
لوح يعارزلا ينواعتلا داحت اال ةيؤر
ةيجيتارتسإو ةينواعتلا ةكرحلا ةناكم

ة يلبقتسملا ماهملا ذيفنت



: ةمدقم
يضاملا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةيادب ذنم نميلا يف ةينواعتلا ةكرحلا تأشن

راطإ 1990م يف ويام 22 يف ةينميلا ةدحولا مايق دعب اهديحوتب اهتناكم تززعتو
1991م سطسغأ 13 يف سسأت يذلا يعارزلا ينواعتلا داحت وهاال دحاو يسسؤم
(669) نم رثكأ ىلا داحت اإل ماوق لصوو ةيداصتقإ ةينواعت ةيطارقميد ةيبعش ةمظنمك
ب ةينواعتلا ماهملا ذيفنت متيو . ضارغ  األ ةددعتمو ةصصختمو ةماع ةينواعت ةيعمج
(7) ةداملا نومضم عم قفاوتي امب ةيموكحلا تاهجلا عم  قيثولا نواعتلا و لماكتلا
اهتلا فكو نواعتلل   ةلودلا   عيجشت ىلع صنت يتلا   روتسدلا نم (14) ةداملا بو ةرقفلا

. اهروصو    اهلا كشإ   فلتخمب ةينواعتلا   تاطاشنلا و تآشنملا نيوكتل اهعيجشتو اهتياعرو

: تاصاصتخ واال فاده األ

اهرود ليعفتو تايعمجلا ةماقإ عيجشتو   ةيعارزلا ةينواعتلا ةكرحلا ريوطت 
االت جملا يف اهماهمو اهفادهأ قيقحت يف اههيجوتو اهدوهج ديحوتو

. ةفلتخملا

تاهجلا نيبو تايعمجلا نيب اميف قيسنتلا و ءاضع األ قوقح نع عافدلا 
علاالةق. تاذ

. يجراخو يلخاد قيوستلا ةلكشم لح يف ماهس اإل

. يئاملا نوزخملا ىلع ظافحلا يف ماهس اإل

. ينطولا   داصتق  اال ىوتسم عفر يف ماهس اإل

: ةينواعتلا ئدابملا
بـ: ةلثمتملا و يلودلا ينواعتلا فلحلا نم ةرقملا ئدابملا ب ينواعتلا داحت اإل دشرتسي

ةحوتفملا ةيوضعلا و ةيعوطلا 

ةراد اإل ةيطارقميد 

وضعلل   ةيداصتق  اال ةكراشملا 

يسايسلا الل  قتس  واال دايحلا 

ينواعتلا   بيردتلا و ميلعتلا 

ا تاينواعتلا نيب نواعتلا 

عمتجملا  ب مامته ال 

: داحت لال ةيلا ملا دراوملا

ةيوضعلا موسر -

نوناقلا يف ةددحملا ينواعتلا طاشنلا ضئاف ةبسن -

تايعمجلا   باستنإ   موسر -

ةلودلا نم مدقملا معدلا -

تادعاسملا و تابهلا -



داحت اهباال موقي يتلا ةطشن األ تادئاع -

نوناقلا   اهددح يتلا دراوملا ةيقب -

داحت اال ةطشنأ ليومت يف مهاست يتلا تاهجلا مهأ نمو
يه: تايعمجلا و

يكمسلا و يعارزلا جاتن اإل عيجشت قودنص -

ةيمنتلل   يعامتج  اال قودنصلا -

يعارزلا ينواعتلا فيلستلا كنب -

ةيعارزلا ةينواعتلا عيراشملا -

ةيلحملا ةطلسلا -
 

: ةطشن األ
ماظنلل ًاقفو ةينواعتلا تايعمجلا و داحت نماإل لكل   تاصاصتخ  واال ةطشن األ ددحتت

39 مقر تاداحت واال تايعمجلا نوناقو ةينواعتلا   ئدابملا  و سس واأل داحت لإل يساس األ
، يذيفنتلا بتكملا و ةماعلا ةئيهلا تارودو ماعلا رمتؤملا تاررقم كلذكو 1998م ماعل

يلي: اميف   ينواعتلا لمعلا جماالت مها لثمتتو

بـ: لثمتيو   يميظنتلا لا جملا وأالً

ةينواعتلا واألرط يذيفنتلا بتكملل ةيئانثتس واال ةيرودلا تاعامتج اال دقع -
. ةفلتخملا

. تدجو نإ لكاشملا ةجلا عمو تايعمجلا و عورفلا عاضوأ مييقت -

طورشلا ءايفتساو ةديدجلا تايعمجلا   سيسأتل   ةمظنملا تاهيجوتلا   رادصإ -
ةناكم عسوتو ومن ققحي امب علاالةق تاذ تاهجلا عم قيسنتلا ب ةينفلا و ةينوناقلا

. نميلا تاظفاحم مومع لمشتل داحت اإل

بـ: لثمتيو    يداصتق اال طاشنلا ًايناث

. يناويحلا  و يتابنلا   ةيقشب يعارزلا   جاتن -اإل

. قيوستلا -

. ةيعارزلا تاجتنملا عينصتو ةلماعم -

ةمز لاال تاونقلا و تانازخلا و زجاوحلا و دودسلا نم ةيئاملا   تأشنملا   ةماقإ -
. يرلا هايم   تامادختسا   ديشرتو ةيمنتل

ةيعارز الت خدمو تادعمو تاثارح نم طاشنلل جاتن اإل تامزلتسم ريفوت -
. ثيدحلا يرلا تاكبشو



ءاضعأو هعورفو داحت اال رداوك بيردت خالل نم ةيرشبلا تاردقلا ءانب -
. ةينواعتلا تايعمجلا

: نميلا يف يفيرلا   عمتجملا عقاو نع ةماع   ةفيلخ
هدهج مظعم زكرت يذلا و ةيفيرلا قطانملا يف يعارزلا ينواعتلا داحت اال ةبرجت نإ
ةينطو جماربو ططخل ةعيرسو ةحلم ةجاح كانه نأ انل نيبت , يعارزلا طاشنلا يف

ىتح ةيمنتلا جماالت فلتخم يفو ماعلا طاشنلا يف يلحملا عمتجملا جامدإ ىلإ فدهت
عمتجملا حبصيو رضحلا و يفيرلا عمتجملا نيب تاضقانتملا و فلختلا رهاظم لوزت

رمتسا ام اذإ امأ اآلن, هيلع وه امم دبالً ةيمنتلا ةيلمع يف عفاالً ًاءزج يفيرلا
و ةقباسلا تاونسلا يف هانسملو هانشع  امم أوسأ نوكت امبر اآلراث نأف يلا حلا عضولا
نيب ةبارحلا و رأثلا ةرهاظ عسوتو يشيعملا ىوتسملا يندتو رقفلا   راشتناب   تلثمت يتلا
دودر زورب امبرو ةقرسلا و عطقتلا و فاطتخ واال بهنلا ةرهاظ يشفتو عمتجملا دارفأ
اننأ إال ةددعتم   بابسأ اهل رهاوظلا هذه نأ  مغرلا , بو نطولا ةدايس سمت ةفرطتم لا عفأ
هذه نم دحلا ب ةليفك تاعمتجملا هذه يف ةلماكتملا ةيمنتلا ةيلمع قيقحت نأب ةقث ىلع

. ايئاهن   اهدوجو يش توال لب رهاوظلا

ةلثمتملا و برق نع اهانسمل يتلا و ةفورعملا عئاقولا ضعب درون كلذ حيضوتلو
نأ مهساسح إل عيراشملا نم  مهبيصنب   ةلودلا ةبلا طمب   ةداع ةنرتقملا   فاطتخ  اال تايلمعب
ريثك يف ءاعد اإل كلذ نوكي دقو هرواجم ىرخأ قطانم يف اهذيفنت متي عيراشم كانه
اهنأ إال ةيئزج   ةقيقح ىلع   ً ال متشم   نوكي دق إال ،وأ سيل ةعيرذ درجم حلااالت نم

حيضوت بعصي حلااالت نم ريثك يفو  ، ةلوئسم لاال تافرصتلا كلت لثم يعدتست ال
. كلذ فلخ ةنماكلا ةيلعفلا تاببسملا و قئاقحلا

نم %  76  نع ديزت ةبسن لثمي نميلا يف يفيرلا عمتجملا نإ
ةيديلقت ةيفرح تاطاشن ىلعو ةطيسبلا ةيعارزلا تاطاشنلا ىلع نوشيعي   نيذلا   ناكسلا
لخدلا لدعم يندت وه نميلا يف يفيرلا عمتجملا هنم يناعي ام مهأ لعلو  ، ةددحم
فعضو ةفرعملا ىوتسم   يندتو ةحاسملا ةدحو يف جاتن اإل ىوتسم ضافخنا ببسب

اذإو رضحلا ناكسو فيرلا ناكس عاضوأ نيب ةوجفلا عاستا نم ديزي امم تاراهملا
عقوتن اننإف ةلودلا لبق نم  داج لخدت ثودح نود هيلع وه امك يلا حلا عضولا رمتسا

لااال جملا و يداصتق لااال جملا ب قلعتي ام اهمهأ لعل ةديدع جماالت يف ةوجفلا عاستا
. يمدخلا لا جملا يفو يعامتج

قطانملا نم عاونأ ةعبرأ ةظح مال نكمأ ةيروهمجلل ةيناديملا تاحوسملا خالل نمو
يف يدرفلا لخدلا ىوتسمو ومنلا لدعم مادختساب ةيمنتلا ىوتسمل ًاقبط كلذو ةيفيرلا

 . ةيروهمجلا قطانم ةيقب عم ةنراقملا ب قطانملا هذه

باآليت: اهيصخلت نكميو
لخدلا لدعم ىوتسم اهيف نوكي يتلا قطانملا يهو :  ةروطتملا قطانملا 

