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 . كومو و2253 ا ا ا يسوريفلا قيوستلا لبقتسم

 ان و مخفر ع ودم م فوم كو اذوع كوب ةشقانملل ةلئسا

 يناثلا لصفلا

 211 ا ما يأرلا ةداق عم لماعتلا تايجيتارتسا
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 م د ا ا ا رشنلا لئاسو ةيمها

 0011 1 1 ب7 ةكراشملا ةيلباق

 222111110111111 ةلاسرلا ةكراشم بابسا

 0 ع ايا ةكراشملا ةيلباق تاددحم

 ل 1 7 للا لوصولا ةيلباق

 ب 1 ا لثمالا لوصولل حاجنلا لماوع

 0 ةيجيورتلا ةلاسرلا لوصو سايق بيلاسا

 10 ل ا ال ةشقانملل ةلئسا

 وبدعم كافكا اذ مي اطس دج يناثلا لصفلا عجارم

 ثلاثلا لصفلا

 يسوريفلا قيوستلل ةادأك ةقوطنملا ةملكلا

 دم ند يار وحد ردح واود وو 7 و ةقوطنملا ةملكلا موهفم

 111111 ز ؤ]ز ] ز] ]ز]ز]ز]زؤز ]ز] | ] ] ] ] ] ] ] ]ز ز ز]ز ]ز| |ز]ز ]0 0 ةقوطنملا ةملكلا ةيمها

 د22 سس اا ع ةقوطنملا ةملكلا ىلع ةرثؤملا لماوعلا

 11 ةقوطنملا ةملكلا تايدحن

 11111 ]ؤ] ] ] 113 ز ز ز] زؤ ةقوطنملا ةملكلا راشتنا

 أذ ةقوطنملا ةملكلا يف لخدتلا

 01217111011 ]1 ]1 ]1 111111ز ز ز زذز ز زة ز زؤز] ز] ] ةقوطنملا ةملكلا ردصم

 7 وو كيرلا! ءاراراو كارلو الاودي اياك حقل ةقوطنملا ةملكلا زيكرت

 ا ةشسقانملل ةلئسا

 ا ا ا ثلاثلا لصفلا عجارم

 عبارلا لصفلا

 يسوريفلا قيوستلا تالمح

 لذ اكن رايك فوم يسوريفلا قيوستلا ةلمح طيطخت لحارم



 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا
 تت م و

 م ىسوريفلا قيوستلا تالمحل طيطختلا بيلاسا

 1 3 ةيقيوستلا تالمحلا طورش

 ؟ ب1 ا ايدك دمر يد ف ىد يع ود اك يسوريفلا قيوستلا تالمح ةينازيم

 اقاريو دوس يسوريفلا قيوستلا تالمح حاجب تاموقم

 ا يسوريفلا قيوستلا ةلمح حاج سايق

 211100 يسوريفلا قيوستلا تالمح حاجنل ةماع سسا

 ا يسوريفلا قيوستلا تالمح حاجب تاقوعم

 ووو ت1 ا اا اا يسوريفلا قيوستلا تالمحل جذامن

 وجت او ا تاج نارا بم رايي ووو ا 8ادتع ال71 عءط عورشم

 11111100 2008 ةيباختنالا 03503 ةلمح

 2 و 1 و ع مو 1آ11018311 عقوم

 0 0001077 181/41 ةكرش

 1 ا 0101210 21101[51عآع5 ةكرش

 1100 ل00 ا انا عع 141286 ةلمح
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 ارد وسر ووو (قدحما يبيد) رجتم

 ل ا ا ا (5ع8101ع6 ةكرش

 ا ا اوم معو عمو ل ا لا 102116965 ةكرش

 ا ل م ةشقانملل ةلئسا

 اتا 1 ا دولا ل ا عبارلا لصفلا عجارم
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 تنرتنالا ربع يسوريفلا قيوستلا يف ةيجيورتلا ةلاسرلا راشتنا

 يسوريفلا قيوستلا يف رخا ىلا صخش نم ةيجيورتلا ةلاسرلا راشتنا

 هاا ©6109 هز © اهو 5 ١ "99 4267© 1 >> ©. © للا مه 5 ها ظيفح هللا ف

 ميزو )7 ج © ه4 41 جا 2195© . 4. ج ج06 "© ىف جاه" ج١ ه . ه2 15 "تيا

 ورع ع هنن مورق 52 23 ين عوبسالا فصتنتم ةلاسرلا ةدهاشم ةمسسن

 راهنلا فصتتنم ةلاسرلا ةدهاشم ةبسن

 فطاعتلا ريثت ةينالعا ةلاسر جذومن

 ... فوخلا ريثت ةينالعا ةلاسر جذوفن

 05-2 ةئجافم ةينالعا ةلاسر جذومن

 اب قدا ةجهبم ةينالعا ةلاسر جذومن

 د هيجابأ وأ وجي ةنزحم ةينالعا ةلاسر جذومن

 .. بضغلا نع ةينالعا ةلاسر جذومن

 زثئمشم ىوتحم تاذ ةينالعا ةلاسر

 و1497. 2 بتقإ © 65 21ج جدن اج هي. مه ساده 0" ©" 23195 35م1 د

 م 0 ١ 0 47 04 3 4 85 حاجب ومو يه“ 8 ود 6 6 الا

 » ©4155 ؟ خيز"© "84ج 15 8 باج و "خير 42ج شيلا هن اي 6 هج. 8 جه اج 5:6 © نه

 1 هيه 90ج مي ه9 سب > [(ك ه0 هت جل © 21ج" ١ قا فل انج وع 1 ا ا 83

 وياج 838 فر" اا © © هذ دي" ني ه ف 79049 كه". 2 20 هاه 41 4

 جارها يف ب 5: 85 "99 565831 قدا هنا هي و "جج جو: هن ا "9 نجي هع ١ ىف ١و

 8 + 813 6 نه © اج! ج ىت'" وبان 5 >> 6١ ت15 كت ه5 هه 55 هي لا نحول

 51 6 017 7 9 166 نا 37 1 رج اج وللا تاراج اج + حو ع" تاهو كوس ١ ىي "يبااو

 1 اهيف ةرثؤملا لماوعلا مهاو لوصولا ةيلباق

 766 ©7710 8 ه ءوح 5 6085© "© 'رظر( 6:9: © نك "حكرا ه١ هى" هي يأ 050 ةقوطنملا ةملكلا راشتنا

 1011111000 يسوريقلا قيوتسعلا ةلمدل طيطختلا لحارم



 ه-ت5ع1خقز1

 َيَدْلاَو + ةيويلاو ةرصامملا :ةيقيزستلا ميهافملا نم ىسوريفلا قيوستلا دعي
 ىلع تاكرشلا تربجا يتلاو ةرمتسملا ةيجولونكتلا تاروطتلا ببسب زرب

 ديفتستو اهعم مئالتتو تاروطتلا هذه بكاوتل يديلقت ريغ بولساب ريكفتلا
 . نيلمتحملا نئابزلا بسكو نييلاحلا نئابزلا عم لصاوتلل اهنم

 هب هيعو ةدايزو ميركلا ئراقلل يسوريفلا قيوستلا ميدقت نافلؤملا لواح
 اذه يوتحي ثيح. اهماجحا فلتخمب تاكرشلا حاج يف هتيمها حيضوتو
 قيوستلل ةيساسالا عيضاوملا فلتخم تشقان لوصف عبرا ىلع باتكلا

 ًالوصو هتاودا نم ةاداك ةقوطنملا ةملكلا ىلا هرصانع و هموهفم نم يسوريفلا
 ةيسوريف ةينالعا تالمحلا جذامنب

 ةدع شقانو يسوريفلا قيوستلا ميهافم مها لوانت لوالا لصفلا
 حرش ميدقت عم هرصانع لوانتف يناثلا لصفلا اما « هب ةطبترم تاعوضوم

 هتاودا دحأك ةقوطنملا ةملكلا حرشف ثلاثلا لصفلاو ءرصنع لك نع ضيفتسم

 قيوستلل ةريهش تالمح ةدع ضرع ريخالاو عبارلا لصفلا امنيب . ةيساسالا
 .. نسوريفلا

 نوكت نا ىلع انصرح دق «مكيديا نيب باتكلا عضن يذلا تقولا يف انناو
 باتكلا اذه يرثي نا نيلماء ةلثماو براجتب ةموعدمو ةحضاوو ةلهس هتادرفم
 يسوريفلا قيوستلاك عتمم عوضوم نع ةيقيوستلا تامولعملاب ةيبرعلا ةبتكملا
 ةمداقلا ةعبطلا ىف اندعاست تاحرتقم ةيا وا ءانب دقن ياب رورس لكب بحرنو
 آ يقيوستلا لمعلل َنيْسَراَعملاَو ءازعالا ءارقلل ةدئافلا قيقحت ءارو ًايعس
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 تاظحالملا ءادبا ىف ددرتي ال ناو ٌئراقلا ىدل اضرلا باتكلا ىقلي نأو ةيملعلا

 . هدحو هلل لامكلاف يلبقتسملا بيوصتلاو ليدعتلل

 نافلؤملا
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 لوألا لصفلا

 ةيساسا ميهافم / يسوريفلا قيوستلا

 نيثحابلا نم ريبك ددع هلوانت :ةيضاملا تاونسلا لالخ
 ةكرشلل ةبسنلاب وهف !قرظنلا هراطا ليكشت يف اومهاسو

 ' ةبسنلاب اما تاعيبملا ةدايزل ةفلكتلا ةليلق و ةعيرس ةليسو
 ' ةشقانمو ةيراجت تانالعا ةدهاشمل ةعتمم ةليسو وهف نئايزلل

 00-7 2١ متيس لصفلا اذه يف :براقالاو ءاقدصالا عم اهاوتحم

 ا 00/// ميدقت ضرغل عسوم لكشب يسوريفلا قيوستلا موهفم لوانت
 2 . ميركلا ٌئراقلل ةلماش ةروص



 لصفلا تايوتحم

 يسوريفلا قيوستلا موهفم 1-1

 يسوريفلا قيوستلا ةءاشن 1-2

 يسوريفلا قيوستلا جيزم 1-3

 يسوريفلا قيوستلا سسا 1-4

 يسوريفلا قيوستلا فادها 1-5

 يسوريفلا قيوستلا عاونا 1-6

 يسوريفلا قيوستلا دئاوف 1-7

 يسوريفلا قيوستلا يف ةلاسرلا 1-8

 يسوريفلا قيوستلا يف لاصتالا 1-9

 يسوريفلا قيوستلا تاريثأت 1-0

 يسوريفلا قيوستلا تايجيتارتسا 1-1

 يسوريفلا قيوستلا يفراشتنالا 1-2

 يسوريفلا قيوستلا يف زفاوحلا1-3

 يسوريفلا قيوستلا تابلطتم 1-4

 يسوريفلا قيوستلا ةيمهأ 1-5

 يسوريفلا قيوستلا رطاخم 1-6

 يسوريفلا قيوستلا رطاخم ةجلاعم 1-7

 ىرخالا هيقيوستلا تاحلطصملا ضعيو يسوريفلا قيوستلا نبي فالتخالا 1-8

 يىسوريفلا قيوستلا ليقتسم 1-9
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 لوألا لصفلا
 ةيساسا ميهافم / يسوريفلا قيوستلا

 يسوريفلا قيوستلا موهفم

 لماك وحن ىلع يطغت يهف «ةلماك ةيروطاربما مويلا تنرتنالا ةكبش ربتعت
 ربع اهطويخ دتمتو «يبونجلا بطقلا ىلإ يلامشلا بطقلا نم ضرالا ةحاسم
 تاكبشلاو تابساحلا نييالم نع ةرابع ةطاسبب ىهف ةيعانطصالا رامقالا تارشع

 اممو .1ءم/1م لوكوتوربل ًاقفو ضعبلا اهضعبب ةلصتملاو ملاعلا لوح ةرشتتنملا
 تاكرشلل حيتي ةليدب قيوست ةانقك تنرتنالل ميلسلا مادختسالا نا هيف كشال

 همادختسا ىمانتو ةينورتكلا قوس مويلا تنرتنالا حبصا دقف نئابزلا عم لصاوتلا

 (! . اهعاونا فالتخا ىلع تاكرشلا لبق نم رظنلل تفال لكشب

" 

 :(© تالا اهنم ركذنو ةددعتم قيوستلا لاجم ىف تنرتنالا تامادختساو

 ىعولا ةدايز لالخ نم تاعغسنملا مجح ةدايز ىف مها : :تاعححملا

 .طخلا ىلع ءارشلا نيكمتو ءارشلا تارارق معدو ةيراجتلا تاماللعلاب

 نيرخالا ىلع ريثأتلل ةركتبم ةليسو تنرتنالا ربتعي : ةيقيوستلا تالاصتالا .
 . يجيورتلا جيزملا ليعفت يف ةمهاسملاو

 نم ةيلاع تايوتسم قيقحت ىلإ ىدأ تنرتنالا مادختسا : نئابزلا ةمدخ .

 يذلا ىوتسملا ىلإ ةمدخلا ةيقرت يف مهاسي هنال نئابزلا دل ان فرلا

 . هن وعف وني

 تامولعملا رشنل ةليسوك تنرتنالا مادختسا نكمي : تاجتنملا نع رابخالا ثب .
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخ دم - يسوريفلا قيوستلا

 ترهظ «هيلع نئابزلاو تاكرشلا دامتعاو تنرتنالا مادختسا يمانت عم

 ركذ عم :«تنرتنالا ىلع دمتعي يذلا يسوريفلا قيوستلا دوجو ىلإ ةجاخلا

 امنا بيساوحلا رمدت يتلا ةيسوريفلا جماربلا هب دصقي الف ' يسوريفلا ' حلطصم
 مرقي . عسوريفلا راتعتاهجقتاةقيرطير عرس رست يتلا ةاركنفلا ىلإ ةراشالا ىلإ
 تامولغملا رشنب موقت ةكرشلا نا يفو.ةيساسا ةركف ىلع يسوريفلا .قيوسنلا
 باذج ىوتحم دادعا لالخ نم اهب صاخلا بيولا عقوم ىلع اهتاجتتم لوح
 .فدهتسملا رومجلل اهيدقتب بغرت يتلا ةيقيوستلا اهتلاسرل رثؤمو
 .مهفراعم ىلإ ةيقيوستلا ةلاسرلا لقنب نوموقي تنرتنالا ةكبش يمدختسمف

 ىوتحملاب مهرثات ببسب تنرتنالا ةكبش ىلع مهعم نودجاوتملا وا مهئاقدصا

 ةفرعمب متهم ةيقيوستلا ةلاسرلا هل نولقني نم نال وا ةيراجتلا ةمالعلل مهئالوو

 ءاهتاجتنمو ةكرشلا نع ديدجلا

 نم ةعرسب لقتني يذلا سوريفلل يجولويابلا موهفملا نم ةكرشلا ديفتستو

 سوريفلا ىودع لماح نم رشابملا بارتقالا وا كاكتحالا ةجيتن درف ىلإ درف
 ةيقيوستلا ةلاسرلا راشتنا ةعرس فصول سوريفلا حلطصم ةراعتسا تمت ثيح

 موقي مدختسم لك ثيح «ضعبلا مهضعب نيب اهتكراشمب نئابزلا ةبغر ةجيتن

 نع ديزملا ةفرعمب نيمتهملا نم ةلسلس نوكتت يلاتلابو هريغ ىلإ ىوتحملا لقنب
 عئاب ىلإ تنرتنالا ةعبش ىلع نوبز لك لوحتي ثيح ؛«هئارشل يعسلاو جتتنملا

 .©ةمالعلا نع نيرخالل جوري عوطتم
 طسبم جذومن ميدقتو يسوريفلا قيوستلا فصو مت (1-1) لكشلا نق

 مامتهال ةريثموركذتلل ةلباق نوكت نا ىلع دعت يتلا ةلاسرلاب ءادتبا هل

 نم ديدعلا رفوي تنرتنالاو ةمئالم رشن ةليسو رايتخا عم «تنرتنالا يمدختسم

 متي اذه لكو «راشتنالا نوكت ةقحاللا ةوطخلا يلاتلاب وددصلا اذهب تارايخلا

 . بسانملا تيقوتلاو نيبسانملا صاخشالا فادهتسا راطا ىف
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 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 سس ةرسستلا قيوستلا جدومن 12 0 ) لكشلا

 نافلؤملا دادعا نم : ردصملا

 نم اهتكراشمب موقي هناف ةكرشلل ةيقيوستلا ةلاسرلا ملتسي يذلا نوبزلاو
 عقاوم وا ينورتكلالا ديربلا قيرط نع ءاوس جتتنملاب نيمتهملا نئابزلا نم هريغ
 ءارالا لدابت نم ةلاح قلخو تنرتنالا ةكبش ىلع يعامتجالا لصاوتلا

 يتلا ةيلمعلا كلت وه يسوريفلا قيوستلاف اذل جتنملا لوح راكفالاو براجتلاو
 ةقوطنملا ةملكلا لالخ نم نيرخالا ىلإ ةيقيوستلا ةلاسرلا لقن ساسا ىلع موقت

 اهعون نم ةديرفو ةبيرغو مامتهالل ةريثم ةلاسرلا نوكت نا ىلع صرحلاو
 ةوق ةطقن نا ذا نيرخالل هرودب اهلقني ثيحب اهاقلتي نم مامتها بذجعل

 ةفرعمل نوبزلا لوضف ريثت ىتلا ةباذجلا ةفلتخملا هتلاسر ىه ىسوريفلا قيوستلا

 2: نجع ةرلعملا جتنملا نع ديزملا

 ىلإ ةلاسر لاسرا اهلالخ نم نكمي ةيجيتارتسا وهف ةكرشلا رظن ةهجو نم

 ًابلاغو نيرخالا عم اهاوتحم ةكراشمو مهريغل اهلاسرا ىلع مهعيجشتو نئابزلا

 ىلع يوتحت ةينورتكلا طباور وا ويديف «ءتافلم ءهروص ىوتحملا نوكيام
 رظن ةهجو نم ام «ةيديلقت ريغو ةباذج ةقيرطب جتنملا نع ةيليصفت تامولعم

 هعفدي ثيحب نوبزلل ةمهم تامولعم وذ ةيقيوست ةلاسر مالتسا وهف نوبزلا
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 تنرتنالا ةعبش لالخ نم نيرخالل اهرشني نا ىلإ جتنملل يلاعلا هئالو

 © . اهتاقيبطتو

 انتل هنن 9999 99ج ب ونجح 9799 9
 ايل اهل 9 اهل اجل يا اهنا .٠ انتل اهنا انا انتا اهلا اننا اجل ٠ انا ابل ان ان انه

 تنرتنالا ربع يسوريفلا قيوستلا يف ةيجيورتلا ةلاسرلا راشتنا :(2-1) لكشلا

 دمانتعع: [[ةكاعرخز لدغ 5هطامعملعم, 01م2, (2009), طع ا[مصمقعأ 01 الذعدل ١ادي ا ءانصع 0م 8مل

 ماله عمعوذ: 1ع ذمنلزت 01 513155, 10311 نم ]216 1١/7 1 عجلاخ 1 1014 1 8 آل 5 ]ل1 5 5

