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 ح ــــــــاملقدم

إن احلؿّٓ ؾؾه ـوؿّٓه وـيمعقـه وـيمغػّٕه، وـعوذ باؾؾه ؿن 
، ؿن قفّٓه اؾؾه ػال ؿضل ؾه وؿن  ذّٕور أـػيـا ودقكات أعؿاؾـا

، وأذفّٓ أن ال إؾه اؾؾه وحّٓه ال ذّٕقك ؾه،  قضؾل ػال فادي ؾه
فا اؾّٔقن قا أق، ؼال تعاؾى }  وأذفّٓ أن ؿوؿّٓا علّٓه وردوؾه

{ وؼال   آؿـوا اتؼوا اؾؾه حق تؼاته وال متوتن إال وأـمم ؿيؾؿون
قا أقفا اؾـاس اتؼوا ربؽم اؾّٔي خؾؼؽم ؿن ـػّٗ واحّٓة تعاؾى } 

وخؾق ؿـفا زوجفا وبث ؿـفؿا رجاال ؽنقّٕا وـياء واتؼوا اؾؾه 
{ ، وؼال  اؾّٔي تياءؾون به واِّرحام إن اؾؾه ؽان عؾقؽم رؼقلا

 *اؾّٔقن آؿـوا اتؼوا اؾؾه وؼوؾوا ؼوال دّٓقّٓا  قا أقفاتعاؾى } 
قصؾّّ ؾؽم أعؿاؾؽم وقغػّٕ ؾؽم ذـوبؽم وؿن قطّٝ اؾؾه وردوؾه 

 أؿا بعّٓ{                                                    ػؼّٓ ػاز ػوزا عظقؿاً
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جلأت اجلؿاعات االرفابقة اؾى ادمؼطاب اؾشلاب ، وخاصة 
ؾوؿاتفم حول اجلؿاعات صغار اؾين ، حلؿادفم وؼؾة ؿع

االرفابقة ، واـمفهت طّٕؼاً وودائالً حّٓقنة حقث ادمغؾت 
ػادمطاعت ؿن خالؾفا جتـقّٓ اؾشلاب اؾمؼـقة ادمغالالً ؽاؿالً ، 

 0ؾصاحلفا 
ػي اؾورقؼات اؾؼادؿة دوف ـؾؼي اؾضوء حول ؽقػقة اؾمهـقّٓ 

 0وخطّٕه عؾى اؾشلاب واؾلالد واؾعلاد واؾؾه ادلوػق 
 ؽمله

 ػـىور اؾعلّٓؾيؿوؿّٓ 
 
 
 



4 
 

 للتجنٍد اللغوي املؼىن

 ّٓجَـَّ أو،  ودِاجلُـُ تَهْـِقِّٓ عَنْ أَعْؾَنَ،  جَـََّّٓ ؿصّٓر ، ادم:  تَهـقّٓ
 ؾِؿُوَاجَفَةِ جَؿْعُفُمْ ؾَِّٔؾِكَ وَفَقَّـــأَفُمْ ودًاجُـُ صَقََّّٕفُمْ أي،  ودَاجلُـُ

 0 دائم تَأَفُّبٍ حَاؾَةِ ػِي ؾِقَؽُوـُوا جؿعفم،  ةٍؽَارِثَ أَوْ ّْٕبٍحَ
 للتجنٍد االصطالحً املؼىن

 ؿعقـة أدوار ؾشغل أػّٕاد اخمقار عؿؾقه:  باؾمهـقّٓ قؼصّٓ
 إدـاد عؿؾقة، وقؼصّٓ به أـه   ؿعقـة جفة أو تـظقم تىّٓم
 ػقفا تمواػّٕ عـاصّٕ اخمقار، وقؼصّٓ به أـه  جّٓد ِّػّٕاد اِّدوار
 وصؼؾفا تّٓرقلفا ثم ، ؿوّٓدة أدوار ِّداء ؿعقـة وؿؤفالت دؿات

 اِّدوار فّٔه وإدـاد ، اِّدوار بفّٔه اؾـفوض عؾى ؼّٓراتفا ؾمطوقّٕ
 0 ػعؾي بشؽل ؾفا
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   التجنٍد أنواع

