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ةلاكولا“ بناج نم لّومملا ،”ماعلا ريخلا ليبس يف طفنلا“ عورشم راطإ يف ةقرولا هذه يتأت
:نيب ام نواعت ةرمث وهو ،”يئامنإلا نواعتلل ةيجيورنلا

قفاوتلا ءانبو ةفرعملا لدابتل ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم

،(ISC)”قفاوتلا ءانبو ةفرعملا لدابتل ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم لمعت
ربع ةفرعملا ىلع ينبملا راوحلا ةفاقث زيزعت ىلع ،ةينانبل ةيعمج يه
ىلعو نانبل يف ،ءاربخلاو نيينعملاو ةماعلا تاسايسلا يعناص نيكمت
ةكرتشم تامهافت ىلإ لصوتلا نم ،يلودلاو يميلقإلا نيديعصلا
 .ةيسيئرلا ةينطولا لئاسملا لوح

ةيجيورنلا ةيبعشلا تادعاسملا

ةيسايس ةمظنم يهو ،(APN) ةيجورنلا ةيبعشلا تادعاسملا لمعت
.ملاعلا لوح ةلود93 يفو جورنلا يف ،ةيوضعلا ىلا ةدنتسم ةلقتسم
فدهت .ةيلامعلا ةكرحلل يناسنإلا نماضتلا ةمظنمك9391 ماع تسسأت
ىلإو سانلا ةشيع فورظ نيسحت ىلإ ةيجورنلا ةيبعشلا تادعاسملا
ماع ذنم نانبل يف ةمظنملا لمعت .ةيطارقميدو ًالدع رثكأ تاعمتجم قلخ
.0991 ماع ذنم ةيلود ةيموكح ريغ ةمظنمل عرفك ةلجسم يهو2891

 .توريب ،قفاوتلا ءانبو ةفرعملا لدابتل ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم تاروشنم

ينورتكلإلا عقوملا نم اهليمحتب وأ ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم بتاكم نم ةقرولا هذه ىلع لوصحلا نكمي
gro.evitaitiniecapsnommoc.www :يلاتلا

يبرعلا نيصنلا نيب فالتخا يأ دوجو لاح يف ،كلذلو .ةيبرعلا ةغللاب لصألا يف ةقيثولا هذه تررح
.ةيبرعلا ةغللاب يلصألا صنلا دمتعي ،يزيلجنإلاو

.ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم رظن ةهجو نع ةرورضلاب رّبعت ال ةقيثولا هذه يف ةدراولا ءارآلا نإ

.ةظوفحم رشنلاو عبطلا قوقح عيمج .ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم8102 ا نوناك ©

3نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ يف ةيلحملا تاطلسلا رود

ةيلحملا تاطلسلل نكمي يذلا رودلاب ةلصتملا ةفرعملا ءانب ىلع ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم لمعت
طفنلا“ عورشم قايس يف كلذ يتأي .نانبل ىلا دفاولا زاغلاو طفنلا عاطق يف هيف علطضت نأ

لالخ ذفن دقو وهو ؛ةيجورنلا ةيبعشلا تادعاسملا عم نواعتلاب ذفنملا ،”ماعلا ريخلا ليبس يف
 .8١02و7١02 يماع نيب ام ةعطقتم تارتف

ةرادإ عم ،تايدلبلا اميس ال ،نانبل يف ةيلحملا تاطلُسلا يطاعَتو مْهف نم عورشملا قلطنا
يتلا ةينالمعلا تابقعلاو ةينوناقلا تايّدحتلا ىلع فوقولل كلذو اهقاطن نمض ةيعيبطلا دراوملا
 .دراوملا هذه ةرادإ لقرعت

تاداحتا تعمج لمعلا شروو تاءاقللا تارشع ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم تدقع ،ةياغلا هذهل
.ةيلحملا تاجاحلاو براجتلا ىلع ةءاضإلل نانبل يف قطانملا ةيبلاغ تطغ ءاربخو تايدلبو ةيدلب
اميس ال تاساردلا نم ددع ،نيصصختمو ءاربخ عم نواعتلاب ةردابملا ترجأ ،كلذ ىلإ ةفاضإ
ةفاضإ نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ مكحت يتلا تاعيرشتلاو نيناوقلاب تطاحأ ةينوناق ةسارد
تفده .ةيرحبلا طوطشلاو لمارملاو علاقملاو هايملا لثم ةددحم ةيعيبط تاورثل ةلاح تاسارد ىلإ
يف يلحملا رودلا ىلعو ةيلمعلاو ةينوناقلا تايدحتلاو عقاولا ىلع ةءاضإلا ىلا ةلاحلا تاسارد
.تاورثلا هذه ةيامحو ةرادإ

ةيلورتبلا ةورثلا ةبراقمب ةطبترملا صرفلاو تايّدحتلا ديدحت ىلإ ،ةقحال ةلحرم يف عورشملا لقتنا
يف ناتقرو تروط دقو اهترادإو ،ّربلا يف وأ رحبلا يف ءاوس ،نانبل يف ةدوجوملا (زاغو طفن نم)

ىرخألا جرختو ةيميلقإلاو ةيلودلا براجتلا يف ةيلحملا تاطلسلا رودل اهادحا ضرعتت قايسلا اذه
2.عاطقلا اذه ةرادإ يف نانبل يف ةيلحملا تاطلسلا رود لوح ةيتاسايس تايصوتب

تاورثلل تايدلبلا ةرادإ نم ةاقتسملا سوردلاب جورخلا قايس يف نهارلا يداشرالا ليلدلا يتأي
ناونع تحت .زاغلاو طفنلا عاطق يف رودلا اذه دودحو رطأ ديدحت ىلا لاقتنالا لبق كلذو ةيعيبطلا

ليلدلا مّدقي ،”نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ يف ةيلحملا تاطلسلا رود لوح يداشرإ ليلد“
تاورثلا ةيامحو ةرادإب ةلصتملا ةينطولاو ةيلودلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا تايعجرملا زربأ نع ةحمل
لصتملا يلمعلا عقاولاو لكاشملاو تايحالصلا ديدحتل ليلدلا قلطني ،لخدملا اذه نم .ةيعيبطلا
ةقباسلا تاساردلا ىلع ليلدلا ينبي .يلحملا رودلا ةيدودحم ىلع ةءاضإلل تاورثلا نم ةورث لكب
دراوملا ةرادإ لاجم يف تايدلبلا ةردق نم ّدحت يتلا تاقوعملا نعو تايحالصلا نع صخلمب جرخيل
 .ةيعيبطلا

 [ةكرتشملا ةحاسملا ةردابم]

ةئطوت

.يئامنإلا نواعتلل ةيجيورنلا ةلاكولا نم لّومم عورشملا.١
gro.evitaitiniecapsnommoc.www :ةردابملل ينورتكلالا عقوملا ةرايز ىجري ،قاروألا هذه لوح تامولعملا نم ديزمل .2
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تايدلبلا رودب ةطبترملاب ةيلمعلاو ةينوناقلاو ةيعيرشتلا بناوجلاب ةطاحإلا ىلإ ليلدلا اذه ىعسي
تاراسم يف ههجاوت امو ،اهيلع ظافحلاو نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ ةيلمع يف اهتكارشو
شّمهت تاريثأت نم كلذ هكرتي امو ،ةعونتم تالكشمو تايدحت نم ،ةيلمعلاو ةيعقاولا ةبرجتلا
هذه نوكت نأ ىلع .لاجملا اذه يف ،تايدلبلا نوناق اهددح يتلا ةيساسالا راودالا لّطعُتو
،ًايلات ،قيرطلا حتفتو سسؤت ىلوا ةلحرم ةباثمب ،نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةمكوح لوح ةطاحإلا
هجولو عم نانبل اهرظتني يتلا ةبقحلا يف ةدوشنملا ةيدلبلا راودالاو صرفلاو تايّدحتلا ديدحت ىلإ
 .زاغلاو طفنلا ملاع

نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ يف ةيلحملا تاطلسلا رود4
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ةئطوت

ةمدقم

ليلدلا فادها

ساسالا ةيلاكشإلا

ليلدلا ةيجهنم

لوالا لصفلا
ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملل اهترادإو اهتقالع يف تايدلبلل ةينوناقلا تايعجرملا

 ةيعيبطلا ةيعيبطلا دراوملا ةرادإل يعارلا ينانبللا ينوناقلا راطإلا .1
ةيئيبلا ةرادالا تالاجم يف تايدلبلا راودأل مظانلا ينانبللا ينوناقلا راطإلا .2
ةيئيبلا تايدحتلا ةهجاوم يف ةيلودلا نانبل تامازتلا .3

يناثلا لصفلا
ةققحملا ةسرامملاو ًانوناق حاتملا نيب ،ةيعيبطلا دراوملا ةرادإو تايدلبلا

نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا ةرادإو يدلبلا لمعلا .1
 يئيبلا قيقدتلاو رثالا مييقت .2

ةيئيبلا ةرادإلا تايدحت ةهجاوم يف يدلبلا لمعلا ليعفت .أ
يئيب ررض لوح ىوكش ميدقت قئارط .ب

 ةيدلب ةبرجت يف ”يئيبلا رثالا مييقت“ ةيلآ رابتخا .3
ةيلورتبلا دراوملا نوناقب تايدلبلا ةقالعل ةحاتملا لخادملا .4

ةيلورتبلا دراوملا نوناق لوح ةماع تايطعم .أ
ةيلورتبلا دراوملا نوناق لالخ نم حاتُملا رودلاو تايدلبلا .ب

ثلاثلا لصفلا
 تايصوتلا

يدلبلا لمعلل ،يتاسسؤملاو ينوناقلاو يعيرشتلا ،ماعلا يعمتجملا راطالا لاطت تايصوت .1
ةيدلبلا طاشنو لمع دعاوقو رطا لاطت تايصوت .2
زاغلاو طفنلا عاطق عم هتقالعو يدلبلا رودلا لاطت تايصوت .3
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،ةددحملا اهتاقاطن نمض ةيساسا تايحالص تايدلبلل ةيعرملا نيناوقلا هيف يطعُت يذلا تقولا يف
ًءافكنا ةمث نأ ىرن ،ةيعيبطلا اهتاورثو اهدراوم ةرادإو ةيامح يف ةلاّعف راودا بعلب اهل حمست
 .نيناوقلا هذه قوطنم قفو رودلا اذهل تايدلبلا ةسرامم نع ،ًايبسنو ًاتوافتم ،ًاحضاو

،نانبل يف يدلبلا لمعلا عقاو يف ةيلاكشالا هذه تانزاوت يف ةرثؤملا لماوعلا عونتتو لخادتت
:يتآلا قفو حوارتتو

ةيعيرشتو ةينوناق لماوع
ةينطوو ةيلحم ،ةيسايس لماوع
ةيفاقثو ةيعمتجم لماوع
ةيئارجإو ةينالمعو ةيدام لماوع
تايناكمالاو تاءافكلاو تاردقلاب ةطبترم ةيتاذ لماوع
(899١ لبق ام تامكارت) ةيخيرات لماوع
كلذ ريغ

ساسالا ةيلاكشإلا

 ةيفلخلا تايعجرملا

ةقالعلل ةمظانلا تارارقلاو ميسارملاو نيناوقلا تلاط يتلا تاساردلا ةلمج ىلإ دانتسالا مت
تاهجلاو ،ةيئيبلا اهترادإ دعاوقو ،زاغلاو طفنلا اهيف امب ،نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا عم
 .اهتاداحتاو تايدلبلا كلذ يف امب ،لاجملا اذه يف ،ةينعملا ةيمسرلا
،ةيدلبلا تاداحتالا عم تدقُع يتلا لمعلا تاشرو جئاتن نم ليلدلا اذه ريضحت يف ةدافالا تمت
جئاتن نم امك ،”ماعلا ريخلا ليبس يف طفنلا“ عورشم راطإ يف ،نانبل يف ةقطنم نم رثكا يف
ليعفتو زيزعت نم كلذ هحيتُي امل ،نيصتخملاو ءاربخلا ضعب تمض يتلا ةيراوحلا تالواطلا
يف دعاست يتلا تاهجوتلا ةغايصو ةرولب يف اهتاداحتاو تايدلبلل يعمتجملا يكراشتلا دعبلا
تايصوتلا عضو يف ،عورشملا نم ةقحال ةلحرم يف ،حمسي امبو ،اهتبرجت ءانغإو اهرود ريوطت
يعمتجم ماع يأر نيوكتو ،يلمعلاو ينوناقلا ،اهلمع راطإ ريوطت يف مهسُت نا نكمي يتلا
.هاجتالا اذه يف طشان
اهيلا دنتسا ةيفلخ تلكشو ،عورشملا اذه راطإ يف اهذيفنت مت ثاحبا نم ةدافالا تمت ،كلذك
ةيئيبلا اهترادإ لاجم يف تايدلبلا لمع يف ةققحملا براجتلا ضعبل هتبراقم يف ليلدلا
،اهلمعل ةمظانلا ةينوناقلا تايعجرملاو ،اهتاقاطن نمض ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملاب اهتقالعو
 .لاجملا اذه يف

ليلدلا ءانبل ةماع تازكترم

ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا ةيامحو ةرادإ لاطت يتلا ةينانبللا نيناوقلاو تاعيرشتلا زربأ ضرع
 .نانبل يف
تاورثلاو دراوملا ةيامح تالاجم يف نانبل اهمزتلا يتلا ةيلودلا ةينوناقلا تايعجرملا ديدحت
نيناوقك اهرارقإ ةظحل ًامزلمو ًامظان ًاينوناق ًاساسا لكشُت يتلاو ،ةيئيبلا ةرادالاو ةيعيبطلا

 .باونلا سلجم يف ةصتخم
.نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا هجاوت يتلا تالكشملاو تايدحتلا زربأ ضرع
اهتايوتسم يف ،ةيدلبلا تاطلسلاو ةينعملا ةيمسرلا تاهجلا نيب ةقالعلا ليلحتو ضرع
.تاورثلاو دراوملا هذه ةيامحو ةرادإل ،ةققحملا ةبرجتلا يفو ةينوناقلا
ةوقلا نماكمو ،يتاسسؤملاو ينوناقلا نييوتسملا ىلع ،ةيدلبلا تاطلسلا تايحالص ريهظت
 .ةققحملا ةبرجتلا يف اهتايلجتو ،اهيف

 ليلدلا ةيجهنم

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

ةيلمع ةعيبط تاذ تامولعم نم هنمضتي ام لالخ نم تايدلبلا معد ىلإ ليلدلا اذه فدهي
دراوملا ةيامح لاجم يف اهلمع لحارم فلتخم يف اهيلا دانتسالا تايدلبلل نكمي ،ةيجهنمو
حتفيو ،لاجملا اذه يف ةلوذبملا اهتالخدت ةيلاعف ززعي ام ،اهتاقاطن نمض ةيعيبطلا تاورثلاو
ةيامح زيزعت راطإ يف اهدوهج ةبكاومو ،ةيليصفتو ةرشابم ،ةلاعفو ةجتنم ةيدلب ةكرح ماما قيرطلا

ةمكحب اهمادختسا نيمأتو ،كلذب يلحملا يعامتجالا قحلا ةيامح تايعجرم قفو دراوملا هذه
  .ةمادتساو ةلادعو

 :يه ليلدلل ةرشابملا فادهالا نإف ،كلذ ىلإ ًادانتسا

ةيدلبلا تاطلسلا رودو تايحالصب يعولا ززعت ،ةيلمعو ةينقتو ةينوناقو ةيفرعم ةدام ميدقت
 .اهتاقاطن نمض ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا ةرادإو ةيامح يف
هتلفك يذلا اهرود ليعفتو ،اهتامهاسم ريوطتو ،ةيدلبلا تادايقلل ةيرشبلا تاردقلا ءانبو زيزعت
.اهنم ةدافتسالاو ،نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا ةرادإ ةيلمع يف ةيعرملا نيناوقلا
هذه ةرادإو ةيامح يف ةيلحملا تاطلسلل ةلاّعفلا ةكراشملا صرف زيزعت ليبس يف لمعلا
ةيئيبو ةيومنتو ةيداصتقاو ةيعامتجا تاساكعنا نم ةكراشملا هذهل امل ،تاورثلاو دراوملا