 . لكك دلبلا يف لخدلا ـنوم لدعم طسوتم نم ربكأ يدرفلا

لخدلا ومن لدعم ىوتسم اهيف   نوكي يتلا قطانملا يهو : ةيمانلا قطانملا 

نم لقأ لدعم ىوتسم نوكيو دلبلا ىوتسم لخد ومن لدعم نم ىلعأ يدرفلا
. دلبلا يف لخدلا ىوتسم

ىلعأ يدرفلا لخدلا ىوتسم اهيف نوكي يتلا قطانملا يهو : ةفلختملا قطانملا 

نوكي اهيف يدرفلا لخدلا ومن لدعم نكلو دلبلا يف لخدلا لدعم ىوتسم نم



. طاشنلا مدعو دومجلا ببسب لكك دلبلا يف يدرفلا لخدلا ومن لدعم نم لقأ

لخدلا ىوتسم و يدرفلا لخدلا ومن لدعم نوكي اهيفو : افلخت األرثك قطانملا 

. ينطولا ىوتسملا ىلع امهنم لقأ يدرفلا

طاشنلا ميظنت ىلإو يداشر اإل هيجوتلا ىلع ةيمنتلا ةيلمع زكرت ىلو ةلااأل حلا يفف
نيح يف ، ةلماش ةيومنت ةسايس ىلإ جاتحتف ةيمانلا قطانملا . امأ اهيف يداصتق اال
ةفلتخم   ةطشنأو   زكارم ةماقإ خالل نم طيشنتو عفد ىلإ ةفلختملا قطانملا جاتحت

رابتع اال نيعب ذخأت ةصاخ ةسايس ىلإ ًافلخت األرثك قطانملا جاتحتو اهيف ةيمنتلل
ةيلكيهلا ةينبلا يف رظنلا ةداعإ   ةسايسلا هذه خالل  نم متيو ةقطنملا هذه ةيصوصخ

متي اهئوض ىلعو ةحاتملا ةيعيبطلا و ةيداملا تايناكم اإل ديدحت لمشتل ماع لكشب
. قطانملا هذه  يف عضولا نيسحتب ةصاخلا   ةيجيتارتس  اإل عضو

 

عمتجملا ةيمنت يف يعارزلا ينواعتلا داحت اال رود
 يف ةصاخ   ةفصب   يعارزلا و ةماع ةفصب ينواعتلا عاطقلل يويحلا رودلا دكأتي
سايقم  نأ كردن نأ ،والدب امومع ةيعارزلا ةيمنتلا و ةيفيرلا قطانملا ةيمنت ب ةمهاسملا

يراد  واإل يعيرشتلا  و يميظنتلا هلكش خالل نم طقف ذخؤت ال يومنت لمع ألي حاجن يأ
عقاولا   ضرأ ىلع رشابملا يلمعلا زاجن اإل ىلع هتردق عقاو نم ذخؤي ام ردقب ينفلا و

ا ءوض يف يعارزلا نواعتلل ةبسنلا ب هتابثإ دون  ام لذو ًافيكو ًامك سوململا هرود ديكأتو
آليت:

ةينواعتلا تايعمجلل يسسؤملا ءانبلل يفيكلا و يمكلا روطتلا أ - 
: ةيعارزلا

و ثرحلا يف يعارزلا لمعلا يف يئاقلتلا يبعشلا نواعتلا لا كشأ انينثتسأ ام اذإ 
نإف ، ةينميلا فارع واأل ديلا وقتلا تاداعلا قامعأ يف براضلا داصحلا و يرلا  و رذبلا
ًايبسن ةثيدح   ةرهاظ ربتعت ةثيدحلا اهنيماضمو اهلكشب ةيعارزلا ةينواعتلا تايعمجلا
تدهش دقو ، نرقلا اذه نم تاينيعبسلا و تانيتسلا علطم ىلإ ةأشنلا   ثيح نم دوعت
ثيح ًاعم ةيفيكلا و ةيمكلا ةيحانلا نم ًاظوحلم ًاروطت ةكرابملا ةدحولا دعب  ام ةلحرم

اهتطشنأ الف  تخا ىلع  ةلجسملا ةيعارزلا ةينواعتلا تايعمجلل يلا اإلمج ددعلا غلب
ـ ةيوسن ـ  ةيصصخت ـ  ةكرتشم ـ  ةماع ةينواعت تايعمج )  ةيعمج ( 669 ) اهلا كشأو

اهتيوضع يف طرخني  ( ةيعارزلا   تارداصلا و قيوستلل ةينواعت زكارم ـ ضارغ األ ةددعتم
. ةيروهمجلا تاظفاحم فلتخم ) يف  ةينواعت ةرسأو اوضع (750.000) وحن

يف: ةلثمتملا ىدملا ةديعب يعرزلا عاطقلا   تاعلطتو فادهأ ندع ةدنجأ تددح دقو

تامدخلا و علسلا ىلع بلطلا ةدايزل ةكرحملا ةردقلا هرابتعاب جاتن اإل ريوطت .1
. ةيعارزلا

رشب نم ةددعتملا ةيفيرلا دراوملا دشح نم خالل يفيرلا داصتق اال عيونت .2
. ةددجتم ةيعيبط دراومو

ناكس تاعلطتو لا مأ قيقحتل األلو  فدهتسملا هرابتعاب ،ً وأال عرازملا لعج .3
. ميركلا شيعلا لبس ريوطتو فيرلا يف ةايحلا ةيعون نيسحتو فيرلا

لوأل حايلا الاهل غتسا   ضرغب اهيلع ظافحلا و ةيفيرلا و ةيعارزلا ةئيبلا ةمادتسا .4
. روظنملا لبقتسملا ىلع ةمداقلا يجلا



و ةسايسلا ةيزكرم ميمعتو ( ةيئاقتنا  ، ةلداع ، ةؤفك ) ةلا عفلا ةيموكحلا الت خدتلا .5
 . ةراد اإل ةيزكرم ال

" تاجرخم اهتحضو امك يعارزلا عاطقلا تايجيتارتسإو تاسايس قيقحت نإ 
قيقحت فادهأو تاسايسب طبترت   يعارزلا عاطقلل ةينطولا   ةيجيتارتس "واإل ندع ةدنجأ

مل ام ققحتت نأ فاده األ هذهل نكمي .وال ةلماكتملا   ةيعامتج  واال ةيداصتق  اال ةيمنتلا
ىلإ: فدهت   ةدنج نإف األ ، ًاديدحتو .. رييغتلا ةراد إل يلمعلا  اهل اإلراط عضوي

. ةيعارزلا   ةينطولا   ةيجيتارتس  اإل ذيفنت 

). ،مةيلا ةيرشب ( يعارزلا عاطقلا دراوم ةرادإ ةلكيه ةداعإ 

. ةيلقحلا تامدخلا ريوطت 	

 يفاأل ةينبم ةماه   ئدابم   ىلع  2025 ةعارزلا ةيؤر   تدنتسا دقو 
يت:

. ةيفيرلا ةيمنتلا و ةعارزلا ةمادتسا 

. ةيمنتلا يف ةيعمتجملا   ةكراشملا 

دعب. رخست مل يتلا ةحاتملا تايناكم اللاإل غتسا 

 

: ةينواعتلا ةكرحلا ةيمهأ
ئدابم يف  اهيلع صوصنم ةيئانثتسا ةيمهأ ةينواعتلا ةكرحلا بستكت .1
لمعلا بكاو دقو ، لداع   ينواعت يطارقميد عمتجم ةماقإ نأشب   ةتسلا   ةروثلا
ةماقإو ، ةلودلل يسسؤملا ءانبلا ىوتسم ىلع   تثدح يتلا تاريغتلا   ينواعتلا
ًافيدر   تحبصأ يتلا ةيريهامجلا تامظنملا و تاسسؤملا و ةيداصتق اال لكايهلا
امبو  ، ةيعامتج واال ةيداصتق اال ةيمنتلا قيقحت يف يموكحلا بناجلل   ًايساسأ
ةسارد بناج ىلإ اهليعفتو ةينطولا ةيمنتلا تايجيتارتسإ   مسر ىلع دعاسي
اهرودب مايقلا نع اهقيعتو يندملا عمتجملا تامظنم هجاوت ىتلا تارثعتلا بابسأ

، واإل يومنتلا  و يطارقميدلا جهنلا خيسرت لجأ نم ةيبعشلا دوهجلا دشح يف
 و ءامنلا ققحي امب ةينطولا ةدحولا قيمعتو ةيعامتج اال لكاشملا لح يف ماهس

. نميلل روطتلا

نم ةصاخ ةفصب   ةيعارزلا ةيمنتلا  و ةماع ةفصب   ةيمنتلا  ب ةلودلا مامتها  .2
ماع لكشب ينواعتلا لمعلا لثمي ولاتي ةيمنتلا يف ةيبعشلا ةكارشلا أدبم قلطنم

ةيبعشلا ةكارشلا عقاول األلو ماوقلا   ةصاخ ةفصب يكمسلا و يعارزلا نواعتلا و
 . دعاولا يلبقتسملا ينطولا حومطلا اذه قيقحت ىلع ةردق واألرثك ةيمنتلا يف

األ فلتخم ىلع ةيزكرم لاال تاقيبطتو تاسايسل ماعلا هجوتلا   ديسجت   ةيمهأ  .3
وهاإلراطاألرثك ينواعتلا لمعلا رابتعاب ةيومنتلا و ةيداصتق واال ةيراد اإل ةدعص

ةيفيرلا ةيمنتلا ديعص ىلع ةيزكرم لاال تاهجوتلا و تاسايسلا باعيتس ال ةيويح
. صوصخلا هجو ىلع ةيعارزلا ةيمنتلا و ةماع ةفصب