6 1[ 0 0110 5 

 ةمدختسملا تاحلطصملا دحا وه يسوريفلا قيوستلا نا ىلإ (قداص) راشأ

 ضعبل كحفصت لالخ كفداصت نا نكي يتلاو ينورتكلالا قيوستلا ملاع يف

 «سوريفلا وا رانلاك رشتني يذلا قيوستلا فصول مدختسي ريبعت وهو « عقاوملا

 فيضي يذلا ليمتوه عم ًاطابترا ًالوا تقتشا يسوريفلا قيوستلا ةرابعو

 ةدعاق تمنثو هيلمعتسم لبق نم لسرا ىنورتكلا ديرب لك لفسا ىلإ نالعالا

 ةباقلا ىررط :قخ نالعالا اذه لاستساب ظقن ريك ةخرس ليقزقلا لمطعم
 9مل

 بلغتلل ةقوطنملا ةملكلاب نيعتست ةيجيتارتسا هنا ىلع (150501) هيلإ رظن

 كلذو عيرسلا ميلستلاو ةفلكلا ضافخنا ىلع دمتعتو نئابزلا ةمواقم ىلع

 ثيداحا ريفوتو «تنرتنالا ةكبش لثم تامولعملا ةيجولونكت ىلع دمتعت اهنال
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 يسوريفلا قيوسلا موهمم :لوالا لصفلا

 ربكا ةرهش ىلإ لوصولا ضرغل هتامادختساو حجتنملا نع رظنلا تاهجو لدابتو

 (7 .ةيراجتلا ةمالعلل ىوقا روضحو

 جيردتلاب ثدحت يتلا تاريثأتلا ةلسلس نع ةرابع هناب هنع (761811508) بتك

 ةجيتن ةيراجتلا ةمالعلاب يعولا ثدحي املاح «نكمم ددع ربكا ىلإ لصت نا ىلإ
 مالكلا دلوتيسو رثكا وأ درف ربخيس نوبز لك نأف ةيسوريفلا ةلاسرلا ةدهاشمل

 نأف ناسنالا ضرمي نيحف سوريفلا راشتنا ةيلمعك تنرتنالا تاكبش ىلع

 وه يسوريفلا قيوستلا رهوج كلذل ءاهتطقتلا نم لك ىلإ رشتنت ىودعلا
 مهبراجت ةكراشمو ثيدحلا نوبحي سانلا نا امبو «ةركتبم «ةرهبم ةلاسر دادعا

 لصاوتلا عقاوملا لالخ نم متي ةلاسرلا حرط دجنو .ةيبلسلا وا ةيباجيالا
 . ”يعامتجالا

 نم ةينالعالا هلئاسر رشن يف تنرتنالا ىلع يسوريفلا قيوستلا دمتعي

 نيب يئاقلت لكشب متت يتلا ةيراجتلا ةمالعلا لوح تايكزتلاو تايصوتلا لالخ

 يف نالعالا مهاسيو «ًاينورتكلا ضعبلا مهضعب عم نولصاوتي نيذلا نئابزلا
 اهب مدقت يتلا ةيفيكلاو اهسفن ةكرشلا ىلع دمتعي كلذو تاشقانم ثادحا

 . اهريغب ةنراقم اهعون نم ةديدجو ةبيرغو ةريثم نوكت يتلا ةينالعالا اهتلاسر
 لالخ نم لمعي اذا ءًادج ةعتممو ةلهس يسوريفلا قيوستلا لمع ةيلآ

 :'29يهو لئاسو ثالث

 لسرا" وا "اقيدص ربخا" ىلع رقنلا ةطساوب كلذو ةقوطنملا ةملكلا ديلوت .1

 لصاوتلا لئاسو عيمج رارزا كارشا معي ثيح .؟قيدص. ىلإ ةيصوتلا هذه
 اهضرعا متي يك يعامتيالا

 رظنلل ةقفللا ةينالغألا طباورلا وا روضلا وا ؤيديفلا قلع دامتغالا ببسب .:2
 . ءاقدصالا نيب لاسرالا ةبسن دادزت ةريثملاو

 كانه ثيح «يسوريفلا قيوستلل بصخ ناديم هتاقيبطت لكب تنرتنالا 0

 نوكت يتلا 'ةلاسرلا هذه نع ًاقيدص ربخا" ىلع رقنلا لثم ةفلتخم قرط

 0و



 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 ةيفيك نع ةلاسرلا نمض تامولعم جاردا كلذك .ةلاسرلا ةياهنب ةقفرم

 ؛مهريغ ىلإ اهلاسرا نم نيقلتملا نكمتيس ذئدنعو ةلاسرلا ىف كارتشالا

 ةزيمتم جمارب ليمحت ةصرف لثم ةكرشلا لبق نم ةيعيجشت صرف ريفوت
 لوصولا ضرغل لماوع اهلك يتلاو تنرتنالا يمدختسمل ًادج ةباذج نوكت

 . ءارشلا رارق ذاختاب نوموقي نئابزلا لعج وهو ةكرشلا فده ىلإ

 رارق ىلإ لصوتلا متي اهلالخ نم يتلا ةيلالا فصي (3-1) لكشلا يف

 وأ مثلا

 ءارشلا رارقو يسوريفلا قيوستلا :(3-1) لكشلا

 فرصتب ناشلؤملا دادعا نم ردصملا
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 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 لودخلا ىفو ىسوريفلا قيوستلا اولوانت باتكلاو نيئحابلا نم ديدعلا نالو

 : يتالاكو.اهوعضو يتلا فيراعتلا نم ةعومجملا ةصالخ ناقلؤملا دقي يلاثلا

 (1-1) لودجلا

 يسوريفلا قيوستلا فيراعت

 م2 2 ته - 0 عم

 دارفالا نم ريبك ددع ىلإ ةيقيوست ةلاسر لاسرا ةيلمع (لاتا'ءا“(5010) ١

 كلذ ءارو نم مهعفاد نوكيو :مهنيبام يش اهنولغانتي ثيحب

 ةمالعلل مهتاللو واةكرشلا عم دمالا ةليوط مهتفالع

1 (11110) 

 (طرءووءاستءاك ظ

 (11) :ةيراجتلا

 (01واءه25125)

 جتنم لوح ةيقيوستلا تامولعملا نم ادج ةيلاع ةبسن رورم

11251 21101 .1) 

 ثيحب تامولعملا كلتل نيملتسملا نم ةريبك ةبسن دوجوو ام

 1 عال عال

) 

 (12) :ىيوويفلا ةعرسك ةعوسب تامولعملا رشتنت

1 61107 ) 

 ةكرشلا اهمدختست يتلا لئاسولا لك نع ربعي حلطصم

 (1غ0ءا(5)

 (13) .ينورتكلالا اهعقومل راوزلا نم ديزملا بسكل

 (101[1ءا1 4651111

 رشنل ةيراجتلا ةمالعلل ءالولا يوذ نئابزلا دينجت ةيلمع

 دارفالا زفحت ةقيرطب جتنملا وا ةكرشلا لوح تامولعم

 (14) .تاحجتنم

 لوح تامولعملا رشنب نوبزلا موقي اهلالخ نم يتلا ةيلمعلا

 (15):ةريقلا انق كتف

 (16) تنرتنالا ربع ةقوطنملا ةملكلا نم ةلماكلا ةدافتسالا وه

 نعيب ءابولا لثم تامولعملاو راكفالا راشتنا ىلع موضهن ةينقت

 (!7 .ادج ةضفخنم ةفلكبو نئايزلا نيب ةريبك ةعرسبو دارفالا

 ثيح تنرتنالا يمدختسم مامتها ريثت ةيجيورت ةليسو

 نب ةيقيوستلا ةلاسرلل بادجلا ىوتخملا راشتنا ىلع دمتعت

 (15) .نئابزلا
 لصاوتلا عقاوم فلتخم ىلع دمتعت ةيقيوست ةينقت

 .مهئتارا ةكراشم ىلع دارفالا عيجشت يف ىغامتجالا

 10 1 ا 5
 (17).جتنملا لوح زيزالا هبشيام قلخو جتنملا لوح مهبراجت
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 (1ءلطإ علا 21:0500)

 (1؟0116عاعءا] عا ْض

 ( 201غ 2 ي(0131)

 ةيقيوستلا ةلاسرلا لقن ىلع دارفالا عجشت ةيجيتارتسا

 ربكا ىلإ هلوصوت كلذو ةلاسرلل ديازتم ومن قلل مهَرَيَغل
 م0) 1نيقيتكملا نقابقلا نَم َدَدَع

 نم ةيراجتلا ةمالعلا لوح راكقا .رابخا :تامولعم ريرمت

 .رخا ىلإ نوبز (21)

 ةلاسر ميدقت يف تنرتنالا ةكبش ىلع دمتعت ةيجيتارتسا

 ىلع ةنيعم زئاوج لالخ نم مهزيفحتو نئابزلل ةيقيوست
 (22) .مهريغل اهلقن

 ايازم نيبو ةفوطنملا ةملكلا تاريثات نيب ةجوازملا ةيلمع

 يض نئتايزلا ةردقم ىلع دمتعي ثيح ينورتكلالا ديربلا

 ةيقيوستلا ةلاسرلا لاسرا لالخ نم نيرخا نئابز بذج

 دوعي ينورتكلالا ديربلا ةداعو ينورتكلالا ديربلا ربع مهل

 (22) .نئابزلل لمعلا المز و براقاو ءاقدصا ىلإ

 (5 اتا ردد 33 لع ت01

 (طاسمسعا“ ء( 2])

 د
 (8مسزس اناا ءمز 05

 (1لووح+ ظاءطاءا)| 17

 ((01303ت 721013617) يع

 (1“ ءالوا15012) 0

 (5(عماط 2250 07
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 ةلاسرلا ريرمت ىلع نئابزلا عجشت ةيقيوست ةيجيتارتسا

 (24] .ضعبلا مهضعب نيب ةيقيوستلا

 تاحتنم دحا هاجت ماعلا ىعولا ءانب يدل مدختسي بولسا

 لوصولل مالعاللا لئاسو نم لاكشا مدختسي وهو.ةكرشلا

 همادختسا ىلع عجشيو للم نودب فدهتسملا روهمجلا ىلإ
 025 و١٠ - َء عا دكا 6 نيل َ -
 (25) .اهعم نالعالا ةكرش وا جتنملا عم ةفلتخم لاكشا يف

 لالخ نم ريظن ىلإ ريظن تالاصتا مدختست ةيجيتارتسا

 (26 .مهضعب عم نئابزلا لاصتا

 نم ةيراجتلا ةمالملاب يعولا ةدايزل يعامتجالا لصاوتلا

 (2799 .نكايزلا نيب ةيقيوستلا ةلاسرلل ديازتملا راشتنالا لالخ

 ةلاسرلا لاقتنا ةيلمع ليهست ىلع دمتعت ةيجيتارتسا

 (25) اهم نسمتهملا نيب ةيقيوستلا

 ئش ةلاسرلا ىوتحمل نئايزلا ةكراشم لوح روحمتت ةرهاظ

 مهنيبام (29)

 نع جيورتلل ةكرشلل ةبسناب ةفلكم ريغ ةيجيورت ةليسو

 (30) ةيراجتلا اهتمالع



 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 (311111ءز" كل 21111335)

 (52؟عمع«دذأمعلط)

 (5مارت يام 21:02 1)

 لثم ةعرسلاب رشتنت ةلاسر دادعا ىلع لمعت ةيجيتارتسا

, 31 
 (”2).سوريفلا

 نوملتسي نيذلا دارفالا عجشتو لهست هيقيوست ةرهاظ

 لثمتو :اغوط نيرخالل اهريرمت ىلع ةينالعألا لئاسرلا

 عجتنو ةيعامتجالا تاكبشلا مدختست ةيقيوست ةينقت

 (32) .ةقوطنملا ةملكلا لالخ نم ةلاسرلا رشن ىلع دارفالا

 ةعنقم ةلاسر ميمصت لالخ نم اهتاجتنم وا ةكرشل جيورتلا

 (33) :تنزردنالا ةكبش ربع رخآ ىلإ نصخش نمرشتتل

 تنرتنالا ةكبش ىلع ىعامتجالا لصاوتلا عقاوم لالخ

 مالقا وأ روص.تكن ىلع يوتحي ةلاسرلا ىوتحم ابلاغو

 7 :كديعر» و
 ا / .جتنملا لوح تامولعم حضوت ةريصخ

 (35), ضعبلا مهضعبل قيوستلا ام
 ةلاسرلل عساو راشتنا قيقحت ضرفل ةيزيفحت ةينقت

 (36), ىديلقتلا قيوستلا نم ةيلعاف رثكا لكشب ةيقيوستلا

 وا روص لكش ىلع ءاوس ةيقيوست ةلاسر دادعا ةيلمع

 لوح تامولعم ميدقت يسيئرلا هفده ويديف وا صوصن

 ةقفوطنملا ةملكلا نم ةدافتسالاو مئاف وا لد دسك حت

 (37 ةيباجيالا

 نئابز دينجتو جتنملا لوح تاحيضوت وا تامولعم .راكفا

 (35) تنرتنالا

 ًانمض ةدراولا رداصملا ىلع دامتعالاب :ردصملا
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 يسوريفلا قيوستلا ةأشن .2

 ىمالعالا' دئقاتلا: لبق: نع ناك قسوزيفلا قيوستعلا َنَع تّكَك نم لوا

 ةلاس رلا نا ىلإ راشاو (8 عل هباتك يف 1994 ماع (10011ع135 1211511011)

 عفدتو لب عرسا اهرثا نوكي تنرتنالا يمدختسم ىلإ لصت يتلا ةيجيورتلا

 لقتنت يلاتلابو «مهعانقال نيمدختسملا نم هريغ ىلإ اهلاسرا ىلإ مدختسملا

 اما . سوريفلا لاقتنا هبشت ةقيرطب نيمدختسملا نم ددع ربكا ىلإ ةلاسرلا

 لبق نم ةرم لوال حرط دقف (17131 11ة:1ءانهع) يسوريفلا قيوستلا حلطصم

 (1101- عقومب ةصاخلا ةيقيوستلا ةيجيتارتسالا فصول 6 ماع (1 113 1052م7)

 ةكطش ىلع ًانانِجَو ينورتكلالا ديربلا نيوانع ميدقت يف تادب يتلا ة31)

 ةيقيوست ةرابع اهلفسا قفري عقوملا ربع ةلسرم ةلاسر لك نا ثيح تنرتتنالا
 ناك ءانثالا هذه يفو "ًاناجم ىينورتكلا ديربو صاخلا كناونع ىلع لصحا"

 نيذلا مهفراعمو مهئاقدصال لئاسر لاسرال هنولمعتسي ليمتوهلا يمدختسم

 ةدراولا ةرابعلل نوضرعتي تقولا سفن يفو اهنوأرقيو ةلاسرلا نوحتفي مهرودب

 ىلع مهل باسح ءاشناب نوموقي و طبارلا ىلع نورقنيو ةلاسرلا ىندا يف
 ىلع عجش عقوملا حاج نا ء«ةعيرس ةروصب ةمدخلا ترشتتا اذكهو ليمتوهلا

 قاوسالا قارتخاو تامدخلاو علسلا لاجم يف يسوريفلا قيوستلا مادختسا

 قلل وا ةكاعلا

 يذؤي ام سوريف كانه نا ىلع ةلالد سيل (سوريف) حلطصم مادختسا

 لاقتنا ةيفيك ىلع ةلالدلل امنا رخا ىلإ زاهج نم لقتنيو بوساحلا ةزهجا

 نم نكمتيل ًاديدج ًابولسا ربتعاو ءرخا ىلإ صخش نم ةيجيورتلا ةلاسرلا
 راكفا وا تامدخ وا علس تناك ءاوس تاجتتنملا قيوست يف هيلع دامتعالا

 ناب تاكرشلل ةصرفلا حنم يذلا تنرتنالا دوجو عم أشن يسوريفلا قيوستلاف

 . "9 نئايزلا نم ددع ربكا ىلإو ةريبك فلك نودب ىوق ينالعا ىوتحم مدقت

 اهريغو (1410501) و (8نوعم ا[كصع)و (17هآ]50) لثم تاكرش تأدب

 لعج امم ًاريبك ًاحاجن كلذب ةققحم يسوريفلا قيوسنلل اهتالمح دادغاب
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 41١ . ىيسوريفلا قيوستلا قيبطتب موقت ملاعلا لوح ةيراجت ةمالع 0

 ىف رخا ىلإ صخش نم ةلاسرلا راشتنا ةيفيك حضوي (4-1) لكشلاو

 يسوريفلا قيوستلا يف رخا ىلإ صخش نم ةيجيورتلا ةلاسرلا راشتنا :(4-1) لكشلا

 مولعلل ةيعماجلا ةيلكلا:ةيئاسنالا تاساردلا مسق:يسوريفلا قيوستلا :.(20100) .ةمالس حالغءيدفصلا :ردصملا

 .4 ص :نيطسلف.ةزغ:ةيقيبطتلا

 :يسوريفلا قيوستلا جيزم .3

 قيرط نع ةفدهتسملا قاوسالا يف اهفادها قيقحم يف اهدعاست ىتلاو ةكرشلا

 يسوريفلا قيوستلا جيزم رصانع رصح ناكمالابو ةيديلقتلا قرطلا نع داعتبالا
 2 ل

 ا نم نوكتت ةداع تنرتنالا

 نوكي يتلاو بوساحلا تايجمربو ويديفلا ةطرشاو ىقيسوم ا «بتكلا -[
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 تنرتنالا لالخ نمو صلختت ةكرشلا نا رابتعاب ًاذج ضفخنم اهرعس

 ةرركلا تقلا م

 وا فتاهلا مقر لالخ نم اهبلطب نئابزلا موقي ثيح ايادهلاو روهزلا - ب
 . تنرتنالا ةكبش ىلع ةكرشلا ةحفصلا ربع

 اهليصافت ضرعو سبالملا عيبب ةينورتكلالا عقاوملا موقت :سبالملا - ت
 .اهيلع لوصحلا قرطو عفدلا قرظو

 لالخ نم تارايسلا لوح ليصافت لك ضرع نكمي : تارايسلا -ث

 ثيح ءالكولا لضفاوراعسالا ءاهتافصاوم لثم نظ ةكرشلا عقوم

 نود ءارشلاب موقي اكيرما يف صخش ينويلم نا تاءاصحالا ريشت

 . تارايسلا ضرعم ىلإ باهذلا

 171/211 5امععا 10انئ331 وا (ه2 لثم تاكرشلا نم ديدعلا : فحصلا - ج

 ىلع يمقر لكشب اهفحص ضرعب موقت 116 7[: 9011 11123 وا

 .يقرو لكشب اهيلع لوصحلا ليصافت ضرعت اضياو اهعقاوم

 كيرلا ةكببش ىلإ لوعتلا نكايزلل نك فين ةهسألا موو داش هج
 .مهلزانم اورداغي نا نود مهسالا ءارشو عيب تايلمعب مايقلاو

 جاتحت اهنا ببسب هالعا تاجتتنملا ىلع يسوريفلا قيوسنلا يف زيكرنلا مي
 رثاتي نوبزلا نال براجتلاو تاربخلا لدابتو نئابزلا نيب ثيداحالا نمريثكلا
 ىلع لوصحلاو ءارشلا رارق ذاختا لبق نيرخا نئابز لبق نم ةقوطنملا ةملكلاب

 يتلا تاقيلعتلاو ثيداحالا نم ديفتست اهسفن ةكرشلا نا لب ةمزاللا تايصوتلا

 ىلعاهتاحفص وا ينورتكلالا اهعقوم ربع ءاوس نئابزلا لبق نم اهيلع لصحت
 رفوت يسوريفلا قيوستلا يف جتنملا بلطتي .يعامتجالا لصاوتلا عقاوم

0 

 ءارجا لالخ نم جتنملا لوح مهئاراو نئابزلا يواكش ىلإ عامتسالا -أ

 ديربلا لالخ نم نئابزلا ىلإ لسرت تنرتنالا لالخ نم ةرمتسم تاحوسم
 .ينورتكلالا
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 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 . عيبلا دعبام تامدخ ليعفت -ب

