 ةماعلا ةيعم-hا تارود WX ةcراش+سا ةفصب نو\راش• نيذلاو نSبختنملا ءاضعألا ددع ع‚ر

 .ةفرغلا ىدل داشرإلاو ةدعاسملا رودب نوموقcو نا-‹لا لاغشأو

 ءاضعأل ديدجت ل\ دنع ةماعلا ةيعم-hا تالوادم دعè سlئرلا نم رارقب ءا\رشلا ءاضعألا نSع•

 :نSب نم ةماعلا ةيعم-hا

 ،ةفرغلل ي‚اüTلا ذوفنلا ةرئادب دجوت K°لا ةينZملا تامظنملا ءاضعأ نSبخانلا ـ

 ذوفنلا ةرئادب ةدوجوملا تاسسؤملاو تالواقملل نSينوناقلا نSلثمملا وأ نيSTسملا نم نSبخانلا ـ

 ؛ةفرغلل ي‚اüTلا

 ةلصتملا نيدايملا WX مs«ءافكو مh≠ÕT»s م!رايتخا متي نSبخانلا STغ ىرخأ تايص≠¨ ـ

 .ةفرغلا تاصاصتخاب

 قلعتملا 38.12 مقر نوناقلا

 فرغل jkKاسألا ماظنلاب

 ةعانصلاو ةراجتلا

 ةنيحم ةغيص" تامد≠hاو

 ،"2018 سطسغأ 23 خcراتب

 فcرش ZSTظ ھنأشè رداصلا

 WX 10 رداص 1.13.09 مقر

 رياÕTف 21( 1434 رخآلا عي‘ر

 ةيمسرلا ةدcر-hا ،)2013

 ىدامج 9 خcراتب 6136 ددع

 سرام î 1434 )21|وألا

 .2596 ص ،)2013

 

 فرغ

 ةعانصلا

 ةراجتلاو

 تامد_7او

 30 ةداملا 

 :õXي امب قلعتت ةديدج ةرقف ةفاضإ

 ءاس6لا نSب ةفصانملا بتكملا ةcوضع WX ققحتت نأ نSعتي

 .لاجرلاو

 

 

 

 

 

 

 30 ةداملا

 X·اب باختنال ةصصخم ةسلج ،ھتسائر تحتو سlئرلا باختنا ةسلج دعè ةرشابم ،دقعنت

 .ةحئاللاب عاüTقالا قcرط نع بتكملا ءاضعأ

 .سlئرلل لوألا بئانلا ةمZم لغشل Ø̈رملا و!و ،اZليكو لبق نم ةحئال ل\ مدقت

 .ةيقبتملا دعاقملا ددعل واسم نüT̈iSملا نم اددع ةحئال ل\ نمضتت نأ بجي

  :õXي امك اZلغش بولطملا ماZملا ديدحت عم ةحئال ل\ WX نوïرملا بتري

 ؛ءاضعأ 7 نم فلأتي بتكملا نا\ اذإ ـ

 ،سlئرلل لوألا بئانلا

 ،سlئرلل يtاثلا بئانلا

 ؛لاملا نSمأ

 ،لاملا نSمأ بئان

 ،ررقملا 

 .ررقملا بئان

 ،ءاضعأ 9 نم فلأتي بتكملا نا\ اذإ

  ،سlئرلل لوألا بئانلا

  ،سlئرلل يtاثلا بئانلا

  ،سlئرلل ثلاثلا بئانلا
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  ،سlئرلل عèارلا بئانلا

  ،لاملا نSمأ

 ،لاملا نSمأ بئان

 ،ررقملا

  .ررقملا بئان

 ،ةفرغلا ةSTظح WX ةلثمملا ةثالثلا ةينZملا فانصألا نم ıKم فنص لâل ةحئال ل\ مضت نأ بجي