ةيداصتق اال تاعاطقلا نيب ةلداعلا ةيواستملا ةلماعملا قيقحت ىلع روتسدلا صني .4
لفكت نأو نواعتلل ةلودلا عيجشت ىلع صني ، امك ةينواعتلا و ةصاخلا و ةماعلا
سس (األ اهروص فلتخمب   ةينواعتلا تاطاشنلا و تآشنملا   نيوكت عجشتو ىعرتو
ةطخلل ةموكحلا رارق ال ًارظنو  ،(14 ة داملا و 7/ب ةداملا   ةيداصتق اال



امو ةيلحملا ةطلسلا ماظن تابلطتم بعوتست ىتحو 2016-2021م، ةيسمخلا
عاطقلا اهنمو  ، ةيداصتق اال تاعاطقلا عيمج ىلع ةعساو ماهم نم هضرفت

األرم وهو ، اهحاجنإ دوهج نم األربك بيصنلا ًايعوضوم لمحتي يذلا ينواعتلا
لك ميدقت ةيموكحلا تاسسؤملا و ةزهج األ عيمجو ةلودلا ىلع ضرفي يذلا

. ينواعتلا لمعلل ةدناسملا و معدلا لا كشأ ىصقأو عيجشتلا و ةياعرلا لا كشأ

لثم األ كيرشلا و لضف األ الاألةاد  ثمُي ةينواعتلا ةكرحلا و ينواعتلا عاطقلا نإ .5
ةيمنتلا و فيرلا ب ةطبترملا عيراشملا و جماربلا و ططخلا ذيفنت  نم  ةلودلا نيكمتل

األةيم وحم جمارب لا ثملا ليبس ىلع اهنمو يعامتج اال عباطلا تاذ ةيفيرلا
و هجوتلا قلخ اذكو ةهج،  نم يئاذغلا  واألنم يعامتج اال األنام ةكبش جماربو
كلذ يف امبو ديشرلا ةايحلا طمنو جاتن  اإل قيبطت   وحن يعامتج م اإل اعلا يعولا
ةريغص لـا تاعانصلا عيجشت جماربو   ةجتنملا األسـر جمارب لا ثملا ليبس ىلع

نم هزرفي ام لكب اليك هتس اال طمنلا يف  ةدئاسلا تاهجوتلا صيلقتو   اهريغو
امم ينطولا يعو ولـا لمعلا و ةشيعملا   ىوتسم ىلع  تاهوشت

ةلماشلا   ةدناسملا و معدلا   يعارزلا   ينواعتلا   اهعاطقو ةينواعتلا   ةكرحلل   رربي
نم ىتلا جماربلا و تاسايسلا و تايجيتارتس اال ذيفنتو عضول ةيفاكلا  و ةيخسلا

ي. عارز لا عاطقلا و ةينواعتلا ةكرحلا ب ءاقتر اال اهنأش

 

: ةينواعتلا ةكرحلا نع ةماع ةيفلخ
األ نونظلا و تاضارتف اال لك  نع ًاديعب   اهكاردإ   يغبني ىتلا   ةقيقحلا نإ 
نم ًايسيئر   ًاعاطق لكشي هلا  كشأ   فلتخمب ينواعتلا عاطقلا نأ يه ةئطاخلا ةيجولويدي
ناك اذإف ، طلتخملا  و صاخلا و ماعلا عاطقلا بناج ىلإ ينطولا   داصتق اال تاعاطق
يفام تاورث ) ينطولا داصتق لال ةيدايسلا و ايلعلا تاعفترملا ب طبترملا وه ماعلا عاطقلا
لكو عافدلا و واألنم ميلعتلا و ةحصلا التواالصتاالت و صاوملا قرطو رحبلا و ربلا نطاب
رامثتس باال طبترملا وه صاخلا عاطقلا (و ايلعلا ةينطولا ةدايسلا و ةحلصملا  ب ةلص مهلا

و ةيعانصلا و ةيراجتلا   عيراشملا يف لا ملا سأرل كرتشملا و يدرفلا دهجلا و
سانلا طاشن وه ينواعتلا عاطقلا نإف   ، ايناث عمتجملا وأالو اهباحص  ال ةحبرملا   ةيعارزلا
تايناكم  واإل دوهجلا   عيمجت  يف يعيبطلا   مهقحب   ةطبترم ةمظنم تايعمجو   دارفأك

بنج ىلإ ًابنج   ةكرتشملا مهحلا صمو مهتاجايتحا ةيبلتو   ةمدخ لجأ نم ةيدرفلا
األ يداصتق اال طاشنلا ر(ب اصتخاب هنع ريبعتلا نكميام ،وأ ةماعلا ةيعامتج اإل حلا صملا
ًامئاد   يغبني قلطنملا اذه نمو  ( عمتجملا  و دارف األ تايناكمإو دوهجل مظنملا يله
مدعو ، اهتطشنأ نيب قفاوتلا ةيمهأو تاعاطقلا هذه نيب اميف لماكتلا ةرورضب ريكفتلا  

 . هلحم لولحلا وأ األرخ حلا صل اهنم يأ ءاغلإ ةيناكمإب ريكفتلا

رشابملا جاتن باإل هطابتر  إل ينواعتلا لمعلا لا كشأ مهأ وه يعارزلا   نواعتلا نإ 
 يفبالاند،و نيعرازملا نم ءاذغلل   نيجتنملا دارف نماأل ةدعاق عسوأ قوقحو حلا صمو

قيقحتو ةصاخلا تامدخلا و عفانملا و دوهجلا لدابت يف ينواعتلا لمعلا لثمي يذلا
، وال خيراتلا ربع مهتايح يف ةيساس  األ ةدعاقلا   ةكرتشملا و ةماعلا عفانملا و حلا صملا
اهعم لماعتلا مارتحاو ةقيقحلا هذه كاردإ متي  مملا ققحتت نأ ةيعارز ةضهن ألةي نكمي

-: ةيلا تلا بابس لأل

ةيمنتلا تازكترم دحأو ميدقلا يراضحلا راهدز اال ماوق وه يعارزلا نواعتلا نإ .1
قيقحتو الل قتس اال قيقحتو ةروثلا مايق   ذنم ثيدحلا اهروطت موالحم ةيعارزلا

قايس يف إال هنع ءانغتس وأاال هشيمهت نكمي ، وال مويلا ىتحو ةكرابملا ةدحولا



. دلبلا اذه مدقتو   ةحلصمل ةيداعملا عفاودلا

ةيلمع لثمي ةفلتخملا ةينواعتلا هتايعمجو هداحتاب ال ثمم يعارزلا نواعتلا نإ .2
يف نييدرفلا نيعرازملا نم ةعساو ةدعاق تاربخو تارخدمو دوهجل عيمجت

و ضارغ األ ةددعتملا مهتايعمج يه ةروطتم ةيومنت ةيعامتجاو ةيداصتقا ةيعوأ
داصتقا طمن نم اهئاضعأ لقن اهنأش نم يتلا  و ةكرتشملا  و ةماعلا و ةصصختملا
ةيمهأ نم  كلذ هينعي ام لكب  ، روطتملا قوسلا داصتقا ىلإ فلختملا توقلا

ام نيذلا )  فيرلا ناكس نم عساو عاطقل   يعامتج واال يداصتق اال عقاولا رييغت  
هعم بجوتي يذلا ، األرم لضف األ وحن   ناكسلا ددع %76) نم نولكشي نولا زي

ًاعم. يعامتج واال يداصتق اال روطتلل ةليسوك هعيجشتو عاطقلا اذه معد

آل مكتحي هنأ ام رادقمب ىرخ األ ةيداصتق اال تاعاطقلا لك نأش نواعتلا عاطق نإ .3
فدهك   حبرلا ىلإ كلذ عم فدهي ال هنأ إال ةيداصتق اال اهنيناوقو قوسلا ةيل
ةيعامتج اال عفانملا قيقحتو   دودحملا   حبرلا ىلإ فدهي ام رادقمب ديحوو يسيئر

همعد هعم يغبني يذلا األرم وهو لكك،  عمتجمللو هئاضع أل ةماعلا ةيومنتلا و
. ةلماشلا ةيومنتلا هتلا سر ءادأ نم هنيكمتو

اال هطاشن زكري ام ة،غًابلا صاخ هنم يعارزلا و ةماع ةفصب ينواعتلا عاطقلا نإ .4
ةيراجتلا   ةيحانلا نم ًاحبر األلق ةيداصتق اال عيراشملا االتو جملا ىلع يداصتق

مدقتي ال يتلا ،و ةيعامتج واإل ةيداصتق اال ةيحانلا نم ًاعفنو ىودج واألرثك
لوصولا   ىلع ةماعلا اهتاعاطقو ةلودلا ىوقت وال ةلوهسب صاخلا   عاطقلا اهوحن
قطانملا قامعأ يف ةيمويلا اهليصافتو سانلا ةايحب اهطابتر ال اهب مايقلا و اهيلإ

اهل ماهم ءادأ ىلع هعيجشتو همعد ةرورض هعم يغبني يذلا ،األرم ةيئانلا ةيفيرلا
. مادتسملا وحنلا ىلع   عمتجملا و ةيمنتلل ىوصقلا   اهتيمهأ

و تائيهلا لك نيب اهنع ليدب ال ىتلا ةيسيئرلا لصولا ةقلح وه نواعتلا نإ .5
لكك عمتجملا نيبو ةيمنتلا علاالةقب تاذ ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاسسؤملا

نيطسوتملا و راغصلا نييفرحلا و نيدايصلا و نيعرازملا ةدعاق كلذ يف امب
دارفأك اهعم لماعتلا  و تاسسؤملا و تائيهلا كلت   ىلإ لوصولا مهنكمي  ال نيذلا