 ريوطتو اهيلع بلطلا يف ةيرارمتسا كانه يتلا تاجتنملا 0001 -<

 .اهيلع رمتسملا بلطلاب ظافتحالا ضرغل اهتامادختسا

 لسرملا نم لك دنع ةيقيقح ةميق هل نوكي نأ بجي يسوريفلا جتنملا -ث

 . .ةكنهت ةقاطب وأ هيفرت وأ ةبعل وأ ةمدخ نوكت دق ةميقلاو ملتسملاو
 .اهريغو

 .ةفلكتلا ضفخنم ةمدخلا وأ جتنملا نوكي نأ ةرورض - ج

 . ةلوهسب جاتنإلل لباق جتنملا نوكي نأ ةرورض - ح

 . تينرتنالا ىلع صاخ لكشب ةمدخلا وأ جتنملا عزوي نأ - خ

 . ةمدخلا وأ جتنملا ميدقت ةلحرم يف نيسفانملا ىلإ هابتنالا ةرورض - د

 وأ جتنملا نوك عقوملا ىلإ هجوي نأ بجي مدختسملل يساسألا زيكرتلا نإ-ذ

 .طقف عقوملا ىلع ةرفوتم ةمدخلا

 ةقدو ةيانعب (سوريفلا اولقان) يسوريفلا قيوستلا لاجر رايتخا ةرورض -ر

 .ةنيعم صئاصخ وأ تافصاوم بجومبو

 وا ةمدخلا عئابل نوبزلا اهعفدي يتلا ةميقلا هنا رعسلاب دصقي :ريعستلا .2
 هيضت ريو عئابلا هددحي يذلا يدقنلا لباقملا هنا يأ اهيلع لوصحلا ريظن ةعلسلا

 نال ةكرشلل ةيسنلاب ةليلق نوكت ةفلكتلا يسوريفلا قيوستلا يف «نوبزلا
 ةيقيوستلا ةلاسرلا رشن ىلع نولمعي ذا مهسفنا نئابزلا ىلع نوكي دامتعالا

 .ةيراجتلا ةمالعلا هاجت ءالولاو اضرلاب مهروعش ةجيتن ةكرشلل نييصخش ةعابك

 لعجت ةيعيجشت ةيناجم ضورع ميدقت ىلع ىلوالا ةجردلاب متهت ةكرشلا كلذل
 امجو 1 لاو يا يزل ارح واللا ترك وب ارجعي يك

 ةكبش ربع ةعومسملاو ةيئرملا تاراوحلا عيجشت *5 ىه ةيساسالا ةزيكرلا نا

 يتلا ةيباجيالا تايصوتلل ةجيتنو نوبزلا نم م نئابزلا نيب تتنرتنالا

 نع ثحيي هنال ةكرشلا همدقت يذلا رعسلاب لبقي نا هريغ نم اهيلع لصح

 56 ةميقلا



 رضاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخ دم - يبسسوريفلا قيوستلا

 ةكبش ىلع لماك لكشب يسوريفلا قيوستلا يف عيزوتلا دمتعي :عيزوتلا .3

 ةثيدحلا ةيجولونكتلا مادختساب تاليهست نم نم ةكبشلا هذه هرفوتاملا تنرتنالا
 عقوم لالخ نم ةيفارغجلا دويقلاب مامتهالا نودب تاجتنملا عيزوتب حمست يتلا

 لالخ نم ةكرشلاب مئاد لاصتا ىلع نوبزلاو ةكرشلاب صاخلا ينورتكلالا عقوملا

 ءاطسو ' ىمسيام ىلإ ءوجللا متي امنا ءاطسولا رود نم للقي ال اذهو عقوملا

 ليهست ضرغل يمقرلا قوسلا يف دجاوتت تاسسؤم يهو 'ةينورتكلالا ةفرعملا
 (43)  تاحتنملا لذات ةيلمع

 : يه يسوريفلا قيوستلا يف عيزوتلا تازيمم نم . )46(
 نوبزلا اضر قيقحت ضرغل ةركتبملاو ةيديلقتلا تاونقلا نيب مئالت ثادحا- أ

 . لماكلاب

 نيب لدابتلا ةيلمع لهست يتلا ةينورتكلالا ةفرعملا ءطسو ىلإ ءوجللا - ب
 ا .امهنم لك جايتحا ةيبلتو نوبزلاو ةكرشلا

 ةدوحجلا تاريغتم رابتعالا رظنب ذخاي لماكتم عيزوت ماظن .ثادحتسا - ت

 ريفوت يلاتلابو هتاجايتحاو هتايناكما بسانيام ىلإ نوبزلا هيجوت يأ رعسلاو
 . يصقتلاو ثحبلاو لقنلا ءانع

 قوسلاب اهطابترا ثيح نم ةصصختم تاينقتو تارادجو تاراهم دوجو - ث

 . ةينورتكلالا

 عيب ناف ادنلوه يف ثيح ؛فيلاكتلا للقي كلذو عيزوتلا تاونق راصتخا - ج

 عم لماعتت نوزاما ةكرش كلذكو «تنرتنالا ةكبش لالخ نم تاب روهزلا

 .رشابم لكشب اهنئابز
 ربع هلقن متي هناف يمقر جتنملا ناك ناو «لقنلل ةددعتم لئادب داجيا - َح

 . ضرغلا كلذل ةصصختملا ةكرشلا عقاوم لالخ نم تنرتنالا

 . ينا لكشب ةيلمعلا متت انايحاو نوبزلا ىلإ جتنملا لوصو يف ةعرسلا - ْخ

 يذلا وه هنال هسفن نوبزلا وه جورملا يسوريفلا قيوستلا يف :جيورتلا .4
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 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 تايضتما لاز ينقي ويش نلإ ةيفيربتلا ةلاقرلا ليشز# تضع ىلنط القل
 47: جيورتلا يف يسوريفلا قيوستلا اهدمتعي ةلاعف قرط ةدع كانه .ةكرشلا

 لالخ نم وا ينورتكلالا ديندتلا لالخ نم ءاوس ةقوطنملا ةيلكلا ردكت ع ا

 لصاوتلا عقاوم «ةقيدص ربخي قيدص «ةصصختملا عقاوملا يف ويديفلا

 يا
 اهيلع رقنلا دنع ةكرشلاب صاخلا .بيولا عقوم يف دجاودت ةينورتكلا طباور - ب

 . جتنملا نع ةلماكتم تامولعم ىلع يوتحت ىرخا تاحفص ىلإ دوقت

 ةعرسب اهلقن متي يكل نئابزلا نيب ةلدابتملا تامولعملا ىلع ةميقلا ءافضا - ت

 .اهلوادتو

 .نوبزلا ىلع ريثاتلا ىف رعاشملا ىلع دامتعالا - ث

 نمضتت ةريغص ةينالعا ةحولب هبشا نوكت تنرتنالا ربع تانالعألا - ج

 . ىرخا تاحفص

 نم ةنكارتشلا 4 مركايزلا نم ديزملا بذجو تامولعملا لقني نم ةءافاكم - ح

 ةثيدح جمارب ليمحتب مهل حامسلا وا مهل ةيعيجشت ضورع ميدقت لالخ

 مهريغل ةرفوتم ريغ ةداع نوكت يتلاو تنرتنالا لاجم يف مهمتهت رادصالا

 . رثكا مهعجشي امن

 :يسوريفلا قيوستلا سسا.4

 دو قسم الا هذه لثمتت

 ىتلاو ةيناجملاو ةرحلا عقاوملا دامتعا :تامدخلاو تاجتنملل ةميق ءاطعا .1

 ىنورتكلالا ديربلا تامدخ لالخ نم ةكبشلا ىمدختسم هأبتنا بذجن

 نويسوريفلا نوقوسملاف .ةفلتخملا جماربلا جيورتو ةيناجملا تامولعملاو

 . نئابزلا نيب ةلوهسب رشتيو لسلستم رئا قلخ ىلع نولمعي



 رصاغملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 ىف نولماعلاو «بهذ امنيا ىودعلا لقني هب باصملاو ةعرسب رشتتي هنال

 وا بيولا عقاوم ىلع ةلاسرلا رشنب نوموقي يسوريفلا قيوستلا لاجم

 . ةيلست باعلا وا ةنيعم جمارب ليمحت وا ينورتكلالا ديربلا ربع اهلاسرا

 نوكي نا بجي ةلاسرلا رشن :عساولا زيحلا ىلإ ريغصلا زيحلا نم راشتنالا .3

 . عسوا قاطن ىلإ ةعرسب لاقتنالل ًالباق

 خلاء... ام زايتما «ةيناجم ةعلس ءمصخ مهئاطعا لثم نئابزلل زفاوح

 درف لك ناف عامتجالا ملع بسحب :ةيلاحلا لاصتالا تاكبش مادختسا .5

 وا ءاقدصالا ةكبش نولثمي صخش (12) وا (8) ب ةلص هيدل لقالا ىلع

 وا تاما لمشتو عسوا تاكا هذه نوكت دقو ءاكزشلا وا ةرسالا

 .نساتلا كه هفالالا

 صخش رشن ام لكو اهتلاسر رشنل ىرخالا بيولا عقاوم نم ىدافتسالا

 . عرسا راشتنالا نوكي مهتاحفص ىلع ىرخا ةكرش ةلاسرل ام ةكرش وا ام

 يىسوريفلا قيوسنلا فادها .5

 49: ىتالاب اهصيخلت نكمي فادهالا هلذهو

 . ةفلكت لقابو ةعرسب يسالا راشتنالا قيقحتل ةقوطنملا ةملكلا مادختسا .

 .نيلمتحملا نئابزلا نه نكمم ردق ربكاب لاضتالا قيقحم .2

 ريغلا فادهالا كلت نم «ةيداصتقا ريغلاو ةيداصتقالا فادهالا ىتش قيقحت .3

 .مهئالوو نئابزلا اضرو ةمالعلل ةعساو ةرهش قيقحن يه ةيداصتقا

 ثيح ايلاطيا يف (ينوس) ةكرش هتلعف ام اذهو ةيراجتلا ةمالعلا ءايحا .4

 تافلم لاسرا مهنكمي ثيحب راوزلا عيمجل ةحوتفم ةينورتكلا ةباوب تأشنا
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 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 اهتعلسل اهتصصخ عيباسا ةعبس لالخ ىيفو ةشدردلاو قيلعتلاو ويديف
 .رئاز فلا 130 باطقتسا (50) تبطقتسا (502إ/ 11721!كتق0)

 اهتسارد يغبني يتلا لماوعلا نم ةعومجم ىلع يوتحي (2-1) لودجلاو

 : يتالاكو زجوم لكشب ةيسيئرلا هفادهال يسوريفلا قيوستلا ققحي نا ضرغل

 يسوريفلا قيوستلا فادها ىلع ةرثؤملا بناوجلا :(2-1) لودجلا

 ةفدهتسملا

 ؟لبب ما ةعرسب ةلاسرلا رشتنت له
 ٍ؟ال ما فدهتسملا روهمجلا ىلإ لصت له | ىلإ لو ولا
 تكديتملا ةيبحلا
 ةرفوتملا رشنلا لئاسو

 ةرفوتملا ةيجولونكتلا

 ؟ةكرشلا
 اهدفاشي نم ىدت لايَخْلا ةزاثآ ىلع دّمتفت له لايخلا ةلاسرلا ىوتحم

 ؟ةيطمنلاب مستت ما

 ؟ًالوا بوساحلا ىَلَع لمحت ةصاخ جمارب ةلاو مهمل

 ةيقيوست ةلمحل اعوضوم نوكيل مثالم جتنملا له
 ال ما
 ال ىا ةيسوريفلا تايلاعفلا ىلع عجشت له

 فرصتب ناشلؤملا دادعا نم : ردصملا

. 54 3 7 
[ ٌْ 2 
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 ةلاسرلا ريرمتب حمست تاونقلا هذه له

 ؟اهراشتناو

 روهمجلا ىدل ةرفوتملا ةيجولونكتلا يهام
 5ىفدهتسملا

 ةيجيورت لئاسر مهلصت نا نئابزلا لضفي له

 يسوريفلا قيوستلا



 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخ دم - يسوريفلا قيوستلا

 :يسوريفلا قيوستلا عاونا .6

 ةيواز نم اهيلإ قرطت ثحاب لكو ةديدع يسوريفلا قيوستلا عاونا نا
 00: يتالا يه اعويش يسوريفلا قيوستلا عاونا رثكا «ةنيعم

 لقن ةيلمع يف نوكراشي مهسفنا نئايزلا :طيشنلا يسوريفلا قيوستلا .1
 ةكبش يمدختسم نم ددع ربكا ىلإ اهلوصو ىلع لمعلاو ةيقيوستلا ةلاسرلا
 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم وا بيولا عقاوم ىلع نودجاوتملا تنرتتالا

 مهحنميو ةكرشلا بيو عقوم ىلإ نيرخآلا نوبزلا هجويو اهعاونا فلتخمب
 هذه ةداعو تاجتنملا لوح تامولعملا ىلع ىوتحت يتلا ةينورتكلالا طباورلا

 تامدخ .هتامدختسا .جتنملا صئاصخ «عفدلا قرط نم نوكتت تامولعملا
 .اهريغو عيبلا دعبام

 يسوريفلا قيوستلا عم هتنراقم دنع :طاشنلا ميدع يسوريفلا قيوستلا .2

 ءةيقيوستلا ةلاسرلا لقن دنع يوناث رود هيف نوبزلا رود ناف طيشنلا
 ةيقيوستلا ةلاسرلا لاسراب موقت يتلا يه هكرشلا ناف عونلا اذه بسحبو

 . اهنثابز ىلإ

 : ©!يتالاك يه يسوريفلا قيوستلا عاونا ناف (يدفصلا) بسحب اما

 ةلاسرلا لقن ةيلمع يف نوبزلا رود ناف عونلا اذه يف :ةيضرعلا ىودعلا .1

 . ليلق اهل نئابزلا هيبنت وا هريغ ىلإ ةيقيوستلا

 طورش عضوب ةكرشلا موقت :ىرخا ةيلمع مامتا ىلإ ةجاحلا ببسب ىودعلا .2

 حمستال ثيحب كلذو ينورتكلالا اهعقوم يف ةنيعم ةمدخ ىلع لوصحلل

 الوا ليجستلا نود ةيناجم تايجمارب ىلع لوصحلاب موقي نا حفصتم يال

 لئاسر لالخ نم ءاوس اهعم لصاوتي يك ينورتكلالا ةكرشلا عقوم يف
 . ينورتكلالا عقوملا لالخ نم وا ةينورتكلا

 .ىلاتما نيلكشل قف عونلا اذه متيو :ىودعلا لقن اوفرتحم .3

 نا نود مهل ةيقيوسلا ةلاسرلا ريرمتو نيرخالاب لاصتالاب نوبزلا مايق - أ

 ووو



 يسوريفلا قيوسسلا موهفم :لوالا لصفلا

 لاثمو .هسفن حجتنملل هئالو عفادب لب ةكرشلا لبق نم ةءافاكم رظتتي

 عقوملا يف جتنملا ليصافت بناجب ةداع ضرعي يذلا طبارلا كلذ ىلع

 . "'كقيدض ربخا' ناونع تحن ينورتكلالا

 وا هئاقدصا عانقا وا ةيقيوستلا ةلاسرلا ةءارقل هريغ هجوي نوبزلا - ب

 . ةكرشلا لبق نم زئاوج ىلع لصحيو جتنملا ءارشب هفراعم

 يسوريفلا قيوستلا دئاوف انا

 هله مها لعل ءاهترثكل كلذو يسوريفلا قنوع دئاوف رصح نكميال

0> 2 
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 . سانلا نم ريبك ددع ىدل ةيراجتلا ةمالعلاب يعولا قلخ

 . ةكرشلاب صاخلا ينورتكلالا عقوملا راوز ةدايز

 . ثحبلا تاكرحم ىف ينورتكلالا عقوملل يلاعلا بيترتلا

 روهمجلا ىلإ لوصولا لالخ نم «نئابزلا نم ديزملا ىلع لوصحخلا .
 اهتادهاشم لوديري يتلا ةيلاعلا ةينقتلاو ةفلتخملا مهقاوذا ةاعارمو فدهتسملا

 . ةكرشلا تاعيبم ةدايز .

 تايصوت وا ةيمويلا تاثداحملا ىدل ةناكم جتنملل ةيراجتلا ةمالعلا لتحت .

 اهئاطخا نم ةدافتسالاب نئابزلا و ةكرشلا نيب لعافتلا نم عون ثدحي .

 و ةشلملا اهروهمج نم يواكشو تاحارتقا لكش ىلع ةيجيورتلا

 متت اهسفن جيورتلا ةيلمعف ءًادج ةيلاع ةيبعش تاذ يقيوست ىوتحم رشن .

"5-5 2 
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 تنرتنالا يحفصتم نا ثيح «ةيقيوستلا ةلاسرلا رشن يف رود نوبزلل نوكي

 صاخلا ينورتكلالا عقوملا يف ليجستلاب نوموقيو نوردابي نيذلا مه

 يف ةكرشلا اهضرعت يتلاو ةبولطملا تامولعملا ىلع لوصحلل ةكرشلاب
 .نوبزلا رود ليعفت يأ اهتحفص

 يذلا تنرتنالا ربع رشنلا ىلع دمتعت ةكرشلا نال ةضفخدملا ةفلكلا قيقحت .

 نوبزلاو جيورتلل ةصصخملا ةينازيملا ضيفختو ةفلكلا ةضفخنم ةليسو دعي
 . هريغل جتتنملا جوري يذلا وه هسفن

 .نالعالل ةيلاع ةدهاشم ةبسن ىلع لوصحلا .

 . تنرتنالا ةكبش ايازه نم ىوصقلا ةدافتسالا .

 .ةيقيوستلا تالاصتالا نم ةعساو بناوج ىطغت .

 مئالت ةيقيوست ةلاسر ميمصت لالخ نم كلذو جتنملا ىلع بلطلا قلخ :

 .تنرتكالا ةكبش يمدختسم تابغرو تاجاح

 .نئابزلا ىدل ةيلبقتسم ةديدج تابغرو ةايح طامنال جيورت .

 نم ديزملا نع ثحبلل مهزيفحتو نيلمتحملاو نييلاحلا نئابزلا هابتنا ةراثا .