 ، زقارة ، ؿلاذّٕ ؾؼاء)  اؾمؼؾقّٓقة اؾطّٕقؼة:  ىاِّوؾاؾطّٕقؼة 
 0 اؾّْ(  000000000000 وػقّٓقو ؽادقت أذّٕطة ، اغّٕاء

 0بونـا فّٔا وفي ؿول :     اؾمؼـقة اؾطّٕقؼة:  ةاؾناـقاؾطّٕقؼة 
 الشثاب جتنٍد 

 تيمىّٓم،  ػالواِّطـ اباؾشل تـشكة إعادة ػي ممـفهة عؿؾقة
  0 ادليمفّٓف إلؼـــاع ؼافّٕة وأداؾقب ػاعؾة طّٕق

،  ؿّٕاحل علّٕ متّٕ بل ، عابّٕة بطّٕقؼة تمم ال اؾمهـقّٓ عؿؾقة
 ؾألعؿال ؿـّٓػعا ـػيه اؾشاب ؾقهّٓ وؿطاؾب ذّٕوط ووػق

،  وتػان واتؼان مبفارة االخمقار ػي احلّٕقة بؽاؿل االرفابقة
}  اؾؼيّٕي االؼـاع ػـون االرفابقة اجلؿاعات تيمىّٓم
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 ِّؿقّٕ ؿطواعاً ؾقـاً اؾشاب قصلّّ بوقث ،{  اؾعؼل عؾى اؾيقطّٕة
 0 وادلؿاردـة باؾمػؽقـّٕ ػقياقّٕفم ، اجلؿاعة

 تقنٍا   التجنٍد ملاذا

  اتؾؾؿعؾوؿ ـشّٕفا ّٕعةود اؾمواصل ؿواؼّٝ ادمىّٓام فوؾةد
 دالح إؾى وحتوقؾفا إؾقفا اؾؾهوء عؾى ؿمشّٓدة جؿاعات هعتذ

 ذهعت أؿور دلعة وؿـفا ، اؾعاؾم ػي ؿؽان أي ؿن ؾؾمهـقّٓ
 :   في اؾمؼـي اؾمهـقّٓ عؾى اؾمـظقم

 وةواؾّٓع جباؾمّٕوق اماؾؼق ةإؿؽاـق ؽةاؾشل ّٕتوػ:  ةادلّٕوـ -1
 0 ّٓبع عن ةاؾػـق ةاؾمىّٕقلق اتباؾعؿؾق امواؾؼق ، فؾؾعـ

 خّٓؿات ؿن ؾفـم تؼّٓؿـه مبا ؿؼارـة ؼؾقؾة اؾـت تؽؾػة:  ةاؾمؽؾػ -2
 ال وؼّٓ ؿـأؿن ػي ادلُهَـِّٓ ِّن خطّٕ أي قوجّٓ ال:   ّٕةاخملاط -3

 0 ؿؽاـه قُعّٕف
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 0  اؾمىػي عؾى اؾؼّٓرة ادلُهـّٓ ميــّّ االـمّٕـت:  ياؾمىػـ -4
 بمغطقة حتظى  اإلؾؽمّٕوـقة اإلرفابقة اؾعؿؾقات:  ةاؾّٓعاق -5

  0  ؽلقّٕة إعالؿقة
 0اؾمؽاؾقف بأؼل بعّٓ عن اؾمّٓرقب اؾمـظقم متـّّ اؾشلؽة : اؾمّٓرقب -6
 – دــؽاي}  اؾشلــؽة علــّٕ اؾمواصــل دفوؾــة:  االتصـال -7

 0 اؾّْ(  وووووو ؿشػّٕه ؿواؼــّٝ – اؾؽمّٕوـي بّٕقّٓ - تاـؼــو
 للتجنٍد املستخدمح الطرق

 اؾشلاب الدمؼطاب طّٕق ثؿاـي اإلرفابقة اؾمـظقؿات تيمىّٓم
 : وؿـفا االجمؿاعي اؾمواصل ؿواؼّٝ عؾى خصوصاً ،

