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 االنذخاةاخ الزئاسيح؛ الذحدياخ والسيناريوهاخ املزدلتح

 

ٌهبنز ساتم مشح 9106يف اًصبمن اًلرشًن من ظثرمرب/ َ ُكلذد االنرخبتبد اًشئبظٌخ تعميٍسًخ أفغبنعربن اإلظالمٌخ 

ٍاذيم  -الخرٌبس اًشئٌغ اًصبًض  –ذنللذ فٌيب االنرخبتبد  ٍاػنٍن تئدالء أص منز ظلٍغ ؼوٍمخ ػبًثبن، ٌشبسن امل

ٌاظرمش ؼرى اًخبمعخ معبء.  الخرٌبس سئٌغ اًعميٍسًخ، ؼٌض تذأ االكرتاق يف اًعبتلخ صثبؼب 

ٌذبسًخ 9106/أهرٍتش/06ٌكذ ذم ذؽذًذ ذبسًخ  ًٌٌخ ًالنرخبتبد،  َ مٍكذا 9106/دًعمرب/4َ مٍكذا ًلشض اًنربئغ األ

 ًلشض اًنربئغ اًنيبئٌخ.

 9942االنرخبتبد يف ىزه املشح مل ذخٍ من اًرؽذًبد، ٌكذ ٌسدد ملفٍطٌخ اًشوبٌي االنرخبتٌخ ؼرى اًٌؽـخ نؽٍ 

شوٍَ، هٌل أفبدد اًعيبد األمنٌخ كن ٌكٍق ىعٌلد ٌكؼم ًٌؼشق ٌشثوبد االذصبي اًيبذفٌخ من كثٍ ػبًثبن يف 

د املزهٍسح ًثذٌ أن كمٌٌخ االكرتاق يف ىزه املشح هبنز أهرث شفبفٌخ ملبسنخ كذح ٌالًبد، ٌمم ظمٌم اًرؽذًب

 تبالنرخبتبد اًربملبنٌخ اًعبتلخ.

يف ىزا امللبي ظنعٌؽ اًظٍء كىل املشبهٍ اًرلنٌخ اًرٍ اكرتطز االنرخبتبد، مم ذؽٌٌٍ ًومٌخ اًعوبن املشبسهٍن 

ٌذنثؤ تبًعٌنبسًٍىبد املشذلثخ.  يف االكرتاق 

 

 االنذخاةاخ عمليح عىل رسيعح نظزج

ًٌٍٍ/91 ذبسًخ إىل ذأظٌٌيب ٌذم َ،9106/أتشًٍ/91 يف تأفغبنعربن اًشئبظٌخ االنرخبتبد انللبد امللشس من هبن ً/9106،َ 

 اًرضًٌش أكٌلي ٌتعثج االنرخبتبد. مفٍطٌخ معؤٌيل ىٌوٍ يف اًرغًٌناد تلع إؼذاس اًرأظٌٍ أظثبة طمن ٌمن

 املبيض. اًلبَ يف املنللذح اًربملبنٌخ االنرخبتبد نربئغ إكالن ٌٍذأظ ذم اًفبدؼخ ٌاالؼرٌبي
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 كذدىم اًثبًغ االنرخبتبد مفٍطٌخ إداسح ىٌئخ أكظبء ترغًٌن سئبظٌب مشظٍمب غنٍ أرشف اًشئٌغ أصذس 9106مبسط/ ٌيف

 شخصب. 09

ًٌٍٍ/ شيش من ٌاًلرشًن اًصبمن يف  كذدىم ٌتٌغ اًعميٍسًخ ًشئبظخ املششؽٍن تٍن االنرخبتٌخ اًؽمالد تذأد 9106ً

 أن هٌل اًفشًم، يف اًذاخٌٌخ اًخالفبد تلع تعثج اًلمٌٌخ من انعؽج أمتش ؼنٌف مؽمذ املششؾ فشًم مششؽب. 05

ٍا كٌٍمٍ( اًؽم ٌنٍس أًوٍصي، ٌإتشاىٌم سظٍي، ٌصملٍ أتذايل، مؽمذ )شٌذا آخشًن أستلخ  فشًم مششؾ ًصبًؾ انعؽث