 .ةيلحم

ليلدلا فادهأ

•

•

•
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ميسارملاو نيناوقلاب تايدلبلا ةفرعم نا
تاورثلاو دراوملا ةرادال ةيعارلا تارارقلاو
ةهجاوم يف اهرود ليعفت اهل حيتت ،ةيعيبطلا
لاجملا اذه يف تالكشملاو تايدحتلا ةلمج

“
“

 ةيعيبطلاةيعيبطلا دراوملا ةرادإل يعارلا ينانبللا ينوناقلا راطإلا .١

ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا ةياعرو ةيامحل ةينوناقلا سسالا ديدحت مت ،لالقتسالا لبق ام ذنم
:ةيتآلا ةيساسالا تالاجملا يف نانبل يف

.ةيجولوكيالا مظنلاو يضارألا -
.ةيئاملا دراوملا -
.ءاوهلا ةيعون -

 .اهلاغتشاو اهققحت تايلآو اهفادهاو اهتازكترم ةهجل اهنيماضم يف ةينوناقلا تالخدتلا تعونت
دعب ام يأ ،تاينيعستلا علطم ذنم تلجسو ،ةينوناقلا تالخدتلا رارقإل ةينمزلا تابقحلا تتوافت
ةلودلا تالخدت عفدل ةيعمتجملاو ةينطولا ةجاحلا نع رّبع ًاظوحلم ًامدقت ،فئاطلا قافتا رارقإ
تاورثلاو دراوملا هذه اههجاوت يتلا ةمقافتملا تالكشملاو تايدحتلا ةهجاومو يف عمتجملاو
    .099١و579١ يماع نيب ام ،ةيلهالا برحلا تاونس ىدم ىلع اهتحابتسا تمت يتلا
،نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملل ةيعارلا ميسارملاو نيناوقلا زربأ ديدحت ىلع ليلدلا زكري
ةينوناقلا دعاوقلل ددحُملاو ،يدلبلا لمعلل مظانلا يتاسسؤملا راطإلا ةيعجرم لثمت يتلا
.لاجملا اذه يف ،تالكشملاو تايدحتلا فلتخم ةهجاوم يف اهتاداحتاو تايدلبلا لخدتل
نم هلثمت امب اهعم لماعتلا اهل حيتُي ،تارارقلاو ميسارملاو نيناوقلا هذهب تايدلبلا ةفرعم نإ

يف ،ةدوشنملا اهتالخدت يف اهيلإ دانتسالاو ،اهرودل يعرش دنسو ،اهل ةينوناق ةيعجرم
،ًانهار اههجاوت يتلاو ،دوقع ىدم ىلع ،اهتثرو يتلا ةمقافتملا تالكشملاو تايدحتلا ةهجاوم
    .ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا عم ةقالعلا يف

  :يهف ،تارارقلاو ميسارملاو نيناوقلا هذه زربأ اما

لوالا لصفلا
 تايدلبلل ةينوناقلا تايعجرملا

دراوملل اهترادإو اهتقالع يف
ةيعيبطلا تاورثلاو

•

•
•

•

•
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١ مقر لودجلا
نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملل ةيعارلا ساسالا ميسارملاو نيناوقلا

 دراوملا

يضارالا
مظنلاو
ةيجولوكيالا

دراوملا
ةيئاملا

رداص نوناق
يف
8/ ٧/ 93

نوناق
58/19

مقر نوناق
855/69

موسرملا
3088/2002

نوناق
122/0002
هتاليدعتو

مقر موسرم
53٧8/ 4٧

ةيامح
رظانملا
عقاوملاو
ةيعيبطلا

نانبل يف

ةورثلا ةيامح
ةيجرحلا

ةيامح
تاباغلا

ميظنت
علاقملا
تاراسكلاو

عاطق ميظنت
هايملا

ةظفاحملا
ةفاظنلا ىلع
ةماعلا

عقاوملاو رظانملاب درج ةمئاق داصتقالا ةرازو عضت:1 ةداملا
.ةماع ةحلصم اهتياقوو اهتنايص نوكت يتلا ةيعيبطلا
يف رييغت يا ءارجا ةرشابمب دحال حامسلا مدع:3 ةداملا
.نيفلاخملا ةبقاعمو ،ديقملا راقعلا
يأ ءارجإ زوجي ال ةفنصملا يضارالا قاطن يف:21 ةداملا
ةدمعا زيكرت وأ يرلا وأ ءانبلا وأ ميمرتلا لامعا نم لمع
.نيفلاخملا ةبقاعمو،....
موسرم يضتقي فينصتلا نم جارخإ لك :12 ةداملا
 .ةيروهمجلا سيئر هردصي

راجشالا عيمج عينصتو رامثتساو عطق عنم:ىلوالا ةداملا
.دارفالا وأ تايدلبلا وا ةلودلا كلم جارحالا نمض ةيغمصلا

،ًايعر ،ًاعطق ،ًاقرح تايدعتلا ةهجاوم :ةبجوملا بابسالا
ًادوهج بلطتت كلذ ةجلاعمو .نانبل تاباغ اهل ضرعتتيتلا

.نينطاوملاو ةلودلا نيبةكرتشم
ةرادإب صاخلا ماظنلا ىلع ةيدلبلا قداصت:01 ةداملا
هعفر لبق تاباغلا ةيامح ةحلصم هعضت يذلا ةيمحملا
.ةعارزلا ريزو ىلإ
ىعرت يتلا ةئيهلا يف تايدلبلا كراشت :21 ةداملا

نيب لماعتلا نسح ىلع فرشتو ةيمحملا ةباغلا نوؤش
...و ةباغلا نايكو ءاضقلا يلاها

.صيخرتلا طورش:٧ ةداملا
سلجملا ىلإ خسن ثالث ىلع صيخرتلا بلط لاحي :8 ةداملا
ةرازو ىلإ اهنم ةخسن ،ةئيبلا ةرازو يف علاقملل ينطولا
ءادبإل ةصتخملا تايدلبلا ىلإ اهرودب اهليحت يتلا ةيلخادلا
نع روهمجلا تايدلبلا ملعت نا ىلع .دحاو رهش ةلهمب يأرلا
تاضارتعالا ىقلتتو ،اهباوبا ىلع قصلُت تاغالبب بلطلا

يأر نوكيو ،م0003 رطق ىلع نيميقملا صاخشالا نم
 .ًامزلم ،ةقفاوملا مدع لاح يف ،ةصتخملا ةيدلبلا

عاطق يف هايملاو ةقاطلا ةرازو ماهم ديدحت:2 ةداملا
:اهنمو ،هايملا

.ثولتلاو ردهلا نم ةيئاملا دراوملا ةيامح ىلع لمعلا-
لامعتساو هايملا نع بيقنتلل صيخرتلاو تازاجإلا حنمـ

.ةيرهنلا ةماعلا كالمالاو ةيمومعلا هايملا

ةلذتبملا هايملاو ةيحصلا رفحلا هايم غيرفت عنمي:3 ةداملا
نمض ةيعانصلا تاسسؤملاو تالحملاو لزانملا جراخ
عيبانيلا مرح نمض وأ رحبلا ئطاش ىلع وأ هايملا يراجم
تاذ رابآ رفح عنميو ،...ةيوتشلا ةينقالا يف وأ راهنالاو
.اهيف ةلذتبملا هايملا فيرصت دصقب دوقفم روغ

نيناوقلا
ةلصلا تاذ ةينوناقلا داوملاعوضوملاميسارملاو

نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ يف ةيلحملا تاطلسلا رود

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 دراوملا

ةيعون
ءاوهلا

مقر رارق
1/1002ـ8

مقر رارق
1/1002ـ8

نوناق
143/1002

تافصاوملا
ريياعملاو
ةقلعتملا
ءاوهلا تاثولمب
تايافنلاو
ةلئاسلا
تاطحمو
هايملا ةجلاعم
ةلذتبملا

تافصاوملا
ريياعملاو
ةقلعتملا
ءاوهلا تاثولمب
تايافنلاو
ةلئاسلا
تاطحمو
هايملا ةجلاعم
ةلذتبملا

نم فيفختلا
ءاوهلا ثولت
نع جتانلا

لقنلا عاطق
عيجشتو
لامعتسا
لقألا دوقولا
ًاثيولت

ةيحصلا رفحلا نم ةلذتبملا هايملا برست عنمي:4 ةداملا
.اهنم ةيضرالا رامثلاو راضخلا ير وا ةفوشكم اهكرت وأ
ةجراخلا ةلذتبملا هايملا ريركتب ةيعانصلا تاسسؤملا مزلتو
.اهفيرصت لبق اهتاعانص نم

.ةيئاملا ةايحلل ةحلاصلا هايملل ةبولطملا ةيعونلا
.ةيرضحلا ةلذتبملا هايملا تافصاوم
تايافنلا ىلا ةبسنلاب اهب ديقتلا بجاولا تافصاوملا
.ةفنصملا تاسسؤملا نع ةدلوتملا ةلئاسلا

.هل نمآلا ضرعتلا ةدمو توصلا ةدشل ةحومسملا دودحلا
.يجراخلا ءاوهلا تاثولمل ىوصقلا دودحلا
تاثولمل ةبسنلاب اهب ديقتلا بجاولا تافصاوملا ديدحت
 .ءاوهلا

ةريغصلا تارايسلا داريتسا تافصاوم:1 ةداملا
.سيبوتوالاو
.نيزنبلا دوقو تافصاوم :3 ةداملا
.ةبقارملاو ةنياعملا:5 ةداملا

نيناوقلا
ةلصلا تاذ ةينوناقلا داوملاعوضوملاميسارملاو

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ةرادإلا تالاجم يف تايدلبلا راودأل مظانلا ينانبللا ينوناقلا راطإلا .٢
ةيئيبلا

ةرادإ مايق نانبل فرعي مل ،فئاطلا قافتا عيقوت ىتحو ،لالقتسالا دعب ام دوقع ىدم ىلع
ةلمج ةهجاوم يف ،ةبولطملا تالخدتلا نمؤتو ،جماربلا حرطتو ،تاسايسلا مسرت ،ةيمسر ةيئيب
 .هيف ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا ةيامحو ةرادإ لاطت يتلا تالكشملاو تايدحتلا
دوجو اهعم باغو ،دوقعل ةيدلبلا تاباختنالا تباغ ،يدامتملا يمسرلا بايغلا اذه عم يزاوتلاب
قفو ،رفوت يتلا ةيلحملا ةرادالا ،ًاينوناق ،نمؤت تاطلس نم هلثمت امب ،ةبختنم ةيدلب سلاجم
.ةيعيبطلا اهتاورثو اهدراوم لاطت يتلا تالكشملاو تايدحتلا ةهجاوم ،ةددحملا اهتاقاطن دودح
لعفب ةيدلبلا سلاجملل ةديدج راودا ماما ًاعساو بابلا ،779١ ماع ،تايدلبلا نوناق رارقإ حتف
ةداملا“ اميس ،ةيساسا ًاراودا تايدلبلا هذه يطعت يتلا ةينوناقلا داوملا نم ديدعلا هنمضت
 .يدلبلا سلجملا تايحالص ددحت يتلا ”74

اهليعافم نكل ،يعيرشتلاو ينوناقلا ىوتسملا ىلع ةمدقتم ةزفق تايحالصلا هذه تلكش
نييعتلا تايلمع قفو ةيدلب سلاجم مايق لظ يف ،ةيشماهو ةدودحم تيقب ةيلمعلاو ةيعقاولا
تاباختنا لوا ءارجا خيرات ،899١ ماع ىتح رظتنتس يتلا ةيدلبلا تاباختنالا بايغو ،فيلكتلاو
ىدا يذلا رمالا ،”يتيدلب ،يتدلب ،يدلب“ ناونع تحت ةعساو ةيندمو ةيبعش ةلمح دعب ةيدلب
اهتاورثو اهدراوم ةرادإ يف تايدلبلا رود ليعفت حيتُت ةديدج ةيعون ةلحرم جولو ىلإ ًايعوضوم
  .تايدلبلا نوناق ةيعجرم ىلا ادانتسا ،ةيعيبطلا

اهتاوطخ ىلوا سملت يف ةينانبللا ةيمسرلا ةرادإلا تأدب ،فئاطلا قافتا دعبو ،لباقملا يف
ةئيبلل ةرازو ثادحإ عم ،ةماعلا ةيئيبلا ةرادإلا لاجم يف ،ةبولطملا اهتالخدت عضوو ،ةيسيسأتلا
ةينوناقلا تاوطخلا ضعبب مايقلا نم مغرلابو .6١2/39 نوناقلا بجومب اهتايلوؤسم ديدحتو
ةرادالا تامزأ نإف ،ةيسيسأتلا ةوطخلا هذه لامكتسا ىلإ تعس يتلا ةيفاضالا ةيمسرلا
ةمزالا دودح ،ًالثم تايافنلا فلمك ،تافلملا ضعب يف ،سمالتل مقافتت تلاز ام ةماعلا ةيئيبلا
تالكشملاو تايدحتلا ةهجاومل ةبولطملا ،ةيعاطقلاو ةماعلا ،ةينطولا ىؤرلا بايغ طسو ،ةينطولا
 .تافلملا هذه لمجم يف ةمقافتملا
دراوملاو تاورثلل ةرشابملا ةيئيبلا اهترادإ يف نإ ،تايدلبلل راودأ ةلمج ةيعرملا نيناوقلا تددح
ةلودلا يف ةماعلا ةيئيبلا ةرادالا عم اهتاقالع راطإ يف مأ ،ةيدلبلا اهتاقاطن نمض ةيعيبطلا
 :اهزربأو ،ةينانبللا

نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ يف ةيلحملا تاطلسلا رود

•

•

•

•

•

•

٢ مقر لودجلا
 ةماعلا ةيئيبلا ةرادإلاب ةقالعلا تاذ ساسالا ميسارملاو نيناوقلا

ةرادإلا
ةيئيبلا

نوناقتايدلبلا
تايدلبلا

/نانبل يف
موسرملا
يعارتشالا
٧٧ /811 مقر
هتاليدعتو

نوناق
612/39
هتاليدعتو

نوناق
444/2002

لوح
تايحالص

سلجملا
يدلبلا
سيئرو
ةيدلبلا

ةرازو ثادحإ
ةئيبلا
اهتايلوؤسمو

ةئيبلا ةيامح

قاطنلا يف ،ةماع ةعفنم وأ عباط يذ لمع لك :٧4 ةداملا
يدلبلا سلجمللو .يدلبلا سلجملا صاصتخا نم ،يدلبلا
تاذ عيضاوملا رئاس يف هينامأو هتايصوت نع برعي نا
قلعتي ام يف هتاحرتقمو هتاظحالم يدبيو ةيدلبلا ةحلصملا
،سلجملا سيئر ىلوتيو ،يدلبلا قاطنلا يف ةماعلا تاجاحلاب
ةصتخملا عجارملا ىلا كلذ غالبإ ،هماقم موقي نم وأ
.لوصألل ًاقفو
يدلبلا سلجملا اهردصي يتلا ةمظنألل نوكت:84 ةداملا

نمض مازلإلا ةفص هصاصتخا نمض ةلخادلا لئاسملا يف
.يدلبلا قاطنلا
:اهنم ،لامعا ةدع سيئرلا ىلوتي:4٧ ةداملا

...ةماعلا ةحصلاو ةمالسلاو ةحارلا ىلع ةظفاحملا ـ
...راذقالاو ضاقنالا عفرو فيظنتلاب قلعتي ام لك ـ
ةحصلاو ةمالسلاو ةحارلا سمي نا هنأش نم ام عنم ـ

.ةماعلا
ةماعلا ةحصلاو دارفالا ةحص ةيامحب صتخي ام لك ـ

...ىلع ةيحصلا ةبقارملاك
ةواقن نيمأتل ةمزاللا لئاسولا عيمج ذاختاب مامتهالا ـ

.راجتإلل ةدعملا لكالا داوم ةمالسو
راثآلاو ةيعيبطلا رظانملاو ةئيبلا ةيامحب صتخي ام لك ـ

عنمو ،ةرجشملا نكامالاو راجشالا ةنايصو ةيخيراتلا
.ثولتلا

...نكسلا صخرو ءانبلا صخر ءاطعإ ـ

عم قيسنتلاب ةماع ةيئيب تاسايس دادعإ:ةيناثلا ةداملا
ةحفاكمو طيحملا ىلع ةظفاحملا /ةينعملا تارادإلا
/ةلذتبملا هايملاو تايافنلا ةجلاعم ةيفيك ديدحت /ثولتلا

