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  ةطرشلا ءانب ةداعإل ةينطولا ةردابملاب لمعلا ةعومجم
  

  )ءافرش نكل طابض فالتئا( ظوفحم دمحم/ روتكد ةطرش مدقم .١
  )ءافرش نكل طابض فالتئا( نمحرلا دبع دمحم/ ةطرش مدقم .٢
، ةيلك( ىناقلشلا ورمع/ روتكد .٣   )ةرهاقلا ةعماج قوقحلا
  )تامولعم مظن ريبخ( فيوس ءالع .٤
  )ىئامنيس جرخم( ديعسلا رمات .٥
  )نوناقلل كرابم ماشه زكرم( ىماحملا مالسإلا فيس دمحأ .٦
  )نوناقلل كرابم ماشه زكرم( ىماحملا بغار دمحأ .٧
  )نوناقلل كرابم ماشه زكرم( ىماحملا ىلدع كلام .٨
  )نوناقلل كرابم ماشه زكرم( ليلخ انيم/ روتكد .٩
  )ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا( ردنبهاش ةداغ .١٠
  )ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا( ميهاربإ ديسلا .١١
  )ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا( تجهب ماسح .١٢
  )ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا( سرطب ةدجام .١٣
  )ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا( هللا رصن ىده .١٤
  )ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا( ةراّنع تحدم ميرك .١٥
، ةعماج ،"ىموقلا نمألا مئارج ىف ةعفارملا" ىميداكألا جمانربلا ريدم( روبغ دمحأ/ روتكد .١٦  ساسكت

  )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
  )لامعأ لجر( ىعفاش ميرك .١٧
  )لامعأ لجر( ىركب دمحم .١٨
  )لامعأ لجر( ىبهو باهم .١٩
  )تامولعم مظن ريبخ( نيسح ميرك/ روتكد .٢٠

  



  نافرعو ركش
  

  :تتقدم مجموعة العمل بالشكر الجزیل لكل من

  السید المستشار أشرف البارودى §

  السید الدكتور عمرو على نویجى §

  السید المھندس ماجد الصاوى §

  

یة وذلك لتفضلھم بدراسة اإلصدار األول لھذه المبادرة بعنایة شدیدة، وموافاتنا بتعلیقاتھم ومالحظاتھم النقد

: القیمة، والتى استفدنا منھا بدرجة كبیرة عند إعداد اإلصدار الثانى للمبادرة الوطنیة إلعادة بناء الشرطة

  ".شرطة لشعب مصر"

  

  : كما تتقدم بالشكر إلى كل من ساند ودعم المبادرة، وتخص بالشكر األفراد والھیئات اآلتیة

  أحمد الكیالنى §

  محمود قندیل §

  جلیلة نوار §

  )نزیرج(محمد فھمى  §

  باثنة حسن §

  "ُمِصّرین"مجموعة  §

  

  

  



  

  ةمدقم
  

  

 -م ، فإنھا كانت قد انھارت معنویًا 2011ینایر  28قبل انھیار وزارة الداخلیة مادیًا على األرض في یوم 

ملیون مصرى، امتلك كل منھم القناعة المؤكدة بأن جھاز األمن  80في قلوب  - على مدى سنوات طویلة 

  .نظام، حتى لو على حساب المجتمع والمواطنینفي مصر یعمل في خدمة ال

  

ولعل السبب في ھذا االنھیار المادى والمعنوى یعود إلى خلل وظیفى في تنظیم وزارة الداخلیة؛ أدى إلى 

  .بامتیاز" الدولة البولیسیة"ربطھا بعالقة غیر حمیدة مع السلطة؛ في ظل دولة یتم وصفھا بـ 

  

ینایر عندما جعلت من یوم االحتفال بعید الشرطة ھو  25كرستھ ثورة  لذلك، ال یمكن تجاھل المعنى الذى

 28كما ال یمكن تجاھل  ذات المعنى عندما أدى عنفوان الثورة یوم .  ذات الیوم الذى تنطلق فیھ مسیرتھا

ینایر إلى إخراج جھاز الشرطة من ساحة الصراع مھزومًا؛ فكان ذلك بمثابة المؤشر لبدایة سقوط النظام؛ 

  .لما سقطت یده الباطشةطا

  

ولعل استمرار الغیاب األمنى بعد مرور عدة شھور على الثورة؛ یؤكد أن ثمة خلل وظیفى فى جھاز 

الشرطة فى مصر؛ یحول بینھ وبین العمل فى ظل أوضاع جدیدة تحكمھا سیادة القانون واحترام حقوق 

.  ظلت وزارة الداخلیة بنفس تنظیمھا الحالىاألمر الذى یوضح أن ثمة خطر داھم یتھدد الثورة لو .  اإلنسان

ومن ثم؛ فال مجال للتحدث عن إصالحات محدودة فى وزارة الداخلیة؛ بل ال بد من إعادة تنظیم تلك الوزارة 

  .وفقًا لتدخالت جراحیة تغیر من وجھھا وأجھزتھا وفلسفة عملھا فى المجتمع

  

 مل ةيلخادلا ةرازو نإف فسأللو  ةقالع ءاسرإو للخلا اذه ةجلاعمل ةلماكتم ةيجيتارتسإ نآلا ىتح نبتت
، نمألا ةزهجأ نيب ةيحص  ضعب ءانثتسابف. ناسنإلا قوقح مارتحاو نوناقلا ةدايس ئدابم اهمكحت بعشلاو

، ةطرشلا دارفأو طابض ضعب نم مارتحالاب ةريدجلا ةيدرفلا لامعألا  – ةرازولا دهج رصتقا دقف ءافرشلا
،زج تاءارجإ ىلع – نآلا ىتح  25 لبق ام عضو ىلإ رومألا ةداعإ وه هيلإ لصت نأ نكمي ام ىصقأ ةيئ

، ، جهنملا نم ريغت ال اهنكلو رياني ، ضوفرملا ماعلا  28 موي ةيلخادلا ةرازو رايهنا ىلإ ىدأ ىذلاو ًايبعش
  .رياني



  

نى من تعانى من الغیاب األمنى؛ وتعا: ویبدو ھذا واضحًا من الحالة التى تعیشھا مصر ما بعد الثورة

  ... استمرار ذات الممارسات األمنیة  القمعیة لدى أى ظھور ألجھزة األمن فى الصورة

  

لذلك، فقد قامت مجموعة من المواطنین ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقیة بتشكیل مجموعة عمل مستقلة 

  .إلعداد مبادرة للتعامل مع مشكلة الغیاب األمنى وإعادة بناء الشرطة

  

)  2011 ويام 7 ىف دقعنملا( لوألا رصم رمتؤم ىلإ ةمدقملا لمعلا ةقرو نم ةعومجملا تقلطنا دقو
 قباس ةطرش مدقم اهدادعإب ماق ىتلاو ،"ةيلخادلا ةرازو ميظنت ةداعإب ةصاخلا تاءارجإلا" ناونع تحت
 تاسلجو تالباقملاو تاعامتجالا نم ديدعلا ىدم ىلع – ةعومجملا تماق ثيح.  ظوفحم دمحم/ روتكد
 ءانب ةداعإو نمألا ةداعتسال ةلماكتم ةردابم دادعإل ًاساسأ اهذاختاو اهريوطتو ةقرولا ةشقانمب – لمعلا
  .ناسنإلا قوقح مارتحاو نوناقلا ةدايس ئدابم ءاسرإ نم راطإ ىف ؛ةطرشلا
  
 نم ددع قيقحتل ىعست ىتلا ئدابملا نم ةعومجمل ًاقفو سسأتت نأ ىلع ةردابملا هذه تصرح دقو
  :ىتآلاك كلذو ؛فادهألا
  
 ةطروتملا رصانعلاو تادايقلا نم ةطرشلا زاهج ريهطت ىنعي امب:  ةبقارملاو ةبساحملاو ريهطتلا أدبم -
.  ىنمألا ءادألا ةبقارمل ةيبعشو ةيئاضقو ةيجولونكت تايلآ رارقإو ؛بعشلا دضو ةروثلا دض مئارج ىف
 مل املاط باقعلاو ةلءاسملا نع ىأنمب دحأ ال نأب نمألا زاهج ىف نيلماعلا ةفاكل ةلاسر مدقي ىذلا رمألا
 ةموصخلا ةلاح زواجت ىلع دعاست بعشلل ةلاسر مدقيو ؛ناسنإلا قوقح دعاوقو نوناقلا طباوضب مزتلي
 هعوضخ مدعو ةبساحملا نم نمزملا هتالفإل ةطرشلا زاهج هاجت نينطاوملا سوفن ىف ةنماكلا ةيرأثلا
 نوناقلا ةدايس لامعإ نيبو ةلودلا ةبيه نيب ضراعت ال نأب حضوت ةموكحلل ةلاسر مدقي امك ؛نوناقلل
  .ناسنإلا قوقح مارتحاو
  
 ىتلا ةمساحلا تاءارجإلاو تالخدتلا نم ةعومجمل سيسأتلا ىنعي امب:  ةطرشلا زاهج ةيندم أدبم -
 ةيركسع هبش وأ ةيركسع ةغبص ىأ لاصئتساو ؛ةطرشلا زاهجل ةيندملا ةعيبطلا ىلع ظافحلا نمضت
 عيورتل دساف ماظن دي ىف ةادأك همادختساو عمتجملا نع هلاصفنا ىلإ تدأف ؛زاهجلا اذهب تقصتلا
  .نينطاوملا
  



 ًاقفو ةطرشلا زاهج ميظنت ىنعي امب:  ةيلحملا ةرادإلا ىلإ ةديدشلا ةيزكرملا ةرادإلا نم لوحتلا أدبم -
 ؛ىرخأ ىلإ ةظفاحم نم فلتختو زيامتت ىتلا ةينمألا تالكشملل ىدصتلا ىلع دعاسي ؛ىزكرم ريغ ماظنل
  .اهلامهإ لاط ىتلا ةنمزملا ةينمألا ريهامجلا بلاطم ىنبت ىف مهاسيو
  
 داعبتساو ؛ةيذيفنتلا ةرادإلا ىف ىسايسلا جهنلا ىلإ لوحتلا ةرورض ىنعي امب:  ةيسايسلا ةرادإلا أدبم -
 ةرادإل ةضيرع ةيسايس ةيؤر رفوي ىذلا رمألا ؛ةيلخادلا ةرازو ةدايقل ىنمأ رداك ىلع دامتعالا بولسأ
 اهزايحنا نم رثكأ ةينمألا ةسسؤملل ةزيحتملا ةقيضلا ةينهملا ةيؤرلا زيح نم هب جرخت ؛ىنمألا لمعلا
  . عمتجملل
  
 ىف قحلا ةسرامم نم ةطرشلا زاهج ىف نيلماعلا ةفاك نيكمت ىنعي امب:  ةيقالخألا ةيلوئسملا أدبم -
 تاعاسل ىصقأ دحو روجألل لداع ىندأ دحب ةبلاطملا ىلع ةردقلا نم كلذ هعبتتسي امو ؛ىباقنلا ميظنتلا
 نيلماعلا لك ىدل ىعولا ةيمنت ىف مهاسي ىذلا رمألا ؛ةئف ةيأل ةررقملا ةينهملا قوقحلا رخآ ىلإ... لمعلا
 ةيلوئسملاب ساسحإلا ميعدت ىلع دعاست ةيتاذ ةينهمو ةيقالخأ ريياعم عضو ةيمهأب ةطرشلا زاهجب
،لا هاجت ةيقالخألا  طبترت – نوناقلاو روتسدلا نم ةعبانلا – نمألا زاهجب نيلماعلا قوقح نأ رابتعاب عمتجم
 نمأ قيقحت ىلإ فدهت ىتلا ةينوناقلاو ةيروتسدلا تايلوئسملا نم ةعومجمب ًاقيثو ًاطابترا تقولا تاذ ىف
  .ماظنلا نمأ سيلو عمتجملا
  
