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 ةمدقم
ةيلاملا تانايبلا ضضرع -1 مقر
يدقنلا قفدتلا تانايب -2 مقر
 تاريغتلا ،ةيبسساحملا تاسسايسسلا -٣ مقر

ءاطخألاو ةيبسساحملا تاريدقتلا يف
 فرسص راعسسأا يف تاريغتلا راثآا -٤ مقر

ةيبنجألا تÓمعلا
ضضارتقإلا فيلاكت-5 مقر
ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا -6 مقر

ةلسصفنملاو
ةليمزلا تآاسشنملا يف تارامثتسسإلا -7 مقر
ةكرتسشم عيراسشم يف ضصسصحلا -8 مقر
ةيلدابتلا تÓماعملا نم داريإلا -9 مقر
 تايداسصتقإلا يف يلاملا ريرقتلا -01 مقر

عفترملا مخسضتلا تاذ
ءاسشنإلا دوقع -11 مقر
نوزخملا -21 مقر
راجيإلا دوقع -٣1 مقر
ريراقتلا دادعإا خيرات دعب ثادحألا -٤1 مقر
ةيرامثتسسإلا تاراقعلا -61 مقر
تادعملاو عناسصملاو تاكلتمملا -71 مقر
تاعاطقلا لوح ريراقتلا ميدقت -81 مقر
تامازتلإلا ،تاسصسصخملا -91 مقر

ةلمتحملا لوسصألاو

ةقÓعلا تاذ فارطألا نع تاحاسصفإلا -02 مقر
دقنلل ةدلوم ريغلا لوسصألا ةميق ضضافخنإا -12 مقر
عاطقلا لوح ةيلاملا تامولعملا نع حاسصفإلا -22 مقر

ماعلا يموكحلا
 ةيلدابتلا ريغ تÓماعملا نم داريإلا -٣2 مقر

(تÓيوحتلاو بئارسضلا)
 ةيلاملا تانايبلا يف ةنزاوملا تامولعم ضضرع -٤2 مقر
نيفظوملا عفانم -52 مقر
دقنلل ةدلوملا لوسصألا ةميق ضضافخنإا -62 مقر
 ةعارزلا -72 مقر
ضضرعلا :ةيلاملا تاودألا -82 مقر
ضسايقلاو فارتعإلا :ةيلاملا تاودألا -92 مقر
تاحاسصفإلا :ةيلاملا تاودألا -0٣ مقر
ةسسوململا ريغ لوسصألا -1٣ مقر
حناملا :تامدخلا ميدقت زايتمإا تابيترت -2٣ مقر

ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعمل دقنلا ضساسسأا
يبسساحملا يدقنلا ضساسسألا بجومب ةيلاملا ريراقتلا -

عم ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم ةقÓع
دادعإل ةيلودلا ريياعملاو ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم
ةيلاملا ريراقتلا

تايوتÙا لودج

يف ةيلودلا ةبساحملا ريياعم

ماعلا عاطقلا

International Public Sector 
Accounting Standards (IPSAS)
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طسسوألا قرسشلا تيوليد موقت
هتمهموبيتكلا اذه رادسصإاب

نم كلذو ماعلا عاطقلا ةمدخ
ةغللابضصخلم ريفوت لÓخ
ةبسساحملا ريياعمل ةيبرعلا
زيزعتل ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا
ماعلا عاطقلا لبق نم ةفرعملا
ةقÓعلا تاذ تاهجلاو
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ةمدقم

بيتكلا اذه رادسصإاب طسسوألا قرسشلا تيوليد موقت
لÓخ نم كلذو ماعلا عاطقلا ةمدخ هتمهمو
ةبسساحملا ريياعمل ةيبرعلا ةغللاب ضصخلم ريفوت
لبق نم ةفرعملا زيزعتل ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا
هاجتإا نإا .ةقÓعلا تاذ تاهجلاو ماعلا عاطقلا
نطولا يف ماعلا عاطقلا تآاسشنمو تاموكحلا
ىلا يدقنلا ضساسسألا نم لوحتلا روط يف يبرعلا
ريياعم نأاو يبسساحملا قاقحتسسلا ضساسسأا
ةلسضفملا يه ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا

ريياعملا هذه ينبت لÓخ نم هنأا امك .ًايملاع
ةيلاملا ريراقتلا ةدوج نيسسحت متي فوسس
ةبسساحملاو ،ةيفافسشلا زيزعتو ،ةلماسشلا
ضسسسألا نيب ةنراقملا قيقحتو ،ةلئاسسملاو
،ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيئاسصحلاو ةيبسساحملا
عاطقلا تآاسشنمو لودلا نيب ام ةنراقملا ةيلباقو
تامولعم ريفوتو ،رمتسسملا روطتلا فدهب ماعلا
تارارقلا عنسص تايلمعو ةيلاملا ةرادإÓل لسضفأا
 .ماعلا عاطقلا يف

يف ةبسساحملل رايعم1٣ نم بيتكلا اذه نوكتي
رايعمو قاقحتسسإلا ضساسسأا ىلع ماعلا عاطقلا

بجومب ةيلاملا ريراقتلا دادعإا ضصخي لقتسسم
يه ريياعملا هذهو يبسساحملا يدقنلا ضساسسألا
 .5102 رياني1 ىتح تردسص يتلا

يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم سسلجم نع ةذبن
ماعلا عاطقلا
عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم ضسلجم عسضي
ريياعم نيبسساحملل يلودلا داحتÓل عباتلا ماعلا

اهيلإا راسشي ماعلا عاطقلا تآاسشنمل ةبسساحم
رُقيو .ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعمب
عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم ضسلجم
تامولعم قيقحت نع ةجتانلا ةريبكلا عفانملاب
فلتخم يف ةنراقملل ةلباقو ةقسسانتم ةيلام

ةبسساحملا ريياعم نأاب دقتعيو تاسصسصختلا
يف ًايسسيئرً ارود بعلتسس ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا
 .عفانملا هذه قيقحت ةيناكمإا

ةبسساحملا ريياعم ضسلجم عسضو ،7991 ماع ذنمو
1٣ نم ةعومجم ردسصأاوماعلا عاطقلا يف ةيلودلا

ضساسسأÓل رايعمو ،قاقحتسسإلا ضساسسأا ىلع رايعم
ينبتل لوحتت يتلا لودلا دعاسسي يدقنلا
فلأاتيو .لماكلا قاقحتسسإلا ضساسسأا ىلع ةبسساحملا
ءاسضعأا نم عوطتم51 ً،اوسضع81 نم ضسلجملا
نيبسساحملل يلودلا داحتإلا يف ءاسضعألا تائيهلا
ةربخلاو ةبرجتلا يوذ روهمجلا نم ءاسضعأا ةثÓثو
.ماعلا عاطقلا يف ةيلاملا ريراقتلا دادعإا يف
ةيلاملا تارازو نم نيلثمم ضسلجملا مسضيو
،تاباسسحلا ةعجارمل ةيموكحلا تاسسسسؤوملاو
، ماعلا عاطقلا يف نيسسرامم نييئاسصخأاو
،ضسلجملا ءاسضعأا عيمج نييعت متي .نييميداكأاو
داحتلا ضسلجم لبق نم ،هبئانو ضسيئرلا مهيف امب
.نيبسساحملل يلودلا

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم تارادسصإا
،ةيبرعلا ةغللاب ريياعملل ةيلسصألا ةخسسنلا ،ماعلا

4102 ماع ةعبط

تارادسصإا باتك نيبسساحملل يلودلا داحتإلا رسشن
٤102 ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم
يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم ضسلجمل عباتلاو
ةيزيلجنلا ةغللاب٤102 وينوي يف ماعلا عاطقلا
نيبسساحملل يبرعلا عمجملا ةيعمج تماقو
يف ةيبرعلا ىلا هتمجرتب (ندرألا) نيينوناقلا
ةيلسصألا ةخسسنلا لكسشت .٤102 ربمفون/ربوتكا
تاحلطسصملل يسساسسألا عجرملا ةيبرعلا ةغللاب
ريياعمب ةقÓعلا تاذ ةيبرعلا ميهافملاو
 راسشملا ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
.بيتكلا اذه يف اهيلا



7
ةنسس نم رثكأا ةرتفل ةيلاملا تانايبلا ضضرع
.هنع حاسصفإلا بلطتي كلذ نإاف ،ةدحاو

تامازتلإلاو لوسصألا فينسصت ًةداع بلطتي•
.ةلوادتم ريغ وأا ةلوادتم تامازتلإاو لوسصأاك
نيع يف ةقحÓلا ثادحألا ذخؤوت ل ،ماع لكسشب
ريغ وأا ةلوادتمك دونبلا فينسصت دنع رابتعإلا

غلبم لك نع حاسصفإلا ةأاسشنملا ىلع .ةلوادتم
21 نم رثكأا دعب هديدسست وأا هليسصحت عقوتم
تامازتلإلاو لوسصألا دونبب قلعتي اميفً ارهسش
وأا اهليسصحت عقوتم غلابم نمسضتت يتلا
خيرات نمً ارهسش21 دعب وا لÓخ اهديدسست
.ريرقتلا

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم ددحي•
متي يتلا دونبلا نم ىندألا دحلا1 مقر ماعلا

نايب ،يلاملا زكرملا نايب ردسص يف اهسضرع
يفاسص يف تاريغتلا نايب ،يلاملا ءادألا
هيونتلا كلذكو ،ةيكلملا قوقح/لوسصألا
عيماجمو نيوانعو ةيفاسضإا دونب ديدحتل
.ةيعرف

نايب يف تافورسصملل ليلحت ضضرع نكمي•
اذإاو .اهتفيظو وأا اهتعيبط بسسح يلاملا ءادألا
بجي ،اهتفيظو بسسح تافورسصملا ضضرع مت
.اهتعيبط بسسح اهفينسصت ضضرع كلذك

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم ددحي
حاسصفإلا تابلطتمل ىندألا دحلا1 مقر ماعلا
تاحاسضيإلا هذه لمسشت نأا بجي .تاحاسضيإÓل
:لوح تامولعم
ةعبتملا ةيبسساحملا تاسسايسسلا-
ةيلمع يف ةرادإلا اهب تماق يتلا ماكحألا-

يتلاو ةأاسشنملل ةيبسساحملا تاسسايسسلا قيبطت
يف ةجردملا غلابملا ىلع ريبك رثأا اهل ناك
ةيلاملا تانايبلا

لبقتسسملاب ةقلعتملا ةيسسيئرلا تاسضارتفإلا-
ريغ تاريدقتلل ةيسسيئرلا رداسصملاو
ببسست دق ةمهم رطاخم لمحت يتلا ،ةدكؤوملا
ةجردملا ةميقلا ىلع ةيرهوج تÓيدعت
ةيلاملا ةنسسلا لÓخ تامازتلإلاو لوسصأÓل
ةمداقلا

ةأاسشنملل ينوناقلا لكسشلاو نطوملا-
ةأاسشنملا تايلمع ةعيبطل فسصو-
ةقلعتملا تاعيرسشتلا ةيعجرم-
ةأاسشنملاو ةرطيسسملا ةأاسشنملا مسسا-

ةيداسصتقإلا ةأاسشنملا ىلع ةيئاهنلا ةرطيسسملا

يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعمل قحلملا لمسشي•
نع ًايحيسضوت ًاسضرع1 مقر ماعلا عاطقلا
تانايبو ،يلاملا ءادألا تانايب ،يلاملا زكرملا
.ةيكلملا قوقح/لوسصألا يفاسص يف تاريغتلا

(عبتي) ةيلاŸا تانايبلا ضضرع -1 مقر رايعŸا
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ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

8002.

فدهلا

ريسضحت اهلÓخ نم متي يتلا ةقيرطلا نايب
ضساسسأا بجومب ةماعلا ضضارغأÓل ةيلاملا تانايبلا
نأاسشب تاداسشرإلا ًانمسضتم ،يبسساحملا قاقحتسسإلا

نم ىندألا دحلاو ةيلاملا تانايبلا هذه لكيه
.اهاوتحمب ةسصاخلا تابلطتملا

سصخلملا

دادعإا اهيلع موقي يتلا ةيسساسسألا ئدابملا•
ةيرارمتسسا كلذ يف امب ،ةيلاملا تانايبلا
قاقحتسسإلا ضساسسأاو ،ضضرعلا قاسستاو ،ةأاسشنملا
.عيمجتلاو ،ةيداملاو ،يبسساحملا

لك ةيلاملا تانايبلل ةلماكلا ةعومجملا مسضت•
:نم
يلاملا زكرملا نايب-
يلاملا ءادألا نايب-
قوقح/لوسصألا يفاسص يف تاريغتلا نايب-

ةيكلملا
يدقنلا قفدتلا نايب-
قداسصملا اهتنزاوم ةأاسشنملا رفوت امدنع-

ةردقملا غلابملا نيب ةنراقم ،روهمجلل اهيلع
وأا لسصفنم يفاسضا يلام نايبك امإا ةيلعفلاو
ةيلاملا تانايبلا يف ةنزاوم دومعك

تاسسايسسلاب ًاسصخلم لمسشت يتلا تاظحÓملا-
ةيريسسفتلا تاظحÓملاو ةماهلا ةيبسساحملا
 ىرخألا

عم ةيلاملا اهتانايب قفاوتت يتلا ةأاسشنملا مزتلت•
ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم

اذهل طورسشم ريغو حيرسص نايب ميدقتب
نأا نÓعإلا زوجي ل .تاحاسضيإلا يف مازتلإلا
ةبسساحملا ريياعم عم ةقفاوتم ةيلاملا تانايبلا
عم قفاوتت مل ام ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا

.ةيلودلا ةيبسساحملا ريياعملا تابلطتم عيمج

،تابولطملاو لوسصألا ةسصاقم زوجي ل•
تناك اذإا لإا ،فيراسصملاو تاداريإلاو
رايعم بسسح ةبولطم وأا اهب حومسسم ةسصاقملا

.ماعلا عاطقلا يف رخآا يلود ةبسساحم

ةقباسسلا ةرتفلل ةنراقملا تامولعم ضضرع بجي•
ةيلاملا تانايبلا يف ةنيبملا غلابملا عيمجل
ةنراقملا تامولعم جاردإا بجي .تاحاسضيإلاو
تانايبلا مهفل ًامئÓم كلذ نوكي امدنع
ضضرعلا ليدعت ةلاح يف .ةيلاحلا ةرتفلل ةيلاملا
غلابم فينسصت ةداعإا بجي ،فينسصتلا وأا
غلبمو ةعيبط نع حاسصفإلا بجيو ،ةنراقملا
.فينسصت ةداعإا يأا ببسسو

/لوسصألا يفاسص يف تاريغتلا نايب حسضوي•
/لوسصألا يفاسص يف تاريغتلا عيمج ةيكلملا

.ةيكلملا قوقح

.ًايونسس ماع لكسشب ةيلاملا تانايبلا دادعإا متي•
متو ،ةنسسلا ةياهن خيرات رييغت مت لاح يف

ةيلاŸا تانايبلا ضضرع -1 مقر رايعŸا
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ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

8002.

فدهلا
رييغتو رايتخل ةمزÓلا ريياعملا ديدحت
ةيبسساحملا ةجلاعملا عم ،ةيبسساحملا تاسسايسسلا
،تاسسايسسلا هذه يف تاريغتلا نع حاسصفإلاو
حيحسصتو ،ةيبسساحملا تاريدقتلا يف تارييغتلا
.ءاطخألا

سصخلملا

يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم بايغ لاح يف•
ىلع ددحم لكسشب قبطنت يتلا ماعلا عاطقلا
بجي ،ىرخأا فورظ وأا ثادحألا وأا تÓماعملا

ريوطت يف اهريدقت مادختسسا ةرادإلا ىلع
اهنع جتني يتلا ةيبسساحملا ةسسايسسلا قيبطتو
:تامولعم
ذاختا يف نيمدختسسملا تاجايتحاب قلعتت-

 ةيداسصتقإلا تارارقلا
:ةيلاملا تانايبلا نأا ثيحب ،ةقوثوم-

ºيلاملا ءادألاو يلاملا زكرملا قدسصب لثمت
ةأاسشنملل ةيدقنلا تاقفدتلاو

ºماعملل يداسصتقإلا رهوجلا ضسكعتÓت
طقف ضسيلو ،ىرخألا فورظلاو ثادحألاو
ينوناقلا لكسشلا

ºزايحنإلا نم ولخت يأا ،ةيدايح نوكت

ºةمكحلاب فسصتت

ºةيداملا يحاونلا عيمج نم ةلمتكم

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم فسصي•
رايتخل يمرهلا لسسلسستلا٣ مقر ماعلا
:يلاتلا بيترتلاب ةيبسساحملا تاسسايسسلا
،ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم-

تابلطتمو تاداسشرإا يأا رابتعإلاب ذخألا عم
ةقÓع تاذ

يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم بايغ يف-
،رسشابم لكسشب قيبطتلل ةلباقلا ماعلا عاطقلا
يف تاداسشرإلاو تابلطتملا ىلإا رظنلا متي
ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم
؛ةقÓع تاذو ةهباسشم اياسضق لوانتت يتلا
ضسايق ،فارتعإلا ريياعم ،تافيرعتلا
فيراسصملاو تاداريإلا ،تامازتلإلا ،لوسصألا
ىرخألا ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم يف ةنيبملا
ماعلا عاطقلا يف

رابتعإلا نيعب ًاسضيأا ةرادإلا ذخأات نأا نكمي-
عسضو تائيه نع ةرداسصلا تاحيرسصتلا
يف ةلوبقملا تاسسرامملاو ىرخألا ريياعملا
ضصاخلا وأا ماعلا عاطقلا

مجسسنم لكسشب ةيبسساحملا تاسسايسسلا قيبطت•
.ةهباسشملا تÓماعملل

اذإا طقف ةيبسساحملا ةسسايسسلا يف رييغت ءارجإا•
ريياعم دحأا لبق نم ًابولطم كلذ ناك
هنأا وأا ،ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
.ةلسص رثكأاو ةقوثوم تامولعم ىلإا يدؤوي

ةيبسساحملا ةسسايسسلا يف رييغتلا ناك اذإا•
ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم دحأا لبق نم ًابولطم
ةلحرملا تابلطتم عابتا متي ،ماعلا عاطقلا يف
اذإا وأا ،اهنم يأا ديدحت متي مل اذإا .ةيلاقتنإلا

يف تاÒغتلا ،ةيبسساÙا تاسسايسسلا -٣ مقر رايعŸا
ءاطخألاو ةيبسساÙا تاريدقتلا
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ذافنلا خيرات
ويلوي1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

1002.

فدهلا
ةيخيراتلا تاريغتلا لوح تامولعم ضضرع بلطتي
عاطقلا ةأاسشنم يف دقنلا تافدارمو دقنلا يف
يتلا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب لÓخ نم ماعلا
ًاقفو ةرتفلا هذه لÓخ هذه تاقفدتلا فنسصت

.ةيليومتلاو ةيرامثتسسإلاو ةيليغسشتلا ةطسشنأÓل

سصخلملا

Óًيلحت نمسضتي نأا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب ىلع•

لÓخ دقنلا تافدارمو دقنلا يف تاريغتلل
ةيليغسشتلا ةطسشنألا بسسح ةفنسصم ،ةرتفلا
.ةيليومتلاو ةيرامثتسسإلاو

ةريسصق تارامثتسسإلا دقنلا تافدارم لمسشت•
خيرات نم رهسشأا ةثÓث نم لقأا) لجألا
غلابم ىلإا ةلوهسسب ليوحتلل ةلباق ،(ذاوحتسسإلا
يف ةماه ريغ رطاخمل عسضختو ،ةددحم ةيدقن
نمسضتت ل ،ماع لكسشب .ةميقلا يف ريغتلا
.مهسسألا يف تارامثتسسإلا

ةطسشنأÓل ةيدقنلا تاقفدتلا نايب ضضرع متي•
رسشابملا بولسسألا امإا مادختسساب ةيليغسشتلا

.رسشابملا ريغ بولسسألا وأا (لسضفم)

مدقت يتلا ماعلا عاطقلا تآاسشنم رايعملا عجسشي•
لوح رسشابملا بولسسألا مادختسساب ريراقتلا
ةطسشنألا نع ةئسشانلا ةيدقنلا تاقفدتلا

زجعلا/ضضئافلل ةقباطم ميدقت ىلع ةيليغسشتلا
يفاسص عم ةيداعلا ةطسشنألا نم نيئسشانلا
.ةيليغسشتلا ةطسشنألا نم يدقنلا قفدتلا

نم ةيدقنلا تاقفدتلا نع حاسصفإلا زوجي•
ةعوفدملاو ةسضوبقملا حابرألا ةبسصنأاو دئاوفلا
،ةيليغسشت ةطسشنأاك اهفينسصت متيو ،ةدح ىلعٍ لك
.ةيليومت وأا ةيرامثتسسإا

نع ةجتانلا ةيدقنلا تاقفدتلا فينسصت متي•
مل ام ةيليغسشتك ضضئافلا يفاسص ىلع بئارسضلا
ةطسشنأاك ديدحتلا هجو ىلع اهفينسصت نكي
.ةيرامثتسسإا وأا ةيليومت

مدختسسملا فرسصلا رعسس نوكي نأا بجي•
نع ةجتانلا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمجرتل
لوعفملا يراسس ةيبنجألا تÓمعلاب تÓماعملا
.ةيدقنلا تاقفدتلا خيراتب

ةيلامجإلا ةيدقنلا تاقفدتلا ضضرع بجي•
تادحولا داعبتسسإاو ذاوحتسسإلاب ةقلعتملا
ىرخألا ليغسشتلا تادحوو ةرطيسسلل ةعسضاخلا
ةطسشنأاك اهفينسصت متيو لسصفنم لكسشب
نع ددحم لكسشب حاسصفإلا عم ،ةيرامثتسسإا

.ةيفاسضإا تامولعم

يتلا ليومتلاو رامثتسسإلا تÓماعم داعبتسسإا متي•
تاقفدتلا نايب نم دقنلا مادختسسإا بلطتت ل
لكسشب اهنع حاسصفإلا بجي نكلو ،ةيدقنلا

.لسصفنم

يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعمل قحلملا لمسشي•
تانايبل ًايحيسضوت ًاسضرع2 مقر ماعلا عاطقلا
.يدقنلا قفدتلا

 يدقنلا قفدتلا تانايب -2 مقر رايعŸا
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ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

0102.

فدهلا
تÓمعلاب تÓماعملل ةيبسساحملا ةجلاعملا حرسش
.ةأاسشنملل ةيجراخلا تايلمعلاو ةيبنجألا

سصخلملا

ةلمع - ةأاسشنملل ةيفيظولا ةلمعلا ديدحت ،ًلوأا•
.اهيف لمعت يتلا ةيسسيئرلا ةيداسصتقإلا ةئيبلا

ةيبنجألا ةلمعلا دونب عيمج ةمجرت ،كلذ دعب•
:ةيفيظولا ةلمعلا ىلإا
مادختسساب ليجسستلا متي ،ةلماعملا خيراتب-

فارتعإلا دنع يروفلا فرسصلا رعسس
يلوألا ضسايقلاو

:ةقحÓلا ريراقتلا خيراتب-

ºغإلا لدعم مادختسسإاÓةيدقنلا دونبلل ق

ºماعمل فرسصلا راعسسأا مادختسسإاÓدونبلا ت
ةيخيراتلا ةفلكتلاب ةجردملا ةيدقنلا ريغ

ºمييقتلا خيراتب فرسصلا راعسسأا مادختسسإا
ةميقلاب ةجردملا ةيدقنلا ريغ دونبلل
ةلداعلا

نع ةجتانلا ليوحتلا قورفب فارتعإلا متي-
فلتخي رعسسب اهتمجرتو ةيدقنلا دونبلا ةيوسست

وأا ضضئافلاب يلوألا فارتعإلا دنع رعسسلا نع

راعسسأا تاقورف :دحاو ءانثتسساب ،زجعلا
يتلا ةيدقنلا دونبلا نع ةجتانلا فرسصلا

،ةأاسشنملا رامثتسسا يفاسص نم ءزج لكسشت
تانايبلا يف ةيبنجأا ةيلمع يف ،ريرقتلا ةدعم
ةيبنجألا ةيلمعلا لمسشت يتلا ةدحوملا ةيلاملا
قوقح/لوسصألا يفاسص يف لسصفنم دنب يف
يف تاقورفلا هذهب فارتعإلا متي ،ةيكلملا
يفاسص داعبتسسإا دنع زجعلا وأا ضضئافلا
رامثتسسإلا

يلاملا زكرملاو لامعألا جئاتن ليوحت متي•
نوكت ل يتلا ةأاسشنملل ةيجراخلا تايلمعلل

يلاع داسصتقا يف ضضرع ةلمع ةيفيظولا اهتلمع
مادختسساب ةفلتخم تÓمع ىلإا مخسضتلا
:ةيلاتلا تاءارجإلا
نايب لكل تامازتلإلاو لوسصألا ليوحت متي-

غلابملا كلذ يف امب يأا) يلام زكرم
كلذ نايب خيرات يف لافقإلا رعسسب (ةنراقملا
يلاملا زكرملا

نايب لكل فيراسصملاو تاداريإلا ليوحت متي-
(ةنراقملا غلابم كلذ يف امب يأا) يلام ءادأا

خيراوت يف فرسصلا راعسسأا ضساسسأا ىلع
تÓماعملا

ةجتانلا لدابتلا تاقورف ةفاكب فارتعإلا متي-
يفاسص يف لسصفنم رسصنع اهنأا ىلع
ةيكلملا قوقح/لوسصألا

جئاتنلا ليوحت دنع ةسصاخ دعاوق قيبطت متي•
اهتلمع نوكت يتلا ةأاسشنملل يلاملا زكرملاو
يلاع داسصتقاب ةسصاخ ةلمع ةيفيظولا
.مخسضتلا

راعسسأايف تاÒغتلا راثآا -٤ مقر رايعŸا
ةيبنجألا تÓمعلا فرسص
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لكسشب ةيبسساحملا ةسسايسسلا يف رييغتلا ناك

نم يعجر رثأاب رييغتلا قيبطت بجي ،يعوط
ناك اذإا .ةقباسسلا تارتفلا ضضرع ةداعإا لÓخ
رثألا ضضرع متي ،يلمع ريغ نايبلا ةداعإا
قوقح/لوسصألا يفاسص يف ريغتلل يمكارتلا
ريغ يمكارتلا رثألا ديدحت ناك اذإا .ةيكلملا

رثأاب ةديدجلا ةسسايسسلا قيبطت متي ،نكمم
.يلبقتسسم

ىلع) ةيبسساحملا تاريدقتلا يف تارييغتلا•
يجاتنإلا رمعلا يف رييغتلا ،لاثملا ليبسس
وأا ،ةيلاحلا ةرتفلا يف بسستحت (لسصأÓل
ةداعإا نودب) ةيلبقتسسملاو ةيلاحلا تارتفلا
.(اهنايب

ةسسايسسلا يف رييغتلا نيب زييمتلا ناك لاح يف•
ةيبسساحملا تاريدقتلا يف ريغتلاو ةيبسساحملا

يف رييغتك رييغتلا عم لماعتلا متي ،حسضاو ريغ
.يبسساحملا ريدقتلا

ةرتفلل ةيداملا ءاطخألا عيمج حيحسصت بجي•
نم ىلوألا ةعومجملا يف يعجر رثأاب ةقباسسلا
دعب رادسصإÓل ةدمتعملا ةيلاملا تانايبلا
ضضرع ةداعإا لÓخ نم ،ءاطخألا هذه فاسشتكا
ةقباسسلا (تارتفلا) ةرتفلل ةنراقملا غلابملا
عقو اذإا وأا ،أاطخلا اهيف عقو يتلا ةسضورعملا
نم ،ةسضورعم ةقباسس ةرتف لوأا لبق أاطخلا

يف ةيحاتتفإلا ةدسصرألا ضضرع ةداعإا لÓخ
.ةسضورعم ةقباسس ةرتف لوأل يلاملا زكرملا نايب

،ةيبسساÙا تاسسايسسلا -٣ مقر رايعŸا
 ةيبسساÙا تاريدقتلايف تاÒغتلا
(عبتي)ءاطخألاو



31
ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

8002.