 0ؾألطػال  ادلشوؼة اِّجـلقة اِّػالم ؿواؽاة --1
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 االؾؽمّٕوـي واؾلّٕقّٓ اؾّٔؽقة اؾفواتف عؾى اِّػالم إردال --2
 0ادلمابعني  ؿن ادلّٖقّٓ جلّٔب

 0تػهقّٕ  أو ؼمل عؿؾقة ؽل عـّٓ اؾمؽلقّٕ --3

  اراؾصغ حؿاس ارةإلث ياإلؾؽمّٕوـ اؾؾعب أثـاء صوتقة تأثقّٕات عؿل --4

 00 أو ّٙاؾؼـ أو مػهقّٕؽاؾ اؾؾعب أثـاء ؾؾؼمل خقارات توػقّٕ --5

 0  احلؿادقة اِّـاذقــّٓ بعّٚ إدراج --6

  ّٓاؾمهـق ؿفؿة ؾميفقلباإلـمّٕـت  ؿوادثات غّٕف ادموّٓاث --7

 0 اجلودة عاؾقة تؼـقات ادمىّٓام --8
 } األسالٍة {  التجنٍد ٌتم كٍف

  وادلشـؽالت اؾؼقـود ؿن دقوّٕرفـم هبأـ اباؾشل مقوف اؾمـظقـــم -1
 0 { اخلالػة}  ادالؿقـة دوؾـــة إؼاؿـــة -2
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 0 ابؾؾشل احلّٕقة ّّؿـ -3
 0 اؾودطي اؾّٓقـي باخلطاب اؾمشؽقك -4
 0 اؾّٓقـقة اؾنؼاػة ؾؼؾقؾي اؾعاطػي اخلطاب -5
 0 ةاالؾؽمّٕوـق عاباِّؾ -6
 وؿّٕاؼلمفم االؾؽمّٕوـي واؾلّٕقّٓ اؾضواقا حيابات اخمـّٕاق -7

    0 افمؿاؿاتفم دلعّٕػة
  وإغّٕائفم اؾشلاب جلّٔب أخّٕى واؿمقازات ّٖلوؿـ بورات ةزوج -8
 0(واؾيقكة احليـة) واؾعائؾقة اؾشىصقة اؾعالؼات ادمنؿار -9

   0 ؾغـافم اخلؾقج لأفـ وخصوصا ادلّٕػفني ادمغالل -10
 0(  وؽمابي  وؽاػّٕ ؿيؾم ، ودـة ذقعة)  اؾطائػي اؾشون -11
 0 ظارهباـم ةاجلـإقفام اجملـّٓ بأن  -12
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بادمغالل علارات رـاـة وػضػاضة  احلؽام عؾى اؾموّٕقّٚ -13
 0 { اؾـاس أفاـوا – اِّؿوال أؽؾوا – عؿالء} ؿنل 

 اؾؾغات بهؿقّٝ توقمّٕ ػي(  فاذماغ)  ودوم اؾمـظقم قُعِّْٓ -14
 0  ادلغّٕدقن ؿن عّٓد أؽلّٕ إؾى ؾؾوصول

 0 واخمطاػفا ؿمّٓاوؾة فاذماغات بؼّٕصـة اؾمـظقم قؼوم -15
 قؾعلون وفم ػقّٓقوفات وعّٕض دلؼاتؾقه ـاعؿة صور ردم -16
 00000000 أو أطػال ؿّٝ

 للتجنٍد التنظٍم اسرتاتٍجٍاخ

 :  فـــــــــي ادمّٕاتقهقات أربّٝقيمىّٓم اؾمـظقم ؾؾمهـقّٓ 
  العـــزل األولى : استراتيجية

 وؿطاؾلمه،  واِّصواب واِّؼّٕباء اِّفل عن اجملـّٓ عّٖلفي 
 0 اؾمـظقم أػؽار قمؼلل أن إؾى اؾعؿقاء باؾطاعة
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 الجماعة مالزمة الثانية : استراتيجية

 ذعاراتفا وتلـي عقشفا وطّٕقؼة ؾليفا ػي اجلؿاعة ؿالزؿةفي 
 0 ذؾك وـوو وؿعاداة ؽّٕافقة ؿن اؾمـظقم قّٕقّٓ ؿا وتؾؼقـه، 

