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يذيفنت صخلم  

 
 ةيندملا ةمدخلا يف ةأرملا نيكمت" ةردابم نمض "ةيندملا ةمدخلا يف نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحت" عورشم فادهأل ًاذيفنت ليلدلا يتأي
 .يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو نيب ةيسيئرلا ةكارشلا ىلع دمتعاو ."يدايقلا اهرود زيزعتو
 ،ةيندملا ةمدخلا يف ةيرشبلا دراوملل ةيذيفنتلا ةحئاللا اهيف امب لمعلل ةمظنملا ةيعيرشتلا رطألا ةعجارم تمت ليلدلا دادعإل ةمدقمكو
 قيقدتلا ةيلمع تاجرخمو جئاتن ىلع ليلدلا زكترا امك .نزاوتلا ققحت يتلا تاحومطلا عم ىشامتلل تايصوتب جورخلاو تاوجفلا نم ققحتلاو
 تاءارجإلاو تاسايسلا يف نزاوتلا قيقحت ىدم دصر ىلإ فده يذلاو ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازول يعامتجالا عونلا روظنم نم
 قيقحت يعارت يتلا ةيرشبلا دراوملا تاءارجإ نأشب ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ نم ديدعلا نم ىحوتسم ليلدلا نأ امك .ةيلخادلا تاسرامملاو
  .نيسنجلا نيب نزاوتلا
 
 تاءارجإلاو تاسايسلا ريثأت يعاري لكشب تارارقلا ذاختاو طيطختلا نم ةيرشبلا دراوملا تارادإ نيكمت ىلإ ديدحتلا هجو ىلع ليلدلا فدهيو
 :قيرط نع كلذ قيقحتل ةمزاللا تاوطخلا ىلع فرعتلاو نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحت ىلع
 

 .صرفلا ؤفاكتو نزاوتلا قيعت يتلا ةيجهنملا زجاوحلا ليلحتو ديدحت §
 .ةيرشبلادراوملا تاسراممو تاءارجإ يف نيسنجلا نيب نزاوتلا ميمعت ةيفيكو ةيجيتارتسالا لخادملاو نزاوتلا قيقحت فادهأ ديدحت §
 دراوملاو ،زاجنإلل ةينمزلا لوادجلاو تايلوؤسملاو راودألا حيضوتو ،ةيسيئرلا جئاتنلا ديدحت اهيف امب نزاوتلا قيقحت ةطخ عضو §

 .ةمزاللا
 .تاكارشلا ءانبو لصاوتلل ةطخو ،تاردقلا ريوطتو بيردتلا ةطخ لمشت نأ بجي يتلا لمعلا ةطخ ةطشنا ذيفنت §
 .حاجنلا سايق ريياعمو مييقتلاو ةعباتملا راطإ ميمصت §

 
 ةسرامملا يف نزاوتلا قيقحت نع ةلثمأو ،هب مايقلا بجي ال امو بجي امب تايصوتلاو نزاوتلا قيقحت مييقتل ةعجارم ةمئاق ىلع ليلدلا يوتحيو
 :ةيلاتلا ءازجألا نم فلأتيو .ةيلمعلا
 
 .هقيقحتب مازتلالا قيبطتل ةيلمعلا تاوطخلاو موهفملا حضوي يذلاو نيسنجلا نيب نزاوتلا موهفم :لوألا ءزجلا
 .نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحتل ةيرشبلا دراوملا تاسراممو تاءارجإ ريوطت ةيفيكل ةيلمع تاوطخ :يناثلا ءزجلا
 .نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحتل "يعامتجالا عونلا" جمد تايلآو ميهافم :ثلاثلا ءزجلا
 
 ةلعافلا ةرادإلا زكرتو .ةسسؤم يأ بصعك ماهلا اهرودل ةيرشبلا دراوملا تارادإ يه نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحتل ةيساسألا ةنضاحلا نإ
 دحأ نإ نكلو .ةماعلا قالخألاو ةلءاسملاو ةمكوحلا زيزعتو ،ةءافكلا قيقحتو ،تامدخلا ميدقت نيسحت ىلع بلاغلا يف ةيرشبلا دراوملل
 .امهنيب نزاوتلا قيقحتل ىعستو نيسنجلا نيب قراوفلا يعارت يتلا ةيرشبلا دراوملا ةرادإ وه ريبك لكشب اهلالغتسا متي مل يتلا تالاجملا
 ةيفيكو ،نيفظوملاو تافظوملا زيفحتو طارخنا ىدم نإو ،ةيرورض نزاوتلا قيقحت يعارت يتلا ةيرشبلا دراوملا تاسرامم تحبصأ ،كلذلو
 لوحت دقلو .ىرخألا تالاجملا عيمج يف دمألا ةليوطو ةيساسأ تارييغت قيقحت ىلع ةردقلا يف ًاقرف ثدحيس ،يموي ساسأ ىلع مهترادإ
 ،نيفظوملاو تافظوملا ةكراشم زيزعت لثم رخآ بناج ىلع زيكرتلا عم ،قمعأ رود ىلإ يديلقتلا "فيظوتلا" نم ةيرشبلا دراوملا تارادإ رود
 تارادإ جاتحت ،ىرخأ ةرابعب  .عيمجلل صرفلا ؤفاكت نامضل اهترادإو نيفظوملاو تافظوملا تاقالع عم لماعتلا - ةيمهأ رثكألا ةفيظولاو
  .اهيفظوم يف ةسسؤملا رامثتسا نم عفترم دئاع ريفوت ىلإ ةيرشبلا دراوملا