فدهلا
ةيلاملا تانايبلا ضضرعو دادعإا تابلطتم حرسش
أادبمل ًاقفو ةيداسصتقإا ةأاسشنمل ةدحوملا
ةبسساحملا ةيفيك ديدحتلو قاقحتسسإلا
،اهيلع رطيسسملا تآاسشنملا يف تارامثتسسÓل
ةكرتسشملا ةرطيسسلل ةعسضاخلا تآاسشنملاو
ةيلاملا تانايبلا يف ةليمزلا تآاسشنملاو
.ةلسصفنملا

سصخلملا

رطيسسم ةأاسشنم يه اهيلع رطيسسملا ةأاسشنملا•
مسسإاب ةفورعملاو ،ىرخأا ةأاسشنم لبق نم اهيلع
ىلع ةردقلا يه ةرطيسسلا .ةرطيسسملا ةأاسشنملا
.ةيليغسشتلاو ةيلاملا تاسسايسسلا يف مكحتلا
ةيلاملا تانايبلا يه ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا
ةأاسشنملا) ةيداسصتقإا ةأاسشنمب ةسصاخلا
رطيسسملا ةعمجملا تآاسشنملاو ةرطيسسملا

ةأاسشنمب ةسصاخ اهنأا ىلع ضضرعت يتلاو (اهيلع
.ةدرفم

ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا نمسضتت نأا بجي•
دوجو دنع لإا ،اهيلع رطيسسملا تآاسشنملا عيمج
:نأا ىلع ليلد

ةأاسشنملا نأل ةتقؤوم نوكتسس ةرطيسسلا-
اهيلع ذاوحتسسإلا مت اهيلع رطيسسملا
اهعيب ضضرغب ةيرسصح ةروسصب اهب ظفتحمو

ذاوحتسسإلا خيرات نمً ارهسش رسشع ينثإا لÓخ
يرتسشم نع ثحبلاب ةرادإلا موقت-

لمعت اهيلع رطيسسم ةأاسشنم يأا ءانثتسسإا متي ل•
متي ل .لاومألا ليوحتل لجألا ةليوط دويق تحت
ةيلمع نم اهيلع رطيسسم ةأاسشنم يأا ءانثتسسإا
تاطاسشنل ةهباسشم ريغ اهتاطاسشن نأل ديحوتلا

.ةيداسصتقإلا ةأاسشنملا نمسض ىرخأا تآاسشنم

تاداريإلاو تÓماعملاو ةدسصرألا داعبتسسا متي•
ةأاسشنملا نمسض تآاسشنملا نيب فيراسصملاو
.لماكلاب ةيداسصتقإلا

مادختسساب ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإا متي•
ةلثامملا تÓماعملل ةدحوم ةيبسساحم تاسسايسس
.ةلثامم فورظ يف ىرخألا ثادحألاو

تآاسشنملل ريراقتلا خيراوت ديزت نأا نكمي ل•
نم رهسشأا ةثÓث نم رثكأا نع اهيلع رطيسسملا
.ةرطيسسملا ةأاسشنملا ريرقت خيرات

نايبلا يف ةيلقألا ضصسصح ضضرعتنأا بجي•
يفاسص نمسض يلاملا زكرملل دحوملا
نع لسصفنم لكسشب ،ةيكلملا قوقح/لوسصألا

ةأاسشنملل ةيكلملا قوقح/لوسصألا يفاسص
تاداريإا ضسايق يف اهمسصخ متي لو ،ةرطيسسملا
،كلذ عمو .ةيداسصتقإلا ةأاسشنملا تافورسصم وأا
ةأاسشنملا يف زجعلا وأا ضضئافلا عيزوت متي
يف ةيبلغألاو ةيلقألا ضصسصح نيب ةيداسصتقإلا
.يلاملا ءادألا نايب

ةأاسشنملل ةلسصفنملا ةيلاملا تانايبلا يف•
ةفاك ىلع ةبسساحملا متت ،ةرطيسسملا
اهيلع رطيسسملا تآاسشنملا يف تارامثتسسإلا
امإا ةكرتسشملا عيراسشملاو ةليمزلا تآاسشنملاو
 ةفلكتلاب وأا ةيكلملا قوقح ةقيرط مادختسساب
.ةيلام تاودأاك وأا

ةدحوŸا ةيلاŸا تانايبلا -6 مقر رايعŸا
ةلسصفنŸاو
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ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

1002.

فدهلا
.ضضارتقإلا فيلاكتل ةيبسساحملا ةجلاعملا حرسش

سصخلملا

ءافطإا ،ةدئافلا ضضارتقإلا فيلاكت لمسشت•
ةقلعتملا تاوÓعلا وأا تاموسصخلا
ةيوناثلا فيلاكتلا ءافطإاو ،تاسضارتقإلاب
.تاسضارتقإلا بيترتب قلعتي اميف ةدبكتملا

ةيبسساحملا تاجلاعملا نم نينثإا كانه•
:اهب حومسسملا
فيلاكت ةفاك ليمحت :فيراسصملا جذومن-

يتلا ةرتفلا يف فيراسصملا ىلع ضضارتقإلا
اهيف اهدبكت متي

ضضارتقإلا فيلاكت ةلمسسر :ةلمسسرلا جذومن-
لوسصأا ءاسشنإا وأا كÓتمل ةرسشابم ىزعت يتلا

لمتحملا نم نوكي امدنع طقف نكلو ،ةلهؤوم
ةيداسصتقإا عفانم فيلاكتلا هذه نع جتني نأا

نكميو ،ةأاسشنملل ةمدخ ةيناكمإا وأا ةيلبقتسسم
ليجسست متيو .قوثوم لكسشب فيلاكتلا ضسايق

ل يتلا ىرخألا ضضارتقإلا فيلاكت عيمج

دنع فورسصمك ةلمسسرلا طورسش يفوتسست
اهدبكت

،ةلمسسرلا جذومن ةأاسشنملا ىنبتت امدنع-
قسستم لكسشب ةجلاعملا كلت قبطنت نأا بجيف
ىزعت يتلا ضضارتقإلا فيلاكت ةفاك ىلع
ةفاك جاتنإا وأا ءاسشنإا وأا كÓتما ىلإا ةرسشابم
متي .ةأاسشنملا كلتب ةسصاخلا ةلهؤوملا لوسصألا

رامثتسسإلا نع جتانلا رامثتسسإلا لخد مسصخ
ةيلعفلا ضضارتقإلا فيلاكت نم تقؤوملا

ةرتف بلطتت يتلا لوسصألا يه ةلهؤوملا لوسصألا•
وأا دوسصقملا مادختسسإÓل ةزهاج اهلعجل ةينمز
بتاكملا ينابم كلذ ىلع ةلثمألا نمو .عيبلا
لثم ةيتحتلا ةينبلا لوسصأاو تايفسشتسسملاو
ضضعبو ،ةقاطلا ديلوت قفارمو روسسجلاو قرطلا
.نوزخملا

متو ماعلا مادختسسإÓل لاومألا ضضارتقا مت اذإا•
،لهؤوم لسصأا ىلع لوسصحلا ضضرغل اهمادختسسا
حجرملا طسسوتملا) ةلمسسرلا لدعم قيبطت متي
ضضورقلا ىلع ةقبطملا ضضارتقإلا فيلاكتل
لÓخ ماعلا مادختسسإÓل ةددسسملا ريغ ةمئاقلا
هذه لÓخ ةدبكتملا تاقفنلا ىلإا (ةرتفلا
ضضارتقإلا فيلاكت غلبم ديدحتل ،ةرتفلا
.ةلمسسرلل ةلهؤوملا

ضضاÎقإلا فيلاكت-5 مقر رايعŸا



51
ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

8002.

فدهلا
ضصسصحلل ةمزÓلا ةيبسساحملا ةجلاعملا حسضوي
لكايهلا نع رظنلا ضضغب ،ةكرتسشملا عيراسشملا يف
.كرتسشملا عورسشملا ةطسشنأل ةينوناقلا لاكسشألا وأا

سصخلملا

نوكي يتلا تارامثتسسإلا عيمج ىلع قبطني•
ناك اذإا لإا ةكرتسشم ةرطيسس اهيف رمثتسسملل
:رمثتسسملا
رطاخم تاوذ لام ضسأار تاسسسسؤوم-
نامتئإا قيدانسصو كرتسشم رامثتسسإا قيدانسص-

قيدانسص كلذ يف امب ةهباسشم تآاسشنمو
ضساقت يتلا رامثتسسإلاب ةطبترملا نيمأاتلا
يف تارييغتلاب فارتعإلا عم ،ةلداعلا ةميقلاب
ةرتف يف زجعلا وأا ضضئافلا يف ةلداعلا ةميقلا
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعمل ًاقفو رييغتلا
فارتعإلا لوانتي يذلا92 مقر ماعلا عاطقلا
.اهسسايقو ةيلاملا تاودألاب

بيترت يه كرتسشملا عورسشملل ةيسسيئرلا ةمسسلا•
ءارجإل رثكأا وأا ناكراسشم هبجومب مزتلي مزلم
نكمي .ةكرتسشم ةرطيسسل عسضخي يذلا طاسشنلا
تحت تايلمعك ةكرتسشملا عيراسشملا فينسصت

ةرطيسسلا تحت لوسصألاو ةكرتسشملا ةرطيسسلا
ةرطيسسلا تحت تآاسشنملاو ةكرتسشملا
ةيبسساحم تاجلاعم قيبطت متي .ةكرتسشملا

.عيراسشملا هذه نم عون لكل ةفلتخم

فرتعي :ةكرتسشم ةرطيسس تحت تايلمع•
اهيلع رطيسسي يتلا لوسصألاب كراسشملا
اهدبكتي يتلا تامازتلإلاو فيراسصملاو
هتانايب نم xلك يف ،ققحملا لخدلا نم هبيسصنو
.ةدحوملاو ةلسصفنملا ةيلاملا

كراسشملا فرتعي :ةكرتسشم ةرطيسس تحت لوسصأا•
تحت لوسصألا يف هتسصحب ةيلاملا هتانايب يف
،ةدبكتم تامازتلإا ةيأا ،ةكرتسشملا ةرطيسسلا
كارتسشإلاب ةدبكتم تامازتلإا ةيأا نم هتسصحو
وأا عيب نم لخدلاو نيرخآلا نيكراسشملا عم
كرتسشملا عورسشملا جاتنإا نم هتسصح مادختسسا
لبق نم ةدبكتملا تافورسصملا نم هتسصحو
ةدبكتملا تافورسصملاو ،كرتسشملا عورسشملا
عورسشملا يف هتسصحب قلعتي اميف رسشابم لكسشب
نم لك ىلع دعاوقلا هذه قبطنت .كرتسشملا
.ةدحوملاو ةلسصفنملا ةيلاملا تانايبلا

حمسسي :ةكرتسشملا ةرطيسسلا تحت تآاسشنم•
:امهو ةيبسساحملا تاسسايسسلا نم نينثا قيبطتب
،ةقيرطلا هذه بجومب :يبسسانتلا ديحوتلا-

هتسصح كراسشملل يلاملا زكرملا نايب لمسشي
كرتسشم لكسشب اهيلع رطيسسملا لوسصألا نم
اهنع لوؤوسسملا تامازتلإلا نم هتسصحو
يلاملا ءادألا نايب مسضي .ةكراسشملاب
تافورسصمو تاداريإا نم هتسصح كراسشملل
ةكرتسشملا ةرطيسسلا تحت ةأاسشنملا

يف حسضوم وه امك ،ةيكلملا قوقح ةقيرط-
ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم
.7 مقر

ذاوحتسسإلامت هنأا ىلع ليلد كانه نوكي امدنع•
يرسصح لكسشب اهب ظافتحإلاو ةسصحلا ىلع
خيرات نم اًرهسش رسشع ينثإا لÓخ اهعيب فدهب
نع يدج لكسشب ثحبت ةرادإلا نأاو ذاوحتسسإلا

اهب ظفتحمك ضصسصحلا فينسصت متي ،يرتسشم
رايعمل ًاقفو اهتبسساحم متيو ،ةرجاتملل
92 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
.ةيلاملا تاودألا ضسايقو فارتعإلا لوانتي يذلا

عيراسشميف ضصسص◊ا -8 مقر رايعŸا
ةكÎسشم
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ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

8002.

فدهلا
يف رمثتسسم لبق نم تارامثتسسإلا ةبسساحم حرسش
يف رامثتسسإلا يدؤوي ثيح ،ةليمزلا تاكرسشلا
ىلع ةيكلم ةسصحب ظافتحإلا ىلا ةليمز ةكرسش
يمسسر ةيكلم قوقح لكيه وأا ةمهاسسم ةسصح لكسش
.رخآا

سصخلملا

نوكي يتلا تارامثتسسإلا عيمج ىلع قبطني•
ناك اذإا لإا ماه ريثأات اهيف رمثتسسملل
:رمثتسسملا
رطاخم تاوذ لام ضسأار تاسسسسؤوم-
نامتئإا قيدانسصو كرتسشم رامثتسسإا قيدانسص-

قيدانسص كلذ يف امب ةهباسشم تآاسشنمو
ضساقت يتلا رامثتسسإلاب ةطبترملا نيمأاتلا
يف تارييغتلاب فارتعإلا عم ،ةلداعلا ةميقلاب
ةرتف يف زجعلا وأا ضضئافلا يف ةلداعلا ةميقلا
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعمل اًقفو رييغتلا
فارتعإلا لوانتي يذلا92 مقر ماعلا عاطقلا
اهسسايقو ةيلاملا تاودألاب

نم فدهلا نأا ىلع ليلد كانه نوكي امدنع•
وه هب ظافتحإلاو رامثتسسإلا ىلع ذاوحتسسإلا

خيرات نم اًرهسش21 لÓخ يرسصح لكسشب عيبلا
نع طاسشنب ثحبت ةرادإلا نأاو ،ذاوحتسسإلا

هب ظفتحمك رامثتسسإلا فينسصت يغبني ،يرتسشم
رايعمل ًاقفو هتبسساحم يغبنيو ةرجاتملل
92 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
تاودألاب فارتعإلا عوسضوم لوانتي يذلا
.اهسسايقو ةيلاملا

 ةقيرط مادختسسا متي ،كلذ فÓخب•
يف تارامثتسسإلا عيمجل ةيكلملا قوقح
 ةأاسشنملل نوكي يتلا ةليمزلا تآاسشنملا

.اهيلعً اماهً اريثأات

،كلمي ناك اذإاً اماهً اريثأات رمثتسسملل نوكي•
رثكأا وأا %02 ةرسشابم ريغ وأا ةرسشابم ةقيرطب
مل ام ،ةليمزلا ةأاسشنملا يف تيوسصتلا ةوق نم
.عقاولا وه ضسيل اذه نأا ىلع تابثإا رّفوتي

ليجسست متي ،ةيكلملا قوقح ةقيرطل ًاقفو•
ءارجإا متي .ةفلكتلاب ًايئدبم رامثتسسإلا
ةسصح يف رييغتلا ىلع ًءانبً اقحل تÓيدعتلا
ةأاسشنملا ىلع ذاوحتسسإلا خيرات دعب رمثتسسملا
قوقح/لوسصألا يفاسص يف اهيف رمثتسسملا
رمثتسسملل يلاملا ءادألا نايب ضسكعي .ةيكلملا
ةهجلا يف زجعلا وأا ضضئافلا نم ةسصحلا
.ذاوحتسسإلا خيرات دعب اهب ةرمثتسسملا

رمثتسسملل ةيلاملا تانايبلا دادعإا بجي•
ةدحوملا ةبسساحملا تاسسايسس مادختسساب
فورظلا يف ةلثامملا ثادحألاو تÓماعملل
.ةهباسشملا

ريرقتلا خيراوت نيب قرفلا ديزي نأا بجي ل•
ةثÓث ةدم نع رمثتسسمللو ةليمزلا تآاسشنملل
.لاوحألا نم لاح يأا يف رهسشأا

ىلع ،ةدحوم تاباسسح دادعإا متي مل اذإا ىتح•
ةيأا هيدل ضسيل رمثتسسملا نأل ،لاثملا ليبسس
قوقح ةقيرط نوكت ،اهيلع رطيسسي تآاسشنم
تانايب دادعإا متي امدنع .ةبولطم ةيكلملا

رايعم يف ةفرعم يه امك ةلسصفنم ةيلام
،6 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
رعسسب رامثتسسإلا ةبسساحم رمثتسسملا ىلع يغبني
رايعم بجومب ةيلام تاودأا اهنأا ىلع وأا ةفلكتلا
وأا92 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
.ةيكلملا قوقح ةقيرط مادختسساب

اهيلع ضصوسصنملا تابلطتملا قيبطت ناك اذإا•
ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم يف
ةميق ضضافخنإا ةيناكمإا ىلا ريسشي92 مقر
ةبسساحملا رايعم ةأاسشنملا قبطت ،رامثتسسإلا
 .62و12 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا

يف تارامثتسسإلا -7 مقر رايعŸا
ةليمزلا تآاسشنŸا



71
ذافنلا خيرات
ويلوي1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

2002.

فدهلا
ضضرعت يتلا تآاسشنملل ةددحم ريياعم نايب
،مخسضتلا يف طرفم داسصتقإا تاذ ةلمعب اهريرقت
يف امب) ةمدقملا ةيلاملا تامولعملا نوكت ثيحب
.ىنعم تاذ (ةدحوملا ةيلاملا تامولعملا كلذ

سصخلملا

ةأاسشنملل ةيلاملا تانايبلا ضضرع متي نأا بجي•
يتلا ةيفيظولا ةلمعلاب اهريراقت ضضرعت يتلا

مخسضتلا يف طرفم داسصتقإا تاذ ةلمع يه
.ريرقتلا خيرات يف ةيراسسلا ضسايقلا ةدحول ًاقفو

ةرتفلل ةنراقملا ماقرأا ضضرع ةداعإا بجي•
تارتفلاب ةقلعتم تامولعم ةيأاو ةقباسسلا
خيرات يف ةيراسسلا ضسايقلا ةدحول ًاقفو ةقباسسلا
.ريرقتلا

يف زجعلا وأا ضضئافلا نع حاسصفإلا بجي•
نايب يف لسصفنم لكسشب يدقنلا زكرملا يفاسص
. يلاملا ءادألا

جاردإاب ماعلا عاطقلا يف تآاسشنملا موقت امدنع•
يف ةلسصلا تاذ ةنزاوملاب ةقلعتملا تامولعملا
تامولعملا ضضرع ةداعإا بجي ،ةيلاملا اهتانايب
ضسايقلا ةدحو ضسفن يف ةنزاوملاب ةقلعتملا
.ةيلاحلا

يف طرفم داسصتقإلا نوكي ،ماع لكسشب•
مخسضت لدعم كانه نوكي امدنع مخسضتلا
.تاونسس ثÓث ىدم ىلع %001 عقاوب يمكارت

يف ›اŸا ريرقتلا -01 مقر رايعŸا
عفترŸا مخسضتلا تاذ تايداسصتقإلا
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ذافنلا خيرات
ويلوي1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

2002.

فدهلا
نع ةجتانلا تاداريإÓل ةيبسساحملا ةجلاعملا نايب
.ةيلدابتلا ثادحألاو تÓماعملا

سصخلملا

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم قيبطت متي•
نع ةجتانلا تاداريإلا ىلع9 مقر ماعلا
:ةيلاتلا ةيلدابتلا ثادحألاو تÓماعملا
تامدخلا ميدقت-
عئاسضبلا عيب-
ةأاسشنملا لوسصأل ىرخأا فارطأا مادختسسإا-

 مهسسألا حابرأاو تاواتإلاو دئاوفلل ةجتنملا

ةميقلا ىوتسسم ىلع داريإلا ضساقي نأا بجي•
 مÓتسسإلا قحتسسملا وأا ملتسسملا ضضوعلل ةلداعلا

:فارتعإلا•
ليوحت متي امدنع :عئاسضبلا عيب نم-

عئاسضبلا ةيكلمل ةماهلا بسساكملاو رطاخملا
نم ةلاعفلا ةرطيسسلا نادقف ،يرتسشملا ىلإا
لكسشب داريإلا غلبم ضسايق ةيناكمإا ،عئابلا لبق
قفدت لمتحملا نم نوكي نأا ،هب قوثوم
ةمدخلا ةيناكمإا وأا ةيداسصتقإلا عفانملا
ةيناكمإا ،ةأاسشنملا ىلإا ةلماعملاب ةسصاخلا

متيسس يتلا وأا اهدبكت مت يتلا فيلاكتلا ضسايق
هب قوثوم لكسشب ةلماعملاب قلعتي اميف اهدبكت

ةلحرم ىلإا عوجرلاب :تامدخلا ميدقت نم-
نكميو ،ريرقتلا خيرات يف ةلماعملا لامتكإا
.هب قوثوم لكسشب ةلماعملا ةجيتن ريدقت

ةلماعملا ةجيتن ريدقت نكمي ل امدنع
هب قوثوم لكسشب تامدخلا ميدقتب ةسصاخلا
دح ىلإا طقف داريإلاب فارتعإلا بجيف
دادرتسسإÓل ةلباقلا اهب فرتعملا تاقفنلا

متي :مهسسألا حابرأاو تاواتإلاو ةدئافلا-
لمتحملا نم نوكي امدنع اهب فارتعإلا
ةمدخلا ةيناكمإا وأا ةيداسصتقلا عفانملا قفدت
ةيناكمإاو ،ةأاسشنملا ىلإا ةلماعملاب ةطبترملا
هب قوثوم لكسشب داريإلا غلبم ضسايق

يف ذخأاي يبسسانت ينمز ضساسسأا ىلع -ةدئافلا•
.لسصألا ىلع يلعفلا دئاعلا رابتعإلا

بجومب اهيلع لوسصحلا مت امك -تاواتإلا•
.ةقÓعلا تاذ ةيقافتإلا ىوتحم

قح تبثي امدنع -اهتلداعم وأا حابرأا تاعيزوت•
.عفدلا غلبم مÓتسسا يف ةأاسشنملا وأا مهاسسملا

تÓماعŸا نم داريإلا -9 مقر رايعŸا
ةيلدابتلا
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فدهلا
كلذ يف امب ،نوزخملل ةيبسساحملا ةجلاعملا نايب
امب ،فيراسصملاب فارتعإلاو فيلاكتلا ديدحت
ةلباقلا ةميقلا يفاسص ىلإا ضضيفخت يأا اهيف
ةفلكتلا غيسص نع تاداسشرإا ريفوتو ،ققحتلل
.نوزخملا ىلع فيلاكتلا ليمحتل ةمدختسسملا

سصخلملا

ةميقلا يفاسص وأا ةفلكتلاب نوزخملا ضسايق متي•
ةفلكت ضسايق متي .لقأا امهيأا ،قيقحتلل ةلباقلا
لÓخ نم هيلع ذاوحتسسإلا مت يذلا نوزخملا

يف امك ةلداعلا ةميقلاب ةيلدابت ريغ ةلماعم
نوزخملا ضسايق متي نأا بجي .ذاوحتسسإلا خيرات
امهيأا ،ةيلاحلا لادبتسسإلا ةفلكت وأا ةفلكتلاب
:يلي امل هب ظافتحإلا متي ثيح ،لقأا
 ةيمسسإا ةفلكت لباقم وأا لباقم نود عيزوتلا-
يتلا عئاسضبلا جاتنإا ةيلمع يف مادختسسإلا-

موسسر لباقم وأا موسسر نودب اهعيزوت متيسس
ةيمسسإا

فيلاكتو ءارسشلا فيلاكت ةفاك ةفلكتلا لمسشت•
تاقفنلاو ةلماعلا يديألاو داوملا) ليوحتلا

ةدبكتملا ىرخألا فيلاكتلاو ،(ةرسشابملا ريغ

هعسضوو هعقوم ىلإا نوزخملا لقن لÓخ
فرسصلا راعسسأا تاقورف ءانثتسساب ،نييلاحلا
عاطتقإا متي .عيبلا فيلاكتو يبنجألا
دونب وأا تاموسسح ةيأاو ةيراجتلا تاموسصخلا
.ءارسشلا فيلاكت ديدحت دنع ةهباسشم ىرخأا

،ةلدابملل ةلباقلا ريغ نوزخملا دونبل ةبسسنلاب•
ةددحم ةيدرف دونبل ةددحم فيلاكت عيزوت متي
.نوزخملا نم

ةفلكتلا ةلداعم ةأاسشنملا مدختسست نأا بجي•
ةعيبطلا ضسفن هل يذلا هلمكأاب نوزخملل اهتاذ
نإا ؛ةأاسشنملل ةبسسنلاب هتاذ مادختسسإلا وأا
ل هدحول نوزخملل يفارغجلا عقوملا فÓتخا
.ةفلتخم ةفلكت تلداعم مادختسسا ريربتل يفكي

ديدحت متي ،ةلدابملل ةلباقلا دونبلل ةبسسنلاب•
وأا ًلوأا رداسص ًلوأا دراولا ضساسسأا ىلع امإا ةفلكتلا

مادختسسا نإا .نوزوملا لدعملا ةفلكت ةلداعم
حومسسم ريغ ًلوأا رداسصً اريخأا لخادلا ضساسسأا
.هب

مادختسسا وأا ةعيبط هل يذلا نوزخملل ةبسسنلاب•
ةفلكت تلداعم مادختسسا ريربت نكمي ،فلتخم
.ةفلتخم

هعيزوت وأا هلدابت وأا نوزخملا عيب متي امدنع•
اذهل ةجردملا ةميقلاب فارتعإلا متي نأا بجيف
اهيف متي يتلا ةرتفلا يف فورسصمك نوزخملا
ةلاح يفو .كلذب قلعتملا داريإلاب فارتعإلا

فارتعإلا متيف كلذب ضصاخ داريإا دوجو مدع
ميدقت دنع وأا عئاسضبلا عيزوت دنع فورسصملاب
.كلذب ةقلعتملا ةمدخلا

يفاسص ىلإا ضضيفخت يأا ةميقب فارتعإلا متي•
ةرتفلا يف فورسصمك ققحتلل ةلباقلا ةميقلا
متي .ضضيفختلا وأا ةراسسخلا اهيف ثدحت يتلا
نوزخملل ضضيفخت ضسكع يأا ةميقب فارتعإلا

فرتعملا نوزخملا ةميق يف ضضيفخت هنأا ىلع
اهيف ثدحي يتلا ةرتفلا يف فورسصمك هب
.ضسكعلا

نوزıا -21 مقر رايعŸا
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2002.