 امدنع ةروثلا اهل تسسأ ىتلا تاملسملا تاذ نم قالطنالا ىنعي امب:  حالصإلا سيلو رييغتلا أدبم -
 اهيلع دمتعا ىتلا ةينمألا تاعاطقلا ةفاك نإف ىلاتلابو.  هحالصإ سيلو ماظنلا طاقسإ ديرت اهنأ تنلعأ
، ىف قباسلا ماظنلا  ىف اهجهانمو اهلكايه طاقسإ ىلإ ىدؤت ةيحارج تالخدتل ًاقفو اهعم لماعتلا ىغبني هئاقب
 ىلإ ىضفي ىذلا راسملا جهتنت ىكل اهفادهأو اهلئاسول تاعاطقلا كلت رييغت نمضي ىذلا رمألا ؛لمعلا
  .عمتجملل اهزايحنا
  



  :تاءارجإلا نم نيعون ىلع ةردابملا تلمتشا دقف ؛ةمكاحلا ئدابملا هذه نم ًاقالطناو
  
  :ةلجاع تاءارجإ
، ةيروفلا تالخدتلل ىندألا دحلا لثمتو  ًاروف اهذيفنت ىف عورشلا ىلإ ةينعملا تاهجلا وعدن ىتلاو ةبجاولا
، ىف ىنمألا دجاوتلا ةداعتسا ةعرسل ، نينطاوملا ةقث بسك عيطتسي ديدج هجوب نكلو عراشلا  مهمارتحاو
 تالامتحا نم دحتو ههجوتو ىنمألا لمعلا معدت ىتلا ؛اهركذ فلاسلا ةمكاحلا ئدابملا ضعب نم اقالطنا
  .هفارحنا
  
  :ةلجآ تاءارجإ
، ةديعب ةيعيرشت تاليدعتو ةيلكيه تارييغت نمضتتو ، لاعف ىعمتجم راوح ةماقإل ىعسن ىدملا  دقو اهلوح
، اذه بناوج ةفاك ةشقانمل ةيملع تارمتؤم ةماقإ ىعمتجملا راوحلا اذه تايلآ نمض نم نوكي  عوضوملا

 ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلا زكرملاك: ةلصلا تاذ ملعلا زكارم نم ديدعلا رصم ىف انيدلو ةصاخ
، ، تاساردلا زكرمو ةيئانجلاو ، سلجمب رارقلا ذاختا معدو تامولعملا زكرمو ةيئاضقلا  ةيميداكأو ءارزولا
،  ىلإ لوصولاو تاءارجإلا هذه ةشقانم وه فدهلاو.  ةيرصملا تاعماجلا ةفاكب قوقحلا تايلكو ةطرشلا

، ىعمتجم قفاوت    .ةيلوئسملا ىلوتت ةموكح ىأل ةدمتعم ةسايس اهلعجي امب اهلوح
  

----------------------------  
  
 ةرازو صرح مدع نأ ىلإ ةراشإلا ىغبني هنإف ؛ةينطولا انتيلوئسم عفادب ةردابملا هذهب مدقتن ذإ نحنو
، دجاوتلا ةداعتسال ةيدج تاوطخ ذاختا ىلع – ةيضاملا روهشلا لاوط – ةيلخادلا  رييغت نع ًالضف ىنمألا
، ىف اهبيلاسأ  ًايجيردت دوعت ىكل نمزلا رصنع ىلع نهارت نأ تراتخا دق ةرازولا نأب عابطنالا دكؤي لمعلا
 اذه نأ – اهتاروطت لكب – تبثت ةروثلا ةبرجت نأ مغر كلذو.  نيميدقلا جهنملاو هجولا سفنب نكلو
، ريغ لبقتسملا ىف دوقي نل ناهرلا  امب ؛ةطرشلاو بعشلا نيب ةهجاوملا عالدنا ددجت ةيمتح ىلإ الإ ديعبلا
 عالطضا نإف... ىلاتلابو.  تاونسلا نم ديدعلا دعب الإ اهتجلاعم نكمي نل ةيثراكو ةحداف جئاتن نع رفسي
 قيرط ىلع ةيلخادلا ةرازو عضول ةيروتسدلا امهتايلوئسمب ءارزولا سلجم ةسائرو ىركسعلا سلجملا
 دجاوتلا ةداعتسا ةعرسل ةديحولاو ةحيحصلا ةوطخلا لثميس ةلكيهلاو ميظنتلا ةداعإب ةصاخلا تاءارجإلا
، قوقحو نوناقلا ةدايس مرتحت ةيطرش ةموظنم لظ ىف ىنمألا  عمتجملا مارتحاب ىظحت مث نمو ناسنإلا
  .هتدناسمو
  
  . ةردابملا تاءارجإل ىليصفت ضرع ىلي اميفو
  



  ةيروفلا تاءارجإلا
  
  :ىلاتلاك ؛تاعومجم عبرأ ىف ةيروفلا تاءارجإلا لثمتت
  

  .ةلجاع ةيلكيهو ةيحارج تاءارجإ .١
  .بعشلا دض مئارج ىف ةطروتملا رصانعلاو تادايقلا نم نمألا ةزهجأ ريهطت لامكتسال تاءارجإ .٢
، ةيرشبلا ىوقلا نم ةدافتسالا ميظعت ىلإ ىدؤت( ةيفارغجو ةيفيظو تالقنتب ةصاخ تاءارجإ .٣  ةحاتملا

، طابضلا لمع فورظ نيسحتو   ).نينطاوملا عم ىباجيإ لكشب مهلماعت صرف نيسحتو دارفألاو
  .ةيعمتجملا ةكراشملاو ةعباتملاو ةباقرلاب ةصاخ تاءارجإ .٤

  

  :تاءارجإلا هذه نم ةعومجم لك ليصفت ىلي اميفو
  

  

  :ةلجاع ةيلكيهو ةيحارج تاءارجإ: ًالوأ
  

  :ةيلخادلا ةرازوب تاباختنالل ةماعلا ةرادإلا صوصخب - 1
  
، ةرازوب ةرادإلا هذه ءاغلإ ىلإ وعدن  ةينفلا ةنامألا ىلإ – ةتقؤم ةفصب – اهتاصاصتخا عيمج لقنو ةيلخادلا
، ايلعلا ةنجلل ةمئادلا  ةماعلا ناجللا ليكشتك: تاباختنالا ميظنت ماهم ةفاكب نوناقلا اهصتخا ىتلا تاباختنالل
، عارتقالا ناجلو ، اهتيقنتو اهتعجارمو تاباختنالا لوادج دادعإ ىلع فارشإلا زرفلاو  عضو اهثيدحتو
 نيمأت ىلع تاباختنالا ىف ةيلخادلا ةرازو رود رصتقي ثيحب.  خلإ... ةيباختنالا زومرلا ماظن قيبطتو
، تاوق لالخ نم ناجللا  حرتقن امك.  ةاضقلا نم ناجللا ءاسؤر فارشإل تاوقلا هذه عضختو ةطرشلا
، تاباختنالل ةيموق ةئيه ءاشنإ تاءارجإ ذاختا ىف عورشلا  ىذلا لكشلاب ماهملا هذه ىلوتت تاءاتفتسالاو
،حلا ةيطارقميدلا ةرفطلا عم بسانتي   .ىلاحلا ىجولونكتلا مدقتلا ىوتسم عم كلذك بسانتي ىذلاو ةيلا
  

  : ىنطولا نمألا عاطق صوصخب - 2
  
 نأ ثيح.  ةيلخادلا ةرازو نع) ىنطولا نمألا عاطق ىلإ همسإ ريغت ىذلا( ةلودلا نمأ زاهج لصف بجي
، ىموقلا نمألا ىلع ظافحلا راطإ ىف ىه زاهجلا اذه ةمهم  وأ ةلقتسم ةئيهك هسيسأت نكمي كلذل ىرصملا



 ىف ىدأ ةيلخادلا ةرازو لخاد زاهجلا اذه لصوحت نأ كلذ.  ىموقلا نمألاب ةدهعتملا ةموظنملاب هقاحلإ
  :ىلإ – هرارمتسا ةلاح ىف لبقتسملا ىف ىدؤي فوسو – قباسلا
، نمألل هتيؤر باسحل اهكيرحتو ةرازولا تارادإ ةفاك ىف زاهجلا مكحت ةيناكمإ ∗  ىلع ولو ىتح ىموقلا

، نمأ باسح   .ةرازولل ةيساسألا ةمهملا وه ىذلا نطاوملا
، تايحالص دودح حوضو مدع ∗   .تايحالصلا هذهل ةلباقملا تايلوئسملاو زاهجلا
  .ةرشابملا ةيناملربلا ةباقرلل زاهجلا لامعأ عوضخ مدع ∗
، ةصصخملا ةيلاملا دراوملا حوضو مدع ∗   .اهيلع ةباقرلا ةبوعصو زاهجلل
   
 نم – ةيساسألا اهتمهم ىمحيو – ةرازولا ىمحي ةيلخادلا ةرازو دودح جراخ ةلودلا نمأ زاهج لصف نإ
، اذه ءارتجاو ءاوقتسا ، ةزهجأ نيبو ةلودلا نمأ زاهج نيب نواعت دوجوب حمسي امنيب زاهجلا  ىف ةرازولا
، اذه بلطتت ىتلا تاعوضوملا ، نيب ةقثوم ةيمسر تالاصتا لالخ نمو نواعتلا  هدودح اهنم لكل تاهج
  . تاءارجإو تامولعمو تالاصتا نم هنع ردصي ام ىلعو هئادأ ىلع ةبساحملل عضخي اهنم لكو ة،ينوناقلا
  
  

 مئارج ىف ةطروتملا رصانعلاو تادايقلا نم نمألا ةزهجأ ريهطت لامكتسال تاءارجإ: ًايناث
  :بعشلا دض

  

  :ًايلاح ةمكاحملا وأ قيقحتلل نيعضاخلا دارفألاو طابضلا صوصخب - 1
، وأ قيقحتلا ءاهتنا نيح ىلإ – ًايزارتحا – لمعلا نع مهفاقيإب ةيلخادلا ريزو ديسلا بلاطن  ةمكاحملا
  .  ةطرشلا ةئيه نأشب 1971 ةنسل 109 نوناقلا نم 53 ةداملا ىلإ ًادانتسا
، هذه ةلادع نامض ةيمهأ ىلع ًاديكأتو  قيقحت معد نوكي نأ بجي ةيلخادلا ةرازو رود نأو تامكاحملا

،  ريزو ديسلا بلاطن اننإف...  ةلادعلا نم مهتالفإ ليهستل نيمهتملا ةرازولا دارفأ ةدناسم سيلو ةلادعلا
 عانتمالاب ةرازولا دارفأو تارادإو تاعاطق ةفاكل ةينلعو ةحيرصو ةحضاو تاهيجوت رادصإب ةيلخادلا
، ريس ىلع رثؤي نأ نكمي لمع ىأ نع ًامامت  – رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس – لاصتالاك تامكاحملا
، وأ نيباصملا وأ ءادهشلا ىلاهأب  مقر نع نالعإلاب هتدايس بلاطن امك.  مهبيغرت وأ مهبيهرتل دوهشلا
، اذهب نينطاوملا نم تاغالب ىأ ىقلتل ىفتاه  ةيدجلا ىهتنمب تاغالبلا هذه عم لماعتلاو صوصخلا