 
 نيسنجلا نيب نزاوتلاب مازتلإلا قيبطتل ةيلمع تاوطخ
 
 ،تاءارجإلا ،تاسايسلا ،فادهألا( يجيتارتسالا ىوتسملا ىلع نزاوتلا قيقحتل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو تاقوعملا زواجتب ءدبن ىتحو
  :نزاوتلا قيقحتل لمع ةطخ عضو ىلإ لوصولاب ةدعاسملل ةيلاتلا تاوطخلا لمع بجي )تاسرامملا
 
 نزاوتلا قيقحتل ةعدارلا/ةمعادلا تاسايسلاو تامازتلإلا ليلحت  :ىلوالا ةوطخلا
نزاوتلا وحن اهتاهجوتو ايلعلا ةرادإلا راودأل ليلحت ءارجإ  :ةيناثلا ةوطخلا
 فيظوتلا تاسراممو تاسايس ليلحت  :ةثلاثلا ةوطخلا
 فيظوتلا تانايب يف نزاوتلل قيقدت ءارجإ  :ةعبارلا ةوطخلا
 روجألل ليلحت ءارجا  :ةسماخلا ةوطخلا
  ةيوعوتلا داوملا ليلحت  :ةسداسلا ةوطخلا
 ليلحتلا جئاتن نع ريرقت دادعإ  :ةعباسلا ةوطخلا
 نزاوتلا قيقحتل لمع ةطخ ريوطت  :ةنماثلا ةوطخلا
 لمعلا ةطخ ذيفنتو ميمعت :ةعساتلا ةوطخلا
 لمعلا ةطخ مييقتو ةعباتم :ةرشاعلا ةوطخلا
 

 نزاوتلا قيقحتل ةعدارلاو ةمعادلا تاسايسلاو تامازتلالا ليلحت :ىلوألا ةوطخلا §
 

 عقاولا ليلحت نودب ةيرشبلا دراوملا ةرادإل نزاوتلا قيقحتل ةطخ عضو نكمي ال :نزاوتلا قيقحت ىدمل يسسؤم يتاذ مييقت ءارجإ .أ
 ١ مايقلا وه كلذ قيقحتل ةيلاعف قرطلا رثكأ نم ةدحاوو .رييغتلا لمع ةطخل اساسأ نوكتل تارغثلاو ةدوجوملا تازيملاو يلاحلا
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 ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ىلع بجي ،نزاوتلا قيقحتل تاسايسلاو تامازتلإلا ةيمهأل ًارظنو .لمعلا ناكمب نزاوتلا ققحت ىدمل قيقدتب
 نم قيقدتلا ةيلمع فينصت نكميو .نزاوتلا زاجنإ نع ةلءاسملا راودأ ديدحت كلذ يف امب ،تاءارجإلا ليلحتل ةفاضإلاب اهليلحتب ءدبلا
 نم ،لمعلا قوس يف نيسنجلا نيب نزاوتلا جمد عقاو مييقتو قيقدت ىلإ ىعست اهنوكل ارظن ،ةيمييقت ةسارد اهنأب اهتاياغ ثيح
 عقاو ريوطت ىلإ ىعسي ذإ ،ثيدحتلاو ريوطتلا تاياغل ثحب هنأب قيقدتلا اذه رابتعا نكمي امك .قيقدتلا ةنيع تائف رظن ةهجو
 ةيذغتلا جئاتن ءوض يف ةبسانملا تايصوتلا نم ةعومجم عضوو ،هتاسسؤم فلتخمب لمعلا قوس يف نيسنجلا نيب نزاوتلا جمد
 نيب نزاوتلا جمد عقاو ىلع فرعتلا ىلإ فدهت ةيليلحت ةيفصو ةيحسم ةسارد دعيف ،قيقدتلا ءارجإ ةقيرط ثيح نم امأ .ةعجارلا
  .اهرثأو ةرازولا يف نيسنجلا