نم خالل إال ةلوهسب دارفأك مهعم لماعتلا و مهيلإ لوصولا اهنكمي وال ةرشابم  
 . ةينواعتلا تايعمجلا و داحت يف اإل مهل ةلثمملا مهتائيه

ةيسايسلا و ةينم  األ يحاونلا يف بلاالد اهب رمت يتلا ةئيسلا ةيلحملا فورظلا لثمتو
إالنأا ةيداصتق اال ةطشن واأل ةيعمتجملا ةايحلا لمجم ىلع ًاريطخ ًايدحت ةيداصتق واال
عم ةيتاذلا هدوهجب ىعس ،دق  ةيموكح ريغ ةيداصتقا ةيبعش ةمظنمك هتعيبطب داحت ال

ظافحلا و عمتجملا دومص زيزعت ىلإ فدهت ةيئانثتسا ريبادت عضول كلذو يمسرلا دهجلا
عبوالهتق داحت اال لمعو   يشيعملا رارقتس واال ةيمنتلا تاموقم نم نكمملا   دحلا ىلع

ةيئانثتس واال ةيرودلا تاعامتج اال دقع ىلإ لمعلا و ةيعامتج اال نوؤشلا ةرازوب ةقيثولا
يمييقت   حسم ءارج  إل دوهجلا ميظنتو  ، ةمظتنم ةروصب   ةصصختملا لمعلا تاءاقلو

زيزعت ضرغب ةيروهمجلا تاظفاحم فلتخم يف ةيعارزلا ةينواعتلا تايعمجلل لماش
ةيلآ عضوو ةدمجملا و ةرثعتملا تايعمجلا عاضوأ ةجلا عمو ةطشنلا تايعمجلا دوهج

باال ةصاخلا ةطشن األ معدو داحت اال عورفو تايعمجلا لمعل ةددحم
ةفداهلا ةيلبقتسملا تاهيجوتلا و نهارلا عضولا ةعيبطل ًاقفو  ، هتايعمجو   هعورفو   داحت
ةلماشلا ةيمنتلا قيقحت يف اهرود ةمادتساو ةينواعتلا ةكرحلا تازجنم   ةنايص ىلإ

. ديدجلا يداحت اال نميلل

يعارزلا لا جملا يف ةلماعلا تاسسؤملا عم يعارزلا ينواعتلا داحت اال ةدايق لمعتو



ةيبلتل   دراوملا كلت مادختسا ةءافك قيقحتل اهصيصختو ةحاتملا ةيعارزلا دراوملا ةيمنتل
 يف ةيملعلا   بيلا األس عابتإ بجي كلذ ريفوتلو  ، ءاذغلا نم ةديازتملا ناكسلا تاجايتحا

الت دعم قيقحت   ةيغب ةيعارزلا ةسايسلا تاودأ دحأك يعارزلا عاطقلا معد جماالت
لوخد يفاصو   يعارزلا   جاتن اإل ةدايز ىلع كلذ دعاسيسو  ، ةيعارزلا ةيمنتلل ةعيرس

و ةيضارق واال ةيرعسلا تاسايسلل ةلمكملا تامدخلا جمانرب معدو نييعارزلا   نيجتنملا  
ةيئاملا   دراوملا   ةيمنتو   بوبحلا و حمقلل ةينيزختلا تاقاطلا ريفوت اهنمو ةيقيوستلا

. نيعرازملل   ةيداشر واإل ةيثحبلا تامدخلا   ميدقتو   دودسلا   ءاشنإب كلذو

ينواعتلا داحت اإل اهتمدقم يفو -  يندملا عمتجملا تامظنم رود نإ
و ةئيبلا و ةعارزلا صوصخلا هجو ىلعو ةايحلا جماالت فلتخم ًادج يف   ريبك  , يعارزلا

ماهملا و ةطشن نماأل ريثكلا حاجنل ةيوازلا رجح ةباثمب ينواعتلا داحت اال حبصاو  ، ةيمنتلا
ةداعإ   لجأ نم ةيمسرلا تاهجلا عم بنج ىلإ ًابنج   لمعلا ،ب يعارزلا عاطقلل ةيناديملا
ايازملل ًاقفو ىرخأ ليلقتو ةنيعم تاجتنم ةدايز ىلا هاجت واال يعارزلا جاتن اإل ةلكيه
ةيفيك وه ةمداقلا تاونسلا يف نميلا هجاويس يذلا يقيقحلا يدحتلا ناو ةيبسنلا
رارمتس اال نكمي ال ثيح حمقلا اهنمض نم ةيعارزلا علسلل ةيجاتن اإل فيلا كتلا ضيفخت

نمو  ، ةيملا علا ةراجتلا ريرحت راطإ يف حمقلل   فثكملا يموكحلا معدلا ىلع دامتع يفاال
ةيملا  علا ةسفانملا ىلع نيجتنملا ةردقمب طبتريس جاتن  يف اإل رارمتس اال نإف مث 
ةيمهأ   حضتت انه  نمو ، ةيملا علا قاوس واأل ةيلحملا قاوس األ يف ةيعارزلا تاجتنملل
ةءافك ىلع اهرثأ مييقتو   جئاتن نم اهيلع بترتيسامو ةيعارزلا ةسايسلا ليلحت
يعامتج اال عونلا ةكراشمو ةيبسنلا ةردنلا ب مستت يتلا ةيعارزلا دراوملا مادختسا  
صيلقت ىلع دعاسيس  امم تايرحلا و قوقحلا و ةاواسملا و ةلا دعلا أدبم قيبطتو
ةيضق يئاذغلا األنم نوك ىند األ دحلا  ىلإ بلطلا و ضرعلا نيب   ةوجفلا

 . ةَّحلُم ةيناسنإ ةرورضو ةينطو   ةيجيتارتسإ

 

 : يعارزلا ينواعتلا داحت اال رود

و ، ءاوس ٍدح ىلع   نيكلهتسملا و نيعرازملا حلا صم نع عافدلا 
ريفوتو ، ةيذغ واأل ةعارزلا  ب ةطبترملا ةيعارزلا تاسايسلا قيبطتل   يناديملا   لمعلا

لثم ةمادتسملا ةيمنتلل ةديدجلا بيلا  االس رشنو ، نييفيرلا نيجتنملل تامدخلا
. ةيوضعلا ةعارزلا

نيسحتو ، اهلمع   قاطن عيسوتو ءاضع  األ ةينواعتلا   تايعمجلا زيفحتو عيجشت 
اإلعال طئاسو  ربع  لمعلا   تاعومجمو نيعرازملا ةيعوت الت  محب مايقلا ، و اهتءافك
واإل ةيرطقلا تامظنملا و ةموكحلا ةدناسم ليعفت ىلإ ىعسلا ، و ةفلتخملا م 

. ةيعارزلا ةيمنتلا و ينواعتلا لمعلل ةيلودلا و ةيميلق

لئاسو نيسحتو اهتاردق ءانب ىلع اهتدعاسمو تايعمجلل ةروشملا  و نوعلا ميدقت 
تاسسؤملا و تامظنملا عم نواعتلا قرط ملعتتو اهقبطت يتلا تاينقتلا مادختسا

. ةعارزلا و ةيذغ األ اياضقبو ةيمنتلا ب متهت يتلا

االت جملا يف ةينفلا ةدعاسملا و بيردتلا ريفوتو تاردقلا ءانبل تاسارد ميدقت 
تامولعمو تانايب نم هجاتحت امب اهديوزت و اهتاصاصتخا قاطن يف ةددعتملا

. تاءاصحإو

عم نواعتلا و ينطولا ىوتسملا ىلع يومنتلا رارقلا عنص ةيلمع يف ةكراشملا 
. ةلصلا تاذ ةيموكحلا تاهجلا



ب ةلصلا تاذ تايدتنملا يف يندملا عمتجملا تامظنم ةيقب عم ةلعافلا ةكراشملا 
ةيلمع معد يف ةكراشملا تامظنملا هذهل ةبسانملا لئاسولا خالل نم تاسايسلا

. يندملا عمتجملا تاردق ءانب

. يعارزلا عاطقلا   ةيجيتارتسإو   تاسايسو فادهأب   لمعلا نيسحت 

: ةنهارلا تايدحتلا
ب  علاالةق تاذ   تاهجلا نيب    قيسنتلا   مادعنا  وأ  فعض (1
 و بيردتلا  و ةعارزلا و ةحصلا  و ميلعتلا  ك عمتجملا   تامدخو   ةيفيرلا   ةيمنتلا

. هريغو   ليهأتلا

ددحت   يتلا   تانايبلا  و تاساردلا   رفوت   ةيدودحم (2
 –  ةيمدخلا  –  ةيعامتج  –اال ةيداصتق االت اال جملا  يف  ةينواعتلا   ةيمنتلا   تاجايتحا

. بيردتلا  و ميلعتلا و

 و ةينفلا تايناكم  اإل فعضو الت لاالةمز  يومتلا   رفوت   ةيدودحم (3
. ةيعارزلا   ةينواعتلا ةيمنتلا   جمارب   ذيفنت   نود   لوحي  امم  ةيرشبلا

. ةينفلا   تاردقلا   ةيدودحم (4

خوسرو   ةماع   ةفصب   ينواعتلا   لمعلا   ةركف   قمع  نم  مغرلا ب

 ا مدعو  ،  هترورضب   نيقيلا و عمتجملا   فارعأو   تاداع  يف  ةيديلقتلا   هتاقيبطتو   هئداب
 دق ةروطتملا   ةيلمعلا  و ةينفلا   هحاجن   تابلطتمو   ةثيدحلا هتاينقت هنع، إال نأ    ءانغتس ال