 9 نم نوâتي بتكملا نا\ اذإ لقألا õîع نSنثا نüT̈iSم ،تامد≠hاو ةعانصلاو ةراجتلا X÷و

 ،ءاضعأ 7 نم نوâتي بتكملا نا\ اذإ فانصألا هذ! نع لقألا õîع ادحاو اüT̈iمو ،ءاضعأ

 X÷و بتكملا WX اZلغش بولطملا î|وألا ةثالثلا ماZملا WX ةلثمم ةينZملا فانصألا هذ! نوâت ثيحب

 7 نم نوâتي بتكملا نا\ اذإ لاملا نSمأو سlئرلل يtاثلا بئانلاو سlئرلل لوألا بئانلا ةمZم

 بتكملا نا\ اذإ سlئرلل ثلاثلا بئانلاو سlئرلل يtاثلا بئانلاو سlئرلل لوألا بئانلاو ،ءاضعأ

  .ءاضعأ  9 نم نوâتي

WX كأ وأ حئاول ثالث حيشرت ةلاح◊T، ا حئاوللا ءاصقإ متيhiع ةلصاõî تاوصألا نم % 20 نم لقأ 

 î|إ ةيلمعلا سفن داعeو .اs∆ع ÕTعملا تاوصألا نم ددع لقأ õîع ةلصاhiا ةحئاللا اذكو اs∆ع ÕTعملا

  .نüT̈iSملل نSت6ثا نSتحئال ءاقب نSح

 ةلصاhiا ةحئاللا زوحتو ةماعلا ةيعم-hا تcوصت õîع ناتحئاللا ناتا! ضرعe ،ةلاhiا هذ! WXو

 زوحتو ،نüT̈iSملا بlترت بسح اZلغش بجي K°لا ماZملا Kˆلث اs∆ع ÕTعملا تاوصألا ةيبلغأ õîع

 نا\ اذإ ،ررقملا بئانو ررقملا ةمZم X÷و اZلغش بجي K°لا ماZملا نم يقبتملا ثلثلا ةيناثلا ةحئاللا

 بتكم نا\ اذإ ،ررقملا بئانو ررقملاو لاملا نSمأ بئان ةمZمو ،ءاضعأ 7 نم نوâتي ةفرغلا بتكم

 .ءاضعأ 9 نم نوâتي ةفرغلا

 ÕTعملا تاوصألا نم % 80 نم T◊كأ õîع ةحئال لوصح دنع وأ ةدحاو ةحئال حيشرت ةلاح WXو

 .بصانملا ةفاâب ةزئاف ةحئاللا هذ! نلعe ،اs∆ع

 باختنا متي ھنإف ةماعلا ةيعم-hا WX دحاوو ضعè الثمم ةينZملا فانصألا دحأ نا\ اذإ ھنأ STغ

 WX م!و ،ةينZملا فانصألا ةيليثمتل ةاعارم نود ةماعلا ةيعم-hا نم ةرشابم بتكملا ءاضعأ X·اب

 ررقملاو لاملا نSمأ بئانو لاملا نSمأو سlئرلل يtاثلا بئانلاو سlئرلل لوألا بئانلا ةلاhiا هذ!

 يرجcو .ةلقتسم باختنا ھيلمع بصنم ل\ نأشè يرجتو .يداحألا عاüTقالاب ،ررقملا بئانو

 اذ! فوتس• مل اذ“و نcرضاhiا ءاضعألل ةقلطملا ةيبلغألاب عاüTقالل لوألا رودلا WX باختنالا

 ةيبلغألاب باختنالا نوâي ،ةلاhiا هذ! WXو عامتجالا سفن لالخ ناث عاüTقا يرجي ،طرشلا

 .ةعرقلا قcرط نع زئافلا راتخي عاüTقالا نم يtاثلا رودلا WX تاوصألا لداعe ةلاح WXو ةي”س6لا