 . جتنملا لوح تامولعملا

 لجر رهظي تانالعالا دحا يف ذا ؛ةكرشلا نع ةطسبم تامولعم ميدقت

 بودنم هماما فقي امنيب ةعرسب تارابعلا هذه همف نم قطنت لامعا

 فرعاالو ثنا نم فرعا ال انأ؟ :هتكرش تاجتتم دحاب ًاكسمم تاعينم
 . كتكرش هيلإ فدهتام فرعا الو .«كتكرش تاجتنم فرعا الو .«كتكرش

 ائيش فرعا الو كتكرش لجس فرعا الو .كؤالمع مه نم فرعا الو

 نالعالا اذه فدهي ' ؟يل عيبت نا ديرت اذام نالاو .كتكرش ةعمس نع

 مل نا ام ةكرش تاجتنم اورتشي نل مهنا سانلل لوقي نا هعون نم بيرغلا

 .اهنع ةحضاو تامولعم مهل نكي

 اهنوملتسي مهنال نوبزلا لبق نم ةقثلاو ةيقادصملاب مستت ةيقيوستلا ةلاسرلا
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 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 لصاوتلا عقاوم وا ينورتكلالا ديربلا ةطساوب مهفراعمو مهئاقدصا نم

 . ةلاسرلا لوح تاشاقنلا نم عون ثودحب حمسي يذلا يعامتجالا

 يأ هنع ءارالا لدابتو تاراوح قلخ قيرط نع جتنملل عساولا ذاستيالا 9

 . فللكم ريغ اضيا اذهو جتنملا لوح زيزالاب ىمسيام قلخ
 تنرتنالا يحفصتم لبق نم ةبحتسم غيص ةدع ذخات ةيقيوستلا ةلاسرلا .0

 وا داعبالا ةيثالث مالفا ء«ةيصن ةلاسر نوكت نا نكمي ثيح ماع لكشب

 عاونا لك ىلإ لصي ثيحب لاكشا ةدع ذخاي جيورتلا يأ ريضق َقيْدَيَف

 . تنرتنالا يحفصتم

 ةيبذاج رثكا لئاسوو اقرط مدختسي وهف يديلقتلا قيوستلا عم ةنراقملاب
 هبش لكشب تامولعملا ةيجولونكت مدختست يتلا نئابزلا ةعيبط عم بسانتتو
 . يموي

 : ىتالاكو سوريفلا قيوستلا دئاوف نع صخلم مدقي (3-1) لودحلاو

 يسوريفلا قيوستلا دئاوف صخلم :(3-1) لودجلا

 ةضئنخنم ةفنلكت اننا

 ةلاسرلل عيرسلا ينبتلا زيزعت / فدهتسملا روهمجلا ىلإ لوصولا | ةلاسرلا راشتنا ةعرس

 سوريفلا ىودع راشتنا / لاعفلا فادهتسالا/ ىعوطتلا لاقتنالا | روهمجلا ىلإ لوصولا

 تنرتنالا يمدختسم نم ددع ربكا نيب فدهتسملا

 ةمسسدع: المعلا, 11. طدمدعزدممأ لنك, د., 85هسسادلعلو, 11. عاب ". (2008). [ماعمعا-] لنعمل 1[ ةنل ع

 1"ععطصت وادعو: ©مانعمل "ةعامو ]م الزعل الدماء عءاتمع ©ةصمةن عمق. 1هانتت] 01 ظانكاصعو5 5ءاعمعع

 خر 4نممان أل 1لكدمدععمدعدخ الها. 3,850.12.



 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 يسوريفلا قيوستلا يف ةلاسرل.8

 52: ألا يصرف نكي ةيباسا :ظاقن ةدعت ةلاتسرلا تفضوت

 هل ديقعتلا نا عم «ديقعتلا نع ةديعبو ةطيسبو ةلهس ةغل تاذ نوكت نا و41

 نا ذا .:ةيسوريفلا تافصاوملا تاذ ةلاسرلا ىف ىباجياو قوشم بناج

 .فولاملا نع جراخ وه ام لك مهدشي تترتنالا اومدختسم

 اهنا رخا ىديلقت نالعا يأ هبشت ال اهنال ؛ةلاسرلل فرتحملا ميمصتلا ا

 نالعا وه هتمواقم نكميال يذلا نالعالا ءًادج باذجو فولام ريغ نالعا

 . يسو ريف

 .مهريغ عم ًاقحال ىوتحملا اولدابتي يكل مههابتنا

 نم لئاه مك ثادحاو هريغ عم اهلدابتو اهرشن ىلإ نويزلاب يدؤت 4

 ::تيياولا ربع تاكاقنلا

 يسوريفلا قيوستلا يف ةلاسرلا :( 5-1) لكشلا

 نافلؤملا دادعا نم :ردصملا

 يسوريفلا قيوستلا ىف لاصتالا.9

 اما ملتسملاو لسرملا نيب هجول ًاهجو يصخش لاصتا نودب رشتنت تامولعملا

 لاصتالاف «ةشدردلا فرغو ةيضارتفالا تاعمتجملا وا ينورتكلالا ديربلا لالخ نم

 يف .ديدعلا ىلإ ديدعلا نم وا ديدعلا ىلإ درف نم وا درف ىلإ درف نم نوكي اما

 نم طقف ديدعلا ىلإ دحاو نم رشتنت راكفالاو تامولعملا تناك ةيديلقتلا لئاسولا

 : يهف لاصتالا تايجيتارتسا (54) . دئارجلاو ويدارلاو نويزفلتلا لالخ
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 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 بولا ةيكتاركشا 1

 نوبزلل رمالا دوعي ذا بحس ىلإ عفد ةيجيتارتسا نم تلوح بيولا ىلع
 بحسب موقيف نيرخا نئابز ىلإ اههيجوتو ةلاسر لاسرا دارا ام اذا هسفن
 صرخ تاكرشلاو ( عيب لجرك لمعيو ةكرشلا عقوم ىلإ هئاقدصاو هئالمز

 (559 .نويبزلا بذجت ةمدقملا ةمدخلا ةميق ثيحب تنرتنالا

 عفدلا ةيجيتارتسا .2

 ةيجيورتلا ةلاسرلا وا راكفالاو تامولعملا حرطب موقت اهسفن ةكرشلا انه

 ىلإ ةلاسرلا لاسرا ةداعا ىف مهل رود ال ًامومع نئابزلاو «نئابزلا ىلإ
 1 ني

 طغضلا ةيحيتارتسا .3

 ةلاسرلا ةيصوتو عانقالا يف يئادعلا بولسالا ىلع ىنبت ةيجيتارتسا يه
 ةسفانم كانه نوكي نيح ةيجيتارتسالا هذه ول ةكرشلا ًاحلت ؛«ةيجيورتلا

 ةداعسلاب هدهاشي نم رعشي قىوتحم حرطب ىضتقت ةيجيتارتسالا هذه لثم .ةيلاع

 (57.ةمدخلا وا ةعلسلا هئانتقا درجمل

 :يسوريفلا قيوستلا تاريثأت .0

 (58 : لغم ةيباجيا تاريثأت ثادحا ىلع ةلاسرلا صرحت

 ةركتبمو ةبيرغ ةضورعملا ةلاسرلا ةركف نوكت دق :روهمجملا ةءاحافم .1

 لالخ نم ةيباجيا ةباجتسا ثادحا ىلإ ىعست ىهناف اهعون نم ةديدجو

 . هابتنالا ةراثا

 ثيداحا دوجو وه ةكرشلا هثادحا ديرت يذلا رثالا : ةقوطنملا ةملكلا زيفحت .2

 نودب «ءارشلا ةيلمع ًاقحال لصحت يكل جتنملا لوح راكفالاو ءارالا لدابتو

 . لماكلاب هفده ىسوريفلا قيوستلا ققحيال ةقوطنملا ةملكلا
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 رصاعملا قيوسنلا يف يجيتارنسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 ضفختنم هنال تانالعالا ىلع ةفورصملا لاومالا ضيفخت :ةفلكلا ضيفخت .3

 . ادح ةفلكلا

 قيوستلا ققحي يكل ءارشلاب نوبزلا مايق وه رخالا رثالا :ءارشلا ةيلمع .4

 يسوريفلا قيوستلا تايجيتارتسا . 1

 ةباثب ىهو فادهالا ىلإ لوصولا ىف ةمدختسملا ةليسولا ىه ةيجيتارتسالا

 قيوستلا تايجيتارتسا نم ةفلتخم عاونا كانه ناو .ةكرشلا ةطشنا يطغت ةطخ

 : يليامك يهو اهدامتعا ةكرشلل نكمي يتلا يسوريفلا

 ةيقيوستلا ةلاسرلا رشن ةداعا ىلع دمتعت : ضفخنملا لماكتلا ةيجيتارتسا 7

 نم هريغ ىلإ ينورتكلالا هعقوم ىلع ةكرشلا لبق نم نوبزلا اهملتسي يتلا

 . ةيجيتارتسالا

 ةكرشلا غالبا ىلع ةيجيتارتسالا هذه دمتعت : عفترملا لماكتلا ةيجيتارتسا .

 رشنو مهعم لصاوتلا ضرغل تالسرملا مئاوق ىلع مهئالمز دوجوب اهنئابزل
 لالخ نم مهزيفحتو مهل جتنملا نع ةيباجيالا رابخالاو ةيقيوستلا تامولعملا
 ثيصح ةيجيتارتسالا هذه ببسب ًاحاحن نوزاما ةكرش تققحو ةيعيجشت اياده

 ىمادقلا اهنئابز دينجت لالخ نم نيلمتخملا نئابزلا نم ريثكلا تبسك

 ةملكلا ىلع اهدامتعا لالخ نم (51!ءنمع 8:1820) جيورتل تبجي كدا

 ىف ةينالعالا طباورلا لقانتو نيرخالا رابخا ىلع دارفالا عيجشتو ةقوطنملا
5 1 

 45 ىلإ 513م جمانرب يف نيكرتشملا لصو ةيجحيتارعثسالا هله لالخ نم

 (60 . يهريغ نيمدختسمل لبق نم تايصوت

 يسوريفلا قيوستلل تايجيتارتسالا نم ةعومجم ضرعتساف (11/11508 ) اما

 61). ده
 : ':ىتالاب اهرصح نكمي
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 يىسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 نئابزلا زفحت "ًاناجم' ةملك عامسوا ةيؤر نا :حبرلا زارتحا نع يلختلا .1

 ميدقتف جتنملا لوح اهتانالعاو ةكرشلا ضورعب مامتهالا ىلع ريبك لكشب

 مهحنم وا نئابزلاب ةصاخلا ةينورتكلالا عقاوملل ةيناجم تامدخل ةكرشلا

 ةرتف لالخ رثك نئابز بسكل ةلاعف ةليسو اهنم نوديفتسي ةيناجم جمارب
 مهتقالع زيزعتو نئابزلا تانايب ةدعاق ريوطتل اضيا ةلاعف ةليسوو ةددحم

 . ةكرشلاب

 هلقانتي نا ةكرشلا ديرتام نا :نيرخالل ةيقيوستلا ةلاسرلا لقن ةلوهس .2

 ةريصق تاملك ىذو ًافداه نوكي نا بجي تنرتنالا ةعبش ىلع اهنئابز

 . نئابزلا لبق نم هركذت لهسي يك مامتهالل ةريثمو ةباذج

 لصاوتلا عقاوم لثمت :تنرتنالا ىلع يعامتجالا لصاوتلا عقاومب ةناعتسالا .3

 هذهل ءاضعا نونوكي نيذلا اهنئابزو تاكرشلا نيب لصولا ةقلح يعامتجالا

 نئابزلا يار ليكشت ىلع لمعت اهناب عقاوملا هذه ةيمها نمكت « عقاوملا
 دقو تاجتنملا نع ةقوطنملا ةملكلا ديلوتو تامولعملا راشتنا ىلإ ىدؤتو

 رشن يف عقاوم اذكه نم ديفتست نا تاكرشلل دبال .ةيباجيا وا ةيبلس نوكت

 ةباتك ىلع مهثحو نئابزلا نيب اهلقانت متيل تاجتنملا نع اهتامولعم

 اهيحفصتم ىلع عقاوملا هذه رثؤت ثيح «ءارشلا دعب مهترابخ وا تاقيلعتلا

 : نيتلحرم لالخ نم

 ءاضعا نيب اهلوادت متي ىتلا ةيقيوستلا لئاسرلا ىلع فرعتلا :يقلتلا :ًألوا

 . عقاوملا هذه

 تارارق يف اقحال اهينبتو لئاسرلا هذه ىوتحم لوبق يأ :لوبقلا :ًايناث

 . ءارشلا

 مهتلئاع دارفا وا مهئاقدصال ىوتحملا لاسرا ىلع اهنئابزل ةكرشلا ثح .4

 نوحي دازفأ نم ءاعح اذا ىوغحملا ةولبقتيال نئابذلا نأل-* خيوقملا

 .مهعم ةيوق ةيعامتجا تالصب
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 اذا ءابولا نم عون كانه نوكيل :صاخشاللا نم ددع ربكا فلإ ىودعلا رشن 9

.6 
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 هنولقني مهرودب نيذلا دارفالا نم نكمم ددع ربكا ىلإ سوريفلا رشن دبال

 مهل لسرتو لوا دارفالا نم ريبك ددع فدهتست ةكرشلاف «مهريغ ىلإ
 وا دحاول ىوتحملا لسرا لقالا ىلع نوبز لك اذاف ء«ةيقيوستلا ةلاسرلا

 .ةكرشلا اهليختت امم ربكا ةعرسب لقتنتس ىودعلا ناف نينثا

 لاح ىف دادزت فوس ةدهاشملا ةبسنف :ةمالعلا سيلو راكتبالا ىلع زيكرتلا

 ىلع اهزيكرت نم رثكا ىوتحملا ضرع يف راكتبالا ىلع ةكرشلا تزكر
 نا نم تاكرشلا مظعم فيخي دق ىحنم اذهو ءاهسفن ةيراجتلا ةمالعلا

 . هقبطت
 ةاطعملا زفاوحلا نال :مهيدحم لب نئابزلل ةيعيجشت زفاوح ءاطعا مدع

 لامها ىلإ ىدؤت دق ةيسكع لعف تادر ةلاسرلا نورشني نيذلا نئابزلل

 ةكرشلا ىدحتت نا لضفالا نم كلذ نع اضوعو ءهسفن ىوتحملا ةدهاشم

 ليصافت لك يف ةعتملا ىلع نولصحي فوس مهناب مدقملا ىوتحملا يدهاشم

 .قيوشتلل مهدوقيس اذهو نالعالا

 اهصيخلت نكميو ىرخا تايجيتارتسا ةدع فيضيف (82ةزم2122ة20عز/) اما
 ) ': يتالاب 6222:

 نئابزلا نم ديزملا دينجتل اهنئابز زيفحتل ةكرشلا لبق نم تاقباسم دادعا 1
 اهناف ةكرشلا ىلإ ددج نئابز بسكب موقي نوبز لك ثيح «نيلمتحملا
 ىلع ةيناجم تامدخ هل ضرعت وا ةيعيجشتلا زئاوحلا هحنمت اهرودب

 : تن عدل

 (000- ةكرش هب تماق ام لثم اهيمدختسمل ىربك ةيمها تاذ تامدخ ميدقت .2

 ؛ (000عاع 10) ؛(600عاع 11ةم) لثم تامدخ ميدقتب تماق ثيح عع

 لوح ةيباجيالا ءارالا نم ديزت يتلا (000عاع 11211) ؛«(600عاع خصهلزل5عو)

 لب لوصحلل نوعسيو تامدخ اذكهب نومتهي نئابزلا نا ببسب ةكرشلا

 . اهئانتقا درجمل نانتمالاب نورعشي
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 ىدل ءالولا نم عون قلخل يرود لكشبو رارمتسابو ةنيمث زئاوج حنم .3

 . نئابزلا
 ثيح تايجيتارتسالا ضعبب تناعتسا 2003 ماع ليربا يف 110703 ةكرش

 لوح فدهتسملا روهمجلا بذجل بويتوي عقوم ىلع نيتقيقد ةدمل ويديف تدعا
 ًاعبساو ًالوبق ىقالو ةدهاشملا م ةيلاع تبسم ىلع ويديفلاو  ةديدجلا انهترايس
 (قهطعاوء نا 21) :63 ىتالاك تناك اهب تناعتسا ىتلا تايجيتارتسالاو

 . ةليلق تاملك تاذ ةباذج ةيقيوست ةلاسر .1

 ضرغل كلذو زافلتلا ىلإ ةفاضالاب تنرتنالا ةكبش يف نمازتملا ضرعلا .3

 .دارفالا نيب ةقوطنملا ةملكلا رشنل نئابز دينجت .4

 فالتخا ىلعو يسوريفلا قيوستلا تايجيتارتسا ناف (131م1) بسحب

 ةدايزو نئابزلا نم ديزملا بسك ىلإ فدهت ىلوالا ةجردلاب اهنا الا اهعاونا
 رشنب جتنملل يلاعلا ءالولا دوذ نئابزلا مايق لالخ نم ةيقوسلا ةصخحلا

 (69 : لالخ نم كلذو حجتنملا نع ةيباجيالا براجتلاو راكفالاو تامولعملا

 نم هريغ وا ينورتكلالا ديربلا قيرط نع ءاوس هلاسرا لهسي ىوتحم دادعا 4

 .لاصتالا لئاسو

 . جتنملا لوح يعو قلخ 27

 تنرتنالا ةحبش ىلع ةكرشلا عقوم حفصتل نوبزلا ةدوع ةيرارمتسا معد .4

 . تامولعملا بلطل



 : نيعون ىلإ يسوريفلا

 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارنسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 قيوستلا تايجيتارتسا ميسَقَت نكمي ءافنا ةروكذملا تايجيتارتسالل ةفاضالاب

. (65) 

 : ةلمحلا قالطا لبق تايجيتارتسا :ةلزأ

 يذلا جتنملا نع ةركف ةكرشلا حرطت ةيادبلا يف :بقع ىلع ًاسار ريكفتلا . 1

 ىف ةحرطب موقت اهناف سانلا ىدل ةركفلل ًالوبق تدجو اذاو هعيب دوت

 (816120019) .ةكرش هب تماق ام اذهو قاوسالا

 ةداعسلا حنمت تاجتنم ميدقت ىلإ تاكرشلا ىعست :ةيباجيالا ةربخلا عيب ٠

 دعب مهرعاشم نع اهنئابز لاستال تاكرشلا بلغا «نئابزلا ىدل ةجهبلاو

 . ريبك اطخ اذهو ةرم لوال ضو جتنملا مادختسا

 نوهركي نكلو ءارشلا نوبحي سانلا مظعم : عئابك سيلو يرتشمك ريكفتلا .
 ةمكحلا نم كلذل ءةكردم رطاخمو تارارق نم هنمضتت امل ءارشلا ةيلمع

 زئاوج مهحنمو مهريغ عيجشت ىلع اهنئابز عانقاب ةكرشلا موقت نا
 اصوصخو نئابزلا بلغا ىلع ءارشلا رارق لهست ىك ةفلتخم ةيعيجشت

 .ةديدخلا تاجتتنملا

 تارتف ىلع اهيكحنو ةصق ةكرشلا قلخت نأك ؛ةبقاعتمو ةلسلستم تاوطخ

 ةظحللا ذنم ريكفتلا ىلإ اوعدت ىتلا ةبارغلاو راكتبالا مادختسا :راكتبالا .