،   .تاسرامملا هذهب موقي نم دض ةعدار ةيبيدأت تاءارجإ ذاختاو مزحلاو
  



  :هخيرات ىتحو رياني 25 نم ةرتفلا ىف ةطرشلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ  - 2
، نع مهفقوب ةيلخادلا ريزو ديسلا بلاطن ، ةباينلا ىلإ مهتلاحإو لمعلا  ؛ةصاخ ةيئاضق ةنجل ىلإ وأ ةماعلا
، مهتيلوئسم نأشب مهعم قيقحتلل ، ةيلخادلا ءارزو عم ةينوناقلا ، بيبح نم ًاءدب نيقباسلا  مئارج نع ىلداعلا
، لتقلا  ىطاطملا صاصرلاو هايملا عفادمو عومدلل ةليسملا لبانقلل طرفملا مادختسالا نعو تاباصإلاو
 نع مهتيلوئسمو ؛2011 رياني 28 ىلإ 25 نم ةرتفلا ىف ةيملسلا تارهاظملا ةهجاوم ىف ةيحلا ةريخذلاو
 ريرحتلا ناديمب رياربف 2 موي ثادحألا نعو ؛خلإ... نيجاسملا بيرهتو نوجسلا حتفو ىنمألا بايغلا
 تافلملاو تادنتسملا مادعإب ةلودلا نمأ ثحابم تارقم ةفاكل تردص ىتلا تاميلعتلا نعو ؛)لمجلا ةعقوم(
، ةفلاخملاب  داتسا ثادحأو دومحم دمحم عراش ثادحأ ىف نيباصملاو ىلتقلا نم ريبكلا ددعلا نعو نوناقلل
  .ةطرشلا ةئيه نوناق نم 5 مقر ةداملا صنل ًاقيبطت كلذو.  ةيلخادلا ةرازو طيحم ثادحأو ديعسروب
  

، ىريدم باون -  3  ىئانجلا ثحبلا تارادإ ىريدمو ماعلا نمألل نمألا ىريدم ىدعاسمو نمألا
، نمألا تارادإ ىريدمو تايريدملاب ، تاوق ىريدمو ىزكرملا  نمأ ثحابم عرفأو تارادإ ىريدمو نمألا
  . ثادحألا لالخ نيباصمو ىلتق طوقس تدهش ىتلا تاظفاحملا ةفاكب ؛ةلودلا
، سلجم ىلإ ًاعيمج مهتلاحإب ةيلخادلا ريزو ديسلا بلاطن  لتقم نع ةيلوئسملا ىف مهكارتشال بيدأتلا
، ةباصإو  ىطاطملا صاصرلاو هايملا عفادمو عومدلل ةليسملا لبانقلل طرفملا مادختسالا نعو نيرهاظتملا
 ةلاح نعو ،2011 رياني 28 ىلإ 25 نم ةرتفلا ىف ةيملسلا تارهاظملا ةهجاوم ىف ةيحلا ةريخذلاو
، كلذ دعب تداس ىتلا ىنمألا غارفلا ،... نيجاسملا بيرهتو نوجسلا حتفو خيراتلا  كلذو خلإ  ىلع ءانب
  .ةطرشلا ةئيه نوناق نم)  2 ةرقف(  47 ةداملا
  

  :ةيلخادلا ةرازول نيعباتلا ةصانقلا  - 4
، اذه ىف نآلا ىتح تاقيقحتلا هيلإ تلصوت امع نالعإلاب ماعلا بئانلا ديسلا بلاطن  امل ًاقبط صوصخلا

  .قئاقحلا ىصقت ةنجل ريرقتب ءاج
  .ًالماك قئاقحلا ىصقت ةنجل ريرقت رشنب هتدايس بلاطن امك
 قئاقحلا ىصقت ةنجل ريرقت مض بلط ىلإ ةروثلا ىباصمو ءادهش اياضق ىف نيماحملا ةداسلا وعدن امك
  .مهاياضق ىلإ
  



 ثادحأ ىف نييملسلا نيرهاظتملا ةباصإو لتق ىف نيطروتملا دارفألاو طابضلاو ةينمألا تادايقلا  - 5
  :ةيلخادلا ةرازو طيحم ثادحأو دومحم دمحم عراش
، سلجم ىلإ ًاعيمج مهتلاحإب ةيلخادلا ريزو ديسلا بلاطن  ةباصإو لتقم نع مهتيلوئسم ىف قيقحتلل بيدأتلا

،   .ةيحلا ةريخذلاو شوطرخلا تاقلطو عومدلل ةليسملا لبانقلل طرفملا مادختسالا نعو نيرهاظتملا
  

 ةرازو ىلإ اوديعأ مث ؛سبحلا وأ نجسلاب ماكحأ مهدض تردصو مئارج ىف اونيدأ نيذلا طابضلا  - 6
  ):2011 رياني 25 لبق( ةيلخادلا
، حلاصلل طايتحالا ىلإ مهتلاحإب ةيلخادلا ريزو ديسلا بلاطن  ةئيه نوناق نم 67 ةداملا ىلإ ًادانتسا ماعلا
  .ةطرشلا
  

 لاكشأ نم لكش ىأ ىف اوطروت وأ نينطاوملا قوقحل تاكاهتناب اوماق نيذلا دارفألاو طابضلا  - 7
  :داسفلا
، وينوي رهش ىف  ىفطصم راشتسملا ةسائرب – ةاضق ةثالث نم ةنجل ليكشتب ماعلا بئانلا ديسلا ماق ىضاملا
  .رياني 25 ةروث دعب وأ لبق ءاوس ةطرشلا ماسقأ ىف بيذعتلا تاغالب عيمج ىف قيقحتلل – نيدلا فرش
، تاغالب ىف قيقحتلاب طقف ةفلكم ةروكذملا ةنجللا نأ ثيحو  – ماعلا بئانلا ديسلا بلاطن اننإف كلذل بيذعتلا
 ىرخألا مئارجلا ةفاك ىف قيقحتلا لمشتل اهتايحالص عيسوتو ةنجللا هذه فيلكت ليدعتب – لجاع لكشب
  .ةيضاملا تاونسلا لالخ نمألا ةزهجأ دارفأو طابض اهبكترا ىتلا تازواجتلاو
 قئاثو نم حاتم وه ام لك عيمجتب - ةمتهملا ةيقوقحلا تامظنملا ةفاك عم نواعتلاب -  ةردابملا هذه موقتس
، ةفاك نم تاغالبلا هذه لوح تامولعمو   .اهيف قيقحتلل ةروكذملا ةنجللا ىلإ اهميدقتو رداصملا
 دارفأو طابض نم تاكاهتنا وأ مئارج ىأ نأش ىف تامولعم نم مهيدل امب مدقتلا ىلإ نينطاوملا وعدنو
، ةيقوقحلا تامظنملا نم ىأ ىلإ ةطرشلا   .ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا صاخ لكشبو ةمتهملا
، تاقيقحتلا هذه ةدناسمو معدب ةيلخادلا ريزو ديسلا بلاطن امك  ةيروف تارارق رادصإب كلذو ةيئاضقلا
، تاقيقحتلا أدبت ةطرش درف وأ طباض ىأل لمعلا نع فقولاب  نوناق نم 53 ةداملا ىلإ ًادانتسا كلذو هعم
  .ةطرشلا
  
  

  :ةيفارغجو ةيفيظو تالقنتب ةصاخ تاءارجإ: ًاثلاث
  



  vetting" ةلبرغلا" وأ" تالجسلا صحف" ةيلآ
  
، طابض تالجس صحفل ةيلآ ءاشنإل عيرشت دادعإ ىف ًاروف ءدبلا بجي  نأشب تارارق ذاختاو نمألا
 ىلع عيرشتلا اذه صني نأ بجي.  لمعلا ةعيبط رييغت وأ لقنلا وأ مهتمدخ ءاهنإ وأ ةمدخلا ىف مهرارمتسا
 لمتشت.  ةنيعم ةينمز ةرتفل ىنمألا زاهجلاب نيلماعلا تافلم صحف ىلع لمعلل ةغرفتمو ةلقتسم ةهج ليكشت
 ددحتو.  ىرخأ تالاجم ىف ءاربخو ىطرشلا لمعلا ىف نيصصختمو نيينوناقو ةاضق ىلع ةهجلا هذه
  . صحفلا نع ةجتانلا تارارقلا عاونأو صحفلا تايولوأ ةهجلا

 قرارات واتخاذ واالستقامة، الكفاءة وھما رئیسیین لمعیارین طبقا األمن رجال أداء تقییم ھو الھدف -
 العاملین ملفات على التقییم في وتعتمد األفراد، مستوى على الشرطة جھاز تنظیم بإعادة متعلقة

  .للتقییم الخاضع للفرد االستماع وجلسات لمواطنینا وشھادات

 أو الوظیفي النقل االستبعاد،( للتقییم الخاضعین الضباط مع المتخذة اإلجراءات أنواع اللجنة تحدد -
  .كاملة بشفافیة القرارات تتخذ أن على). اإلبقاء التدریب، إعادة الجغرافي،

 المساءلة عملیات مع تتعارض وال الشرطة ازجھ في العمل باستمراریة فقط اللجنة قرارات تتعلق -
  . األخرى االنتقالیة أو الجنائیة العدالة آلیات من أي أو الجنائیة

 یتبلور أن وبعد والحالیة، السابقة الفترة في األمن أجھزة لعمل شامل مسح على بناء األولویات تحدد -
 تصور طرح وبعد بالجھاز، للعاملین الجدید الوظیفي والتوصیف للجھاز الجدید للھیكل تصور
 إلى باإلضافة المستمرة، للكوادر التأھیل إعادة آلیات أو الجدیدة، للكوادر والتدریب اإلحالل آللیات
  .المستبعدین لألفراد المجتمع في اإلدماج إعادة وآلیات إمكانیات

، هذه ليعفت نيح ىلإو  :ةيتآلا تاءارجإلا ذاختاب ةيلخادلا ريزو ديسلا بلاطن اننإف ةيلآلا

 ىئانجلا ثحبلا لامعأ نم ةيروهمجلا ىوتسم ىلع ىئانجلا ثحبلا تارادإ دارفأو طابض عيمج لقن - 1
  ةيماظنلا ةطرشلا لامعأ ىلإ
، ةريسلا نسحب مهل دوهشملا دارفألاو طابضلا نم ددعب مهلادبتساو  فثكم ىبيردت جمانرب عضو عم كولسلاو
  .هالعأ اهيلإ راشملا تالجسلا صحف ةيلآ ىلع ءانب طباض لك فقوم ديدحت نيح ىلإ كلذو.  مهل
  :ىلاتلاك تارربملا نم ددع ىلإ بلطملا اذه دنتسيو
 فيخملا لوغلا نيمستو ةيبرت نع -  ةيلخادلا ةرازو تادايق ملع تحت – ثحابملا طابض ةيلوئسم - 