  ةماع   ةفصب   ينواعتلا   لمعلا   ءادأ  يف فعضلا   طاقن   مهأ  نم  ةدحاو   لكشت   لزت ملو    تناك
ىوتسم   يندتب كلذ   نم  قلعتي   ام  اصوصخ  ، صوصخلا هجو ىلع   هنم  يعارزلا و

 نم خالل اال ةينواعتلا   تادايقلا ددعت   ببسب   هرارقتسا   مدعو   ينفلا  و يفيظولا   رداكلا
ةهج  نم  ةينفلا   تاربخلل   رقتسم   يفيظو   رداك   دوجو   مدعو ةهج  نم  ةيرودلا   تاباختن

ةروطتملا   ةينفلا  و ةيملعلا   ةيسسؤملا   ىنبلا   فعضو   ةيناث
نواعتلا   لقح يف     نيلماعلا    ليهأت   ةداعإو   ليهأتل

تايعمجلا   ءاضعأ  نم  اءدب   تايوتسملا ىلع لك    يعارزلا
 اال ىتحو   تايعمجلل ةيراد  اإل تائيهلا   ءاضعأب   ًارورم   ةيعارزلا   ةينواعتلا

هعورفو   يعارزلا   ينواعتلا   داحت

: ةيلا  ملا دراوملا  و ليومتلا   قئاوع (5

الت كشمو    بعاتم   لكل يربجلا   رذجلا   اهرابتعاب    ةلكشملا هذه   ىلإ  رظنلا   نكمي
 األ قئاوعلا  و تابوعصلا    لكل   كرتشملا   مساقلا و نميلا  يف  يعارزلا   ينواعتلا   لمعلا   

 واال ًارامثتسا ينعي   جاتن  واإل ًاجاتنإ   ينعي   يعارزلا   نواعتلا  نأ  رابتعابو ىرخ، 
 بلال ةحاتملا   دراوملا   ةيدودحم  ىلإ  ةفاض ىلو،بفاإل  األ ةجردلا ً  ب  ماال ينعي   رامثتس

 و تابوعصلا  نم ديدعلا   ةفاضإ   نكمي    ًاومن   لقأ  وأ  يمان   دلبك   ةماع   ةفصب اند  
اهنم:   دراوملا  ب ةقلعتملا   ىرخ  األ ةيئزجلا   قئاوعلا

دنع   بتتكملا لا   ملا سأر  يف  ءاضع  األ ةمهاسم    ةيدودحم 
ادروم   لكش  طق هنأ دق  ودبي  ال  يذلا  و هدعب  وأ  سيسأتلا

. ةيعمج  يأ  طاشنل    ًايسيئًر

 و ينواعتلا   فيلستلا كنبو   ةماع   ةفصب يلا   ملا ضارق  اإل رداصم    تاديقعت 



ىلا اإل ليمي   يذلا   صوصخلا   هجو ىلع    يعارزلا  
تاءارجإ  و  طورشبو   ينواعتلا  نم  رثكأ   يدرفلا   ضارق

فس.  عم األ هءاشنإ   فدهو   نوناق  عم  ضراعتت   ةيراجت

اال ةينواعتلا   عيراشملا  يف  ءاضع  األ ةمهاسم   يندت 
ةهج،  مهل نم  ةيلعفلا   ةردقلا   يندتل   ةريبكلا   ةيرامثتس

مهفلا  ىلإ  ًادانتسا   ىرخأ ةهج   نم  عورشملا   ىودجب   ةقثلا   ةجردو  
يرامثتسا   لمع   هرابتعاب  ال  ينواعتلا   لمعلل   طولغملا  و يديلقتلا

 و يعامتج اال نواعتلا لا  كشأ ً نم   كشال هرابتعاب ، لب  حبرم   يعامج
 نم األ رثكأ   ءاطعلا وريغلل   نوعلا  و ةدعاسملا ىلع    مئاقلا   يريخلا

. ةدئافلا ذخ وأ 

 و ةرسيملا . ضورقلا  و تادعاسملل   ةحناملا   رداصملا   مادختسا   روصق 
و ةيعارزلا   ةيمنتلا لا   يف جم ةيجراخلا   ةيلا  ملا تابهلا

ريثأتلا تاذ   ةيعارزلا ةينواعتلا   تايعمجلا  ب اهطبر   مدعو   ةماع   ةفصب   ةيفيرلا
و داعبتس  اإل رهاوظ مقافتو   يفيرلا   عمتجملا   بلق  يف  رشابملا

 األ ضعب لبق   نم  لهاجتلا
ةيداصتقا   ةيعوأك    تايعمجلا   ةناكمل   ةحناملا   تاهجلا  وأ  ةيموكحلا   ةزهج

. ةحناملا   رداصملا هذه    لثمل   ةزاتمم   ةيومنت   ةيعامتجاو

يلا و  ملا ماظنلا قيبطت  يف  ةينواعتلا   تايعمجلا  نم  ريثكلا   تاردق   فعض 
  و ريغصلا   ينواعتلا لمعلا   تايوتسم  عم  اهفيكت   مدعل   يبساحملا

ليم األ    ىلإ ةفاضإ ىلع األلق    ئدتبملا  وأ  طسوتملا
. لماكلا مهس ب  األ بسح   ضئافلا عيزوت  ىلإ  تايعمجلا  نم  ريثك  يف  ءاضع

: يعارزلا   جاتن  اإل تامزلتسم   ةميق   عافتراو   ةدوج   فعض (6

ةيداصتقا   ةسايس  حًايلا  رولبت يف بالاند   هنأ فورعملا نم 
و ةينطولا   قوسلا   تاق  عوال ةيلآ   دامتعا ىلع    ةينبم   ةيراجتو

رسيأب   اهتحلصم  نع  ثحبلا ةهج يف   لك  قحو   ةيلودلا
، ًاكلهتسم  وأ  ًارجات  وأ  ًاجتنم ناك ًا  ءاوس  ، نكمم   عفنو   ةدئاف   ىصقأو   ةفلكت   لقأبو   قرطلا

جاتن  اإل تامزلتسم  نم  نيدايصلا  و نييعارزلا   نيجتنملا جايتحا   هلثمي  امل  رظنلا  بو
 و ةيكرمجلا الت   يهستلا  نم ريثكلا    ةلودلا    ميدقت  نم  مغرلا  ب هنإف  ، يكمسلا  و يعارزلا

ةهجاومل    ِفاك    ريغ    كلذ  إال نأ  يكمسلا  و يعارزلا جاتن  اإل عيجشت   قودنص  ربع  ةيلا ملا
 و فيكلا  و مكلا   ثيح  نم لماكتملا   يكمسلا  و يعارزلا   جاتن الت اإل خدم   تاجايتحا

 و ةماع   ةفصب   نوجتنملا   هجاوي ثيح    ةبسانملا   تاقو  األ يفو   ةفلكتلا
 واال قئاوعلا  نم  ريثكلا ةصاخ    ةفصب   مهنم   نوينواعتلا

 اال فعض   ةصاخو   جاتن الت اإل خدم  نم مهتاجايتحا   ةيبلت  يف  تاقانتخ
  ةدعاصتملا فيلا كتلا  نع  مكيهان   ةيلحملا   ةئيبلل  ملاالةمئ  ةنسحملا روذبلا   ريفوتب   مامته

 و فيلا كتلا   كلت ةيطغت ىلع    مهتردق   مدعو   جراخلا  نم  اهداريتس ال
. هسفن   جوتنملا   ةميق   انايحأ   زواجتت   يتلا

: ةبرهملا   مومسلا  و تاديبملل   ةعورشملا ريغ    ةراجتلا (7

 ىلإ ةجاحب  مل دعت  ىتلا   ةريطخلا   ةرهاظلا هذه  نإ 
ةيعونب   رارض يف األ    اهرطاخم   تمقافت   دق  تابثإ  وأ  فيرعت

 و ةدوجلا   تاذو   ةزيمملا   ةينميلا    ةيعارزلا   ليصاحملا   ضعب



هذه بلاالد هللا   ام ابح لضفب   جراخلا  و لخادلا   قاوسأ  يف  ةيلا  علا ةعمسلا
ةيفارغجو   ةيئيب   تانوكمو   ةبرتو   تاخانم  نم 

ينميلا   عرازملل   ةمدقتم   ةينف   ةيرشب   تاربخو    تاردقو   ةزيمم
اال ءوس   رطاخم  مل دعت  ثيح  ، هضرأو   هلوصحم  عم  لماعتلا يف 

 و لوصحملا   داسفإ ىلع  فقوتي   ةزاجملا   ريغو    ةبرهملا الت  خدملا    هذه   لثمل   مادختس
  و نيعرازملل   ةماعلا   ةحصلا  و ةئيبلا   تانوكمب غلا  بلا ررضلا   قاحلإو  لب  بسحف    ةبرتلا

واأل ةيكرمجلا   و ةيباقرلا   تاهجلا   لمحتت  ال  يذلا  األرم  وهو لكك،  عمتجملا
 و ءاطسولا كلذ نم   يف  نيببستملا يديأ ىلع   األذخ  مدع ىلو يف   األ ةيلوئسملا    ةينم

 و مهليصاحمب   رارض   األ ةيلوئسم   كلذك   نوعرازملا لمحتيو  لب  بسحف   نيبرهملا
. ةيلودلا  و ةيلحملا   قاوس  يف  األ مهجاتنإ    ةعمسو   مهسفنأو   مهيضارأ  

: ةيطفنلا   تاقتشملا  و لزيدلا    ةدام   راعسأ    عفر (8

هجاوت   يتلا   تاقوعملا  و لكاشملا ركذ نم   ىلإ لك ام  ةفاض باإل
االت جملا   فلتخم  يف  ينواعتلا   لمعلا

