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  ٢٠١٢سرام  ٢٠
  

  ةيقوقح ةمظنم ٣٧نم ةركذم 
  كرتشملا يبرعلا نواعتلا ريوطت لوح

  

 يميهاربإلا رضخألا /ديسلا يلاعم
  كرتشملا يبرعلا نواعتلا ريوطت ةنجل سيئر
  ةيبرعلا لودلا ةعماج  
  

   ؛دعبو.. امارتحاو ةيحت
اـنتيؤرو اـنئارآب مكدـيوزت ةـصرفب هاندأ نوعقوملا      ناسنإلا قوقح لاجم يف ءاطشنلاو تاسسؤملا بحرت

مايقلل ةماهلا ةصرفلا هذه تيوفت مدع بجي هنأ ىرنو ،ةيبرعلا لودلا ةعماج ةموظنمو لمع ريوطت صوصخب 
مـئالتو ،رصعلا بكاوت ةيقيقح تاحالصإ هاجتاب   لعفلاب ةيبرعلا لودلا ةعماج كرحت نمضت ةيقيقح ةعجارمب
نم ددع يف اهب ةعماجلا موقت يتلا ةريخألا تاكرحتلا نم رهظي امك اهسفنل هريوطتب  ةعماجلا موقت يذلا رودلا
ا ةردابملا هذه يتأت. ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلاب ةبلاطملا معد راطإ يف ةيبرعلا نادلبلا ـ أا دانتس   ىـلإ ا ضي
 مويللةعبارلا  ىركذلا ةبسانمب ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا يبرعلا ليبن ديسلا يلاعم هب ىلدأ يذلا نايبلا
إلا قوقحل يبرعلا قاثيملا نأب اهرارقإوناسنإلا قوقحل يبرعلا  ناسن،  ريياـعملا   لكب ءافيإلا نع ارصاق لظي
قفتت روصب هليدعتو هتعجارم نأوناسنإلا قوقحل ةيلودلا  ،  بلطم حبصأ ةيلودلا قيثاوملا عم اـن  نكمي ال احلم ا
  .هلامهإ وأ اهنع يضاغتلا
  

  :ةيلاتلا زئاكرلا ىلع ديكأتلاب ًالوأ ءدبلا دون انه هذه انتيؤر مدقن ذإو
اـهتيامحو اهنامضو   ناسنإلا قوقح ىلإ مويلا ىتح ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيم ريشي ال ،نوملعت امك •
هذه نأ الإ ٢٠٠٥و ٢٠٠٤يف قاثيملا ىلع تاليدعتلا ضعب  ءارجإمغرو . ةعماجلا فادهأ دحأكو ةيعجرمك  ،

ثادحتـسا ىـلإ ةفاـضإلاب سلجملاو ةمقلا رودو تيوصتلاب قلعتت ةيئارجإ رومأ ىلع ترصتقا تاليدعتلا    
ناـك قاـثيملا ىلإ    ناسنإلا قوقح ةفاضإ ةرورض لوح اًقباس يرجي ناك شاقن يأ نأ الإ. يبرعلا ناملربلا
نأ ىرـن اـننإ دـكؤن انهو    . ةماع كرتشملا يبرعلا لمعلا ريوطتو ةعجارم ةيلمع يف رظنلا نيح ىلإ لجؤي

إلا قوقحب فارتعالا هاجتاب ا   .ةيخيرات ةصرف وه ةعماجلا قاثيم يف حيرص لكشب ناسنمدق كرحتلل مكلمع
 

إلا قوقح لاجم يف نيلماعلا ءاطشنلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ا •  ديازتم ا   ةقطنملا يف ناسنددع نإ
بلطتي ال اذه نأ ىرن اننكلو ،ةعماجلاو مهنيب قبس امم رثكأ ةيلمعو ةيجيتارتسإ ةقالع ريوطت ةرورض نوري 
عـم اهتقالعل ةديدج ةيؤر ةعماجلا ىنبتت نأ ا    ضيأ لب ،ةعماجلا عم اهلمعو اهتقالع تاسسؤملا روطت نأ طقف