قطانملاو عناصملاو لماعملا ءاشنإب صيخرتلا طورش
عناصمو مجانملاو علاقملاو تاراسكلاو عرازملاو ةيعانصلا
/ةيرهنلاو ةيرحبلا ئطاوشلا لامعتسا طورش /تفزلا
/ديصلا ميظنتو /ةيعاشملا يضارالا لامعتسا ةهجوو
تاقافتالا عيراشم ىلع ةقفاوملا /ةيعوتلاو ةيبرتلا تالمح
.ةئيبلاب ةقلعتملا ةيلودلا
مضي ةئيبلل ينطو سلجم أشني:ةلدعملا ةثلاثلا ةداملا

،يئيبلا نأشلاب ةينعملا تارازولا نع نيلثمم ةفصانم
.ةئيبلاب ينعملا يلهالا عاطقلا نعو

.ةمزلملا ةيئيبلا ئدابملا ديدحت:4 ةداملا
يوذ عم ةفصانم ةئيبلل ينطولا سلجملا أشني:6 ةداملا
ءاربخلا/ةيئيبلا تايعمجلا) صاخلا عاطقلا نم ةقالعلا
.(ةرحلا نهملا ءاضعا/نييئيبلا
.يئيبلا ثولتلا ةباقر تايلآ:عبارلا لصفلا

نيناوقلا
ةلصلا تاذ ةينوناقلا داوملاعوضوملاميسارملاو

•

•

•

•

•

•

•

•

ةرادإلا
ةيئيبلا
ةماعلا
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ةيئيبلا تايدحتلا ةهجاوم يف ةيلودلا نانبل تامازتلا .٣

اهداعبأو اهتالاجم جمدنتو ةيئيبلا تالكشملاو اياضقلا لخادتت ،ةملوعلا ةيلمع روطت عم يزاوتلاب
.ةيلودلاو ةينطولا
،خانملا رّيغتو ءاوهلاو هايملا ثولت ىلإ ،نوزوالا بوضن نم ،ةيلودلا ةيئيبلا تايدحتلاو تالكشملا
ريبعت يه ،اهريغو ،ثولتلا ريدصت تالكشمو ،يجولويبلا عونتلا تالكشمو رحصتلا تالكشم ىلإ
 .نآ يف ،ملاعلا لود فلتخم لاطت يتلا ةنهارلا تالكشملاو تايدحتلا نع
اهلثمت يتلا رطاخملا نع ربعت ،ةئيبلا اياضقب ةطبترملا ةيلودلا تادهاعملاو تارمتؤملا ةفاثك
 .ًالبقتسمو ًانهار ،ًاينطوو ًايملاع ةيئيبلا تالكشملا
تايناكمالاو تاردقلا توافتو ،ةيلودلا ةيئيبلا تالكشملا ثادحإ يف تايلوؤسملا توافت
هذه يف يلودلا نواعتلا زيزعت ىلإ ةجاحلا طقسُت ال ،اهتهجاومل ةيداملاو ةيملعلاو ةيداصتقالا
ةهجاوم ةيلوؤسم لمحت يف ةينطولا لودلا تايلوؤسم نم ففخت الو ،ةهج نم ،ةهجاوملا
.ةيناث ةهج نم ،اهيف ةيئيبلا تايدحتلا
ىلع تايلوؤسمو تامازتلا ةلمج بتري ،ةيلودلا ةيئيبلا تايقافتالا نم ديدعلا نانبل عيقوت
 :اهزربأ ،ةيئيبلا تالكشملا ةهجاوم يف ةيلودلا دوهجلا ةبكاوم لجا نم ةينانبللا ةلودلا

.ةيلودلا تامازتلالا عم مجسنت ةينطو ةيئيب تاسايس عضو-
.تاسايسلا هذه ةيلاعفو ةينوناق نمضت ةينانبل ةيعيرشت ةبكاوم-
.عيراشمو جمارب نم اهعم طبتري امو تاسايسلا هذه ةمجرت بكاوت ةيتاسسؤم ةدعاق ريفوت-
:اهزربأو ،ةمزالملا ةيلودلا ريياعملاو ئدابملا مازتلا-

.يئاقولا لمعلا أدبم
.ةيعيبطلا دراوملا روهدت يدافت أدبم
.ةكراشملا أدبم
.نواعتلا أدبم
.ةرادإلاو طيطختلل ةليسوك يئيبلا رثالا مييقت أدبم

بسحب يهف ،نانبل اهيلا مضنا يتلا ،ةيعيبطلا دراوملاب ةلصلا تاذ ةيلودلا تايقافتالا زربأ امأ
:يلاتلا لودجلا

نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ يف ةيلحملا تاطلسلا رود
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٣ مقر لودجلا
نانبل اهيلا مضنا يتلا ،ةيعيبطلا دراوملاب ةلصلا تاذ ةيلودلا تايقافتالا زربا

ةيلودلا ةيقافتالا

ةيامحل انييف ةيقافتا
خيرات ،نوزوالا ةقبط
٢٢/٣/589١

لايرتنوم لوكوتورب
داوملا نأشب
ةقبطل ةذفنتسملا
خيرات ،نوزوالا

6١/9/789١،
خيراتب لدعملاو
9٢/6/099١

رحبلا ةيامح ةيقافتا
نم طسوتملا
ةعقوملا ،ثولتلا

يف ةنولشرب يف
6١/٢/679١،
:اهتالوكوتوربو
نأشب لوكوتورب ـ

ضيبالا رحبلا ةيامح
ثولتلا نم طسوتملا

مت .ةيرب رداصم نم
انيثا يف هعيقوت
،089١/5/7١ خيراتب
ذيفنتلا زيح لخدو
٣89١/6/7١ خيراتب
نأشب لوكوتورب  ـ
ةعتمتملا قطانملا
يف ةصاخ ةيامحب
ضيبالا رحبلا
مت .طسوتملا
فينج يف هعيقوت
،٢89١/4/٣ خيراتب
ذيفنتلا زيح لخدو
689١/٣/٣٢ خيراتب

ممالا ةيقافتإ
ريغت نأشب ةدحتملا

نوناقلا
352/ 39

نوناقلا
352/39

موسرملا
يعارتشالا
،621 مقر
خيرات
03/6/٧٧91،
مامضنا زاجا
ىلإ نانبل
.ةيقافتالا
مقر نوناقلا -
زاجا ،292/49
ىلإ مامضنالا
نيلوكوتوربلا
موسرملا ـ

خيرات ،45081
9/11/6002،
ةقفاوم
ىلع ةموكحلا
تاليدعتلا
ةيقافتالا ىلع

نوناق
953/49

مامضنا
ةيقافتالا عيضاوم زربابجومب نانبل

ةرادإلا
ةيئيبلا

موسرم
6632/9002

ةطخلا
ةلماشلا
بيترتل
يضارالا
ةينانبللا
اهريوطتو

.يئيبلا رثالا مييقت:عبارلا بابلا
لحاسلا /ءاوهلا) ةيئيبلا طاسوالا ةيامح :سماخلا بابلا
/ضرألا فوجو ةيضرالا ةئيبلا/ةيئاملا ةئيبلا/ةيرحبلا ةئيبلاو
ةيتوصلا ةيذالا/ةرطخلاو ةراضلا ةيواميكلا داوملا/تآشنملا
عونتلا ىلع ةظفاحملاو ةيعيبطلا دراوملا ةرادإ/جيجضلاو
.(ةيعيبط ثراوكو رطاخم/يجولويبلا
.تابوقعلاو تايلوؤسملا:سداسلا بابلا

يندملا ميظنتلل ماعلا يهيجوتلا راطإلا تددح
.نانبل يف يضارالا تالامعتسالو
حلاصملاو ةماعلا تاسسؤملاو تارادالا مزتلت:ةيناثلا ةداملا
تاهيجوتلا دامتعاب ،ةيدلبلا تاداحتالاو تايدلبلاو ةلقتسملا
هل اهلمع نم نأش لك يف ةطخلا هذه عم قفاوتت يتلا
.يضارالا ميظنتو تالامعتساب ةقالع
ةينانبللا يضارالا فينصت:ةسماخلا ةداملا
اهنمو ،راطخألل ةضرعملا قطانملا ديدحت:ةعباسلا ةداملا
.اهعم لماعتلا تاهجوت ديدحتو هايملا ثولت راطخا

نيناوقلا
ةلصلا تاذ ةينوناقلا داوملاعوضوملاميسارملاو

•

•

•

•

•

•

•

لدابتو دصر يف نواعتلا ةهجل ةعقوملا فارطالا تامازتلا ديدحت
تاءارجإو ،ةبسانملا ةيرادالاو ةيعيرشتلا ريبادتلاو ،تامولعملا
ةيلودلا تائيهلا عم نواعتلاو ،تاعزانملا ةيوستو ذيفنتلا ريياعمو
.ةعباتملل فارطألل رمتؤم ءاشنإو ،ةصتخملا

ةيامحل انييف ةيقافتا ىلع ةعقوملا فارطالا تامازتلا نمضتي
تاباسحو ،هداومو جاتنالا ىلع ةباقرلا ريبادت ةهجل ،نوزوالا ةقبط
،فارطالا ريغ عم ةيراجتلا تالدابملا ةبقارمو ،ةباقرلا تايوتسم
،ةباقرلا ريبادت ضارعتساو مييقتو ،ةيمانلا نادلبلل صاخلا عضولاو
تامولعملا لدابتو ريوطتلاو ثحبلا عيجشتو ،تانايبلا غالبإو
ةلماعم ةيفيكو ماكحألاب لالخالا ريياعم ديدحتو ،ةينفلا ةدعاسملاو
.اهريغو ،نيلخملا

لماشو قسنم جهن داجيإل يلود نواعت قيقحت ىلإ فدهت
ضيبالا رحبلا ةقطنم يف ةيرحبلا ةئيبلا نيسحتو ةيامحل
.ررضتلل اهتيلباقو هصئاصخ ءوض يف ،طسوتملا
رحبلا ثيولت نم دحلل ةبسانملا ريبادتلا ذاختا مازتلا:8و5 ةداملا
وأ ،تارئاطلاو نفسلا نم تالضفلا ءاقلإ نع مجانلا طسوتملا
رداصم نم وا ،ةيلحاسلا تآشنملا وا راهنالا فيرصت نع مجانلا
.ربلا يف ىرخا
يدصتلل ريبادتلا ذاختا يف نواعتلا فارطالا ىلع:9 ةداملا
.اهبابسا نوكت امهم ةئراطلا ثولتلا تالاحل
ثولتلا دصرل جمارب عضو يف نواعتلا فارطالا ىلع:01 ةداملا

.ةقطنملا يف
ةينقتلاو ةيملعلا ثوحبلا يف نواعتلا فارطالا ىلع:11 ةداملا
.رحبلا ثولت عاونا ةفاكب ةقلعتملا
نييعتل تاءارجإ عضو يف نواعتلا فارطالا ىلع:21 ةداملا
.ررضلا نع ضيوعتلاو ةيلوؤسملا
ءاقلا نع مجانلا ثولتلا عنمل امهدحا نيلوكوتورب دامتعا
يدصتلا يف نواعتلل رخآلاو ،تارئاطلاو نفسلا نم تالضفلا
 . ئراوطلا تالاح يف ثولتلا ةحفاكمل
راطا يف ةنامالا فئاظوب مايقلل ةئيبلل ةدحتملا ممالا جمانرب نيع
.ةيقافتالا

ريغت يف ريثأتلا ةهجل ةيلوؤسملا تايوتسم توافتب رارقالا مغر
بوجو ىلع تدكا ،ومنلا ةضفخنملاو ةمدقتملا لودلا نيب خانملا

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ةيلودلا ةيقافتالا

٢99١ خانملا
سيراب ةيقافتإ

٢١/١١/5١0٢

ـ لزاب ةيقافتا
خيرات ،ارسيوس
نأشب ،989١/٢٢/٣
ةكرح يف مكحتلا
ربع ةرطخلا تايافنلا
صلختلاو دودحلا

اهنم

ممالا ةيقافتا
عونتلل ةدحتملا
مت .يجولويبلا
وير يف اهعيقوت
خيراتب وريناج يد
5/6/٢99١

ممالا ةيقافتا
ةحفاكمل ةدحتملا
اهعيقوت مت .رحصتلا

خيراتبسيراب يف
5١/0١/499١

نوناق
٧83/49

مقر نوناق
063/49

نوناق
964/59

ةيمنتلاو خانملا ريغتل تاباجتسالا نيب لماكلا قيسنتلا
هذهب ةراض راثآ قحلت نا يدافت ةيغب ةيعامتجالاوةيداصتقالا
ةيمانلا نادلبلل ةعورشملا تاجايتحالا لماكةاعارم عم ،ةيمنتلا
.رقفلا ىلع ءاضقلاو درّطم يداصتقا ومن قيقحتل
دادعإو ،تاثاعبنالا رصحل ةينطو مئاوق عضو ىلا فارطالا لك تعد
،تاثاعبنالا ةجلاعم قيرط نع خانملا ريغت نم ففخت ةينطو جمارب

.يرشب طاشن نع مجانلا ريغتلا نم يخانملا ماظنلا ةيامحل ًايعس
لمعلاب ،خانملا ريغت نأشب ”سيراب ةيقافتا“ يف نانبل مزتلا
.اهب رمي يتلا ةبعصلا فورظلا مغر خانملا ريغت ةحفاكم ىلع
تازاغلا تاثاعبنا ضفخب هتمهاسم نانبل مدق نا قبس دقو
يف03و ،طورشم ريغ فدهك ةئملا يف51 ةبسنب ةئيفدلا
 .0302 ماعلا لولحب يلود معدب طورشم فدهك ةئاملا

 :اهنمو ،ةيقافتالا فارطأل ةماع تامازتلا:4 ةداملا
هلخاد ىرخالا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ديلوت ضفخ نامض ـ
ةيجولونكتلاو ةيعامتجالا بناوجلا ةاعارم عم ،ىندالا دحلا ىلإ
.ةيداصتقالاو
تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ يف نوكرتشملا ذختي نأ نامض ـ
،ةرادإلا كلت نع مجانلا ثولتلا عنمل ةيرورضلا تاوطخلا هلخاد ىرخالا
.دح يندأ ىلإ ةيئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ثولتلا كلذ راثآ ضفخو
ةكرحلا عضوم ىرخالا تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلا ةرادإ ميظنت ـ

دودحلا ربع
يف فارطالا نواعتت ،يلودلا نواعتلا راطإ يف:01 ةداملا
ةميلسو تايافنلا ةضفخنم ةديدج تايجولونكت قيبطتو ثادحتسا
ردقلاب ،ءاضقلا ضرغب ةمئاقلا تايجولونكتلا نيسحت يفو ،ًايئيب
،ىرخالا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ديلوت ىلع ،يلمعلا
وحن ىلع اهترادإ نامضل ةءافكو ةيلاعف رثكأ قئارط ىلإ لصوتلاو

ةيعامتجالاو ةيداصتقالا راثآلا ةسارد كلذ يف امب ،ًايئيب ميلس
.ةنسحملا وا ،ةديدجلا تايجولونكتلا كلت دامتعال ةيئيبلاو

ةيمنتلا عيجشتو ،ةيجولوكيالا مظنلا ةيامحب ضوهنلا ـ:8 ةداملا
قطانملل ةمخاتملا قطانملا يف رارمتسالل ةلباقلاو ًايئيب ةميلسلا
.ةيمحملا
.ةيعيبطلا اهتلاح ىلإ اهتداعإو ةروهدتملا ةيجولوكيالا مظنلا حالصإ ـ
ةيئيبلا راثآلا مييقت يضتقت ةبسانم تاءارجا لاخدإ :41 ةداملا
ىلع ةريبك ةسكاعم راثآ ىلإ يدؤت نأ حجرملا ةحرتقملا عيراشملل
دحلا ىلإ راثآلا هذه ليلقت وأ يدافت ةيغب يجولويبلا عونتلا
هذه يف ةيريهامجلا ةكراشملل لاجملا حاسفاو ،ىندالا
 .ءاضتقالا دنع ،تاءارجالا

 :اهنمو ،ةيقافتالا فادها نمضتت2 ةداملا
ةلاعف تاءارجا ذاختا قيرط نع فافجلا راثآ فيفختو رحصتلا ةحفاكم ـ