 ةبعشلا قطانملا لوخد نع ثحابملا طابض عانتما لالخ نم كلذو ؛رصم يف" ةيجطلبلا" ـب ىمسملا
 ةيئانجلا تامولعملا ضعب ىلع مهنم لوصحلل قطانملا كلتب ًايئانج نيلجسملاب ةناعتسالاو ةيئاوشعلاو
 ءانثأ نينطاوملا عيورتل مهنايبصو مه مهمادختسا ىلإ ةفاضإلاب ؛نيبولطملا ضعب طبضب مهفيلكتو
 نيضراعملا ىلع ءادتعالاو ةعمسلا هيوشتل مهمادختسا ىلع ةوالع ؛تارهاظملا وأ تاباختنالا



 ةرطيسلا ضرف لامعأ ةسراممب نيلجسملا كئلوأ مايق نع ىضاغتلا لباقم ىف كلذ لكو ؛نييسايسلا
  .قطانملا كلت لخاد تاردخملا ةراجتو

 رورملا لالخ نم ؛اهريوزت ىلع رتستلا وأ تاباختنالا ريوزت ماهمب مايقلا نع ثحابملا طابض ةيلوئسم - 
 رابجإو ةلودلا نمأ طابض ةبحاصمب اهقالغإ نم نيتعاس لبق ةيروهمجلا ىوتسم ىلع ناجللا ىلع
 تاعيقوتلا ريوزتو ىأرلا ءادبإ تاقاطب ديوستب لوبقلا ىلع ديدهتلاو عيورتلا لالخ نم ناجللا ءاسؤر
 ناجلل نيبخانلا لوخد عنم نع ىزكرملا نمألا تاوق عم نواعتلاب مهتيلوئسمو ؛نيبخانلا فوشكب
  .ناجللا كلت مامأ ىنمأ قوط ضرف وأ ةيجطلبلا مادختساب ءاوس ةيباختنالا

 ءانثأ مهيف هبتشملا نينطاوملا عم ةوسقلا لامعتساو بيذعتلا لامعأ مظعم نع ثحابملا طابض ةيلوئسم - 
 نمو ؛ىئابرهكلا قعصلاو جيباركلاو ةكلفلا مادختساو قيلعتلاو برضلا لالخ نم ؛مهباوجتساب مايقلا

  .فارتعالا ىلع مهرابجإل نئاهرك مهب هبتشملا ىلاهأ زاجتحا لالخ
 ركنتلاو نوناقلا ىلع ءارتجالل ةخسرتم ةفسلفو ةدئاس ةفاقث ىلإ ريشت تاسرامملا كلت لك نإف ؛ىلاتلابو
 نأ حضوي يذلا رمألا. نوناقلاو روتسدلا تفلاخ امهم تاميلعتلا ذيفنت أدبمل خوضرلاو ؛ناسنإلا قوقحل
 نمو. اهفادهأو اهلئاسو ىلإ للخلا اذهب دتمي ريطخ ىفيظو للخ نم ىناعت رصم يف ىئانجلا ثحبلا ةسردم
 لكب ةيرصملا ةطرشلا دسج نم ةسردملا كلت تاسرامم لاصئتساو ؛مسحب لماعتلا ةرورض نم رفم ال مث

، وأ ددرت ىأ نودو ةأرج  تاقوعملا ىدحإ لثمي ةيعرشلا ريغ اهتاسراممب ةسردملا كلت رارمتسا نأل فوخ
 نمأ ةيامح يف اهرود سرامت ىكل ؛ةيلخادلا ةرازو ميظنت ةداعإ ىلع ةردقلا نود لوحت ىتلا ةريطخلا
، عمتجملا   .ماظنلا نمأ سيلو نطاوملاو
  

 ىوتسم ىلع ةيلخاد تالقنت ةكرحو ؛ةيروهمجلا ىوتسم ىلع ةعساو ةماع تالقنت ةكرح ءارجإ  - 2
  :ةظفاحم لك
 مظعم ىف دارفألاو طابضلا نييعت أدبم دامتعا عم. نينطاوملا ةقث بسك ىف مهاسي امم هوجولا رييغتل كلذو
 ىوتسم ىلع مهنكس ىلإ برقألا ماسقألا رئاود لخادو ؛ةيروهمجلا ىوتسم ىلع مهتاظفاحم لخاد لاوحألا
، طابضلل لمعلا فورظ نيسحت ىف مهاسي امب ؛ةظفاحم لك  رصانعو نينطاوملا نيب بيرقتلاو دارفألاو
  .نمألا زاهج
  
  

  :ةينمألا تايرودلا لامعأ ىف ىزكرملا نمألا ىدنجمو طابض نم ةدافتسالا ةدايز  - 3
 لالخ نم –تقؤم ءارجإك – ماعلا نمألا لامعأل ىزكرملا نمألا ىدنجم نم نيثلثلا ةبسن صيصختب كلذو
 طابضلا ةسائر تحت ؛مويلا رادم ىلع ةينمأ تايرودب مايقلل ةظفاحم لكب ةطرشلا ماسقأ ىلع مهعيزوت



 ةعبات تاوقلا هذه نوكت نأ ىلع. ماسقألا ىرومأم فارشإو ىزكرملا نمألا تارادإب نيلماعلا دارفألاو
  .ةينفلاو ةيرادإلاو ةيذيفنتلا ةيحانلا نم ةتقؤم ةفصب ةظفاحملا نمأ ريدمل
  
  

  :ةكراشملاو ةعباتملاو ةباقرلاب ةصاخ تاءارجإ: ًاعبار
  
  

، نوفيلت طوطخ ليعفت  - 1 ، اهنالعإو ةدجنلا   :ةباقرللو ليجستلل اهعاضخإو حوضوب
 غالبإلا – ةثاغتسالا(  تاغالبلا ىقلت تانوفيلت ماقرأ نع حوضوب نالعإلاب ةيلخادلا ريزو ديسلا بلاطن

  :لالخ نم طوطخلا هذه ةيلعافو ةءافك نامضو...)  ةطرشلا تاكاهتنا نع غالبإلا – تافلاخم نع
 ددع صيصخت ∗   .تاظفاحملا عيمج ىف اهتيافك نامضل طوطخلا نم فاك
 ددع صيصخت ∗   .تاملاكملا لابقتسال نيلماعلا نم فاك
، ةفاك ليجستل ماظن دامتعا ∗ ، ةعجارملل تاليجستلا هذه عاضخإو تاملاكملا  مت امب اهتنراقمو ةيرودلا

  .تاباجتسا نم
 ىف ؤطابتلا وأ ريصقتلا نم نينطاوملا ىوكش ةلاح ىف اهيلإ عوجرلاو تاليجستلا هذهب ظافتحالا ∗

  .تاغالبلل ةباجتسالا
  

  :ةطرشلا لامعأ ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا ليعفت  - 2
 تايلمع ةرشابمب – ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق نم 22 ةداملا ليعفت راطإ ىف – ماعلا بئانلا ديسلا بلاطن
 هتدايس بلاطن امك  .ةعفترم تالدعمب زاجتحالا نكامأو ىئاضقلا طبضلا ىرومأم لامعأ ىلع شيتفتلا
، شيتفتلا تايلمع ءانثأ اهيلع روثعلا متي بيذعتلا ىف مدختست تاودأ ةيأ ةرداصمب هيجوتلاب  نالعإلا عم هذه

  .كلذ نع
 ىواكشو تاغالب لابقتسال ةلهس لاصتا ةانق نع نالعإلاو صيصختب ماعلا بئانلا ديسلا بلاطن امك
 ةيدجلاب تاغالبلا هذه عم لماعتلا متي نأ ىلع.  نمألا ةزهجأ تازواجتو تافلاخمب ةصاخلا نينطاوملا

،   .غالبلا مدقم ىلع زواجتلا تابثإ ءبع ءاقلإ متي الأو ةبسانملا
  



 ةقطنملا ىف ىنمأ روصق وأ ىنهم أطخ ىأ نع ىنمأ لوئسم لك ةلءاسمل تايلآو أدبم ءاسرإ  - 3
  :هتيلوئسمل ةعضاخلا
 نوناق نم 124 ةداملاو ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق نم 22 ةداملا ليعفت ىلإ ماعلا بئانلا ديسلا وعدن

، ، لخت ثادحأ ىأ ثودح ةلاح ىف تابوقعلا  وأ طابض نم ريصقت وأ ىنهم أطخ دوجو هابتشا عم نمألاب
  .ثادحألا هذه هترئادب ةعقاولا ةطرشلا مسق وأ ةطرشلا ةطقنب نمألا دارفأ
 ةيأ ىف نمألا نع نيلوئسملا ةبساحمو ةلءاسمل ةداج دعاوقو تايلآ ليعفتب ةيلخادلا ريزو ديسلا بلاطن امك
  .ًاينمأ ًاللخ دهشت ةقطنم
  
  

  :ةطرشلا لامعأ ىلع ةيعمتجملا ةباقرلا ليعفت  - 4
 – ءابطألا ةباقن – نيماحملا ةباقن(  ىندملا عمتجملا تامظنم ىلثممل حامسلاب ةيلخادلا ريزو ديسلا بلاطن
، ىأ ىف ةطرشلا راقم ىلإ لوخدلاب)  خلإ... ةرهشملا ةيلهألا تايعمجلا ، قباس نودبو تقو  دقفتو راطخإ
، نيزجتحملا لاوحأو زاجتحالا نكامأ   .اهنوبلطي ىتلا تامولعملا ىلع لوصحلاو اهب
 تاونق صيصخت ىلع – ةينعملا ىندملا عمتجملا تامظنم عم نواعتلاب – ةردابملا هذه لمعت فوسو
  .ةطرشلا دارفأ وأ طابض اهب موقي تاكاهتنا ىأ نع غالبإلل لاصتا
  
  

  :ةيبعشلا ةكراشملا  - 5
، ةيبعشلا ناجللا ليعفت ىلإ رصم بابش وعدن ، ةيبعش ناجل نيوكتو ةمئاقلا  ةسارح ىف ةمهاسملل ةديدج
، رودو تايفشتسملاو تالحملاو نيدايملاو عراوشلا نيمأتو ، ميظنتو ةدابعلا  نع غالبإلاو رورملا
  .ةدوجوملا ةطرشلا تاوق عم نواعتلاب كلذو... تافلاخملا
 ريصقتب ةماعلا ةباينلا  غالبإل – ىنمأ سعاقت وأ ريصقت ةلاح ثودح دنع – نينطاوملا عيمج وعدن امك
، هل عباتلا ةطرشلا مسقو ةطرشلا ةطقن ىلوئسم  ةبساحمو قيقحتلاب اهرودب ةماعلا ةباينلا موقت ىتح ناكملا
  .ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق نم 22 ةداملاو تابوقعلا نوناق نم 124 ةداملا ءوض ىف نيرصقملا

  
 ------------------  



  ىدملا ةليوط تاءارجإلا
  
 مل ، وحن ىلع ىنمألا زاهجلا ءانب ةداعإل ةلماكتم ةيؤر ىأ – نآلا ىتح – ةموكحلا نبتت  هعم نمضن ىرذج
.  ليوطلا ىدملا ىلع دالبلا ىف نمألا بابتتسا مث نمو ؛بعشلاو ةطرشلا نيب ةديدج ةحفص حتف ، ءانبو  هيلع

، ةليوط تاحرتقملا نم ةمزح – ةردابملا هذه ىف – مدقن اننإف  تاليدعتو ةيلكيه تارييغت نم ىدملا
، ، لاعف ىعمتجم راوح ةماقإل ىعسنو ةيعيرشت  ىعمتجملا راوحلا اذه تايلآ نمض نم نوكي دقو اهلوح