 جمد ىدمل "قيقدتلا ةيلمع يف ءاربخ" اونوكي نأ ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نم بولطم سيل :قيقدتلا ةيلمعب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ رود .ب
 نم ةيعونلا تانايبلا كلذ يف امب ةددعتم رداصم نم تانايبلا عمجت ةداع ثيح ،تاسراملاو تاءارجإلاو تاسايسلاب يعامتجالا عونلا
 ريبادتلا نم ًاددع نمضتت امنإو ةيئاصحإ مييقت ةادأ تسيل قيقدتلا ةيلمعو .قئاثولا ةعجارمو ةيرؤبلا تاعومجملاو تالباقملا لالخ
 ةيلمعب موقي نم ةداعو اهسفنب قيقدتلا ةيلمعب مايقلا ةرادإ اهنم بولطم سيل كلذكو .ةيساسألا تانايبلا ماقم موقت ةيمكلا
 كلذكو ةيفرعملا تاربخلاو تامولعملاو قئاثولا ريفوت ثيح نم مييقتلاب ةكراشملا ةرادإلا نم بولطملاو .تاريبخ/ءاربخ قيقدتلا
 ةرورض كانهو .تاسرامملاو تاءارجإلا ليدعتو تاسايسلا مسرل تايصوتلاب ذخألا مث زييمتلاو يعامتجالا عونلا ميهافم باعيتسا
 قيقحتل ةمزاللا ةباقرلا رفوتو حاجنب اهمدقتو قيقدتلا ةيلمع دوقتل ،ايلعلا ةرادإلا مامأ ةلوؤسم ،نزاوتلا قيقحتل ةنجل ليكشتل
 ىلع فارشإلاب مهفيلكت متيس نيذلا نيسنجلا الك نم صاخشألا نم عساو ليثمت ىلع ةنجللا ليكشت لمشي نأ بجيو .نزاوتلا
   .تاسرامملاو تاسايسلل ةيميظنتلا راثآلل ةفلتخمو ةرشابم براجت مهيدل نأل هترادإو نزاوتلا قيقحت

 
 نزاوتلا وحن اهتاهجوتو ايلعلا ةرادإلا راودأل ليلحت ءارجإ :ةيناثلا ةوطخلا §

 
 نأ بجي رييغتلا دوهج تناك اذإ ًايرورض ًاقبسم ًاطرش ايلعلا ةرادإلا رارق ربتعي .أ

 ةرادإلا ىنبتت نأ يه نزاوتلا قيقحت ةيلمع يف ةمهملا تاوطخلا نم نإف كلذلو .مئاد ريثأت اهل نوكيو اهلمكأب ةرازولا يف ممعت
 حضوت ،يرود لكشب نزاوتلا قيقحت ىدم قيقدت جئاتن بلط لالخ نمو .نزاوتلا قيقحت ذيفنتل لجألا ليوطو ًالماش ًارارق ايلعلا
 ةيقابتسا تايجيتارتسا ةرازولا ىدل نوكي ال ةريثك انايحأ .ةسوملم تاءارجإ ىلإ يدؤيو ذفني نأ بجي اهرارق نأ ايلعلا ةرادإلا
 .تايوتسملا عيمجب صرفلا ؤفاكت قيقحتو رارقلا عنص زكارمو ةيدايقلاو ايلعلا ةرادإلا بصانم يف نهزيزعتو ءاسنلا نييعتل
 يف كلذ نيمضت ىدمو نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحتب ايلعلا ةرادإلا مازتلإ ىدم صحفت ةيرشبلا دراوملا ةرادإ قيرف ىلع بجوتيو
 ةرادإلا ىدل ةفرعملا نم ةكرتشم ةيضرأ داجيإ ةيمهأ ىلع دكؤي امم ،تاءارجإلاو تاسايسلا ذيفنتو ميمصتو طيطختلا ةيلمع
 لودج ىلع اياضقلا هذه ءاقب نامض يف دعاسي نأ نكمي نزاوتلا قيقحت اياضق نع ةيلوؤسملاب يدايق صخش فيلكت نإ .ايلعلا
 يف امب ةرادإلا تايوتسم لك يف نيسنجلا نيب نزاوتلل ةقيقد ةروص ميدقت لجأ نم ةيدايقلا راودألا ةوطخلا هذه للحتو .لامعألا
  ً.اضيأ هفلتخملا ناجللا لخاد ةيدايقلا راودألا ليلحت نيمضت بجيو .ايلعلا ةرادإلا ىوتسم كلذ

 ميمعت يف ايلعلا ةرادإلا جهن نإ .ب
 نم ةفلتخم جذامن كانهو .ماعلا عاطقلا تاسسؤمو تارازو فالتخاب فلتخي دق تايولوألا ديدحتو نيسنجلا نيب نزاوتلا اياضق
 ةفرعم ةيرشبلا دراوملا تاريدم/يريدم ىلع بجي نزاوتلا قيقحتلو .نزاوتلا قيقحتب اهمازتلا ىدمو ةلمتحملا ايلعلا ةرادإلا تاهجوت
 نيرثؤملاو ةرازولا تادايق تامازتلاو ءارأ ىلع لعافلا ريثأتلا يف تاحاجنل يدؤتل اهذاختا نكمملا تاوطخلاو نواعتلا لبس
 لثم ايلعلا ةرادالا تاهجوت ىلع ريثأتلل اهمادختسا ةيرشبلا دراوملا تارادإل نكمم قرط كانه نأ امك .نزاوتلا معدل نييسيئرلا
 ةيلودلا تاسرامملا نم ةدافتسالا وأ نيسنجلا نيب نزاوتلا نأشب ينطولا ىوتسملا ىلع تاروطتلا عم مءاوتلا صرف مانتغا
  .نزاوتلا قيقحتل ةمعادلا ةيممألا تامظنملاو