...ةدعصالا عيمج ىلع
دراوملا ظفحو ،اهليهأت ةداعإو ،يضارالا ةيجاتنإ نيسحت ىلع زيكرتلا ـ

ىلإ يدؤي ام ،ةمادتسم ةرادإ اهترادإو ،ةيئاملا دراوملاو يضارالا نم
.ةيلحملا تاعمتجملا ىوتسم ىلع اميس ،ةشيعملا لاوحا نيسحت

مامضنا
ةيقافتالا عيضاوم زربابجومب نانبل

•

•

•

•

•

•

•

ةيلودلا ةيقافتالا

ملوهكوتس ةيقافتإ
ةيوضعلا تاثولملل
اهعيقوت مت .ةتباثلا
٢٢/5/١00٢ خيراتب

نوناق
234/2002

 :اهنمو ،تامازتلا ةدع نمضتت5 ةداملا
،بابشلاو ءاسنلا اميس ،نييلحملا ناكسلا يعو زيزعت مازتلا ـ

دوهجلا يف ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم معدب ،مهتكراشم ريسيتو
.فافجلا راثآ فيفختو رحصتلا ةحفاكم ىلا ةيمارلا
...ةمئاقلا تاعيرشتلا زيزعتب مايقلا قيرط نع ةينيكمت ةئيب ريفوت ـ
كلذ يف امب ،يلحملا ديعصلا ىلع معدلا ميدقت ...:31 ةداملا
ةيناكمإ زيزعت لجا نم ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا قيرط نع لمعلا
...ةحجانلا ةدئارلا جماربلا ةطشنأ راركت

،ةيمسلا ةيصاخلا تاذ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا لوانتت
ءاملاو ءاوهلا قيرط نع لقتنتو مكارتت يتلاو ،للحتلل ةمواقملاو
ناكم نع ًاديعب رقتستو ،ةيلودلا دودحلا ربع ،ةرجاهملا عاونالاو
.ةيئاملاو ةيضرالا ةيجولوكيالا مظنلا يف عمجتت ثيح اهقالطإ
ًاطبر ،ةيوضعلا تاثولملا ءازإ ةيملاع تاءارجإ ىلا ةجاحلا دكؤت
.ةيلودلا ةيئيبلا تايقافتالاب
اهب علطضملا ةطشنالا ببست نع ةلافك لودلا ةيلوؤسم لوانتت

.اهتيالو جراخ ىرخا قطانم وأ لود ةيمنت وا ةئيبل ررضب ،اهتيالو نمض
ةيموكحلا ريغ تامظنملاو صاخلا عاطقلا عيطتسي امب ملست
تاثاعبنا ةلازإ وأ/و ضفخ قيقحت يف ةماه ةمهاسم نم هميدقت
.اهقالطإو ةتباثلا يوضعلا تاثولملا

مامضنا
ةيقافتالا عيضاوم زربابجومب نانبل

•

•

•

•

•
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تايوتسم ىلإ اهضعب لصو ،رطاخمو تايدحت ةلمج نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا هجاوت
ًالضف ،نانبل يف ةيراجلا ةيئاملا قفارملا مها دحا ،يناطيللا رهن ثولت عم لاحلا وه امك ،ةريطخ
يف شحوتلاو ،اهيلع تايدعتلا مقافت طسو ،ةينانبللا رهنالا ضعب لاطي يذلا ثيولتلا نع
هايملا ثيولت نع ًالضف ،يحصلا فرصلل ةنكماو ةيراجلاو ةبلصلا تايافنلل ًابكم اهضعب ليوحت
اهتلكشم مقافتت يتلا تايافنلل تابكم ىلإ اهضعب لوحت يتلا ةينانبللا ئطاوشلاو ةيفوجلا
.اهل ةبسانملا ةيئيبلا لولحلا داجيإ رثعتي يتلا ةينطولا ةيعمتجملا ةمزالا دودح سمالتل
ءاطغلا راسحنا نم ةمقافتملا ةيئيبلا تايدحتلاو تالكشملا ىلع ةفوطعم ،تامزالا هذه نإ
علاقملا ةيئاوشعو ،يرشبلا نارمعلا مقافتو ،ةبرتلا ثيولت ىلإ ،ةيعارزلا يضارالاو يتابنلا
يندملا ثارتلا ديدهتو ةيرحبلا ةماعلا كالمالاو ئطاوشلا ىلع تاءادتعالاو ،تاراسكلاو
يفو ،ةيلهالاو ةيمسرلا ،ةينعملا فارطالا فلتخم ماما حرطت ،ءاوهلا ثيولتو ،يخيراتلاو
نأشلا ةرادإ يف ةيبعشلا ةدارالا نع ريبعت نم هلثمت امب ةينانبللا تايدلبلا اهنم بلقلا
راطخالا ةلمج ةهجاومل ،ةيلمعلاو ةحلملا ،ةرشابملا تالخدتلا ةرورض ،يلحملا يعمتجملا
 .تالاجملا هذه فلتخم يف ةمقافتملا
نم ٍلئاه ٍّمك ماما اهسفن ةينانبللا تايدلبلا تدجو ،899١ ماع ةيدلب تاباختنا لوا ةادغ
 .دوقع ىدم ىلع ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا تلاط يتلا تايدعتلاو تافلاخملا
،تلصح يتلا ةيدلبلا تالخدتلا نم مغرلابو ،ةيدلبلا ةبرجتلا رامغ ضوخ ىلع نيدقع دعب
نإف ،تايدلبلا ضعب اهتلجس يتلا تاحاجنلاو ،تلذُب يتلا دوهجلاو ،تقلطُأ يتلا تاردابملاو
نع ًارصاق ،تايدحتلاو تالكشملا مقافت نم ٍلاح طسو لاز ام ،ةيلامجإ ةروصب ،يدلبلا لمعلا
 .ةحلملاو ةبولطملا ةهجاوملا نيمأت
نم هقيقحت متي امو ةلاّعف راودأ نم تايدلبلا ماما نوناقلا هحيتُي ام نيب حضاولا توافتلا نإ
ريهظت ىلا ةردابملا ةرورض ةينعملا فارطالا فلتخم ماما حرطي ،لاجملا اذه يف ،ةدودحم جئاتن

لكب اهعم لماعتلا ىلإ ةردابملا ةيمها زاربإو ،هيف ةرثؤملا لماوعلا ديدحتو ،عقاولا اذه
تاردابملا قالطإو ،ديعصلا اذه ىلع ،ةبولطملا تاسايسلا ديدحتو ،ةبولطملا ةيعقاولا
اهماهم قيقحت يف اهدعاسي ام لكب اهدفرتو تايدلبلا تايناكمإ ززعت يتلا جماربلاو عيراشملاو
  .ةبولطملا ةيعمتجملا

تايحالصلا نيب توافتلاو ،ديعصلا اذه ىلع ،تايدلبلا اهتهجاو يتلا تالكشملاو تايدحتلا زربأ نإ
 :ةيتآلا لوادجلا اهضرعت ،ةققحملا تاسرامملاو ةينوناقلا

يناثلا لصفلا
نيب ،ةيعيبطلا دراوملا ةرادإو تايدلبلا
ةققحملا ةسرامملاو ًانوناق حاتملا

•

•

•

•

•

 يف ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا هجاوت
اهضعب لصو ،رطاخمو تايدحت ةلمج نانبل
ةريطخ تايوتسم ىلإ
“

“
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نانبل يف ةيعيبطلا دراوملا هجاوت يتلا تالكشملاو تايدحتلا زربا ةهجاوم يف يدلبلا لمعلا

4 مقر لودجلا
ةيجولوكيالا مظنلاو يضارالا لاجم يف

تايدحتلا زربا

يتابنلا ءاطغلا ةراسخ
 ةيعارزلا يضارالاو

 تاباغلا ةيامح يف فعض
قئارحلا
 ديصلا
مادختسا ةيئاوشع
ةدمسالاو تاديبملا

ظاظتكالا تالكشم
يعمسلا ثولتلاو
ةيحطسلا ةبرتلا ةراسخو
ضرالا صاصتما مدعو
رطملل

يندملا ثارتلا ةراسخ
يخيراتلاو
برحلا دعب رامعالا ةداعإ
ىلع ةيثراك ًاراثآ تكرت
ينارمعلا ثارتلا

ةينبالا مده رطاخم
ةيراجت ضارغأل ةيثارتلا

 ةيئيبلاو ةيعيبطلا اهرارضا
طورشب اهمازتلا مدع
صيخارتلا
ىلع ةيبلسلا اهتاريثأت
ةرواجملا يضارالا

جتانلا ئطاوشلا هيوشت
ةيرحبلا تافلاخملا نع
فرصلا تالكشم ءابعا
يحصلا
تايافنلا تالكشم ءابعا
تاسسؤملل ةبلصلا
ةصاخلاو ةيعانصلا
ةيلزنملاو
ةيرحبلا تائيبلا بيرخت
ًاطبر ةرظتنم تالكشم
زاغلاو طفنلا فلمب

قاطنلا نمض لمع لك :٧4 ةداملا ،٧٧ /811 تايدلبلا نوناق
سلجملا صاصتخا نم وه ،ةماع ةعفنم وأ عباط يذو ،يدلبلا
يدلبلا
رجشلاو ضرالا ةيامح مظن ثادحتسا ىلع ةرداق ةيدلبلا
 اهقاطن نمض يعرلاو
يضارالا لامعتسا تاهجو ديدحت ربع عيبانيلا رداصم ةيامح
هايملا ثولت نم دحلاو هايملا دراوم ةيامحل

ءانبلا صخر ذيفنت ةبقارمو رادصإ يف مهم رود
يدلبلا قاطنلا نمض ةينارمعلا تافلاخملا ةلازإ

ةيعيبطلا دراوملا ةرادإو يندملا ميظنتلا يف مهم رود

اهلمع رشابت يك ةيدلبلا ةقفاومل ةجاحب تاراسكلاو علاقملا
ةئيبلا ةرازول يونس ريرقت عفر ةلماعلا تاراسكلاو علاقملا ىلع
يهو ،لمعلا ريس نسح نع ،يئيبلا مازتلالا قيقدت راطإ يف
ةيدلبلا ةقفاوم ىلا ةجاحب

ةرازو ةياصوو صاصتخا نم ةيرحبلا كالمالاو ئطاوشلا
لقنلاو لاغشالا
عيراشملا ىلع اهمدع وأ ةقفاوملا يف ًامساح ًارود تايدلبلل

نم راتمأ٧ دعب يأ ،ئطاشلا نم بيرقلا يدلبلا اهقاطن نمض
جوملا شقف

ةيعرملا نيناوقلا بسحب :تايدلبلا رودتالكشملا زربا

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

تايدعتلاوتافلاخملاو تالكشملا نم ًالئاه ًامك تايدلبلا تثرو ،8991 ماع
اهتهجاوم تاموقم رفاوت نود ،ةمكارتملا ةيئيبلا

تايدلبلا نوناق يف قيقد ريغو لماش لكشب ةددحم ةيدلبلا تايحالص
تارازولا تايحالص عم ًانايحا تايحالصلا هذه براضتتو ،(٧4 ةداملا)
  ةماعلا قيدانصلاو سلاجملاو
كباشتولخادت نم تايدلبلا يناعت ثيح ،قيسنتلا بايغو ةأزجم تاعيرشت
ةفلتخملا تارازولا نيب اهبراضتو تايحالصلا
تملستساو اهصخت ال روما ىلع اهدي تعضو سلاجملاو تارازولا ضعب
ةرداق ريغ اهنال وأ ،فرعت ال اهنأل اما ،تايدلبلا
عيراشملا ذيفنت يف طقف ريبك اهرود ثيح ،دراوملا ةرادإ يف رود اهل سيل تايدلبلا
 نانبل تايدلب مظعم ىلع ةياصولاو هيجوتلا ةطلس ةيلخادلا ةرازو سرامُت
ةيطارقوريبو يرادا نيتور عم ةيلامو ةيرادإ ةباقر
نيفلتخم نيماظن دوجو ىلع ةينبم يدلبلا يلاملا عيرشتلا يف ةيجاودزا
 :نيتعومجم ةفنصملا ،تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا يف ةبساحملا لوصا نايعري

ةقحاللاو ةقبسملا ةباقرللو ةيمومعلا ةبساحملا نوناقل عضخت :ىلوالا ـ
ماعلا بقارملاو ةبساحملا ناويدل

ةرخؤملا ةبساحملا ناويد ةباقرو5955/28 موسرملا ماكحأل عضخت :ةيناثلا ـ
يدلبلا لمعلا يف ماعلا عاطقلا يف داسفلا تاريثأت
ةطلسلا ىوقو فارطأ عم تايدلبلا ضعب يهامت

ةيرادالاو ةينفلا اهتزهجأو ةيلاملا اهدراوم فعضو تايدلبلا مظعم مجح رغص
ةراشتسا اهل نوكي نا اهتردق مدعو ،ةلماعلا ةيرشبلا اهتاردق ةءافك ةيدودحمو
ةينوناق
ةجمربلاو طيطختلا ىلع اهتاردق فعضي ةيهيجوتلا اهتاططخم بايغ
لزانت اهضعبو ،ةيعرملا نيناوقلا بسحب اهتايحالص فرعت ال تايدلبلا ضعب
ًاعوط هتايحالص نع

نيناوقلا سيلو ةسرامملا هببس اهفقاومو اهروضح فعض
،يلاهالا ماسقناو ،تايدلبلل ةيجماربلا تايولوالا ديدحت يف نطاوملا رود فعض
عيراشم ةهجاوم يف ،ةينطوو ةيلحم ،ةيئالوو ةينئابزو ةيسايس تارابتعال
ةئيبلا ديدهت
ةازاوم يف ،دراوملا ىلع تايدعتلل ةينئابزو ةيفئاطو ةيبزحو ةيمسر تايطغت
اهل ،ةيدلبلاو ةيلهالا ،ةيلحملا ةيطغتلا

لمع نيمأت لالخ نم ،ةيئيبلا تايدعتلا ضعب ةيطغت يف ةيلحم تاءالو ءارش
يلاهالا ضعبل

مغرلا ىلع ةيئامنإ ةيومنت تالاح جاتنإ تعاطتسا ىرخا ةيدلب تاداحتا كانه
تاناكمالا عضاوت نم
رثأتو ،ةلودلا تارادإ نم ءزج ىلا لوحتو عسوت نيح لشف تاداحتالا ضعب
اهيف تالكشملاو داسفلاب

ةمالسو ةماعلا ةحصلا ىلع ظافحلا يف اهتايحالص تايدلبلا مظعم سرامت ال
تايافنلا تافلم ةهجاوم يف ،يدلبلا يئاذغلا نمالاو ،ةيعيبطلا دراوملا فلتخم
نم يرلاو ،ةصاخلا تاسسؤملاو تايفشتسملا تايافنو ةيعانصلا تاثولملاو
اهئاوهو اهبرشمو اهلكأم يف سانلا ةايحو ةحص ددهت يتلا ،اهريغو ،يحصلا فرصلا
،تايدلبلا تايحالص مسرت يتلا ةيعرملا نيناوقلا نم ديدعلا دوجو نم مغرلاب
تالكشمو تايدحت مقافُتو دراوملا فلتخم ددهت يتلا رطاخملا مقافت ىرن
ةيجولوكيالا مظنلا

تايدحت ةهجاوم يف ةيلامجإو ةلماش ةبراقم :تايدلبلا ةسرامم
ةيجولوكيالا مظنلاو يضارالا تالكشمو

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

ةئيبلا ةرازو
ةعارزلا ةرازو
هايملاو ةقاطلا ةرازو
ةماعلا ةيريدملا/لقنلاو ةماعلا لاغشالا ةرازو
يندملا ميظنتلل
ةيلخادلا ةرازو
رامعالاو ءامنالا سلجم
نييرامعملا نيسدنهملاو نيسدنهملا ةباقن
 تايدلبلا

94و84و٧4 داوملا اميس ،811/٧٧ تايدلبلا نوناق
لوح4٧ ةداملاو يدلبلا سلجملا صاصتخا لوح

ةيدلبلا سيئر تايحالص
تاباغلا ةيامح لوح ،855/69 نوناقلا
ةداملا اميس ،ةئيبلا ةيامح لوح ،444/2002 نوناقلا

عيراشملل يئيبلا رثالا ميوقتب ةصاخلا ،12
اميس ،هتاليدعتو646/4002 مقر ءانبلا نوناق
ةيئيبلا بناوجلا لوح نوناقلا ليدعت نم21 ةداملا