ًٌخ" "مؤظغ  غنٍ. أرشف مؽمذ اًذ

 11 منيم ٌهبن ٌاًخبسط، اًذاخٍ من مشاكج أًف 011 تؽظٍس االنرخبتبد، يف مششؾ 01 شبسن 9106َ/ظثرمرب/95 يف

 ىنبن هبن هٌل غنٍ، أرشف مؽمذ املششؾ فشًم من مشاكج أًف 11 ٌ كثذَن، كثذَن املششؾ ًفشًم ًرثم مشاكج أًف

 املرؽذح ٌاًٍالًبد املرؽذح ٌاألمم املعرلٌخ اإلداسادٌ  االنرخبتبد مفٍطٌخ ٌأكظبء املذين املعرمم منذٌيب من مشاكثٍن

 املنؼلخ. ٌدٌي املعبٌسح اًذٌي ظفشاء ٌتلع ٌإًشان ٌتشًؼبنٌب األمشًوٌخ

 

 :االكرتاع يوم دحدياخ

 األمنيح الذحدياخ -۱

 ؼشهخ ػبًثز ٌكذ املعٌؽخ. ٌامللبسطخ األفغبنٌخ اًؽوٍمخ تٍن اًؽشة فًٌ اشرذد ٌكز يف اًشئبظٌخ االنرخبتبد ذنللذ 

ٌا االنرخبتبد ملبػلخ اًشلج أفشاد من ػبًثبن  االنرخبتبد. تلمٌٌخ ًألخالي ٌظليم كصبسَ ظٌثزًٍن تأنيم ٌىذد

 مؤمتش يف خبًذ َن أظذ اًشلثٍ اًذفبق ٌصًش تأكٌلي ٌاًلبئم أنذسايب معلٍد اًذاخٌٌخ ٌصاسح تأكٌلي اًلبئم رصػ ٌكذ

ٍاد تأن صؽفٍ  ٌأطبفب أفغبنعربن، ٌالًبد ظمٌم يف نعثٍ تشوٍ اًلمٌٌخ أمن كىل بؾاًؽف كىل كذسد األمنٌخ اًل

ٍنش، ًٌٍظش، ذخبس، ٌالًبد يف أشذىب كىل هبنز امللبسطخ ذيذًذاد تأن  ٌفبسًبة، ٌظٍصظبن، ٌتورٌوب، ٌتورٌب، ٌه

 بة،ٌفبسً ٌغٍس، ٌتذخشبن، تغالن، يف ٌذفعًناد اشرثبهبد ؼصٍي ذفٌذ ذلبسًش ىنبن أن هٌل ٌكنذىبس. ٌهنذٌص

 ٌهبتٍ. ٌغضين

 شخص 14ٌ ظنٍد شالشخ ٌظشػ رشػٌٍن تؽٌبح أٌدد املعٌؽخ امللبسطخ ذفعًناد أن اًذاخٌٌخ ٌصاسح معؤٌي ٌأطبف

ٍاد أن إال مشهض، 4111 تٌغ أمنيب كىل تبًؽفبؾ االنرخبتبد مفٍطٌخ ػبًثز اًرٍ االكرتاق مشاهض كذد املذنٌٍن. من  اًل

 نعثخ ٌذُشوٍ مغٌلخ هبنز املشاهض ٌتلٌخ اكرتاق، مشهض 9125 كذد كىل ًٌؽفبؾ أمنٌخ ذذاتًن اذخزد اًؽوٍمٌخ األمنٌخ

 االكرتاق. مشاهض كذد معمٍق من ذلشًثب 11%

 وميدانيح دلنيح دحدياخ -۲

 األخَش املشوٌخ املٍاػنٍن. من هبف   كذد اًرصًٍز يف ًُشبسن ٌمل نعثٍ، أمن   تيب هبن اًرٍ اًٍالًبد إؼذَ هبتٍ

 ذم ًٌزا مرأخشح، ظبكخ يف املنبػم من هصًن يف املشاهض افرربػ ذم ؼٌض االنرخبتبد مفٍطٌخ إداسح طلف من تشصد

ٍائم إطبفٌرٍن. ًعبكرٍن االكرتاق صنبدًم إغالق مٍكذ ذأخًن  ٌنرٌعخ خبػئخ مشاهض إىل نُلٌز امللرتكٍن أظٌلء ك

ٍّد ٌمن ًٌرصًٍز، اًوصًنٌن ًٍُفم مل ًزًى ٌنٌخ. اًثٌبنبد لبكذحً صٍذً إطبفخ ًرم مل منيم ص  ٌمن اإلًورت
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 املخصصخ اآلًخ الظرخذاَ املٍؿفٍن إظبدح ٌكذَ اًثصمخ ذععٌٍ أظيضح يف ٌُظذد اًرٍ األكؼبي هزًى اًرؽذًبد

 ًزًى.