 ريبادـت ذـيفنت متي اـم ًاـبلاـغ .ت
 ينطولا ىوتـــــسملا ىلع ةـيليمكتلا تاروطتلا قاـيـــــس يف ماـعلا عاـطقلا فئاـظو يف نيـــــسنجلا نيب نزاوتلا نم ربكأ ردـق زيزعتل
 يتلا صاخلا عاطقلا يف فيظوتلا وأ يلاعلا ميلعتلا يف تاروطتلا وأ ةينطو تاردابم ،لاثملا ليبـس ىلع ،هذه نوكت دق  .عـسوألا
 وه نيــــسنجلا نيب نزاوتلا نأ نيح يف .كلذ ىلإ امو ،ةدوجلا زيزعت تايلمع لثم ،نيــــسنجلا نيب نزاوتلا فادهأل ةلمكم نوكت دق
 قيقحتل تاروطتلا هذـه اـهرفوت يتلا صرفلا نم ةداـفتـــــسالا ةـياـغلل دـيفملا نم هـنأ دـجت دـق ةـيرـــــشبلا دراوملا ،هـتاذ دـح يف فدـه
  .ايلعلا ةرادإلا نم يفاك معد كانه نكي مل اذإ ةصاخ ،نيسنجلا نيب نزاوتلا فادهأ نم ديزملا

 عفدي ،ةينطولا تاقايسلا ضعب يف .ث
 هزيزعت متي يذلاو ،لمعلا قوس يف نيسنجلا نيب ربكأ نزاوت قيقحتل لامعألا لودج ةيلودلا تامظنملا لثم نويسيئرلا نورثؤملا
 ةكراشملا لالخ نم رزآتلا قيقحت نكمي .ةيلودلا لمعلا ةمظنم تايقافتا لثم ًايلود اهب فرتعملا تادهاعملاو تايقافتالا لالخ نم
 رييغتلا ةدنجأ يف مدقتلا ةيرشبلا دراوملا تارادإ نكمي امم ،لاثملا ليبس ىلع ةكرتشملا فادهألا تاذ ىرخألا ةلعافلا تاهجلا عم
 عم قسانتي يجيتارتسا لكشب ناكمإلا ردقب رييغتلل مخزلا عفدل ةرورض كانهو .ةيجراخ تاكرحم عم طارخنالا لالخ نم ًايلخاد
 اذل  .ةيموكحلا تاهجلا اهردقتو اهب فرتعت يتلا ،ةدحتملا ممألا تالاكو عم نواعتلاب ،لاثملا ليبس ىلع ،ةيلودلا تامظنملا دوهج
 عونلا اذه لالخ نم هؤاشنإ متي يذلا رزآتلل نكميو ً.ايجراخ هيلع فرعتلا متي نكلو "انيفظومل ديج ءيش" درجم سيل عفادلا نإف
 لخاد يجيتارتسالا طيطختلا ميمص يف اهعضو لالخ نم اهريثأت نم ديزيو ةيرشبلا دراوملا تارادإ لمع ززعي نأ ةكراشملا نم
 .ةرازولا

 
 معد كانه ناك اذإو تاسايسلا يف صرفلاو تايدحتلا ىلع فرعتلا دعب :فيظوتلا تاسراممو تاسايس ليلحت :ةثلاثلا ةوطخلا §

 قئاع لكشت فيظوتلا تاسراممو تاءارجإ تناك اذإ للحن نأ يغبني ،ةيناثلاو ىلوألا نيتوطخلاب نزاوتلا قيقحتل ايلعلا ةرادإلا نم
 ربتعي يموكحلا عاطقلا نأ نم مغرلا ىلع ،لاثملا ليبس ىلعف .تاعاطقلا عيمجب مهدجاوت وأ ةيدايق بصانم ءاسنلا ءوبت مامأ
 نسحتلا ضعب تدهش نإو ةليئض ،ايلعلا تارادإلا يف يأ ،هيف رارقلا عنص زكارم يف ةأرملا ةكراشم نأ الإ ،ثانإلل ًايسيئر ًالغشم
 نيفظوملا باطقتسا ىلع رثؤت نأ نكمي يتلا تاءارجإلا عيمجل درج لمع ةوطخلا هذه نمضتتو .ةيضاملا تاونسلا لالخ
 كلذك لمشتو .فيظوتلا تامدخ ءاهنإو ىواكشلا ةيوستو ةيقرتلاو ،نيفظوملاب ظافتحالاو فيظوتلاو هيجوتلاو ،تافظوملاو
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 قيقحت ىلع لمعلا ناكم تاسرامم رثأ ليلحت ىلإ ةفاضالاب نزاوتلاب طابترا اهل نوكي دق قئاثو يأو زييمتلاو شرحتلا تاسايس
   .نزاوتلا
 