صيخارتلا ةمظنأ يف
ةظفاحملا لوح141/٧٧ مقر يعارتشالا موسرملا
ةيجرحلا ةورثلا ىلع
لوح ،هتاليدعت ةفاكو2002 /3088 مقر موسرملا
تاراسكلاو علاقملا ميظنت
مقر ءانبلا نوناقل يقيبطتلا موسرملا

صيخارتلاو ءانبلا ريياعم لوح ،4٧851/5002
فينصت لوح ،عبارلا قحلملا6632 مقر موسرملا
يضارالا بيترتل لماشلا ططخملا بسح قطانملا
ةينانبللا

1 ةداملا اميس ،59 /6٧2 ـ1 مقر لاغشالا ريزو رارق
اهتادنتسمو لاغشالاو ءانبلا صخر ماكحا لوح
 :ةئيبلا ريزو تارارق

صخرل ةيئيبلا طورشلا لوح ،0002 /09 ـ1 مقر -
رهنالا مرح نمض ةعقاولا ةينكسلا ةينبالا

ةيوستو بيترت ةيلآ لوح ،9002 /64 ـ1 مقر -
يضارالا

ليهأتل صيخرتلا ةيلآ لوح ،9002 /84 ـ1 مقر -
علاقملا عقاوم

تاراسك رامثتسا صيخرت لوح ،11 /25 ـ1 مقر -
ةدرفنم صحب

علاقم رامثتسا صيخرت لوح ،11 /45 ـ1 مقر -
تتفم صحبو

لمرلا رفاحم رامثتسإ صيخرت لوح11 /55 ـ1 مقر -
علاقم رامثتسإ صيخرت لوح11 /65 ـ1 مقر -

  روخصلا

ميسارملاو نيناوقلا زرباو ةينعملا تارادإلا
ةلصلا تاذ تارارقلاو

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

يتابنلا ءاطغلا راسحنا
ةيعارزلا يضارالاو
ةبرتلا ثولتو

نارمعلا مقافت
يئاوشعلا

يندملا ثارتلا ديدهت
يخيراتلاو

علاقملا ةيئاوشع
تاراسكلاو

تاحابتسالا ةهجاوم
ئطاوشلل ةددعتملا
يعيرشتلا راطإلا بايغ ـ
قطانملا ةيامحل
اهترادإو ةيلحاسلا
نيب لخادتلا ةيلاكشا ـ
ةماعلا ةيرحبلا كالمالا

يدلبلا قاطنلاو
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نانبل يف ةيعيبطلا دراوملا هجاوت يتلا تالكشملاو تايدحتلا زربا ةهجاوم يف يدلبلا لمعلا

5 مقر لودجلا
ةيئاملا دراوملا لاجم يف

تايدحتلا زربا

ةيئاملا دراوملا فازنتسا
نم %05 ثيح ،ةيفوجلا

ىلع دمتعت يرلا هايم
ةيفوجلا رداصملا
هايملا ىلع بلطلا ةدايز
صقن نيمأتل ةيفوجلا
ةيطغتل هايملا رفاوت
ةدايز نع ةجتانلا تاجاحلا
عسوتلاو ناكسلا
يداصتقالاو ينارمعلا
ةيفوجلا هايملا ثولت ةدايز
ةلذتبملا هايملا برست لعفب
يحصلا فرصلاو
اهل تايافنلا تاراصعو

عسوتلا ةيئاوشع
 ينارمعلا
ومنلا ىضوفو تالالتخا
يداصتقالا

ةيمحم ةينوناق تافلاخم
ةلذتبملا هايملا برست
اهل يحصلا فرصلاو
تايافنلا ليوحت
ةيعانصلاو ةيئايميكلا
اهيلا تاسسؤملل

ئطاوشلا هيوشت
ةيرحبلا ةئيبلا ريمدتو
ىلع ةيرحبلا تافلاخملا
ًاضيا لاطت ةماعلا ئطاوشلا
ةرواجملا ةيدلبلا تاقاطنلا

ىلع تايافنلل تابكم
راطإلا ددهت ئطاوشلا
ثولتو يجولوكيالا
هايملاو ءاوهلا

ةعفنم وا عباط يذو ،يدلبلا قاطنلا نمض لمع لك:٧4 ةداملا
يدلبلا سلجملا صاصتخا نم وه ،ةماع
 رابآلا لامعتساو رفحلا تايلمع ةبقارم
رفحلا صخر نم دكأتلاو يرودلا يناديملا فشكلا
ةيفوجلا هايملا لوح تانايب دادعإ

 رتم051 ـلا رفحلا قمع زواجت عنم
هايملاو ةقاطلا ةرازو ىدل تافلاخملا نع غيلبتلا قح

فافجلا تارتف يف هايملا ىلع ةيئاوشعلا تايدعتلا عنم
 ةميدقلا هايملا تاكبش ثيدحت ىلع لمعلاو هايملا رده ةهجاوم
.يدلبلا قاطنلا نمض ةيئاملا تاعمجتلاب تانايب ةحئال عضو
يا عنمو ةبقارم لالخ نم ةيحطسلا ةيئاملا دراوملا ةيامح
ةيحطسلا هايملا نم اهريغو رهنالا يراجم رضت لامعأ

 راطمالا هايم عيمجت ماظن عيجشتو ةيئاملا دراوملا رده تافلاخم طبض
ةرازو عم نواعتلاب تاسسؤملاو دارفألل هايملا مادختسا ديشرت
هايملاو ةقاطلا

يف ةيعانصلاو ةيلزنملا ةبلصلاو ةلئاسلا تايافنلا يمر عنم
نيفلاخملا ميرغتو ةيئاملا يراجملا

صيخرتلا طورشب هايملا ةئبعت لماعم مازتلا ةبقارم
 ءانبلا صيخارتل ةيئيبلا طورشلا مازتلا ةبقارم
فرصلا تاطحم ىلا ةلذتبملا هايملاو لوحولا لقن ةبقارم
ةيئاملا يراجملا يف ًايئاوشع اهيمر عنمو يحصلا

ةرواجملا قطانملا يف ،(٧4 ةداملا) يدلبلا قاطنلا ةيامح
ةيرحبلا كالمألل

ةددحملا تايدلبلا قوقح كهتنت يتلا ةيرحبلا تافلاخملا ةهجاوم
ًاينوناق
عنمل ساسا لخدم ،عيراشملا ىلع ةقفاوملا يف تايدلبلا رود
تابكم اهببست يتلا ،ءاملاو ءاوهلا ثيولتو تائيبلا ريمدت
ئطاوشلا ىلع تايافنلا
تاقاقحتسالا ةهجاومل ريضحتلا ءدب ،يئاقولا لمعلا أدبم قفو
نع ةبترتملا ،ئطاشلل ةرواجملا تايدلبلا ىلع ةعقوتملا ةيئيبلا
 زاغلاو طفنلا ةبقح نانبل لوخد ءدب

ةيعرملا نيناوقلا بسحب تايدلبلا رودتالكشملا زربا

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ةيفوجلا رابآلا رفح تايلمع شحوت ةهجاوم يف دودحم رود
هايم عيزوت عاطق يف ماتلا تّلفتلا ةهجاوم يف ريثأت يا ةسرامم مدع
ةيفوجلا رابآلا
طبضو ةيفوجلا هايملا عيزوت زكارم لمع ةبقارم يف رود يا بايغ
اهتدوج
زكارمو تايدلبلا ضعب ةقالع يف ؤطاوتو داسف تالاح فاشكنا

ةيفوجلا هايملا عيبو بحس

ةهجك تايدلبلا ركذت مل يناطيللا هايم ثولت ةجلاعمل ةينطولا ةطخلا
ةجلاعملاو فيظنتلا نع تايلوؤسملا راطإ يف ةلقتسم
،٧102 لوالا نيرشت رهش يف ًارخؤم الا ذفنت مل ريركت تاطحمب دوعو
سايلا رب يف ريركتلا ةطحم لمع أدب ثيح
ثيح ةيعانصلا تاثولملا عوضوم يف اهتابجاو تايدلبلا سرامت ال
رهنلا ىلإ ةلئاسلا اهتايافن لطاسق دم نم عناصملا عنم ةيحالص اهيدل
الب رهنلا ىلإ ةطلسم يحصلا فرصلا نم بعكم رتم نويلم56 وحن
تاباختنا لوا خيرات ،8991 لبق عقاولا اذه تايدلبلا تثرو دقو .ةجلاعم
ةئيبلا ىلع ةظفاحملاب اهبجاو سرامت ال تايدلبلا نا الا .برحلا دعب ةيدلب
رهنلا ىلإ يحصلا فرصلا يراجم طيلست عنمتو ،ةحصلاو ةفاظنلاو
تاجتنملا ثيولت ةيلمع فقو يف اهتايحالصل تايدلبلا ةسرامم مدع
ًاقالطنا ،يحصلا فرصلا هايم نم تاعورزملا ير لالخ نم ةيعارزلا

ةيعارزلا تاجتنملا ةمالس ىلع ظافحلا ةلأسم يف اهتايلوؤسم نم
.ةماعلا ةحصلا ىلع ظافحلا يفو ،راجتإلل ةدعملا

فلم تّطغ يتلا ،ةيلهالاو ةيمسرلا ،ةيفئاطلاو ةيسايسلا ةيطغتلا
تاسراممو تارايخب مكحتت يتلا اهنيع يه ،تاونسل ةيرحبلا تافلاخملا
يف اهتيلوؤسمو اهرود نع بيغت يتلا تايدلبلا تادايق ضعب
ةرواجملا ةيدلبلا تاقاطنلا ةيامح

رصاحت ،فلملا اذه ةرادإ هجوت يتلا ةينئابزلا تاقالعلاو حلاصملا ةكبش
.هلطعتو تايدلبلا رود
ةبكاوم يف ةيلوؤسمو رود يا ةسرامم  نع ةبئاغ تايدلبلا تلاز ام
طفنلا ةلحرم نانبل لوخدب ًاطبر ةبقترملا تاعقوتلل تادادعتسالا
زاغلاو

تايدحت ةهجاوم يف ةيلامجإو ةلماش ةبراقم :تايدلبلا ةسرامم
ةيئاملا دراوملا تالكشمو

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

هايملاو ةقاطلا ةرازو
/نانبل لبجو توريب :عبرالا هايملا تاسسؤم
.عاقبلا/بونجلا/لامشلا
.يناطيللا رهنل ةينطولا ةحلصملا

.رامعإلاو ءامنإلا سلجم
ةئيبلا ةرازو
ةماعلا ةحصلا ةرازو
ةعارزلا ةرازو
ةيلخادلا ةرازو
تايدلبلا

:داوملا ةصاخب)811/٧٧ مقر تايدلبلا نوناق
٧4/84/94/4٧)
ءابرهكلا ةقرس ىلع تامارغلاب صاخلا نوناقلا
(٧9 /326 مقر ،ءاملاو
،122/0002 مقر ،هايملا عاطق ميظنت نوناق

(تايدلبلا رودب ةصاخلا2 ةداملا اميس
.444/2002 مقر ةئيبلا ةيامح نوناق
يئيبلا مازتلالا لوح1٧48/21 مقر موسرملا
.تآشنملل

ميسارملاو نيناوقلا زرباو ةينعملا تارادالا
ةلصلا تاذ تارارقلاو

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

هايملا عاطق روهدت
ةيفوجلا

هايملا ثولتو راسحنا
يناطيللا) ةيحطسلا
(ًاجذومنأ

ىلع تايدعتلا
ةماعلا ئطاوشلا

راوجلا ىلع اهتاريثأتو



25 نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ يف ةيلحملا تاطلسلا رود24

نانبل يف ةيعيبطلا دراوملا هجاوت يتلا تالكشملاو تايدحتلا زربا ةهجاوم يف يدلبلا لمعلا

6 مقر لودجلا
ءاوهلا ةيعون لاجم يف

تايدحتلا زربا

يئيبلا ثولتلا ةهجاوم
هذه تايافن نع جتانلا
اهتايعادتو تاسسؤملا
ةعونتملا

تاثاعبناو جيجض ةهجاوم
اهتايعادتو ءاوهلا ثولت
 ةيئيبلا

تايعادتلا ةهجاوم
ةمقافتملا ةيحصلا

ةيئيبلا ةمزالا ةهجاوم
ةمزا اهتغلب يتلا ةينطولا
تايافنلا

ريمدتلا تايعادت ةهجاوم
يذلا عساولا يئيبلا
تايافنلا ةمزا هببست

ثولت تاثاعبناو جيجض
ءاوه

ةعفنم وا عباط يذو ،يدلبلا قاطنلا نمض لمع لك:٧4 ةداملا
يدلبلا سلجملا صاصتخا نم وه ،ةماع

ةقاطلا مادختسا ديشرتبو ءانبلا ريياعمب مازتلالا طبض
 صخرلا نم دكأتلا
ةيعانص قطانم ءاشنإ

لقنلا تانحاش ةمءالم ةبقارم
تاسسؤملاب ةيتامولعم تانايب دادعإ

ةينفلا طورشلاب ديقتلا ةصاخلا تادلوملا باحصا مازلإ
طبض رضاحم ريرحتو تامارغ ديدحتو ةبولطملا

تايافنلا قرح عنم ـ
ردصملا نم اهزرفو تايافنلا نم فيفختلا جمارب دادعا
 اهتاثاعبناو اهللحتو اهسيدكت عنمو ةميلس ةقيرطب تايافنلا لقن
تابكملا ليهأت

فقوب صاخلاو ،هتاليدعتو1002 /143 نوناقلا ماكحأل ًاقفو
:ـب مايقلا تايدلبلل نكمي ،توزاملا ىلع تارايسلا لمع
 طبض رضاحم ريرحتو ،مازتلالا ةبقارمل ةيئارجإ ةيلآ عضو ـ
لقنلل ةيلحم لئاسو ثادحتساو لقنلاو رورملا ةكرح ميظنت ـ

يدلبلا قاطنلا نمض كرتشملا
ةيعوت تالمح ـ

تايدلبلا رودتالكشملا زربا

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

89 ماع لبق ةريبك تاقورخ تايدلبلا تثرو
 تاسسؤملا ضعب تاقورخ ةهجاوم يف تايدلبلا ضعب لخدت
يلحم يدلب فرط ضغو ةيسايس ةيطغتب ةريبك تاقورخ
ةمقافتملا تايافنلا ةمزأ دفاور دحأ تاقورخلا هذه لثمت
ةقيقد ريياعم جراخ متي تاقورحملا تاطحمو عرازملل صيخرتلا ضعب
ةيدلب ةيطغتبو يسايسلا ءالولا ءارش تايلآ ىدحا لثميو ،ةمظان

تادلوملا عاطق لمع عيرشتو ميظنت نع ةيمسرلا تاهجلا زجع
ةبقارم نيمأتو ،ةيمسرلا تاهجلا زجع ضيوعت تايدلبلا عيطتست ال
ةرادإل ةينوناق دعاوق الو ةيمسر صيخارت ال ثيح صيخارتلا مازتلا

عاطقلا اذه
تاقالعلل ةجيتنو ،عقاولا رمالا مكحب متت عاطقلا اذه تاسرامم مظعم
ةيقطانملاو ةيسايسلا ةينئابزلا
ةبقارمو ،ةيليصفتلا ةيئارجإلا بناوجلا ضعب ىلع تايدلبلا رود راصتقإ
هعنمو ثولتلا
يدلبلا اهقاطنل ءابرهكلا نيمأتل تادلوملا ةرادإ تلوت تايدلبلا ضعب
ةبسانم راعسأبو

يطعي ،4٧ /53٧8 مقر ةماعلا ةفاظنلا ىلع ةظفاحملا موسرم
ىلع وا تايافنلا ىوتسم ىلع تايحالصلا نم ًالئاه ًامك تايدلبلا