 العلني االلتزام الثالثة : استراتيجية

 اؾمّٖاؿه قعؾن أو ، خطقة وداع رداؾة ؽمابة طّٕقق عن ذؾك قؽون
 حقث ، االجمؿاعي اؾمواصل ؼـوات  طّٕقق عن أو،  اؾفواء عؾى

 0 اؾمّٕاجّٝ ؿن ؿـاص ال أـه ـػيقا اؾمّٖاؿا ؾّٓقه قصلّّ
 المطالب سياسة الرابعة : استراتيجية

 ثم ، صغقّٕة مبطاؾب اجلّٓقّٓ اجملـّٓ ةطاؾلفي علارة عن ؿ
 واؾمفّٕقب اؾؼمال إؾى تصل أن إؾى وتؽلّٕ ادلطاؾب تمطور

 0 ذؾك وـوو واؾمػهقّٕات االـموارقة واؾعؿؾقات
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 املستهدفح للتجنٍد األػمار

 {ثالثني دـة ؿن عشّٕ دـوات إؾى } ادليمفّٓػة اِّعؿار
ّٗ عشّٕة دـة إؾى خؿّٗ ؿن خؿادليمفّٓػة }  ةواؾغاؾلق

 اإلؼـاع واإلقؼاع بفاتؽون دفؾة ِّن فّٔه اِّعؿار وعشّٕون دـة{
  التجنٍد ػالماخ

اجملـّٓ تظفّٕ عؾقه عالؿات قمضّّ ؿن خالؾفا أـه ؿمأثّٕ 
 باؾمـظقؿات اإلرفابقة وأـه وؼّٝ ػّٕقية ؾؾمهـقّٓ وؿـفا :

 0  اؾّٔفـــن ذــــّٕود -1

 0 ــــــــــّٖالـــــاالـعــ -2

ال قشمّٕط تّٓقـه ادلػاجئ أـه ؼّٓ ، } ئادلػاج اؾمّٓقن -3
 رب اؾعادلني{، ػؼّٓ قؽون تّٓقـه فّٓاقة ؿن  هـًّٓأصلّّ ؿ

 0  اؾـؼاش أثـاء اؾغضب دّٕعة -4
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 0  اؾّٕأي إبّٓاء عـّٓ اؾمعـت  عؾم بال علـادة -5

 0 ةاإلؾؽمّٕوـق اِّجفّٖة عؾى طوقالً ادلؽوث -6

 أو،  تؽػقّٕقة أو،  ؿمشّٓدة بشىصقة ادلػاجئ االفمؿام -7
 وإبّٕاز ، ـشاطاته وؿمابعة ، ؿمطّٕف أو،  ؿوّٕض
  0 أػؽاره وـشّٕ،  أؼواؾه وتلهقل

 0 اإلدالؿقة اخلالػة عودة ضّٕورة عن احلّٓقث -8

 0 هـصّٕت نؿـ ّٓوالب اًغّٕقل ّّأصل ّٕفمـظ ػي ناؾّٓق -9

 عؾى ثواحلـ،  اؾصّٕاع ؿـاطق ػي ادلؼاتؾني متهقّٓ -10
 0 ةاِّؿ ّٔيؿـؼ ارفمباعمل مودعؿفـ اصّٕتفمؿـ

،  وتفؿقشفن،  واحمؼارفن،  اؾـياء جتاه ّٓداؾمش -11
  0 ؾؾػنت وأداداً عورة باعملارفن،  عؾقفن واؾمضققق

 0  اِّؿن ورجال اِّؿة وعؾؿاء اِّؿّٕ والة تؽػقـّٕ -12
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 0  ؿـهّٖاتفا وؿن اؾّٓوؾة فقلة ؿن اؾمؼؾقل -13
 عؾى ّٚ، واؾموّٕق ّٓؼةباؾّٖـ ّٓداؾمش ؼّٓيؿـم فوصـ -14

 0 وؼمؾفم  ؿواجفمفم
 إؾى تفّٓف أعؿاالً باعملارفا،  اإلرفابقة اِّعؿال تلّٕقّٕ -15

 قعاـقه دلا طلقعقة وـمقهة ، وادليؾؿني اإلدالم ـصّٕة
 0 وتعّٔقب تـؽقل ؿن اؾصّٕاع ؿـاطق ػي ادليؾؿون