 يف ٌُظذد االنرخبتبد تلمٌٌخ أخٌّز اًرٍ اًرؽذًبد أهرب تأن TIFA تأفغبنعربن اًنضًيخ االنرخبتبد مؤظعخ رصؼز

ٍائم  املؤظعخ ذرصًؾ ٌفم امللرتكٍن. ألظٌلء األظيضح افرلذد ؼٌض املصٍذٍن ذععٌٍ ٌأظيضح امللرتكٍن أظٌلء ك

 فرلذدا األظٌلء كبمئخ أن املؤظعخ ذُظٌف املشوٌخ. ىزه تيب ٌُظذد ٌالًخ 13 تـ املشاهض من %55 نعثخ فئن املزهٍسح

 االكرتاق ملشاهض اًربتلخ املنبػم يف اًعوبن كذد تٍن فشٌق ٌُظذد أنً هٌل ًٌرصًٍز، املؤىٌٍن من اًوصًن ألظٌلء

ٍامئيب. يف املععٌخ األظٌلء ٌكذد  تٍالًخ امليبظشًن مبذًنخ ًٌرصًٍز شخص 151 كذد ُظعٍ املصبي ظثٌٍ كىل ك

ٍا أنيم كىل ًؤهذٌن ٌهٌيم شخص 9211 تٌغ االنرخبتبد ًٍَ يف املشاظلٍن كذد أن إال غضين،  يف أظٌلءىم ظعٌ

 املشهض. ىزا

 اركح الشعتيح الضئيلح يف الذصويراملش -۳

ًٌلٍ رًى ًشظم ًلذح أظثبة، منيب: أن اًشلج ًُلذ  يف ىزه املشح هبن كذد املصٍذٍن كٌٌال تشوٍ منلؼم اًنـًن، 

ًًٌٍبذً ًٌشٌن أن االنرخبتبد ذأيت تلذه يف  األىمٌخ، إال أن اًفشًم اًؽبهم مل ًنلذ ًيزا املؼٌج. اًعالَ أىم أ

ٌاظم يف انرخبتبد كبَ  َ إال أن مشبسهريم مل ذلم مؽٍ ذلذًش هٌل 9103اًعثج اًصبين ىٍ أن اًشلج شبسن تشوٍ 

ًٌلٍ  مل ذُصن نضاىخ نربئغ اًرصًٍز، ٌمن شم ُؼعمز كظٌخ صكبمخ اًثٌذ من كِثٍ ٌصًش اًخبسظٌخ األمشًيك. 

 ألمنٌخ ٌطلف اإلداسح يف كمٌٌخ االنرخبتبد أشّشا هزًى يف ذلٌٌٍ كذد املشبسهٍن يف االكرتاق.املشوالد ا

هٌل أن االؼرٌبي اًؽبصٍ يف االنرخبتبد اًربملبنٌخ املنللذح يف اًلبَ املبيض ذعثج يف انرصاف اًوصًنًن كن 

ٍا كٌٌٌٍن، هٌل أن كذد اًنعبء اًرصًٍز يف ىزا اًلبَ. ٌفم ذرصًؾ مؤظعخ االنرخبتبد اًنضًيخ فئن امللرتكٍن  هبن

ٌهنذىبس  ٌذخبس ٌفشاه  ٌهبتٍ  ٌنٌمشٌص ٌتذخشبن  املشبسهبد يف اًرصًٍز يف ٌالًبد خٍظز ٌتورٌب ٌظٍصظبن ٌغضين 

ٍاد  1413ٌرستٍ هُّن كٌٌالد. ٌصٌز أٌساق اًرصًٍز من كذد  مشهض اكرتاق إىل مشاهض اًٍالًبد، مشرمٌخ كىل أص