، اذه بناوج ةفاك ةشقانمل ةيملع تارمتؤم ةماقإ  ملعلا زكارم نم ديدعلا رصم ىف انيدلو ةصاخ عوضوملا
، ةيعامتجالا ثوحبلل ىموقلا زكرملاك: ةلصلا تاذ ، تاساردلا زكرمو ةيئانجلاو  زكرمو ةيئاضقلا
، سلجمب رارقلا ذاختا معدو تامولعملا ، ةيميداكأو ءارزولا  تاعماجلا ةفاكب قوقحلا تايلكو ةطرشلا
، ىعمتجم قفاوت ىلإ لوصولاو تاءارجإلا هذه ةشقانم وه فدهلاو.  ةيرصملا  ةسايس اهلعجي امب اهلوح
  :ىدملا ةليوط تاءارجإلل ةيسيئرلا رواحملا ىلي اميفو.  ةيلوئسملا ىلوتت ةموكح ةيأل ةدمتعم
  

  :ةطرشلل ىفيظولا فيصوتلا ةعجارم.  1
  
، للخ نم ةطرشلا لمعل ىفيظولا فيصوتلا باتني امل ىرذج جالع ىلإ وعدن  مخضت ىلا ىدأ ميسج
 ىلع ضبقلاب قلعتملا ىئانجلا نمألا لاجم ىف اهئادأ هوشتو عجارتو ؛ةطرشلا ىدل ىئاقولا نمألا سجاه
 ىلإ وعدنف.  اهباكترإب مهيف هبتشملا طبضو مئارجلاب ةقلعتملا تالالدتسالا عمجو نيبراهلا مهيلع موكحملا
" ىئاقولا" نيرودلا دودح ءالجو حوضوب خسرت ىتلا قاطنلا ةعساو ةيعيرشتلا تاليدعتلا نم ةمزح ىنبت
 اهزواجت نمألا لاجرل ىغبني ال ىتلا ءارمحلا طوطخلا مسرت امك ؛عمتجملا ىف نمألا ةزهجأل" ىئانجلا"و
  .اهيطختل ةعدارلا تابوقعلا عضتو
  
 نيمأتلاو ةسارحلا لامعأ قيرط نع اهعوقو لبق مئارجلا عنمب قلعتملاو ةطرشلل ىئاقولا رودلا صخي اميفف
 نمألا سجاه مخضت ىف لثمتت ىربكلا ةلكشملا نأ ىرن ، تاقرطلاو عراوشلا ىف رشتنت ىتلا تايرودلا و
 ىلإ دتمتو ةسارحلاو نمألا لامعأ زواجتت تاءارجإ ةسرامم نع رفسي امب ، نمألا ةزهجأ ىدل ىئاقولا
 قطانملا ناكسلو.  ةيقطنم ةينمأ تارربم ىأ نودب سانلا نم ًاريبك ًاددع مضتل هابتشالا ةرئاد عيسوت
 ىف لثمتي ىذلاو ىئاقولا نمألا سجاه مخضت نم هدصقن امب ريبك ملع ةفلتخملا رصم تاظفاحمب ةيبعشلا
 مهلمح مدع درجمل هابتشالل نينطاوملا ىلع ضبقلاب نيربخملاو ثحابملا طابض مايق: ةيتآلا تاسرامملا
، قيقحت تاقاطبل ، قيرطلاب ليللا نم ةرخأتم تاقوأ ىف مهدجاوتل وأ ةيصخش  ىف مهماهتا قباسل وأ ماعلا



 ىسايسلا ىئاقولا نمالا سجاه لوغت ىدم نييسايسلا نيضراعملا لك ملعي امك ؛اهيف مهتنادإ مدع مغر اياضق
 لك ىداعلا نطاوملل كلذك و ؛ خلا تاعامتجالاو تاكرحتلاو تانوفيلتلل ةينوناقلا ريغ ةبقارملا دح ىلإ
 نينطاوملا عيورت ىلإ ىدؤي هنوكل نمألا زاهجل ةحيبقلا هوجولا دحأك ىئاقولا نمألا سجاه مخضتب ةياردلا
، نود  ىف نمألا ةزهجأ دجاوت ىدل - نانئمطالا سيلو – فوخلاب سانلا ىدل ساسحإلا ةيمنت ىلإو ىضتقم

،   .ةزهجألا هذه بايغ دنع فوخلاب ساسحإلا ضرتفي ىذلا ىعيبطلا روعشلا نم ًالدب عراشلا
  
 ،مئارجلاب ةقلعتملا تالالدتسالا عمجو نيبراهلا مهيلع موكحملا ىلع ضبقلا ىلإ ريشيف" ىئانجلا رودلا" امأ
 موكحملا امنيب ردصت ماكحألا تحبصأ ثيحب ىنمألا ءادألا عجارت دقلو.  اهباكتراب مهيف هبتشملا طبضو
، نيعأ مامأ ءاقلط مهيلع  ةماعلا ةباينلا لمعو اهرود نيب نمألا ةزهجأ طلخ ةجيتن ءادألا اذه هوشتو عيمجلا
، نود مئارجلا ىف قيقحتلاب ةصتخملا  هبتشملا ىلع طغضلا ىف نمألا ةزهجأ تاسرامم ىتأت انه نمو اهريغ
، مهيف ، ةميرج وأ ىربك ةقرس ةميرج عوقو دنع صاخشألا نم ةريبك دادعأ زاجتحاو مهقاطنتسال  لتق

، ىأ عازتنال ًايسفنو ًايدسج مهيلع طغضلاو  ةطرشلا صاصتخإ قاطن نع جرخت رومأ اهنوك مغر ةمولعم
 مهيف هبتشم عم لماعتت تالالدتسا عمج ةطلس امنإو قيقحت ةطلس تسيل نوناقلا صنب اهنأل ؛لصألا نم
، سيلو  و هيف هبتشملل ةمهتلا هيجوتب موقت ىتلا ماهتالا ةطلسو قيقحتلا ةطلس ىه ةماعلا ةباينلا امنيب نومهتم
  .ءاضقلا ىلإ ًامهتم هفصوب هتلاحإ وأ هنع جارفإلا ررقت
  

،  ىف نمألا ةزهجأل" ىئانجلا" رودلاو" ىئاقولا" رودلل ىفيظولا فيصوتلا ىف حضاو لالتخا ةمث نذإ
 حوضوو ءالجب دكؤت: ةيعيرشت تاليدعت لالخ نم الإ كلذ ةهجاوم نكمي ال هنأ حضاولا نمو ؛عمتجملا

، اهل ىغبني ال ىتلا ءارمحلا طوطخلا مسرتو راودألا كلت دودح  زواجتي نمل ةعدار تابوقع عضتو اهزواجت
، لاجر نم هرود   .ىئانجلا وأ ىئاقولا نمألا لاجم ىف ءاوس نمألا
  

  :ةيلخادلا ريزو بصنم.  2
  
 اياضقلا عم لماعتلا متي ىكل كلذو ،ةطرشلا ةئيه جراخ نم" ىسايس ريزو" ةيلخادلا ةرازو ىلوت ىلإ وعدن
، ىعمتجم روظنمب ةينمألا ، هتايولوأو عمتجملا ةدنجأب ةيلخادلا ةرازو ديقي ىسايسو  نأ نم ًالدب ةينمألا
  .  عمتجملا ىلع ةينمألا اهتايولوأو اهتيؤر ةرازولا ضرفت
، ةطرشلا نيب رصم ىف ةرتوتملا ةقالعلا نيسحت ىف مهاسي ام بلطملا اذه قيقحت ىف ىرن و  نأل بعشلاو
 دمتعيو هتايبلسو ىنمالا زاهجلا بويع ىري ىذلا نطاوملا قطنمب بعشلا عم لماعتيس ىسايسلا ريزولا
، ةليفكلا لولحلا  نم ريثكلا نإف نمألا زاهج لخاد هدوجو مكحب ىذلا ىنمألا ريزولا سكعب اهحالصإب



 ىسايسلا ريزولا نأ امك. ىنمألا لمعلا نيتور نم فولأم ءزج تحبصأ اهنوكل ههابتنا ريثت ال دق تايبلسلا
 ةزيحتملا ةقيضلا ةينهملا ةيؤرلا زيح نم هب جرخت ؛ىنمألا لمعلا ةرادإل ةضيرع ةيسايس ةيؤر رفوي فوس
  . عمتجملل اهزايحنا نم رثكأ ةينمألا ةسسؤملل
  
، سيل هب بلاطن امو  نييسايسلا ةيلخادلا ءارزو نم ديدعلاب لفاح 1952 ويلوي 23 لبق رصم خيراتف ةعدب
، لاجر ريغ نم  ةيطارقميدلا لودلا مظعم ىف ةيلخادلا وأ نمألا تارازو دعقم ىلع سلجي كلذك و نمألا
  .نمألا لاجر ريغ نم نييسايس ءارزو
  

  :ةيلحملا ةطرشلا ماظن.  3
  
 اهتطرش زاهج ةظفاحم لكل نوكي ثيحب ةيلحملا ىلإ ةديدشلا ةيزكرملا نم نمألا زاهج لوحت ىلإ وعدن

، ، باختنإ ماظن ىنبتب كلذ ليعفت عم صاخلا  دحأ" ةينمألا تامدخلا ىوتسمب عافترالا" حبصيل نيظفاحملا
، نيحشرملل ىباختنإلا جمانربلا رصانع  نينطاوملا ةمدخل نمألا زاهج هيجوت ىف مهاسي امب و ةظفاحملاب
، ةطلسلا ةمدخ سيلو  ىلوتي ةيروهمجلا ىف ماع صاصتخا هل طقف دحاو زاهج دوجوب حامسلا عم ةيزكرملا
  .ةيلحملا ةطرشلا ةزهجأ تاردق قوفت ىتلا ةيمارجإلا رهاوظلا ةعباتم
  
 ظافحلا ةمهم ىف ةطرشلا ريخست ىلا ىنمالا زاهجلا ةرادا ىف ةديدشلا ةيزكرملا تدأ فيك اعيمج اندهش دقلو
 نم هعبتتسا امو كلذ دعب ىنمألا قافخإلا ىلا مث ، 2011 رياني 28 ىتح ةمصاعلا ىف مكاحلا ماظنلا ىلع
 ثيحب ؛ةروثلل ىلوالا عيباسالا لالخ اهلمكأب ةيروهمجلا ديعص ىلعو ىرصملا عراشلا نع ةطرشلا ءافتخا

 رارقلا ذاختإ ىف ةيلحملا ىلإ ةديدشلا ةيزكرملا نم رصم ىف نمألا زاهجب لوحتلا نأ ىف كشلل الاجم دجن ال
، هتقالع نم نسحيو ةطرشلا زاهج ةءافك نم عفريس ةلءاسملاو  لكاشملل نمألا ةزهجأ غرفتتف نينطاوملاب
، ةينمألا ، ةمئاقلا ةينمألا تالكشملا عقاو نم ةينمألا اهتدنجأ ةظفاحم لك ضرفت ثيحب ةيلحملا  نم ًالدب اهب
 ةقطنم نم ةينمألا تالكشملا زيامت مغر ةيروهمجلا مومع ىلع ةينمألا اهتدنجأ ةيلخادلا ةرازو ضرفت نأ
  .ىرخأ ىلإ
  