لزيدلا   راعسأ   تعفر   يتلا   ةيلا تتملا    تارارقلا   تءاج دقف    اهيلإ   قرطتلا قبس    يتلا   
 و جاتن  واإل ةماع يجاتن  اإل طاشنلا   هجوأ   فلتخمب   ةطبترملا   طفنلا   تاقتشمو

ةفعاضم   طوغضو   ءابعأب   يقلي   يذلا  األرم  وهو  ، صوصخلا هجو ىلع    يعارزلا   قيوستلا
صئاصخل   ًارظن   ينواعتلا   يعارزلا   جاتن  اإل عاطق ىلع 

 و مزاحلا ذيفنتلا   بلطتي  األرم  اذهو   ةفورعملا   ينواعتلا   عاطقلا   تامسو
  اهدفر   اذكو   ـ  اهتنلعأو   ةموكحلا اهب  تمزتلا   يتلا   تاءارج  واإل تاوطخلا   لمجمل   عيرسلا

كلذ    هثدحأ   يتلا   عقاولا ىلع  الت  عافتلا   تابلطتم ءوض  ىلع  تاءارج  نم اإل ديزملا ب
. رارقلا

:  ةيثراكلا وب رحلا   رارضا (9

اهنم   ةلثمتملا   ةينواعتلا قفارملل   ةيتحتلا   ةينبلا   ريمدت ىلا  ةيثراكلا وب رحلا تدأ ثيح
: لثملا ليبس ىلع

ةجح  م /  ضرح  يف  ةيعارزلا   تارداصلل   ةماهت   زكرم  -

 و ديربتلل ةيزكرملا   هتاج  ثال لمعتو   تازيهجتلا   لمتكم ناك    يذلا   قوسلا
 و زيهجتلا  و جيردتلا  و زرفلا و دادع  اإل تايلمع   ذيفنتب   موقيو  ، ةديج   ةروصب   ظفحلا

 ىلإ ريدصتلا  و فيلغتلا  و بيلعتلا
 لال ةكولمملا   لوص واأل تائشنملا   عيمجل   لماكو   لماش   ريمدت  ىلإ  ضرعتو   راوجلا   لود

ة يداصتق األ ةسسؤملا  و ةيعارزلا   تايعمجلا  و داحت

 و داحت هيف اال   مهاس   يذلا و ةدعص   ةظفاحم  يف  تارداصلل   يعارزلا   ينواعتلا   زكرملا -
 امم رجانهلا  و ديربتلا   نزاخم  نم  هتائشنم   ريمدت ل اضيا   ضرعتو   ةيعارزلا   تايعمجلا

. ًايئاهن   لمعلا  نع  هفقوت  ىلإ  ىدأ

نيذفنتملا لبق نم وطسلل ضرعت يذلا ندع ةظفاحم يف ينواعتلا ةروصنملا قوس  -
. نوناقلا و ماظنلا نع نيجراخ صاخشا ةمدخل ةينواعتلا لوص واأل تائشنملا ريخستو

هيف اال   مهاس   يذلا و ، ةديدحلا   ةظفاحمب   اتيحتلا   ةيريدم  يف  رومتلا   عنصم -
رود  هل  ناكو   اتيحتلا   ةيعمجو   داحت

رومت   زيهجتو   دادعإو   باعيتساو لا  بقتسا  يف  ريبكو   يساسأ
. ريمدتلل   ضرعت دقو    ةظفاحملا  يف  نيعرازملا

 و ةديدحلا م /  ةرشع   وليك  يف  يعارزلا   ينواعتلا    االراقب بئارز   عورشم -



 اآلالف ليعيو   نيعرازملا  و تايعمجلا  و داحت لال بولح  رقب  سأر  6000 هلخادب ناك    يذلا
بيلحلا  نم  يمويلا   هجاتنإ ناك    يذلا  و ةيعارزلا ةلا  ومعلا  نم األرس

عيراشملا  نم  ربتعيو   ًايموي  ىلإ 7000 رتل  لصي   جزاطلا
 األراقب تائم   تومو   لماشلا   ريمدتلل   ضرعت   يذلا   ةمهملا

. برحلا   ببسب   ًايئاهن   لمعلا  نع  هفقوتو   عيطقلا   تتشتو

و يعارزلا جاتن اإل ةدايزل ةفداهلا ةيعارزلا ةسايسلا قيبطت ةءافك مدع تاقوعم .10
. ةعورزملا ةحاسملا ةدحو يف جاتن  اإل رصانع فيثكت

ةراسخلا ةيطغت تابلطتم نيبو ةعارزلا يف فثكملا جاتن اإل هققحيام   نيب ةوجفلا .11
ةنكيملا لا معتسا ىلإ نيعرازملا زيفحت فعضو جاتن اإل لئاسو راعسأ عافترا نع ةمجانلا
عيسوتو ةعارزلا ريوطت ىلإ يدؤت يتلا تامزلتسملا نم ةدمس واأل تاديبملا و ةثيدحلا
كلهتسملا راعسأ ىلع اهرودب سكعنت يتلا ةيئاهنلا ةفلكلا ضيفختو ةيجاتن اإل ةدعاقلا

. ةيعارزلا تاجتنملا كلتل

نيعرازملا ىدل ةيعوتلا فعضو ةيئاملا دراوملا ةحشو تامز واأل يخانملا ريغتلا .12
. مهعضوب مامته باال ةصتخملا تاهجلا مازتلا مدعو نيعرازملل الت يومتلا ةلقو

ال دعم يف بذبذتلا ب مستت يتلا راطم األ هايم نم ءاوس   ةيئاملا دراوملا يف صقنلا .13
يئاوشع فاز ــن تسا  نم ةيفوجلا اآلراب هايم اهل ضرعتت امو ، يونسلا اهلوطه ت 

. يرلا  يف ةثيدحلا قرطلا عابتأ مدع ً نع ال ضف ، ريطخ

، ةيعارزلا يضار األ ىلع   ةيلمرلا نابثكلا فحز عسوتو رحصتلا رهاظم دايدزإ .14
. ةوبشو برأمو فوجلا  و تومرضح يداو   نيبإ اتلدو   ةماهت قطانم يف ةصاخو

ىلع اهدامتعا ةجيتن ةيعارزلا ليصاحملل يعارزلا قيوستلا و جاتن اإل فيلا كت عافترإ .15
رايغلا عطقو ،اآلالت تاديبملا و ةدمس (كاأل ةدروتسملا قيوستلا و جاتن اإل تامزلتسم

نع جتان بذبذت نم اهراعسأ اهدهشت  ام لظ يف ( اهريغو فيلغتلا و ةئبعتلا داومو
. ةيلحملا ةلمعلا و داصتق اإل روهدتو ةبعصلا الت معلا ةميق   عافترا

ةهجوملا   ةيموكحلا   تارامثتس اال عيسوتو ريوطتب مامته اال ىوتسم ضافخنا .16
ةطشن األ ىلع   تارامثتس اال هذهل ةبسنلا ب مامته اال ةجرد نيابت عم ، يعارزلا عاطقلل  
ثوحبلا ب ةقلعتملا االت جملا   ةطشنأ بيصن   ضافخناو   هسفن عاطقلا لخاد ةفلتخملا

اال هذه يف اهرثأ توافتو ، قيوستلا ،و بيردتلا ،و يعارزلا داشر ،واإل روذبلا راثكإو
. ةيعارزلا تارامثتس  يفاال صاخلا عاطقلا ةمهاسم ئضةلا كلذ ىلا ًافاضم ، تارامثتس

ةيفيرلا قرطلا (ك يعارزلا طاشنلل   ةمعادلا ةيتحتلا ىنبلا يف ديدشلا صقنلا .17
. ةيقيوستلا ةطشن يفاأل الت يهستلا   ىوتسم   ضافخنا د)و يربتلا نزاخمو  

 األ هيناعت امو ، جراخلا نم تاديبملا و ةدمس األ داريتسإ ىلع   ةلا عفلا ةباقرلا فعض .18
تاعيرشتلل قيبطتلا ىوتسم يندتو ، صحفلا تاربتخم صقن نم ةينعملا   ةزهج

. ةدمتعملا سيياقملا و تافصاوملا ب ةقلعتملا طباوضلا و ةينوناقلا

شماوهلا و فيلا كتلا نع ةميلسو   ةيفاك تامولعمو تانايب ةدعاق رفوت مدع .19
. يجراخلا و يلحملا   ديعصلا ىلع ةيعارزلا   ليصاحملل ةيقيوستلا

 ب ةقلعتملا جماربلا  و ةطشن  لأل ةمظنم ةهج     دوجو   مدع .20
تائيهلا  و تاسسؤملا   ضعبل   ةعضاوتملا   دوهجلا تيتشت  ىلإ  يدؤي  امب  ةيفيرلا   ةيمنتلا

ةيعارزلا   ةيمنتلا لا   يف جم لمعت   يتلا   ةيموكحلا
 األ غولب  يف  ركذت   ةجيتن  يأ  قيقحت   نود   لوحيو

. دهجلا لا و ًاملل رادها   لثمي  امم  عيراشملا   كلت  نم  ةوجرملا   فاده



 

: ةيلبقتسملا ةيؤرلا
تاءارج واإل تاسايسلا نم ةمزح ذيفنت يف داحت اال ةيؤر صخلتت
ةلماكتملا ةيمنتلا زيزعتو ةينواعتلا ةكرحلا ءادأ ريوطت ىلإ ةفداهلا

خالل: نم كلذو

: تاءارج واإل ةماعلا تاسايسلا  ً وأال

باأل ةطبترملا   ةيومنتلا   ططخلا  و تايجيتارتس  اال دادعإ .1

 عم قفاوتي ، امل  ةمادتسملا   ةيمنتلا  و يئاذغلا نم 
دراوملا   ةيدودحمو   ناكسلا ددع   يف  ةدايزلا   لدعم