 .ةلمحلا قالطال ىلوالا

 : ةلمحلا قالطا دعب تايحيتارتسا : انا

 ىلإ ةلاسرلا ىوتحم نومدقي نم مه ةداقلا ءالؤه :يارلا ةداق ةعباتم .1

8 

 مهلصت يتلا نئابزلا لاعفا دودر ةفرعمل ةكرشلا لبق نم مهتعباتم «نيرخالا
 . ةكرشلا لبق نم اهتجلاعمو :ةبياجيا/ مآ ةيبللس ىه له

 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم وا تانودملا :ةدلعتم رشن لئاسوب ةناعتسالا

42 



 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 ةملكلاو ةجضلا قلخ ىف ًافرط دعت اهمدقت ىتلا ةيجيورتلا تامدخلا لكب

 وا تاويديف نولدابتي وا نوبتكي نم دجو املكو .ةكرشلا لوح ةقوطنملا

 ةركفلا لص وي يذلا باذجلا « قوشملا ىسوريفلا ويديفلا دامتعا : ويديفلا 3

 . ةقيرط لضفاب

 يسوريفلا قيوستلا يف راشتنالا .2

 (1عوالم1عع) بتك (116 [10إن0312115 01 1/1121 1285[11311) كناونعب ةلاقم يف

 ةيصوت نويلم 16 نوبتكي تنرتنالا ىلع حفصتم نييالم 4 يلاوح ناب هئالمزو

 ميدقت يف تاكرشلل ربكا ةصرف دلوي عيرسلا راشتنالا اذهو تاجتنملا لوح

 قيوستلا يف راكتبالا «تايصوتلا هذه نم ردق ربكا لاني ركتبم ينالعا ىوتحم
 ىلع هضرع وا هئاقدصا ىلإ ىوتحملا لاسراب نوبزلاب عفدي يذلا وه يسوريفلا

 اهناف ةيسوريفلا ةلاسرلا رشن متي املاح «يعامتجالا لصاوتلا عقاو يف هتحفص

 ضعب ًاقحال اهيلع ةرطيسلا ةكرشلا عيطتست ال يتلا ةقوطنملا ةملكلا ةوقب رهتشت

 .ىوقا نوكت ةدهاشملا صرفو ةيلاع ةيبعش تاذ نوكت ال2000 لثم عقاوملا

 وا مهبجعي نيذلا دارفالا نم ةلق هدهاشي نا ىلإ ًائيطب نوكي ةيادبلا يف راشتنالا

 , 6© ربكا دادعا لبق نم هتدهاشم مث نمو هتكراشم يف نوأدبيف مهمامتها ريثي

 67 لغم تنرتنالا ربع راشتنالا ةيلمع حضوت جذامن ةدع كانهو

 مهناف ةلاسرلا نونبتي تنرتنالا يمدختسم نم ةعومجم لك :ةبتعلا جذومن .1

 ىدح ىلع ةعومجم لك وا مهنم لك موقي نيعم دح ىلإ نولصي نيح
 . مهريغ ىلإ ةيجيورتلا ةلاسرلا لاسراب

 ىلإ ةلاسرلا لاسراب موقت نئابزلا نم ةعومجم لك :بقاعتملا جذومنلا .2
 لكشب ةلاسرلا رشتنت نا ىلإ مهريغ ىلإ اهنولسري مهرودب مهو نيرخالا
 . ىجيرذدتن
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 باصم صخش نم ءاوهلا وا سمللا لالخ نم ةعرسب رشتني سوريفلا نا

 .رخا ىلإ

 يسوريفلا قيوستلا يف زفاوحلا .3

 ةلاسرلا رشنل مهعفدو نئابزلا بذج ضرغل ةمدقملا ةطشنالا عيمج نمضتت

 تانيعلا وا تانويبوكلا نمضتت ةفلتخملا زفاوحلا هذهو ءمهريغ نول ةينالعالا

 تنرتنالا ربع متي اذه لكو ايادهلا وا ةفلتخملا تاقباسملا وا تايرابملا وا ةيناجملا

 نم نوكتت زفاوحلاو (69 .هابتنالا نم ديزملا بذجو ةكرشلا نالعا ةيمها ةفعاضل

 ي ا
- 

 يرورض قبسملا ليجستلا يداملا ملاعلا يف وهامك :بيصنايلاو تاقباسملا .1

 ةفاضالابف «تنرتنالا ربع تاقباسملاو باعلالا ىف زوفلاو ةكراشملا ةيناكمال

 ةصرف حنمت باعلالا هذهف ينورتكلالا ديربلا نيوانع عيمجت ةيناكما ىلإ
 تاسسؤم عم تاكارش ةيقرتب حمست امك تاعومجم ىلإ اهميسقتل ةبسانم

 عقاوم ةدع ىف متي ثحبلا "زونكلا ديص"' باعلا ةلاح يف الثمف ىرخا

 فيضتست نا باعلالا هذه لغم ىف ةكراشملا ىف بغرت ىتلا ةكرشلا ىلعو
 تكاخلإ عريعر: نااامك تو دكلألا ينكره حاسم رع اقالة
 ديزما بذجي هريغ عم ةبعلا ةكراشم ىلع نوبزلا ثحو ةكرشلا عقوم ىلع
 (69 . هدجلا نئابزلا نم

 اهميلست متي ذا ٠«تنرتنالا ىلع عئاش لكشب اهمادختسا متي :تانوبوكلا .2

 لاسراب ةينورتكلالا تانوبوكلا تاكرش موقت امك :؛ينورتكلالا ديربلا ربع
 ةيراجتلا ةمالعلا ءانب ةلواحمل تانوبوكلا رفوت روف ينورتكلالا ديربلاب راعشا
 تنرتنالا يمدحتسم نم /55 نا ىلإ تاساردلا عاقل تلصوت «ةيراجتلا

 29 .ينورتكلالا ديربلاب تانوبوكلا يقلت نولضفي
 41و تنرتنالا ربع تانوبوكلل لاكشا ةدع دجوي

 مث تانوبوكلا ىدحا راتخي تنرتنالا مدختسم :طخلا ىلع بلطت تانوبوك -أ

 .يداعلا ديربلا ربع هيلإ لسري كلذ دعب
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 عقوم نم ةرشابم تانوبوكلا ةعابطب يرتشملا موقي :عبطلل ةلباق تانوبوك -
 . ةقالعلا تاذ عقاوملا لالخ نم وا ةكرشلا

 ينورتكلالا عقوملا لالخ نم زمر مدختسملا غلبي :ةيضارتفالا تانوبوكلا -
 ىلع ًامادختسا رثكالا تاضيفختلاب همالعال يداعلا ديربلا قيرط نع وا
 ومد .ةةبيارتتالل

 :يسوريفلا قيوستلا تابلطتم .

 ةعلسل جيورتلا متيال يأ جاتنالل ًالباق ةعلس وا ةمدخ ءاوس جتنملا نوكي نا .

 اذهو ًايقيقح جتنملا نوكي نا يرهوجلاو يساسالا نمف ةيمهو ةمدخ وا

 حرط يف ةيقادصملاو ةيقالخالا ريياعملاب ةكرشلا مازتلا ةناخ تحت جردني

 .ةيقيوستلا ةلاسرلا

 ةلاسرلا لقني نمل ةبسنلاب ةيمها تاذ نوكت نا بجي جتنملا نع ةمولعم يأ .

 عقوملا ىلع ةلاسرلا ىوتحمل مهتدهاشم ءانثا نئابزلا نيب لعافت ةيلمع

 .تنرتنالا ةكبش ىلع ةكرشلل صاخ ىينورتكلا عقوم دوجو 1

 .تنرتنالا ةكبش لالخ نم راشتنالا ىلع تامولعملا ةيلباق .

 .نئابزلا ىلع يباجيالا ريثاتلا ثادحا يف ةقوطنملا ةملكلا ةوقب ةناعتسالا .

 ةئفف اهيلإ لوصولاب ةكرشلا بغرت ىتلا ةفدهتسملا ةئفلل قبسم ديدحت .

 لئاسوو مهتامامتها فالتخال كلذو ًالثم اهريغ نع فلتخت بابشلا

 . ةكرشلا تاجتنمل مهبذج

 فيلاكتو ىنورتكلالا عقوملا تامولعم مداخ فيلاكتب ةصاخ ةنزاوم ديدحت

 . هثيدحنو هتنايص
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 ينورتكلالا عقوملا قالطاو سيسات ةيلمع يف ةكرشلا تارادا عيمج كارشا .

 . ينورتكلا بولساب ركفت نا يأ
 نمّؤَت ىتلا ةددعتملا طئاسولا ديدحتو نحفصتملل ةينقتلا دودحلا ديدحمن َه

 .ينورتكلالا نويزلل ةميقلا مدقتو ديحلا لاصتالا ققحتنو ةروصلاو توصلا

 ةلوهسل اربعموأطيسبو آيزمر نوكي ثيحب ينورتكلالا عقوملل مسا ديدحت ٠

 .يسؤريفلا قيوستلا ةلمخ: ةرتف لاؤط نئابزلا تاراسفتلا ىلغ رب مايقلا

 لصاوتلا عقاوم تاحتفضص لالخ نم ءاومسس ةعساو تتايئوسا نتف حنم ١

 نئابزلل ةشدردلا فرغ وا ويديفلا ضرع عقاوم لالخ نم وا يعامتجالا

 .نيرخالا نئابزلا اهيلإ عمتسيل جتنملا نع مهئارا نع اوربعيل
 كردي نا نوذ دارفالا نيب ةقوظنملا ةملكلا رشنل نئابزلا نم ةعومجم دينجت

 . كلذ نوسفانملا

 نع ةلماك تامولعم اهيف رفوتي ةينورتكلا عقاوم وحن نئابزلا هيجوت .
 ةيقيوستلا ةلاسرلا ثدحن نا نامضل يلود وا يلحم لكشب ءاوس ؛«جتنملا

 . بولطملا حاجنلا

 ةيقيوستلا ةلاسرلا رشنب موقي فوس يذلا نوبزلا راتخت يتلا يه ةكرشلا .

 تيرا ةكسف دبع

 هتامولعم ثيدحت ضرغل ةكرشلل ينورتكلالا عقوملل ةرمتسملا ةعياتملا .

 . هميمصت ديدجنو

 نم مهيلع قوفتلاو تنرتنالا ربع نوسفانملا اهمدقي ىتلا تامدخلا ةسارد .

 .نيرخالل ةمدقملا ةمدخلا ةطاسبو ةلوهس ةيحان



 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 يسوريفلا قيوستلا ةيمها .5

 اهصيخلت نكميو يسوريفلا قيوستلا ةيمهال ةيسيئر بابسا ثالث دجوي
 (73) . دال |ن
 . ي ,

 تنرتنالا ةكبش ىلع ةيضارتفالا تاعمتجملا ىلع دامتعالل ريبك هجوت كانه .1

 حني اذهو تامولعملا اهلالخ نم نولدابتي ثيحب ؛سانلا نيب لصاوتلا يف

 :اهضايذ ىلإ لوصولا يف تاكرشلا دل ةريبك ةيمغأ يسوريفلا قيوبفلا
 دحاو درف عيطتسيو ًادج ضفخنم تنرتنالا مادختساو لاصتالا فيلاكت .2

 هليوحتو هلدابتو يقيوستلا ىوتحملا رشن يف مهاسيامت دارفالا تائمب لاصتالا

 تنرتنالا ةكبش يمدختسم نم /90 هتبسنام ىلإ دوعي كلذو «ةريبك ةعرسب

 ريثمو باذج نالعال ةجيتن ام جتنم ىلع ةيصوتلاب اوماق مهناب نوفرتعي
 . مهئاقدصا ىلإ تنرتنالا ىلع هودهاش

 عيرسلا لاصتالا قيقحت نم دارفالا نيكمت يف ريبك رود تنرتنالا ةكبشل 5

 امم دعاصتم عافتراب تالاصتالا هذه ناو ةريبك دادعابو ةديعب تافاسملو

 حبصا تنرتنالا نا امب .يسوريفلا قيوستلا دامتعا ىلع نوقوسملا عجش

 ةكبش ىلع تاكرشلا اهئشنت يتلا عقاوملا لالخ نم .ةراجتلل يسيئر كرحم
 دومعلا تنرتنالا لثمم كلذل ء«ءارشلا ىلع نئابزلا عيجشتل تنرتتنالا

 تامولعملاو رابخالا رشنل ىسوريفلا قيوستلا هدمتعي يذلا ىساسالا

 ةلاسرلل ايازملا نم ريثكلا حنمت ةكبشلا نا امبو «نئابزلا نم ديزملا باطقتساو
 ةديدج ةقيرطب جتنملا ايازمو صئاصخ زاربال لثمأآلا ةحاسلا يهف ةيقيوستلا

 . ةبيرغو ةركتبمو

 يىسوريفلا قيوستلا رطاخم .6

 رطاخم نم ولخيال هنا الا ةديدعلا يسوريفلا قيوستلا ايازم نم مغرلا ىلع
 "0 :ىيليام رطاخملا هذه نم ءاهتجلاعمو اهل هابتنالا تاكرشلا ىلع بجي تايبلسو

 ىلع تانكربشلا ةرطيس مدع ينعي كلذ :فنصلا ىلع ةرطيسلا مدع 1
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 يهامك هريياعمو فنصلا تافصاوم ىلإ ةفاضا ةيراجتلا ةمالعلا مادختسا

 : ةيلاتلا اياوزلا نم كلذو

 . فدهتسملا روهمجلا راطا جراخ ىيهتنت دق لئاسرلا نم ديدعلا هه

 قيقحم مدعب يهتنت دقو ةيقيوستلا ةلاسرلا يف نوريغي دق دارفاللا 5

 . ةكرشلا فادها

 ريغ ومن تاراسم ىلإ يدؤت دق يسوريفلا قيوستلا ةعيبط :لوهجملا ومنلا .2
 ةنيعم ةقطنم وا نيعم عاطق ىلإ ةيقيوستلا ةلاسرلا لانبوأ متي دقف «ةعقوتم

 ةقطنم وا رخا عاطق يف رهظي دق حاجنلا امنا بولطملا حاجنلا ققحتالو

 ةلقتنملا رابخالاو تامولعملا ريثات راسم يف مكحتتال ةكرشلا نال ءىرخا

 ينعيال يسوريفلا قيوستلا ةلمح حاجن نا امك «ةيراجتلا ةمالعلا نع

 . ةيلاتلا ةلمحلا حاحجم ةرورضلاب

 دحا ماق اذا هناب تاديدهتلا هذه لثمتتو : ةيقيوستلا ةلاسرلا تاديدهت .3

 مهعانقا ضرغل هئاقدصال ينورتكلالا ديربلاب ةكرشلا ةلاسر لاسراب نئابزلا

 مل جتنملا تافصاوم ناب رهظو ءارشلا رارق قيدصلا ذختاو جتنملا ءارشب

 ريغ حبصيو هقيدص دقفي هلعجي فوس اذه ناف «بولطملا ىوتسملاب نكت
 ضعب كلذك .ةكرشلا ةعمسب اررض دلويامم ءاهسفن ةكرشلا نع ضار

 عانقا ىلإ نوعسي مهناف ةيلام تائفاكم وا زئاوج بسكب نوبغري دق دارفالا

 در دلوت ةلاسرلا ىلإ تامولعم نوفيضي دقو لوبقم ريغ لكشب نيرخالا

 يسوريفلا قيوستلا جمارب قبطت يتلا ةكرشلا ىلع كلذل ةكرشلا دض لعف
 . لكاشم اذكه لثم ىلع قوفتلل ةمئالم ططخ عضت نا

 نئابزلل ةيعيجشت ايادهو زئاوج حنمت ةكرشلا ناب لثمعت يتلا اهسفن ةركفلا .4

 دل يرش لكن رتبت جرف ىلإ ةيقيوستلا ةلاسرلا نوررمي نيذلا نيلاعفلا
 نئابزلل لالغتسالا نم فواخم دلوي دق وا نئابزلا ضعب اهلبقتال

 .اهسفن ةكرشلا ةعمسب رضت وا ةحصلاب رضت تامولعم رشنل مهزيفحتو



 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 ةكرشلا ةيعيتارتتبلا ىلع اريك ارطخخ ربجي؛ةلاشرلا ىوبحم نفاريغت أ

 ةمالعلل ةينهذلا ةروصلاب رضي نالرفتغيال ًاحداف ًاررض ربتعيو اههجوتو

 نيرخالا لبقت ىدمو رابخألاو تامولغملا راشتنا ىلغ ةرطيسلا ةبوعص .
 نامض امئاد بعصلا نم ذا ءًانايحا ةبارغلاب مستت يتلا ةيسوريفلا ةلاسرلل
 . ةلاسرلا هاجت نئابزلا لبق نم ىباجيا فقوم

 ةكرشلا نيب ةقث مدع قلخي اذهو جتنملا نع ةيفاك ليصافت ركذ مدع .

 دق ةححانلا تانالعالا 1 .«ةححانلا تانالعالا ديلقت أطخ َئَ ف ةكرشلا عقت .

 لماع راكتبالاف «ىرخا ىلإ ةكرش نم فلتخي عضولاو اهراركت ديفيال
 .يسوريفلا قيوستلا يف حاجنللايساسا

 نم لك ئفاكي 1 عقومف ,جتتنملا نع تانايبلل رمتسملا ثيدحتلا مدع .

 انا اييفدت# ةدانقلا نلخ ةعيو هش وتم هير ةقد ةعيقملا وشب
 تاكرشلا مامتها ءرخالا ثحبلا عقاوم بلغا كلكو ؛ةديدج تامولعمو

 لكبو مهب مامتهالا ىدمب نئابزلل عابطنا يطعي بيولا ىلع اهتحفصب

 لب ةنيعم ةكرش عم لماعتلل نومدني مهلعجي نلو ةقيقدلا ليصافتلا
 .همدقتس يذلا ديدجلا ىلإ رثكا نوسمحتي

 ةلاسرلا لقن ىف نئابّلا ةكراشم ةبسن سايقل ةلاعف قرط دوجو مدنع .
 :ةيفيوسدلا

 دعا ىلع ةلاعتارلا قترتغ ا ماكإ ايقايزا نظن" نق ةنكرنملا ةزوس ريفزت

 .ةيقالخاللا اياضقب ةطبترموا ةيرصنعلاب مهتت يتلا ةينورتكلالا عقاوملا

 ًاعساو الوبق ىقاليال دق ةيقيوستلا ةلاسرلا ميمصت هيلع ريسي يذلا جهنملا .
 ةلاسر ممصتل ريبك يدحت ماما تاكرشلا عضي اذهو ًامئاد نئابزلا ىدل

 . ةيلاع ةينف تاردق 9 جاتحي ةلاسرلا ميمصتو . بولطملا حاجنلا ققحن
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 ريكفتلا نع تفقوشلا اهنم بيلظتي ذآ اهسفن ةكرشلا تاردق ىدحت
 ل ثدحام اذهو ءريكفتلا نم ديدج ىوتسم ىلإ لاقتنالا' و هيلع فراغتملا

 ةيرابخالا ةانقلا ذيفنتب عرش امدنع نونجلاب عيمجلا هتعن يذلا (رنريت ديت)

 اهنا الا ةركفلا هذه حاجن دحا عقوتي مل ةعاس (24) ىدم ىلع (©)

 ةقيرط تلثم اهنال نيمويلا نيعباتملا نم ةلئاه دادعا تبطقتساو تحجن

 .ريكفتلا نم ةئيرجو ةديدج

 مظعم ذا ءريبك رود اهل ةيقيوستلا ةلاسرلا اهب مدقت يتلا ةغيصلا .