مالًٍن شخص، يف ؼٍن أن اًرلبسًش اًشظمٌخ  1اًلذد اإلظٌليل ًٌمصٍذٍن ًلشة من شخص، ًٌـيش أن  909110111

ٍائم االكرتاق ُمعثلب. 6ذفٌذ ذععٌٍ   مالًٍن شخص أظٌلءىم يف ك

 السيناريوهاخ املزدلتح

ًٌلٍ اًعثج يف هٍن اًفشًلٍن اظرؼبكب أن ًثعؼب  اًرعًٍم ًٌفشًلٍن املرنبفعٍن اًؽوٍمٌٍن ذم تشوٍ مٍّظم، 

ؼمالذيم االنرخبتٌخ أهرث من تلٌخ املششؽٍن ىٍ اظرغالًيم ًٌصالؼٌبد اًؽوٍمٌخ اًرٍ تأًذًيم، ٌؼبًٌب معبؼخ 

ًضكم هال اًفشًلٍن فٍصَو يف االنرخبتبد، إال أن نربئغ ىزه اًذٌسح ًن ذفشص كن فبئض  ٌظرنرلٍ اًلمٌٌخ إىل اًشٍغ 

 اًصبين.

ٍؼذىب أمش غًن ممون تبًنـش يف معشًبد األؼذاس اًعبتلخ ذلٌٍن سئٌغ اًعميٍسًخ ٌفم نربئغ صنبدًم االكرتاق ً

يف ىزا اًصذد. االؼرٌلي األكٍَ ىٍ أن إكالن اًنربئغ ظٌرأخش ٌظٌفيض رًى إىل نضاكبد شم ًؤٌي األمش إىل كشاس 
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را اًثٌز األتٌع. إرا اكرضمز اًٍالًبد املرؽذح األمشًوٌخ أن ًرم اًعالَ يف أفغبنعربن فعرُشوٍ ؼوٍمخ مؤكرخ، ٌإ 

 مل ًرليذ اًثٌز األتٌع تئؼالي اًعالَ يف أفغبنعربن فلىل األغٌج ظرُشوٍ ؼوٍمخ ائرالفٌخ يف أفغبنعربن.
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 اليوم العاملي للمعلم، ومعلمو أفغانسذان املحذاجون

 

َ كبَ مورج اًرلٌٌم 0663كبَ كثٍ خمغ ٌكرشًن ظنخ، ذم ذعمٌخ اًخبمغ من أهرٍتش تـبًٌٍَ اًلبملٍ ًٌملٌمٍن. يف 

ٌاًرٍ اشرتن يف ُكظًٍريب  ٌاألستلٍن  ٍنعوٍ( تللذ ظٌعرً اًشاتلخ  ٌاظرمش  012ٌاًصلبفخ اًربتم ًألمم املرؽذح )اًٌ ًٌخ  د

ٍنعوٍ اًلبَ يف رًى اًٍكز )فذسًوٍ مبًٍ(  املؤمتش من اًصبًض ؼرى اًصبمن من أهرٍتش، ٌكذ اكرتػ يف اًعٌعخ مذًش اًٌ

  َ  كبملٍ ًٌملٌمٍن.ترؽذًذ ًٍ

ٍا  ٍاظييب امللٌمٍن ًٌعرمل ذم ذلٌٍن اًربسًخ املزهٍس ًٍمب كبملٌب ًٌملٌمٍن ؼرى ذُيرم اًؽوٍمبد تبًصلٍتبد اًرٍ ً

ًٌٍن  ٌذعبستيم تغٌخ ذؼًٍش اًلؼبق اًرلٌٌمٍ. ًُؽرفٍ تبًٌٍَ اًلبملٍ ًٌملٌمٍن يف أفغبنعربن من كِثٍ معؤ آلسائيم 

أًف مذسظخ يف  05ٌمٍن األفغبن ًشروٍن أٌطبكيم امللٌشٌخ. ذرم إداسح شؤٌن نؽٍ تبًؽوٍمخ، يف ؼٍن أن أهرث املل