لخادـت ريوـطت ةـيفيك لوح قاطنلا     ةعساو تاراوح ءارجإ ددصب اننأ مكمالعإ انه دونو. يندملا عمتجملا
 .ةعماجلا ةموظنم عم ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلماعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا
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اـ     ناسنإلا قوقح ةيامح لجأ نم ةعماجلا لمع نوكي نأ يرورضلا نم •  مئاوم ةـيبرعلا لودـلا يف
بستكملا ةربخلا نم كلذب ا  ةـيامح تايلآ روطت لالخ ة  ديفتسم دمألا ةليوط ةيؤرو ةلحرملا تابلطتمو ،رصعلل

 .يلودلاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع ناسنإلا قوقح
 

تاـمازتلالاب كرتـشملا يبرعلا لمعلا ريوطتو ةعماجلا حالصإ طبتري نأ مهملا نم هنأ ا    •  ضيأ ىرنو
تحت يتلاناسنإلا قوقحل ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالا ىلع مهتقداصم بجومب ءاضعألا لودلا ىلع ةبترتملا م ، 

اـ    ضيأ امنإو طقف ينطولا ىوتسملا ىلع سيل ،كلذ لجأ نم تاءارجإ ذاختاو قوقحلا مارتحاو نامض مهيلع
 .ةيلودلاو ةيميلقإلا تايوتسملا ىلع

  :ةيلاتلا ةددحملا تاحرتقملا ءادبإ انه دون كلذ ىلإ دانتسالابو
  

 :ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم ةعماجلا ةقالع .١

عمتجملاـب ةعماجلا ةقالع حالصإ وه حالصإلا اهيلع موقي نأ بجي يتلا ةيساس  ألا زئاكرلا دحأ نأ ىرن اننإ
تالوحتلا يف رود ةعماجلل نوكي نأ لقعي الف . ديدج ىحنم يندملا عمتجملاب ةعماجلا ةقالع ذخأت ثيح يندملا

هذه نم ضعب يف يندملا عمتجملا ةراشتسا ا  رومألا  ضيأو كلذب يندملا عمتجملا تابلاطم معدو ،ةيطارقميدلا
ريياـعمو تايلآ عضتل يندملا عمتجملا عم اهتقالع ىحنمل يقيقح رييغتب ةعماجلا موقت نأ نودب انايحأ ةماهلا  

  .ةعماجلا تائيه عيمجب طبترت ةرمتسم ةقالع نمضتو ةيفافشلا ىلع موقت ةحضاو
  

تاـمظنم اـهب   عـتمتت ةيقيقح ةيراشتسا ةفص ثادحإ لجأ نم اهتاءارجإ لدعت نأ ةعماجلا ىلع بجي انهو  
، عمتجملا كـلذ يـف امب ةعماجلا تائيه    ةفاك ىلإ هتيؤر يندملا عمتجملا ليصوت ةيناكمإ نمضت ثيح يندملا

. ةـيلودلا ةـنامألاو ناملربلاو يعامتجالاو يداصتقالا سلجملاو ةفلتخملا ةيرازولا سلاجملاو سلجملاو ةمقلا  
ةفص سيلو (ةيراشتسا ةفص ءاطعإل ةعبتملا ري ياعملا يف رظنلا ةعماجلا ديعت نأ يرورضلا نم كلذ نامضلو

لالـخ مـهئارآ ءادـبإ وأ تالخادـم ةـيأب ماـيقلاب تامظنملل حمست ال يتلاو ،نآلا لاحلا وه امك بقارم       
تاـمظنملل حامسلا بجي ثيحب نآلا عبتم وه امع ةديدجلا ريياعملا فلتخت نأ يرورضلا نمو  ). تاعامتجالا
نودـب ةفصلا هذه ىلع لوصحلا نم  ) ىرخألا تالاجملا نم يأ وأ( ناسنإلا قوقح لاجم يف ةقيقح ةلماعلا