فدهلا
فيلاكتلاو تاداريإÓل ةيبسساحملا ةجلاعملا نايب
ةيلاملا تانايبلا يف ءاسشنإلا دوقعب ةطبترملا
.لواقملل

سصخلملا

يئدبملا غلبملا دقعلا داريإا نمسضتي نأا بجي•
لامعأا يف تاريغتلاو دقعلا يف هيلع قفتملا
يتلا ،ةزفحملا تاعفدلاو تابلاطملاو ،دقعلا
جتنت نأا لمتحملا نم هنأا ةجرد ىلا لسصت دق
.هب قوثوم لكسشب اهسسايق نكميو تاداريإلا

لدبلل ةلداعلا ةميقلاب دقعلا داريإا ضساقي•
.قحتسسملا وأا ملتسسملا

فيلاكتلا دقعلا فيلاكت لمسشت نأا بجي•
ىزعت يتلا فيلاكتلا ،ةرسشابم هب ةقلعتملا
اهسصيسصخت نكميو ماع لكسشب دقعلا طاسشنل
عم ،يقطنمو مظتنم ضساسسأا ىلع دقعلل
ليمعلابً ةرسشابم ةقلعتملا ىرخألا فيلاكتلا
.دقعلا طورسش بجومب

لكسشب ءاسشنإلا دقع ةجيتن ريدقت نكمي امدنع•
دقعلا داريإاب فارتعإلا بجي هنإاف ،هب قوثوم
زاجنإا ةلحرم ىلإا عوجرلاب دقعلا فيلاكتو
ةبسسن ةقيرط) ريرقتلا خيرات يف دقعلا طاسشن
.(ةيبسساحملا زاجنإلا

دقعلا ةجيتن ريدقت نكمملا نم نوكي ل امدنع•
.ضضئاف يأاب فارتعإلا متي ل ،هب قوثوم لكسشب
طقف داريإلاب فارتعإلا بجي ،كلذ نم ًلدب
يتلاو اهدبكت مت يتلا دقعلا فيلاكت ىدم ىلإا
فيلاكتب فارتعإلا بجيو ،اهدادرتسسإا لمتحي
متي يتلا ةرتفلا يف فورسصم اهنأا ىلع دقعلا
.اهيف اهدبكت

دنع اهيف دسصقي يتلا ءاسشنإلا دوقعل ةبسسنلاب•
نم لماك لكسشب دقعلا فيلاكت دادرتسسإا ةيادب
زجعلاب فارتعإلا بجي ،ءاسشنإلا دقع فارطأا
لمتحي امدنع فورسصم هنأا ىلعً اروف عقوتملا
يلامجإا دقعلا فيلاكت يلامجإا زواجتي نأا
.هداريإا

ءاسشنإلا دوقع -11 مقر رايعŸا
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8002.

فدهلا
:نايب وه رايعملا اذه نم فدهلا نإا

اهتانايب لدعت نأا ةأاسشنملا ىلع بجوتي ىتم•
دادعإا خيرات دعب عئاقولا ضسكعتل ةيلاملا
ريرقتلا

لوح اهميدقت ةأاسشنم لك ىلع يتلا تاحاسصفإلا•
تانايبلا رادسصإا دامتعإا هيف مت يذلا خيراتلا
دادعإا خيرات دعب ام عئاقو لوحو ،ةيلاملا
.ريرقتلا

سصخلملا

يه ريرقتلا دادعإا خيرات دعب ثادحألا•
،ةيباجيإلا ريغ مأا ةيباجيإلا ءاوسس ،ثادحألا
خيراتو ريرقتلا دادعإا خيرات نيب ثدحت يتلا
.رادسصإÓل ةيلاملا تانايبلا دامتعإا

دادعإا خيرات دعب ليدعتلا بلطتت يتلا ثادحألا•
فورظلا نأا ىلع Óًيلد مدقت يتلا كلت ،ريرقتلا
ليدعت متي - ريرقتلا خيرات يف ةمئاق تناك
مدقت يتلا ثادحألا ضسكعتل ةيلاملا تانايبلا
خيرات يف ةمئاق تناك فورظلا نأا ىلع Óًيلد
خيرات دعب ةيوسستلا ،لاثملا ليبسس ىلع) ريرقتلا
هنأا دكؤوت يتلاو ةيئاسضق ةيسضقل ريرقتلا دادعإا

.(ريرقتلا خيراتب مازتلإلا ةأاسشنملا ىلع ناك

خيرات دعب ليدعتلا بلطتت ل يتلا ثادحألا•
فورظلا ىلع لدت يتلا كلت ،ريرقتلا دادعإا
ل - ريرقتلا دادعإا خيرات دعب تأاسشن يتلا
ضسكعتل ةيلاملا تانايبلا ليدعتل جاتحت
 ريرقتلا خيرات دعب تأاسشن يتلا ثادحألا

ةميقلا يف ضضافخنإا ،لاثملا ليبسس ىلع)

ل يتلا ،ةنسسلا ةياهن دعب تاكلتمملل ةلداعلا
.(ريرقتلا خيرات يف تاكلتمملا ةميق ريغت

ةنلعملا حابرألا تاعيزوتب فارتعإلا مدع بجي•
،ريرقتلا دادعإا خيرات دعب ةحرتقملا وأا
بولطملا .ريرقتلا دادعإا خيرات دنع تامازتلاك
.اهنع حاسصفإلا وه طقف

ىلع ةيلاملا اهتانايب دعت ل نأا ةأاسشنملا ىلع•
دعب ثادحألا تتبثأا اذإا ةيرارمتسسإلا ضساسسأا
مل ةأاسشنملا رارمتسسا ةيسضرف نأا ريرقتلا خيرات
كانه ناك اذإا ،لاثملا ليبسس ىلع) ةمئÓم دعت
دعب اهتطسشنأا فقو وأا ةأاسشنملا ةيفسصتل ةين
ليدب دجوي ل هنأا وأا ،ريرقتلا دادعإا خيرات
.(كلذب مايقلا لإا يعقاو

خيرات نع حاسصفإلا ةأاسشنملا ىلع بجوتي•
ةهجلاو رادسصإÓل ةيلاملا تانايبلا دامتعإا
ةئيه كانه تناك اذإاو ،رادسصإÓل ةدمتعملا
تانايبلا ليدعتل ةيحÓسصلا كلمت ىرخأا
حسصفت نأا ةأاسشنملا ىلع ،رادسصإلا دعب ةيلاملا

.ةقيقحلا هذه نع

خيرات دعب تامولعم ىلع ةأاسشنم يأا تلسصح اذإا•
تانايبلا دامتعإا لبق نكل ،ريرقتلا دادعإا
ةمئاق تناك فورظ لوح ،رادسصإÓل ةيلاملا

نأا ةأاسشنملا ىلع ،ريرقتلا دادعإا خيرات دنع
،فورظلا كلتب ةقلعتملا تاحاسصفإلا ثّدَُحت
.ةديدجلا تامولعملا ءوسض يف

ةئف لكل يلي امع حسصفت نأا ةأاسشنملا ىلع يغبني•
ليدعت ىلإا يدؤوي ل يذلا ثدحلا ضصخت ةماه
:ريرقتلا خيرات دعب
ثدحلا ةعيبط-
لثم نأاب ديفي نايب وأا ،يلاملا اهريثأات ريدقت-

هؤوارجإا نكمي ل ريدقتلا اذه

دادعإا خيرات دعب ثادحألا -٤1 مقر رايعŸا
ريراقتلا
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فدهلا
تاسسايسسلا ديدحت ىلإا رايعملا اذه فدهي
نيرجأاتسسملل ةبسسانملا ةيبسساحملا تاحاسصفإلاو
ةيليومتلا راجيإلا دوقع ىلع اهقيبطتل نيرجؤوملاو
.ةيليغسشتلاو

سصخلملا

لقن اذإا يليومت دقعك راجيإلا دقع فنسصي•
ةطبترملا دئاوعلاو رطاخملا ةفاكً ايرهوج
دنسس لقن متي ل وأا متي دقو .نيعم لسصأا ةيكلمب
:لاثملا ليبسس ىلع .ةياهنلا يف ةيكلملا
/لسصألا رمع لماك ًايرهوج ريجأاتلا يطغي-

وأا /و ؛لوسصألا
راجيإلا تاعفدل ةيلاحلا ةميقلا يواسست-

لسصأÓل ةلداعلا ةميقلاً ايرهوج

راجيإاك ىرخألا تاراجيإلا عيمج فنسصت•
يف ينابملاو ضضرألا دونب رابتعإا متي .يليغسشت

فينسصت ضضارغأل لسصفنم لكسشب راجيإلا دقع
.راجيإلا دقع

ةيلاملا تانايبلا - يليومتلا راجيإلا دوقع•
:رجأاتسسملل
ضساسسأا ىلع تامازتلإلاو لوسصألاب فارتعلا-

راجيإلا تاعفدل ىندألا دحلل ةيلاحلا ةميقلا
متيو ،لقأا امهيأا لوسصأÓل ةلداعلا ةميقلاو
دنع .راجيإلا دقع ةيادب دنع اهديدحت
تاعفدل ىندألا دحلل ةيلاحلا ةميقلا باسستحا
لدعم وه مسصخلا لدعم نوكي راجيإلا
رعسس وأا راجيإلا دقع يف ينمسضلا ةدئافلا
.رجأاتسسملل ةديازتملا ضضارتقإلا ةدئاف

ةكولمملا لوسصألا لثم - كÓهتسسإلا ةسسايسس-
ةدئافلا نيب مسسقت - ةيليومتلا راجيإلا تاعفد-

ةقحتسسملا تامازتلإÓل ضضيفختلاو

:رجؤوملل ةيلاملا تانايبلا - يليومتلا راجيإلا دقع•
زكرملا نايب يف ةنيدم ممذك اهب فارتعإلا-

يف رامثتسسإلا يفاسص يواسست ةميقب يلاملا
راجيإلا دقع

طمن ىلعً ءانب يلاملا داريإلاب فارتعإلا-
يفاسص ىلع تباث يرود دئاع لدعم ضسكعي
قلعتي اميف رجؤوملا نم مئاقلا رامثتسسإلا
يليومتلا راجيإلا دقعب

ةيلاملا تانايبلا - ةيليغسشتلا راجيإلا دوقع•
:رجأاتسسملل
يف فورسصمك راجيإلا تاعفدب فارتعإلا-

تباثلا طسسقلا ضساسسأا ىلع يلاملا ءادألا نايب
كانه نوكي امدنع لإا ،راجيإلا دقع ةدم ىلع
ططخملل ةيجذومن رثكأا يجهنم ضساسسأا
عفانملا ذافنتسسا هيف متي يذلا ينمزلا
رجؤوملا لسصألا نم ةيداسصتقإلا

ةيلاملا تانايبلا - ةيليغسشتلا راجيإلا دوقع•
:رجؤوملل
راجيإا دوقعل ةعسضاخلا لوسصألا ضضرع بجي-

ًاقفو رجؤوملل يلاملا زكرملا نايب يف ةيليغسشت
لوسصألا هذه نم لسصأا لك ةعيبطل

ىلع ريجأاتلا تاداريإاب فارتعلا بجي-
،راجيإلا دقع ةدم ىلع تباثلا طسسقلا ضساسسأا
رثكأا يجهنم ضساسسأا كانه نوكي امدنع لإا
يف متي يذلا ينمزلا ططخملل ةيجذومن
رجؤوملا لسصألا نم ةيداسصتقإلا عفانملا ذافنتسسا

يتلا ةرسشابملا ةيلوألا فيلاكتلا ةفاسضإا يغبني•
بيترت ىلع تاسضوافملا يف نورجؤوملا اهدبكتي

لسصأÓل جردملا غلبملا ىلإا يليغسشتلا راجيإلا دقع
لÓخ فورسصمك اهب فارتعإلا يغبنيو رجؤوملا

متي يذلا ضساسسألا ضسفن ىلع راجيإلا دقع ةدم
.راجيإلا دقع داريإاب هبجومب فارتعإلا

تÓماعمل ةيبسساحملا ةجلاعملا ةسسايسس دمتعت•
لكسشب تناك ام اذإا ىلع راجئتسسإلا ةداعإاو عيبلا
 .ةيليغسشت وأا ةيليومت تاراجيإا يسساسسأا

راجيإلا دوقع -٣1 مقر رايعŸا
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فدهلا
ةجلاعملا فسصو ىلإا رايعملا اذه فدهي
تابلطتمو ةيرامثتسسإلا تاراقعلل ةيبسساحملا
.ةقÓعلا تاذ حاسصفإلا

سصخلملا

ينابم وأا ضضرأا يه ةيرامثتسسإلا تاراقعلا•
راجيإا بجومب وأا كلاملا لبق نم اهب ظفتحم
نم وأا تاراجيإلا نم بسساكم قيقحتل يليومت
ءانثتسساب ،امهيلك وأا ةيلامسسأارلا ةميقلا ةدايز
:يلي امل اهب ظفتحملا
وأا علسسلا ديروت وأا جاتنإلا يف مادختسسإلا-

ةيرادإا ضضارغأا وأا ،تامدخلا
يعيبطلا تايلمعلا قايسس نمسض عيبلا-

لسصأاك ةيرامثتسسإلا تاراقعلاب فارتعإلا بجي•
:طقف ةيلاتلا تلاحلا يف
بسساكم قفدت لمتحملا نم نوكي امدنع-

ىلإا ةلمتحم ةمدخ وأا ةيلبقتسسم ةيداسصتقإا
 تاكلتمملا هذه نم ةأاسشنملا

ةلداعلا ةميقلا ةفلكت ضسايق نكمي امدنع-
قوثوم لكسشب ةيرامثتسسإلا تاراقعلل

يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم قيبطت متي ل•

يتلا تاكلتمملا ىلع61 مقر ماعلا عاطقلا
لÓخ يه يتلا تاكلتمملا وأا كلاملا اهلغسشي
اهريوطت وأا اهؤوانب مت يتلاو ءاسشنإلا
 ،ةيرامثتسسإا تاراقعك يلبقتسسملا مادختسسإÓل
ريسسلا لÓخ عيبلل اهب ظفتحم تاكلتمم وأا
.تايلمعلل يعيبطلا

ًايئدبم ةيرامثتسسإلا تاراقعلا ضسايق بجي•

يف تÓماعملا ةفلكت نيمسضت بجي .ةفلكتلاب
ذاوحتسسإلا متي امدنع .يئدبملا ضسايقلا اذه
ريغ ةيلمع لÓخ نم يرامثتسسإا راقع ىلع

،ةيزمر موسسر لباقم وأا ةفلكت يأا نودب ،ةيلدابت
خيرات يف ةلداعلا اهتميقب اهتفلكت ضسايق متي
.ذاوحتسسإلا

جذومن راتخت نأا ةأاسشنملا ىلع ،فارتعإلا دعب•
ةسسايسسك ةفلكتلا جذومن وأا ةلداعلا ةميقلا

.ةيبسساحم
راقعلا ضسايق متي :ةلداعلا ةميقلا جذومن-

فارتعإلا متيو ،ةلداعلا ةميقلاب يرامثتسسإلا
وأا ضضئافلا يف ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلاب
اهيف أاسشنت يتلا ةرتفلا يف زجعلا

يرامثتسسإلا راقعلا ضسايق متي :ةفلكتلا جذومن-
يف رئاسسخ يأا ضصقان ،ةكلهتسسملا ةفلكتلاب
حاسصفإلا بجيو .ةمكارتملا ةميقلا ضضافخنا

يراقعلا رامثتسسإÓل ةلداعلا ةميقلا نع
هرايتخا مت يذلا ضسايقلا جذومن قيبطت بجي•

.ةأاسشنملل ةيرامثتسسإلا تاراقعلا عيمج ىلع

ةميقلا جذومن مدختسست ةأاسشنملا تناك اذإا•
تناك ،نيعم راقع ءارسش دنع نكلو ،ةلداعلا

نوكت نل ةأاسشنملا نأا ىلع ةحسضاو ةلدأا كانه
ضساسسأا ىلع ةلداعلا ةميقلا ديدحت ىلع ةرداق
اذهل ةفلكتلا جذومن مادختسسا متي ،رمتسسم
مادختسسإلا اذه يف رارمتسسإلا بجيو - راقعلا

،ةلاحلا هذه يف .راقعلا داعبتسسإا متي ىتح
راقعلل ةيقبتملا ةميقلا نأا ضضارتفإلا بجي
ً.ارفسص يواسست يرامثتسسلا

ناك اذإا طقف رخآا ىلإا جذومن نم رييغتلا متي•
نم) ةمءÓم رثكأا ضضرع ىلإا يدؤويسس رييغتلا
ةميقلا جذومن نم رييغتلاً ادج دعبتسسملا
.(ةفلكتلا جذومن ىلإا ةلداعلا
هب ظفتحملا راقعلا ةبسساحمو فينسصت نكمي-

راجيإا دقع بجومب رجأاتسسملا لبق نم
مدختسسي نأا طرسشب يرامثتسسإا راقعك يليغسشت
رايعمل ةلداعلا ةميقلا جذومن رجأاتسسملا
.61 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
ةبسساحملاب رجأاتسسملا موقي ،ةلاحلا هذه يف
يليومت راجيإا دقع ناك ول امك راجيإلا دقعل

ةيرامثتسسإلا تاراقعلا -61 مقر رايعŸا
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52
ةئف نمسض ةيدرفلا لوسصألاب ةقلعتملا مييقتلا

عم تادعملاو عناسصملاو تاكلتمملا نم
ل نكل فنسصلا كلذ نمسض ضضعبلا امهسضعب
ةدراولا لوسصألاب قلعتي اميف امهتلداعم بجي

.ةفلتخم فانسصأا نمسض

تاكلتمملا دونب نم ءزج لك كÓهتسسإا بجي•
ةماهلا ةفلكتلا تاذ تادعملاو عناسصملاو
لكسشب دنبلا اذهل ةيلامجإلا ةفلكتلاب ةنراقم
.لسصفنم

مظتنم ضساسسأا ىلع كÓهتسسإلا باسستحإا متي•
نأا بجي .لسصأÓل يجاتنإلا رمعلا ىدم ىلع
طمنلا ةمدختسسملا كÓهتسسإلا ةقيرط ضسكعت
ةيداسصتقإلا عفانملا كÓهتسسإا هيف عقوتي يذلا
لبق نم لسصأÓل ةمدخلا ةيناكمإا وأا ةيلبقتسسملا
ةيقبتملا ةميقلا ةعجارم متت نأا بجي .ةأاسشنملا
يذلا غلبملا يواسست نأا بجيو ،لقألا ىلع ًايونسس
رمعلاب لسصألا ناك اذإا ًايلاح ةأاسشنملا هملتسستسس
اذإا .يجاتنإلا هرمع ةياهن يف ةعقوتملا ةلاحلاو
عناسصملاو تاكلتمملا دنب ليغسشت ناك
بلطتي (ةرئاط ،لاثملا ليبسس ىلع) تادعملاو
فارتعإلا متي ،ةيداع ةيسسيئر ضشيتفت تايلمع
،ليدبك لسصأÓل ةجردملا ةميقلا يف ةفلكتلاب

مت اذإا ،ةيسسيئر ضشيتفت ةيلمع لك ءارجإا دنع
تاعقوتلا تناك اذإا .فارتعإلا ريياعمب ءافولا
ةبسساحم بجي ،ةقباسسلا تاريدقتلا نع فلتخت
ًاقفو يبسساحملا ريدقتلا يف رييغتك رييغتلا

مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعمل
٣.

لسصفلل ةلباق لوسصأا يه ينابملاو يسضارألا•
متي امدنع ىتح ،ةدح ىلع لك اهتبسساحم متيو
اهل ًةداع يسضارألا نإا .ًاعم امهيلع ذاوحتسسإلا
متي ل كلذلو ،ةدودحم ريغ ةيجاتنإا رامعأا
.اهكÓهتسسإا

تاكلتمملا نم دنب ناك اذإا ام ديدحتل•
موقت ،ةميقلا ضضفخنم تادعملاو عناسصملاو
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم قيبطتب ةأاسشنملا

ةبسساحملا رايعم وأا12 مقر ماعلا عاطقلا
.بسسنأا امهيأا ،62 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا

تاكلتمملا لدابت تÓماعم عيمج ضسايق بجي•
يف امب ،ةلداعلا ةميقلاب تادعملاو عناسصملاو
ةيلمع تناك اذإا لإا ،ةلثامم دونب لدابت كلذ
نكمي ل وأا يراجتلا رهوجلا ىلإا رقتفت لدابتلا
لسصألا وأا ملتسسملا لسصأÓل ةلداعلا ةميقلا ضسايق
.هب قوثوم لكسشب ددحملا

دنب يأل ةجردملا ةميقلاب فارتعإلا ءاغلإا بجي•
:تادعملاو عناسصملاو تاكلتمملا دونب نم
(داعبتسسإلا) هب فرسصتلا دنع-
ةيداسصتقإا عفانم ةيأا عقوتي ل امدنع-

همادختسسا نم ةمدخلا ةيناكمإا وأا ةيلبقتسسم
.هب فرسصتلاوأا

نم ةجتانلا ةراسسخلا وأا حبرلا نيمسضت يغبني•
عناسصملاو تاكلتمملا دنبب فارتعإلا ءاغلإا
متي امدنع زجعلا وأا ضضئافلا يف تادعملاو
حابرألا فينسصت متي لو .دنبلاب فارتعإلا ءاغلإا
ةراسسخلا وأا حبرلا ديدحت متي ؛تاداريإاك
دونب نم دنب يأاب فارتعإلا ءاغلإا نم ةجتانلا
قرفلا هنأا ىلع تادعملاو عناسصملاو تاكلتمملا
،تدجو نإا ،داعبتسسإلا دئاوع يفاسص نيب
.دنبلل جردملا غلبملاو

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم نمسضتي•
تآاسشنملل حمسست ةيلاقتنإا ماكحأا71 مقر ماعلا
عناسصملاو تاكلتمملاب فارتعإلا مدعب
خيرات يف أادبت يتلا ةيلاملا تارتفلل تادعملاو
خيرات نم تاونسس ضسمخ ةرتف نمسض يتأاي
ًاقفو يبسساحملا قاقحتسسإلا ضساسسأا دامتعإا

ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعمل
.ىلوألا ةرملل

فارتعإلا تآاسشنملل ةيلاقتنإلا ماكحألا حمسست•
وأا ةفلكتلاب تادعملاو عناسصملاو تاكلتمملاب
ةرملل رايعملا اذه قيبطت دنع ةلداعلا ةميقلا
.ىلولا

(عبتي) تادعŸاو عناسصŸاو تاكلتمŸا -71 مقر رايعŸا
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ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

8002.