 .نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحت ىدم ةفرعمل فيظوتلا تانايب نم ققحتلا مهملا نم :فيظوتلا تانايبل قيقدت ءارجإ :ةعبارلا ةوطخلا §
 ىلع ةيطمنلا بلاوقلاو ةيعامتجالا راودألا ريثأت ةيفيك ديدحتو ةدوجوملا تاوجفلا ةفرعمل تانايبلا ليلحت ةوطخلا هذه لثمتو
 دعاست يتلاو تاوجفلا هذه دسل تايصوتب جورخلاو تاءارجإلاو تاسايسلا قيبطت نم ةبترتملا راثآلاو ةيقرتلاو فيظوتلا تاسرامم
 ىلإ رقتفي نمو ،ديفتسملا نمو ،ةمدخلا مدقي نم ،لاثملا ليبس ىلع( نزاوتلا قيقحتل ةيجيتارتسا ةغايصو رارقلا عنص ةيلمع يف
 .)ىرخأ صئاصخ وأ ةقاعإلا ،هيجوزلا ةلاحلا ،رمعلا لثم ىرخأ لماوع يطغت تانايبو ةينازيملا صيصخت متي فيكو ،صرفلل لوصولا
 بسح ايلعلا ةرادإلاب ليثمتلا تانايب ؛ةيقرتلاو نييعتلاو فيظوتلاب ةقالعلا تاذ تانايبلا :يلي ام ليلحتلا تالاجم ضعب لمشتو
 ؛تاجردلاو تائفلاو ةفلتخملا تاعاطقلا يف سنجلا ساسأ ىلع ضفخنملا ليثمتلا نكامأ ديدحتل ةلماعلا ىوقلا تاءاصحإ ؛سنجلا
 نم ديدحتل فئاظولل نيمدقتملا عم تالباقملا تانايب ؛سنجلا ساسأ ىلع فئاظولاب ءاقبتسالا ديدحتل ةلماعلا ىوقلا تاءاصحإ
  .ريوطتلاو بيردتلا تارودو ةطشنأب نيكراشملا تانايبو ؛سنجلا بسح حاجنلا ةبسنو مدقتي

 
 قوقحب لاجرو ءاسن دارفألا عتمتي نأ نامض ىلإ فدهت نأ ةيرشبلا دراوملا تارادإ ىلع بجي :روجألل ليلحت ءارجإ :ةسماخلا ةوطخلا §

 حاتي نأ بجيو .ةميقلا يواستملا لمعلل لمعلا ةئف سفن يف ىدؤملا لمعلا ةعيبط سفنل روجألا سفنو ةنزاوتم
 ديدعلل دوعت نيسنجلا نيب روجألا ةوجف نأو ً.اثانإو ًاروكذ ،اهنيع عفانملا ىلإ لوصولا هنيع عقوملا نولغشي نمم تالماعلا/نيلماعلل
 لك ربتعي كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،روجألا يف رشابملا زييمتلاو تالماعلا تاهمألا دض زيحتلاو ينهملا لصفلا كلذ يف امب لماوعلا نم
 ءاسنلا نم ةفلتخم تاعومجم هجاوت يلاتلابو ،روجألا نيب ةوجفلل ةكراشم لماوع نسلاو ميلعتلا ىلإ لوصولاو ةقاعإلاو زييمتلا نم
 .روجألا يف ةياغلل ةفلتخم تاوجف
 

 امب ضارغألا نم ةعونتم ةعومجمل ةيوعوتلا داوملا ةيرـــشبلا دراوملا تارادإ مدختـــست :ةيوعوتلا داوملا ليلحت :ةــسداــسلا ةوطخلا §
 نم .ويدارلاو تانالعإلا تاحول ىلإ نويزفلتلا تاـشاـشو تنرتنإلا تانالعإ نم قرطلا حوارتت نأ نكمي .فيظوتلا تانالعإ كلذ يف
 ةيطمنلا روـــصلا لاثملا ليبـــس ىلع .اهنمـــضتت يتلا روـــصلاو اهتغل ليلحت بجي ةيوعوتلا لئاـــسرلا تافلم ةيلاعف ىدم ديدحت لجأ
 ينعي اذهو  .)فيظوتلا تانالعاب قلعتملا مــسقلا ىلا رظنا( ءاــسنلاب بحرت ال ةيرــشبلا دراوملا تارادإ نأب ةلاــسرلا ززعت ةيبلــسلا
 ،نيسنجلا نيب نزاوتلا زيزعت يرورضلا نمو ،سنجلاب ةصاخ ريغو ةدياحم ةغل مادختساو ،رابخألا يف نيسنجلل لداعلا ريوصتلا اًضيأ