29

كتاب أبيض من أجل المناصفة
في المجال السياسي والمؤسساتي

 
  40 ةداملا

  :ةديدج ةرقف ةفاضإ

 عم ،ةمئادلا نا-‹لا ةسائر WX ةفصانملا قيقحت نSعتي

  .سh-6ا سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر نوâي الأ ةاعارم

 40 ةداملا

 .اZل اررقمو اسlئر ةمئاد ةن-h ل\ بخت6ت

 ةفرغلا ءاضعأ نم وضع يأل زوجي ال

 .ةن-h نم T◊كأ ةسائر X|وت

 

 8 ةداملا 

  :ةيلاتلا ةرقفلا ةفاضإ

 . تانlيعتلا هذ! WX ةفصانملا قيقحت نSعتي

 

  8 ةداملا

 ،نSبختنملا اËsاضعأ õîع ةفاضإلاب ،مضت نأ ةيديلقتلا ةعانصلا فرغل ةماعلا ةيعم-‹ل نكمي

 .نSبختنملا ءاضعألا ددع ع‚ر م!ددع ىدعتي الأ بجي ءا\رش ءاضعأ

 :نSب نم ،ةماعلا ةيعم-hا ةلوادم دعè ةفرغلا سlئر هذختي ررقمب ءا\رشلا ءاضعألا نSع•

 ؛ةيديلقتلا ةعانصلل ةيعاطقلا ةينZملا تايعم-hا ءاضعأ

 ؛ةفرغلل ي‚اüTلا ذوفنلا ةرئادب ةدجاوتملا ةيديلقتلا ةعانصلا تاينواعeو تالواقم يSTسم

  .ةيديلقتلا ةعانصلا عاطق ةدئافل اs«اءاطعو اs«اءافكب اZل دوZشم تايص≠¨

  .ن-‹لا لاغشأ WX اذكو ةماعلا ةيعم-hا تالوادم WX ةcراش+سا ةفصب ءا\رشلا ءاضعألا كراش•

 .ةيديلقتلا ةعانصلا فرغل ماع ديدجت ل\ دنع ءا\رشلا ءاضعألا نSع•

 ةعانصلا تاينواعeو تالواقم اذكو ةيديلقتلا ةعانصلل ةيعاطقلا ةينZملا تايعم-hا ددحت

 .JKيظنت صنب اirs̈رم ميدقتب اZل حومسملا ةيديلقتلا

 ةباثمب 18.09 مقر نوناقلا

 فرغل jkKاسألا ماظنلا

 ةغيص" ةيديلقتلا ةعانصلا

 سطسغأ 23 خcراتب ةنيحم

 ZSTظ ھنأشè رداصلا ،"2018

 رداص 1.11.89 مقر فcرش

WX 16 17( 1432 ناضمر نم 

 ةدcر-hا ،)2011 سطسغأ

 خcراتب 5980 ددع ةيمسر

 1432لاوش23

 ص ،)ÕT2011مت”س22(

4667. 

 

 فرغ

 ةعانصلا

  ةيديلقتلا

  19 ةداملا 

 :X|اتلا\ ةديدج ةرقف ةفاضإ بجي

 ...بتكملا فيلأت WX ةفصانملا قيقحت نSعتي "

 

 

  19 ةداملا

 ةيئاs∆لا جئاتنلا نع نالعإلا خcراتل ةيلاوملا اموي رشع ةسم≠hا لالخ ،ةماعلا ةيعم-hا عمتجت

 دجوي ةليسو لâب وأ نومضملا ديÕTلا ةطساوب ءاضعألا عيمج î|إ ھجوت ة‘وتكم ةوعدب ،عاüTقالل

 ،ي‚اüTلا هذوفن ةرئاد WX ةفرغلا يذلا ميلقإلا وأ ةلامعلا لماع نم لصوتلا ت”ثت ىرخأ رقم

 :نم فلأتي ابتكم نcرضاhiا اËsاضعأ نSب نم ،اºsادتنا ةدمل ،بخت6تل ،ةيئانÚتسا ةرود لالخ