فدهلا
ةبسساحملاو يلوألا فارتعإلا ئدابم فسصو
فيلاكتو لجسسملا غلبملا ديدحت) ةقحÓلا
تاكلتمملل (ةميقلا ضضافخنإا رئاسسخو كÓهتسسإلا
يمدختسسمل نكمي ثيحب تادعملاو عناسصملاو
قلعتت يتلا تامولعملا نم ققحتلا ةيلاملا تانايبلا
عناسصملاو تاكلتمملا يف ةأاسشنملا رامثتسساب
.تارامثتسسإلا هذه يف تارييغتلاو تادعملاو

سصخلملا

عناسصملاو تاكلتمملا دونبب فارتعإلا بجي•
نم ناك ،اذإا طقفو ،اذإا لوسصأاك تادعملاو
ةيداسصتقإلا عفانملا قفدتت نأا لمتحملا
ةطبترملا ةيتامدخلا تايناكمإلا وأا ةيلبقتسسملا
ضسايق نكمملا نم ناكو ،ةأاسشنملا ىلإا لسصألاب
ضصاخلا لسصأÓل ةلداعلا ةميقلا وأا ةفلكتلا
.قوثوم لكسشب ةأاسشنملاب

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم بلطتي ل•
لوسصأاب فارتعإلا عنمي لو71 مقر ماعلا
، ثرإلا لوسصأاب ةأاسشنملا تفرتعا اذإا .ثرإلا
ةدراولا حاسصفإلا تابلطتم قيبطت اهيلع بجيف
ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم يف

مت يتلا لوسصألا كلتب قلعتي اميف71 مقر
،مازلإا نود ًاسضيأا ،نكميو ،اهب فارتعإلا
اميف رايعملا اذه يف ىرخأا تابلطتمل لاثتمإلا
.ثرإلا لوسصأا ضصخي

ةسصسصختملا ةيركسسعلا تادعملا فنسصت ةداع•
بجيو تادعم وأا عناسصم وأا تاكلتمم اهنأا ىلع
 .لوسصأاك اهب فارتعإلا

لثم ،ةيتحتلا ةينبلا لوسصأا ةبسساحم بجي•
،يحسصلا فرسصلا تاكبسشو قرطلا تاكبسش
.رايعملا اذهلً اقفو ،تلاسصتإلا تاكبسشو

لمسشت يتلا ةفلكتلاب يلوألا فارتعإلا رهظي•
لسصألا ىلع لوسصحلل ةمزÓلا فيلاكتلا عيمج
ذاوحتسسإلا متي امدنع .ررقملا مادختسسإÓل

ةفلكتلاب وأا ،ةفلكت ةيأا نودب لسصألا ىلع
يف امك ةلداعلا ةميقلا يه هتفلكت نإاف ،ةيمسسإلا
،عفدلا ليجأات مت اذإا ىتح ،ذاوحتسسإلا خيرات
.ةدئافلاب فارتعإلا نم دب Óف

ةبسساحملا رايعم حمسسي ،ذاوحتسسإÓل ًاقحل•
جذومن رايتخإا71 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا

عناسصملاو تاكلتمملا نم ةلماك ةئفل يبسساحم
:تادعملاو
ةفلكتلاب لسصألا راهظإا متي :ةفلكتلا جذومن-

رئاسسخو مكارتم كÓهتسسإا يأا ًاسصقان
ةمكارتملا ةميقلا ضضافخنإا

لسصألا راهظإا متي :مييقتلا ةداعإا جذومن-
ةميقلا يواسسي يذلا ،مييقتلا ةداعإا غلبمب
يأا ًاسصقان مييقتلا ةداعإا خيراتب ةلداعلا
ةقحل رئاسسخ يأاو قحل مكارتم كÓهتسسإا

ةميقلا ضضافخنإا يف ةمكارتم

متت نأا بجي ،مييقتلا ةداعإا جذومن بجومب•
،ٍفاك لكسشب مظتنم ضساسسأا ىلع مييقتلا ةداعإا
يف ةدايزلا ليمحت متي .ةنيعملا ةئفلا لمجملو
ةداعإا ضضئاف ىلإا ةرسشابم مييقتلا ةداعإا
ةدايزلاب فارتعإلا بجي ،كلذ عمو .مييقتلا
يذلا دحلا ىلإا زجعلا وأا ضضئافلا يف داريإاك
ةئف ضسفنل مييقتلا ةداعإا ضضافخنا رثأا ضسكعي
يف فورسصمك ًاقباسس ةلجسسملا لوسصألا
ةداعإا ضضافخنإا ديق متي .زجعلا وأا ضضئافلا
مييقتلا ةداعإا ضضئاف لباقم ًلوأا مييقتلا
متي ةدايز ةيأاو لوسصألا ةئف ضسفنب ةقلعتملا
متي امدنع .زجعلا وأا ضضئافلا لباقم اهليجسست
ليوحت متي ،اهمييقت داعملا لوسصألا داعبتسسإا
وأا ضضئافلا ىلإا ةرسشابم مييقتلا ةداعإا ضضئاف
نم اهليجسست ةداعإا متي لو مكارتملا زجعلا

.زجعلا وأا ضضئافلا لÓخ

ةداعإا يف تاسضافخنإلاو تادايزلا ةلداعم بجي•

 عناسصŸاو تاكلتمŸا -71 مقر رايعŸا
تادعŸاو
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ذافنلا خيرات
.٤002رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

فدهلا
ضسايق دعاوقو ةبسسانملا فارتعإلا ريياعم حيسضوتل
،ةلمتحملا لوسصألاو تامازتلإلا ،تاسصسصخملا
يف ةيفاك تامولعم نع حاسصفإلا متي نأا نامسضو
نيكمتل ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاسضيإلا
اهتقوو ،اهتعيبط مهف نم نيمدختسسملا
ةبسساحملا رايعم فدهي ،يلاتلابو .اهرادقمو
نأا نامسض ىلإا91 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا
نمسض ةيقيقحلا تامازتلإلا عم طقف لماعتلا متي
تاقفنلاب فارتعإلا ءانثتسسا متي .ةيلاملا تانايبلا
ةقفاوملا مت ولو ىتح ،اهل ططخملا ةيلبقتسسملا

تاسصسصخم ،لثملابو ةرادإلا لبق نم اهيلع
ريغ ةماع تاسصسصخمو ،يتاذلا نيمأاتلا رئاسسخ
.ثدحت مل يتلا ثادحألا نم اهريغو ،ةدكؤوم

سصخلملا

:امدنع ضصسصخملاب فارتعإلا بجي•
وأا ًاينوناق ًايلاح ًامازتلإا ةأاسشنملا ىدل نوكي-

قباسس ثدحل ةجيتن ًايللدتسسإا
دراوملل رداسص قفدت لامتحا كانه نوكي-

تايناكمإا وأا ةيداسصتقإا عفانم يف ةلثمتملا
 مازتلإلا ةيوسستل ةيمدخ

 مازتلإلا غلبمل قوثوم ريدقت ءارجإا نكمي-

ضصسصخمك هب فرتعملا غلبملا نوكي نأا بجي•
ةيوسستل ةبولطملا تاقفنلل ريدقت لسضفأا وه
.ريرقتلا خيرات يف يلاحلا مازتلإلا

ريرقت خيرات لك يف تاسصسصخملا ةعجارم متي•
.يلاح ريدقت لسضفأا ضسكعتل اهليدعتو

قفدتلا نوكي نأا لمتحملا نم دعي مل اذإاو•
ةيداسصتقإا عفانم يف ةلثمتملا دراوملل رداسصلا
،مازتلإلا ةيوسستل ًابولطم ةيمدخ تايناكمإا وأا
.ضصسصخملا ءاغلإا متي نأا بجي

مت يتلا تاقفنلل ضصسصخملا مادختسسإا بجي•
.طقف اهل ضصسصخملاب فارتعإلا Óًسصأا

ةلقثملا دوقعلا تاسصسصخملا لمسشت نأا نكمي•
،ةلكيهلا ةداعإا تاسصسصخم ،تامازتلإلاب
.عقوملا ميمرتو ،ةدرتسسملا غلابملاو ،تانامسضلا

ىلع ةلكيهلا ةداعإا ضصسصخم لمتسشي نأا بجي•
ةداعإا نع مجنت يتلا ةرسشابملا تاقفنلا
:نم ٌلك يهو ،طقف ةلكيهلا
ةداعإا اهمزلتسست يتلا ةيرورسضلا تاقفنلا-

ةلكيهلا
ةرمتسسملا ةطسشنألاب ةطبترملا ريغ تاقفنلا-

ةأاسشنملل

:نوكي امدنع ةلمتحملا تامازتلإلا أاسشنت•
لÓخ نم هدوجو دكأاتي لمتحم مازتلإا كانه-

ةأاسشنملا ةرطيسسل عسضخي ل يلبقتسسم ثدح
قفدت بلطتي ل امبر نكلو ،دق يلاح مازتلإا-

ةيداسصتقإلا عفانملاب ةلثمتملا دراوملل رداسص
ةيمدخلا تايناكمإلا وأا

هيف امب ةقوثوم تاريدقت ءارجإا نكمي ل-
ردان رمأا اذه) يلاحلا مازتلإلا غلبمل ةيافكلا
(ثودحلا

طقف حاسصفإلا ةلمتحملا تامازتلإلا بلطتت•
امدنع حاسصفإلا متي ل .(فارتعإلا مدع)
ًارمأا دراوملل رداسصلا قفدتلا ةيلامتحإا نوكت

.ثودحلا ديعب

ةيلامتحإا نوكت امدنع ةلمتحملا لوسصألا أاسشنت•
تايناكمإا وأا ةيداسصتقإلا عفانملل دراولا قفدتلا
دكؤوم ريغ هنكلو ،حجرم رمأا ةأاسشنملل ةيمدخلا
ةرطيسس جراخ ثدح ىلع دمتعي اهثودحو ،ًايلعف
.ةأاسشنملا

مدع) طقف حاسصفإلا ةلمتحملا لوسصألا بلطتت•
نم تاداريإلا قيقحت ناك اذإا .(فارتعإلا
ل ةلسصلا تاذ لوسصألا نإاف ،ًابيرقت دكؤوملا
لوسصألاب فارتعإلا نإاو ةلمتحم لوسصأا نوكت
.ًابسسانم نوكي ةقلعتملا تاداريإلاو

ةلقثم دوقع اهيدل ةأاسشنملا تناك اذإا•
مازتلإلاب فارتعإلا بجيف ،تامازتلإلاب
بجومب (ةدرتسسملا غلابملا يفاسص) يلاحلا
.ضصسصخمك هرابتعاب هسسايقو دقعلا

تامازتلإلا ،تاسصسصıا -91 مقر رايعŸا
ةلمتÙا لوسصألاو
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ذافنلا خيرات
ويلوي1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

٣002.

فدهلا
ئدابم عسضو وه رايعملا اذه نم فدهلا نإا
بسسح ةيلاملا تامولعملا لوح ريراقتلا ميدقتل
ةأاسشنملل قباسسلا ءادألا مهف لجأا نم تاعاطقلا
رداسصملا ىلع فرعتلاو ،لسضفأا لكسشب
،ةأاسشنملل ةيسسيئرلا ةطسشنألا معدل ةسصسصخملا
ةأاسشنملا نيكمتو ةيلاملا ريراقتلا ةيفافسش زيزعتو
.ةبولطملا اهتامازتلاب ءافولا نم

سصخلملا

ةيلاملا اهتانايب دعت يتلا ةأاسشنملا ىلع بجي•
قاقحتسسإلا ضساسسأا بجومب اهسضرعتو
ةيلودلا ةبسساحملا رايعم قبطت نأا يبسساحملا
تامولعم ضضرع دنع81 مقر ماعلا عاطقلا يف
.عاطقلا

ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ضضرع لاح يف•
ةيداسصتقإلا تآاسشنملا نم اهريغ وأا ةموكحلل
مألا ةأاسشنملل ةلسصفنملا ةيلاملا تانايبلا عم
ىلع عاطقلا لوح تامولعملا ضضرع متي ،ًاعم
.طقف ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ضساسسأا

نع ريرقت ضضرع تآاسشنملا نم بلطتي•
مييقت ضضارغأل بسسانم ضساسسأا ىلع تاعاطقلا

،اهفادهأا قيقحت ىدمو ةأاسشنملل قباسسلا ءادألا
دراوملا عيزوت لوح تارارقلا ذاختإلو
.ةيلبقتسسملا

يميظنتلا اهلكيهل ةأاسشنملا رظنت ام ًةداع•
ديدحت ضضرغل يلخادلا ريرقتلا ماظنو
.ةيفارغجلا تاعاطقلاو تامدخلا تاعاطق

ميدقتو ةيموكحلا تلاكولاو رئاودلا ةرادإا متي•
تامدخلا طوطخ بسسح ةداع ةيلاملا ريراقتلا

ديدحت ةقيرط ضسكعي رمألا اذه نأل
اهتازاجنإا ةبقارمو ،ةيسسيئرلا تاجرخملا

يف .تانزاوملاو دراوملا نم اهتاجاح ديدحتو
يلخادلا ماظنلا ضسكعي ،تلاحلا هذه لثم
.ةمدخلا عاطق لكيه ريراقتلا ميدقتل

ًايلخاد ريراقت مدقتو ةأاسشنملا مظنت نأا نكمي•

ضساسسأا ىلع ىلعألا ريدملاو ةمكاحلا ةئيهلا ىلإا
وأا ةينطولا دودحلا ربع وأا نمسضً ءاوسس -يميلقإا
نم اهريغ وأا ةلودلا ربع وأا نمسض وأا ةيلحملا

ضسكعي ،تلاحلا هذه لثم يف .ةطلسسلا دودح
عاطق لكيه ريراقتلا ميدقتل يلخادلا ماظنلا

.يفارغج

علسسلا ضساسسأا ىلع تاعاطقلا نوكت ام ًةداع•
،ةأاسشنملا اهمدقت يتلا تامدخلاو ةيسسيئرلا
يتلا ةطسشنألا وأا ،اهيف لمعت يتلا جماربلاو
.اهب موقت

يتلا تاعاطقلا ضصوسصخب هيجوتلا ءاطعإا متي•
ةبسساحملا رايعم ددحي لو ،ريراقتلا اهنع مدقت
ةيمكلا دودحلا81 ماعلا عاطقلا يف يلودلا
يتلا تاعاطقلا ديدحت دنع اهقيبطت بجي يتلا
.ريراقتلا اهنع مدقت

ةيسساسسأا ةيعاطق ريراقت لكيه ينبت نكمي•
نع ةدودحم تاحاسصفإا رفوت ثيحب ةيوناثو
.ةيوناثلا تاعاطقلا

عم قفتت ثيحب عاطقلا تامولعم دادعإا بجي•
دادعإل ةدمتعملا ةيبسساحملا تاسسايسسلا
وأا ةعومجملل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ضضرعو
.ةأاسشنملل

اهمادختسساب كرتسشي يتلا لوسصألا عيزوت بجي•
مت ،اذإا طقفو ،اذإا تاعاطقلل رثكأا وأا ناعاطق
هذهل كلذك اهتافورسصمو اهتاداريإا عيزوت
.تاعاطقلا

يف ىلوألا ةرملل عاطقك ام عاطق ديدحت مت اذإا•
تانايب ضضرع ةداعإا بجي ،ةيلاحلا ةرتفلا
ضضارغأل ضضرعت يتلاو ةقباسسلا ةرتفلل عاطقلا
لمع مت يذلا ثيدحلا عاطقلا ضسكعتل ةنراقملا
.لسصفنم عاطقك هنع ةثيدح ريراقت

لوح ريراقتلا Ëدقت -81 مقر رايعŸا
تاعاطقلا



92
ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

6002.

فدهلا
متي دقنلل ةدلوم ريغلا لوسصألا نأا نامسضل
ةلباقلا ةمدخلا ةميق نع ديزي ل امب اهجاردإا
ةمدخلا غلبم باسستحإا ةيفيك حرسشو ،دادرتسسإÓل
.دادرتسسإÓل ةلباقلا

سصخلملا

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم قبطني•
ةدلوُملا ريغ لوسصألا عيمج ىلع12 ماعلا
دوقع نع ةمجانلا لوسصألا ءانثتسساب ،دقنلل
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم رظنأا) ءاسشنإلا
رايعم رظنأا) نوزخملا ،(11 ماعلا عاطقلا
،(21 ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
قاطن نمسض اهجاردإا مت يتلا ةيلاملا لوسصألا

،92 ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم
اهسسايق متي يتلا ةيرامثتسسإلا تاراقعلا
رايعم رظنأا) ةلداعلا ةميقلا جذومن مادختسساب
،(61 ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
ةدلوُملا ريغ تادعملاو تلآلاو تاكلتمملا
اهمييقت داعملا غلابملاب ضساقت يتلا دقنلل

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم رظنأا)
تابلطتملا تاذ ىرخألا لوسصألاو ،(71 ماعلا

رايعم يف ةدراولا ةميقلا ضضافخنل ةيبسساحملا
.ماعلا عاطقلل رخآا يلود ةبسساحم

يتلا ماعلا عاطقلا تآاسشنم قبطت نأا بجي•
ةبسساحملا رايعم دقنلل ةدلوم لوسصأاب ظفتحت
هذهب قلعتي اميف62 ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا
.لوسصألا

ريغلا لوسصأÓل ةميقلا ضضافخنإا ةراسسخ نإا•
ةميقلا هيف نوكت يذلا غلبملا يه دقنلل ةدلوم
ةمدخلا ةميق تزواجت دق لسصأÓل ةجردملا
.دادرتسسإÓل ةلباقلا

لسصأل ةميقلا ضضافخنإا ةراسسخب فارتعإلا متي•
.زجعلا وأا ضضئافلا يف ةرسشابم ام

متي ،ةميقلا ضضافخنإا ةراسسخب فارتعإلا دعب•
يف لسصأÓل (ءافطإلا) كÓهتسسإلا ةفلكت ليدعت
جردملا لسصألا غلبم عيزوتل ةيلبقتسسملا تارتفلا
نإا) ةيقبتملا هتميق هنم ًاحورطم ،لدعملاو
هرمع ىدم ىلع مظتنم ضساسسأا ىلع ،(تدجو
.يقبتملا يجاتنإلا

غلبملا دادرتسسإÓل ةلباقلا ةمدخلا غلبم لثمي•
ةدلوُملا ريغ ةدحولل ةلداعلا ةميقلا نيب ىلعألا
ةميقلاو عيبلا فيلاكت اهنم ًاموسصخم دقنلل
ةمدختسسملا ةميقلا نإا .مادختسسإلا يف ةيلاحلا

ةيلاحلا ةميقلا يه دقنلل دلوُم ريغ لسصأل
ديدحت متي .لسصأÓل ةيقبتملا ةلمتحملا ةمدخلل
ةيقبتملا ةلمتحملا ةمدخلل ةيلاحلا ةميقلا
ةثÓثلا جهانملا دحأا مادختسساب لسصأÓل
تانايبلا رفاوت ىدم ىلع دمتعيو ،ةيلاتلا
:ةميقلا ضضافخنإا ةعيبطو
متي:ةكلهتسسملا لادبتسسل ةفلكت جهنم-

ةيلبقتسسملا تامدخلل ةيلاحلا ةميقلا ديدحت
ةفلكت اهنأا ىلع ام لسصأل ةيقبتملا ةلمتحملا
نوكتو هب ةسصاخلا ةكلهتسسملا لادبتسسإلا
لادبتسسا ةفلكت يه لسصألا لادبتسسا ةفلكت
متيو لسصأÓل ةلمتحملا تامدخلا يلامجإا
يف لسصألا راهظإل ةفلكتلا هذه كÓهتسسا
امإا لسصألا لادبتسسا نكمي .مدختسسملا هعسضو
لسصألا (خاسسنتسسإا) جاتنإا ةداعإا لÓخ نم
يلامجإا لادبتسسا لÓخ نم وأا يلاحلا

لوسصألا ةميق ضضافخنإا -12 مقر رايعŸا
دقنلل ةدلوم Òغلا
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ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

٤002.

فدهلا
دوجو نع ةيلاملا تانايبلا حسصفت نأا نامسض
تÓماعملاو ةقÓعلا تاذ فارطألا نيب تاقÓع
لثم نإا .اهب ةقÓعلا تاذ فارطألاو ةأاسشنملا نيب

ةلءاسسملا ضضارغأل ةبولطم تامولعملا هذه
يلاملا ءادألاو يلاملا زكرملا مهف ليهسستلو
.لسضفأا لكسشب ريراقتلا ةمدقم ةأاسشنملل

سصخلملا

يتلا فارطألا يه ةقÓعلا تاذ فارطألا•
ةرطيسسلا ىلع ةردقلا كلمت يتلا وأا رطيسست

ىلع ماه ريثأات اهل ناك وأا رخآلا فرطلا ىلع
تآاسشنملا نمسضتت) ريرقتلا ةمدقم ةأاسشنملا
رابكو ،مهتÓئاعو نيكلاملا ،ةرطيسسملا
(نييسسيئرلا ةرادإلا يفظومو ،نيرمثتسسملا
اهيلع يتلا وأا ةرطيسسل ةعسضاخلا فارطألاو
ريرقتلا ةمدقم ةأاسشنملا لبق نم ماه ريثأات
ةرطيسسل ةعسضاخلا تآاسشنملا نمسضتت)
تآاسشنملاو ةكرتسشملا عيراسشملا ،ةكرتسشم
دعب ام نيفظوملا عفانم ططخو ،ةليمزلا
ريرقتلا ةمدقم ةأاسشنملا تناك اذإا .(فيظوتلا
،ةكرتسشم ةرطيسسل عسضخت ىرخأا ةأاسشنمو

تاذ فارطأا اسضيأا تآاسشنملا هذه ربتعتو
.ةقÓع

:نع حاسصفإلا بلطتي•
فرسصب ةرطيسس دجوت امدنع تاقÓعلا-

عم تايلمع كانه تناك اذإا امع رظنلا
ل مأا ةقÓع تاذ فارطأا

ةقÓع تاذ فارطأا عم تÓماعملا-
عون بسسح Óًيلحت ًانمسضتم) ةرادإلا ضضيوعت-

(ضضيوعتلا

،ةقÓعلا تاذ فارطألا تÓماعمل ةبسسنلاب•
عاونأا ،ةقÓعلا ةعيبط نع حاسصفإلا بلطتي
تايلمعلا رسصانع ،تثدح يتلا تايلمعلا
تÓماعملا هذه ةيمهأا حيسضوتل ةمزÓلا
ميدقت نم اهنكمتل اهتيافكو اهتايلمعل ةبسسنلاب
ةبسسانم تامولعم ىلع يوتحت ةيلام تانايب
.ةلءاسسملاو رارقلا عنسص ضضارغأل ةقوثومو

اهيف يدؤوت دق تلاح نع ةلثمأا يلي اميف•
ىلإا ةقÓعلا تاذ فارطألا عم تÓماعملا
:ريرقتلا ةمدقم ةأاسشنملا لبق نم تاحاسصفإا
علسسلا) اهعيب/اهليوحت وأا علسسلا ءارسش-

(ةزهاجلا ريغ وأا ةزهاجلا
وأا لوسصألا نم اهريغو تاكلتمملا ءارسش-

اهعيب/اهليوحت
اهيلع لوسصحلا وأا تامدخلا ميدقت-
ةلاكولا تابيترت-
ريجأاتلا-
ريوطتلاو ثحبلا ليوحت-
ضصيخرتلا تايقافتإا بجومب تÓيوحت-
يف امب) ليومتلا تابيترت بجومب تÓيوحت-

 (لاملا ضسأار تامهاسسمو ضضورقلا كلذ
تادهعتلا وأا تانامسضلا ميدقت-

نع تاحاسصفإلا -02 مقر رايعŸا
ةقÓعلا تاذ فارطألا



13
ذافنلا خيرات
ليربأا1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

9002.

فدهلا
حاسصفإلا تابلطتم ديدحت ىلإا رايعملا اذه فدهي
تامولعملا ضضرع راتخت يتلا تاموكحلاب ةسصاخلا

ةيلاملا اهتانايب يف ماعلا يموكحلا عاطقلا لوح
تامولعم نع حاسصفإلا ززعي نأا نكميو .ةدحوملا

ةموكح يف ماعلا يموكحلا عاطقلا لوح ةبسسانم
ىلع دعاسسي نأاو ةيلاملا ريراقتلا ةيفافسش نم ام
ريغو ةيقوسسلا ةطسشنألا نيب ةقÓعلل لسضفأا مهف
نيبو ةموكحلا اهب موقت يتلا قوسسلاب ةقلعتملا
دادعإل ةيئاسصحإلا ضسسسألاو ةيلاملا تانايبلا
.ةيلاملا ريراقتلا

سصخلملا

لوح ةيلاملا تامولعملا نع حاسصفإلا يغبني•
تاسسايسسلا عم قفاوتلاب ماعلا يموكحلا عاطقلا
ضضرعو دادعإا يف ةدمتعملا ةيبسساحملا
ءانثتسساب ةموكحلل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا

:نيتلاح
عاطقلا لوح ةيلاملا تامولعملا ضضرع دنع-

تآاسشنملا ىلع يغبني ل ،ماعلا يموكحلا
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم تابلطتم قيبطت
ةيلاملا تانايبلا6 مقر ماعلا عاطقلا

تآاسشنملاب قلعتي اميف ةلسصفنملاو ةدحوملا
ةماعلا ةيلاملا تاكرسشلا يعاطق يف
.ةماعلا ةيلاملا ريغ تاكرسشلاو

فارتعإلا ماعلا يموكحلا عاطقلا ىلع يغبني-
تاكرسشلا يعاطق يف هب ضصاخلا رامثتسسإلاب
ةماعلا ةيلاملا ريغ تاكرسشلاو ةماعلا ةيلاملا

لسصألا كلذ ةبسساحم يغبنيو لسصأا هنأا ىلع
كلت لوسصأا يفاسصل لجسسملا غلبملاب
.تآاسشنملا

ضصخي اميف تاحاسصفإلا يوتحت نأا يغبني•
:يلي ام لقألا ىلع ماعلا يموكحلا عاطقلا
راهظإا عم ،ةيسسيئرلا ةئفلا بسسح لوسصألا-

لكسشب ىرخألا تاعاطقلا يف رامثتسسإلا
لسصفنم

ةيسسيئرلا ةئفلا بسسح تامازتلإلا-
ةيكلملا قوقح/لوسصألا يفاسص-
دونبو مييقتلا ةداعإا ناسصقنو ةدايز يلامجإا-

فرتعملا فيراسصملاو تاداريإلا نم ىرخأا
قوقح/لوسصألا يفاسص يف رسشابم لكسشب اهب
ةيكلملا

ةيسسيئرلا ةئفلا بسسح تاداريإلا-
ةيسسيئرلا ةئفلا بسسح فيراسصملا-
زجعلا وأا ضضئافلا-
ةيليغسشتلا ةطسشنألا نم ةيدقنلا تاقفدتلا-

ةيسسيئرلا ةئفلا بسسح
ةيرامثتسسإلا ةطسشنألا نم ةيدقنلا تاقفدتلا-
ةيليومتلا ةطسشنألا نم ةيدقنلا تاقفدتلا-

يموكحلا عاطقلا تاحاسصفإا ضضرع ةقيرط نإا•
نم ةيمهأا رثكأا نوكت ل نأا يغبني ماعلا
ةدعملا ةموكحلاب ةسصاخلا ةيلاملا تانايبلا
عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعمل ًاقفو
.ماعلا

ةماهلا تآاسشنملا نع حاسصفإلا متي نأا بجي•
يموكحلا عاطقلا يف ةلومسشملا اهيلع رطيسسملا
نع تآاسشنملا كلت يف تاريغت ةيأا نعو ماعلا
بابسسألا حيسضوت بناج ىلإا ،ةقباسسلا ةرتفلا
مت يتلا تآاسشنملا هذه نم يأا لومسش مدع ءارو
.ماعلا يموكحلا عاطقلا يف ًاقباسس اهجاردإا

يموكحلا عاطقلا تاحاسصفإا ةقباطم يغبني•
،ةموكحلل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا عم ماعلا

يف لباقم دنب لك ىلع ليدعتلا غلبم راهظإا عم
.لسصفنم لكسشب ةيلاملا تانايبلا كلت

تامولعŸا نع حاسصفإلا -22 مقر رايعŸا
ماعلا يموك◊ا عاطقلا لوح ةيلاŸا
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ةفلكت ضسايق متي .ةلمتحملا هتامدخ
ةداعإا ةفلكت اهنأا ىلع ةكلهتسسملا لادبتسسإلا
،لقأا امهيأا ،هلادبتسسا ةفلكت وأا لسصألا جاتنإا

ًابوسسحم مكارتملا كÓهتسسإلا اهنم ًاحورطم

ضسكعل كلذو ةفلكتلا كلت ضساسسأا ىلع
مت يتلاو لسصأÓل ةلمتحملا تامدخلا
ًاقبسسم اهذافنتسسا وأا اهكÓهتسسا

ةميقلا ديدحت متي:ةداعتسسإلا ةفلكت جهنم-
لسصأÓل ةيقبتملا ةلمتحملا تامدخلل ةيلاحلا

ةردقملا ةداعتسسإلا ةفلكت حرط لÓخ نم
لادبتسسل ةيلاحلا ةفلكتلا نم لسصأÓل

لبق ةيقبتملا ةعقوتملا ةيلبقتسسملا هتامدخ
ةفلكتلا ديدحت ةداع متيو .ةميقلا ضضافخنا
ةكلهتسسملا ةفلكتلا اهنأا ىلع ةريخألا

لقأا امهيأا ،هجاتنإا ةداعإا وأا لسصألا لادبتسسل
ةميقلا ديدحت متي:ةمدخلا تادحو جهنم-

ةلمتحملا ةيلبقتسسملا تامدخلل ةيلاحلا
ةيلاحلا اهتفلكت ضضيفخت لÓخ نم لسصأÓل
ددعلا عم قفاوتتل ةميقلا ضضافخنا لبق
نم ةعقوتملا ةمدخلا تادحو نم ضضفخملا
وه امكو .ةميقلا ضضفخنم وه امنيب لسصألا
ةداع متي ،ةداعتسسإلا ةفلكت جهنم يف لاحلا
تامدخلا لادبتسسل ةيلاحلا ةفلكتلا ديدحت

ضضافخنا لبق لسصأÓل ةيقبتملا ةلمتحملا
لادبتسسل ةكلهتسسملا ةفلكتلا اهنأا ىلع ةميقلا
،ةميقلا ضضافخنا لبق هجاتنإا ةداعإا وأا لسصألا
لقأا امهيأا