 ، يلحملا نوناقلا بسح ةلجسم ةسسؤملا نوكت نأ طارتشا وأ ةسسؤملا لمع لحم ةلودلا ةقفاومل كلذ عاضخإ
تاـيعمجلا ليكشتو عمجتلا ةيرح ديقي لاز ام ةيبرعلا لودلا نادلب نم ا    ريبك ا  ددع نإف نوملعت امك هنأ ثيح

ةعبتملا تاءارجإلا يه هذه نأ ةراشإلا ردجتو . يلودلا نوناقلا بسحب لودلا هذه مازتلال فلاخمو عساولكشب 
  .ةيراشتسالا ةفصلا حنم صوصخب يقيرفألا داحتالاو ةدحتملا ممألا يف نآلا
  

ةـعماجلا تاـئيهل ةيمـسرلا تاـسلجلاو تاـعامتجالا روضح ةيموكحلا ريغ تامظنملل حامسلا بجي امك      
نامضل تايلآ داجيإ يرورضلا نم هنأ امك . تاظحالملاو يأرلا ءادبإو اًقبسم ةينعملا داوملا ىلع عالطضالاو
  .ةفلتخملا تاعامتجالا لامعأ لوادج ىلع ةعوضوملا رومألا لوح ةيموكحلا ريغ تامظنملل عامتسالا
  
  
  
  
  
  



3 
 

 ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا .٢
  

قوقح عاضوأ يف ثحبلل ا  نم ةلكشم ةنجل يه ةمئادلا ةنجللا ،نوملعت امك  يرود عمتجت ءاضعألا لودلا يلثمم
مل ةنجللا نأ الإ . ةيعرفلا ةنجللاب فرعت ءاربخلا نم ةعومجم اهلمع يف ةنجللا دعاسيو. ةقطنملا يف ناسنإلا
لودـلا نـم ددـع يف     ناسنإلا قوقح عاضوأ عم بسانتتو ةيلمعلاب فصتت ةيرذج تارارق نآلا ىتح ذختت
  .ةيبرعلا
  

 ، ةـعماجلا سـلجم ىنبت دق ناك دقل   . اهلمع تايلآو ةنجللا رودل ةيقيقح ةعجارم يرجت نأ يرورضلا نماذل
راذآ يف ا  ةـنجللا رودل ةيلعف ةعجارم لوح تاحرتقم دادعإ ىلإ ةماعلا ةنامألا هيف وعدي   ٢٠١١سرام /رارق

يندـملا عـمتجملا تاسسؤم ةراشتساب    ةماعلا ةنامألا مقت مل هنأ الإ. اهل ةعباتلا ةيعرفلا ءاربخلا ةنجلو ةمئادلا
عامتـسا ةـيمهأ ىلع مكلالخ نم دكؤن انه نمو   . تاحرتقملا هذه دادعإ لبق ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلماعلا

اذـهب تارارق ةيأ ذاختا لبق ةنجللا لمع ريوطت تالاجم لوح مهئارآو ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىلإ سلجملا  
  .كلذ لوح ةددحم تاحرتقمو ةيؤر ميدقتب موقن نأ دادعتسا ىلع نحنو ،صوصخلا
  

نيررـقم نيـيعتب ةـنجللا أدبت نأ ةرورض وه تالاجملا هذه مهأ دحأ نأ ىرن اننأ نآلا ديكأتلا دون اننأ الإ    
 ناـسن إلا قوقح اياحض نم ىواكش مالتسا ةيحالص مهيدل نوكي ةددحم عيضاوم لوح لمع قرف وأ نيصاخ
داحتالاو ةدحتملا ممألا ماظنب ةوسأ مهصصخت ديق عيضاوملا يف ةقلعت ملا ناسنإلا قوقح لوح قيقحتلاو ًةرشابم
وأ ةـقطنملا ينطاوـمل حمـست ةيبرعلا لودلا ةعماج يف ةيلآ نآلا ىتح دجوي ال هنأ ةراشإلا ردجت    . يقيرفألا
ةفـص ةمئادلا ةنجللا لمع ءاطعإ ىلع اذه دعاسيسو  . ةعماجلل ًةرشابم مهتوص ليصوت ةيناكمإ اهيف نينطاقلا
لكـشب   ناسنإلا قوقح ريوطتو ةيامح يف ةعماجلا لمع ىلع يباجيالا عفنلاب دوعيس يذلا رمألا ،رثكأ ةيلمعلا