 ةرورــــض ىلع ءوــــضلا طلــــستو شاقنلا حتفت نأ ةيرــــشبلا دراوملا تارادإ ىلع بجيو .ةأرملا ليثمت يف وأ لمعلا ةئيب لخاد ءاوــــس
  .ةيطمنلا روصلا ىلع بلغتلاو لضفأ لكشب عمتجملا مالعإل نزاوتلا قيقحت
 

 ،ةـيمكلاو ةـيعونلا ،اـهعمج مت يتلا تاـناـيبلا صيخلت متي ،ةوطخلا هذـه يف :لـيلحتلا جئاـتن نع زجوم ريرقت دادـعإ :ةـعباــــسلا ةوطخلا §
 هذـه لـمـــــشت فوـــــس  .ةرازولا تاـيوتـــــسم عيمج ىلع نيـــــسنجلا نيب ةـنزاوتم ةـلماـع ةوق قلخل صرفلاو زجاوحلا ددـحي ريرقت يف
 ساــسأ ريرقتلا اذه لكــشيــس  .لبقتــسملا يف تانايبلا عمج لوكوتوربو روجألا ةمءاومو تاــسايــسلاو ةلءاــسملا راودأ تايــصوتلا
 .نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحت لمع ةطخ
 

 ةيؤر ةغايــص ةيرــشبلا دراوملا تارادإ ىلع بجي نيــسنجلا نيب نزاوتلا قيقحتل :نزاوتلا قيقحتل لمع ةطخ ريوطت :ةنماثلا ةوطخلا §
 ةيليــصفت لمع ةطخ ىلإ ةفاــضالاب نزاوتلا قيقحتل ةــسايــس عــضوو نيــسنجلا نيب نزاوتلا قيقحت ىدمل قيقدتلا جئاتن ىلع ةزكترم
  .ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع فادهأ ىلع يوتحت
 

 يلثمم عم رواـــــشتلاب اهريوطتو ذيفنتلا تايلآ عـــــضو بجي ،لمع ةطخ ريوطت دعب :لمعلا ةطخ ميمعتو ذيفنت :ةعــــساتلا ةوطخلا §
   .تايوتسملا فلتخم ىلع تافظوملاو نيفظوملا

 
 نأ امك .ماظتناب مدقتلا مييقتو ةعجارم مهملا نم ،لمعلا ةطخ ذيفنت دعب :لمعلا ةطخ ليدعتو مييقتو ةعباتم :ةرـشاعلا ةوطخلا §

 نأ اــمك .تازاــجنإلاو جئاــتنلل ةــلءاــــــسملا ززعتو ،ةــمزاللا تاليدــعتلا هــيجوت يف دــعاــــــست يتلاو ةــعباــتملا ةــيرودــل ةرورـــــض كاــنه
 قيقحت وحن مدقتلا ىوتـــسم نع تامولعم ءاطعإب ديفت نأ نكمي ةعجارلا ةيذغتلل ىرخألا تايلآلاو لمعلا ةئيب نع تاعالطتـــسالا
  .فادهالا قيقحتب زاجنإلا ةجرد ديدحت يف ةمظتنملا تامييقتلا دعاستسو نزاوتلا

٣ ٥ 
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 نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحتل ةيرشبلا دراوملا تاسراممو تاءارجإ ريوطت

 
 :ةيلاتلا بناوجلا ليلدلا يطغي
  تاسرامملاو تاءارجإلا ىوتسم – نزاوتلا قيقحتل ةينيكمتلا ةئيبلا ١ 
 نزاوتلا قيقحتل ةنكمم ةئيب قلخل اهعابتا بجاولا تاوطخلا أ  
 فيظوتلا نالعإو يفيظولا فصولا ٢ 
  ةفيظولا ميمعت بلطل مدقملا ريدملا لبق نم رايتخإلا ةيلمع ءدبل اهعابتا بجاولا تاوطخلا أ  
 فيظوتلا نالعإو رايتخإلا ريياعمو يفيظولا فصولا ةغايصل اهعابتا بجاولا تاوطخلا ب  
 ةيفيظولا فاصوألا يف زييمتلا ةلازإل اهعابتا بجاولا تاوطخلا ت  
  يفيظولا فصولاب ةمدختسملا رئامضلا نم ققحتلل اهعابتا بجاولا تاوطخلا ث  
 يفيظولا فصولاب نيسنجلا نيب يوغللا زيحتلا مادختسا بنجتل اهعابتا بجاولا تاوطخلا ج  
 فيظوتلا بلط نالعإ رشن دنع اهعابتا بجاولا تاوطخلا ح  
 نزاوتلا قيقحتل فيظوتلا تالباقمو نييعتلا ةرادإ ٣ 
 نييعتلا ةنجل ليكشتل اهعابتا بجاولا تاوطخلا أ  
ً اليهأت رثكألا نيحشرملا نم ةرصتخم ةمئاق دادعإل اهعابتا بجاولا تاوطخلا ب  
 ةنجللا لبق نم ةفيظولل نيحشرملا عم تالباقم ءارجإل اهعابتا بجاولا تاوطخلا ت  
 ةنجللا لبق نم بصنملل ًاليهأت رثكألا تا/نيمدقتملا مييقت ةقيثو دادعإل اهعابتا بجاولا تاوطخلا ث  
 هيلع ًءانبو ،كلذ دعب هيلع ضوافتلا متي يذلاو ،ة/حجانلا ة/حشرملل دقعلا حرتقم ميدقتل اهعابتا بجاولا تاوطخلا ج  