 نم رثكا ميمصتلا ةنقتمو ةباذجلا روصلا نوبحي تنرتنالا يمدختسم

 .اهلامها متي دق يتلا جماربلا

 بيصت دق ريبك مجح تاذو ةمخض تاقفرمو ويديف ىوتحملا ناك اذا

 ريثاتلا نم تللق ةئيدحلا ةيجولونكتلا نا مغرلا ىلع ءطبلاب بوساحلا
 ةيقيوستلا ةلاسرلا لامها ىلإ نوبزلا وعدي دق ريبكلا مجحلا نا الا يبلسلا

 .تقولا نم ريثكلا ذخات دق اهنا وا ىذالاب هبوساح بيصت دق اهنال

 ةيسورياف جماربل ىضرع بوساحلا لعجي ينورتكلالا ديربلاب لاسرالا

 .نوبزلا هاشخيام اذه و لاطعالاب هبيصت

 بيرق ىوتحمل طباور رشن مدع يه ةكرشلا اهب ببستت يتلا ءاطخالا دحا
 هناف «نوزاما عفوم كلذ ىدافتت يتلا عقاوملا نم :يلاحلا ىوتحملا نم

 حفصتت نيحو ءاهتاجتنم نم ةبيرق تاجتنمل طباور (4-8) لقالا ىلع موقي

 اهراز ىرخا تاجتتمل طباور اهتياهن يف ضرعيس ءام جتنم تانايب ةحفص
 لعجي ةضورعملا طباورلا ءاقتنا يف ءاكذ اذكه لثم نورخا نورتشم

 يف ًاضيا ةدعاسملا مدقيو لب فرتحم عقوم عم لماعتي هناب رعشي يرتشملا

 . تاجتنملا نم صلختلا درجم سيلو ءارشلا ةيلمع

 ريفوت وه يسوريفلا قيوستلا ةلمح حاجن مدهت دق ىتلاو ءاطخالا أوسا

 طباور عضت عقاوملا ضعب «ةينورتكلالا قاوسالا يف ةيمهو ءالمع ةمدخ

 ىلع لدت ةرابع رهظت وا ءيش يأ ثدحيال اهيلع رقنلا دنع تانوقياو
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 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 ةلكشم نم ىناعي العف نوبزلا ناك نا ًاصوصخ ةيفاو تامولعم مدقتالو
 مَ ةطقنلا هذه ىعارتال ىتلا تاكرشلا .هتاراسفتسا ىلع درلا ىلإ جاتحيو

 هولا ىيدؤت وعل بابسالا دحا ءارشلا لبق ليجستلا ىلع حفصتما راما .

 نوبزلاف ةيكذ ةقيرطب تاجتنم مدقيو ًارهبم عقوملا ناك اذاف «نئابزلا بوره

 ءارشلا لبق كلذ ىلع هرابجا مت اذا نكل هسفن ءاقلت نم ليجستلاب موقيس

 نم ىلع سفانتت يتلا عقاوملا نييالم كانه نال ءاءوس الا ةكرشلا عضو

 نوددرتي مهلعجيو نئايزلا فيخي ةعابملا ةعاضبلا ةداعا مدع ةسايس عابتا

 رفوت نا نكم يتلا ةسفانملا تاكرشلا ىلإ نوهجوتي مهلعجتو ءارشلا يف

 .نامالا نم ديزملا مهل

 يسوريفلا قيوستلا رطاخم ةجلاعم

 وه ىتالاو .نيقوسملا هجاوت دق ةئنيعم رطاخم ةيجيتارتسا لكل عبطلاب

 ىندأ ىلإ قيب , نم ةعومجم : 4 ةلاوع ذل ل1 ةنلعلا كطاختم القت دك . خلا لولا 3 اةغووم

 رشن ةيلمع ىف لاعف رود مهل نوكي يك نئابزلل يباجيالا زفاحلا ميدقت 3
 .ةيفيوستلا ةلاسرلا

 ًاققحم ىوتحملا نوكي نا ىلع زيكرتلا لب للضم ىوتحم مادختسا مدع .

 . ةكرشلا فدهل

 .مهل ةمدقملا ةزاتمملا ةمدخلا لالخ نم نئابزلا نم ةعساو ةدعاق ءانب .

 . ىقلتملا
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 .روفنلاو ةيناودعلا نسبلو ةداعسلاو ةيباجيالا ميقلا 0 وعدت ةلاسر ميدقت 5

 مهريغل مهتبجعا اذا اهلقن وا ةلاسرلا ليوحت عقوملا راوز نم بلطلا .
 ةكرشلا بلطت نا تبحتنسملا نم هنا امك «ةيراجتلا ةمالعلاب ىعو ثادحال

 ديربلا قيرط نع مهل اهلئاسر لاسراب ًاقحال موقت يكل مهئاقدصا عقاوم
 .يبلسلا ريثاتلا وا ريوحتلا بنجتت يكل الثم ينورتكلالا

 ءارا دصرل يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع ةكارشلل تاحفص دوجحو .

 . ةلاسرلا نع نئابزلا لعف تادرو
 ينورتكلالا عقوملا راوز هابتنا بذجل حرملاو ةهاكفلا بولسا مادختسا .

 . ةكرشلل

 .ةفدهتسملا ةئفلا لويمل ةمئالملا لاصتالا ةليسو راتخا .

 ةيديلقت لئاسوب ًاموعدم يسوريفلا نالعالا ضرع نوكي نا لضفالا نم .

 . فدهتسملا روهمجلا تافينصت لك ةيطغتل زافلتلاك

 لبق نم ةفلتخم لعف تادر كانه نوكت دق ةيسوريفلا ةلاسرلا ضرع ءانثا .
 . كلذ لجا نم اهتاطايتحا ذخات نا ةكرشلا ىلع كلذل نيسفانملا

 لجا نم ليجستلا ىلع مهرابجا مدعو عقوملا راوزل تاج ميدعت :

 مهديرب نيوانع ليجستب مهسفناب اوموقيل مهبذج نكلو ضورعلا ةدهاشم
 : ينورتكلالا

 تاحلطصملا ضعيو يسوريفلا قيوستلا حلطصم نيب فالتخالا .

 :ىرخالا ةيقيوستلا

 وا يسوريفلا قيوستلا لثم تاحلطصم مادختسا يف ضعبلا ئطخي

 ضعبلا اهضعبل تافدارمك ةقوطنملا ةملكلا وا سامحلا ىلع مئاقلا قيوستلا

 (76 + ىفالعخالا| حض وي رجوم حرش يتالاو « اهنيب زيمتلا يرورضلا 0 كلذل

 (ان22 128(212116) سامحلا ىلع مئاقلا قيوستلاو يسوريفلا قيوستلا -أ

 صاخشا عم دقاعتلاب ةكرشلا موقت نا ىلع لدمتعي سامحلا ىلع مئاقلا قيوستلا
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 ءالؤه ةمهم زكرتتو هجول ًاهجو اذه متيو ةكرشلا تاجتنم نع ثيدحلل نينيعم

 5:01-لاثملا ليبس ىلع ةكرشلا لوح نينطلا هبشيام وا ةجض قلخ ىلع صاخشالا

 صاخشا عم دقاعتت ثيح قيوستلا نم لكشلا اذه لثم يف ةدئار عنخ 11

 اما «جتنملا لوح ةقوطنم ةملك دلوي ىوتحملا ثيح تنرتنالا ةكبش ربع ةيجيورت

 .تنرتنالا دوجو هب طرتشي ال سامحلا ىلع مئاقلا قيوستلا

 (1801:0 01 1201011) ةقوطنملا ةملكلاو ىسوريفلا قيوستلا - ب

 ثيح «ةقوطنملا ةملكلاب ةطبترم ةيقيوست ةيجيتارتسا وه يسوريفلا قيوستلا
 كلذب وهو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم نم ةدافتسالاو تنرتنالا مادختسا متي

 ةقوطنملا ةملكلا «تنرتنالا وا عقاولا ربع متت يتلا ةقوطنملا ةملكلا نع فلتخي

 مدختستف يسوريفلا قيوستلا اما يوفعلا عباطلا ذخاتو يوفع لكشب متت

 مهضعب ىلإ ةلاسرلا ريرمت ىلع نئابزلا عيجشتل زفاوحلا هلالخ نم ةكرشلا
 . يصخشلا ريغلا عباطلا ذخايو ضعبلا

 ةثالثلا تاحلطصملا نيب فالتخالا:(4-1) لودجلا

 تنرتنالا يمدختسم عيجشت | اهدلوت يتلا ةطشنالا عيمج

 لهالا نسب ةلاسرلا رشتنل | قلخل دصف نع تاكرشلا

 تاجتنملا لوح ةجض

 قيوستلا نم لك ةسجيكت وه | ةحمتكلا لاعشا نم لكتش
 ةملكلا و سامحلا ىلع مئاقلا

 ةفوطنملا

 قيوستلا تاودا 52-6

 يسوريفلا

 يور ولا نيب اطيل ًاريفتم يسيظاتفملا قيوستلا .(2014) .سابع لضاف ةزمحلا ءركش +َرّدصملا

 ةلاسر :فرشالا فجنلا ةنيدم ىف ةيراجتلا تاعمجملا باحصا نم ةنيع ءارال ةيليلحت ةسارد/نوبزلا

 .قارعلا .ةفوكلا ةعماج .داصتقالاو ةرادالا ةيلك .ريتسجام



 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 يسوريفلا قيوستلا لبقتسم .9

 قيوستلا موهفم ينبت ىلإ تاكرشلا مظعم ىعست ىلاحلا تقولا يف

 هعم لصاوتلاو نوبزلا ىلإ هجوتلا يف هايازم عيمج نم ةدافتسالاو يسوريفلا
 نم ديزملا بذج يف لاعف رصنع هلعجو جيورتلا ةيلمع يف كيرش هلعجو
 قيوستلا روطت هلالخ نم يذلا ناديملا ىه تنرتنالا ةكبش نا امبو «نئابزلا

 تامادختسا يف لصحت تاروطت ةيا عم دادزتس هينبت ىلإ ةجاحلا ناف يسوريفلا

 قيوببقلا ليقع ةييازدلا ةيستر نواصم قالي: كان "7 :تتزفنالا ةكبش
 78 ورمل

 : ةيتآلا لماوعلا ربع كلذو :يسوريفلا قيوستلا ومن ه

 .مهتوق يمانتو تنرتنالا يمدختسم روضح ديازت -

 نم لوحتتس ىتلا تالمحلا دادعا ثيح نم ةيعون ةلقن كانه نوكيس -

 هتردق ىدمو هسفن حجتتنملا زاربا ىلإ اهريثأتو اهسفن لمحلا ىلع زيكرتلا

 . ةقوطنملا ةملكلا ديلوت ىلع

 ةدافتسالل ىسوريفلا قيوستلا ىلع نولبقيس دارفالا و ةريغصلا قاوسالا -

 ش . نثابزلا بذج يف هايازم نم
 ةنورملاب مستي هنال يسوريفلا قيوستلا ومن دادزيس ةلبقملا تاونسلا يف -

 .تنرتنالا ربع رشنلا ىلع نوكيس ةهدامتعا ذا ريثكلا ةكرشلا فلكيالو

 : ةيلاتلا لماوعلا ربع كلذو :يسوريفلا قيوستلا ىلإ ةجاحلا ه

 راعشلا نوكيس ذا ةايحلا ةيعونل جيورت نوكيس ةيراجتلا ةمالعلل جيورتلا -
 ماسلا 4 ناو فليست تلم درع ربع ةيداكملا ؟كاخرعتاع
 . ةيجيورتلا :ةلاسرلا مدقتس

 هقيبطت نال هابتنالا تفلل ةجاح حبصي يسوريفلا قيوستلا ىلإ ءوجللا -

 نوؤش يف تامولعملا ةيجولونكت ىلع نودمتعي نيذلا نئابزلا مئالي

 . مهتايح



 يسوريفلا قيوستلا موهفم :لوالا لصفلا

 : ةيلاتلا لماوعلا ربع كلذو : يسوريفلا قيوستلا تامادختسا ده

 . يجيتارتسا عباط تاذ طيطختلا نوكيس -

 يف ةداعسلا ثبت يأ ؛ةداعسلل جورت ةلاسر ميدقت يف تاكرشلا زكرتس -

 ةلاسرل هتدهاشم لالخ نم نوبزلا لصوتي ثيحب اهدهاشي نم بولق
 .ًاسيعت نوكيس حجتنملا نودب هنا ةكرشلا

 .ةيريخو ةيعامتجاو ةيسايس تالاجم يف يسوريفلا قيوستلا مدختسيس -

 يسوريفلا قيوستلل اموهفم غص -

 فيولا عوهقم نوظت و ةءاضتإ نلز تذا ىلا ةيشاشالا لمارغلا مام
 توربفلا

 قيوستلا اهققحي ىتلا ةيداصتقالا ريغو ةيداصتقالا فادهالا ىهام -

 ؟يسوريفلا

 ؟يسوريفلا قيوستلا عاونا مها يهام -

 قيوستلل اهقيبطت لاجم ىف تاكرشلا هجاوت ىتلا ةعئاشلا رطاخملا ىهام -

 ؟يسوريفلا قيوستلا لبقتسم وهام كيأرب -
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 لوالا لصفلا عجارم

 ةرادإلا تاكبش ؛قازرلا دبع نيسح « ىملاسلا و لمحم قازرلا دبع ءالاع :ىملاسلا 8

 107 ص :2005 ؛ندرألا ءرشنلل لئاو راد «ةينورتكلالا
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 لصفلا اذه يف ؛رصانع ةدع نم يسو ب سيسس

 لصوتلا ضرغلت ليصفتلاب اهلوانتو رصانعلا هذه حرش متيس

 ةلاسر ميدقت نامضلو ؛اهنم رصنع لك نع ةحضاو ةركفل
  نمكتو :رصاتعلا هذه ةاعارم نم دبال ةركتبم ةينالعا

 | هقدقت ىلإ يدؤيس اهنم رصنع يأ لامها نا يف اهتيمها

 .ةكرشلا فده مدختال ةصقان ةينالعا ةلاسر



 لصفلا تايوتحم

 فدهتسملا روهمجلا 2-1

 تيقوتلا 2-2

 (نورثؤملا) يأرلا ةداق 2-3

 ىوتحملا 2-4

 رشتنلا لئاسو 2-5

 ةكراشملا ةيلياق 2-6

 لوصولا ةيلباق 2-7



 يذاثلا لصفلا
 يسوريفلا قيوستلا رصانع

 فدهتسملا روهمجلا .1

 « هيف ريثأتلاو هيلإ لوصولا ىلع ةكرشلا لمعت يذلا روهمجلا هب دصقي

 .ةينالعالا ةلاسرلا راشتنا و ةوق نم ديزي تفلقعستملا روهمجلا ديدحت نا .ثيح

 نم ءزج نمضتي له ةفرعم وه ؛هيلع فرعتلا يف ذخؤت يتلا طاقنلا مها نمو

 رهوج .ةسفانه تاحتتمل قاوسا ةكرشلا تفدهتسا امير وا هلك قوسلا مأ قوسلا

 كلذ نال فدهتسملا روهمجلل قيقدلا ديدحتلا وه ةلحرملا هذه يف حاجنلا

 ةلاسرلا ميمصت يف ةحجانلا لئاسولاو ةبسانملا تايجيتارتسالا رايتخا يف دعاسي
 ةمدخلا صئاصخ ىلع ءانب روهمجلا اذه ديدحت يغبني امك .روهمجلا ةبطاخمو

 نوقوسملا حبصاو قاوسالا ةئزجت موهفم روهظ دعب ًاصوصخ نيكلهتسملا
 نم ًايبسن ةريغص ةيريهامج تاعاطق هنا ىلع فدهتسملا روهمجلا ىلإ نورظني

 ةئزجتل اهتلواحم دنع دكأتلا قيوستلا ةرادا ىلعو تابغرلاو تاجايتحالا ثيح

 ضعب دجوي ذا اهتثزجت نكميو ًايبسن ةريبك ةيلكلا قوسلا نا نم دكاتلا قوسلا

 ( اهرغصل اهتئزجت نكميال قاوسالا

 اهنم ةددعتم ةطشنا ءادا ىف ةكبشلا ىلع مهتاقوا نوضقي نيذلا :تنرتنالا

 لالخ نم نوشيعي ذا ءىرخالا ةطشنالا فلتخم وا ةشدردلا وا تامدخلا وا

 عيمجلا قاوذا يعارت يتلا ةطشنالا لك هيف لماكتم ملاع تنزعالا ةكبش
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 (لا1م61[1 116 تاسارد زكرم اهب ماق ةسارد بسح ةكبشلا ىلع مهدجاوت ءانثا

 : 0 ماع لالخ 013 51317)

 تنرتنالا يمدختسم ةطشنا :(1-2) لودجلا

 ينورتكلالا ديربلا لاسرا

 ثحبلا تاكرحم مادختسا

 تاجتنملا نع ثحبلا

 ةيلحم تايونحم ضرع

 ةينورتكلا تاقاطب لاسرا

 ةارابم وا ةسفانم ىف لوخدلا

 ةيمويلا رابخالا ةءارق

 ةيناجم جمارب ليمحت

 هيبط عقاوم ةرايز

 ةيحايس نكاما نع ثحبلا

 ةشدردلا

 تاجتنملل ةيلاحلا راعسالاةقفرعم

 هيقيسوم عقاوم ةرايز

 ءارشلا مئاسق ىلع لوصحلا

 دئارجلا عقاوم ةرايز

 ثحبلا لامعاب مايقلا

 لتئاسرلا تاحول ةرايز

 ىقيسوملا ىلإ عامتسالا

 فراصملا لامعاب مايقلا
 باعلالا ةسرامم

 ةكبشلا ىلع ةيصخشلا تافصلا ضرع

 لمعلا صرف ههاشم

 ةينويزفلت عقاوم ةرايز

 ةيضاير عقاوم ةرايز



 يسوريفلا قيوستلا رصانع :يناثلا لصفلا

 تارايسلا عاونا ةدهاشم

 ةهيسردملا تابجاولاب مايقلا

 ىقيسوم ليمحت

 مالفالا ةدهاشم

 تاراقعلا عاونا ةدهاشم

 هيفرتو ةيلست جمارب ةدهاشم
 امنيسلا عقاوم ةرايز

 امنيسلاب ةقلعتملا تامولعملا عقاوم ةرايز

 ريتاوفلا عفد

 ةيلام رابيخاو حئاصن و تاراشتسا ىلع لوصحلا

 تالاجملا ةءارق

 عقاوملا تاحفص ميمصت

 تانالعالا لاسرا

 ةيتوص تاملاكم ءارجا

 تاجتنملا ءارش

 ةيصخش تانالعا لاسرا

 مان عع: ]1ع قت ءألا (. 12010011 ع (ةنعمأ] (ا10)1212 1136ه , 20111112162-12 " 8انقزل) عقد “1 هعاتتت0]-

 هع” 50عزءاج ( خ0015هرج ام عوأزن , 2001),. 7

 د دعب ينورتكلالا ديربلاو ثحبلا تاكرحم مادختسا نا ظحاللبو

 ةباوب ربتعت ةطشنالا هذهو .«تنرتنالا ربع نئابزلا اهسرامي ىتلا ةطشنالا

 ةيجيورتلا ةلاسرلا ميمصتو مهعم لصاوتلاو نئابزلا ءالؤه ىلإ لوصولا
 يمدختسمل ةيفارغميدلا صئاصخلا ةفرعم ًاضيا ربتعيو «مهتامامتها بسحب

 اهب ماق ةسارد جئاتن بسحبف ؛تاكرشلل ةبسنلاب ةمهملا رومالا نم تنرتنالا

 فرعتلا جئاتن تناكو رهشا ةتس تقرغتسا يتلاو 2000 ماع1؟2171 300 اةعاءعا

 ©: يه ةدحتملا تايالولا يف تنرتنالا يمدختسمل ةيفارغميدلا صئاصخلا ىلع

 .تنرتنالا نمدختسي ءاسنلا نم 748
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 تنرتنالا نومدختسي (رالود 75000 قوف) عفترملا لخدلا يوذ نم /32 -