وال قشمّٕط وجود فّٔه اؾعالؿات أو بعضفا أن اؾشىّٙ أصلّّ 
ؿهـّٓاً ؾؾهؿاعات اإلرفابقة ، ػؼّٓ قؽون ؾفا أدلاب أخّٕى 

  00000ـػيقة ، أو اجمؿاعقة ، أو ؿاؾقة ، أو 
 األتناء ػلى التقنٍح أثر

}  ؿشافّٓ عؾى حتموي ِّـفا عـقػاً طػالً تصـّٝ ؼّٓ اِّؾعاب
 ؼّٓ{  ، ػ ووووو  تػهقــّٕ – تعّٔقــب – دؿــاء – ؼمــل - عـــف
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 وثقؼة عالؼة وجودادلـشورة ،  اؾّٓرادات وبعّٚ،  اؾواؼّٝ أثلت
 اِّجفّٖة عؾى اؾعـف أؾعاب وؿشافّٓة ، اؾعـقف اؾيؾوك بني

ؿن  ، ػلعّٚ ادليمؼلل ػي ؿهّٕؿاً طػال تصـّٝ ؼّٓ اؾمي ; اؾّٔؽقة
وؿواؼّٝ ، وجّٓ أن اِّجفّٖة احلّٓقنة ،  ؿمطّٕػاً قوؿل ػؽّٕاً

 0 في أحّٓ اِّدلاب اؾمي أثــّٕت عؾى ػؽــّٕه وؿعمؼّٓه ، اؾمواصل
 األلؼاب خالل من الشثاب جتنٍد 

  إلؼـاعفم اؾؾعلة خالل ؿن واؾشلاب اِّطػال ؿّٝ اؾمواصل قمم
 0 اؾمـظقم إؾى واالـضؿام اؾواؼّٝ أرض عؾى اِّؾعاب فّٔه بمـػقّٔ

 0اؾشلاب  ؾمهـقّٓ وادمىّٓؿفا إال ودقؾة داعّ٘ قمّٕك ؾم --1

 جلّٔبفا واؾمؼـقة االؾؽمّٕوـقة اِّؾعاب عؾى داعّ٘ رؽّٖ --2
 0اِّطػال 

 0  وطػل ذاب ؿؾقار ؿن أؽنّٕ قيمىّٓؿفا اِّؾعاب  --3
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 اؾمـظقم قيمىّٓؿفا اؾمي اِّداؾقب أخطّٕ ؿن اِّؾعاب تعّٓ --4
 0 وادلّٕافؼني اِّطػال جلّٔب

 Grand) اؾشفقّٕة اؾؾعلة ؿن به خاصة ـيىة داعّ٘ اصّٓر --5

Theft Auto   )ّٕقمم اؾؾعلة فّٔه أن ػقه ؼال عـفا ػقّٓقو وـش 
 االـضؿام عؾى اِّطػال حلث اؾواؼّٝ أرض عؾى تطلقؼفا
 ؿؾقون 34 حواؾى اؾؾعلة فّٔه رواد ، ادلغاؿّٕة باب ؿن ؾؾمـظقم

 0 ( اؾيقارات حّٕاؿي ؾعلة) اؾعاؾم حول ذىّٙ

 ؿن تّٖقّٓ اؾمي احلؿادقة اِّـاذقّٓ قيمىّٓم داعّ٘ --6
 اجملـّٓقن واِّطػال اؾشلاب حلث اإلـيان جيم ػي اِّدرقـاؾني

 0  اؾمـظقم ؿعمؼّٓات عن ؾؾّٓػاع

)   بعـوان ؿّٕئي ػقّٓقو داعّ٘ تـظقم أصّٓر م2014 عام --7
 0  اؾمؼـقات أعؾى ػقه ادمىّٓم(  ّٕباحل بؾفق
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 ؿن اِّطـــػال متؽن اؾمي(  arma 3)   ؾعلـــة داعـــّ٘ طـــور --8
 واِّرض وادلــؽان به قؾعب اؾّٔي اؾعيؽّٕي اؾـّٖي اخمقـار