مييقتل لوسصألا ةعجارم متي ،ريرقت لك خيراتب•
ةميق ضضافخنا ىلع رسشؤوم يأا كانه ناك نإا
ضضافخنا ىلع رسشؤوم دوجو لاح يف .لسصألا
غلبم ريدقتب ةأاسشنملا موقت نأا بجي ،ةميقلا
ضسكعب حمسسي .دادرتسسإÓل ةلباقلا ةمدخلا

ةقباسسلا تاونسسلا يف ةميقلا ضضافخنإا رئاسسخ
.ةنيعم تلاح يف

لوسصألا ةميق ضضافخنإا -12 مقر رايعŸا
(عبتي)دقنلل ةدلوم Òغلا
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Òغ تÓماعŸا نم داريإلا -٣2 مقر رايعŸا
(عبتي) (تÓيوحتلاو بئارسضلا) ةيلدابتلا

ةيلدابت ريغ تÓماعم نم داريإلا ضسايق يغبني•
هب فرتعملا لوسصألا يفاسص يف ةدايزلا غلبمب
.ةأاسشنملا لبق نم

يلاحلا يدقاعتلا مازتلإلاب فارتعإلا يغبني•
ققحي يذلاو ةيلدابت ريغ ةلماعم نم ئسشانلا
طقفو ،امدنع مازتلا هنأا ىلع مازتلإلا فيرعت

:امدنع
رداسص قفدت بلطي نأا لمتحملا نم نوكي-

ةيلبقتسسم ةيداسصتقإا عفانم لثمت يتلا دراوملل
مازتلإلا ةيوسستل ةعقوتم ةيلبقتسسم تامدخ وأا
يدقاعتلا

مازتلإلا غلبمل قوثوم ريدقتب مايقلا نكمي-
يدقاعتلا

لوقنملا لسصألا ىلع ةسضورفملا طورسشلا يدؤوت•
فارتعإلا دنع يلاح يدقاعت مازتلإا ءوسشن ىلإا
امدنع هب فارتعإلا متي يذلاو يئدبملا
.مازتلإلا طورسش يفوتسست

وه مازتلاك هب فرتعملا غلبملا نوكي نأا يغبني•
مازتلإلا ةيوسستل بولطملا غلبملل ريدقت لسضفأا
.ريرقتلا خيرات يف يلاحلا يدقاعتلا

اميف نيعم لسصأاب ةأاسشنملا فرتعت نأا يغبني•
عسضاخلا ثدحلا عقي امدنع بئارسضلاب قلعتي
.لسصألاب فارتعإلا ريياعم ةيبلت متيو ةبيرسضلل

غلبمب ةيبيرسضلا تاداريإلا ديدحت يغبني•
ضصخي اميف هسضيفخت يغبني لو ،يلامجإا
ماظن لÓخ نم ةعوفدملا فيراسصملا
نيديفتسسملل ةحاتملا غلابملا لثم) بئارسضلا
اوعفدي مل وأا اوعفد اذإا رظنلا ضضغب
.(بئارسضلا

غلبم عم ةيبيرسضلا تاداريإلا عيمجت يغبني ل•
ةيليسضفتلا ماكحألا لثم) ةيبيرسضلا تاقفنلا

يعفاد ضضعبل رفوت يتلا بئارسضلا نوناق نم
.(نيرخآÓل رفوتت ل تازايتمإا بئارسضلا

اميف نيعم لسصأاب ةأاسشنملا فرتعت نأا يغبني•
ةلوقنملا دراوملا يبلت امدنع تÓيوحتلاب قلعتي
.لسصأاك اهب فارتعإلا ريياعمو لسصألا فيرعت

داريإاك ةينيعلا تامدخلاب ةأاسشنملا فرتعت دق
.اهنم ًابولطم ضسيل كلذ نكلو ،لسصأاكو

ردسص يف امإا ةأاسشنملا حسصفت نأا يغبني•
يف وأا ماعلا ضضرغلا تاذ ةيلاملا تانايبلا
:يلي امع تاحاسضيإلا
ةيلدابتلا ريغ تÓماعملا نم داريإلا غلبم-

تائف بسسح ةرتفلا لÓخ هب فرتعملا
بئارسضلا لسصفنم لكسشب نيبت ثيح ةيسسيئر
تÓيوحتلاو

قلعتي اميف هب فرتعملا ةنيدملا ممذلا غلبم-
يلدابتلا ريغ داريإلاب

قلعتي اميف هب فرتعملا تامازتلإلا غلبم-
ةنيعم طورسشل ةعسضاخلا ةلوقنملا لوسصألاب

دويقل ةعسضاخلا اهب فرتعملا لوسصألا غلبم-
دويقلا كلت ةعيبطو

ًامدقم ةملتسسملا تاسضوبقملا غلبم دوجو-

ةيلدابت ريغ تÓماعمب قلعتي اميف
ةافعم تامازتلإا يأا غلبم-

تاحاسضيإا يف ةأاسشنملا حسصفت نأا يغبني•
:يلي امع ماعلا ضضرغلا تاذ ةيلاملا تانايبلا
فارتعإÓل ةانبتملا ةيبسساحملا تاسسايسسلا-

ةيلدابتلا ريغ تÓماعملا نم تاداريإلاب
ةلداعلا ةميقلا ضسايق هيف مت يذلا ضساسسألا-

قلعتي اميف لخادلا ىلإا ةقفدتملا دراوملل
ريغ تÓماعم نم داريإÓل ةيسسيئرلا تائفلاب
ةيلدابت

قلعتي اميف ةبيرسضلا ةعيبط لوح تامولعم-
ل يذلا يبيرسضلا داريإÓل ةيسسيئرلا تائفلاب
لÓخ قوثوم لكسشب هسسايق ةأاسشنملا عيطتسست
عسضاخلا ثدحلا اهيف عقي يتلا ةرتفلا
ةبيرسضلل

تاكرتلل ةيسسيئرلا تائفلا عونو ةعيبط-
لسصفنم لكسشب ةنيبم تاعربتلاو ايادهلاو
ةملتسسملا ةينيعلا علسسلل ةيسسيئرلا تائفلا
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ذافنلا خيرات
وينوي0٣ دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

.ةيلاقتنإلا ماكحألا نم ديدعلا كانه .8002

فدهلا
دادعإا تابلطتم ديدحت ىلإا رايعملا اذه فدهي
نم ئسشانلا داريإلا ضصوسصخب ةيلاملا ريراقتلا

ريغ تÓماعملا ءانثتسساب ،ةيلدابت ريغ تÓماعم
.ةأاسشنملا جامدنا ىلإا يدؤوت يتلا ةيلدابتلا

سصخلملا

لسصحت تÓماعم يهو ةيلدابتلا تÓماعملا•
ددسست وأا تامدخ وأا لوسصأا ىلع ام ةأاسشنم اهيف
ةميق ىرخأا ةأاسشنمل ةرسشابم عفدتو تامازتلإا

ىلع ًاسساسسأا نوكت) لباقملاب ًابيرقت ةيواسسم
مادختسسا وأا تامدخ وأا علسس وأا دقن لكسش
.(لوسصأÓل

ل تÓماعم يه ةيلدابتلا ريغ تÓماعملا•
،ةيلدابتلا تÓماعملا يف عفانم لدابت بلطتت
ىرخأا ةأاسشنم نم ةميق ةأاسشنملا ملتسست نأا امإا
ًابيرقت ةيواسسم ةميق ةرسشابم عفدت نأا نود

ةأاسشنم ىلإا ةميق ةأاسشنملا عفدت وأا لباقملاب
ةميق ىلع ةرسشابم لوسصحلا نود ىرخأا

.لباقملاب ًابيرقت ةيواسسم

عفانمل ةدراو تاقفدت يه تÓيوحتلا•
ةيلبقتسسم تامدخ وأا ةيلبقتسسم ةيداسصتقإا

ءانثتسساب ةيلدابتلا ريغ تÓماعملا نم ةعقوتم
.بئارسضلا

لوسصألا ىلع ةسضورفملا ةيطارتسشإلا دونبلا•
نيناوقلا يف اهيلع ضصوسصنم دونب يه ةلوقنملا
ىلع ةسضورفم ،مزلم قافتإا وأا ،ةمظنألا وأا
يتلا تآاسشنملا لبق نم لوقنم لسصأا مادختسسا
ريراقتلل ةدعملا ةأاسشنملا قاطن جراخ عقت
.ةيلاملا

يهو ةلوقنملا لوسصألا ىلع ةسضورفملا طورسشلا•
يغبني هنأا ىلع ضصنت تاطارتسشإا نع ةرابع

وأا ةيلبقتسسملا ةيداسصتقإلا عفانملا كÓهتسسا
اهنمسضتي يتلا ةعقوتملا ةيلبقتسسملا تامدخلا
وه امك اهيلإا لوقنملا ةأاسشنملا لبق نم لسصألا

ةيداسصتقإلا عفانملا عاجرإا بجي هنأا وأا ددحم
ةعقوتملا ةيلبقتسسملا تامدخلا وأا ةيلبقتسسملا
.ةلقانلا ةأاسشنملا ىلإا

يهو ةلوقنملا لوسصألا ىلع ةسضورفملا دويقلا•
دق يتلا ضضارغألا هجوت وأا ددحت تاطارتسشإا
ل اهنكلو ،اهئادأا لجأا نم لسصألا مدختسسي
ةيداسصتقإلا عفانملا عاجرإا ةرورسض ىلع ضصنت
ةعقوتملا ةيلبقتسسملا تامدخلا وأا ةيلبقتسسملا
اهمادختسسا مدع لاح يف ةلقانلا ةأاسشنملا ىلإا
.ددحم وه امك

نم دراوملل دراولا قفدتلاب فارتعإلا يغبني•
تامدخلا ءانثتسساب ،ةيلدابت ريغ ةلماعم
هنأا ىلع لسصألا فيرعت يبلي يذلاو ،ةينيعلا
:امدنع طقفو ،امدنع لسصأا
عفانملا قفدتت نأا لمتحملا نم نوكي-

تامدخلا وأا ةيلبقتسسملا ةيداسصتقإلا
ىلإا لسصألاب ةطبترملا ةعقوتملا ةيلبقتسسملا
و ؛ةأاسشنملا

لكسشب لسصأÓل ةلداعلا ةميقلا ضسايق نكمي-
قوثوم

لÓخ نم هيلع ذوحتسسملا لسصألا ضسايق يغبني•
يف ةلداعلا ةميقلاب ًايئدبم ةيلدابت ريغ ةلماعم
.ذاوحتسسإلا خيرات

نم دراوملل دراولا قفدتلاب فارتعإلا يغبني•
هنأا ىلع لسصأاك اهب فرتعم ةيلدابت ريغ ةلماعم
ًاسضيأا فارتعإلا مت اذإا دودح يف لإا ،داريإا
.دراولا قفدتلا كلذب قلعتي اميف مازتلاب

ًايلاح ًايدقاعت ًامازتلإا ةأاسشنملا يفوتسست امدنع•

دراو قفدت ضصخي اميف مازتلاك هب فرتعم
اهب فرتعم ةيلدابت ريغ ةلماعم نم دراوملل
غلبملا ةأاسشنملا ضضفخت نأا يغبني ،لسصأاك
فرتعت نأاو هب فرتعملا مازتلإÓل لجسسملا
.ضضيفختلا كلذل ٍواسسم داريإا غلبمب

Òغ تÓماعŸا نم داريإلا -٣2 مقر رايعŸا
(تÓيوحتلاو بئارسضلا) ةيلدابتلا
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ةنزاوŸا تامولعم ضضرع -٤2 مقر رايعŸا
(عبتي) ةيلاŸا تانايبلايف

ام لوح ًاحيسضوت مدقت نأا ةأاسشنملا ىلع نيعتي•
ةيلسصألا ةنزاوملا نيب تاريغتلا تناك اذإا
عيزوتلا ةداعإا ةجيتن يه ةيئاهنلا ةنزاوملاو

:ىرخأا لماوع ةجيتن وأا ةنزاوملا نمسض
نمسض تاحاسضيإلا يف حاسصفإلا لÓخ نم-

ةيلاملا تانايبلا
تانايبلا رودسص لبق هرادسصإا متي ريرقت يف-

وأا اهرودسص تقو ضسفن يف وأا ةيلاملا
ةراسشإا لمسشي نأا يغبنيو اهعم نمازتلاب
تانايبلا تاحاسضيإا يف ريرقتلل ةيعجرم
ةيلاملا

ةردقملا غلابملا تانراقم ةفاك ضضرع يغبني•
عم ةنراقملل لباق ضساسسأا ىلع ةيلعفلاو
.ةنزاوملا

تاحاسضيإا يف حسضوت نأا ةأاسشنملا ىلع نيعتي•
ضساسسأاو ةنزاوملا ضساسسأا ةيلاملا تانايبلا
قداسصملا ةنزاوملا يف دمتعملا فينسصتلا

تآاسشنملاو ةدمتعملا ةنزاوملا ةرتف ،اهيلع
.اهيلع قداسصملا ةنزاوملا يف ةلومسشملا

تاحاسضيإا يف ةأاسشنملا ددحت نأا يغبني•
يف ةلومسشملا تآاسشنملا ةيلاملا تانايبلا
 .اهيلع قداسصملا ةنزاوملا

ةسضورعملا ةيلعفلا غلابملا ةيوسست لمع يغبني•
ل ثيح ،ةنزاوملا عم ةنراقملل لباق ضساسسأا ىلع
ىلع ةنزاوملاو ةيلاملا تانايبلا دادعإا متي
ةيلاتلا ةيلعفلا غلابملا عم ةنراقملل لباق ضساسسأا

يأا ديدحت عم ،ةيلاملا تانايبلا يف ةجردملا
لكسشب ةأاسشنملاو تقولاو ضساسسألا يف تافÓتخإا

:لسصفنم
يف قاقحتسسإلا ضساسسأا دامتعا مت لاح يف-

فيراسصملاو تاداريإلا عومجم ،ةنزاوملا
تاطاسشنلا نم ةيدقنلا تاقفدتلا يفاسصو
ةيليومتلاو ةيرامثتسسإلاو ةيليغسشتلا

ءانثتسساب رخآا ضساسسأا دامتعا مت لاح يف-
يفاسص ،ةنزاوملا يف قاقحتسسإلا ضساسسأا
ةيليغسشتلا تاطاسشنلا نم ةيدقنلا تاقفدتلا
ةيليومتلاو ةيرامثتسسإلاو

نايب ردسص يف ةيوسستلا نع حاسصفإلا يغبني•
يف وأا ةيلعفلاو ةردقملا غلابملا ةنراقم
.ةيلاملا تانايبلا تاحاسضيإا
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ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

9002.

فدهلا
تماق دق ماعلا عاطقلا تآاسشنم نأا نم دكأاتلل
زيزعتو ةلءاسسملاب ةقلعتملا اهتامازتلإاب ءافولاب
قيبطت لÓخ نم ةيلاملا اهتانايب يف ةيفافسشلا
مامأا اهنع ةلوؤوسسملاو ةدمتعملا ةنزاوملا
تانايبلاو ةنزاوملا دادعإا متي ثيح ،روهمجلا
يف يلاملا اهئادأاو ضساسسألا ضسفن ىلع ةيلاملا
.ةنزاوملا يف ةجردملا جئاتنلا قيقحت

سصخلملا

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم قبطي•
،ماعلا عاطقلا تآاسشنم ىلع٤2 مقر ماعلا
يتلا ،ةيموكحلا لامعألا تاسسسسؤوم ءانثتسساب
قداسصملا ةنزاوملا ةحاتإا راتخت وأا اهنم بلطي

.روهمجلل اهيلع

ةيلوألا ةنزاوملا يه ةيلسصألا ةنزاوملا•
ينعتو ،ةنزاوملا ةرتفل اهيلع قداسصملا
قافنإلا ةيحÓسص اهيلع قداسصملا ةنزاوملا
نيناوق عيراسشمو نيناوقلا نم ةقتسشملا
تارارقلاو ةيموكحلا تاعيرسشتلاو ضصيسصختلا
تاسضوبقملا وأا تاداريإلاب ةقلعتملا ىرخألا
.ةنزاوملا ةرتف ضصخي اميف ةعقوتملا

ةلدعملا ةيلسصألا ةنزاوملا يه ةيئاهنلا ةنزاوملا•
ةلحرملا غلابملاو تاطايتحإلا ةفاك ضصخي اميف
تاسصيسصختلاو تاعيزوتلاو تÓيوحتلاو
ىرخألا ةيعيرسشتلا تارييغتلاو ةيفاسضإلا
.ةنزاوملا ةرتف ىلع ةقبطملا ةدمتعملا

ةنزاوملا نيب ةنراقم ضضرعت نأا ةأاسشنملا ىلع•
يف ةيفاسضإا ةنزاوم ةدمعأاك ةيلعفلا غلابملاو
متي امدنع طقف ةيسسيئرلا ةيلاملا تانايبلا
ضسسسأا ىلع ةنزاوملاو ةيلاملا تانايبلا دادعإا
.ةنراقملل ةلباق

غلابملل ةنراقم ضضرعت نأا ةأاسشنملا ىلع•
يلام نايبك امإا ةيلعفلا غلابملاو ةردقملا
يف ةيفاسضإا ةنزاوم ةدمعأاك وأا لسصفنم يفاسضإا
ريياعمل ًاقفو ًايلاح ةسضورعملا ةيلاملا تانايبلا
نأا يغبني .ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
لكسشب ةيلعفلاو ةردقملا غلابملا ةنراقم ضضرعت
:ةيعيرسشتلا ةباقرلا نم ىوتسسم لكل لسصفنم
ةيئاهنلاو ةيلسصألا ةنزاوملا غلابم-
ةنراقملل لباق ضساسسأا ىلع ةيلعفلا غلابملا-
غلابم نيب ةماهلا تافÓتخإلا حيسضوت-

لÓخ نم كلذو ةيلعفلا غلابملاو ةنزاوملا
جاردإا مت اذإا لإا ،تاحاسضيإلا يف حاسصفإلا

ةرداسص ىرخأا ةماع قئاثو يف حيسضوتلا اذه
ىلإا ةراسشإلا عم ةيلاملا تانايبلا بناج ىلإا

تاحاسضيإلا يف قئاثولا كلت ةيعجرم

ةنزاوŸا تامولعم ضضرع -٤2 مقر رايعŸا
ةيلاŸا تانايبلايف
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ًاحورطم ةيراوتكإا حابرأا يأا ىلإا ةفاسضإلاب-

يأا اهنم ًاحورطم ةيراوتكإا رئاسسخ يأا اهنم
 ةلجؤوم ةقباسس ةمدخ ةفلكت

خيرات يف ةلداعلا ةميقلا اهنم ًاحورطم-
ةطخلا لوسصأل ريرقتلا

رئاسسخلاو حابرألا عيمجب يروفلا فارتعإلا•
اهليجأات وأا ،زجعلا وأا ،ضضئافلا يف ةيراوتكإلا
يف ةدايز يأا ءافطإا عم ةجرد ىسصقأا ىلإا
وأا ،(قاطنلا جهنم) زجعلا وأا ضضئافلا
ةيراوتكإلا رئاسسخلاو حابرألاب فارتعإلا

يفاسص يف تارييغتلا نايب يف ًةرسشابم
.ةيكلملا قوقح/لوسصألا

ىلع رئاسسخلا وأا حابرألاب ةأاسشنملا فرتعت•
ةددحملا عفانملا ةطخ تاديدسست وأا تاسصيلقت

لبق .تاديدسستلا وأا تاسصيلقتلا ثودح دنع
ىلع بجي ،ديدسستلا وأا ضصيلقتلا رثأا ديدحت
مادختسساب مازتلإلا ضسايق ديعت نأا ةأاسشنملا
.ةيلاحلا ةيراوتكإلا تاسضارتفإلا

يف اهب ظفتحملا لوسصألا ةطخلا لوسصأا لمسشت•
لجألا ةليوطلا نيفظوملا عفانم قودنسص
.ةلهؤوملا نيمأاتلا ضصلاوبو

،نيفظوملا ةعومجم عفانم ططخل ةبسسنلاب•
ةفلكت يفاسصب فارتعإلا ةأاسشنملا ىلع بجي
ةيلاملا تانايبلا يف ةددحملا ةعفنملا
لمعلا بر ربتعت يتلاو ةأاسشنملل ةلسصفنملا
وأا ةيدقاعت ةيقافتإا كانه ناك اذإا لإا يعارلا
يفاسص دييقتب ةنلعم ةسسايسس وأا ةمزلم ةيقافتإا
.ماع لكسشب ةطخلل ةددحملا ةعفنملا ةفلكت

ةليوط نيفظوملا عفانم ضسايقو فارتعإلا متي•
دعب ام عفانم ةبسساحم ةقيرط ضسفنب لجألا
عفانملا ططخ فÓخبو نكلو ،فيظوتلا
حابرألاب ةرسشابم فارتعإلا بجي ةددحملا
ةقباسسلا ةمدخلا ةفلكتو ةيراوتكإلا رئاسسخلاو
.زجعلا وأا ضضئافلا يف رارمتسسإاب

مازتلإاك ةمدخلا ءاهنإا عفانمب ةأاسشنملا فرتعت•
نوكت ،امدنع طقفو ،امدنع فورسصمكو
لمع ءاهنإاب امإا حسضاو لكسشب ةمزتلم ةأاسشنملا

خيرات لبق نيفظوملا نم ةعومجم وأا فظوملا
ءاهنإا عفانم ريفوت وأا ؛يعيبطلا دعاقتلا
عيجسشتلل هميدقت مت ضضرعل ةجيتنك ةمدخلا

.ةيعوطلا ةلاقتسسإلا ىلع

ليومتل نيمأاتلا طاسسقأا ةأاسشنملا عفدت نأا نكمي•
ىلع بجيو ،فيظوتلا دعب ام عفانم ةطخ
ةطخ اهنأا ىلع ةطخلا هذه لماعت نأا ةأاسشنملا

ةأاسشنملا ىلع ناك اذإا لإا ةددحم ةمهاسسم
لÓخ نم رسشابم ريغ وأا رسشابم لكسشب)
:نم ٍيأل يللدتسسإا وأا ينوناق مازتلإا (ةطخلا
دنع ةرسشابم نيفظوملا عفانم عفد-

اهقاقحتسسا
لماك نِمؤوملا عفدي مل اذإا ةيفاسضإا غلابم عفد-

فظوملا ةمدخب ةطبترملا نيفظوملا عفانم
ةقباسسلاو ةيلاحلا تارتفلا يف

مازتلإلا اذه لثمب ةأاسشنملا تظفتحا لاح يفو•
لماعت نأا ةأاسشنملا ىلعف يللدتسسإلا وأا ينوناقلا
.ةددحم عفانم ةطخ اهنأا ىلع ةطخلا

ددحت ،ىلوألا ةرملل رايعملا اذه ينبت دنع•
عفانملا ةطخل يلوألا اهمازتلإا ةأاسشنملا
:ثيح خيراتلا كلذ يف ةددحملا
يف ةددحملا عفانملا مازتلإل ةيلاحلا ةميقلا-

ينبتلا خيرات
ينبتلا خيراتب ،ةلداعلا ةميقلا اهنم ًاحورطم-

ديدسست اهنم متي يتلاو ةطخلا لوسصأل
ةرسشابم تامازتلإلا

يتلا ةقباسسلا ةمدخلا ةفلكت اهنم ًاحورطم-
ةقحÓلا تارتفلا يف اهب فارتعإلا متيسس

حمسسي ل ،ىلوألا ةرملل رايعملا اذه ينبت دنع•
ةيراوتكإلا رئاسسخلاو حابرألا لسصفب ةأاسشنملل
حابرألا ةفاكب فارتعإلا متيو .ةيمكارتلا
 ضضئافلا يف ةيمكارتلا ةيراوتكإلا رئاسسخلاو
ضضعب كانه .يحاتتفإلا مكارتملا زجعلا وأا
قلعتي اميف قيبطتلل ةلباقلا تاءانثتسسإلا
ةرملل رايعملا اذه قيبطت دنع تاحاسضيإلاب
.ىلوألا

(عبتي) ÚفظوŸا عفانم -52 مقر رايعŸا
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 ذافنلا خيرات
 .1102 رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

 فدهلا
ةبسساحملل ضسسسأا عسضو ىلإا رايعملا اذه فدهي
كلذ يف امب ،نيفظوملا عفانم نع حاسصفإلاو
،روجألا) لجألا ةريسصقلا فظوملا عفانم
،تآافاكملا ،ةيسضرملا تازاجإلا ،ةيونسسلا تازاجإلا
تاسشاعم ؛(ةيدقنلا ريغ عفانملاو حابرألا مسساقت
دعب ام فظوملا ةايح ىلع نيمأاتلا ؛دعاقتلا
ةياهن ةأافاكم ؛ةيبطلا عفانملاو ةمدخلا نم ءاهتنإلا
لجألا ةليوط ىرخأا عفانم نم اهريغو ،ةمدخلا

تاسضيوعتلا ،زجعلا ،ةليوطلا ةمدخلا ةزاجإا)
ىلع حابرألا يف ةكراسشملاو ،تآافاكملاو ةلجؤوملا
ىلع ةمئاقلا تÓماعملا ءانثتسسإاب ،(ليوطلا ىدملا
.فظوملا دعاقت عفانم ططخو مهسسألا ضساسسأا

 سصخلملا

:يلي امب ةأاسشنملا فرتعت نأا رايعملا مزلتسسي•
فظوملا مدق اذإا عفانملا عفدب اهمازتلإا-

لبقتسسملا يف اهيلع هلوسصح لباقم هتمدخ
نيح ةأاسشنملا ىلع بترتملا فورسصملا-

تاردقم وأا ةيداسصتقإلا عفانملا كلهتسست
اهمدقي يتلا ةمدخلا نع ةجتانلا ةمدخلا
عفانملا هذه لباقم فظوملا

عفانمب فارتعإلا بجي :يسساسسألا أادبملا•

اهب موقي يتلا ةرتفلا يف ةفلكتك نيفظوملا
دنع ضسيلو عفانملا ىلع لوسصحلاب فظوملا
 .اهعفد قاقحتسسا

ةميقلا يف ةدايزلا يه ةيلاحلا ةمدخلا ةفلكت•
نع مجانلا ةددحملا ةعفنملا مازتلل ةيلاحلا

.ةيلاحلا ةرتفلا يف فظوملا ةمدخ

ام عفانم ططخ يه ةددحملا عفانملا ططخ•
تامهاسسملا ططخ ءانثتسساب فيظوتلا دعب
.ةددحملا

عفانم ططخ يه ةددحملا تامهاسسملا ططخ•
ةأاسشنملا اهبجومب عفدت يتلا فيظوتلا دعب ام

ةلسصفنم ةأاسشنم ىلإا ةتباث تامهاسسم
وأا ينوناق مازتلإا اهيلع نوكي لو (قودنسص)
مل اذإا تامهاسسملا نم ديزملا عفدل يللدتسسا
عفانم عفدل ةيفاك لوسصأاب قودنسصلا ظفتحي
يف نيفظوملا ةمدخب ةقلعتملا نيفظوملا
.ةقباسسلاو ةيلاحلا تارتفلا