ةيحالصلا هذه تايدلبلا ضعب سرامت ،تانالعالا قصل ىوتسم
ةيزكرماللا رمتؤم ،دوراب دايز ةيلخادلا ريزو) ىتح اهفرعت ال ىرخاو
 (0102/يمدقتلا ركفلا ىدتنم/ةيرادالا
بايغ عم ،لماش ينطو عباط تاذ ةمزا ىلا تلوحت تايافنلا ةمزا
كلذب ةصاخلا ةيمسرلا تاسايسلا
،ةريثك نايحا يف ،أجلتو ،ةمزالا هذه ىلع ريثأتلا نع ةرصاق تايدلبلا
قرحلا تايلمع ىلا ءوجللا لالخ نم نيناوقلا قرخ ىلا
لعفب ،تايدلبلا نوناق بسحب اهراودا سرامت ال تايدلبلا ضعب
سانلا حلاصم باسح ىلعو ةيسايسلا اهتاءالو
لعفب ،تايافنلا فلم يف اهدراوم ةرادإ ىلع تايدلبلا ةردق مدع
لقتسملا يدلبلا قودنصلا ةرادإ يف ةيمسرلا تاسايسلا

 ةيعرملا نيناوقلل ةريبك تاقورخ ليجست
  ريثأتلا ةدودحم ةيدلب تاسرامم
ةيئيبلا تاسايسلا بايغ لظ يف ةيعوتلا تاردابمو تالمحلا بايغ
ةيطغتلا اهل رفاوتت يتلا ةريبكلا تاقورخلا ةهجاوم يف ةيمسرلا
ةيسايسلا

تايدلبلا ةسرامم

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ةئيبلا ةرازو
ةماعلا ةحصلا ةرازو
ةعانصلا ةرازو
ةيلخادلا ةرازو
 تايدلبلا

:داوملا ةصاخب)811/٧٧ مقر تايدلبلا نوناق
٧4/84/94/05/15/95/4٧)
نم ثولتلا دض ةئيبلا ىلع ةظفاحملا نوناق
46/88 مقر ،ةرطخلاو ةراضلا تايافنلا

مقر ءاوهلا ثولت نم فيفختلا نوناق
فقوب ةصاخلا2/3/5 :داوملا ةصاخب)143/1002
(توزاملا ىلع ةلماعلا تابكرملا

ةئيبلا ةيامحب صاخلا ،444/2002 نوناق
(نخادملا تافصاوم لوح52 ةداملا ةصاخب)
لامعتساو تابكرملاو ريسلا ميظنت نوناق
6 /6٧ مقر ةفصرالا

ميسارملاو نيناوقلا زرباو ةينعملا تارادالا
ةلصلا تاذ تارارقلاو

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

تافلخم ةرادإ
،ةيعانصلا :تاسسؤملا

تاطحم ،عرازم ،ةيحص
اهريغو ،تاقورحم

ةقاطلا عاطق ةيئاوشع
لماعم :اهتايعادتو
ءابرهك
عناصملل ةصاخ تادلوم
نكاسملاو تاسسؤملاو

تايافنلا

لقنلا
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يئيبلا قيقدتلاو رثالا مييقت .٢

ةيئيبلا ةرادإلا تايدحت ةهجاوم يف يدلبلا لمعلا ليعفت .أ
يف ةيئيبلا ةرادإلا ةلأسمب ،تايدلبلا اهنمو ،ةيلهالاو ةيمسرلا ،ةينعملا فارطالا عونتتو ددعتت
 .ةرشابملا ريغو ،ةرشابملا اهراودا لماكتتو عطاقتتو ،اهتايلوؤسم تايوتسم توافتت امك .نانبل
يف تايدلبلا اهيلا دنتست نا نكمي تايلآو سسأ ةلمج ةيئيبلا ةرادإلل ةينوناقلا دعاوقلا ترفو
3.”يئيبلا مازتلالا قيقدت”و ”يئيبلا رثالا مييقت“ تايلآ اهمهاو ،ةدوشنملا اهارودأ

ديدحت ”يئيبلا رثالا مييقت“ ةيلآ حيتُت ،ةئيبلل ةقادص قئارطلا رثكأب عيراشملا ميمصت أدبم قفو
نم فيفختلل ةمزاللا ريبادتلا نييعتو ،ةئيبلا ىلع هؤاشنإ يونم ام عورشم راثآ مييقتو ريدقتو

.هضفر وأ عورشملا ىلع ةقفاوملا لبق كلذو ،ةيباجيالا راثآلا ةدايزو ةيبلسلا راثآلا
عورشملا ىلع ةقفاوملا رارق جاتنإ يف ،تايدلبلا مهنمو ،نيينعملا ةكراشم ةيلآلا هذه نمضت
.هضفر وأ
اهمازتلا طبضو اهتيجاتنإ نيسحتو تآشنملا لمع ميوقت ”يئيبلا مازتلالا قيقدت“ ةيلآ حيتُت
.لمعلا ةطخو صيخرتلا طورش قفو

دعاوق نم همسرت امو ،فادها نم هاخوتت امو ،نيتيلآلا نيتاه هيلع زكترت يذلا ينوناقلا راطإلا امأ
:يتآلا لودجلا هصخليف ،راطإلا اذه يف تايدلبلا لمعل

نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ يف ةيلحملا تاطلسلا رود

.3١١...50١ :ص ص .7١02 .ةئيبلا ةرازو تاروشنم .ةيئيبلا ةرادالا زيزعتل تايدلبلل يلمعلا ليلدلا عجار.3

•

•

•

•

•

7 مقر لودجلا
تايدلبلا رودو عقومو ةيئيبلا ةرادالا تايلآ

ةيئيبلا ةرادإلا تاودا

ةيامح نوناق) ،002 /444 نوناقلا
12و4 ةداملا اميس ،(ةئيبلا
نيماحم صيصخت:152/41 نوناقلا
قيقحت ةاضقو نيغرفتم نيماع
ةئيبلا نوؤشل
يئيبلا مييقتلا:3128/21 موسرملا
يجيتارتسالا
يئيبلا مازتلالا:1٧48/21 موسرملا
تآشنملل
مييقت لوصا:3368/21 موسرملا
يئيبلا رثالا

ـ1 و162ـ1 و /062ـ1 ةئيبلا ريزو تارارق
تاضارتعالاو ةعجارملا تايلآ:262/51

مازتلالا لوح ،21 /1٧48 موسرملا
تآشنملل يئيبلا

:51 /935 ـ1 ةئيبلا ريزو رارق
نم ةيعانصلا تآشنملل ًايمازلإ حبصأ ـ
ةداهش ىلع لصحت نأ ىلوالا ةئفلا
13/21/8102 نم ًارابتعا يئيبلا مازتلالا
عيمجل ًايمازلإ حبصي ،0202 ماع ةياهنب ـ
ىلع لصحت نأ ،ةفنصملا تآشنملا

مازتلالا ةداهش

عيراشملا راثآ مييقت
ةقفاوملا رارق لبق
اهيلع ةيمسرلا

ميمصت نامض
قئارطلا رثكأب عيراشملا

ةئيبلل ةقادص
نيينعملا ةكراشم نامض
ماعلا نيعاطقلا يف
تائيهلاو صاخلاو
،تايدلبلاو ةيلهالا
مييقتلا يف ،اهريغو

ةكراشم ليهست
ةبقارم يف نينطاوملا
عورشملا بحاص مازتلا
ةيئيبلا ةرادإلا ةطخب
ذيفنتلاو طيطختلا ءانثا
،ةلصفم ،ةمظنم هيلمع
،ةيعوضوم ،ةيرود ،ةقثوم
نم عيراشملا مييقتل
ةيئيبلا ةيحانلا

فادهالاينوناقلا راطالا

•

•

•

•

•

سارتحالا أدبم
يئاقولا لمعلا أدبم
عفدي ثولملا أدبم
عونتلا ىلع ظافحلا أدبم
يجولويبلا

روهدت يدافت أدبم
ةيعيبطلا دراوملا

ةكراشملا أدبم
نواعتلا أدبم
رايعملا ةيمها أدبم
طسولا يف يفرعلا
يفيرلا

ثولتلا ةبقارم أدبم
ىلع دامتعالا أدبم
ةيداصتقالا تازفحملا

يئيبلا رثالا مييقت أدبم
طيطختلل ةليسوك
ةرادإلاو

ةمزلم ةيئيب ئدابم

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

يف نزاوتلا قيقحتل لخدم نيتادالا نيتاه ىلع تايدلبلا عالطإ
 يلحملا ديعصلا ىلع ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا

دراوملا رفاوت مدع لاح يف ،تايدلبلل ينوناقلا ضيوفتلا ةيلكش
تايلآلا قفو حاتُملا رودلا ةسراممل ةيتسجوللاو ةيداملاو ةيفرعملا
ةررقملا ةيمسرلا
يومنت عورشم يأل يئيبلا رثألا ةساردب مايقلا بلطب ةردابملا اهنكمي

 اهقاطن نمض
ةكرشلا عم ةينلعلا ةرواشملا ةسلج يف نينطاوملا ةكراشم ليهست
ةوعد نعو اهميظنت نع ةلوؤسملاو يئيبلا رثالا مييقت دادعإ ةفلكملا
عورشملاب ةرثأتملا ةرواجملا تايدلبلا

دقع ةداعإ يف قحلا ةينعملا تايلاعفلل ،ةوعدلا يف ريصقتلا لاح يف
ةيناث ةينلع تارواشم ةسلج
هدودحو ،عورشملا فادهأب ةيارد ىلع نوكت نا ةيدلبلا ىلع
هقاطن يف ةلخادلا تاطاشنلاو ،هب نيينعملا ءاقرفالاو ،ةيراقعلا
ليغشتلاو طيطختلا يتلحرم لالخ
ةيئيبلا ةرادإلا ةطخ يف ةبقارملا تاهج ىدحإك مسالاب ةددحم ةيدلبلا

يتلحرم ءانثا ةيئيبلا ةرادإلا ةطخب عورشملا بحاص مازتلا ةبقارم
 ليغشتلاو طيطختلا
ةرازوب وأ رامعالاو ءامنالا سلجمب لاصتالا ةيدلبلا سيئر ناكمإب
مييقت ءارجإ ةلوخملا تاكرشلا فينصت ةحئال تاثيدحت ةعباتمل ،ةئيبلا
 اهب عورشملا بحاص مازتلا نامضو يئيبلا رثالا

رامثتسالا ةصخرو ءاشنإلا موسر يفوتست ةيدلبلا
يئيب قيقدت ةداهش ىلع لوصحلا تآشنملا نم بلطلا
رابخإب مدقتلاو اهنم دكأتلاو ةأشنملل نيرواجملا ناكسلا ىواكش يقلت
ىلع اهتزايح نم دكأتلاو ،يئيبلا ماعلا يعدملا ىدل ةيئيب ىوكش نع
 يئيب قيقدت ةداهش وأ ةصخر
،ءاضقلاو ةصتخملا ةيموكحلا تاهجلاو نطاوملا نيب لصولا ةلص ةيدلبلا
فارتحاو نزاوتب اهعباتتو نيصتخملا ىلا ةيئيبلا اياضقلا لاصيإ نمضت
:يئيبلا ررضلا عيضاوم
هيوشت وأ يئيب روهدت /خلاسم وأ عناصم نع جتان ثولت /علقم وأ ةراسك

ةيعرملا تارارقلاو ميسارملاو نيناوقلا بسحب تايدلبلا رود

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

عيمج ىلع ةيئيبلا تافلاخملا مكارت ةهجاوم
تاباختنا لوا لبق ،دوقع ىدم ىلع ،تايوتسملا
8991 ماع ةيدلب
لاجملا يف ةيمسرلا ةيحالصالا ةيؤرلا بايغ
تالاجم ىلع تالخدتلا راصتقاو ،يدلبلا
ةقرفتم ةيتابسانمو ،ةيئزج ،ةيئارجإ
ةطلسلا ىوق اهرفوت يتلا ةيسايسلا ةيطغتلا
فدهتست يتلا ةفلاخملا عيراشملا نم ديدعلل
تالاجملا فلتخم يف ةئيبلا
يف ،ةيبهذملاو ةيفئاطلاو ةيسايسلا تاريثأتلا
جماربلا باسح ىلع ،ةيدلبلا تافلاحتلا تاليكشت
ةيلحملا تاعامجلل ةيئيبلا حلاصملا قفو ةمئاقلا
،يدلبلا لمعلا يف ةينئابزلاو ةيتامدخلا تارابتعالا
،ينطولاو يلحملا ،يسايسلا ءالولل تايلآك
ماعلا حلاصلا باسح ىلع ةمخضتملا حلاصملاو
نانبل يف ةريغصلا تايدلبلا ةيبلاغ راقتفا
ةيداملاو ةيرشبلا تايناكمالاو دراوملل
اهقوقحب اهتفرعم مدعو ،ةيتسجوللاو
 ةيعرملا نيناوقلا بسحب ةحاتملا اهتايناكماو

 ةيئيبلا ةرادالا تايدحت ةهجاوم يف تايدلبلا
نانبل يف

•

•

•

•

•

يئيبلا رثالا مييقت

يئيبلا مازتلالا قيقدت



29 نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ يف ةيلحملا تاطلسلا رود28

ةيئيبلا ةرادإلا تاودا

ةرمتسم ةعباتم نيمأت
عيراشملا لمع ةطخل
فدهب ،اهقيقدتو

دراوملا لالغتسا نامض
نيسحتو ةيعيبطلا
ةيجاتنإلا

فادهالاينوناقلا راطالا

•

ةمزلم ةيئيب ئدابم

/راجشأ عطق /عرازم /ةلئاس وأ ةبلص :تايافن /يحص فرص /ةعيبطلا
/(ةيئابرهكلا تادلوملا تاوصأ) يئاضوض ثولت /ءارضخ تاحاسم قئارح
اهريغ تالكشم

ةيعرملا تارارقلاو ميسارملاو نيناوقلا بسحب تايدلبلا رود
 ةيئيبلا ةرادالا تايدحت ةهجاوم يف تايدلبلا

نانبل يف

لوصحلل يئيبلا قيقدتلا ةسارد ـ
ةداهشلا هذه ىلع
ةرازو تنيع ،41 /152 نوناقلاب ًالمع
نم ًاددع ،4102 زومت يف لدعلا
قيقحتلا ةاضقو نيماعلا نيماحملا
ةيئيبلا نوؤشلل

•

4يئيب ررض لوح ىوكش ميدقت قئارط .ب

نم ةيعانصلا تآشنملا ىلع ًامازل حبصأ ،7١/١١/5١02 خيرات ،١/935 ةئيبلا ريزو رارق بسحب
ماع ةياهنبو ،١3/2١/8١02 نم ًارابتعا يئيبلا مازتلالا ةداهش ىلع لصحت نأ ىلوالا ةئفلا

ىلع لصحت نأ اهيلعو ،(تائفلا عيمج نم) ةفنصملا تآشنملا عيمجل ًايمازلإ حبصي ،0202
.هنيع رارقلا بسحب ،يئيبلا مازتلالا ةداهش
اهرارقب ةيدلبلا غلبت نأب ةمزلم نوكت ،تآشنملل يئيبلا قيقدتلا ةداهش ةئيبلا ةرازو حنمت امدنع

يأ ةعباتم نأشب ةئيبلا ةرازو عم لصاوتلا يف تايدلبلا رود نمكي ،يلاتلابو .ًاباجيإ مأ ًابلس
 .يدلبلا اهقاطن نمض ةعقاولا تآشنملا صخي يئيب عوضوم
قيقدت ةداهش ىلع مهتسسؤم لصحت نأ تآشنملا باحصا نم بلطلا يف ساسا رود ةيدلبلل
ًاراطإ نمؤت ،رامثتسالا ةصخرو ،ءاشنإلا ةصخرو ،موسرلا ءافيتسا لالخ نم ةمئاقلا ةقالعلاو .يئيب
.هب مازتلالا ةرورضو ،يئيبلا قيقدتلا ةيمها ةأشنملا بحاصل حضوت نأ ةيدلبلل حيتُي نواعتلل
ًالعف يه يئيب قيقدت ةداهش ىلع ةلصاحلا تآشنملا نأ نم دكأتلا يف مساح رود ةيدلبلل
ش .ةينوناقلا اهتادهعتب مئادلا مازتلالا ددصب

8 مقر لودجلا
ةئيبلا ةرازو ىلإ ،دارفألا نم مأ ،ةيدلبلا نم يئيب ررض لوح ىوكش ميدقت قئارط