  .ماع
  

ثـيحب ةمئادلا ةنجللا يف لودلا يلثمم ةكراشمل ةماع ريياعم كانه نوكي نأ يرورضلا نم هنأ ىرن اننأ امك  
ةـيلودلا ريياـعملاو    ناـسن إلا قوـقح لاـجم يف   ةربخ مهيدل صاخشأ نم ةلكشم ةنجللا نوكت نأ بجي هنأ

  .ةيميلقإلاو
  

هـنأ الإ  . ناسنإلا قوقح ةرئاد يه ةماعلا ةنامألا يف اهلمع يف ةنجللا معدب ةفلكملا ةئيهلا ناف ،نوملعت امكو
نـم اذـل   . صاخشأ ةعضب اهب نيلماعلا ددع زواجتي ال ثيح يفاكلا مقاطلا اذه انموي ىتح ةرئادلا ىدل سيل
إلا قوقح لاجم يف ةيلاع ةربخ اذ مقاط دوجو نامض اوم ةدايز يرورضلا   ناسنضيأو ،ةيحان نم ةرئادلا درا
 نامـضل  ةـلاعفلا  لبـسلا  لـضفأ  لمشت دمألا ةليوط ةيجيتارتسا ىلع لمعلا ةعرسوةرورض  ىلإ ةفاضإلاب
  .ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةكراشم
  

 :ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللا .٣
  

ذـيفنت ىلع فارشإلاب   -ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا بجومب-ةفلكملا يه  ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللا
  .فارطألا لودلا لبق نم قاثيملا
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ةنجللا ديوزت كلذ يف امب ةنجللا عم اهتقالعو ةيموكحلا ريغ تامظنملل رود ىلإ يبرعلا قاثيملا ريشي ال  
ا . فارطألا لودلا يف ناسنإلا قوقح عاضوأ لوح ريراقتب ضيأ ةيلودلا تايقافتالا نم ا  ددع نأ ةراشإلا ردجتو

تايقافتالا هذه ذيفنت ىلع ةفرشملا ناجللا تماق هنأ الإ ،ةيموكحلا ريغ تامظنملل رودل ركذ يأ اهب دري ال 
ناجللا لمع عم لخادتلا يف ةيموكحلا ريغ تامظنملل ا  عساو اً  نأ الإ  .رود تطعأ اهنأ ثيحب كلذ حيضوتب

ريغ تامظنملا عم اهتقالع نآلا ىتح حضوت مل قاثيملا ذيفنت ىلع ةفرشملا  ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللا
 ةعرسو ةنجللاو تامظنملا نيب ةءانب ةقالع ريوطت حالصإلا ةيلمع نمضت نأ يرورضلا نم كلذل. ةيموكحلا
ام ب ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةكراشم نامضل ةلاعفلا لبسلا لضفأ لمشت دمألا ةليوط ةيجيتارتسا ىلع لمعلا

تامولعمب ةنجللا تامظنملا دمت نأ ةيناكمإو بسانملا تقولاب لودلا ريراقت ىلع تامظنملا عالطضا نمضي 
ةنجللا تاسلجل ةيموكحلا ريغ تامظنملا روضح ا   ضيأو ،لودلا ريراقت ةعجارم ةيلمع يف اهدعاست ريراقتو