 لمعلا ضرع ضفر وأ لوبق متي
 نزاوتلا قيقحتل يفيظولا مدقتلاو ةيقرتلا ةارادإ ٤ 
 ةنكمملا ةئيبلا ىوتسم ىلع اهعابتا بجاولا تاوطخلا أ  
 يسسؤملا ىوتسملا ىلع اهعابتا بجاولا تاوطخلا ب  
 يدرفلا ىوتسملا ىلع اهعابتا بجاولا تاوطخلا ت  
 نزاوتلا قيقحتل ريوطتلاو بيردتلا ةرادإ ٥ 
  ريوطتلاو بيردتلا يف نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحت جمد يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ رود أ  
 ةنكمملا ةئيبلا ىوتسم ىلع اهعابتا بجاولا تاوطخلا ب  

  ةمتاخلا
 
 تاسايسلا نم ديدعلا رارقإ نم مغرلا ىلعف .تاسرامملاو تاسايسلا نيب ةمئاق لازت ال يتلا ةوجفلا تاساردلا نم ديدعلا تنيب دقل
  .مئاق نادلبلاو تايوتسملاو تاعاطقلا ربع نزاوتلا قيقحت جئاتن يف نزاوت مدع كانه لازي ال ،نزاوتلا قيقحتل ةمعادلا ةمظنألاو
 ةيلاقتنإلا لحارملا يفو ةيوناثلا ةيفيظولا تاراسملا لوط ىلع مهلصف متي ءاسنلا نم ربكأ دادعأ :نهملا ىلع يمكارت ريثأت هل اذه
 نأ حجرملا نمو ،ايلعلا بصانملا يف ًاصقان ًاليثمت ةلثممو ،نيئدتبملا فئاظو يف ًادئاز ًاليثمت ةلثمم ةأرملا لظت ثيحب ةيسيئرلا
 نوكيو ،لجرلا نم لقأ ةيقرتلل تابلطب مدقتتو ،نييسيئرلا عورشملا قيرف ةداق نم تسيلو عيراشملا قيرف يف ةوضع نوكت
  ،تاسسؤملا تايوتسم عيمج ىلع رارقلا عنص راودأ يف ًافيعض اهليثمت
  :ةيسيئر جهانم ةثالث نم رثكأ وأ دحاو دامتعإ ىلإ ماع لكشب فئظولا يف نيسنجلا نيب نزاوتلا مدع ةجلاعم تايجيتارتسا ليمتو
 

 نيب نزاوتلا قيقحتل ةيباجيإ تامازتلإ عضو نم ًالدب رشابملا زييمتلا رظحت يتلا ةينوناقلا تامازتلالل لاثتمالا نامض 
 ؛رشابملا ريغ وأ يعاواللا زييمتلا جلاعتو نيسنجلا

  ؛ةيئاسنلا تادايقلل يفيظولا مدقتلا زيزعت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا ذاختا 

 نيب ةوجفلا دسل صصحلا وا تقؤملا يباجيالا زييمتلا قيرط نع تاسسؤملل ةيلكيهلا تايوتسملا ىلع تاردابملا ريوطت 
  .نيسنجلا