 ؛î 15|إ 11 نم ةفرغلا ءاضعأ ددع نا\ اذإ ءاضعأ 5

 ؛î 30|إ 16 نم ةفرغلا ءاضعأ ددع نا\ اذإ ءاضعأ 7

  .30 قوفي ةفرغلا ءاضعأ ددع نا\ اذإ اوضع 11
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 :õXي ام WX بتكملا فئاظو لثمتت

 :ءاضعأ 5 نم فلأتي بتكملا نا\ اذإ

 ؛سlئرلا

 ؛سlئرلل لوألا بئانلا

 ؛سlئرلل يtاثلا بئانلا

 ؛بتا\

  دعاسم بتا\

  .دعاسم بتا\

 ؛ءاضعأ 7 نم فلأتي بتكملا نا\ ذإ

 ؛سlئرلا

 ؛سlئرلل لوألا بئانلا

 ؛سlئرلل يtاثلا بئانلا

 ؛سlئرلل ثلاثلا بئانلا

 ؛سlئرلل عèارلا بئانلا

 ؛بتا\

  .دعاسم بتا\

 :اوضع 11 نم فلأتي بتكملا نا\ اذإ

 ؛سlئرلا

 ؛سlئرلل لوألا بئانلا

 ؛سlئرلل يtاثلا بئانلا

 ؛سlئرلل ثلاثلا بئانلا

 ؛سlئرلل عèارلا بئانلا

 ؛سlئرلل سما≠hا بئانلا

 ؛سlئرلل سداسلا بئانلا
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 ؛سlئرلل عèاسلا بئانلا

 ؛سlئرلل نماثلا بئانلا

 ؛بتا\

  .دعاسم بتا\

 õîع رفوتي نأ ةيديلقتلا ةعانصلا فرغ سlئر بصنمل ھسفن حيشرت WX بغري نم õîع نSعتي

 .ةيئادتبالا سوردلا ةياs… ىوتسم لقألا õîع لداع• JKيلعe ىوتسم

 نSب نم انس ÕTكألا وضعلا ةسائر تحت ةفرغلا بتكم باختنال ةماعلا ةيعم-hا عمتجت

 ،ةباتكلاو ةءارقلا نونسحي نمم ،مs∆يب نم انس رغصألا وضعلا î|وتcو ،نcرضاhiا ءاضعألا

 .اºs قلعتملا رضåiا رcرحتو ةسل-hا ةباتك ةمZم

 .JKسإلا يداحألا عاüTقالا قcرط نع بتكملا ءاضعأ بخت6ي

 Ø̈رت يذلا بزhiا ةيك®üب ءالدإلا ةيسايسلا بازحألل نSمتنملا ءاضعألل ةبس6لاب طüTش•

 .ةüT̈iملا وا üT̈Øملا ھمساب

 .ةلقتسم باختنا ةيلمع بصنم ل\ نأشè ىرجت

 .ةلا\ولا وأ ةلسارملا قcرط نع تcوصتلا عنمي

  29 ةداملا 

 ةماعلا ةيعم-hا بخت6تو .ةيلاتلا ةرقفلا ةفاضإ بجي

 عاüTقالاب ،ھل ابئانو ةن-h لâل اسlئر اËsاضعأ نSب نم

 WXو ،نcرضاhiا ءاضعألل ةقلطملا ةيبلغألا‘و يرسلا

 ةيبلغألاب باختنالا متي يtاث رود î|إ ءو-‹لا ةلاح

 õîع نiS̈رم ةدع وأ ناïرم لصح اذ“و ،ةي”س6لا

 متي زئافلا Ø̈رملا نSيعe نإف تاوصألا نم ددعلا سفن

 ةعرقلا قcرط نع

 عم ،نا-‹لا هذ! ةسائر WX ةفصانملا قيقحت نSعتcو

  .سh-6ا سفن نم )ة( ررقملاو )ة(سlئر نوâي الأ ةاعارم

 