ةقالعلا هذه حيضوتب ةنجللا موقت نأ يرورضلا نمو امك . ةينلع تاسلجلودلا ريراقت ةعجارم تاسلج لعجو 
  .ةينلعو ةلصفم ةقيثو يف تاءارجإلاو

 

كلذو  ناسنإلا قوقح ةرئاد نع ةلصفنم ةيراتركس يه ةماعلا ةنامألا يف اهلمع يف ةنجللا معدب ةفلكملا ةئيهلاو
ةعـضب نيلماعلا ددع زواجتي ال ثيح يفاكلا مقاطلا ةيراتركسلا هذه ىدل سيل هنأ الإ  . ةنجللا لالقتسا نامضل
دوجو نامض اضيأو ،ةيحان نم ةيراتركسلا دراوم ةدايز يرورضلا نم هنأ ا . صاخشأ  ضيأ انه ىرن اننإف اذل

  .ناسنإلا قوقح لاجم يف ةيلاع ةربخ اذ مقاط
 

. ةينورتكلا ةحفص لالخ نم اهيلإ لوصولا لهسي ةينلع ةنجللا لمعب ةقلعتملا قئاثولا نوكت نأ يرورضلا نمو
ةـيأ ىـلع يوتحت ال اهنأ الإ ،ةعماجلل ينورتكلالا عقوملا ىلع ةنجلل ةلقتسم ةحفص لعفلاب كانه هنأ مغرو   

ةـيماتخلا ةـنجللا تاظح   المو ،لودلا ريراقت ،ريراقتلا ميدقت تاداشرإ ،ةنجللا لمع تايلآ كلذ يف امب قئاثو
نامض لجأ نم هاجتالا اذه يف ا . اهلمعب ةقلعتم ىرخأ قئاثو ةيأ وأ ةيونسلا اهريراقتو  عيرس كرحتلا بجي اذل
  .ةنجللا لمع ةيلاعفو ةيفافش

  

 يبرعلا ناملربلا .٤
  

ةفاـضإ نأ  دقتعن اننإو . ناملربلا لمعل يلخادلا ماظنلا رارقإب ٢٠١١يف ةعماجلا سلجم ماق دقل ،نوملعت امك 
اـ  . رثكأ لاعفو يلمع لكشب مدقتلل ةصرف وه ةعماجلل ةئيهلا هذه  ماه ا  رود ناملربلا بعلي نأ نكمي هنأ ىرنو
  .ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت يف
  

عـم اـهنيناوقل لودلا ةمئاوم ةيفيك لوح ةيداشرتسا ريياعم رادصإب ناملربلا موقي نأ ًةيادب يرورضلا نمو   
نـم ددـع ةـعجارمب ناملربلا موقي نأ بجي امك    . ةيلودلا تايقافتالا ةقداصم نع ةبترتملا ةيلودلا اهتامازتلا
  .ناسنإلا قوقح ريياعم عم اهتمئاوم نامض لجأ نم ةعماجلا اهانبتت يتلا ةيداشرتسالا نيناوقلا
  

ناملربلا لمع يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا رودل ا  كلذ حيضوت بجي اذل . حيضوت يلخادلا ماظنلا يف دجوي الو
ريغ تامظنملا روضح ةيناكمإ كلذ يف امب ،ةلاعفلاو ةيباجيالا ةقالعلاو ةيفافشلا نمضت تايلآ داجيإ لالخ نم 

  .تامولعملا ىلع لوصحلاو تالخادملا ميدقتو ناملربلا تاسلجل ةيموكحلا
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  تامولعملا ىلإ لصوتلا .٥
  

ريراـقتلاو تارارقلاـف ،ةعماجلا لمع لوح   تامولعمل يندملا عمتجملا لصوت ةبوعص كانه ،ا ًقباس درو امك
ا  رخأتم بلاغلا يف كلذ نوكيف ةينورتكلالا ةحفصلا لالخ نم ترفوت نإو ةرفوتم ريغ ا  بلاغ ىرخألا داوملاو
اهيف امب ةفلتخملا تاهجلاو فارطألاو ةيبرعلا لودلا ةعماج نيب ةلاعف ةقالع مامأ اًقئاع لكشي يذلا رمألا ا   دج