 0اؾمـظقم  ضؿــن وؽأـــه اجلغّٕاػقــة

نِــد قـــوج
َ
ج
ُ
 امل

 تؼـقاً وػؽّٕقاً : ؿّٓرب ذىّٙ اؾشلاب قُهـّٓ اؾّٔي اؾشىّٙ --1

 اِّدؾوب : ؿن ؾّٓقه ذىّٙ اؾشلاب قُهـّٓ اؾّٔي اؾشىّٙ --2
 عؾى اؾمأثقّٕ ؿن ميؽـه ؿا اعاالؼـ و واراحلاؾؼّٓرة عؾى  و اءواؾّٔؽ

 0 ادليمفّٓف
 التجنٍد من األتناء محاٌح

 :  وفي ذؾك ػي تياعّٓ أن ميؽن خطوات عّّٓة فـاؾك
،  جّٓاً فاؿة قوؿي بشؽل ؾالبن ة : ادلمابعةــــــادلمابع --1
 :  ؿـفا ؿمعّٓدة طـــّٕق ؾفــا ادلمابـعةو
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 ادلـّٖل وخارج داخل ؿعه اؾمواصل وفي:  ّٕةاؾطّٕقؼة اِّوؾى ادللاذ
 0 أصّٓؼائه ؿّٝ قؽون عـّٓؿا و ،

 بّٔؾك قعؾم أن دون االبن ؿّٕاؼلة:  ّٕةادللاذ غقّٕاؾطّٕقؼة اؾناـقة 
 وحؿاقمفم اِّبـاء ؿن ؾؾمؼّٕب طّٕقؼة أػضل:  ةادلشارؽــــــــ --2 

 تشؽّل اؾمي اِّؿور ؿن غقّٕه أو اإلدؿان أو ادلمطّٕػة اِّػؽار ؿن
 أػّٕاد أو اِّم أو اِّب اذمّٕاك طّٕقق عن ادلشارؽة ، خطّٕاً عؾقفم
 0 أـشطمــفم ػي االبـة أو االبن ؿّٝ اؾعائؾة ؿن آخّٕقن

 ؽاؾعـف،  تغقّٕات االبن دؾوك ػي ؾوحّٜ اذا:  ةادلـاؼشـــــــــ --3
 أو،  فهوم وبّٓون،  وعؼالـــي،  فادئ بشؽل ػقـاؼّ٘ ، احلّٓة أو، 

   0 ؾه جتّٕقّّ
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 وؿّٕاؼلة،  ؾألبـاء اؾّٓائؿة اِّدّٕقة اؾّٕعاقـة:  اؾّٕعاقـــــــــة --4
 عـفم االـشغال وعّٓم ، اؾشلاب دن ػي خصوصاً،  تصّّٕػاتفم

 0  وقمابعون قشافّٓون ؿا دلعّٕػة ؿـفم واؾمؼّّٕب
 حول ػؽّٕفم ػي قّٓور مبا اِّبـاء توعقة:  اؾموعقــــــــة --5

 0 حلؿادمفم ؿمػفّؿة بطّٕقؼه اؾّٓائّٕة اِّحّٓاث
 أن اؾواؾّٓقن عؾى:  االػمّٕاضي اؾعاؾم ػي البـك صّٓقؼاً ؽن --6

 0  ِّبـائفم صّٓقؼني قؽوـا
 عن واؾلعّٓ،  احلقاة ػي اؾموازن ؿن البّٓ:  اؾمــــوازن ؿّٕاعـــاة --7

 0 وحّٕام وحالل درادة ؾقيت االبـاء ػوقاة ، اؾّٕأي ػّٕض
 اِّبـاء ؿّٝ اؾّٓائم اؾمواصل عؾى حاػّٜ:  ابـــك ؿّٝ تواصـــل --8
  0 ؿمطؾلاتفم وتػفم ، ادلّٕافؼة دن ػي خاصة ،



21 
 

 عن ؿعفم حتّٓث:  اؾمطّٕف وجه ػي دالح ادلعّٕػة --9
 وعّٕػفم،  وؿىاطّٕفم،  ادلمطّٕػة واؾمـظقؿات،  اجلؿاعات