ةريسصقلا نيفظوملا عفانمب فارتعإلا بجي•
ً(ارهسش21 لÓخ ةقحتسسم عفانم) لجألا
نوفظوملا اهب مدقي يتلا ةرتفلا يف فورسصمك
.ةقÓعلا تاذ تامدخلا

بايغلا تازاجإا ةفلكت ضسيقت نأا ةأاسشنملا ىلع•
عقوتت يفاسضإا غلبمك ةمكارتملا ةسضوعملا
ريغ تازاجإلا لباقم يف هعفدت نأا ةأاسشنملا
دادعإا خيرات يف تمكارت يتلا ةمدختسسملا
.ةيلاملا ريراقتلا

ةعقوتملا ةفلكتلاب فرتعت نأا ةأاسشنملا ىلع بجي•
يف ةكراسشملا تاعفدو تآافاكملا تاعفدل
مازتلإا ةأاسشنملا ىلع نوكي امدنع طقف حابرألا
ريدقت نكميو كلذ عفدل يللدتسسا وأا ينوناق
.ةقوثوم ةروسصب مازتلإلا

لثم) فيظوتلا دعب ام عفانم فينسصت متي•
(فيظوتلا دعب امل ةيحسصلا ةياعرلاو دعاقتلا
ططخ وأا ةددحم ةمهاسسم ططخ اهنأا ىلع امإا

.ةددحم عفانم

متي ،ةددحملا ةمهاسسملا ططخ بجومب•
قحتسست يتلا ةرتفلا يف فيراسصملاب فارتعإلا
فيراسصملاب فارتعإلا متي .ةمهاسسملا اهب
مت تامهاسسم ةيأا ليزنت دعب مازتلإاك ةقحتسسملا
.اهديدسست

متي ،ةددحملا ةمهاسسملا ططخ بجومب•
يلاملا زكرملا نايب يف مازتلإلاب فارتعإلا
:يلي ام يلامجإا يفاسصب
ةددحملا ةعفنملا مازتلل ةيلاحلا ةميقلا-

ةيلبقتسسملا تاعوفدملل ةيلاحلا ةميقلا)
جتانلا مازتلإلا ديدسستل ةبولطملا ةعقوتملا

ةيلاحلا ةرتفلا يف نيفظوملا تامدخ نم
.(ةقباسسلاو

ÚفظوŸا عفانم -52 مقر رايعŸا
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لوسصألا ةميق ضضافخنإا -62 مقر رايعŸا
(عبتي) دقنلل ةدلوŸا

يه دقنلل جتنم لسصأل ةميقلا ضضافخنإا ةراسسخ•
هغلبم نع لسصأل لجسسملا غلبملا يف ةدايزلا
.دادرتسسإÓل لباقلا

لك دادعإا خيرات يف ميقت نأا ةأاسشنملا ىلع•
ةميق نأا ىلع ةللد كانه تناك اذإا ام ريرقت
هذه لثم تدجو اذإاو ،تسضفخنا دق ام لسصأا
لباقلا غلبملا ريدقت ةأاسشنملا ىلع ةللدلا
.لسصأÓل دادرتسسإÓل

ضسوململا ريغ لسصألا رابتخا ةأاسشنملا ىلع•
ريغ لسصألا وأا ددحم ريغ عفان رمع هل يذلا
،اًيونسس مادختسسإلا دعب رفوتملا ريغ ضسوململا
متيو ،ةميقلا ضضافخنإا ديدحت لجأا نم كلذو
لباقلا غلبملا عم لجسسملا غلبملا ةنراقمب كلذ
ضضافخنإا رابتخإا ءارجإا نكميو ،دادرتسسإÓل
دادعإا ةرتف لÓخ تقو يأا يف اذه ةميقلا
ضسفن يف هؤوارجإا متي نأا ةطيرسش ،ريراقتلا
.ةنسس لك تقولا

غلبملا ىلإا لسصأÓل لجسسملا غلبملا ضضيفخت متي•
غلبم ناك لاح يف طقف هل دادرتسسإÓل لباقلا
غلبملا نم لقأا دادرتسسإÓل لباقلا لسصألا
ةراسسخ ضضيفختلا ربتعيو ،هل لجسسملا
.ةميق ضضافخنإا

ىلع ةميقلا ضضافخنإا ةراسسخب فارتعإلا بجي•
غلبملا نوكي امنيح .زجعلا وأا ضضئافلا يف روفلا
نم ربكأا ةميقلا ضضافخنإا ةراسسخل ردقملا
ىلعف ،هب طبترملا لسصأÓل لجسسملا غلبملا
ناك اذإا طقف مازتلإلاب فرتعت نأا ةأاسشنملا

.كلذ طرتسشي رخآا رايعم كانه

متي ،ام ةميق ضضافخنإا ةراسسخب فارتعإلا دعب•
(ءافطإلا) كÓهتسسإلا فيراسصم ليدعت

لسصألا غلبم عيزوتل ةيلبقتسسم تارتف يف لسصأÓل
ةيقبتملا ةميقلا هنم ًاحورطم حقنملاو لجسسملا

هرمع لاوط مظتنم ضساسسأا ىلع (تدجو نإا)
.يقبتملا يجاتنإلا

يه دقنلل جتنم لسصأل ةمدختسسملا ةميقلا•
ةيلبقتسسملا ةيدقنلا تاقفدتلل ةيلاحلا ةميقلا
رمتسسملا مادختسسإلا نم اهقاقتسشا عقوتي يتلا

.يجاتنإلا هرمع ةياهن يف هداعبتسسإا نمو لسصأل

لبق رعسسلا نع ةرابع وه مسصخلا رعسس•
ةيلاحلا قوسسلا تامييقت ضسكعي يذلاو ةبيرسضلا
ةسصاخلا رطاخملاو لاملل ةينمزلا ةميقلل
مسصخلا رعسس ضسكعي ل نأا بجيو .لسصألاب
قفدتلا تاريدقت ليدعت مت يتلا رطاخملا
دئاعلا لدعم يواسسيو اهل يلبقتسسملا يدقنلا
رايتخإا مهيدل ناك ول نورمثتسسملا هبلطي يذلا
تاقفدتلاب مهيلع دوعي يذلا رامثتسسإلاب
.لسصألا نم ةعقوتملا ةيدقنلا

دادرتسسإÓل لباقلا غلبملا ريدقت رذعت اذإا•
ةأاسشنملا ددحت ،دقنلل دلوملا يدرفلا لسصأÓل
دقنلا ديلوت ةدحول دادرتسسإÓل لباقلا غلبملا
دقنلا ديلوت ةدحو) لسصألا اهل يمتني يتلا
.(لسصألاب ةسصاخلا

اهجتني يتلا تاجرخملل طسشن قوسس رفاوت اذإا•
ددحي اهدنع ،لوسصألا نم ةعومجم وأا لسصأا

ىلع لوسصألا نم ةعومجملا كلت وأا لسصألا كلذ
مادختسسا مت ول ىتح دقن ديلوت ةدحو اهنأا/هنأا
ترثأات اذإا .ًايلخاد اهعيمج وأا تÓخدملا ضضعب
اهديلوت متي يتلا ةدراولا ةيدقنلا تاقفدتلا
ريعسستب دقن ديلوت ةدحو وأا لسصأا ةطسساوب
مدختسست نأا ةأاسشنملا ىلعف ،يلخاد يليوحت
(راعسسألا) رعسسلا لوح ةرادإÓل ريدقت لسضفأا
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 ذافنلا خيرات
ليربأا1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

.كلذل قبسسملا قيبطتلا عجسشي .9002

 فدهلا
يتلا تاءارجإلا فسصو ىلإا رايعملا اذه فدهي
ةميق تسضفخنا اذإا ام ديدحتل ةأاسشنملا اهقبطت
فارتعإلا نامسضلو دقنلل ةدلوملا لوسصألا ىدحإا
رايعملا اذه ددحيو .ةميقلا ضضافخنإا رئاسسخب
ضضافخنإا ةراسسخ ضسكعب ةأاسشنملا موقت ىتم ًاسضيأا
.ةبولطملا تاحاسصفإلا حسضوت امك ةميقلا

 سصخلملا

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم قبطني•
ةميق ضضافخنا ةبسساحم يف62 مقر ماعلا
:ءانثتسساب دقنلل ةدلوملا لوسصألا
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم رظنأا) نوزخملا-

(نوزخملا21 مقر ماعلا عاطقلا
رظنأا) ءانبلا دوقع نم ةمجانلا لوسصألا-

ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم
(ءانبلا دوقع11 مقر

رايعم قاطن نمسض يه يتلا ةيلاملا لوسصألا-
92 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا

ةميقلاب ةسساقملا ةيراقعلا تارامثتسسإلا-
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم رظنأا) ةلداعلا
(ةيراقعلا تارامثتسسإلا61 مقر ماعلا عاطقلا

ةدلوملا تادعملاو عناسصملاو تاكلتمملا-
رظنأا) اهمييقت داعم غلابمب ةسساقملا دقنلل
ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم
(تادعملاو عناسصملاو تاكلتمملا71 مقر

ةلجؤوملا ةبيرسضلا لوسصأا-
رظنأا) نيفظوملا عفانم نم ةمجانلا لوسصألا-

ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم
(نيفظوملا عفانم52 مقر

اهمييقت داعي يتلا ةسسوململا ريغ لوسصألا-
ةلداعلا ةميقلاب ماظتناب

ةرهسشلا-
طاسشنلاب ةقلعتملا ةيجولويبلا لوسصألا-

ًاحورطم ةلداعلا ةميقلاب ةسساقملا يعارزلا

ةردقملا عيبلا فيلاكت هنم
ريغ لوسصألاو ةلجؤوملا كÓتمإلا فيلاكت-

ةيدقاعتلا قوقحلا نع ةمجانلا ةسسوململا
نيمأاتلا دوقع بجومب نيمأات ةكرسشل

اهنأا ىلع ةفنسصملا ةلوادتملا ريغ لوسصألا-
ةفقوتملا تايلمعلاو عيبلل اهب ظفتحم

لخدت يتلا ىرخألا دقنلل ةدلوملا لوسصألا-
ةميقلا ضضافخنإل ةيبسساحملا تابلطتملا
رخآا يلود ةبسساحم رايعم نمسض اهب ةسصاخلا
ماعلا عاطقلا يف

اهنأا ىلع ““ةميقلا ضضافخنإا““ رايعملا اذه فرعي•
وأا ةيلبقتسسملا ةيداسصتقإلا عفانملا يف ةراسسخ
فارتعإلا نع ديزي امب لسصأل ةمدخلا لامتحا
ةيداسصتقإلا عفانملا يف ةراسسخلل مظتنملا
نم لسصأÓل ةمدخلا لامتحا وأا ةيلبقتسسملا

.كÓهتسسإلا لÓخ

ةميقلا وه لسصأل دادرتسسإÓل لباقلا غلبملا•
فيلاكت اهنم ًاحورطم لسصألا كلذل ةلداعلا
.ىلعأا امهيأا ،ةمدختسسملا ةميقلا وأا عيبلا

لوسصألا ةميق ضضافخنإا -62 مقر رايعŸا
دقنلل ةدلوŸا
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ليربأا1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

1102.

 فدهلا
ةيبسساحملا تاحاسصفإلاو تاجلاعملا حرسش
.يعارزلا طاسشنلل

 سصخلملا

موقت يتلا ةرادإلا ةيلمع وه يعارزلا طاسشنلا•
وأا تاناويحلل يويحلا لوحتلل ةأاسشنم اهب
ةسضورعملا (ةيجولويبلا لوسصألا) تاتابنلا
وأا ،لباقم يأا نود اهعيزوت متيسس يتلا وأا ،عيبلل
ىلإا اهليوحت متيسس وأا ،ةيزمر موسسر لباقم
ةيجولويب لوسصأا ىلإا وأا ،ةيعارز تاجتنم
.ةيفاسضإا

يف امب) ةيجولويبلا لوسصألا عيمج ضسايق متي•
لÓخ نم ةبسستكملا ةيجولويبلا لوسصألا كلذ
ةلداعلا ةميقلاب (ةيلدابتلا ريغ تÓماعملا
ةردقلا مدع لاح يف لإا ،عيبلا فيلاكت ضصقان

.قوثوم لكسشب ةلداعلا ةميقلا ضسايق ىلع

ةلداعلا ةميقلاب ةيعارزلا تاجتنملا ضسايق متي•
.عيبلا فيلاكت ضصقان داسصحلا ةطقن دنع
ةلباق ةعلسس وه دوسصحملا جتنملا نأل كلذو

ةيقوثومل““ ءانثتسسإا كانه ضسيلو ،قيوسستلل
.تاجتنملل ““ضسايقلا

لوسصأÓل ةلداعلا ةميقلا يف رييغت يأا جاردإا متي•
وأا ضضئافلا يف ةنيعم ةرتف لÓخ ةيجولويبلا
.زجعلا

لوسصأÓل ةلداعلا ةميقلا جذومنل ءانثتسسإلا•
يف طسشن قوسس كانه نكي مل اذإا :ةيجولويبلا
دجوت لو ،ةيلاملا تانايبلاب فارتعإلا تقو

متي هنإاف ،ةقوثوم ىرخأا ضسايق ةقيرط
ةيجولويب لوسصأل ةفلكتلا جذومن مادختسسا

ةيجولويبلا لوسصألا ضسايق متيو .طقف ةنيعم
ضضافخنا رئاسسخ ضصقان ةكلهتسسملا ةفلكتلاب
.ةمكارتملا ةميقلا

لسضفأا طسشنلا قوسسلا يف قوسسلا رعسس لثمي•
وأا يجولويبلا لسصأÓل ةلداعلا ةميقلل ضسايقم
دوجو مدع ةلاح يفو .ةيعارزلا تاجتنملا
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم موقي ،طسشن قوسس
رايتخل تاداسشرإا ريفوتب72 مقر ماعلا عاطقلا
.رخآا ضسايق ضساسسأا

،داسصحلا دنع ةلداعلا ةميقلا ضسايق فقوتي•
عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم قبطيو
.داسصحلا دعب21 مقر ماعلا

 ةعارزلا -72 مقر رايعŸا
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ىلع ةلماعم يف اهقيقحت نكمي يتلا ةيلبقتسسملا
:يلي ام ريدقت ىدل يراجت ضساسسأا
ةدراولا ةيلبقتسسملا ةيدقنلا تاقفدتلا-

مادختسسإا ةميق ديدحت يف ةمدختسسملا
دقنلا ديلوت ةدحوب وأا لسصألا

ةرداسصلا ةيلبقتسسملا ةيدقنلا تاقفدتلا-
مادختسسإا ةميق ديدحت يف ةمدختسسملا
ىرخأا دقن ديلوت تادحو وأا ىرخألا لوسصألا

يلخادلا يليوحتلا ريعسستلاب ةرثأاتم

بجي ،ةميقلا ضضافخنإا ةراسسخ ضضيفخت دنع•
ةجردملا ةميقلا ضضفخت ل نأا ةأاسشنملا ىلع
:نم ىلعألا غلبملا نود ام ىلإا لسصأÓل
 عيبلا ةفلكت اهنم ًاحورطم ةلداعلا هتميق-

(ديدحتلل ةلباق تناك اذإا)
ةلباق تناك اذإا) هب ةسصاخلا مادختسسإلا ةميق-

(ديدحتلل
رفسص-

ةدحو يف دقنلل دلوم ريغ لسصأا مهاسسي امنيح•
غلبملا نم ةبسسن ضصسصخت ،دقنلل ةدلوم
غلبملل دقنلل دلوملا ريغ لسصألا كلذل لجسسملا
ريدقت لبق دقنلا ديلوت ةدحوب ضصاخلا لجسسملا
.دقنلا ديلوت ةدحول دادرتسسإÓل لباقلا غلبملا
دلوملا ريغ لسصأÓل لجسسملا غلبملا ضسكعيو
خيرات يف ةميق ضضافخنإا رئاسسخ ةيأا دقنلل
بجومب اهديدحت مت يتلاو ريرقتلا دادعإا

عاطقلا يف يلودلا ةبسساحملا رايعم تابلطتم
.(12) ماعلا

اهب فرتعملا ةميقلا ضضافخنإا ةراسسخ ضسكعت•
يف طقفو لاح يف لسصأÓل ةقباسس تارتف يف

تاريدقتلا يف ريغت كانه ناك لاح
لباقلا لسصألا غلبم ديدحتل ةمدختسسملا
دق ةميق ضضافخنإا ةراسسخ رخآا نم دادرتسسإÓل
متت ،كلذك لاحلا ناك اذإاو ،اهب فارتعإلا مت
لباقلا غلبملا ىلإا لسصأÓل لجسسملا غلبملا ةدايز
ةراسسخلً اسسكع ةدايزلا هذه نوكتو .دادرتسسإÓل
.ةميقلا ضضافخنإا

لسصأا نم لسصألا ديدحت ةداعإا ةيلمع ثدحت•
نم وأا دقنلل دلوم ريغ لسصأا ىلإا دقنلل دلوم
دقنلل دلوم لسصأا ىلإا دقنلل دلوم ريغ لسصأا
ةيلمع نأا ديفت ةحسضاو ةلدأا رفاوتت امنيح طقف
ةداعإا يدؤوت لو ،ةبسسانم ديدحتلا ةداعإا
رابتخا ىلإا ةرورسضلاب اهتاذ دحب ديدحتلا
ضضافخنإا ةراسسخل ضسكع وأا ةميق ضضافخنإا
ةرورسض ىلإا ةراسشإلا نإاف ،كلذ نم ًلدبو ،ةميق
ةراسسخ ضسكع وأا ةميق ضضافخنإا رابتخا
نم ،ريدقت لقأا ىلع ،أاسشنت ةميق ضضافخنإا
لسصألا ىلع قبطنت يتلا ةجردملا تاراسشإلا
.ديدحتلا ةداعإا دعب

يتلا ريياعملا نع حسصفت نأا ةأاسشنملا ىلع بجي•
ةدلوم ريغلا لوسصألا زييمتل ةأاسشنملا اهتعسضو
كانه نأا امك .دقنلل ةدلوملا لوسصألا نع دقنلل
.قيبطتلل ةلباق ىرخأا حاسصفإا تابلطتم

لوسصألا ةميق ضضافخنإا -62 مقر رايعŸا
(عبتي) دقنلل ةدلوŸا
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ةدئاف تبثي دقع يأا يه ةيكلملا قوقح ةادأا نإا•

ةفاك عاطتقا دعب ةأاسشنملا لوسصأا يف ةيقبتم
.اهتامازتلإا

فينسصت ةيلاملا ةادألا ردسصي نم ىلع بجي•
.ةيكلم قوقح وأا مازتلإاك ةادألا
اهلكسش ضسيلو ،ةيلاملا ةادألا رهوجل ًاقفو-
لو ةيلاملا ةادألا رودسص تقو فينسصتلا متي-

ًاقحل هرييغت متي

ةيناكمإا لاح يف يلام مازتلإاك ةادألا ربتعت-
يلام لسصأا وأا دقنلا ميلسستل ردسصملا مازلإا
قحلا ةادألا لماحل ناك لاح يف وأا ،رخآا
رخآا يلام لسصأا وأا دقنلا بلطب

مازتلإلا اذه لثم ىلإا يدؤوت ل يتلا ةادألا-
ةيكلم قوقح ةادأا يه يدقاعتلا

ةعزوملا حابرألاو دئاوفلا جاردإا بجي-
ةادألاب ةقلعتملا بسساكملاو رئاسسخلاو
اهنأا ىلع اهل ةنوكملا ءازجإلا وأا ،ةيلاملا
وأا فيراسصم اهنأا ىلع نيبتو ،ًايلام ًامازتلإا
تاداريإا

عيبلل ةلباقلا ةيلاملا تاودألاو ةيلاملا تاودألا•
ةسصح ميدقت مازتلإا ةأاسشنملا ىلع ضضرفت يتلا
دنع طقف لوسصألا يفاسص نم ةيبسسانت
تائفلا عيمج نم ىندأا يه (أا) :تايفسصتلا
ريياعم يبلت (ب) و تاودألا نم ىرخألا
ةيكلم قوقح تاودأا اهنأا ىلع فنسصت ،ةيفاسضإا

.مازتلإلا فيرعت تبل نإاو ىتح

رسصانع فينسصتب ردسصملا موقي ،رادسصإلا دنع•
ةيكلملا قوقح/لوسصألا يفاسص و نويدلا نم لك
ةلباقلا نيدلا تادنسس لثم ،ةدحاولا ةادأÓل
.ليوحتلل

يلام مازتلإاو يلام لسصأا ةسصاقمب ةأاسشنملا موقت•
امدنع طقفو امدنع ،يفاسصلاب غلبملا جاردإاو
غلابملا ةسصاقمل ينوناق قح ةأاسشنملل نوكي
 يفاسصلا ضساسسأا ىلع دادسسلاب ةبغرلا اهيدلو
.دحاو تقو يف وأا

يفاسص نم ةنيزخلا مهسسأا ةفلكت مسصخ متي•
مهسسأا عيب ةداعإاو ،ةيكلملا قوقح/لوسصألا
قوقح/لوسصألا يفاسص تÓماعم يه ةنيزخلا
.ةيكلملا

ىلع ذاوحتسسإلا ةداعإا وأا رادسصإا ةفلكت لجسست•
يفاسص نم مسصخك ةيكلملا قوقح تاودأا
نم لخدلا نم يفاسص ،ةيكلملا قوقح/لوسصألا
.لخدلا ةبيرسضب ةقلعتم ةدئاف يأا

ةينواعتلا تآاسشنملا يف ءاسضعألا مهسسأا فنسصت•
ةينواعتلل ناك لاح يف لإا ،تامازتلإا اهنأا ىلع
.بلطلا دنع دادرتسسإلا مدع يف ينوناقلا قحلا

(عبتي) ضضرعلا :ةيلاŸا تاودألا -82 مقر رايعŸا
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 ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

٣102.

 فدهلا
ةيلاملا تاودألا ضضرعو فينسصت ئدابم حرسش
،ةيكلملا قوقح /لوسصألا يفاسص وأا تامازتلإاك
.ةيلاملا لوسصألاو تامازتلإلا ةسصاقمو

 سصخلملا

يتلا دوقعلا يه ةيليومتلا تانامسضلا دوقع نإا•
تاعفدب مايقلا ةردسصملا ةهجلا نم بلطتت
يتلا ةراسسخلا نع اهلماح ضضيوعتل ةددحم
ديدسستل ددحم نيدم لسشف ببسسب اهدبكتي
ًاقفو اهقاقحتسسا دنع ةقحتسسملا غلابملا

ىلع .نيدلا ةادأل ةلدعملا وأا ةيلسصألا طورسشلل
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم مادختسسإا ةأاسشنملا
ناك اذإا ام ديدحتل82 مقر ماعلا عاطقلا
.ل مأا دقع وه يليومتلا نامسضلا

ةيلودلا ةبسساحملا رايعم قيبطتب ةأاسشنملا موقت•
تانامسضلا دوقع ىلع82 مقر ماعلا عاطقلا يف
لاح يف (ةيلدابتلا ريغو ةيلدابتلا) ةيليومتلا
رايعم قيبطتب ةردسصملا ةهجلا تماق
92 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا

،دوقعلا ضسايقو فارتعإلا ةيلمعب اهمايق دنع
يلودلا ةبسساحملا رايعم قبطت نأا اهيلع نكلو
،نيمأاتلا دوقع عم اهلماعت دنع ينطولا وأا

رايتخاب ةردسصملا ةهجلا تماق لاح يف كلذو
دوقع ضسايقو فارتعإلا ةيلمعل رايعملا اذه
رايعم قيبطتب ةأاسشنملا موقت دق .نيمأاتلا
92 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا

رطاخملا لقن لمسشت يتلاو ،نيمأاتلا دوقع ىلع
 .ةيلاملا

نم ماعلا عاطقلا يف تامازتلإلاو لوسصألا أاسشنت•
؛ةيدقاعتلا ريغو ةيدقاعتلا تابيترتلا نم لك
نع ةمجانلا تامازتلإلاو لوسصألا ربتعت لو
 .ةيلام تاودأا ةمزلملا ريغ تابيترتلا

ةيدقاعتلا ريغو ةيدقاعتلا تابيترتلا نوكت دق•
لوسصألا ةبسساحم متي .اهتعيبطب ةيلدابت ريغ
ريغ تÓماعملا نع ةمجانلا تامازتلإلاو
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعمل ًاقفو ةيلدابتلا
تÓماعملا تناك اذإا .٣2 مقر ماعلا عاطقلا

ام مييقتب ةأاسشنملا موقت ،ةيدقاعت ةيلدابتلا ريغ
نع ةمجانلا تامازتلإلاو لوسصألا تناك اذإا
كلذو ،ل مأا ةيلام تاودأا تÓماعملا كلت
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم ىلإاً ادانتسسا
ةأاسشنملا مدختسست .82 مقر ماعلا عاطقلا
ةبسساحملا رايعم نم لك يف ةدراولا تاداسشرإلا
رايعمو٣2 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا
82 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
يدؤوت ةيلدابتلا ريغ ةلماعملا تناك اذإا مييقتل
نم ةمهاسسم) ةيكلم قوقح ةادأا وأا مازتلإا ىلإا
.(كلاملا

ضضرعلا :ةيلاŸا تاودألا -82 مقر رايعŸا
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فاÎعإلا :ةيلاŸا تاودألا -92 مقر رايعŸا
(عبتي) ضسايقلاو

:ةيلاتلا ةيلاملا لوسصألا
ضساقت نأا بجي يتلاو ،نونيدملاو ضضورقلا.1

قيرط نع كلذو ،ةأافطملا ةفلكتلاب
ةيلعفلا ةدئافلا ةقيرط مادختسسإا
خيراتل اهب ظفتحملا تارامثتسسإلا.2

ةفلكتلاب ضساقت نأا بجي يتلاو ،قاقحتسسإلا
ةقيرط مادختسسإا قيرط نع كلذو ،ةأافطملا
ةيلعفلا ةدئافلا
ل يتلا ةيكلملا قوقح تاودأا يف تارامثتسسإلا.٣

نكمي ل يتلاو طسشن قوسس يف رعسس اهل دجوي
،قوثوم لكسشب ةلداعلا اهتميق ضسايق
يتلاو ةلسصلا تاذ تاقتسشملا ىلإا ةفاسضإلاب
تاودأا ميلسست قيرط نع اهديدسست بجي

نأا بجي يتلاو ،ةرعسسم ريغ ةيكلم قوقح
ةفلكتلاب ضساقت

ىلع اهفينسصت متي يتلا ةيلاملا لوسصألا عسضخت•
تابلطتم بجومب ضسايقلل طوحت تاودأا اهنأا

لوسصألا عيمج عسضخت امك .طوحتلا ةبسساحم
ةميقلاب ضساقت يتلا كلت ءانثتسساب ةيلاملا
ةعجارمل ،زجعلا وأا ضضئافلا لÓخ نم ةلداعلا
.ةميقلا يف ضضافخنإلا

تامازتلإلا مظعم ضسايق متي ،ذاوحتسسإلا دعب•
لجسسملا يلسصألا غلبملا لÓخ نم ةيلاملا
ضسايق متي .ءافطإلاو مازتلإلا تاديدسست ضصقان
عم ةلداعلا ةميقلاب تامازتلإلا نم تائف ثÓث
وأا ضضئافلا يف ةميقلا يف تاريغتلاب فارتعإلا
:زجعلا
ةادأاك تفنسص اذإا لإا) ةقتسشملا تامازتلإلا-

(ةيدقنلا تاقفدتلل لاعف طوحت يف طوحت
عيب) ةرجاتملل اهب ظفتحملا تامازتلإلا-

ةأاسشنملا اهتسضرقتسسا يتلا ةيلاملا لوسصألا
(دعب اهكلتمت مل نكل

دنع اهفينسصتب ةأاسشنملا موقت تامازتلإا يأا-
نم ةلداعلا ةميقلاب اهسسايق متيل ،اهرادسصإا

ةميقلا رايخ) زجعلا وأا ضضئافلا لÓخ
(هÓعأا رظنأا - ةلداعلا

اهبجومب متي يتلا ةميقلا يه ةلداعلا ةميقلا•
فارطأا نيب مازتلإا ديدسست وأا لسصأا لدابت
نإا .ةتحب ةيراجت ةيلمع يف ةبغارو ةعلطم
ةبسساحملا رايعم يف ةلداعلا ةميقلا لسسلسست
:يلي امك وه92 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا
طسشن قوسس يف رعسسلا ديدحت متي نأا لسضفألا-
مييقتلا بولسسأا مادختسسإا متي ،كلذ فÓخب-

تÓخدم نم ىوسصقلا ةدئافلا ققحي يذلا
،ةثيدح ةيراجت تÓماعم لمسشيو ،قوسسلا
ىرخأا ةادأل ةلداعلا ةميقلا ىلإا عوجرلاو
تاقفدتلا ليلحتو ،رهوجلا يف اهل ةهباسشم
ريعسست جذامنو ،ةموسصخملا ةيدقنلا
.تارايخلا

ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم عسضي•
وأا لسصأا ىلع ةرطيسسلا ديدحتل طورسش92 مقر
يلاتلابو ،رخآا فرطل اهليوحت دنع يلام مازتلإا
زكرملا نايب نم اهتلازإا متي ىتم ددحي هنأاف
لسصأا يأا داعبتسسإا زوجي ل .(داعبتسسإلا) يلاملا

لقانلا هب موقي يذلا ىدملا ىلإا يلام
رطاخم ةفاكب يرهوج لكسشب (1) :ظافتحإلاب
(2) وأا ،هنمً اءزج وأا لوحملا لسصألا عفانمو
يذلا ،لسصألا نم ءزج وأا لسصألا ىلع ةرطيسسلا
عفانملاو رطاخملا ةفاكب ظافتحإلا متي مل
عفانملاو رطاخملا كلت ليوحتب لو هب ةسصاخلا
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 ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

٣102.