. ةيئاذغلا   ةوجفلا   عسوتو   ةيعيبطلا

ىلع ةيلماكتلا ةيئامن واإل ةيجيتارتس اإل ططخلا عضو .2

ماع. هجوب ةيروهمجلا و تاظفاحملا ىوتسم

ةيداصتق اال ةيمنتلا قيقحتل يلودلا و يميلق اإل يداصتق اال لماكتلا
. ةيعامتج واال

 نم يلحملا   عمتجملل   ةيعيبطلا   ةئيبلا   ةسارد .3

اإل ةسارد  –  ةيجولويجلا   ةيخانملا   ةيفارغجلا   يحاونلا
. ةيداملا   تاناكم

، نيلماعلا ةبسن  ، عونلا  ، نسلا ) هبيكرتو   ناكسلا   ةسارد .4

). رمعل ا لوط  ، ةبوصخلا  ، تايفولا ديلا،  وملا   ةبسن  

، ينهملا   نيوكتلا ، ةشيعملا   ىوتسم )  ةيعامتج  اال ةايحلا   ةسارد .5

 و ةينوناقلا   مظنلا  ، ةيكلملا مظن  ، ةيباقنلا  و ةينهملا   تاميظنتلا  
 اإل ةسارد  ، عمتجملا  يف  ةيبلسلا رهاوظلا  ، ةعبتملا   فارع األ

.( ةينفلا و ةيرشبلا   تاناكم

و جاتن  باإل ةلصلا   تاذ   ةرفوتملا   تامدخلا   مييقت .6

، ةيحصلا   تامدخلا لا،   االصت لئاسو   لثم   ةيمنتلا
. تاءافكلا روطت لا   يف جم تامدخلا  ، ةيميلعتلا   تامدخلا

 جما فلتخم  يف يداصتق  اال طاشنلا   نيسحت   تاموقم   ديدحت .7

، فرحلا هب نم  ةطبترملا   ةطشن  واأل يعارزلا   جاتن الت اإل
ا لدعم روج،   األ ماظن  ، فئاظولا   عاونأ  

، راخد اليك، اال هتس  واال يمدخلا   طاشنلا  نم  لخدل



. اهعاونأب   ةيكلملا

ةيداصتق  واال ةينفلا   ىودجلا   تاسارد دادعإ .8

تابلطتمل   يناديم   حسم   ءارجإو   ةينواعتلا   عيراشملل
 علاالةق. تاذ   تاهجلا  عم  قيسنتلا  ب ينواعتلا   لمعلا

ريوطت   ىلع   دعاست   طيطختلل   ةمظنأ   عضو .9

اال ةطشن  واأل ةينواعتلا  و ةيعارزلا   تاعورشملا
. ةمادتس  واال ذيفنتلل   ةلباقلا   ةيداصتق

، يلودلا و يميلق  واإل يلحملا   يداصتق اإل لماكتلا زيزعت .10

. ةمادتسملا   ةيعارزلا   ةيمنتلا   قيقحت فدهب

ةيعيبط دراوم نم حاتم وه امل لماكلا الل غتس اال .11

عم تاذلا بو ةيئاذغلا ةوجفلا عسوتت ال يكل ةيلا مو ةيرشبو
. ةيبرعلا لودلا

يويحلا   عونتلا   ةنايصو   دراوملا   ىلع   ظافحلا .12

 نم ةيلحملا الالت   سلا ةيامح   صوصخلا   هجو   ىلعو
. تاناويحلا   راغصو   ثان  اإل حبذ   ميرحتو   ةيشاملا

تاريغتلا   راثآ  وملاةبك  ةمز  لاال ريبادتلا   عضو .13

ب راطم  األ هايم   ةراداو  ، نميلا   اهبرمت   يتلا   ةيخانملا
ىلع   ةيئاملا   زجاوحلا  و دودسلا   دييشت  يف  عسوتلا

األ ةيامحل   تانويباجلا  و رتاوسلا   ةماقإو  ، هايملا   تابصم
 األ هايم مادختسا   ديشرتو  ، فارجن  نم اال ةيعارزلا   يضار

. برشلا  و يرلا   ضارغ  ال لويسلا  و راطم

ةراجتلا و ةعانصلا و ةعارزلا تاعاطق   نيب لماكتلا زيزعت .14

اإل ةيمنتلا قيقحتب ةليفكلا تامدخلا نيسحتو جاتن اإل ةيمنتل
. ةلماشلا ةيعامتج واإل ةيداصتق

 نم ةدافتس  واال ةيعارزلا   تارامثتس  يف اال عسوت .15

 و جاتن  اإل ةدايز رود يف   اهل  يتلا   ايجولونكتلا
 و تاسايسلا   نيب   قيسنتلا  و تامولعملا   ىلع   لوصحلا

. فاده  األ قيقحتل   يومنتلا   طيطختلا  

 اإل هتدعاق المئ عم تيامب   ةعارزلا   عاطقب   مامته  اال عيسوت .16

 يف بلا ةلماعلا   ىوقلا فصن  نم  رثكأ   بعوتست   يتلا   ةيعامتج
، ناكسلا يثلث تم    رثكا  هب  طبتريو الد، 



 واال ةيداصتق التاإل ضعملا  نم  ريثكلا لح   يف  مهسيو  
. ةيعامتج

 و ةلهؤملا رداوكلا   ريفوت  يف  صاخلا   عاطقلا   كارشإ .17

. اهريغو ةنكيملا  و تاربتخملا   لثم   ةينفلا   دراوملا

يتلا االت  جملا  يف  ةيعارزلا   ةطشن  األ ريوطت .18

ةكارشلا عم  كلذ   نارتقاو   رييغتلا  و سفانتلا   قلخت
. ةيمنتلا  يف ةيقيقحلا

عيرستو ، ةيفيرلا  األرس  لخد   نيسحت ىلع لمعلا .19

ةرجهلا نم  دحلا  و يداصتق  اال ومنلا   رئاتو
. ندملا   وحن    ناكسلل   ةديازتملا

 ملاال ةينهملا  و ةيملعلا   ةئيبلا   ريفوت .20

، يعارزلا لا  جملا  يف  نيثحابلا  و ءاملعلا   ءادأريوطتل ةمئ 
يعارزلا   عاطقلا   تاماهسإب   ءاقتر  ىلإ اإل يدؤيامب  

 اإل ةبسن ةدايزو  ، يئاذغلا  األنم  قيقحت  يف  هرود   زيزعتو
و تارامثتس  اال مجح   ةفعاضمو   يلحملا   جاتن

. زجعلا   مقافت  نم  دحلا

ةيفيرلا   قطانملل   ةيتحتلا   ةينبلا   عيراشم    ذيفنت .21

 و يحصلا فرصلا  و هايملا  و ءابرهكلا   تامدخو   قرطلا   لثم
. اهريغو   فتاهلا

 األ ءاطعإ .22

  تايعمجلا   عاضوأ   ريوطتوزيزعتل   ةمداقلا   ةلحرملا  يف  ةيولو
 اال عورفل   ةيتحتلا   ةينبلا لا  مكتساو ةينواعتلا   عيراشملا و

. تاظفاحملا فلتخم  يف  داحت

ال يكشت عيمجب )  ةيعارزلا   ةينواعتلا   تايعمجلا   عيجشت .23

ة يئاذغلا   عينصتلا   لماعم   ةماقإ   ىلع اهت) 
. ةيلحملا   ةيعارزلا   تاجتنملل

ب هدفرو   يناويحلا  و يتابنلا   جاتن  اإل ريوطت .24

اهل باال حمسي   لكشب   ةروطتملا   ةينقتلا  و ةيملعلا   ثوحبلا
 األ ةدايزل   مدقتلا  ىلإ حةلا  زجعلا لا نم حةلا  قتن

 األ تاقتشمو   موحللا و بوبحلا   جاتنإ   تاذلا   بو يئاذغلا نم 
. ًايسار   جاتن اإل ةدايز رود يف   هل  يذلا   نابل



روذبلا  و ةنسحملا الالت   سلا ريفوت   ىلع   لمعلا .25

لاأ خدإو   هايملا   دصح   ريوطتب   فافجلا   لكاشم   لئادبو
و نيعرازملا   دعاسيس   يذلا   ثيدحلا   يرلا   ةمظن
تاحاسملا  ب ةفدهتسملا   قطانملا  يف  عسوتلل   نيجتنملا

. ةبولطملا

 و ينواعتلا   عاطقلا   عيجشت .26

  و جاتن يف جماالت اإل    ربكأرودب   مايقلل   صاخلا
. يعارزلا   قيوستلا

 عم ةعقوملا الت  وكوتوربلا  و تايقافت  اال ليعفت .27

ليهستل   ةقيدصلا  و ةقيقشلا   تامظنملا  و راوجلا   نادلب
.  ةيعارزلا   تارداصلا   لدابتو   بايسنإ

 ب اهطبرو ةينواعتلا   تامولعملا   ةكبش   ذيفنت لا  مكتسا .28

و قاوس  واأل تارداصلا   دادعإ   زكارمو   عورفلا
. ةينواعتلا   عيراشملا

دادع  إل ّيرلا  و ةعارزلا   ةرازو  عم  قيسنتلا .29

رود   ليعفتو  ، ةيدقنلا   ليصاحملا   ريوطتل   ةيجيتارتسا
ةيجاتنإ   نيسحت  يف  يعارزلا   داشر  واإل ثوحبلا

دعبام   دقاف   رطاخم   ليلقتو   ةيلحملا   ليصاحملا
ةيلحملا   ةيناويحلا الالت   سلا نيسحتو   داصحلا