ٌذصٍ نعثخ اإلنبس تٌنيم إىل  991أفغبنعربن من كِثٍ   %.13أًف ملٌم ٌملٌمخ، 

ظنرؼشق يف ىزا امللبي إىل يشء من أٌطبق ملٌشخ امللٌمٍن، ٌٌكٍد اًؽوٍمخ ترؽعٍن ملٍمبد ؼٌبذيم، هٌل 

 ٍ  امٍ ذشدي أٌطبق امللٌمٍن يف أفغبنعربن.ظنعٌؽ اًظٍء كىل ك

 أوضاع املعلمني يف أفغانسذان

ٌاًلشفبء ًُلذٌن ٌؿٌفخ اًرذسًغ  اًنثٍ صىل َن كًٌٌ ٌظٌم أطفى كىل ٌؿٌفخ امللٌم أكـم اًرشف، هٌل أن اًلٌٌلء 

ٍ  إنعبين. ًُلشف اإلمبَ اًغضايل  ٌأػيش كم يف فؤاد اإلنعبن امللٌم تأنً شخص ًنفز هالمً  –سؼمً َن  –أفظٍ 
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ٌأشمٍ نشبغ إنعبين ٌرًى ألن  ٌسٌؼً فٌٍكـيب من ُظثبذيب. هٌل أن سظبًخ اًرلٌٌم يف املعرملبد امللبرصح ذُلذ أٌظم 

ٌاًرلٌٌم.  اًرلذَ مشىٍن تؽشهخ اًرتتٌخ 

ٌاخرٌبس ٌٌكٍ امللٌم، هٌل أن امللٌم ًظمن ٌظٍد امللنى يف ىًٍ خ اًنبشئ ًزا فئن ذشّوٍ ٌمنٍ املعرمم ًشذثؽ تؽشًخ 

ٌاكرصبدًخ كذًذح نُشًن إىل نضس  ًعًن  منيب فٌٌل  ٌاًشبة. إال أن ملٌمٍ أفغبنعربن ًُلبنٍن من صلٍتبد اظرٌلكٌخ 

 ًًل:

يف املعرملبد املرلذمخ ًرمرم امللٌمٍن مبوبنخ خبصخ ًٌرم اًرلبمٍ مليم كىل أنيم خًنح  املشاكل االجذامعيح:

ًٌٍن ال أفشاد املعرمم. أمب يف أفغبنعربن فئن  ٌاملعؤ ٍنيب هٌل أن اًلبدح  ٍا املوبنخ اًرٍ ًعرؽل امللٌمٍن مل ًنبً

ٍاء صلثخ من انلذاَ اًفصٍي اًذساظٌخ  ٌنيم، ًزا نعذ امللٌمٍن ًعلٍن ظبىذًن يف ذلٌٌم اًؼٌثخ يف ؿٍ أظ ًُلذس

ٌخ املشمٍكخ تٍن فئبد ٌاإلموبنٌبد اًرضٌسًخ األخشَ. ٌمن نبؼٌخ أخشَ نعذ أن امللٌمٍن ال ًؽـٍن تبملوبنخ االظرٌلك

ٌهبن من نربئغ رًى كضٌف تلع  ٌاًذًِيم،  اًشلج األخشَ، ًٌرم يف هصًن من األؼٌبن إىبنريم من اًؼٌثخ أٌ 

ٌاظرؽٌبء اًثلع اآلخش من اإلشيبس تٍؿٌفرً يف كؼبق اًرلٌٌم.  امللٌمٍن كن ٌؿٌفخ اًرلٌٌم 

بن امللٌشٌخ فعنعذ أنيم فبكذٌن ألدىن مرؼٌثبد اًؽٌبح إرا دكلنب اًنـش يف أٌطبق امللٌمٍن األفغ: املشاكل املاديح

ٌاذثيم  ٌاملؽربظخ يف املعرمم. ٌإرا أسدنب أن نلبسن أٌطبكيم امللٌشٌخ ٌس اًوشٌنخ، ًٌُلذٌن طمن اًفئبد اًفلًنح 

اًشيشًخ تأٌطبق امللٌمٍن يف اًذٌي املعبٌسح ٌدٌي اًلبمل األخَش فعنعذ أن امللبسنخ غًن ممونخ أصال. ًعنى 

ٌ  111دٌالس. أمب يف إًشان فئن امللٌم ًعنٍ ساذثب ًرتاٌػ تٍن  031ٌ  42مللٌمٍن يف أفغبنعربن ساذثب شيشًب ًرتاٌػ تٍن ا