 تؼؾل وال،  اِّحّٓاث ػي رأقفم ػي وـاؼشفم ، اؾودطي باإلدالم
  0 وجفم بل ؿىاؾــػاً ؽان وإن حمى رأقفم ؿن
 عؾى اؾمعّّٕف اؾواؾّٓقن عؾى:  اؾمؽـوؾوجقا جّٓقّٓ ؿعّٕػة --10

 ادمؼطاب ػي داعّ٘ قيمىّٓؿفا اؾمي اؾمؼـقة اؾمطورات
 0 االجمؿاعي اؾمواصل ودائل وؿمابعة اؾشلاب
 جتنٍده مت من ػالج

 ؾم ػإن،  ؾه قمعّٕض ؿا خطورة ؾه  قلني، و  اوروقو،  ّ٘قـاؼ
ادلعمؿّٓة ؿن اؾّٓوؾة   ادلـاصوة  ؿّٕاؽّٖ:   ؾــــــــ ػقيؾم قمؼلل

 وـػيقة ذّٕعقة طواؼم فاػق قوجّٓ ادلّٕاؽّٖ ِّن، وػؼفا اؾؾه 
 0 ودراقــة عؾم عؾى وأؿـقة واجمؿاعقة
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 التجنٍد ػلى القضاء كٍفٍح

 0متوقؾه  وؿصادر اؾػؽّٕقة االرفاب ؿـابّٝ جتػقف --1

 0  اؾظافّٕة تػشي اؾى أدت اؾمي االدلاب ؿعاجلة --2

 جتـقّٓ ؿـّٝ ػي عؿؾفا آؾقة وتـيقق اِّؿـقة اجلفود تؽنقف --3
 0اؾشلاب 

 ياالجمؿاع اؾيؾم ارإط ػي ةواؾعّٓاؾ اواةادلي حتؼقق --4
 0واؾّٓول  عوبؾؾش

 اناالدق بني واؾمػافـم واؾمياؿّّ احلوار ةثؼاػ ّٖتعّٖق --5
 ؿلادئـا عن ازلاؾمـ ، فّٔا ؿن قػفم ال}  اتواؾنؼاػ اراتواحلض
 0 {  واجمؿاعقاً دقـقاً اؾنابمة
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 اخلاصة ادلعؾوؿات تلادل ؿهال ػي اؾّٓوؾي اؾمعاون تعّٖقّٖ --6
 ؿػفوم توضّّ اؾمي اؾمعؾقم بّٕاؿج تعّٖقّٖ• اؾمهـقّٓ بوؿالت
 0 واؾػّٕد اجملمؿّٝ عؾى اؾيؾلقة وـمائهه اإلرفاب

 0 ؿمطّٕػة  أػؽار قوؿؾون اؾّٔقن اؾشلاب ؾمأفقل ؿّٕاؽّٖ ػمّّ --7

 ؿّٕاؼلة اؾى واِّدّٕقة االجمؿاعقة ادلؤديات توجقه --8
 توجفاتفم ؿعّٕػة أجل ؿن ؿعفم احلوار باب وػمّّ اؾشلاب

 0  ةاالرفابق ؾؾهؿاعات وـظّٕتفم اؾيقادقة

 حمى االرفابقة اجلؿاعات بادمّٕاتقهقات اؾشلاب توعقة --9
 0 اؾلّٓاقة ؿــّٔ قمواذفا

 اؾمؽـوؾوجقا ذّٕؽات وتشهقّٝ اؾشلؽة عؾى ةاؾّٕؼاب ّٖتعّٖق --10
 0 اؾمياؿّّ ّٖوتعّٖق اؾؽّٕافقة خطاب ؿواجفة آؾقات بمطوقّٕ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تؼض املراجغ

 اجلاؿّٝ ادلعاـي ؿعهم
  احلّٕة ادلودوعة وقؽقلقّٓقا،

  أػّٕقؼقا وذؿال االودّٛ اؾشّٕق مبـطؼة اخلاصة االؼؾقؿقة اؾؾهـة
 صـــواب ؿّٕؽّٖ
 ؿـوعـــة ؽمب
  اتحتؼقؼو  االتؿؼو اتدراد

 ؿـشورة بووث