 
 يفاقثلاو يلكيهلا رييغتلا جامدإل ةمادتسمو ًايلحم ةمئالمو ةركتبم تايلآ/تايجيتارتسا حارتقا ىلإ ليلدلا ىعس ،قايسلا اذه يفو
 رثكأ لكشبو .لضفأ لكشب ءاسنلاو لاجرلل يفيظولا مدقتلا يف صرفلا ؤفاكتو نيسنجلا نيب نزاوتلا معدل ماعلا عاطقلا يف
 يف نيسنجلا نيب نزاوتلاب ةقلعتملا رايتخالا تايلمعل يباجيإلا زيزعتلا :ىلإ ليلدلا ىعس ،ةيفيظولا تالوحتلا لاجم يف ًاديدحتو
 بصانملا يف ةأرملا دوجو ززعت تاسراممو تاءارجإ ريوطتو ؛لمعلا قوس يف نيينهملل معدلاو مدقتلاو ةيقرتلاو فيظوتلا
 نيسنجلا نيب نزاوتلا مدع ةجلاعم يف مهست نأ تالخدتلاو تاءارجإلاو ريبادتلل نكمم. .لمعلا قوس يف ايلعلا بصانملاو ةيدايقلا
 الثمف  .لاجملا اذه يف ةيجيتارتسا يأل ةيسيئرلا رصانعلا دحأ نيسنجلا نيب نزاوتلا مدع دصر دعيو .لمعلا قوس فئاظو يف
 تاسايسلا ذيفنت يف ىلوألا ةوطخلا يه تايقرتلاو تانييعتلاو مهتلباقم تمت نيذلا صاخشألاو نيمدقتملل ةيجهنملا ةبقارملا
 نم صرفلا ؤفاكت قيقحتل اهليلحتو اهتبقارمو اهعمج متي يتلا تانايبلا ىلع ًءانب لمعلا وه بولطملاو .نزاوتلا قيقحتل ةمعادلا
 ،لاثملا ليبس ىلع اهنمو .تالالتخالا حالصإل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو تاوجفلا ديدحتو ،رثعتلا نم صرفلا ؤفاكت تاسايس عنم لجأ
 مهتأفاكم متيو ،ةفلتخم ريياعمل ًاقفو ءاسنلاو لاجرلا ىلع مكحلا اهب متي يتلا ةدئاسلا ةفاقثلا بنجتل فاصنإلا ةفاقث ةعاشا
 .تازاجنإلا سفن ىلع فلتخم لكشب
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 يسسؤملا ىوتسملا ىلع اهعابتا بجاولا تاوطخلا ت  
 يدرفلا ىوتسملا ىلع اهعابتا بجاولا تاوطخلا ث  
 لمعلا ناكم يف يسنجلا شّرحتلا ٦ 
 يذيفنت صخلم أ  
 يسنجلا ّشرحتلا فيرعت ب  
 يسنجلا ّشرحتلا عاونأ ت  
 ؟يسنجلا ّشرحتلا ةهجاومل ةيرشبلا دراوملا تارادإ جاتحت اذامل ث  
 ّشرحتلا دوجو نع يصقتلا لئاسو ج  
 ّشرحتلا اياضق ةجلاعم تاءارجإ ح  
  ّشرحتلا اياضق ةجلاعم تاءارجإب اهعابتا بجاولا تاوطخلا   
 يمسرلا ريغ غيلبتلا تاءارجإ خ  
  يمسرلا ريغ غيلبتلا تاءارجإب اهعابتا بجاولا تاوطخلا   
 يمسرلا غيلبتلا تاءارجإ د  
 يمسرلا غيلبتلا تاءارجإب اهعابتا بجاولا تاوطخلا   
 ةيبيدأتلا ريبادتلا ذ  
 ةيبيدأتلا ريبادتلا تاءارجإب اهعابتا بجاولا تاوطخلا   

 ّشرحتلا اياضق ةرادإ ةيلمع ةيرس ر  
 شرحتلا اياضق ةرادإ ةيرس نامضل اهعابتا بجاولا تاوطخلا   
  ّشرحتلا نم ةياقولا ز  
 شرحتلا نم ةياقولل اهعابتا بجاولا تاوطخلا   
 نزاوتلا قيقحتل ءادألا ةرادإ ٧ 
 ءادألا مييقت ةرادإ ةيجهنم يف اهعابتا بجاولا تاوطخلا أ  
 قيقحت زيزعتل زفاوحلا رودو ءادألا مييقت يف ينمضلا زييمتلا ىلع بلغتلاو يعولا زيزعتل اهعابتا بجاولا تاوطخلا ب  

 نزاوتلا
  نازاوتلا قيقحتل يعارم ءادأ مييقتل بيردتلاو ريوطتلاب اهعابتا بجاولا تاوطخلا ت  
   ءادألا نيسحتل ةيباجيإ لمع ةفاقث قلخل اهعابتا بجاولا تاوطخلا ث  
 نزاوتلا قيقحتل زفاوحلا ةرادإ ٨ 
 نزاوتلا قيقحت زيزعتل زفاوحلا رود أ  
  زفاوحلا عاونأ ب  
  زفاوحلاو تآفاكملا جمانرب ميمصت ت  
 نزاوتلا قيقحتل زفاوحلا ةرادإب اهعابتا بجاولا تاوطخلا ث  
  نرملا لمعلا تاءارجا ٩ 
 نزاوتلا قيقحت يف نرملا لمعلا ايازم أ  
 نزاوتلا قيقحتل نرملا لمعلا تاءارجإب اهعابتا بجاولا تاوطخلا ب  
  نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحتل ةيرشبلا دراوملا ةرادا زاجنا ىدم مييقتو ةعباتملا ضارغال تانايبلا ليلحت ١٠ 
 نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحت ىدم نع مييقتو ةعباتملا راطإب اهعابتا بجاولا تاوطخلا أ  
 