•

•

•

•

ىوكشلا بحاص مسا
فتاهلا مقر
ناونعلا

ررضلا عقوم
ىوكشلا عوضوم
خيراتلا

 ةقفرملا تامولعملا

•
•
•
•
•
•

،ةرازولاب ةصاخلا ةرامتسالا عم ،ًايصخش
ةقالعلا بحاصب صاخ جذومن يأ عم وأ
ناويدلا ملق يف اهلجسيو ةرشابم اهمدقي
،(10ـ5356٧9) سكافلا ربع وأ ،يداعلا ديربلا ربع
،(txe: 0٧4) (10ـ5556٧9) ةرازولا مقر ربع وأ
(98٧1) ةرشابم نخاسلا طخلا ربع وأ
:ينورتكلالا ديربلا ربع
bl.vog.eom@stnialpmocوأ
bl.vog.eom@retsambew
ىوكشلا مقر ىلع يكتشملا لصحي
ملق عم اهتقحالم هنكميو اهخيراتو
ةرازولا يف ىواكشلا
ةرازولا يف ةصتخملا تاهجلا عباتت
ررضلا عقوم ىلع فشكتو ،ىوكشلا
تاهجلا ىلا اهريرقت لسرتو ،يئيبلا
ىضتقملا ءارجإل ةصتخملا

اهتعباتمو اهميدقت قئارط
اهتعباتمو ىوكشلا مالتسال ةيمسرلا تاهجلاةيدلبلا ىوكشدارفالا ىوكش

•

•

•

•

•

علقم وأ ةراسك
خلاسم وأ عناصم نع جتان ثولت
ةعيبطلا هيوشت وأ يئيب روهدت

يحص فرص
(ةلئاس وأ ةبلص) تايافن
عرازم
راجشأ عطق
ءارضخ تاحاسم قئارح
تادلوملا تاوصأ) يئاضوض ثولت
(ةيئابرهكلا

ةفلتخم ةيئيب تالكشم

يئيبلا ررضلا عيضاوم

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ىنبم ،توريب يف ةيزكرملا ةرادإلا
ةيرازاعلا

5556٧910 :فتاه
نانبل ةظفاحم يف ةيميلقالا ةرئادلا
اديص يارس ىنبم ،يبونجلا

٧6342٧٧0 :فتاه
،عاقبلا ةظفاحم يف ةيميلقالا ةرئادلا

يارسلا لباقم ،بيدوبو ينيت ىنبم
35220880 :فتاه
نانبل ةظفاحم يف ةيميلقالا ةرئادلا
سلبارط يارس ىنبم ،يلامشلا

39052460 :فتاه

اهرئاودو ةئيبلا ةرازو

•

•

•

•

توريب لدع رصق
94٧٧2410 :فتاه
ادبعب لدع رصق
32886450 :فتاه
سلبارط لدع رصق
62933460 :فتاه
ةلحز لدع رصق
40502880 :فتاه
اديص لدع رصق
40002٧٧0 :فتاه
ةيطبنلا لدع رصق
50006٧٧0 :فتاه

هزكارمو ،يئيبلا ماعلا يماحملا

•

•

•

•

•

•

نم ةدحاو دامتعا ةيدلبلل نكمي
نيتقيرطلا لالخ نم وأ ،نيتقيرط
اهنيب زيمي قراف ال نا ًاملع ،نآ يف

تاهجلا عم لصاوتلا ةعرس ىوس
ةيناثلا ةقيرطلا يف ةينعملا
ميدقت نكمي :ىلوالا ةقيرطلا

لجسُتو ةيطخ ةروصب ةيدلبلا ىوكش
ةيدلبلا عقت يذلا رفخملا ملق يف

ةينمالا هتايلوؤسم قاطن نمض
ىوكش ميدقت نكمي :ةيناثلا ةقيرطلا
ههجوت باتك ريطست لالخ نم ةيدلبلا
ًةرشابم يئيبلا ماعلا يماحملا ىلإ
لالخ نم وأ ديلاب ىوكشلا ملست
 نومضملا ديربلا

اهميدقت قئارط

•

•

•

•

.7١١...2١١ :ص .7١02 .ةئيبلا ةرازو تاروشنم .”ةيئيبلا ةرادإلا زيزعتل تايدلبلل يلمع ليلد“ عجار .4

•

•

•

•

•

 :يه ،يئيبلا رثالا مييقت يف ةيدلبلاب ةطانملا راودألا زربأ نإف ،7 مقر لودجلا تايطعم ىلإ ًادانتسا

١ مقر ةحئال
يئيبلا رثالا مييقت يف ةيدلبلل زربالا راودألا

هتاطاشنو ةينعملا تاهجلاو ةيراقعلا هدودحو عورشملا فادهأ ةفرعم
يئيبلا رثالا مييقت قاطن ديدحت يف ةدعاسملا
ةمزلملا ةقفاوملاو مييقتلاو عالطالل ةينلعلا ةرواشملا ةسلج يف يلاهالا ةكراشم ليهست
ليغشتلاو طيطختلا يتلحرم يف عورشملا بحاص مازتلإ ةبقارم
اهقاطن نمض يومنت عورشم يأل يئيبلا رثالا ةساردب مايقلا بلطب ةردابملا اهنكمي
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ةيلورتبلا دراوملا نوناقب تايدلبلا ةقالعل ةحاتملا لخادملا .4

ةيلورتبلا دراوملا نوناق لوح ةماع تايطعم .أ

طفنلا رصع نانبل لوخدب ًاناذيإ لكش ،0١ /23١ مقر ةيرحبلا هايملا يف ةيلورتبلا دراوملا نوناق
  .زاغلاو
ةيؤر بايغ لظ يف ،عاطقلا اذه ةرادإ صاخشأ ةتس نم ةفلؤملا لورتبلا عاطق ةرادإ ةئيه عباتُت
ىوتسملا ىلعو ةماعلا ةرادإلا ىوتسم ىلع ،ةيمسر ةيتاسسؤم ةينبو ةينطو ةيجيتارتساو
لاجملا اذه يف ،يموكحلا
برستلا ةحفاكمل ةينطولا ةطخلا“ ،6١02 لوالا نيرشت١ يف ،لورتبلا عاطق ةرادإ ةئيه تقلطا
ثداح يا لاح يف ةباجتسالل ماعلا راطالا تنمضت يتلا ”ةينانبللا ةيرحبلا هايملا يف يطفنلا
ةعيرسلا ةباجتسالل ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاهجلا فلتخم نيب قيسنتلا ةيفيكو ،يطفن برست
.ةلاعفلاو
قلطُت ،7١02 لوالا نيرشت3١ يف ىلوالا صيخارتلا ةلوج ءاهتنا ةقاطلا ريزو نالعإ دعب
.تاونسل رمتستس يتلا ،رحبلا يف بيقنتلا ةلحر ،اهلوصح دنع ،ءارزولا سلجم ةقفاوم
ةرادالا اياضق لوح يعمتجملا لدجلا مادتحاب ،صيخارتلا ةلوجل ريضحتلاو نوناقلا رارقإ قفارت
ةيداصتقالا راثآلاو ةيذيفنتلا هتايلآو ،نوناقلا نيماضمب ًاطبر ،ةلءاسملاو ةبقارملاو ةيفافشلاو
.نوناقلا ذافنإ فعضو داسفلا مقافت لظ يف ةعقوتملا ةيئيبلاو ةيعامتجالاو
طفنلا نع بيقنتلاب ةلصتملا ئراوطلل ةباجتسالاو دادعتسالل ةينطو ةطخ دادعإل ةحلم تابلطتم
ةرادإل ةمزاللا ةيتحتلا ةينبلا ريفوتو ،يرود لكشب ثّدحتو للحت تامولعم ةدعاق ءانبو ،زاغلاو
ريوطتو ،ماع لكشب ةيواميكلا داوملا ةرادإل بسانملا راطالا ريفوتو ،عاطقلا اذه نع ةجتانلا تايافنلا
يف ةئيبلا ةرازو تاردق زيزعتو ،ةئيبلا ةيامح لاطت يتلا كلت ةصاخو ةمزاللا ةينوناقلا صوصنلا

6.ئراوطلل ةباجتسالا ةبكاومل ريضحتلاو يرودلا هقيقدتو يئيبلا رثالا مييقت تاسارد ةعجارم

ةيلورتبلا دراوملا نوناق لالخ نم حاتُملا رودلاو تايدلبلا .ب

هداوم نم يا يف تايدلبلا ىلا ةرشابم ةيلورتبلا دراوملا نوناق هيف رشُي مل يذلا تقولا يف
طفنلا رصع نانبل لوخد عم قفارتلاب تايدلبلا لاطت ةرشابمو ةلمتحم رطاخم ةمث نإف ،77 ـلا
:نم ىتأتت ،زاغلاو

ةلمتحملا ةيئيبلا راثآلا -
 ةحصلاو ةمالسلا تاءارجا -

تآشنم ىلإ ةرورضلاب جاتحتس ةمزتلملا تاكرشلا نإف ،جارختسالاو بيقنتلا تايلمع ءدب عم
اميس ال ،ةيدلبلا تاقاطنلا نمض لخدت يتلا ةيراقعلا قطانملا ،لاحلا ةعيبطب ،لاطتس ةبكاوم
ةيقبو تايدلبلا نوناق بسحبو .اهريغو ،ريدصتلاو ةئبعتلاو ريركتلا تايلمع لاطت يتلا تآشنملا
رثالا مييقت ىلإ عضخت نا بجي تآشنملا هذه ةماقإ عيراشم نإف ،ةلصلا تاذ ،ةيعرملا نيناوقلا
.اهل صيخرتلا طورش ريفوت يف ةيلصفم ًاراودا تايدلبلل يطعي ًاساسا ًالخدم لكشُي ام ،يئيبلا
نأ نكمي اياضق نمضتي ،هداوم نم ةدام نم رثكأ يفو ،ةيلورتبلا دراوملا نوناق نإف ،كلذ ىلإ
نأ ،تايدلبلا اهبعلت نأ نكمي ةبقترم راودا ماما لاجملا حتفت ةيعقاوو ةيفاضا لخادم لكشت
ةيئيبلا ةرادإلا نيناوقو ،تايدلبلا نوناق ىلإ ًادانتسا ،صوصخلا اذه يف اهدنع ةدارإلا ترفاوت
 :يهو ،ةيعرملا
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 ةيدلب ةبرجت يف ”يئيبلا رثالا مييقت“ ةيلآ رابتخا .٣

رارقإ عم لخد نانبل يف يدلبلا لمعلا نا ،7 مقر لودجلا اهنمضت يتلا تايطعملا نم حضتي
ةديدج ًاقافآ حتفت ةديدج ةيعون ةلحرم ،”تآشنملل يئيبلا مازتلالا”و ”يئيبلا رثالا مييقت“ ميسارم
ةبرجتلا هتنيب ام اذهو ،نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا ةرادإو ةيامح يف تايدلبلا رود لّعفت
تآشنم عم لماعتلا يف ةيلآلا هذه ةيمها ىدم ترهظا يتلا كبلعب ةنيدم يف ةققحملا ةيدلبلا
  .ةقطنملا هذه يف ةبلصلا ةيلزنملا تايافنلا ةرادإ

ةيحص رماطم ءاشنإ ىلا فده يذلاPMEWS عورشم يلودلا كنبلا قلطأ999١،5 ماعلا يفف
صاخلا رمطملا بعوتستل (كبلعب) ةبيط ةيرق حيشرت متو ،نانبل ةيضقأ نم ءاضق02 يلاوح يف
يعارز ريغ هنوكو ةينكسلا قطانملا نع هدعبو همجح ثيح نم ًامئالم ادب عقوم يف ةقطنملاب
 .عاشم ةقطنم يفو

ناك هنا الا ،ينانبللا نوناقلا يف دعب ًايمازلإ حبصأ دق يئيبلا رثالا مييقت دادعإ نكي مل ،اهنيح يف
يئيب رثأ مييقت دادعإ مت دقف لعفلابو .يلودلا كنبلا اهلومي يتلا عيراشملل ةيلخادلا طورشلا دحا
يلاهالا ضفر ىلا تدا ،ةيريضحتلا ةيلمعلا يضتقت ام بسحب ،ةينلع رواشت ةسلج دقعو
.رمطملا عورشم ىغلأو ةجيتنلا هذهب يلودلا كنبلا مزتلا .عورشملل

يف عورشملا ليعفت ةداعإ (RASMO) ةيرادإلا ةيمنتلا نوؤشل ةلودلا ريزو بتكم لواح ،8002 ماع
تايافنلا زرفل ةأشنم ىلا رمطم نم عورشملا رييغتب ىضق يرذج ليدعت عم ،هنيع عقوملا
 .كلذ نود لاح ددجتملا يلاهالا ضفر نا الا .اهخيبستو

ررك ًاددجمو .ةلحن ةدلب يف دوجوم راقع ىلإ عورشملا ناكمRASMO بتكم لقن ،0١02 ماع
 .مهضفر يلاهالا

ناكو ،خيبستلاو زرفلا ةأشنم عورشم لابقتسال ثلاث راقع حارتقابRASMO بتكم ماق ،3١02 ماع
ريرقت دادعإ حبصأ ،تقولا اذه يف .كبلعب قاطن نمض ًايراقع هنا الا ،ةلحن ةيرق نم ًابيرق راقعلا
دقف ،يئيبلا رثالا مييقت ةيلمع يضتقت امكو .ينانبللا نوناقلا بسحب ،ًايمازلإ يئيبلا رثالا مييقت
اذه لابقتسا ءازإ اهسجاوه نع ترّبع يتلا ةيلحملا تايلاعفلل ةينلع تارواشم ةسلج ءارجإ مت
دحلل ةيفيفختلا تاءارجإلا ىلع ةددشم ،يلاهالا ةنأمط يف ًارود تبعل ةيدلبلا نأ الا .عورشملا

عورشملا حاجنإل ةمزاللا ةيلوؤسملا لمحتل اهدادعتسا ىلعو ،عورشملل ةيبلسلا ةيئيبلا راثآلا نم
 .عورشملا ةماقإب ةقطنملا يلاهأ لِبق ،ةيدلبلا نم لخدتلا اذه ةجيتنبو .يئيبلا مازتلالاب هديقتو

لك عم لصاوتلا يف ةيدلبلا رود ةيمها ىدم يئيبلا رثالا مييقت عم ةققحملا كبلعب ةبرجت نيبت
اهنوكب تسيل ،ةلماشلاو ةفافشلا ،ةينلعلا تارواشملا ةيمها ناو ،يلاهالاو ةيمسرلا تاهجلا نم
ةيقادصملاو ةيعرشلا ءافضإل ةصرف ًاضيا يه ام ردقب ،كلذ ةيمها ىلع ،نوناقلل ًاقيبطت طقف
 .هل يلحملا عمتجملا ينبت لعفب هحاجنإ يف ةيلعف ةمهاسم نمؤي ام ،عورشملا اذه ىلع

ةردقلا تايدلبلل يطعت ةينوناق ةيلآك يئيبلا رثالا مييقت ةيمها ةققحملا كبلعب ةبرجت نيبت ،كلذك
يف اهتيلوؤسمو اهرود ززعي يذلا رمالا ،اهريصمب تبلاو  ،عيراشملا فلتخم عم لماعتلا ىلع
 .اهتاقاطن نمض ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا ةرادإو ةيامح

نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ يف ةيلحملا تاطلسلا رود

 .7١02 راياaera neerg. ١3 عقوم ؟عفدنس ام رشننس له :نانبل يف زاغلاو طفنلا عاطق ةطشنأل ةيئيبلا راثآلا ،راطنقلا ماسب عجار .9١١.6 ـ8١١ :ص ص .7١02 .ةيئيبلا ةرازو تاروشنم .”ةيئيبلا ةرادإلا زيزعتل تايدلبلل يلمع ليلد“ عجار .5
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9 مقر لودجلا
ةيلورتبلا دراوملا نوناق يف تايدلبلا ماما ةحاتُم لخادم