  .ةيموكحلا ريغ تامظنملا
  

ىرـن اننأ ثيح اهنودعت يتلا تايصوتلاو ريراقتلا يف اهب ذخألا متي نأو ،ةديفم هذه انتاحارتقا اودجت نأ لمأن  
  .ناسنإلا قوقح ةيامح يف رثكأ ةيلاعف لجا نم ةعماجلا لمع ريوطتل ةيزكرم نوكتس تاحرتقملا هذه هنأ

  مارتحالارفاو عم 
  

  ةعقوملا تامظنملا
 

    :ةيميلقإلاتامظنملا 
  ناسنإلاقوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم  .١
  )دنأ(ةيمنتلل ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش  .٢
 ناسنإلا قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا .٣
 يئانجلا حالصإلل ةيبرعلا ةمظنملا .٤
    :رصم
  ةيلامعلاو ةيباقنلا تامدخلا راد .٥
  ءانجسلا ةدعاسمل ناسنإلا قوقح ةيعمج .٦
  ناسنإلا قوقحلةينوناقلا ةدعاسملا ةعومجم  .٧
  ةيعامتجالاو ةيداصتقالاقوقحلل يرصملا زكرملا  .٨
  )تكأ(ةيمنتلا لجأ نم ةمئالملا  لاصتالالئاسو زكرم   .٩

  ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا .١٠
  ةديدجلا ةأرملا ةسسؤم .١١
 ةيوسنلا تاساردلل ةرظن .١٢
  ةيعمتجملا ةكراشملاب ضوهنلل ةيرصملا ةيعمجلا  .١٣
  ريبعتلاو ركفلا ةيرح ةسسؤم .١٤
  ةلوفطلا عاضوأبضوهنلل ةيرصملا ةسسؤمل ا .١٥
  :نيرحبلا

  ناسنإلا قوقحل نيرحبلا بابش ةيعمج .١٦
  ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم .١٧
 ناسنإلا قوقحل ةينيرحبلا ةيعمجلا .١٨
 ينيرحبلا يئاسنلا داحتالا .١٩
  يلامعلا داحتالا .٢٠
 ةينيرحبلا نييعامتجالا ةيعمج .٢١
  ةيفافشلل ةينيرحبلا ةيعمجلا .٢٢
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  ةيئاسنلا لاوأهيعمج  .٢٣
  نيرحبلا ةاتف ةضهنهيعمج  .٢٤
  :ةيبرغلا ءارحصلا و برغملا

  ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا .٢٥
  ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةئيهلا .٢٦
  ةيبرغملا ةلودلا فرط نم ةبكترملا ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا اياحضل ةيوارحصلا ةيعمجلا .٢٧
 :ةيدوعسلا

  ةيدوعسلاب الوأ ناسنإلا قوقح ةيعمج .٢٨
  :نادوسلا

  نادوسلا) رهج( ناسنإلا قوقحل نويفحص .٢٩
نادوسلاةيرشبلا ةيمنتلاو ةرانتسالل نالدع متاخلا زكرم .٣٠  ،  
  :سنوت

 سنوت يف ناسنإلا قوقحو تايرحلا مارتحا ةنجل .٣١
  ناسنإلا قوقحل ةيسنوتلا ةطبارلا .٣٢
  :ايبيل

  ايبيل -ةلادعلا لجأ نم نوماحم .٣٣
  :نانبل

  نانبل -ناسنإلا قوقحل ةينيطسلفلا ةمظنملا .٣٤
  نانبل ،لماع ةسسؤم .٣٥
  نانبل - يناسنإلا قحلاو ناسنإلا قوقح ةسسؤم .٣٦
   :نميلا

  ةيطارقميدلا تايرحلاو قوقحلا نع عافدلل ةينميلا ةمظنملا .٣٧