 عجارت نأشب ةيرصملا تاظفاحملا عيمج ىف ةماعلا ىوكشلا ءارو نمكت ةديدشلا ةيزكرملا نأ ىرن كلذك و
، ىف ىنمألا دجاوتلا  مهأ نم وه ىرخأل ةظفاحم نم لقنلا ةجيتن ىناكملا رارقتسالا مدع نأ ثيح عراشلا
، زاهجب لمعلل دارفألا نم نيعوطتملا ددع ضافخنا بابسأ  متي نيذلا دارفألا وأ طابضلا نأ امك ةطرشلا



 سيلو تاظفاحملا هذه ىلع نيئراط مهرابتعاب ىنمألا مهلمع نوسرامي اهب نوميقي ال تاظفاحم ىلإ مهلقن
  . اهب نمألا بابتتسا ىف ةحلصم مهل
  
، ظفاحملا عبتت ىتلا ةيلحملا ةطرشلا ماظنل ةلماكتمو ةيدج ةسارد حرتقن اذهلو  ةيلخادلا ةرازو عبتتو ًايذيفنت
، ًايرادإ ، نيميقملا تاظفاحملا تاذ ىف ةطرش دارفأو طابض نييعت نمضي امب ًاينفو  قيقحت لفكيو اهب
، مهنطوم ىف نمألا قيقحت ىلع مهزفحت نمألا لاجر ىدل ةحلصم نيوكتو ىناكم رارقتسا  عم ىلصألا
 ىف نكسي نمل ةيلحملا ةطرشلاب نيلماعلا ةاباحم مدع نامضل ةيزارتحالا تاءارجإلاو ريبادتلا ةفاك ءافيتسا
  . مهحلاصم و مهئاقدصأو مهتالئاع نم مهلمع ةرئاد
  

  :اهدهاعمو ةطرشلا تايلك.  4
  
 نم عفريو زاهجلل  ةيمدخلاو ةيندملا ةعيبطلا سركي امب ةطرشلا تايلك ماظنل ىرذجلا ليدعتلا ىلإ وعدن
  : ةيتآلا رواحملا ىلع كلذو ،ةركسعلا نع هب ىأنيو هتءافك
  
 امنيب قوقحلا سناسيل ةجرد اهبالط حنمتل تاونس ةعبرا ىلا ةطرشلا ةيلكب ةساردلا دتمت نا ثبعلا نم  .أ
، عوبر ىف قوقحلا تايلك نم تارشع دجوت  تايلكب ةساردلا ماظن ليدعت ىلإ وعدن ىلاتلابو ةيروهمجلا
، ةيوناثلا ةداهش ىلع نيلصاحلا سيلو ،قوقحلا تايلك ىجيرخ ىلع لوبقلا رصتقي ثيحب ةطرشلا  ةماعلا

، ىنمألا لمعلاب ةطبترملا تاراهملاو تابيردتلاو مولعلا ةسارد ىلع جهنملا رصتقيو  ةدم لالخ ىطرشلاو
 ةيماظن ةطرش – ةيرس ةطرش – رورم(  ليهأتلاو صصختلا لاجمو قفتي امب رصقت وا لوطت دق ةيسارد
 ، هتمدخ ةدم لاوط هب لمعي لظي صصخت لاجم يف لك طابضلا اهنم جرختيف ،)  خلا..   ىندم عافد –
 دعب ةيبيردت تارود ميظنت عم ، ةددعتملا ةينمألا تاصصختلا ىف ةيمكارت ةربخ ءانب ىف مهاسي ىذلا رمألا
  .اهزايتجإب ىقرتلا طبتري لمعلاب قاحتلإلا
  
 لك نم نيمداقلا بالطلا اهب قحتلي ةرهاقلاب ةطرشلل ةدحاو ةيلك دوجو ىلع راصتقالا ًالوبقم دعي مل  .ب
، قطانملا ىوتسم ىلع ةيلحملا ةطرشلا تايلك نم ددع ءاشنإ ىلإ وعدن كلذلو.  رصم تاظفاحم  ةيميلقإلا

، لك ىوتسم ىلع وأ  زاهجب نيلماعلا جيرخت - دهاعم نم همضت امب -  تايلكلا كلت ىلوتت ثيحب ةظفاحم
 ىف زيكرتلا ىلع دعاسيو ؛ميلقإ وأ ةظفاحم لك ىف ةينمألا تاجايتحالا ىبلي امب ؛ دارفأو طابض نم نمألا
  . اهيف ةينمألا تالكشملا ةعيبطو قفتت ىتلا تاراهملا ةسارد
  



 تايلكب ةيلخادلا ةماقإلا ماظن ءاغلإ ىلإ وعدن ةطرشلا زاهجل ةيندملا ةعيبطلا ىلع ظافحلا ليبس ىف  .ج
 ىف وأ مهلزانم ىف نوميقيو ةساردلا ىقلتل بالطلا اهيلإ هجوتي ،ةيداعلا تايلكلا ىقاب لثم حبصتل ةطرشلا
، لاحلا وه امك ةطرشلا ةيلك ةركسع نم الدب ، ىرخألا تايلكلا بالط ىقاب عم ةيعماجلا ندملا  ىذلاو مويلا
 تايلكلا بالط دادعإ متي نأ ًابولطم ناك اذإف.  عمتجملا نع ةطرشلا زاهج لصف ىف رثألا ربكأ هل ناك
، عمتجملا نع مهلزعي امب ةحلسملا تاوقلل ةعباتلا ةيركسعلا  تاهبجو تاركسعملاب مهلمع نأ ثيح ىندملا
، ىضتقي لاتقلا ، ىضتقت نمألا زاهجب لمعلا ةعيبط نإف كلذ  عمتجملا وه نمألا لجر لمع لاجمف سكعلا
  .لاتقلا تاهبج سيلو
  
 ةيندملا ةيبرتلل بابلا حتفي امب ؛ةطرشلا ةيلك ةركسع ىلإ ىدؤت ىتلا نيناوقلا داوم ةفاك ءاغلإ نم دب ال .د
 ىلع صنت ىتلا ةطرشلا ةيميداكأ نوناق نم 14 مقر ةداملا ءاغلإ اهتمدقم ىفو... ةطرشلا دارفأو طابضل
  " ةيركسع ةمكحم مهتمكاحمو مهبيدأت ىلوتيو..  ةيركسعلا ماكحألا نوناقل ةطرشلا ةيلك ةبلط عضخي" هنأ
  
 ءافتكالاو ةئيهلا فشك طرش ءاغلإب كلذو ،ةطرشلا تايلكب قاحتلالا يف زييمتلا مدع نامض. ـه
، ةفيحصلاب  لضفأ ليثمت وه ضرغلاو.  ةيروتسد ريغ ةيزييمت تاءارجإ وأ تاسايس ىأ ءاغلإو ةيئانجلا
، يف بعشلا تائفل   .همدخي يذلا عمتجملل برقأ ةطرشلا زاهج لعجي امم ةيلخادلا
  

   :ةطرشلاب نيلماعلل ةيفيظولا لاوحالا نيسحت.  5
  
، لمعلاو ليهأتلاو بيردتلا تاكلم عفرل ةنماضلا تاحالصإلا نم ةمزح ىنبت ىلإ وعدن  نيسحتو ةطرشلاب
، دارفأو نيفظوم نم اهب نيلماعلا عيمجل ةيشيعملاو ةيفيظولا لاوحألا   : لالخ نم طابضو
  
 ةلادعلاو ةماركلا ققحي امب ةطرشلا دارفأو طابض عيمجل زفاوحلا مظنو روجألا لكيه ليدعتو ةعجارم. أ
، دارفأ ةبيهب قئاللا ىراضحلا رهظملاو  ىلاملا داسفلا تاببسم نم ىنمألا لمعلا هيزنت نمضي امبو ةطرشلا
 ىلعأ دح عضوب ةطرشلا زاهج لخاد ةورثلا عيزوت ةداعإ: ةعجارملا هذه رواحم سأر ىلعو.  ىسايسلاو
، ةبترلا ىوتسم ىلع تابترملا ديحوت كلذكو.  ريبك لكشب ةضفخنملا روجألا عفرو روجألل  ةيمدقألاو

، تارادإلا نيب تابترملا ىف زييمتلا ءاغلإو   .لمعلا ةعيبطل ةيعوضوملا تافالتخالاب صتخي اميف الإ ةفلتخملا
  
 ةحلصم ىف بصي امب ةيلخادلا ةرازو ةهجاوم ىف ةطرشلاب نيلماعلا قوقح نع عفادت ةباقن ءاشنإ. ب
، ةينمألا ةيلمعلا  هسفن دجي نل هقوقح نع عافدلل ةباقن هدناست ىذلا ةطرشلا درف وأ طباض نأب ًاناميإ لكك



 ةرازو ةهجاوم ىف ًادرفنم فقي نل هنأ ملعي هنأل ؛نوناقلاو روتسدلا فلاخت تاميلعت ةيأ ذيفنت ىلع ًامغرم
، قييضتلا ةلواحم وأ هتلءاسم لاح ةيلخادلا  ىلع ةيلحرمو ةيلاتتم تاليدعت لاخدإ ةبوعص نع الضف هيلع
 مظنتو مهقوقح نع عفادت ةباقن لالخ نم كلذ مت اذإ الإ ةطرشلا لاجر تابلطتم ىبلت ةروصب ةطرشلا نوناق
 ةداملا صن بجومب ؛ عمتجملا ىف ةينهم ةئف يأل ميظنتلا قح لفكي ىروتسدلا نالعإلا نأب ًاملع.  مهتابجاو
 بازحألاو تاداحتالاو تاباقنلا ءاشنإو تايعمجلا نيوكت قح نينطاوملل"  هنأ ىلع صنت ىتلا)  4(  مقر
  "  .نوناقلا يف نيبملا هجولا ىلع كلذو
  
 مقر ىوعدلل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا رظن نم اقالطنا: تاباختنالا ىف ةطرشلا تيوصتب صتخي اميف. ج

 ظوفحم ماسح ذاتسألاو ظوفحم دمحم روتكد مدقملا نم لك نم ةماقملا ةيروتسد ةيئاضق 31 ةنسل 235
 ؛ ىباختنالا تيوصتلا نم ةطرشلا دارفأو طابض عنم ةيروتسد مدعب مكحلا بلط نأشب ؛ ضقنلاب ىماحملا
 ةلادعل ىباختنالا تيوصتلا ىف ةطرشلا دارفأو طابض ةيقحأ ىف لصفلا رمأ كرت ةردابملا ءاضعأ ىأترا دقف
 لظ ىف بايترالا نم ردق ىأب قحلا اذهب ةبلاطملا ىلإ رظنلا متي ال ىتح كلذو ؛ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا
  .بعشلاو ةطرشلا نيب ام ايلاح ةرتوتملا ةقالعلا
  
 دقعب نيلماعلاك" ديقعلا" ةبتر دعب نم طابضلا عم لماعتت ىتلاو ةطرشلا نوناق نم)  71(  ةداملا ليدعت.  د
، لك هديدجت وأ هؤاهنإ نكمي ،" ديمعلا" ةبتر نم ماع لك مث نيماع  ىقرتلا ماظن" ـب فرعي ام وه و دعاصف
 امهم ليغشتلا مظن وأ تاميلعتلل اوخضري ىكل طابضلا ةبقر ىلع طلسم فيس ةباثمب وه ىذلاو" رايتخالاب
، فلاخت وأ ةيفسعت تناك ، شاعملا ىلإ جورخلا نم ًافوخ نوناقلا  -  ةطرشلا طباض لعجي ىذلا رمألا ركبملا
  ..ةديدج ةيفيظو ةايح أدبي نأب بلاطم -  هرمع نم تانيعبرألا فصتنم ىف وهو
  