نوناق
٢٣١/0١0٢

موسرملا
٣١٢8/٢١

دراوملا نوناق
يف ةيلورتبلا
ةيرحبلا هايملا

يئيبلا مييقتلا
يجيتارتسالا
عيراشمل
تاسايسلا
جماربلاو ططخلاو
 ماعلا عاطقلا يف

هذه رامثتسال ةمزاللا طورشلا ديدحت نود ةماع ئدابم نمضتي
ةورثلا
ماظن ددحُي .”يدايس قودنص يف تادئاعلا عدوت“:3 ةداملا
 صاخ نوناق بجومب ... هترادإو قودنصلا
ىلوتي :صيخارتلا تارود قالطإل تاريضحتلا لوح:٧ ةداملا
،تاريضحتلا ءارجإ ،لورتبلا عاطق ةرادإ ةئيه ةسارد ىلع ءانب ،ريزولا
قوقح يأ حنم لبق يجيتارتسالا يئيبلا ميوقتلا ةسارد اهيف امب
ةيلورتب ةطشنأب حامسلا وأ ةيلورتب
 .جاتنإلاو ريوطتلا ةطخ ىوتحم لوح :92 ةداملا
:نيئزج نم ةطخلا نوكتت
 يئيبلا رثالا ميوقت ةساردب قلعتي لوأ ءزج -
،...لقنلاو جاتنإلل ةحاتملا تارايخلا :يوتحت جاتنالاو ريوطتلا ةطخ -
رثالا ميوقت نع ةساردو ةمالسلاو ةحصلا ةيحان نم ميوقتو
...يئيبلا
:يئيبلا رثالا ميوقت ميدقت بجوم:23 ةداملا
ميوقت ةساردب ةقلعتملا طورشلاو تابلطتملاو تاءارجالا نأ-
دانتسالاب ريزولا حارتقا ىلع ءانب موسرم بجومب ددحت يئيبلا رثالا
 ةينعملا تارازولا عم قيسنتلا دعب ةئيهلا يأر ىلا
ةيلورتبلا ةطشنالا فقو:٧4 ةداملا
ىلع ،ةصاخ ضرا ىلع ةدوجوم ةأشنملا تناك لاح يف ...
يف اهنع صوصنملا ةقيرطلاب ضرالا كلام ضّوعت نأ ةلودلا
ءارجالا ةيعرملا نيناوقلا
اهب ةقلعتملا ريبادتلاو ةئيبلا ةيامح:06 ةداملا
فارشالا صخ ام يف ريزولا عم قيسنتلاب ةئيبلا ةرازو موقت
،ةيلورتبلا ةطشنألاب ةقلعتملاو ةيئيبلا لئاسملا ىلع ةباقرلاو
وأ ريبادتو تاردابم ذاختال ةيحالصلا ةبحاص تاهجلا عم قسنتو
قحلت دق يتلا ةيبلسلا راثآلا نم دحلل ةيرورض ربتعت تاءارجإ
ةئيبلابو ةيلحملا تاعمتجملاب

يأل اهعابتإ بجاولا ةيمازلإلا لوصالا ديدحت:ىلوالا ةداملا
ميظنت وأ رامثتسا وأ ةسارد وأ جمانرب وأ ةطخ وأ ةسايس عورشم
ديكأتلا فدهب هتمرب طاشن عاطق وأ ةلماك ةينانبل ةقطنم لاطي
ةماعلا ةمالسلاو ةحصلا طورشل عيراشملا هذه ةمءالم نم
ةيعيبطلا دراوملا ةمادتساو ةئيبلا ةيامحو
قاطنلا:ةثلاثلا ةداملا

تاساردلا وأ جماربلا وأ تاسايسلا عيراشم هماكحأل عضخت:2.3
تاءاشنإ وأ لاكشأ ذيفنتل ماعلا راطالا مسرت يتلا تارامثتسالا وأ
صيخارت بلط بجوتست يعيبطلا طيحملا يف تالخادم وأ
اهنع جتني دق يذلا (AIE) يئيبلا رثالا مييقتل تاءارجإ وأ ةيمسر

يجيتارتسالا يئيبلا مييقتلا“ ريرقت دادعإ مت ،موسرملا اذه ىلا ادانتسا*
ةكرش هتدعأ يذلا ،1102/2102 ماعلل ”ةينانبللا هايملا يف ةيطفنلا ةطشنألل
ةينانبللا هايملاو ةقاطلا ةرازو حلاصلtmL ygrenE SPR تاساردلا
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تاطعملا ةعساولا تايحالصلا لباقي
مسج يف يوينب فعض ةيلحملا تاطلسلل
ةريثك بابسأل تايدلبلا
“

“
???
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ثلاثلا لصفلا
تايصوتلا

،يتاسسؤملاو ينوناقلاو يعيرشتلا ،ماعلا يعمتجملا راطالاب قلعتي ام يف .١
يدلبلا لمعلل

:نمؤت ةكرتشم ةينطو ةيئيب ةيؤر عضو
تاورثلاو دراوملا ةرادإو ةيامح يف ،ةجمدنملاو ةيعاطقلا ،ةبولطملا تاسايسلا مسر -
؛زاغلاو طفنلا عاطق اهيف امب ،اهتالاجم ةفاك يف نانبل يف ةيعيبطلا
ةيلهالا ،ةيندملاو ةيمسرلا ،ةينعملا فارطالا فلتخم تايلوؤسمو تاقالع دعاوق ديدحت -
؛ةيدلبلاو
ةكارشلا ئدابم قفو ،ةلصلا تاذ ،عيراشملاو جماربلا فلتخم تاهجوتو سسا مسر -
ةيلودلا نانبل تامازتلا قفوو ،ةهج نم ةمادتسملا ةيرشبلا ةيمنتلاو ةيعمتجملا ةيلوؤسملاو
.ةيناث ةهج نم ،لاجملا اذه يف

:ىلع موقي يحالصإ عورشمك ةيرادالا ةيزكرماللا عورشم رارقإ هاجتاب لمعلا
نمض ةيئيبلا ةرادإلا يف ةرشابملا اهتايلوؤسمو ةبختنملا ةيدلبلا سلاجملا رود زيزعت -
؛اهتاقاطن
ةلصلا تاذ ،ةيئيبلاو ةماعلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاسايسلا مسر يف اهتكراشم لّعفي -
.ةيلحملا اهتاعمتجم حلاصم لاطي ام لكب

ةصاخبو ،ةينعملا اهفارطا فلتخمب ”ةيعمتجملا ةيلوؤسملا“ ةسايسو رايخ ينبت ىلع ديكأتلا
،ةبختنم ةيبعش ةيليثمت تائيهك ،ةيدلبلا سلاجملا هنم بلقلا يفو ،يلهالاو يندملا عمتجملا
سساو ةكراشملا يف قحلا ةيعجرم قفو ةينطولا ةيئيبلا ةيؤرلا هذه جاتنإ يف اهرودو
 .ةبساحملاو ةلءاسملاو ةيفافشلاو ةفشاكملا
موسرمب ةددحملا ”اهريوطتو ةينانبللا يضارالا بيترتل ةلماشلا ةطخلا“ ذيفنت ةعباتمو ليعفت
تاـيدـلـبـلاو ةـلـقـتسمـلا حـلاصمـلاو ةـماـعـلا تاسسؤمـلاو تارادالا مازـتـلا ةـهــجــل ،6632/9002
 .اهنمضتت يتلا تاهيجوتلاب ،ةيدلبلا تاداحتالاو
ىلع لمعلاو ،ةماعلا ةيئيبلا ةرادإلاب ةلصلا تاذ نيناوقلا نيب تاتوافتلاو تاكباشتلا حيضوت
فقوتي مل يذلا (23١/0١) ةيلورتبلا دراوملا نوناق قاستا مدع يف ىّلجت يذلا رمالا ،اهثيدحت
7.(444/2002) ةئيبلا ةيامح نوناق هنمضت ام دنع ًادبا

ةيسسؤملا اهتينب زيزعتو ،ةينطولا ةيئيبلا ةرادالا يف ،ةيئيبلا ةرازو ةيلوؤسمو رود ليعفت
تايلآو دعاوق ةنرصعو ،ةلوؤسملا ةيرادالا اهلكايه ثيدحتو ،صصختملا يرشبلا اهرداكو
.اهلمع

عم ةرشابم عطاقتت داوم ةلمج (ثولتلا نم ةيرحبلا ةئيبلاو لحاسلا ةيامح) يناثلا هلصف يف (2002 /444) ةئيبلا ةيامح نوناق ددح .7
هايملا يف قرحلا وأ رمطلا وأ غيرفتلا تايلمع رظحتو ،ثولتلا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ىلا فدهتو ،(23١/0١) ةيلورتبلا دراوملا نوناق
يرحبلا ثولتلا عنمل ةيرورض ريبادت نمضتت امك .ةيرحبلا ةئيبلاو ناسنالا ةحصب ًارارضا قحلت يتلا داوملل ،اهعاق يف وأ ةيميلقالا
ةلئاسلا عناصملا تايافنو يحصلا فرصلا هايم غيرفتبو ةبرتلاو هايملاو ءاوهلا ةفاظنب ةقلعتم ريياعمو ،نفسلاو رخاوبلا نع جتانلا
.رحبلا يف اهغيرفت ريياعمو
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•

•

•

•
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ةيدلبلا طاشنو لمع دعاوقو رطاب قلعتي ام يف .٢

ةلمج دعب ،ةيرادالا ةيزكرماللا عورشمب ًاطبر ،تايدلبلا نوناق ريوطتو ثيدحت ةشرو قالطإ
رود ليعفت نمؤي امبو ،779١ ماع هرارقإ ذنم ،ةدعصالا عيمج ىلعو ،تثدح يتلا تاريغتملا
.ةيلحملا ةيعمتجملا اهتايلوؤسمو ،اهتاداحتاو ،تايدلبلا
تايدلبلل قوقح نم هتنمضت امو ،لقتسملا يدلبلا قودنصلا لمع دعاوقب مازتلالا ىلع ديكأتلا
مدعو ،تايدلبلا هذه ةدارإ جراخ اهب فرصتلا مدعو ،ةددحملا تاقوالا يف اهديدست بجي
  .ةيسايسلا تاءالولاو تابذاجتلاو ةياصولا ةرئاد يف اهفيظوت
عطاقت ةدعاق ىلع ،اهتاداحتاو تايدلبلا نيب ام يف كيبشتلاو كرتشملا لمعلا رطا زيزعت
،ةيعمتجملا ةكارشلا راطإ يف اهرود ززعي امبو ،ةكرتشملا تافلملا ضعب يف حلاصملا
.اهيلع ةيدامتملا تايدعتلا ةهجاومو ،ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا ةيامحو ةرادإ يف اهتيلوؤسمو
،اهلمع ليعفتل ةينوناقلا سسالا ريوطتو ،اهعيسوتو ةيدلبلا تاداحتالا مايق عيجشتو زيزعت
 .ةكرتشم جماربو عيراشمب ًاطبرو ،ةيلحم ةيئيبو ةيومنتو ةيداصتقاو ةيعامتجا تادنجا قفو
امو ،ةلصلا تاذ نيناوقلاو يدلبلا نوناقلل مهتفرعم يف ةيدلبلا سلاجملا ءاضعا تاردق ءانب
مهتاقاطن نمض اهل ةيئيبلا مهترادإو ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا ةيامح يف راودا نم مهل هحيتت
،ةبسانملا ةيتسجوللاو ةيداملا تاناكمإلل رقتفت يتلا ةريغصلا تايدلبلا يف ةصاخبو ،ةيدلبلا

.لاجملا اذه يف
ةيناكما ،اهنم ةريغصلا ةصاخبو ،اهتاداحتاو تايدلبلل نمؤت ةيداشرإو ةيتامولعم زكارم ريفوت
ضعبل اهرارقإ لبق ،كلذ بلطتت يتلا ،تافلملا ضعب ددصب ةينفلاو ةينوناقلا ةراشتسالا
 .ةلصلا تاذ ،اهعيراشمو اهجمارب
عم ةقالعلا يف نزاوتلا قلخ ليبس يف ةيدلبلا تافلاحتلا ءانبو كرتشملا لمعلا تارايخ عيجشت
تايدلبلا قوقح نمضي امب ،لقتسملا يدلبلا قودنصلا ةرادإ يف ةلوؤسملا ةيمسرلا تاهجلا

تايولوأل ًاعبتو ،نوناقلا قفو اهفرص ضرف ىلع اهتردق ززعيو ،ةقحتسملا اهتادئاع يف
.لاجملا اذه يف ،تايدلبلا قوقح ةرداصم ةهجاومو ،تايدلبلا حلاصمو
عم ،ةلصلا تاذ ،ةيمسرلا تاهجلا ةقالع يف ةبقارملاو ةياصولا تايلمع حيضوتو قيقدت
عنميو ،ةينوناقلا اهقوقح تايدلبلل ديعي امب ،ةيعرملا نيناوقلا قفو اهبيوصتو ،تايدلبلا

تاهجلا ةهجاوم ةباهمو ،نوناقلاب اهتفرعم مدعو ،عقاولا رمالا نيوانع تحت اهتايحالص ةرداصم
.ةلوؤسملا ةيمسرلا
.اهتاداحتاو تايدلبلا مومع نيب ام يف ةكرتشملا ةرادالاو لصاوتلاو طبرلا ةمظنا ءاشنإ
.ةيعيبطلا تاورثلاو دراوملا ةيامحو ةرادإ تالاجم يف ةحجانلا ةيدلبلا براجتلا ميمعتو قيثوت

زاغلاو طفنلا عاطق عم هتقالعو يدلبلا رودلاب قلعتي ام يف.٣
اهتيلوؤسم ةهجل ةيلورتبلا دراوملا نوناق عم اهتقالع يف يباقرلا ةئيبلا ةرازو رود زيزعتو حيضوت
:اهنمو ،نوناقلا اذه يف ةدام نم رثكأ يف ترهظ يتلاو اهب ةطبترملا ةيئيبلا تافلملا يف
(AIE) يئيبلا رثالا ميوقت ةساردو ،(7 ةداملا) (AES) يجيتارتسالا يئيبلا ميوقتلا ةسارد ريضحت
 .(06 ةداملا) اهب ةقلعتملا ريبادتلاو ةئيبلا ةيامحو ،(23 ةداملا)
رارق ذيفنت ةعباتم ةيمها ىلع ديكأتلاو ،ينانبللا لحاسلل ةلماكتملا ةرادإلل ينطو راطإ عضو
نمؤي امب ينانبللا ئطاشلل يهيجوت ططخم دادعإب يضاقلا ،84/5002 مقر ءارزولا سلجم
عم ةقالعلا يف ةيئيبلاو ةيعمتجملاو ةينوناقلا سسالا ديدحت حيتيو ،ةيلحاسلا ةقطنملا ةرادإ

،ينانبللا ئطاشلا لاطت يتلا تافلملا ىلإ ةراشا يأ بّيغ يذلا (23١/0١) ةيلورتبلا دراوملا نوناق
 .لاجملا اذه يف
،ةينانبللا ةيرحبلا هايملا ةايح ةرود تانوكمل قبسملا لماشلا حسملا ءارجإ ةيمها ىلع ديكأتلا
جارختساو بيقنتلا لامعأب ةرشابملا لبق يئيبلا عضولا عقاو ميسرت فدهب ،ةيناويحلاو ةيتابنلا
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ةدعاق ديدحت نم ةينانبللا تاطلسلا نيكمت يف ةيمها نم كلذل امل ،ةيطفنلا تاقتشملا
نا نكمي ةيئيب رارضا يأ ةيلوؤسم اهليمحتو ةمزتلملا طفنلا تاكرش ةاضاقمو ةبساحمل ةينوناق
 .ًالبقتسم اهثدحت
يئيبلا عضولا مييقت تايلمع يف اهتاداحتاو تايدلبلاو ةيلحملا تاعمتجملا ةكراشم ليعفت
دنع تاضيوعتلا سسا ديدحتو ،يئيبلا رثالا ميوقتل ماكتحالا ةدعاق لكشيس يذلا نهارلا
يف ةرظتنملا ىربكلا عيراشملا لاح يف ةصاخبو ،ةيئيبلا ثراوكلاو تاقورخلاو تايدعتلا ثودح
.زاغلاو طفنلا عاطق
ةيعمتجملا ةشقانملا يف ،يلهالاو يندملا عمتجملاو ،اهتاداحتاو تايدلبلا رود ىلع ديكأتلا
ةيلورتبلا دراوملا نوناق هنّمضت يذلا يدايسلا قودنصلاب صاخلا ديتعلا نوناقلل ةيريضحتلا
كلت ةصاخ ،ةيعمتجملا هفادهأب ةصاخلا ةيؤرلا ديدحت يف ةمهاسملا يف مهقحو ،(0١/23١)
تاعطاقتلا ضعب ةماقإ ىلإ ةجاحلا ةيضق ةشقانمو ،ةيلحملا تاعمتجملا حلاصم لاطت يتلا
   .لقتسملا يدلبلا قودنصلا نيبو هنيب

نانبل يف ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ يف ةيلحملا تاطلسلا رود
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