 29 ةداملا

 õîع ضرعe نأ بجي K°لا اياضقلا ةسارد ةمZم اrsلإ دنسe ان-h ثدحت نأ ةماعلا ةيعم-‹ل نكمي

 .اrsلع تcوصتلاو اvsشقانمل ا!راظنأ

 ةيبلغألا‘و يرسلا عاüTقالاب ،ھل ابئانو ةن-h لâل اسlئر اËsاضعأ نSب نم ةماعلا ةيعم-hا بخت6تو

 ،ةي”س6لا ةيبلغألاب باختنالا متي يtاث رود î|إ ءو-‹لا ةلاح WXو ،نcرضاhiا ءاضعألل ةقلطملا

 زئافلا Ø̈رملا نSيعe نإف تاوصألا نم ددعلا سفن õîع نiS̈رم ةدع وأ ناïرم لصح اذ“و

 .ةعرقلا قcرط نع متي

 .ةفرغلل õXخادلا ماظنلا WX ن-‹لا STيسe ةيفيكو ماZمو نcوâت ددحي

 :ام! لقألا õîع نSتمئاد نSتن-h ليكشe نSعتي ھنأ STغ

h-ملاو ةيلاملا نوؤشلا ةنS®؛ةينا 

h-تلا ةنâوcن.  
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 5 ةداملا 

 ءاس6لا نSب ةفصانملا قيقحت نSعتي :ةديدج ةرقف ةفاضإ

 .بتكملا ةcوضع WX لاجرلاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 ةداملا

eا دقعh-ا ةيعمh-ع ةلما\ مايأ ةينامث لجأ مارصنا درجمب ،ةديدõî راتcقالا جئاتن نالعإ خüTعا، 

 ابتكم اST»sظح WX بخت6تل اZل صص≠åا رقملا WX رمألاب ªKعملا لماعلا نم ةوعدب اZعامتجا

 :نم فلأتي

 ،سlئر

 ،سlئرلل لوأ بئان-

 ،سlئرلل ناث بئان-

 ،بتا\-

 ،دعاسم بتا\-

 ،قودنص نSمأ-

 ،دعاسم قودنص نSمأ-

 .)5( ةسمخ õîع م!ددع دcزي نأ نكمي ال نcراش+سم-

 يtاثلا بئانلا ھمدع دنع وأ سlئرلل لوألا بئانلا ھماZمب ماق قئاع ھقاع وأ سlئرلا بيغe اذإ 

 .سlئرلل

 .يدرفلا تcوصتلا قcرط نع يرسلا عاüTقالاب بتكملا باختنا متي 

 ھمساب Ø̈رت يذلا بزhiا ةيك®üب ءالدإلا ةيسايسلا بازحألل نSمتنملا ءاضعألل ةبس6لاب طüTش•

 .ةüT̈iملا وأ üT̈Øملا

 تcوصتلا عنمcو õXصأ وضع فرط نم اºs مايقلا نSعتي ةمZم ل\ نأشè ةصاخ ةيلمع يرجت 

 .ةلا\ولا وأ ةلسارملا قcرط نع

 .لقألا õîع اËsاضعأ Kˆلث روضحب الإ ةحيi⁄ ةيفيكب باختنالا اذ! ةيعم-hا يرجت نأ نكمي ال

 kK™م دعè دقع• نأ بجي قحال عامتجا î|إ بتكملا باختنا لجأ رو\ذملا طرشلا رفاوتي مل اذإ 

 عامتجالا لالخو .لوألا عامتجالا خcرات õîع T◊كألا õîع مايأ ةينامثو لقألا õîع مايأ ةع‚رأ

 .نcرضاhiا ءاضعألا ددع نا\ ايأ باختنالا ىرجي ،ديد-hا

 ةرود ءارجإ î|إ ةرورضلا تعد اذ“و ،ةقلطملا ةيبلغألاب î|وألا عاüTقالا ةرود WX باختنالا يرجي