 – نايحألا ضعب ىف – ةطرشلا طابض عضخي ىذلاو ىلاحلا عضولا ءاغلإل ةطرشلا نوناق ليدعت.  ـه
 لالخ نم نكميو.  ةيركسعلا ماكحألا نوناقل - مهتمدخ لامعأب قلعتي ام لك ىف – ةطرشلا دارفأو
، مهتازاجم نم ًالدب مهتفيظو تابجاو ىف مهريصقت دنع ةطرشلا دارفأ سبح ةيركسعلا تامكاحملا  ًايرادإ

 ةيفسعتلا ليغشتلا مظنل اوخضري ىكل ةطرشلا دارفأ ةبقر ىلع طلسم فيس ةباثمب ماظنلا اذه حبصأ ىلاتلابو
، ةفلاخملا تاميلعتلا وأ  ةئيه ةطرشلا نأ ىلع صني ىذلا ىروتسدلا نالعإلل كلذ لك ةفلاخمب املع نوناقلل
 نأب ديكأتلاو ، 21  مقر ةداملا صنل ًاقبط ىعيبطلا ىضاقلا مامأ الإ اهدارفأ ةمكاحم زوجي ال مث نمو ةيندم
  . ةيركسعلا تسيلو ةيندملا مكاحملا وأ بيدأتلا سلاجم وه ىعيبطلا ىضاقلا
  
 ءانما نم ةطرشلا ىف نيلماعلا نيب ةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلا ىف زييمتلا مدع أدبم رارقإ.  و
، طابضو   . تامدخلا نم لاع ىوتسمب عيمجلا عتمت ىلع لمعلا عم نيفظومو



  
  .ةطرشلا زاهج لمعل ديدج فرش قاثيم عضوب ةردابملل ةطرشلا دارفأو طابض وعدن.  ز
  

  :  ةثيدحلا ةيمدخلا تاينقتلا ىنبتو ىطرشلا لمعلا ةءافك عفر.  6
  
، ىئاقولا اهيرودب مايقلا ىف ةطرشلل ةينهملا ةءافكلا عفر ىلإ وعدن  بيلاسألا دامتعا لالخ نم ىئانجلاو
 لئاسولا ريفوتو ؛ةميرجلا حرسم عم لماعتلاو اهليلحتو تالالدتسالاو ةلدألا عمج ىف ةمدقتملا ةيملعلا
، ةيبيردتلا تارودلاو ةيجولونكتلا  ريسفت نكمي ةروثلا لبق اهططشو ةطرشلا تاقورخ نأ رابتعا ىلع كلذل
 ىلإ وعدن امك.  مهلمع ماهمب مايقلل شطبلا لئاسو ريغب طابضلا نم ريثكلا ماملإ مدعو بيردتلا ءوسب هضعب
، ءامتنالاب مهرخف نم عفريو اهب نيلماعلا ةماركو قيلي امب ةطرشلا ماسقأ ثيدحت  اهدادمإو ىنهملا
 ةطرشلا ءادا ىوتسم ىلع ةباقرلا نمضيو ىبتكملا لمعلا ةءافك عفري امب ةثيدحلا ةينقتلا تازيهجتلاب
،ا  لماعتلا نكامأو ةكرحتملاو ةتباثلا ةنمكألاو رورملاو ةدجنلا تارايس زيهجت كلذل ةلثمألا مهأ نمو ىمدخل
، ةبقارملل تاريماكب ةطرشلا ماسقأ ىف زاجتحالا نكامأو روهمجلا عم  ةيامح نامضل كلذو ليجستلاو
 ليجستو ةباتكل رتويبمك ةزهجأب ماسقألا ةفاك زيهجتو  ؛تقولا تاذ ىف مهتبساحمو ةطرشلا رصانع
 ةينمألا تاهجلا عم ةيناديملا تارايزلاو تاربخلا لدابتو تارمتؤملا ليعفت ىلإ وعدن امك.  خلا... رضاحملا
، اهمدقي ريراقتب اهتاربخ نم ىوصقلا ةدافإلاو ةيبنجألا  لودلل ةيجراخلا تارايزلا رصتقت نأ ىلع طابضلا
  .دئار ةبتر ىتحو نابشلا طابضلا ىلع ىرخألا
  

  :ةيلخادلا ةرازوب دينجتلا ءادأل ةحلسملا تاوقلاب نيدنجملا بدن ماظن ءاغلإ  .7
  
، ةرازو ةزهجأ ىف دينجتلا ءادأل ةحلسملا تاوقلاب نيدنجملا بدن ماظن ءاغلإ ىلإ وعدن  راصتقاو ةيلخادلا
، نييعتلا ىلع ةيلخادلا ةرازوب قاحتلالا  ةيركسعلا ةفصلا خيسرت ىلإ ىدؤي ىلاحلا ماظنلا نا ثيح طقف
 ةيلودلا لمعلا ةمظنم قيثاومو ىلاحلا ىروتسدلا نالعإلاو)  قباسلا(  روتسدلل ةفلاخملاب ةطرشلا زاهجل
، قوقح ئدابمو   :عبتتسي امب ناسنالا
  
 عباطلا تاذ تائيهلا نم ةيلخادلا ةرازو ربتعي ىذلا م1981 ةنسل 31 مقر عافدلا ريزو رارق ءاغلإ.  أ
  ؛اهب ةيركسعلا ةمدخلا ءادأ زوجي ىتلا ىركسعلا
  



 نم نيدنجملا بدنب صاخلا ةينطولاو ةيركسعلا ةمدخلا نوناق نم)  ب(  ةرقف 2 مقر ةداملا ءاغلإ . ب
، ةمدخلا ءادأل ةيلخادلا ةرازو ىلإ ةحلسملا تاوقلا  ةيلخادلا ةرازوب ىناثلا فصلا رصتقي ثيحب ةيركسعلا

  .نمألا ةنهم ىف طارخنالا صاخلا مهرايتخاب اولبق نيذلا نييطرشلا دارفألا ىلع
  

 ضفو عيرسلا لخدتلل تاليكشتب امهلادبتساو نمألا تاوق عاطقو ىزكرملا نمالا عاطق ءاغلإ.  8
  :بغشلا

  
، تاوق عاطقو ىزكرملا نمألا عاطق ءاغلإ ىلإ وعدن  لخدتلاو بغشلا ةحفاكمل تاليكشتب امهلادبتساو نمألا

، ، ةطرشلا ةزهجأب مسق لك ةرئادب ةقحلم نوكت عيرسلا  لخاد تاليكشتلا هذه نم ليكشت دجوي ثيحب ةيلحملا
 ةمهملا نوكتو.  ماهملا هذهب مايقلل نيصصختملا ةطرشلا دارفأ نم هب نيقحلملا نوكي ؛ةطرش مسق لك
 ةيمارجإلا راكوألا ةمهادمو نيرطخلا ىلع ضبقلا تايرومأم ةبحص لاقتنالا تاليكشتلا هذهل ةيساسألا
 صيصخت متي نأ ىلع.  ةريبكلا تارجاشملا ضفو ؛اهعينصتو اهتعارزو تاردخملا ىف راجتالا قطانمو
 تاعمجتلا نيمأت ىلع اهدارفأ بيردتو ؛بغشلا لامعأ ةحفاكمل تاليكشتلا هذه نم ليكشت لكب ةعومجم
 لالخ نم ؛ةوقلا مادختسا ىف تاعومجملا هذه ةصخر دييقت متيو ؛اهراصح وأ اهعنم سيلو تارهاظتلاو
، مادختسال ةمظنملا حئاوللاو نيناوقلا ليدعت  ةحلسألا مادختسال ةمظنملا دعاوقلا صاخ لكشبو فنعلا
، ىوصقلا ةرورضلا ةلاح ىفو ريخأ لحك فنعلا مادختسا نوكي نأ ىلع ؛ةيرانلا  عم بسانتت ةقيرطبو طقف

  .هقيقحت دارملا عورشملا فدهلا ةروطخ
  

   :ةيلخادلا ةرازول ىميظنتلا مخضتلا ةجلاعم.  9
  
 عمتجملا روطت عم – هنأب 1878 ةنس") ةيلخادلا ةراظن" مسإب( اهتأشن ذنم ةيلخادلا ةرازو خيرات زيمتي
 ليبس ىلعو.  ةرازولا لخاد تارادإ اهالوتت تناك ماهمو فئاظو جورخ ىلاوتي – امهدقعتو ةلودلاو
، ةرازو محر نم تجرخ ةحصلا ةرازو نإف: لاثملا  ةحلصم" اهتأشن ةيادب ىف مضت تناك ىتلا ةيلخادلا
، مكحلا تاسسؤم لك نأ امك ،"ةيمومعلا ةحصلا  بصانمو ةيلحملا ةيمنتلا ةرازو اهيف امب ىلحملا
، ةرازوب" ميلاقألاو تايدلبلا ةرادإ" اهلصأ... خلإ... نيظفاحملا   .ريثكلا اهريغو ةيلخادلا
  

 ، ءانب ، ةلودلاو عمتجملل ىعيبطلا روطتلا اذه راطإ ىفو هيلع  ماهملا نم ديدعلا كانه نأ ىرن نحنف ةيرصملا
 تائيه حبصتل وأ ىرخأ تارازو ىلإ ةيلخادلا ةرازو محر نم اهجورخل تقولا ناح ىتلا فئاظولاو
 ةلصتملا ريغ ءابعألا نم ريثكلا نم ةيلخادلا ةرازو صيلخت ىف جورخلا اذه مهاسي فوسو.  ةلقتسم



، اهلمع ميمصب  ماهملاو فئاظولا ىلع ةلثمألا ضعب ىلي اميفو.  ةيساسألا اهماهم ىلع ابلس ةرثؤملاو ىنمألا
  : ةيلخادلا ةرازو نم اهجورخ بوجو ىرن ىتلا
  
  ). فاقوألا ةرازوب هقاحلإ بسانملا نم نوكي دق( ةعرقلا جح ميظنت -١
  ). لدعلا ةرازوب اهقاحلإ بسانملا نم نوكي دق( ةيندملا لاوحألا ةحلصم -٢
  ).ةلماعلا ىوقلا ةرازوب اهقاحلإ بسانملا نم نوكي دق( جراخلاب لمعلا حيراصت جارختسا -٣
  ). ةيجراخلا ةرازوب اهقاحلإ بسانملا نم نوكي دق( ةيسنجلاو ةرجهلاو تازاوجلا ةحلصم -٤
  ). لدعلا ةرازوب اهقاحلإ بسانملا نم نوكي دق( نوجسلا ةحلصم -٥
  ).ةحصلا ةرازوب هقاحلإ بسانملا نم نوكي دق( نوجسلاو زاجتحالا نكامأ ىلع ىبطلا فارشإلا عاطق -٦
، ةئيهك اهلالقتسا بسانملا نم نوكي دق( رورملا -٧   )تاظفاحملل ةعبات ةيذيفنت ةزهجأ اهل ةينف
  )ةلجاعلا تاحرتقملاب ءاج امك( تاباختنالا ىلع فارشإلا -٨

  
 تاراطملاو ئناوملا نمأ ىلوتت ةيزكرم ةرادإ ءاشنإب ةيلحملاو ةيزكرملا نيب نزاوتلا ىلع ديكأتلل وعدن امك
، ةطلسلاو ناملربلاو ةسائرلا نيمأتو كرامجلاو تارافسلاو  ةينمألا تاصاصتخالا رئاس لقن عم ةيئاضقلا
  .ةيلحملا ةطرشلا ىلا
  