ٌاذج امللٌمٍن يف اًعلٍدًخ ٌكؼش  3111إىل  9211دٌالس، ًٌثٌغ ساذج امللٌم يف اإلمبساد  311 ٌذلرتة ملبدًش س دٌالس، 

ٌاًثؽشًن من امللذاس املزهٍس.ان ٌاملوبنخ االظرٌلكٌخ اًيشخ ٌكٌلن  ٌاذج اًظئٌٌخ،  ٌاًش ٌاإلموبنٌبد،  لذاَ اًرعيٌالد 

ٌاملرمونٍن كٌمٌب من  ٍامٍ أدد إىل انرصاف األفشاد املرخصصٍن  ٌاًفعبد اإلداسي يف ذٍؿٌف امللٌمٍن ك ًٌملٌمٍن 

ٌاًٌؿٌفخ اًرلٌٌم.  ٌذلٌٌم اًفعبد اإلداسي  رٍ نرُشد يف اًلبَ املبيض ٌفم اًنربئغ اًرٍ ٌصٌز إًٌيب مفٍطٌخ موبفؽخ 

ٍا 21فئن ىنبن ملٌمٍن ُمععٌٍن ٌْىمٌٍن ٌ ٍا اًعبملخ مٌل ًُفٌذ أن نعثخ هثًنح منيم ًٌع % من امللٌمٍن مل ًذسظ

ٍا مرخصصٍن )ٌرًى ألنيم  31مرخصصٍن. هٌل أن املرؽذس تبظم ٌصاسح امللبسف أفبد أن كذد  أًف من امللٌمٍن ًٌع

ًٌألظف مل ذلذس ٌصاسح امللبسف كىل ذؼثٌم تشامغ ًشفم هفبءح ىؤالء امللٌمٍن. ٌمن خشًعٍ اًصبنًٍخ، أٌ ؼرى أدىن( 

ًٌن ًُخّشط ػٌثخ ًُغًنٌن املعرمم نؽٍ األفظٍ.  امللٌٍَ أن امللٌم اًفبكذ ًٌوفبءح ًن ًلذس كىل منؾ اًوفبءح ًؼالتً 

 الوعود الذي مل يذم دنفيذها

دًخ اًرٍ ًُلذميب املششؽٍن ًشئبظخ اًثالد يف أٌكبد اًؽمالد مصًن امللٌمٍن هبن ٌمبصاي ًلم طؽٌخ ًٌٍكٍد اًٍس 

االنرخبتٌخ. ؼرى ذٍصًم األسايض اًعونٌخ ًٌملٌمٍن اًزي ًُلذ من اًؽلٍق األظبظٌخ ًوٍ أرسح مل ًُنفز ؼرى اآلن. 

أسض ذم  أًف كؼلخ 69يف اذصبي ىبذفٍ مبشهض اًذساظبد رصؼز اًعٌذح نٍسًخ نضىخ املرؽذشخ تبظم ٌصاسح امللبسف أن 
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يم ٌشوبٌي امللٌمٍن، 0153ٌالًخ منز كبَ  94ذٍصًليب ًٌملٌمٍن يف  ىـ شـ ، ٌتعثج كذَ كذسح امللٌمٍن كىل تنبء منبًص

ٍا ًرغنٍن تبالىرٌلَ تلؼبق اًرلٌٌم  ذم إًلبف اًلمٌٌخ ؼبًٌب. يف ؼٍن أن كبدح ؼوٍمخ اًٍؼذح اًٍػنٌخ يف هٍ كبَ هبن

اًلؼبق اًيبَ. هٌل أن اًشئٌغ غنٍ اًرَض يف مؼٌم اًعنخ اًرلٌٌمٌخ اًعبسًخ  ٌذلبٌن ظمٌم اًلؼبكبد األخشَ مم ىزا

ٍاَ تأن  ترنفٌز ٌكٍده يف كؼبق اًرلٌٌم، إال أن شٌئب مل ًرؽعن يف ىزا اًصذد. ٌكذ هبن غنٍ كذ ذليذ كثٍ أستلخ أك