 .ةي”س6لا ةيبلغألاب باختنالا مت ةيناث

 WX م لوصح ةلاحüT̈iSنثا نSم ةدع وأ نüT̈iSع نõî واس+م تاوصأcنع بختنملا راتخي ة 

 .ةعرقلا قcرط

 ةيئاضق ةيفصت ةرطسم ھنأش WX ىرجت بتكملا ءاضعأ نم وضع ل\ لاhiا WX اليقتسم ÕTتع•

 قلعتملا  4.97مقر نوناقلا

 فرغل jkKاسألا  ماظنلاب

 ةغيص" ،يرحبلا ديصلا

 سطسغأ 23 خcراتب ةنيحم

 ھنأشè رداصلا ،"2018

 1.97.88 فcرش ZSTظ

 ةدعقلا يذ نم WX 23 رداص

 ،)1997 لcربأ 2( 1417

 ددع ةيمسرلا ةدcر-hا

 ةدعقلا يذ 24 خcراتب 4470

 ،)1997 لcربأ 03( 1417

 .556 ص

 

 ديصلا فرغ

  يرحبلا
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 29 ةداملا 

 ةديدج ةرقف ةفاضإ X˜ب6ي

 ةبسt قيقحت ءا\رشلا ءاضعألا نSيعπî WX eاري نأ نSعتي

 ةدئافل تانlيعتلا نم ةئاملا WX نSع‚رأ نع لقت ال

 .ھلفسأ ةددåiا تاZ-‹ل نSلثمملا تاوضعلا

 

 

 

 

 29 ةداملا

 .ءا\رش ءاضعأ نSبختنملا ءاضعألا بناج î|إ يرحبلا ديصلا فرغ مضت

 ةفرغ مs∆ييعeو ،نSبختنملا ءاضعألا ددع فصن õîع ءا\رشلا ءاضعألا ددع دcزي نأ زوجي ال

 .ةرو\ذملا ةفرغلل ديدجت ل\ دنع يرحبلا ديصلا

 :نSب نم ءا\رشلا ءاضعألا نSع• نأ نكمي

 ؛ةيئاملا ءايحألا ةي‘رتو يرحبلا ديصلل ةينZملا تامظنملا ءاضعأ

 ؛ةيئاملا ءايحألا ةي‘رتو يرحبلا ديصلا تآش6مل ةSTسملا رطألا

 .مvsيم!أل ارظن م!رايتخا مت اذإ نSبخانلا STغ نم اونا\ ولو نcرخآ صا≠¨أ

 ءا\رشلا ءاضعألا م!اس• .نSبختنملا ءاضعألا تايحالص نع ءا\رشلا ءاضعألا تايحالص فلتخت

WX راش+سا ةفصب فرغلا تالوادمcو ةcمب نوموقZداشرإلاو ةدعاسملا ةم. 

 

 

 meإ ةجا|}ا نم دوûü3ا اذ5 قلطنÉو ،يروتسدلا عرشملا هدارأ ام وحن deع لاجرلاو ءاسUلا نoب ةفصانملا نمضي امب ةعجارملا meإ جاتحت /.لا صوصنلا عيمجت meإ فدºF ما3سإلا اذ5 نإ

 .ھعقوم نم لëو ةيعiرشgلا ةيلمعلاب ةرشابم نوينعملا ا3مج]Zي ةيقيقح ةيسايس ةدارإ نع ]oبعتلا لالخ نم الإ ىaأتت نل ة]oخألا هذ5 .2030 قفأ 89 ةفصانملا ةيلعف قيقحت
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كتاب أبيض من أجل المناصفة
في المجال السياسي والمؤسساتي