 فدهلا
ضسايقو فارتعإلا ءاغلإا ،فارتعلا ئدابم ديدحت
.ةيلاملا تامازتلإلاو ةيلاملا لوسصألا

 سصخلملا

تامازتلإلاو لوسصألا عيمجب فارتعإلا متي•
ضضعبو تاقتسشملا كلذ يف امب ةيلاملا
.يلاملا زكرملا نايب يف ةينمسضلا تاقتسشملا

لوسصألا دونب دحأاب فارتعإلا متي امدنع•
لكسشب ةيلاملا تامازتلإلا دونب دحأاب وأا ةيلاملا

ةميقلا ضسايق ةأاسشنملا ىلع بجيف ،يئدبم
وأا ةيلاملا لوسصألا ةلاح يف ،ةفاسضملا ةلداعلا
 ةميقلاب ةجردملا ريغ ةيلاملا تامازتلإلا
تايلمعو ،زجعلا وأا ضضئافلا لÓخ نم ةلداعلا
وأا باسستكإا ىلع ةرسشابم عزوت يتلا ةفلكتلا
.يلاملا مازتلإا وأا يلام لسصأا رادسصإا

ءارسشلا تايلمعب فارتعإلا رايخ ةأاسشنملا ىدل•
قوسسلا يف ةيلاملا قاروأÓل ةيدايتعإلا عيبلاو
ةرجاتملا خيرات يف امإا كلذو ،مجسسنم لكسشب
مادختسسا مت لاح يف .ةيوسستلا خيرات وأا

رايعم بلطتيف ،ةيوسستلا خيرات ةبسساحم
92 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا

خيراوت نيب ةنيعم ميق تارييغتب فارتعإلا
.ةيوسستلاو ةرجاتملا

وأا ةحونمملا ضضورقلا يه زايتمإا تاذ ضضورقلا•
طورسش نم ىندأا ةجردب ةأاسشنملا اهتقلت يتلا

ةميقلا نيب قرف يأا عم لماعتلا متي .قوسسلا
ضضرقلا دئاوعو زايتمإا تاذ ضضورقلل ةلداعلا

:يلاتلا وحنلا ىلع
متت ةأاسشنم لبق نم ضضرقلا يقلت مت امنيأا-

ةبسساحملا رايعمل ًاقفو قرفلا ةبسساحم
٣2 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا

اذه ضضرقلا حنمب موقت يتلا ةأاسشنملا لجسست-
،زجعلا وأا ضضئافلا يف تاقفن هنأا ىلع قرفلا
يئدبملا فارتعإلا دنع كلذو

تانامسضلا دوقعب يئدبملا فارتعإلا متي•
نود رابتعإا وأا رابتعإا نودب ةمدقملا ةيلاملا
يتلاو ةلداعلا ةميقلا ضساسسأا ىلع ،ةلداع ةميق
يف رعسسلا ةبقارم لÓخ نم اهديدحت متي
ةرسشابم ةلسصتم ريغ مييقت ةينقتو ،طسشن قوسس
ةيلودلا ةبسساحملا رايعمل ًاقفو وأا ،طسشن قوسسب
.91 مقر ماعلا عاطقلا يف

فارتعإÓلً اقحل يلام لسصأا ضسايق ضضرغل•
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم فنسصي ،يئدبملا
نمسض ةيلاملا لوسصألا92 مقر ماعلا عاطقلا
:ماسسقأا ةعبرأا
نم ةلداعلا ةميقلاب ةسساقم ةيلام لوسصأا.1

زجعلا وأا ضضئافلا لÓخ
قاقحتسسإلا خيراتل اهب ظفتحم تارامثتسسإا.2
نونيدمو ضضورق.٣
عيبلل ةحاتم ةيلام لوسصأا.٤

ةأاسشنملا ىلع بجي ،يئدبملا فارتعلا دعب•
تاقتسشملا كلذ يف امب ،ةيلاملا لوسصألا ضسايق
يأا نود ،ةلداعلا اهتميقب ،(لوسصأا يه يتلاو)
اهدبكتت دق يتلا تÓماعملا فيلاكتل مسصخ
ءانثتسساب ،لسصألا داعبتسسا وأا عيبلا ةيلمع ىلع

فاÎعإلا :ةيلاŸا تاودألا -92 مقر رايعŸا
ضسايقلاو
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 ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

٣102.

 فدهلا
يمدختسسم نكمت يتلا تاحاسضيإلا فسصي
ةماهلا ةيلاملا تاودألا مييقت نم ةيلاملا تانايبلا
ةرادإا ةيفيكو ،اهرطاخم ىدمو ةعيبط ،ةأاسشنملل
.رطاخملا هذهل ةأاسشنملا

 سصخلملا

فرط موقي نأا رطاخم يه نامتئلا رطاخم•
ةيلام ةراسسخ يف ببسستلاب ةيلاملا ةادأÓل دحاو
.هتامازتلاب ءافولا مدعب رخآلا فرطلل

ةأاسشنملا هجاوت نأا رطاخم يه ةلويسسلا رطاخم•
متي يتلا ةيلاملا اهتامازتلاب ءافولا يف ةبوعسص
وأا ةيدقن غلابم ميلسست قيرط نع اهديدسست
.ىرخأا ةيلام لوسصأا

ةميقلا بلقت رطاخم يه قوسسلا رطاخم•
ةادأل ةيلبقتسسملا ةيدقنلا تاقفدتلا وأا ةلداعلا

.قوسسلا راعسسأا يف تاريغتلا ببسسب ةيلام
نم عاونأا ةثÓث قوسسلا رطاخم لمسشتو
رعسس رطاخم ،ةلمعلا رطاخم :رطاخملا
.ىرخألا راعسسألا رطاخمو ةدئافلا

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم بلطتي•
لوح تامولعملا نع حاسصفإلا0٣ مقر ماعلا
يلاملا عسضولاب ةقلعتملا ةيلاملا تاودألا ةيمهأا
لمسشتو .يلاملا اهئادأا ىلإا ةفاسضإلاب ةأاسشنملل

:تامولعملا هذه
 يلاملا عسضولاب ةقلعتملا تاحاسصفإلا-

لوح تامولعملا كلذ يف امب - ةأاسشنملل

بسسح ةيلاملا تامازتلإلاو ةيلاملا لوسصألا
مادختسسإا دنع ةسصاخلا تاحاسصفإلا ،ةئفلا

،فينسصتلا ةداعإا ،ةلداعلا ةميقلا رايخ
تاقتسشملا ،لوسصألا نهر ،داعبتسسإلا
تاقافتلا دونب قرخو ةينمسضلا

يف ةأاسشنملا ءادأاب ةقلعتملا تاحاسصفإلا-
نع تامولعم كلذ يف امب - ةرتفلا
،فيراسصملاو ،اهب فرتعملا تاداريإلا
دئاوفلا تاداريإاو ،رئاسسخلاو ،حابرألاو
رئاسسخو ،موسسرلا تاداريإاو ،تافورسصملاو
ةميقلا ضضافخنا

ةرسسيملا ضضورقلاب ةسصاخلا تاحاسصفإلا-
تامولعم كلذ يف امب - ىرخألا تاحاسصفإلا-

ةبسساحمو ،ةيبسساحملا تاسسايسسلا نع
لوسصألا نم ةئف لكل ةلداعلا ميقلاو ،طوحتلا
ةيلاملا تامازتلإلاو ةيلاملا

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم بلطتي•
مجحو ةعيبط نع حاسصفإلا0٣ مقر ماعلا
:ةيلاملا تاودألا نع ةجتانلا رطاخملا
ةئف لكل ضضرعتلا نع ةيعونلا تاحاسصفإلا-

رطاخملا كلت ةرادإا ةيفيكو رطاخملا نم
نم ةئف لكل ضضرعتلا نع ةيمكلا تاحاسصفإلا-

رطاخم نع لسصفنم لكسشبو ،رطاخملا
.قوسسلا رطاخمو ،ةلويسسلا رطاخمو ،نامتئلا
ةلويسسلا رطاخم لوح تاحاسصفإلا لمسشتو
ةقتسشملا تامازتلإلا نم لكل جسضنلا تÓيلحت
ةيليومتلا تانامسضلا دوقع لثم ةقتسشملا ريغو
رطاخم لوح تاحاسصفإلا لمسشتو .ةرداسصلا
ةيسساسسحلا تÓيلحت تاحاسصفإا قوسسلا

تاحاسصفإلا :ةيلاŸا تاودألا -0٣ مقر رايعŸا
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.يرهوج لكسشب

راثآاب فارتعإلا) طوحتلا ةبسساحمب حمسسي•
طوحتملا دنبلاو طوحتلا ةادأا نم لكل ةيوسستلا
فورظ يف (ةرتفلا ضسفن زجع وأا ضضئاف يف هل
ةقÓع قيثوتو نييعت متي نأا ةطيرسش ،ةنيعم
،ضسايقلل ةلباق نوكت نأاو ،حوسضوب طوحتلا
.عقاولا يف ةلاعفو

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم ضصني•
:تاطوحتلا نم عاونأا ةثÓث ىلع92 مقر ماعلا
ةأاسشنملا تماق اذإا :ةلداعلا ةميقلا طوحت-

،لسصأل ةلداعلا ةميقلا يف تارييغتلا طيوحتب
فارتعإلا متيف ،هب فرتعم مازتلإا وأا
ةادأا نم لكل ةلداعلا ةميقلا يف تارييغتلاب
وأا ضضئافلا يف هل طوحتملا دنبلاو طوحتلا
اهثودح دنع زجعلا

ةأاسشنملا تماق اذإا :ةيدقنلا تاقفدتلا طوحت-
ةيدقنلا تاقفدتلا يف تاريغتلا طيوحتب
فرتعم مازتلا وأا لسصأاب ةقلعتملا ةيلبقتسسملا
متي هنإاف ً،ادج ةلمتحم ةلماعم وأا هب
ةادأل ةلداعلا ةميقلا يف تارييغتلاب فارتعإلا
قوقح/لوسصألا يفاسص يف ةرسشابم طوحتلا
هيف ثدحت يذلا تقولا نيحي ىتح ةيكلملا
ةطوحملا ةيلبقتسسملا ةيدقنلا تاقفدتلا

ةأاسشنم يف رامثتسسإلا يفاسصل طوحتلا-
طوحت لثم هعم لماعتلا متي :ةيبنجأا
 .ةيدقنلا تاقفدتلا

تÓمعلا رطاخم نم طوحتلا باسستحإا متي دق•
طوحت هنأا ىلع ةأاسشنملل مازتلإلا يف ةيبنجألا
.ةيدقنلا تاقفدتلل طوحت وأا ةلداعلا ةميقلل

ةيبنجألا تÓمعلا رطاخم رابتعإاب حمسسي•
طوحتم دنب هنأا ىلع ةيلخاد ةعومجم ةلماعمل
تانايبلا يف ةيدقنلا تاقفدتلا طوحت يف هل
هذه نوكت نأا ةطيرسش ،ةدحوملا ةيلاملا
ةلمعلا ريغ ىرخأا ةلمعب ةميقم ةلماعملا

نأاو ،ةلماعملا يف ةكراسشملا ةأاسشنملل ةيفيظولا
ىلع رثؤوت فوسس ةيبنجألا تÓمعلا رطاخم
.دحوملا زجعلا وأا ضضئافلا

ةلهؤوم ةيلخاد تاعقوت ةلماعمل طوحتلا ناك اذإا•
يأا فينسصت ةداعإا متي ،طوحتلا ةبسساحمل
يف ةرسشابم اهب فارتعإلا مت رئاسسخ وأا حابرأا

دعاوقل ًاقفو ةيكلملا قوقح/لوسصألا يفاسص
يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم يف طوحتلا
يفاسص نم92 مقر ماعلا عاطقلا
زجع وأا ضضئاف ىلإا ةيكلملا قوقح/لوسصألا
رطاخم اهيف رثأات يتلا تارتفلا وأا ةرتفلا ضسفن
ىلع طوحتلا ةلماعمل ةيبنجألا تÓمعلا
 .زجعلا وأا ضضئافلا

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم حمسسي•
لوسصألا فينسصت ةداعإاب ةأاسشنملل92 مقر ماعلا
كلذو ،ةلداعلا ةميقلا نم ةقتسشملا ريغ ةيلاملا

ةحاتملا تائفلاو زجعلا وأا ضضئافلا لÓخ نم
رايعملا ددحيو .ةدودحم فورظ يف عيبلل
ضسايقلا تابلطتمو ،فينسصتلا ةداعإل ريياعم
امو فينسصتلا ةداعإا خيرات يف كلذو ،ةمزÓلا
.كلذ دعب

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم رظحي•
نم فينسصتلا ةداعإا ةيلمع92 مقر ماعلا
اذإا زجعلا وأا ضضئافلا لÓخ نم ةلداعلا ةميقلا
ةقتسشملا ضسايق ىلع ةرداق ريغ ةأاسشنملا تناك
ةداعإا ةيلمع دنع ىدح ىلع ةنمسضملا
دقعلا ىقبي ،فورظلا هذه لثم يف .فينسصتلا

ةلداعلا ةميقلاب فنسصم لماكلاب (عمجملا)
.زجعلا وأا ضضئافلا لÓخ نم

نم طوحتلا ةظفحم ليهأات متي نأا نكمي•
طيوحتب موقي يذلا) ةدئافلا راعسسأا رطاخم
طوحتك (ددحم مازتلإا وأا لسصأا نم ًلدب غلبم
.ةلداعلا ةميقلل

فاÎعإلا :ةيلاŸا تاودألا -92 مقر رايعŸا
(عبتي) ضسايقلاو



94
ةسسوململا ريغ لوسصألا ىلع ةبسساحملا نكمي•

ةداعإا جذومن وأا ةفلكتلا جذومن مادختسسإاب
ةدودحم فورظ يف طقف هب حومسسم) مييقتلا

متي ،ةفلكتلا جذومن بجومب .(هاندأا رظنأا -
ءافطإلا ضصقان ةفلكتلاب لوسصألا جاردإا
.ةمكارتملا ةميقلا ضضافخنإا رئاسسخو مكارتملا

يف يقوسس رعسس ضسوململا ريغ لسصأÓل ناك اذإا•
حمسسي ،(فولأاملا ريغ رمألا) طسشن قوسس
ةداعإا جذومنل ةيبسساحملا ةسسايسسلا رايتخاب
متي ،مييقتلا ةداعإا جذومن بجومب .مييقتلا
يه يتلاو ،مييقتلا ةداعإا غلبمب لوسصألا جاردإا
يأا ضصقان مييقتلا ةداعإا خيراتب ةلداعلا ةميقلا
يف ضضافخنإا رئاسسخ يأاو قحل كÓهتسسإا
.ةقحل ةميقلا

ةميق يف ضضافخنإا كانه ناك اذإا ام ديدحتل•
قيبطتب ةأاسشنملا موقت ،ضسوملم ريغ لسصأا

ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم
.ءاسضتقإلا بسسح62 وأا12 مقر

ةدلوملا لوسصألا ةميق يف ضضافخنإلا ةراسسخ•
ةميقلا اهب زواجتت يتلا ةميقلا يه دقنلل
ةلباقلا ةمدخلا ةميقل لسصأÓل ةجردملا
ةميقلا نم ىلعألا غلبملا وهو ،دادرتسسإÓل
فيلاكت ضصقان دقنلل دلوملا لسصأÓل ةلداعلا
.مادختسسإلا يف هتميقو عيبلا

تاذ ةسسوململا ريغ لوسصألا ءافطإا متي ل•
متي نكلو ،ةدودحملا ريغ ةيجاتنإلا رامعألا
اذإا .يونسس ضساسسأا ىلع اهتميق ضضافخنإا رابتخإا
لوسصأÓل دادرتسسإÓل ةلباقلا ةميقلا تناك

دادرتسسإل ةلباقلا ةميقلا وأا/دقنلل ةدلوملا
نم لقأا دقنللةدلوم ريغلا لوسصأÓل ةمدخلا
ةراسسخب فارتعإلا متي ،ةجردملا ةميقلا
ةعباتمب ةأاسشنملا موقتو .ةميقلا يف ضضافخنإلا

اهل لازت ل ةسسوململا ريغ لوسصألا تناك اذإا ام
.ةددحم ريغ رامعأا

ةيلمع يرجت ،مييقتلا ةداعإا جذومن بجومب•
ةداعإا متي .ةمظتنم ةروسصب مييقتلا ةداعإا
كانه نكي مل ام) ةنيعم ةئف دونب عيمج مييقت
ليمحت متي .(لسصأÓل ددحم ةطسشن قوسس
ضضئاف ىلإا ةرسشابم مييقتلا ةداعإا يف ةدايزلا
ةداعإا ضضافخنإا ليمحت متي .مييقتلا ةداعإا
تاذ مييقتلا ةداعإا ضضئاف لباقم ًلوأا مييقتلا
ةدايز يأا ليمحت متيو ،ددحملا لسصأÓل ةلسصلا

داعبتسسإا متي امدنع .زجعلا وأا ضضئافلا نمسض
ضضئاف ليوحت متي ،اهمييقت داعملا لوسصألا
زجعلا وأا ضضئافلا ىلإا ةرسشابم مييقتلا ةداعإا
وأا ضضئافلا نمسض اهجاردإا متي لو ،مكارتملا
.زجعلا

لوسصأÓل ةقحÓلا تاقفنلاب فارتعإلا ًةداع متي•
ىلع اهلامكتسسإا وأا اهئارسش دعب ةسسوململا ريغ
طورسش ةيبلت متي امً اردانو فورسصم اهنأا
.لسصأاك ةقحÓلا تاقفنلا هذهب فارتعإلا

(عبتي) ةسسوملŸا Òغ لوسصألا -1٣ مقر رايعŸا
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 ذافنلا خيرات
ليربأا1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

1102.

 فدهلا
لوسصأÓل ةبسسنلاب ةيبسساحملا ةجلاعملا ديدحت

يأا يف اهعم لماعتلا متي ل يتلا ةسسوململا ريغ
يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم نم رخآا رايعم
.ماعلا عاطقلا

 سصخلملا

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم قبطني ل•
،ةسسوململا ريغ لوسصألا ىلع1٣ مقر ماعلا
تÓماعم عيمجت ةيلمع لÓخ نم ةبسستكملا

ىلع قبطني ل هنأا امك ،ةيلدابت ريغ
بجومب ةحونمملا قوقحلاو تايحÓسصلا
،قرط نم اهلداعي ام وأا ،روتسسدلا وأا عيرسشتلا

.بئارسضلا ضضرف ىلع ةردقلا لثم

مت ءاوسس ،ضسوململا ريغ لسصألاب فارتعإلا متي•
:ةيلاتلا تلاحلا يف ًايلخاد هؤواسشنإا وأا هؤوارسش
ةيداسصتقإلا عفانملا نأا لمتحملا نم ناك اذإا-

ىزعت ىتلا ةمدخلا ةيناكمإا وأا ةيلبقتسسملا
ةأاسشنملا ىلإا قفدتتسس لسصأÓل

وأا ةفلكتلا ضسايق ةيناكمإا كانه ناك اذإا-
قوثوم لكسشب لسصأÓل ةلداعلا ةميقلا

ريغ لوسصأÓل ةيفاسضإا فارتعإا ريياعم•
فارتعإلا زوجي ل :ًايلخاد ةجتنملا ةسسوململا
اهنأا ىلع ًايلخاد اهنيوكت مت يتلا ةرهسشلاب
.لسصأا

ىلإا ثوحبلا فيلاكت عيمج ليمحت متي•
.اهدبكت دنع فيراسصملا

ءوسشن دعب طقف ريوطتلا فيلاكت ةلمسسر متت•
ةمدخلا وأا جتنملا نم ةيراجتو ةينقت ىودج
.ةجتانلا

ةيراجتلا تامÓعلاب فارتعإلا متي ل نأا بجي•
،ةيسسيئرلا فحسصلا نيوانعو ،ًايلخاد ةأاسشنملا
ةمدخلا يمدختسسم مئاوقو ،رسشنلا نيوانعو
لوسصأا اهنأا ىلع اهرهوج يف ةهباسشملا دونبلاو
.ةسسوملم ريغ

نم لكل ضسوململا ريغ دنبلا ةيبلت مدع لاح يف•
ريغ لوسصأÓل فارتعإلا ريياعمو فيرعتلا
اذه ىلع تاقفنلاب فارتعإلا متي ،ةسسوململا
مت اذإا لإا ؛هدبكت دنع فورسصم هنأا ىلع دنبلا
يف ،ةأاسشنملا عيمجت نم ءزجك فيلاكتلا دبكت

غلبملا نمً اءزج لكسشي هنإاف ةلاحلا هذه
خيرات يف ةرهسش وأا/ءارسش ةوÓعك هب فرتعملا
.ذاوحتسسإلا

ذاوحتسسإلا ةيلمعل ةقحÓلا ةبسساحملا ضضارغأل•
ةسسوململا ريغ لوسصألا فينسصت متي ،ةيئدبملا

:يلاتلا وحنلا ىلع
ةعقوتم دودح ل :دودحم ريغ يجاتنإا رمع-

اهيف لسصألا موقي نأا عقوتملا نم يتلا ةرتفلل
ةأاسشنملل ةيفاسص ةيدقن تاقفدت جاتنإاب
ريغ ينعت ل ددحم ريغ ةرابع :ةظحÓم)
(دودحم

ىلإا ةدودحم ةدئاف ةرتف :ةدودحم ةايح-
ةأاسشنملا

ةسسوملŸا Òغ لوسصألا -1٣ مقر رايعŸا
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٤102.