ٌخ إظوبن امللٌمٍن مشوٌخ إظوبن امللٌمٍن ظرُؽٍ يف غظٍن ظرخ أشيش، هٌل أهذ يف مؼٌم اًلبَ اًعبسي أن مشو

ٌاآلن تلذ مشٌس ظرخ أشيش ال نٌؽف أي  ٌاذج امللٌمٍن،  ظرُؽٍ ًٌُرخز اًلشاس ؼٌبًيب خالي شالشخ أشيش مم صًبدح يف س

ٌاذج نعثخ من امللٌمٍن. ٌاذج امللٌمٍن، تٍ ىنبن ذأخًن مٌؽٍؾ يف س  ذؼٍساد، ٌمل ذضدد س

 العوامل

ٍامٍ اًرٍ أدد إىل طٌبق ؼلٍق  امللٌمٍن كىل ٌظً اإلظٌلي: نُشًن ىنب إىل اًل

َ، إال أن 9110مم أن ىنبن ذؼٍساد همٌخ مٌؽٍؿخ ؼذشز يف كؼبق اًرلٌٌم تلذ كبَ ضعف إدارج الحكومح: 

ٌامللٌمٍن غًن املرخصصٍن ٌكذَ االىرٌلَ مبشبهٍ  ٌذٍؿٌف امللٌمٍن اًٍْىمٌٍن  ظبنج اًعٍدح ٌكظٌخ ٌظٍد اًفعبد 

ًٌيب  ٌاإلرشاف ٌطلف اًلذسح اًرنفٌزًخ ًذَ معؤٌيل كؼبق امللٌمٍن مبصاًز كظبًب تبسصح  اسذثبغ مثبرش تعٍء اإلداسح 

 اًرلٌٌم.

ؼٌض إن معرٍَ امللبسف صبس طؽٌخ ًالطؼشاة اًعٌبيس كىل أكىل معرًٍبد االضطزاب السيايس: 

ٍاظؼ ٌاً ًٌٌبد املرلٌلخ تلؼبق امللبسف ذُعنذ إىل األشخبص كىل أظبط اًلالكبد  خ. امللٌمٍن اًؽوٍمخ، ٌصبسد املعؤ

ٌا ُمظؼشٌن ًٌعشي خٌف األؼضاة اًعٌبظٌخ ُمشددًن  ٌاملعرمم ٌصبس ٌا تبًٍطم املٍظٍد يف اًؽوٍمخ  هزًى ذأشش

 شلبساد ظٍفبء، يف ؼٍن أن املوبن اًالئم تبمللٌم ىٍ اًفصٍ اًذسايس ال غًن.

لٌمٍن، ؼٌض ذم اظريذاف االطؼشاتبد األمنٌخ ذُشوٍ أؼذ أهرب اًرؽذًبد أمبَ املالحزب والذهديداخ األمنيح: 

ٌاملذاسط يف هصًن من األؼٌبن. اًعٌلكبد املعٌؽخ اًرٍ ذضكم سكبًخ ٌإداسح كؼبق اًرلٌٌم ذلٍَ تبإلرشاف  امللٌمٍن 

ٌنيم كىل  ٌاًضًبساد املٌذانٌخ دٌن ذنعٌم، ؼرى إنيم ًأخزٌن يف تلع املنبػم نعثب مبًٌخ من امللٌمٍن أٌ ًُعرب

 أكٌلي خبصخ تيم.

ٌذنبغم تٍن جهح مدافعح عن حلوق املعلمني: عدم وجود   من اًرؽذًبد يف ىزا اًصذد كذَ ٌظٍد ذنعٌم 

امللٌمٍن، ٌكنذمب ًلٍَ تلع امللٌمٍن تئرضاة كن اًلمٍ أٌ ذنـٌم مـبىشح فئن صٍذيم ال ًثٌغ إىل معبمم اًعمٌم. 

اًرضٌسي ذأظٌغ نلبتخ ملٌمٍن  ذأظٌغ نلبتخ امللٌمٍن يف ىشاد هبن منٍرظب ظٌذا ٌظذًشا تبالؼرزاء، ؼٌض تبد من

ٌذذافم كن ؼلٍكيم. ٌذلوغ صذاىم   شلثٌخ ذشمٍ ظمٌم اًلبمٌٍن يف ىزا اًلؼبق 
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