3- الئحة أعضاء االئتالف »المناصفة دابا«

 Prénom  Nom اإلسم العائيل اإلسم الشخيص

Ouafa Hajji حجي وفاء 

El Habib  Belkouch بلكوش الحبيب 

 Omayma Achour عاشور أميمة 

Fatima Zohra Chaoui الشاوي فاطمة زهرة  

Mina Fouzri فوزري مينة

Fathia  Bennis بنيس فتحية 

Sabah Chraibi الرشايبي صباح 

Khadija Boujanoui بوجنوي خديجة 

Amina Gharib غريب أمينة 

Abdellatif Ouahbi وهبي عبد اللطيف

Khadija Ezzoumi خديجة الزومي

Khadouj  Slassi الساليس  خدوج 

 Nabil  Benabdellah بنعبد الله نبيل

Nabila  Mounib منيب نبيلة 

 Zoheir Asdor أصدور زهري

Miloudi Moukharik مخاريك ميلودي 

Abdelkader Zayer الزاير عبد القادر 
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كتاب أبيض من أجل المناصفة
في المجال السياسي والمؤسساتي

 Prénom  Nom اإلسم العائيل اإلسم الشخيص

Mustapha Makroum مكروم مصطفى

Amina Maelainine ماء العينني  أمينة

 Ali Lotfi عيل لطفي

 Amal El Amri العامري  أمل 

Mustapha Merezak مريزاق مصطفى 

Neila Tazi التازي نائلة 

Boubker Largou الركو بوبكر 

Nadia Sebti السبتي نادية

Chafik Chraibi الرشايبي شفيق 

Fettouma  Djerrari جراري بنعبدنبي فطومة 

Farida Jaidi الجعايدي فريدة 

 Amina Hilmi حلمي أمينة 

Touriya Lahrech لحرش ثريا  

Fatiha Harouch حروش فتيحة 

Mohamed Ennahili النحييل محمد 

Aziza Yhdih Omar يهديه عمر عزيزة 

Hayate Lahbaili الهباييل حياة 
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كتاب أبيض من أجل المناصفة
في المجال السياسي والمؤسساتي

 Prénom  Nom اإلسم العائيل اإلسم الشخيص

 El Mahdi Benabdeljalil بنعبد الجليل املهدي 

Badia Qorchi Raghaye قريش الرغاي بديعة 

 Abdelaziz Derouich دريوش عبدالعزيز 

Latifa Aherrare احرار لطيفة 

Charafat Afilal افيالل رشفات 

Mohamed Brahimi اإلبراهيمي محمد 

 Amina Toubali التبايل أمينة 

 Abdellah Tourabi الرتايب عبد الله 

Amina Hançali الحنصايل أمينة 

Abberrazak El Hannouchi الحنويش عبدالرزاق 

Mekki Zouaoui الزواوي ميك

Fatima Sekkak السكاك فاطمة

Fatima Zahra Chaikhi الشيخي فاطمة الزهراء 

Aicha Sakhri الصخري عائشة

Mina Talbi الطالبي مينة

Nadia Talbi الطالبي نادية 

Fatima Taoussi الطاويس فاطمة 

Khadija El Gour الكور خديجة 
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كتاب أبيض من أجل المناصفة
في المجال السياسي والمؤسساتي

 Prénom  Nom اإلسم العائيل اإلسم الشخيص

Fatima Nougue النوك فاطمة 

 Khaoula  Benomar Sebbahi بنعمر الصباحي  خولة 

Nouzha Guessous جسوس نزهة 

Nasr Hajji حجي نرص 

Rida Hamoz حموز رىض 

Abdelouahab  Rafiqui رفيقي محمد عبد الوهاب 

Naima Zitane زيطان نعيمة 

Nadia Soubat سوبات نادية 

Samira Achour عاشور سمرية  

 Imane  Ghanimi غانيمي اميان 

 Naima Faida فايدة نعيمة 

Touriya  Faraj فرج ثريا 

Rajae Kassab كساب رجاء 

Asmaa Lamrabet ملرابط أسامء 

Souad Mekkaoui مكاوي سعاد 

Mohamed Mouga موكا محمد 

 Saida Ouaid وعيد سعيدة