فدهلا
تابيترت ةبسساحم فسصو ىلإا رايعملا اذه فدهي
يه يتلاو ،حناملا لبق نم تامدخلا ميدقت زايتمإا

.ماع عاطق ةأاسشنم

سصخلملا

عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا رايعم لوانتي ل•
هذهل لغسشملا بناجلل ةبسساحملا2٣ مقر ماعلا
هباسشي نأا رايعملا اذهب ضضرتفي .تابيترتلا
تاريسسفت ةنجلل عباتلا21 مقر ريسسفتلا
ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا
ضصني يذلا ،تامدخلا ميدقت زايتمإا تابيترت

.لغسشملا بناجلل ةيبسساحملا ةجلاعملا ىلع

زايتمإا لسصأاب فارتعإلا حناملا ىلع يغبني•
:اذإا تامدخلا ميدقت

يتلا تامدخلا مظني وأا رطيسسي حناملا ناك .أا
ىلإاو ،لسصألا عم اهريفوت لغسشملا ىلع يغبني
رعسس يأابو اهرفوي نأا يغبني نم

قحلا ،ةيكلملا لÓخ نم - رطيسسي حناملا ناك .ب
ةسصح يأا ىلع - كلذ ريغ وأا ،يعافتنإلا

ةدم ةياهن يف كلذو لسصألا يف ةماه ةيقبتم
بيترتلا

طقف متي ،ةلمتكملا ةدملا يذ لسصأÓل ةبسسنلاب•
.(أا) ةرقفلا يف ةروكذملا طورسشلا ءافيتسسإا

لوسصألاب فارتعإلاب حناملا موقي امدنع•
حناملا ىلع يغبني ؛لغسشملا لبق نم ةمدقملا
زايتمإا لوسصأاك ةمئاقلا لوسصألا فينسصت ةداعإا
.تامدخلا ميدقت

ًءانب ،مازتلإلاب فارتعإلا حناملا ىلع يغبني•
:لغسشملا ضضيوعتب اهب موقي يتلا ةقيرطلا ىلع

حناملا ىلع يغبني :يلاملا مازتلإلا جذومن-
وأا ريوطت وأا ءاسشنإا لباقم لغسشملا ضضيوعت
ميدقت زايتمإا لسصأا نيسسحت وأا ذاوحتسسإا
.ةددحم غلابم ميدقت لÓخ نم تامدخلا
يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم قيبطت متي
ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ماعلا عاطقلا

ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم)
يلاملا مازتلإلا اذه يف (0٣و92و82

يغبني :لغسشملا ىلإا نيعم قح حنم جذومن-
وأا ءاسشنإا لباقم لغسشملا ضضيوعت حناملا ىلع
زايتمإا لسصأا نيسسحت وأا ذاوحتسسإا وأا ريوطت
نم ةلسصلا تاذ تامدخلاو تامدخلا ميدقت

نم تاداريإلا بسسك قح لغسشملا حنم لÓخ
ميدقت زايتمإا لسصأل ثلاث فرط يمدختسسم
موقي .تاداريإÓل دلوم رخآا لسصأا وأا ةمدخلا
ريغ ءزجك مازتلإلا اذه ةبسساحمب حناملا

لدابت نع ةجتانلا تاداريإلا نم بسستكم
ميدقت زايتمإا لسصأا) حناملا نيب لوسصألا

(ضسوملم ريغ لسصأا) لغسشملاو (ةمدخ

تاداريإلا ةبسساحم حناملا ىلع يغبني•
:جذامنلا هذه ىلعً ءانب فيراسصملاو
حناملا موقي :يلاملا مازتلإلا جذومن-

اهرهوجل اقفو لغسشملا ىلإا غلابم ضصيسصختب
موسسرو ،ليومتلا ةفلكتو ،مازتلإلا ضضيفختك
.لغسشملا لبق نم ةمدقملا تامدخلا لباقم

موقي :لغسشملا ىلا نيعم قح حنم جذومن-
لوسصألاب ةقلعتملا عفانملا بسسكب حناملا
ميدقت زايتمإا بيترتل ًاقفو ةملتسسملا
لغسشملل حونمملا قحلا لباقم تامدخلا

داريإلاب حناملا فرتعيو .بيترتلا ةرتف لÓخ
يداسصتقلا رهوجلل ًاقفو مازتلإلا ضضيفختو
تامدخلا ميدقت زايتمإا بيترتل

زايتمإا تابيترت -2٣ مقر رايعŸا
حناŸا :تامدÿا Ëدقت
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ةيلسصألا ةنزاوملا نيب تافÓتخإلا تناك
تارييغت وأا دونبلا نيب تÓيوحت يه ةيئاهنلاو
.ىرخأا

ةيبسساحملا تاسسايسسلا لمسشت نأا بجي•
لوادج ،فسصولا ةيريسسفتلا تاحاسضيإلاو
ردسص يف ةنيبملا غلابملا تÓيلحتو ،ةلسصفم
.تانايبلا

تانايب رادسصإا ةرطيسسملا ةأاسشنملا ىلع بجي•
تآاسشنملا عيمج مسضت يتلاو ،ةدحوم ةيلام
رايعم تابلطتم مظعم قبطتو اهيلع رطيسسملا
.6 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا

ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ريسضحت متي امدنع
بجي هنإاف ،ةفلتخم خيراوتب ةيلام تانايب نم
ةيدقنلا تÓماعملا راثآل تÓيدعت ءارجإا
خيراتو ،خيراوتلا هذه نيب تثدح يتلا ةماهلا
ةيأا ىلع .ةرطيسسملا ةأاسشنملل ةيلاملا تانايبلا

خيراوت نيب قرفلا نوكي ل نأا بجي ،لاح
.رهسشأا ةثÓث نم رثكأا ريراقتلا

تÓماعملا ةبسساحم متي نأا بجي ،ةماع ةفسصب•
.يلامجإا ضساسسأا ىلع

ضساسسأا ىلع ةبسساحملا ةيلمع متت نأا حمسسي•
لثم ،تÓماعملا نم ةسصاخ عاونأل يفاسصلا
ةسصاخلا تÓماعملاو ةيرادإلا تÓماعملا
نارودلا لدعم تاذ دونبلاو ،تلاكولاب
قاقحتسسإا خيراوتو ةريبك غلابمو ،عيرسسلا
.ةريسصق

ةيدقنلا ةدسصرألا نع حاسصفإلا رايعملا بلطتي•
،ريراقتلا خيرات يف ةموكحلا اهب ظفتحت يتلا
وأا ةموكحلا لبق نم مادختسسإÓل ةحاتم ريغلاو
.ةيجراخ دويقل عسضخت يتلا

ريغ ضضارتقإا يأا نع حاسصفإلا رايعملا بلطتي•
نوكت دق يتلا ضضورقلا تÓيهسستو بوحسسم

ديدسستو ،ةيلبقتسسملا ليغسشتلا ةطسشنأل ةحاتم
يأا ىلإا ةراسشإلا عم ،ةيلامسسأارلا تامازتلإلا
.تÓيهسستلا هذه مادختسسإا ىلع قبطنت دويق

تادعاسسملا نع حاسصفإلا ةأاسشنملا ىلع بجي•
،ةرتفلا هذه لÓخً ادقن ةملتسسملا ةيجراخلا
يمدقم نم ةماهلا تائفلاو غلابملا يلامجإاب
لسصفنم لكسشب نيبت امك .تادعاسسملا
ىلع اهيقلت مت يتلا ةيجراخلا تادعاسسملا
.حنمو ضضورق لكسش

نويد رادقم نع حاسصفإلا ةأاسشنملا ىلع بجي•
وأا اهتلودج ةداعإا مت يتلا ةيجراخلا ةدعاسسملا
ةيأا ىلإا ةفاسضإلاب ،ةرتفلا هذه لÓخ اهئاغلإا
.ةلسص تاذ ماكحأاو طورسش

طورسشلا نع حاسصفإلا ةأاسشنملا ىلع بجي•
تادعاسسملا ضضورقل ةماهلا ماكحألاو
يتلا تانامسضلا وأا حنملا تاقافتإا وأا ،ةيجراخلا
اهيف ىدأا يتلا ةرتفلا لÓخ اهل لاثتمإلا متي مل

عاجرإل مازتلإا ضضرف وأا ءاغلإل لاثتمإلا مدع
.ًاقباسس هيلع ةأاسشنملا تلسصحت يذلا معدلا

خيرات نع حاسصفإلا ةأاسشنملا ىلع بجي•
خيرات) ةيلاملا تانايبلا رادسصإا ىلع ةقفاوملا
ماق يذلا ضصخسشلا ديدحتو (ةقفاوملا
ىلع ةردقلا ىرخأا ةئيهل ناك اذإا .دامتعإلاب
بجيف ،اهرادسصإا دعب ةيلاملا تانايبلا ليدعت
هذه نع حاسصفإلا ةأاسشنملا ىلع كلذك
.ةقيقحلا

ضساسسأا ىلإا لاقتنإلا يونت يتلا ةأاسشنملا عجسشت•
نايب ميدقت ىلع يبسساحملا قاقحتسسإلا
ضسفن يف ةيدقنلا تاعوفدملاو تاسضوبقملا
ةبسساحملا رايعم بسسحب بولطم وه امك لكسشلا
.2 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا

يف ةيلودلا ةبسساÙا رايعŸ دقنلا ضساسسأا
بجوÃ ةيلاŸا ريراقتلا -ماعلا عاطقلا
(عبتي) يبسساÙا يدقنلا ضساسسألا
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ذافنلا خيرات
رياني1 دعب وأا يف أادبت يتلا ةيونسسلا تارتفلا

9002.

فدهلا
ضضرع اهب يغبني يتلا ةقيرطلا فسصو ىلإا فدهي
بجومب ماعلا ضضرغلا تاذ ةيلاملا تانايبلا
يف ةيفافسشلا قيقحتل يبسساحملا يدقنلا ضساسسألا
تاعوفدملاو ةيدقنلا تاسضوبقملل ةيلاملا ريراقتلا
.تاموكحلل ةيدقنلا ةدسصرألاو ،ةيدقنلا

سصخلملا

يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم ضسلجم عجسشي•
ضساسسأا قيبطت ىلع تاموكحلا ماعلا عاطقلا
.يبسساحملا قاقحتسسإلا

دقنلا ضساسسأل ةموكحلا مادختسسإا لاح يف•
ةبسساحملا ريياعم ضسلجم حرتقي ،يبسساحملا
رايعم ىلع دامتعإلا ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا
قلعتملا ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
.يبسساحملا يدقنلا ضساسسألاب

يدقنلا ضساسسألا ىلع ةيلاملا تانايبلا نيبت•
لÓخ اهعمج مت يتلا دقنلا رداسصم يبسساحملا

،دقنلا مادختسسإا نم ضضرغلاو ،ةرتفلا هذه
.ريراقتلا دادعإا خيرات يف ةيدقنلا ةدسصرألاو

ددحي لوألا ءزجلا .نيأازج نم رايعملا فلأاتي•
ضساسسألا بجومب ريراقتلا ضضرع تابلطتم
ددحيو ًايمازلإا ضسيل يناثلاو ،يدقنلا
.اهيلع عجسشي يتلا ةيفاسضإلا تاحاسصفإلا

يدقنلا ضساسسألا ىلع ةيلاملا تانايبلا نوكتت•
:ةيلاتلا رسصانعلا نم يبسساحملا
ةيدقنلا تاعوفدملاو تاسضوبقملا نايب-
ةيريسسفت تاحاسضيإاو ةيبسساحملا تاسسايسسلا-

ةنزاوملاو ةيلسصألا ةنزاوملا نيب ةنراقملا-
ضساسسأا ىلع ةيلعفلا غلابملاو ،ةلدعملا
ضضرعب ةأاسشنملا موقت امدنع طقف) ةنراقملا

(روهمجلل ةدمتعملا اهتنزاوم

تامولعملا ضضرع رايتخإاب ةأاسشنملا موقت امدنع•
ىلع) فلتخم ضساسسأا ىلع اهدادعإا مت يتلا
قاقحتسسإلا ،لدعملا دقنلا ،لاثملا ليبسس
متي نأا بجيف ،(لماكلا قاقحتسسإلا وأا لدعملا
تاحاسضيإا يف تامولعملا هذه نع فسشكلا
.ةيلاملا تانايبلا

ةيدقنلا تاعوفدملاو تاسضوبقملا نايب فرتعي•
تاعوفدملا ،ةيدقنلا تاسضوبقملا نم لكب
اهيلع رطيسست يتلا ةيدقنلا ةدسصرألاو ،ةيدقنلا
.ةأاسشنملا

لاثملا ليبسس ىلع) ثلاث فرط يأا مايق دنع•
ىلعأا ىوتسسم وأا ،ةيجراخلا تادعاسسملل عربتم
ةأاسشنملا تامازتلإا ةيوسستب (ةموكحلا يف
حلاسصل تامدخلاو علسسلا ءارسش وأا ًةرسشابم
دومع يف ةأاسشنملا حسصفت نأا بجي ،ةأاسشنملا

تاسضوبقملا نايب ردسص يف لسصفنم
تاعوفدملا يلامجإاو ،ةيدقنلا تاعوفدملاو
يف كلذو ،اهدادسسب ثلاثلا فرطلا ماق يتلا
.ةأاسشنملا تايلمعل بسسانم يعرف فينسصت

فرطلا تاعوفدم نع حاسصفإلا متي نأا بجي•
ًايمسسر ةأاسشنملا غÓبإا متي امدنع طقف ثلاثلا

ةيلمع نأا نم يقلتملا وأا فرطلا اذه لبق نم
.عفدلا نم ققحتلا مت دق هنأا وأا تمت دق عفدلا

ةدمتعملا اهتنزاوم ضضرعب ةأاسشنملا موقت امدنع•
رايعم تابلطتم مظعم قبطت ،روهمجلل
 ،٤2 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا
ةيرهوجلا تافÓتخإÓلً اريسسفت كلذ يف امب
اذإا ام حرسشو ،ةيلعفلا غلابملاو ةنزاوملا نيب

يف ةيلودلا ةبسساÙا رايعŸ دقنلا ضساسسأا
بجوÃ ةيلاŸا ريراقتلا -ماعلا عاطقلا
يبسساÙا يدقنلا ضساسسألا
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ىلع ًءانب رايعملا ةبسساحملا ريياعم

 ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا

61 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم تادعملاو عناسصملاو تاكلتمملا 71مقر

٤1 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم تاعاطقلا لوح ريراقتلا ميدقت 81مقر

7٣ مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم لوسصألاو تامازتلإلا ،تاسصسصخملا
ةلمتحملا

91مقر

٤2 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ةقÓعلا تاذ فارطألا نع تاحاسصفإلا 02مقر

6٣ مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم  ةدلوم ريغلا لوسصألا ةميق ضضافخنإا
دقنلل

12مقر

قبطني ل  ةيلاملا تامولعملا نع حاسصفإلا
ماعلا يموكحلا عاطقلا لوح

22مقر

قبطني ل ةيلدابتلا ريغ تÓماعملا نم داريإلا
(تÓيوحتلا ،بئارسضلا)

٣2مقر

قبطني ل  يف ةنزاوملا تامولعم ضضرع
ةيلاملا تانايبلا

٤2مقر

91 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم نيفظوملا عفانم 52مقر

6٣ مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم دقنلل ةدلوملا لوسصألا ةميق ضضافخنإا 62مقر

1٤ مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ةعارزلا 72مقر

2٣ مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ضضرعلا :ةيلاملا تاودألا 82مقر

9٣ مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ضسايقلاو فارتعإلا :ةيلاملا تاودألا 92مقر

ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا
7 مقر

تاحاسصفإلا :ةيلاملا تاودألا 0٣مقر

8٣ مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ةسسوململا ريغ لوسصألا 1٣مقر

ريراقتلا تاريسسفت ةنجل ريسسفت
21مقر ةيلودلا ةيلاملا

 :تامدخلا ميدقت زايتمإا تابيترت
 حناملا

2٣مقر

عاطقلايف ةيلودلا ةبسساÙا Òياعم ةقÓع
ÒياعŸاو ةيلودلا ةبسساÙا Òياعم عم ماعلا
(عبتي) ةيلاŸا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا
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عاطقلايف ةيلودلا ةبسساÙا Òياعم ةقÓع
ÒياعŸاو ةيلودلا ةبسساÙا Òياعم عم ماعلا
ةيلاŸا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا

ىلع ًءانب رايعملا  ةبسساحملا ريياعم
 ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا

1 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ةيلاملا تانايبلا ضضرع 1مقر

7 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم يدقنلا قفدتلا تانايب 2مقر

8 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم  تارييغتلا ،ةيبسساحملا تاسسايسسلا
ءاطخألاو ةيبسساحملا تاريدقتلا يف

٣مقر

12 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم  فرسصلا راعسسأا يف تاريغتلا راثآا
يبنجألا

٤مقر

٣2 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ضضارتقإلا فيلاكت 5مقر

72 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ةلسصفنملاو ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا 6مقر

82 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ةليمز تآاسشنم يف تارامثتسسإلا 7مقر

1٣ مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ةكرتسشم عيراسشم يف ضصسصحلا 8مقر

81 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ةيلدابتلا تÓماعملا نم داريإلا 9مقر

92 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم  تايداسصتقإلا يف يلاملا ريرقتلا
عفترملا مخسضتلا تاذ

01مقر

11 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ءاسشنإلا دوقع 11مقر

2 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم نوزخملا 21مقر

71 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم راجيإلا دوقع ٣1مقر

01 مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ريراقتلا دادعإا خيرات دعب ثادحألا ٤1مقر

ةبسساحملا ريياعمب اهلادبتسسإا مت) ضضرعلاو حاسصفإلا :ةيلاملا تاودألا
(0٣و92و82 مقر ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا

51مقر

0٤ مقر يلودلا ةبسساحملا رايعم ةيرامثتسسإلا تاراقعلا 61مقر



يناجدلا مسصتعم
نع لوؤوسسملا يميلقإلا كيرسشلا
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا تيوليد
moc.ettioled@inajadum
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انب لسصتا

ليلخلا رهام
تاراسشتسسإا  تامدخ نع لوؤوسسملا
قرسشلا تيوليد يف تايلمعلا
طسسوألا
moc.ettioled@lilahkm

كياسش ناف سسنارف روسسفورب
نع لوؤوسسملا يملاعلا سسيئرلا
 عاطقلل قيقدتلاو ةبسساحملا
وسستامهوت سشوت تيوليد يف ماعلا
ةدودحملا
moc.ettioled@kiahcsnavf

سساردلا لسصيف
تامدخ - يسسيئر ريدم
قرسشلا تيوليد يف تاراسشتسسإلا
طسسوألا
moc.ettioled@sarradf

دÓجلا دمحم
 قيقدتلا تامدخ - كراسشم
طسسوألا قرسشلا تيوليد يف
moc.ettioled@dallajm

حبسصلا ديمحلا دبع
تاراسشتسسإا نع لوؤوسسملا كيرسشلا
قرسشلا تيوليد يف ماعلا عاطقلا
طسسوألا
moc.ettioled@hobusa
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طسسوألا قرسشلايف تيوليد

 نيرحبلا
ةموكحلا عراسش ،ليمزلا جرب

12٤ ديربلا قودنسص
نيرحبلا ةكلمم - ةمانملا

 +٣79 (0)09٤٤1271 فتاه
+٣79 (0)055٤1271 ضسكاف

رسصم
زيزعلا دبعو موسسرب ،حلاسص تيوليد
ةيردنكسسلا
 ةلديسصلا ةنيدم ،ةيردنكسسلا
01 مقر ةيانب

ةيردنكسسلا ،ةحومسس
 +02 (0)579٤62٤٣ فتاه
+02 (0)579٤62٤٣ ضسكاف

ةرهاقلا
 رسشاعلا قباطلا - يبونجلا جربلا لينلا ةنيدم
 لينلا ضشينروك أا5002
 قلوب ةلمر
رسصم ،ةرهاقلا

 +02 (0)909916٤22 فتاه
+02 (0)٤09916٤22 ضسكاف

قارعلا
قارع ،ليبرا2٤ مقر ،جيليف لتياف
 +٤69 (0) 66 752 0026 فتاه

ندرألا
نارهز عراسش091 ،نامع لبج
8٤2 ديربلا قودنسص
ندرألا,81111 نامع
 +269 (0) 6 055 0022 فتاه
+269 (0) 6 055 0122 ضسكاف

تيوكلا
هاكرسشو نازولا سشوت دنآا تيوليد
يسضوعلا راد عمجم
قرسشلا ،رباجلا دمحأا عراسش
٤7102 ديربلا قودنسص
تيوكلا ،260٣1 ةافسصلا

 +569 0٤22 ٤٤88 فتاه
+569 0٤22 5588 ضسكاف

نانبل
ةيبرعلا نيماتلا ةيانب
ايسسينيف عراسش1٣1
توريب ،ةسسيرملا نيع
حلسصلا ضضاير16911 ديربلا قودنسص
نانبل70110602 توريب

 +169 (0) 1 ٤6٣ 007 فتاه
+169 (0) 1 96٣ 028 ضسكاف

ايبيل
ضسلبارط جرب

5٤6٣9 ديربلا قودنسص
ايبيل ،ضسلبارط
+812 (0) 29 07٣ 9٤01 فتاه

نامع
ةيراجتلا حرطم ةقطنم
يلودلا طقسسم زكرم
852 ديربلا قودنسص
نامع ةنطلسس211 يديربلا زمرلا ،يور
 +869 (0) 18٤2 5777 فتاه
 +869 (0) 18٤2 1855 ضسكاف

نيطسسلف
نيمأاتلل قرسشملا ةرامع
7٤٤ ديربلا قودنسص
نيطسسلف ،هللا مار
 +079 (0) 2 562 ٤17٤ فتاه
+079 (0) 2 892 ٣07٤ ضسكاف

رطق
يلهلا كنبلا ةيانب
دمح نب ميحسس عراسش
1٣٤ ديربلا قودنسص
رطق ،ةحودلا

 +٤79 (0) ٤٣٤٤ 2111 فتاه
+٤79 (0) 2٤٤٤ 1٣12 ضسكاف

ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملا
مهاكرسش و ريخلا وبأا ركب سشوت دنآا تيوليد
سضايرلا
 دوعسسلا هللادبع نب يكرت ريملا عراسش
 هيناميلسسلا ةقطنم
11٤11 ضضايرلا٣12 ديرب قودنسص
ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 +00٤828211669 فتاه
+82٤828211669 ضسكاف

ةدج
لامعأÓل يدوعسسلا زكرملا

ةنيدملا قيرط
11٤12 ةدج ،2٤٤ ديربلا قودنسص
يدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 +669 (0)527275621 فتاه
+669 (0)227275621 ضسكاف

ربخلا
 ربخلا ،يت يب ةيآا ةيانب

281 ديربلا قودنسص
11٤1٣ مامدلا
ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 +669 (0)7٣9٣788٣1 فتاه
+669 (0)1٣9٣788٣1 ضسكاف

ايروسس
ةسضورلا

ةسضورلا عراسش8٣
٣٣00٣ ديربلا قودنسص
ايروسس ،قسشمد
 +٣69 (0)٣0٣22٣٣11 فتاه
+٣69 (0)10٣22٣٣11 ضسكاف

سسودرفلا
ضسودرفلا عراسش9
78٤21 ديربلا قودنسص
ايروسس ،قسشمد
 +٣69 (0)٣8665٤211 فتاه
+٣69 (0)878122211 ضسكاف

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
يبد
ريوكسس رامعإا ،٣ ةيانب
يبد نوات نواد
٤52٤ ديربلا قودنسص
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبد
 +179 (0)888867٣٤ فتاه
+179 (0)998867٣٤ ضسكاف

يبظوبا
يملاعلا يبظوبا قوسس ةعبرم ،علسسلا جرب

099 ديربلا قودنسص
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبظوبأا
 +179 (0)٤2٤280٤2 فتاه
+179 (0)525280٤2 ضسكاف

ةريجفلا
نيمأاتلل ةريجفلا ةكرسش ةيانب

26٤ ديربلا قودنسص
ةدحـتملا ةيبرعلا تارامإلا ،ةريجفلا

 +179 (0)02٣22229 فتاه
+179 (0)20252229 ضسكاف

ةقراسشلا
ةريحبلا ضشينروك ،ةدحتملا يبرعلا كنبلا جرب

07٤5 ديربلا قودنسص
ةدحـتملا ةيبرعلا تارامإلا ،ةقراسشلا

 +179 (0)00597156 فتاه
+179 (0)10597156 ضسكاف

ةميخلا سسأار
ليخنلا ،نيمأاتلا ةيانب
ةدحـتملا ةيبرعلا تارامإلا ،ةميخلا ضسأار
ةميخلا ضسأار5٣٤ ديربلا قودنسص
ةدحـتملا ةيبرعلا تارامإلا

 +179 (0)29887227 فتاه
+179 (0)٣501٤756 ضسكاف

نميلا
ءاعنسص ،رئازجلا عراسش ،يراجتلا ءاعنسص زكرم
55651 ديربلا قودنسص
 ةينميلاةيروهمجلا،ةيفاسصلا

 +769 (0)٤7٣8٤٤1 فتاه
+769 (0)87٣8٤٤1 ضسكاف



تيوليد نع ةذبن

ةسصاخ ةيناطيرب ةكرسش يهو ،ةدودحملا وسستامهوت ضشوت تيوليد ءاسضعأا نم رثكأا وأا ةدحاو ىلع ةللدلل“تيوليد” مسسإا مَدختسُسي

(ةدودحملا وسستامهوت ضشوت تيوليد ةكرسش نإا .اهب ةسصاخ ةلقتسسم ةينوناق ةيسصخسشب ءاسضعألا اهتاكرسش نم لك عتمتتو ةدودحم

ينوناقلا نايكلا لوح ليسصافتلا نم ديزملا ىلع لوسصحلل .ءÓمعلل تامدخ ةيأا مدقت ل (“ةيملاعلا تيوليد”ب ًاسضيأا اهيلإا راسشملا

: يلاتلا ناونعلا ىلع ينورتكللا انعقوم ةعجارم ىجُري ،ءاسضعألا اهتاكرسشو ةدودحملا وسستامهوت ضشوت تيوليد ةعومجمل

tuoba/moc.ettioled.www

ىلإا تاسسسسؤوملا يف رطاخملا ةراداو ةيلاملا ةروسشملاو ةيرادإلا تاراسشتسسإلاو بئارسضلاو تاباسسحلا قيقدت تامدخ تيوليد مدقت

يف ءاسضعألا تاكرسشلا نم ةطبارتم ةيملاع ةكبسش لسضفبو .تلاجملا نم ةعسساو ةعومجم يف ضصاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم ءÓمعلا

نم كلذو ءÓمعلل ةدوجلا ةيلاع تامدخ تاءافكلا يوذ نيراسشتسسملا نم ةعومجم لÓخ نم تيوليد مدقت ،ةلود051 نم رثكأا

اونوكي نأاب تيوليد يف ًاينهم000022 وحن مزتليو .مهلامعأا ضضرتعت يتلا تايدحتلا ةهجاومل ةلعاف لولح ميدقت ميدقت لÓخ

.زايتمإÓل ًاناونع

(طسسوألا قرسشلا) سشوت دنأا تيوليد نع ةذبن

 تسسسسأات ةينهم تامدخ ةكرسش لوا يهو“ةدودحملا وسستامهوت ضشوت تيوليد” يف وسضع يه (طسسوألا قرسشلا) ضشوت دنأا تيوليد

.6291 ماعلا ذنم طسسوألا قرسشلا ةقطنم يف

ةروسشملاو ةيرادإلا تاراسشتسسإلاو بئارسضلاو تاباسسحلا قيقدت تامدخب موقت يتلا ةدئارلا ةينهملا تاكرسشلا نم تيوليد ربتعتو

دقو ً.ادلب51 يف ًابتكم62 لÓخ نم نولمعي فظومو ريدمو كيرسش00٣٣ ةبارق مسضتو تاسسسسؤوملا يف رطاخملا ةراداو ةيلاملا

نواعتلا ضسلجم لود ةقطنم يف ةيبيرسضلا تاراسشتسسÓل لوألا ىوتسسملا ىلع0102 ماع (طسسوألا قرسشلا) ضشوت دنأا تيوليد تزاح

يتلاو  ةريخألا تاونسسلا يف زئاوج ةدع ىلع تلسصح امك .(RTI)“ويفير ضسكات لانوسشانرتنا” ةلجم فينسصت بسسح يجيلخلا

قرسشلا يف ريوطتلاو بيردتلا يف زيمتلا ةزئاج”و ،“ةيراسشتسسا ةكرسش لسضفأا”و ،“طسسوألا قرسشلا يف لمع بر لسضفأا” ةزئاج مسضت

“ةيعامتجإلا ةيلوؤوسسملا لاجم يف ةلماكتم ةكرسش لسضفأا” ةزئاجو ،زليوو ارتلكنإا يف نيينوناقلا نيبسساحملا ةئيه نم“طسسوألا
.قرسشملا يف تاكرسشلل ةيعامتجإلا ةيلوؤوسسملا ةكرسش لبق نم

.ةـظوفحم قوقحلا عيـمـج .(طسسوألا قرسشلا) سشوت دنأا تيوليد ©

ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم تارادسصإا” باتك نع اهسسابتقا مت“ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبسساحملا ريياعم  بيتك” يف ةدراولا ةيحاسضيلا لمجلا ضضعبو ةينقتلا تاحلطسصملا نا

.ةيبرعلا ىلا هتمجرتب ندرألا - نيينوناقلا نيبسساحملل يبرعلا عمجملا ةيعمج تماقو ةيزيلجنلا ةغللاب نيبسساحملل يلودلا داحتلا لبق نم رسشن يذلا“٤102 ماعلا عاطقلا يف