   :ةفلتخملا ةيندملا ةطشنألاب حيرصتلاو صيخرتلا ىف ىنمألا رودلا صيلقت.  10
  
 ليبس ىلعف.  ةفلتخملا ىلهألاو ىفيظولا طاشنلا تالاجم ىف ىنمالا رودلا لغوتل ىرذجلا جالعلا ىلإ وعدن
، ال لاثملا ، جاجتحالاو رهاظتلا قحل ةمظنملا تاميلعتلاو تاعيرشتلا ليدعت بجي رصحلا  عنمو ىملسلا
، ىمالعإلا لاجملا ىف ىنمألا لخدتلا ، ةيموكحلا حلاصملاب ةينمألا تاقفاوملا ءاغلإو ىفاقثلاو  عم ةفلتخملا
  . ةحارص نوناقلا هيلع صن ام ريغ تاقفاوم بلط ميرجت
  

  : ةباقرلاو ةيفافشلا -11
  
، ةيلاملا ةباقرلا لاكشأ ةفاكل ةيلخادلا ةرازو عاضخإ ىلإ وعدن  ةزهجأو تارازو ىقاب لثم ةيرادإلاو

، ، ةماعلا ةنزاوملا ىف نمألا تاصصخم نع فشكلا لمشي امب ةلودلا  كلت قافنإ هجوأو ةلودلل
  .تاصصخملا



 ةيئاضقلا ةباقرلا تايلآ ىلإ فاضت – ةطرشلا لامعأ ىلع ةيبعشلا ةباقرلل ةددحم ةيلآ ءاشنإ ىلإ وعدن امك
  :ءاربخ نم ةنوكم ةمئاد ةنجل لالخ نم – ةيسايسلاو

 على وتعمل للشرطة، أخرى مخالفات أیة أو الحقوق انتھاكات یخص فیما المواطنین شكاوى تتلقى -
 خالل من أو خبرائھا خالل من سواء بشأنھا، یلزم ما واتخاذ بعنایة وتحقیقھا فحصھا من التأكد
  .الحالة بحسب القضاء، إلى بإحالتھا أو بالوزارة الداخلى والتحقیق التفتیش أجھزة

 أو للقوة الشرطة استخدام عن الناتجة الوفاة أو البالغة اإلصابة حاالت جمیع فى مستقل بتحقیق تقوم -
 الموضوع إلحالة صالحیة مع والسجون، االحتجاز أماكن داخل الوفاة حاالت جمیع وفى السالح،

  .جنائیة شبھة وجود حالة فى القضاء لىإ

  .واإلصابة الوفاة حاالت فى التحقیقات نتائج وعن للقوة، الشرطة استخدام عن دوریة تقاریر تنشر -

  

  : ىضاملا ىف ةطرشلا مئارج عم لماعتلا -12
  
 مئارج ىف قيقحتلل ةنجل فيلكتب – ةردابملا هذهل ةلجاعلا تاءارجإلا ىف – ماعلا بئانلا ديسلا انبلاط
، تاونسلا لالخ ةطرشلا تاكاهتناو  ةيروف تاءارجإ ذاختا ىف عورشلا ةرورضب انتعانقل كلذو ةيضاملا
 لماعتلا ةيفيكل ةلماكلا ةجلاعملا نأ ىرن اننأ الإ.  فلملا اذه عم لماعتلا ىف ماظنلا ةيقادصمو ةيدج رهظت
، اذه لوح ىعمتجم راوح ءارجإ بلطتت ىضاملا ىف ةطرشلا اهتبكترا ىتلا مئارجلا عم  نأ ىلع عوضوملا
، ناجل( ةيلاقتنالا ةلادعلا تايلآ نمضتت ةلماكتم ةيجيتارتسا راوحلا اذه نع جتني ، قيقحت  قيدانص تامكاحم

،  ديدحتو اياحضلا ضيوعتو ةقيقحلا نع ثحبلا وه فدهلا نوكيو).  خلإ... ىسسؤم حالصإ ضيوعت
، هذه ىف ةيلوؤسملا   . لبقتسملا ىف اهراركت عنمل تايلآو تاءارجإ دامتعاو مئارجلا
  

  : ةيعيرشت تاليدعت -13
  
 ةطرشلل ديدج نوناق عضو ىف ءدبلا بجي هنإف ؛ةطرشلا ءانب ةداعإل اهركذ قباسلا رواحملا لك نم اقالطنا
 نم ةيركسعلا هبش وأ ةيركسعلا ةغبصلا لصأتست ةيعيرشت ةغيصل سسؤيو ؛ةديدجلا ةيؤرلا هذه ىبلي
 ليهأتلا ماظن ليدعتو ؛ةلودلا نمأو ىزكرملا نمألا ىعاطق ءاغلإو ةيلحملا ةطرشلا ماظن ىنبتتو ؛ةطرشلا
 ىسايس ريزو لالخ نم ةرازولا ةدايق نأل ًارظن ؛ةطرشلل ىلعألا سلجملا ءاغلإ كلذكو ؛ةطرشلا ةيلكب
، ةيئاضقلا ةطلسلاو ةبختنملا ةيعيرشتلا ةطلسلا هبقارت ىطارقميد ماظن لظ ىف لمعي  رربم ىغلي ةلقتسملا
  .  سلجملا اذه دوجو
  



  : ةبولطملا ةيعيرشتلا تاليدعتلا لمشت
 اإلیذاء أشكال من المزید لیشمل التعریف ھذا یتسع بحیث القانون، فى" التعذیب" لتعریف تعدیًال -

 القوانین فى التعذیب تعریف مع متسقًا یكون وبحیث للمحتجزین، المتعمد النفسى أو البدنى
  .الدولیة والمعاھدات

 وحقوق والسالح، القوة استعمال حاالت فى الشرطة سلطات على تنص محددة قانونیة ضوابط سن -
 تتخذه إجراء أى أن على النص یجب حیث.  والقبض والتفتیش للتوقیف التعرض عند المواطن
 للمحاسبة، والخضوع والقانونیة والضرورة التناسب لمبادئ وفقًا یتم أن یجب المواطن تجاه الشرطة
 أى فى الشرطى التدخل لتحكم الدیمقراطیة الشرطة أجھزة أرستھا التى األساسیة بادئالم وھى
 خطورة ومع تحقیقھ، المراد المشروع الھدف مع متناسبًا یكون مثًال القوة استخدام أن بمعنى سیاق،

 آلیات تفحص وأن الشرطة، لقوات المتاحة القانونیة وباألدوات الالزمة الحدود فى وفقط الجریمة،
  .الشرطة جانب من للقوة اللجوء استدعت حالة أى مالبسات والمتابعة المحاسبة

 الجنایات" بـ المتعلق العقوبات قانون من الثانى الكتاب من الثانى الباب فى النطاق واسعة تعدیالت -
 تتعلق التى العقوبات بقانون األخرى المواد وكافة ،" الداخل جھة من بالحكومة المضرة والجنح
 ومصطلحات مطاطة صیاغات على تحتوى التشریعیة النصوص تلك ألن وذلك المضمون، بنفس

 لجھاز ویتیح الترویع، من مناخ بخلق یسمح واسع، عقابى إطار تكریس إلى تؤدى مبھمة تجریمیة
  .استعمالھا إساءة على تغرى واسعة بسلطات المواطنین مواجھة فى االستقواء األمن

  

  : ةينهذلا ةروصلا رييغت جمارب.  14
  
، ىف ةطرشلا نع ةينهذلا ةروصلا رييغتل ةيلمع تاءارجإ ذاختا ىلإ وعدن  مدقتلا قيقحت عم قفارتت عمتجملا

، قباسلا رواحملا ةفاك ىلع  ناهذأ ىف خسرت ةطرشلا نع ةديدج ةينهذ ةروص نيوكت ىلإ ىدؤي امب اهركذ
 نأ نكمي امل ةلثمألا ضعب ىلي اميفو.  ناسنإلا قوقحو نوناقلا ةدايسل ةطرشلا زاهج مارتحا نينطاوملا
  :جماربلا كلت هيلع نوكت
 حرتقنو ؛ةيعمق تاسراممو ماظنلل ةيعبت نم نينطاوملا ناهذأ ىف هب طبترا امل ةيلخادلا ةرازو مسا رييغت - 
  ) . ىلخادلا نمألا ةرازو(  ديدجلا مسالا نوكي نأ

 اهضعب نع لخادلا نم ىنبملا ماسقأ لصف ىعاري ؛ديدج ميمصتل اقفو ةطرشلا طاقنو ماسقأ ءانب ةداعإ - 
 حمسي حوتفم حطسم امنإو ةقلغم تارجح وأ ةتمصم طئاوح دجوت ال ثيحب ةيجاجز لصاوف مادختساب
 نطاوملا ةينهذ ىلع سكعنت ىتلا ةيداملا ةيفافشلا نم ردق رفوي ىذلا رمألا ؛هلخادب رودي ام لك راهظإب
  .نانئمطالاو ةقثلا رعاشم هيدل ززعتف
 ىلمع ىز ميمصتو ؛عمقلا تاسراممب ريهامجلا نهذ ىف هطابترال ةطرشلا دارفأو طابض ىز رييغت - 
 رتيوسلاو قماغلا وأ حتافلا ىوامسلا نوللاب صيمقلاو قرزألا نوللاب نولطنبلا نوكي نأ حرتقنو ؛طيسب



،ب ةنواعملا ةيجولونكتلا تازيهجتلا لمحب ىزلا اذه ميمصت حمسي ثيحبو ؛قرزألا نوللاب  متي ثيحبو ةلوهس
 امب رتيوسلا ىلع وأ صيمقلا بيج ىلع ةطرشلا درف وأ طباض ةيصخشل حضوملا ةطرشلا هينراك قيلعت
  .كلذب هتبلاطم نود ةطرشلا لجر ةيصخش ىلع فرعتلاب نينطاوملل حمسي

  

  



  ةمتاخ
  
 رارمتسا نم طابحإلاو سأيلا رعاشمب دبلم خانم لظ ىف اهتاءارجإو اهئدابم حرطت ىهو – ةردابملا هذه نإ
 ديازتم عاطق رظن ةهجو نم لانملا ديعب ًارمأ ودبي دق تاحالصإ نم هيلإ وبصت ام نأ ملعت – ىنمألا بايغلا
، نم  ولو - لوبقلل ًاليم رثكأ اوتاب ثيحب ؛مهتاعقوت فقس ضافخنا ىلإ ىنمألا بايغلا لوط ىدأ نينطاوملا
  . ةميدقلا تازواجتلاو تاكاهتنالا سفنب ًابوحصم نمألا ةدوعب - ضضم ىلع
  
 ىلإ ةعاسلا براقع ةداعإل ةصرفلا نونيحتي نيذلا ؛اهءادعأ ةروث لكل نأب انربخت خيراتلا سورد نكل
  . ةروثلا هذه قاهزإو قاهرإ تاودأ دحأ وه رمتسملا ىنمألا بايغلا نأ كش الو.  ءارولا
  
 نأل ؛ةناهإلاو شطبلا تاسراممب ًاجوزمم نمألا ةدوعب ًادبأ لبقي ال نأب رح ىرصم لك وعدن... كلذل
 اودقف املاط نمألا ًادبأ اولاني نل نمألا لجأ نم ةماركلا نع نولزانتي نيذلا نأ: انتملع ىضاملا تارارم
  .ةماركلا
 