 .(رالود 30000 نم لقا) ضفخنملا لخدلا يوذ نم /15 لباقم

 دارفا نم /32 لباقم تنرتنالا نومدختسي (18-29) ةيرمعلا ةئفلا نم 736 -

 .(50-64) ةيرمعلا ةئفلا دارفا ن /25و (30-49) ةيرمعلا ةئفلا

 تنرتنالا يمدختسم نم /56 نا ىلإ تلصوت ةساردلا نا ركذلاب ريدجلاو

 .يموي لكشب ةكبشلاب نولصتي

 : فدهتسملا روهمجلا ديدحن لماوع . .1

 ادِدَحَحَم فدهتسملا روهمجلا نكي مل نا هفده يسوريفلا قيوستلا ققحي نل

 عاوس هحرط دوت ىذلا ىوتحملا لاسراب موقت ةكرشلا ةيادبلا ىف ةيادبلا ذنم

 يهو يلاع ءالو تاذ ةعومجم ىلإ ةحعم نجوفت وأ روص وا ويديف ناك

 روهمجلا ديدحت دنع رابتعالا رظنب اهذخا بجي لماوع ةدع دمع ه4 نشتلا ىلوتت

 هج [يمهاو هقديكتملا

 ؟ةفدهتسملا قوسلا ةثزجتل رربم كانه له 1

 ؟ ةهباشملا تاجتتنملا

 نع فلتخم لكشب قوسلا نم ءزجل يسوريفلا ىوتحملا حرط بجي له .3

 ؟لثم ةيناكس

 : فديعتلا ىوهدللا ةَساودك 32

 لالخ نم يضارتفا لكشب فدهتسملا روهمجلا عم تاكرشلا لماعتت

 6: ىهو اهب ماملالاو اهتسارد ضرتفي روما ةدع كانه نكلو «تنرتنالا

 . ةطيحملا ةيناكسلا هللا 21



 يسوريفلا قيوستلا رصانع :يناثلا لصفلا

 . ةيرمعلا ةئفلا ..2

50 
 . فدهتسملا روهمجلا لخ .4

 .ةدئاسلا ديلاقتلاو تاداعلا .5

 :ةعرشلاب طابتزا ئدمو نرهجفلا'هلاقع 8
 . نئابزلا دنع ةيراجتلا ةمالعلل ةيلاحلا ةينهذلا ةروصلا .7

 : فدهتسملا روهمجلا ةعيبط 1

 ةكبشل نومدختسم مهنوكل صئاصخ ةدعب فدفعتتملا نوفمملا زانق

 3 ن0 ةجردلا نم تنرتنالا

 لوصحلا نولواحيو تنرتنالا ىلع رارمتساب تاكرشلا عقاوم نوحفصتي .2

 . مهتالؤاست نع ةباجا لوصحلا وا تانالعالا ةدهاشمو تاجتنملا ىلع

 عقوملا ةةصرقب موقي نم مهنم دجوي دق ام ةعلس وا ةمدخ نم مهبضغ

 . ةكرشلاب صاخلا ىنورتكلالا

 مهرصحي نا نود ملاعلا لود عيمج نمو هايل عيمج نم نئابزلا .4

 بز اةزتك. لالغوب ياجم لكي تانرتملا ىلع لوصطب ةيغرلا عيبذل 4
 . ةليلق

 نم ةمدقملا ضورعلاو --1 فعلا روهمجلا ىدل ةرفوتملا تارايخلا .6

 رعاشملل ةزفحملا تانالعالل نوليمم مهف كلذل ةزيمتمو ةفلتخم تاكرشلا

 .ةعرسب للملاب نورعشي مهنال
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 . عيبلا دعبام تامدخو . عفدلا قرط «تاجتنملا صئاصخب

 اهليمحم وا اهعبطب اما نوموقي مههابتنا ريثت ىتلا صوصنلاو تالاقملا .8

 : كيج عابطنا كرت ىلع تاكرشلا صرحت كلذل مهبيساوح ىلع ةرشابم

 . ةثيدحلا ةيجولونكتلاب ةعساولا مهتيارد و مهربص ةلقب نوزاتمي .9
 . ةقثلاب مهل يحوت ىتلا ةينورتكلالا عقاوملا نع رارمتساب نوثحبي .0

 : فدهتسملا روهمحلا تافينصت . 4

 0 ةيسيئر تافينصت ةدعب ةداع

 يف ةعساو ةربخ مهيدل :ةددحم تامولعم نع نوثحبي نومدختسم .1

 . ةنيعم ةعلس وا ةمدخ نع نوثحبي مهف «تنرتنالا مادختسا

 ضارعتسا ىلإ نوليمع :ةهدلحم تامولعم نع نوثحيال نومدختسم .2

 الو ةربخلا اوليلق مهف ةددحم عقاوم ىلإ لاقتنالاو ةكبشلا ربع تاحفصلا

 . تانالعالا ىلع طغضلا ىلإ نوليمي

 نم رثكا نوروزيو تاحتنملا ءارش عقاوم نلوفدهتسي :نوهجوملا ند تملا 35

 . ضورعلاو تافصاوملا وراعسالا نيب ةنراقملل عقوم

 ضورع ةيا نم ةدافتسالا فدهب تنرتنالا نومدختسي : تاقفصلا اودايص .4

 ةيلستلاو ةعتملا ضارغال تنرتنالا مادختسا مهفده : ةيلستلا نع نوثحابلا .5

 .باعلالا لثم

 تيقوتلا .2

 دعوم وا يسوريفلا قيوستلا ةلمح قالطا دعوم وه تيقوتلا رصنعب دصقي



 يسوريفلا قيوستلا رصانع :يناثلا لصخملا

 جتنملا لوح تامولعملاو رابخالا رشنل بسانملا تقولا رايتخاو نالعالا ضرع

 لصاوتلا عقاوم لالخ نم وا ينورتكلالا ديربلا ديربع وا ةكرشلا عقوم ىلع
 تاكرشلل ةبسنلاب ةلهسلا ةلاسملاب سيل بسنالا تيقوتلا ديدحت «يعامتجالا
 ةيوستلا ف تيقونلا نآلو .ةدهاشت ةين رثكا ىلع لوصتخلاب فهر نتا

 0 ا ل ا
 نم مهل همدقتام لك ةدهاشمب هيف نوبغري تقو بسنا لوح اهنئابز ةكرشلا
 فلتخم نا الا ء:ةديدج ضورع ةيا وا علسلا وا تامدخلا لوح تامولعم

 ةدهاشم نامضل تقولا لضفا نا تدكا ارخؤم تيرجا ىتلا تاساردلا

 بسح حابصلا يف ًاديدحتو عوبسالا فصتنم ىف وه تترشتالا ىلع نالعالا

 . '”هسفن فدهتسملا روهمجلا تيقوت

 نع رابعفألا رظيم لدغات نإ تحي ةعرتلا تعي تازابعما ةذتع كآاتهو
 : © يتالاك يه طاقنلا هذهو .«تيقوتلا ىلإ قرطتلا

 حابصلا يفف «ءاسملا يف ما حابصلا يف ينالعالا ىوتحملا ضرع ديدحت - أ

 كلذو اهنم نودوعي نيح ءاسملا يف وا مهلامعا ىلإ نورداغي دارفالا بلغا

 ةلاتسرلا لوضو تاعَضو مهعم ةكرتعلا لجاوتلا بتألا تقولا ةكاردل
 يل

 بلطتي كلذو ينالعالا ىوتحملا ضرعل عوبسالا يف مايالا بسنا ديدحت - ب

 يف اهضرع ما اهتدهاشم دادزتل لطعلا مايا يف ىوتحملا ضرع له ةسارد
 ثيداحاو لدج ىلع لوصحلا نامضل هتياهن يف وا عوبسالا فصتنم

 .هودهاش يذلا ىوتحملا لوح نئابزلا

 مدقتل ةنسلا يف ةصاخلا تاقوالا وا ةيمسرلا تابسانملا نم ةدافتسالا - ت

 ديفتست كلذبو سانلا طاشنو تاعمجتلا دادزت ثيح ءاهضورع ةكرشلا

 هريرت و ىوتحملا ةشقانمل نئابزلا زيفحتل تاعمجتلا هذه نم ةكرشلا

 .نيرخا نئابز نوبجيو ضعبلا مهضعبل

 انه ةكرشلاف ةنيعم لوصفو رهشا يف ذافن ةيصاخ اهل تاجتنم كانه - ث
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 يمسوملا طمنلا فلاخت نا وا يمسوملا طمنلا عبتت نا اهل نكمي له راتخت

 اهعقوم ىلع اهتانالعا حرطب ةيزاغ تابورشم ةكرش مايق كلذ ىلع لاثمو

 . اهتاعيبم ةدايز ىلإ ىدا اذهو ءاتشلاو فيرخلا مسوم ىف ينورتكلالا

 عم نمازتلاب ينالعالا اهاوتحم ضرعت نا راتخت تاكرشلا نم ريثكلا - ج

 ةرهش قيقحمو اهل ةدهاشم لضفا نامضل ةيسايس وا ةيداصتقا ثادحا

 . ةيفاضا

 جاتحت ةددحعم مايا وا مساوم كانه ءاهنم ليلقتلا ما تاناللعالا فيثكت -_- أ

 جتنملل ًاعبت مايالا ضعب يف اهنم للقت و اهتانالعا نم فثكت نا ةكرشلا

 .هنسقت تلظلا وأ نيسقانكاو قوسلاو

 اذهب و يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع اهنالعا مدقت نا ةكرشلا رايتخا - خ

 . يضارتفا عمتجم عم لماعتت ةكرشلا نال تقولا طغض لقي

 ةلاسر ةدهاشمل تاقوالا بسنا ناحضوي (2-2) (1-2) نيلاتلا نيلكشلاو

 © :لاجملا اذه يف تيرجا ىتلا تاساردلا قفو ةكرشلا لبق نم ينورتكلا ديرب

 (2-1) لكشلا

 عوبسالا فصتنم تيقوتلا نوكي نيح ةلاسرلا ةدهاشم ةبسن



 يسوريفلا قيوستلا رصانع :يناثلا لصفملا

 (2-2) لكشلا

 راهنلا فصتنم ىف ةلاسرلا ةدهاشم ةبسن

 (نورثؤملا) يأرلا ةداق .3

 ةكبش ىلع ىأرلا ةداق نا .ىصخشلا ريثاتلا لاجم ىف تاساردلا تدكا
 .«.نييفحص «نينانف ادنانع هارد (نورثؤملا) يلع قلطب يذلاو تنرتتنالا

 تاكبشو نيعباتملاو ءارقلا نم ةلئاه دادذعا نوكلمي نيينودم ىتح وا ؛نييسايس

 ةيراجتلا تامالعلا لاجم ىف ًاصوصخ مهتاعابطناو مهئاراب رثأتت ةيعامتجا

 كلذل ؛ةيئارشلا تارارقلا ذاختا يف مهريغ ىلع ريثاتلا نوعيطتسي يلاتلابو

 اهتلاسر نورشني مهلعجو نيرثؤملا ءالؤه باطقتسا يف تاكرشلا متهت

 عساولا راشتنالا ةكرشلا نمضت كلذبو دارفالا نم.ددع ربكا ىلإ ةينالعالا

 ةرثكب نوزاتمي يأرلا ةداق نال ةيباجيالا ءارالا ىلع اهلوصح نامضو اهتلاسرل

 . ""يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع مهيعباتم

 يأرلا ةداق تافص . 1

 ةسراممل مهلهؤت تافص ةدعب نوزاتمي تنرتنالا ةكبش ىلع يأرلا ةداق
 313+ تالا اعده نمو ريقلا ىلغ مهريثأت

 .هيف نولمعي يذلا لاجملا يف ةربخلا -أ
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 مهعمتجم لخاد ةرهشو مهيعباتم لبق نم مهئارال عساو لوبق مهيدل - ب

 . هجراخو

 . مهيعباتمو

 . سانلا عم ةيوق ةيعامتجا تالصو ميس نيرخاالا ةئقث - كن

 عقاوم يف تاحفصلا ءاضعا نا وه كلذ نوف مهدعاس دقو ءاهنمض ام

 نيرثؤملا ءالؤه تاراهم زاربال هحلمت يذلا ريخلاو ىعامتجالا لصاوتلا

 جتنمل مهمادختسا نع ةيباجيا ةبرجن وا ةزفحم تاملك اورشتي نا ام ثيح

 عقاوم ربع تناك ءاوس ةيباجيالا ءارالا كلتب نيعباتملا رثأتي ام ناعرس ام

 . ىرخا ةليسو ةيا

 .نيلمتحم نئابز نيب اهل ةرهش قيقحتل مهعفدي ةيراجتلا ةمالعلل ءالولا - ح

 .مهعمتجم هاجن ةيلؤسملاب روعشلا - خ

 .عومسم توص مهيدل نال عمتجملل مهئارا ميدقت يف راكتبالا - د

 . عيمجلا هاجت نولوبقمو ةببحم حور مهيدل - ذ

 دورشنيو اهتبرجتب نوموقيو ةبيرغ راكفال وا ديدج جتنمل نوبتي نم لئاوا - ر

 .ةروصو اتوص مهتايصوتو مهبراجت

 يممصم وا مالعالاو ةفاحصلا لاجم ىف لمعت دق تايصخش اذكه لثمو

 فلتخم ىف ءاطشنو ًايملاع ةفورعم تايصخش وا نيروهشم نينانف وا ءايزا

 يف اورهتشي :نا' ىلغ لكلل ةففاكتم اصرف رفوت تنترتنالا 'ةكبشو :تالاجملا

 رشنت يكل ةيراجتلا تاكرشلا لبق نم نيفدهتسم نونوكي يلاتلابو مهتالاجم
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 يسوريفلا قيوستلا رصاتغع :يناثلا لصخفلا

 عقاوم يف ًاصوصخ ددع ربكا ىلإ لصت يكل مهلالخ نم ةينالعالا اهتلاسر

 عمف ء نييالملاب نيعباتملا و ءاقدصالا ددع لصي دق ثيح ىعامتجالا لصاوتلا

 ةداقل زراب رود كانه نوكت دق ريكا ةعرسب ةلاسرلا لصت دق هذهك دادعا

 تامولعملا ةلقو ددرتلاب ةلحرملا كلت مستت ثيح ءارشلا ةيلمع لبق يارلا

 نم نئابزلا اما ماع لكشي تانانفلاب نرثاتي ةايمتلا نم نئايزلاف .ةرفوتملا

 .ةيرمعلا مهتائف بسح نينانفلا وا نيسايسلاب نورثايف لاجرلا

 : ىأرلا ةداق عم لماعتلا تايجيتارتسا 3

 نامضل مهعحم ةكرشلا لماعتت يكلو «هلامها بجيال نيرثؤملا ءالؤه رود

 12: يليام عابتا اهيلعف تقو عرساب اهتلاسر راشتنا

 وا ديدجلا جتنملاب يعولا قيقحتك اهقيقحت دوت يتلا ةكرشلا فادها ديدحم 9

 .رخا فده يأ وا بيولا ىلع ةكرشلا عقوم يف نيكرتشملا ددع ةدايز

 رثأت ىدمو تتريتآلا ةكبتت ىلع ادا وثؤ ا اذوفت نفكالا نيرثؤملا كيك

 نوذختي كان دل نه 1 ةكببم لا دجو ثيح مهب فدهتسملا روهمجلا

 . نيرثؤملا تايصوت ىلع ءانب ةيئارشلا مهتارارق

 ةداق نيب و كفديعسلا روهمجلا نيب ةبسانملا لعافتلا ةيجيتارتسا ديدحتن 2

 . يأرلا

 مهتيقادصم نامضل يأرلا ةداق نيبو ةكرشلا نيب رشابملا كاكتجالا" بح

 عم كلذ يف نيقفتم مهناكو رمآلا ودبي نا نود ام جتنم نع مهثيدح دنع

 هك رصلا

 : يسوريفلا قيوستلا لاجم يف يارلا ةداق دئاوف . .3

 لمشتو يسوريفلا قيرويستلا رصانع نم مهم رصنع يأرلا ةداق عبطلاب

 0 مهدئاوف

 عمتجملا يف ربكا يأرلا ةداق ريثأت ناك املكف ءعرسا لكشب ةلاسرلا رشنت .1

 ةداع ءاهنع نلعملا ةمدخلا وا ةعلسلا لوح ةقوطنملا ةملكلا تدلوت املك

 ةيرحب مهئارا نوبتكي مهنوكل رثكا 010886155 نيينودملا تاكرشلا لضفت



 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسسوريفلا قيوستلا

 تانودملا امك :تقالفعسملا روهمجلا قل ةيقادصملاب نوزاتميو ةباقر كودو

 رخا هلصت نا اهيف كرتشملا لوخت ةيرابخا ةمدخ ىهو 155 ةمدخب زاتمت

 .نيينودملا هبتكيام رابخا

 ىلإ يارلا ةداق دحا روشنم ىلع تاقيلعتلا لصت دق .ةقوطنملا ةملكلا زيفحت .2

 ةلاسرلا ضرع ىف نمكت اال يأرلا ةداق ةفيظو ناامك تاقيلعتلا نييالم

 مهتبرجت ميدقتو جتنملا مادختسا ًاضيا لب اهل ةيلاع ةدهاشم ةبسن قيقحتو

 . نيرخالل حجتنملا دئاوف نع ةصاخلا

 . جتنملا مادختسا ىلع نيرخالا عيجشت .3

 ببسب لب ةكرشلا عم مهدقاعت دعب جتنملل نوجوريال يأرلا ةداق مظعم .4

 40 نبكلا

 وا تاهويديف رشنب يأرلا ةداق موقي يعامتجالا لصاوتلا عقاوم لاجم يف .5

 ىوتحملا .4

 ةلايسرلا يوكحيم حرام" ىلزخلا هزلاب ابعت سورشلا ويصل ا
 هيف امم ًاديج: ىوتحملا ناك نأ :فدهتتملا روهمجلل اهيدقت دوي ىلا ةينالغالا

 ةوقب هئاقدصاو هفراعم ىلإ هلقنب موقيس هناف نوبزلا رظن ةهجو نم ةيافكلا
 نكي ةينذاعا طياز قا" نصوتمي ةركي ةداعإ ةلايرلا ىريعيمو ,ةقوطتلا ةيلعإ
 ةيليصفت تامولعم يوحت ىرخا تاحفض ىلإ لوخدلا اهيلغ رقثلا قيرط نع
 ا ىو آ ةكرتشتم ىوضاو جتنملا نع

 : يسوريفلا قيوستلا يف ىوتحملا لاكشا ..1

 عجري اهنم ضعبلا .لاكشالا فلتخم ةينالعالا ةلاسرلا يف ىوتحملا ذختي

 يف نوبغري نيممصملا نا ريغ ءاهسفن ةيتوبكتعلا ةكبشلا عون ىلإ ساسالا ىف
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 يسوريفلا قيوستلا رصانع :يناثلا لصفلا

 نالعالا ىلع رقني حفصتلا لعجل ةديدجو ةطيسب ةليسو يأ داجيا
 : 12 ينورتكلالا

 ىلع يوتحيو عقوملا لخاد طيرش لكش ىلع وهو : ينالعالا طيرشلا - أ
 نيوكت ىلإ فدهت ةيصن تانايب وا تاموسر ةروص يف ةيجيورت داوم
 ًاينورتكلا طيرشلا طبرب ةداع نلعملا موقيو لمتحملا نوبزلا ىدل يعولا

 لقتني طيرشلا ىلع طغضلاب حفصتملا ماق اذا ثيحب تنرتنالا ىلع هعقومب

 تانالعا اذكه لثم دجوتو «نلعملا عقومل ةيسيئرلا ةحفصلا ىلإ ةرشابم

 .تنرتنالا ىلع يلعافلتلا نويزفلتلا يف ةرثكب

 : نيعون ىلع نوكتو :ةيمسرلا ةياعرلا تانالعا - ب

 ام ةكرش موقت نالعالا اذه بسحبو :ةيدايتعالا ةياعرلا تانالعا
 ىلعافتلا نويزفلتلا تايجمرب يف ةحفص كلمت ةنيعم ةهج عم دقاعتلاب

 . رجا لباقم اهتاجتنم نع نالعالاو

 تانالعالاب يمسرلا يعارلا موقيال هاضتقمبو :ىوتحملا ةياعر تانالعا ه

 .اهسفن ةيجيورتلا ةلاسرلا ىوتحم ةغايص يف لخدتي لب هتاجتنم نع
 ءانثا ةقلطك ةءاجافم روصب نئابزلل اذه رهظي :20م-ان05 ةينالعالا تاقلطلا .3

 .نيعم قوم ىلإ جولولا ءانثا وا ةينورتكلالا عقاوملا حفصت
 نم اهخسني نا مدختسملل نكمي ةينالعا ةلاسر دادعا يأ : ينالعالا خسنلا .4

 . يلالا بساحلا ىلإ ةكبشلا

 نوكي امدعب جئاتنتلا ةحفص يف تانالعالا هذه رهظت :ةينالعالا طباورلا .5
 تاذ نوكيو ًالثم زنة وا ع0عاع عقوم ىلع ثحب ىرجا دق نويزلا

 (ةرضم ريغلا تاجتنم) لثم تاملك لخدا اذاف «هنع نوبزلا ثحبي امب ةلص

 .ةيجيورت عقاوم اهسفن يه حجئاتن ىلع لصحي فوس

 اهنئابزل هميدقت ةكرشلا دوتام ةروصلاو توصلاب مدقت :ةريصق ويديف مالفا .6

 . مهناهذا يف رودت يتلا ةلئسالا ىلع ةباجالاو
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 لك" رجب اة ١

 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارنسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 نوبزلا ةءاجف اهاقلتي يتلا ةريصقلا لئاسرلا لكش ذخاي : ةيصنلا تانالعالا .