. جاتن  اإل ةفلك   صيلقتو

، نيعرازملا  نم ةيعارزلا   ليصاحملا   ءارشل   ةيلآ   عضو .30

ىرخ  األ نادلبلا  ب ةوسأ  ، بوبحلا   اهمهأو  
 األ لودلا  يف لك نم لصاح  وه  املثم   نيعرازملا   عجشت   يتلا

،  ةيكيرم  األ ةدحتملا   تاي ، وولاال ةيبورو
، ةيدوعسلا  و ايروس   لثم   ةيبرعلا   لودلا   ضعب   لمعت   امكو  

ثيح   نيعرازملا   عجشت   لودلا   ضعب  لب نإ 
، دئاسلا   قوسلا   رعسب   بوبحلا   مهنم   يرتشت

 يكألو ةدحو  نع لك  نيعم   غلبم   ةأفاكم   اهقوف   مهديزتو  
غلاالل عماوص  يف  هنيزختب   موقت ، مث  مهنم   هيرتشت   نزو  

 ،و قوسلا   رعسب   يلحملا   قوسلل   هعيبب    موقتف   
ققحت ، و  جراخلا  ىلإ  هردصت   كلذ  نع  ضاف  ام 

 ،و بوبحلا  نم يتاذلا   ءافتك  اال قيقحت   امهلوأ   نيضرغ   كلذب



. ةيبنج  األ ةلمعلا  ب دئاوع بلج  و  جراخلا  ىلإ  ريدصتلا   يناثلا  

 و ةيقيوستلا و ةيجاتن  األمعلا اإل تاعاطق   نيب   قيسنتلا .31

واأل ةيمسرلا   دوهجلا   لماكت ىلع لمعلا  و ةيعانصلا
. ةيشيعملا و ةيئاذغلا نينطاوملا   بلا  طم ةيبلت  يف  ةيله

 باآل ةينواعتلا قاوس  واأل تارداصلا   زكارم   زيهجت   ةعباتم .32

 و ظفحلا   نزاخمو ةيعارزلا   تارداصلا   دادعإ   تادعمو الت 
و ةيداعلا   دربملا   لقنلا   لئاسوو   ديربتلا

معدل   لقنلا  و ةعارزلا   يترازو  عم ٍلك نم  قيسنتلا
. يرحب لقن   لئاسو   داجيإو   يربلا  و يوجلا   لقنلا   فيلا كت

عاطقلا  يف  ةددجتملا   ةقاطلا   تامادختسا لا  خدإ .33

ةيسمشلا   ةقاطلا   صوصخلا   هجو   ىلعو   يعارزلا
. يويحلا   زاغلا  و حايرلا   ةقاطو

و فورظلا ريسيتو   ةيمحملا   عرازملا   ةماقإ  يف  عسوتلا .34

. كلذ ذيفنتل نيعرازملا و تايعمجلا مامأ تاموقملا

معدو   ثيدحلا   يرلا   تاكبش   رشن  يف  عسوتلا .35

الك هتسا ديشرتو   جاتن  اإل نيسحت   نمضي  امب  نيفدهتسملا
. هايملا  

اال نيكمتلا   زيزعتو   يلزنملا   ريبدتلا   عيراشم   ةماقإ .36

. ةأرملل   يداصتق

اهيقحتسم  ىلإ ةيئاذغلا تاناع لااإل صيإ يف ةدعاسملا .37

ح زواجت يف ةدعاسملا و ناكسلا تاجايتحإ نم ءزج ةيبلتل  
واال ةشيعملا ىلع ةيبلسلا تايعادتلا و يئاذغلا زجعلا ةلا

. ينطولا داصتق
 

: ليومتلا   ًايناث

. ةينواعتلا تايعمجلا ريوطت عورشمل يرامثتس اإل جمانربلا ليومت (1

و ينواعتلا   فيلستلا   كنبلل   ةيراد  اإل ةءافكلا عفر  (2
 يف اهيلع   صوصنملا   هتناكم   ةداعتساو   يعارزلا

 و ريبادتلا   عضوو ، ةينواعتلا  و ةيعارزلا   ةيمنتلا   ةمدخل   هئاشنإ   نوناق
. هدئاوف   عافتراو   ضارق  اإل تاديقعت  نم دحلا  ب ةليفكلا   طباوضلا

 و يعارزلا   جاتن اإل عيجشت   قودنص  علاالةق عم ٍلك نم  ريوطت (3



 و ةيلحملا   ةيليومتلا   تاسسؤملا  و يعارزلا و ينواعتلا   فيلستلا   كنبو   يكمسلا
،  ةينواعتلا عيراشملل   ةرسيملا   ضورقلا  و ليومتلا   ريفوت   لفكي امب  ةيجراخلا

 اهل. ةيليومت   رداصم   ريفوتو   ينواعتلا ضارق  لإل ةيلآ   ةماقإ   ةيناكمإ   ةساردو  

  اال عيجشت   قيرط  نع  ةيعارزلا ةيليومتلا   تاسسؤملا   ةلويس   ةدايز  ىلإ  يعسلا (4
 األ ةطسوتمو ةليوطلا   ضورقلا   حنم ىلع    تاسسؤملا هذه  ةردق   ةيوقتو   راخد

لج.

 و ةيلا  ملا ةرازو   ىدل ينواعتلا   داحت  لال ةدمتعملا   تاصصخملا   ةداعتسا (5
. ىرخ  األ نادلبلا  يف  ةلثامملا   براجتلا  ب ةوسأ اهتايوتسم   نيسحت ىلع    لمعلا

ريوطت   عورشم ذيفنتو ليومت ةلصاومل ةيلمعلا و ةيداملا   تايناكم اإل ليعفت (6
يرامثتس اال جمانربلا نم هليومت ةيارمتسا نامضو ، ةينواعتلا تايعمجلا

. ةينواعتلا ةيتحتلا   ةينبلا تانوكم زاجنإ   لفكي امب يموكحلا

ريفوت ماظتنإو  ، ينواعتلا يسسؤملا ءانبلا ةطشنأو   تاعورشم ذيفنت ةلصاوم (7
. يكمسلا و يعارزلا جاتن اإل عيجشت   قودنص  نم تاصصخم

 و هعورفو   داحت اال كارش  إل ةصتخملا   تاهجلا  و ةرازولا  عم  قيسنتلا (8
 و قيدانصلا  يف اهليثمتو   ةينواعتلا   تايعمجلا
 و فيرلا  يف  ةيعامتج  واال ةيداصتق اال ةيمنتلا   عيراشمو   ةيليومتلا   تاسسؤملا

. ينطولا   داصتق اال ريوطتو   ةيمنتلا  يف  نيينواعتلا   تاماهسإ   ززعي  امب رضحلا

 األرخ ةلصلا   تاهجو   ةيلا  ملا ةرازو  عم  قيسنتلا (9
98  ةنسل  39  نوناقلا   بجومب ينواعتلا   لمعلل   ةلوفكملا   ةينوناقلا   ايازملا   ليعفتلى

بئارضلا  و موسرلا  نم  اهريغو   تاعيبملا   ةبيرض نم  ءافع كلذ اإل م امب يف 
. ةيكرمجلا

يتلا   قطانملا   ةيطغت   فدهتست   ةماع   ةطخ   عضو (10
. كلذ   ذيفنتل ةمز   لاال لئاسولا و ليومتلا   ريفوتو  ، ةينواعتلا   عيراشملا   اهلصت مل 

ةينواعتلا   ةيعارزلا   عيراشملل   ليومتلا   ريفوت (11
. ةينفلا  و ةيداصتق  اال ىودجلا تاسارد   بجومبو   ةقطنم  لك  تاجايتحإ   بسحب

 

: تاعيرشتلا ثًاثلا

 اال زيفحتل   ةيراد  واإل ةيعيرشتلا تاسايسلا ىلع  ةمز  الت لاال يدعتلا لا  خدإ (1
. اهطيشنتو ةيعارزلا   تارامثتس

ةيساردلا جهانملا نمض يعارزلا ميلعتلا و ةيفيرلا ةيمنتلا عوضوم لا خدإ (2
. ةعارزلا تايلكو عمتجملا تايلكل

يبلت يتلا و ةيبعشلا ةكراشملا ىلع ةدمتعملا ةيلحملا تاردابملا عيجشت (3
قطانملا و يفيرلا عمتجملا يف اهتناكم زيزعتو ةينواعتلا ةيمنتلا تاجايتحا

ةنسل (39) مقر نوناقلا داومل ةحرتقملا الت يدعتلا دادعإ ةعباتم  . ةيرضحلا
. ينواعتلا لمعلا ريوطت تابلطتم ةبكاومل   ةيذيفنتلا   هتحئ 98موال



ريوطتو ةيمنت يف هتناكم ليعفتو ، ليهأتلا و بيردتلل ينواعتلا زكرملا ةماقإ (4
ةفلتخملا ةينواعتلا واألرط تايعمجلا ةعباتمو ، ةينواعتلا ةيرشبلا تاردقلا
ةينواعتلا رداوكلا ليهأت يف هنم ةدافتس واال بيردتلا صصخم بينجتل

. اهئادأ نيسحتو

 

 

اإل ةيمنتلل ةبلص ةدعاق لثمت اهلمجمب تاهجوتلا هذه نإ
يف ةيلمعلا تاحاجنلا قيقحت ردقبو ، ةيعامتج واإل ةيداصتق

زواجتو ةهجاوم ىلع ًارداق انبعش نوكي اهنيماضم قيبطت
ةايحلا يف ةعورشملا هتاحومط قيقحتو ، تايدحتلا فلتخم

يف اهتناكم ديسجت ىلع ةرداق بالاند نوكتو اآلةنم، ةميركلا
. رارقتس واال ةيمنتلا ةمادتسا نامضو رصعلا ةبكاوم