 طقف نوكتالو ضورعلا رخا نع اهنئابز ربخت اهلالخ نم ثيح هفتاه ىلع

 . تنرتنالا ةعبش ىلع اهدجمن امنا لاقنلا فتاهلا لالخ نم طقف

 ديحلا ىوتحملا تافص .2

 : "اهمها صئاصخ ةدع نوبزلا رظن ةهجو نم ديجلا ىوتحملل

 .انزاوتم ميمصتلا نوكي نا .

 ايها نوكيا دكت «ميمضصتلا يف تافاسملا ميسقت .

 . رخآ ىلإ ءزج نم لاقتنالا ةلوهس ئراقلا رصبل ميمصتلا حيتي نا .

 .ةطبارتم ةدحوك نالعالا رهظي نا .

 لالخ نم نزاوت ثادحا بجي يأ :«ىوتحملا رصانع نيب لماكتلاو قيسنتلا .

 ةدحاو ةحاسم لخاد اهعيزوت متي ثيحب ىوتحملا رصانعل يبسنلا عيزوتلا

 .ئراقلل يرصبلا زكرملا ىمسيام لوح

 ضرعلاو لوطلا نيبو هضرعو نالعالا لوط نيب ةقالعلا ثيح نم بسانتلا .
 .ينورتكلالا نالعالل ىرخالا رصانعلا لكل

 يتلا يحاوتلا ىلإ اهقؤلقيوَنيَعْلا ةرح ىلع ةزطيس نطعي اديدطا ىزمحللا
 د ا ايكبلا يف دعاست ةيلاتلا بيلاسالاو ءاهيلع زيكرتلا دصقي

 : ىهو نيعلا

 ءزجلا كلذ لعجي هناف نيعم ءزج ىلإ دهاشملا هجوي نا ممصملا دارا اذا -

 افاق ازمك

 :رضتلا هيجوت ىف ةيئاحيالا قرطلا مادختسا -

 وا ةددحعيم جمارب وا ويديف وا ةروص تناك ءاومس نالعالا تايوتحم قيسنت 5

 . طباور

 لبق نم لمهي ال ثيحب ًاطيسب نوكي نا بجي ىوتحملاف «ةركتبملا ةطاسبلا .
 . مهفلا ىلع يصع نوكي ثيحب ًادقعم نوكيال ناو تنرتنالا يحفصتم

 . ةديدجح لاكشاو موسرو روص مادختسا .0
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 يسوريفلا قيوستلا رصانع :يناثلا لصفلا

 ىوتحملا تانوكم . 3

 قسانتم لكشب ًاعم لمعت يتلا تانوكملا نم ةعومجم نم نوكتي ىوتحملا
 0 يهو لماكتمو

 بذجلا لماوع مها نم ًانايحا مداصلاو باذجلا ناونعلا : يسيئرلا ناونعلا .1

 وا موسرلا عم كارتشالاب لمعي ذا ىوتحملا ةءارقل يسوريفلا قيوستلا يف
 متي يذلا جتنملا نع تامولعم يطعت يتلا ةقفرملا تافلملا وا ةروصلا

 .ىوتحملاب مامتهالل هعفديو نوبزلا هابتنا بلطتي ناونعلاو ءهنع جيورتلا
 ءاطعا ىلإ ةنفاضالاب هيف ةدراؤلا راكفالا ىلع زكري نوبزلا لعجب كلذو

 . ىوتحملا نع ةعيرس ةركف

 ىوتحلملاو يسيئرلا ناونعلا نيب لصولا ةزمه لثمي : يعرفلا ناونعلا .2

 ةركف ميدقتو يسيئرلا ناونعلا يف ًاقباس ءاج ام ىلع ديكاتلا ىلإ فدهيو

 ةداع و ةءارقلا لمكيل ئراقلا جاردتساو ةيقيوستلا ةلاسرلا نع ةرصتخم

 ناونعلا نع فلتخم مجحب و فلتخم نولب رهظي يعرفلا ناونعلا
 . يسيئرلا

 اهني قالطألا نق ةعردكلا غوت ىتلا ةيسيفرلا ةزكفلا لوفح نودي« فلا 3
 جتنملا ىرخشا ام اذا نوبزلا اهيلع لصحي يتلا ايازملا نمضتت ام ةداعو
 ةياجتسالا ىلإ وعدت ىتلاو ةيزيفحتلا تاملكلا ضعب نمضتي كلذكو

 . ىوتحملل

 يف ءاجام ىلإ ةباجتسالل نوبزلا عفدت لمجو تاملك نمضتت : ةمتاخلا .4

 . لكك ىوتحملاب ءاج ال صيخلتك ةمتاخلا تاكرشلا مدختست دقو ىوتحملا

 تاموسرو روص ةكرشلا مدختست نا وه عئاشلا : تاموسرلاو روصلا .5
 فيضت تاكرشلا ضعب نكلو جتنملا نع حضوا ةروص ميدقتل ةركتبم

 ةذبن مدقي صاخ ويديف وا هبوساح ىلع اهليمحتب نوبزلا موقي تافلم
 .هميدقت ةكرشلا ديرتام نع ةلماكتم
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 كانه اهنا الا ةيسوريفلا ةلاسرلل ًادج ةعئاش ةروكذملا تانوكملا نا مغرلاب

 لوصولا و قحاسلا حاجنلا قيقحتل اهتبغر يف تانوكملا هذهب مزتلتال تاكرش

 تنرتنالا يحفصتم ةبغر عبشتو .«.فدهتسملا روهمحجلا نم ةنكمم ةئف ربكا ىلإ

 ريثيو مداص و ديدج ىوتحم ياب نوبغريو ةعرسب للملاب نورعشي نيذلا

 ىوتحملا فده . .4

 كولس ريغت نا ةيسوريفلا ةعيبطلا تاذ اهاوتحم اهلالخ نم ةكرشلا بغرت

 للا لالخ نم نئابزلا
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 . هتافصاومو جتتملا ايازم لوح تامولعم ريفوت
 . ءارشلا ىف ةبغر قلخ

 .ةيديلقتلا تانالعالا نع دعبلاو ةيلستلا و ةعتملا ميدقت

 : ةقرشلل ديئاتلا هم اماع ا وعح ىوتحملا قلَعَيي أ

 .ةنيعم ةيراجت ةمالعل نوبزلا ليضفت رييغت
 هناش نم كلذو «نيعم جتنم وا ام ةمالع هاجت نويزلل روصت ءانب وا نيوكت

 .نامزلا وا ناكملا ثيح نم ءاوس ءارشلا ةيلمع ليهست

 يف ةرم لوال جتنملا ميدقت تقو كلذو ةيراجتلا ةمالعلاب يعو قلخ
 .قاوسالا ىف ةفورعم تسيلو اهتايادب ىف ةمالعلا تناك اذا وا قوسلا

 فده 171 ةبراقتم تارغف ىلع ىرتشت يتلا ةرسيملا علسلا ةلاح يفو

 يف اريثك نوبزلا لوعي ثيح ةيراجتلا اهتمالعب نوبزلا يعو ةدايز ةكرشلا
 ش .ةمالعلاب هيعو ىدم ىلع تاجتتنملا هذهل هرابتخا
 نئابز بسك طقف سيلو فدهتسملا اهزوهمج ىدل ةكرشلا مسا ميعدت

 عمتجملا وا ةموكحلا «ةيلالا تاسسؤملا «نيعزوملا «نييدروملا كلذكو ددج

 . هنمض لمعت يذلا

 جتنملا صئاصخ ىلع زيكرتلا قيرط نع عقوملا راوز تاهاجتا يف ريثاتلا



 يسوريفلا قيوستلا رصانع :يناثلا لصفملا

 . عيبلا لاجر لوانتم يف اوسيل نيذلا دارفالا ىلإ لوصولا ه

 .نالعالا لوح ةقوطنملا ةملكلا زيفحتو مامتهالا ةراثا

 ةراثا ىلع ًامئاق ىوتحملا نوكي نا لالخ نم نوبزلا هابتنا ىلع ذاوحتسالا ه
 :نعاشملا

 لك ن ةدافتسالاب كلذو تنرتنالا يمدختسم تاعقوت مئالي ىوتحم ميدقت ه

 . ةيجولونكتلا اهمدقت ىتلا صرفلا

 ةليسو مهفو تاساردلا ىلع دامتعالاب امنا يطابتعا لكشب دعيال ىوتحملا
 فده عم ضراعتي ال نا بجي ىوتحملا نا امك .تقولا رايتخاو ةبسانملا رشنلا
 ىوتحملا نوكيال نا ةاعارم عم .ةياهنلاب هقيقحت دوت يذلا يساسالا ةكررجلا

 ةكرشلا دوت يذلا طاقنلا مها دحا «ةفلتخملا ةيجيورتلا ةطشنالا عم ًاضراعتم

 ىلع اهئاوتحا مدع لالخ نم كلذو ةلاسرلا لبقتيل نوبزلا ةقث بسكوه اهقيقحت
 ةيا وا ةماعلا بادالا نع جورخلا وا ماعلا روعشلل ةئيسم وا ةللضم تانايب ةيا

 نوكي نا ىه ًاضيا اهتاعارم بجي ىتلا ظاقتلا ىدخا .؛ىرخا ةئيبسم تامولعم

 لوانتي يذلا بولسا يف وا حرطلا بولسا يف ءاوس مامتهالل ًاريغم ىوتحملا
 . جارخالاو ميمصتلاك ةينفلا بناوجلا ىلع زيكرتلا عم جتنملا جيورت هيف

 ىوتحملا حاجب لماوع 5

 :'27يهو لماوع ةدع ىلع دمتعي ةينالعالا ةلاسرلا ىوتحم حاجمن اما

 فدهتسملا روهمجلا رابعغالا نظنتب دخآلا بجيب ىئوعحملا دادعا لبق 1

 لبق نم ةلاسرلا ىوتحم لبقت ةيناكماو «ىوتحملا هاجت هلعف ةدرو هتاليضفتو

 يديلقتلا ىوتحملا ىلع دمتعيال يسوريفلا قيوستلا نآل فدهتسملا روهمجلا
 .راهبالاو هابتثالا تفل ىلع اريثك دمتعي لب

 نم ًاديرف ىوتحم نكي مل نا فولام ريغو هعون نم ديرف ىوتحم ميدقت .2
 ةدهاشمب نوبغري مهناب نوزاتمي يذلا تنرتنالا اومدختتسم هل هبتني نلف هعون

 ىلع ةربجم تحبصا ةديدشلا ةسفانملا ببسب تاكرشلاو فولأم ريغ وهام

 . قوسلا ىف ةدوجوملا ةديدشلا ةسفانملا نم يناعت اهنال ىوتحم اذكه ميدقت
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 رصاعملا قيوستلا يف يجينتارتسا لخ دم - يسوريفلا قيوستلا

 ال0ان عقوم ىلع هضرعب موقتو ويديف لكش ىلع ىوتحملا ةكرشلا دعت ًانايحا .3
 : لثمريياعم ةدعب مازتلالا اهيلع انهو نع

 نال ةيعوضومو ةطيسب اهناب زاتمت يتلا يه ًاراشتنا رثكالا تاهويديفلا ه
 نم ةدعمو ًادج ةطيسب اهناب زاتمت تنرتنالا ةكبش ىلع تاهويديفلا حمنا
 نئابزلا ثح «ةيراجتلا ةمالعلل مهئالو ببسب اهرشنب نوموقي ةاوه لبق

 . جتنملل جيورت ىوقا جتنملا عم مهتبرجت ريوصت ىلع
 ىلع هضرع لضفي ليوطلا ويديفلا .قئاقد ثالث نع عطقملا ديزي ال نا ه

 دغاسي رضصتخيم ناونع نوكي نا لمقيو ويديقلل حضاو ناونغ رايفخأ "8
 . ثحبلا تاكرحم ربع هنع ثحبلا دنع

 .ةديدشلا ةيقالنصملا

 ضرعب ةكرشلل ينورتكلالا عقوم ىدل نيلجسملا عيمج ةوعد ه

 .ةصصختم عقاوم ىلع اهضرع ىتح وا ةكرشلل اهلاسراو مهتاهويديف

 الازلهان نطء عقوم ةرهش نم مغرلابف عقوم نم رثكا ىلع ويديفلا رشن ه
 هلوصو نامضل عقوم نم رثكا ىلع ويديفلا رشتني نا بحتسملا نم هنا
 . فدهتسملا روهمجلا نم ددع ربكا ىلإ

 نالعالا حجن املك «رعاشملا ىلع دمتعي يسوريفلا قيوستلا يف ىوتحملا

 رعاشملا دحا ىلع ًاينبم نوكي نا بجي ءرثكا حجن املك رعاشملا هذه ةراثا ىف
 : الا

 وهف .فطاعتلا وه اهيلع فالخ اال ىتلا تارثؤملا لوا نم : فطاعتلا .1

 براجت تيرجا .ةوقلا يسوريفلا قيوستلا حنمت يتلا ةيرحسلا ةصلصلا

 فطاعتلا ىلع انتردق نا نيبت دقف ءاهجئاتن و فطاعتلا ةوق لوح ةديدع

 ايالخلا هذه «هارملا ايالخلاب ىعدت ةيبصعلا ايالخلا نم ةعومجم زفحت

 يس لا
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 يسوريفلا قيوستلا رصانع :يناثلا لصفلا

 عرزب نوموقي اوناك ثيح نويلاطيا نوثحاب لبق نم تفشتكا ةيداحالا

 نم (كاكملا) دورق غامد ةرشقل ةيكرحلا ماما ةحابلا يف ةيئابرهكلا باطقالا
 .مفلاو نيديلا ةباجتسا يف كحتلاب ةصصختملا ةيبصعلا ايالخلا ةسارد لجا

 ًالوصوم دورقلا دحا كرتب نيثحابلا دحا ماق امنيح بيرغ فاشتكا رهظو
 نم ةعطق طاقتلاب ةسفن ثحابلا ماقو غامدلل يئابرهكلا مسرلل زاهجب

 ةداع هبتنت يتلا ةيبصعلا دورقلا ايالخ نم /10 نا ظحالو اهلكا و ماعطلا

 نا ءلكأي وهو ثحابلل درقلا ةدهاشم درجمب تهبنت دقو ءدرقلا لكأي نيح

 مهفل انتقيرط قيمع لكشب ريغ هتطاسب نم مغرلا ىلعو ثحبلا اذه جئاتن
 نيح ًاصوصخ قيوستلا ةرادا هنع ثحبت ام اذهو اذهو غامدلا لمع ةيفيك

 ىلع ةردقلا نا «عيمجلا هابتنا يعرتست ةيقيوست ةلمح قالطا يف بغرت

 ىف يسيئرلا مكحتملا يه رعاشملا هذه ةراثاو نيرخآلا رعاشم ةكراشمو مهف

 . يسوريفلا قيوسيتلا حاجب

 تاذ ةينالعا ةلاسر دادعا ًابيرغ ًاموهفم ودبي هنا مغرلا ىلع : فوخملا .

 ةزيرغ «ةوق رثكا ةقيرطب هلوقث نا ةكرشلا ديرتاه ليضوتل فيخم ىونجم
 . حورطملا جتنملا يف هدجي يذلا نامالا نع ثحبي نوبزلا لعجت فوخلا

 : يهو .«فوخلاب بيصي نا ىوتحملل نكمي لئاسولا هذه لالخ نمو

 ًاثدح لصحت ىتلا ثراوكلا دعت دق : بئاصملاو ثراوكلا نم ةدافتسالا - أ

 ةينالعا راكفال بصخ لاجم وهف قيوستلا ةرادال ةبسنلاب نكل ءألؤم
 . ةديدج

 ليمجتلا تارضحتسم تاكرش :اهلامج لوح ةءارملا ىدل نامالا زيزعت - ب

 نودب ىشالتي وا دقفيس يذلا ةءارمللا لامج ىلع اهتانالعا يف زكرت

 لاثملا ليبس ىلعف «نالعالا عوضوم مجتنملا مادختسا

 ويديفلا عوضوم ناك هنع نالعالا مت نيح 1814107عأال رضحتسم

 مدختست ةدشب نوللا ءارمسو ةنكاد ةرشب تاذ ةءارما وه روشنملا

 نئاتلا تاجيعا م ةداهسلاب سر النه يسن وكلا رفمجلا
2-4 7 : ٠ 
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 نم باجعأالا تارظنو ءارطا ىلع اهلوصحو اهلامجو اهترشبب

 .اهلوح

 ةدهاشملا يعرتست ىتلا صوصخنلاو روصلا مادختسا مت : ةمدصلا - ت

 ربغ ةقوطنملا ةملكلا ريثيو ًادج هابتئالا تفلي ةمدضلا روعش ء؛ةمدصلاو

 .ةوقب تنرتنالا

 بلطم وه ةيامحلا نا نع لفغت ال تاكرشلا : ةيامحلا ىلإ ةجاحلا - ث
 تماق تاكرشلا ىذدحا ءجتنملا عون ناك امهم اهنئابز ىدل يساسا

 بقاري نم) ًادج ةتفلم ةرابع مادختساب ةبقارملا تاريماكل جيورتلاب
 ةفيخم. نوكت هذهك ةرابع عبطلاب (؟بيبحلا كلفطب متهت يتلا ةنضاحلا

 . جتنملا ءارشل مهعفديس مهفوخ «ءابالل ًادج

 يوحن اهنا ىلع جيورتلا يف زكرت 11076 فتاوه :زيمتلا ىلإ ةجاحلا - ج

 عيمج نم ًاروطت رثكالا اهناو مدختسملا ديفت يتلا ةيجولونكتلا لك

 نيب نيزيمتم نونوكي يكل اهنم ءارشلا ىلإ نئابزلا وعدي اذهو ةزهجالا
 .ماحزلا يف اوعيضي ال ناو مهريغ

 عئجافي ىوتحم ميدقتب موقت نيح عسوالا زا ةلاسرلا ققحن : ةءاحافملا .

 ئجافي ىوتحم ميدقت ىلع ةرداق ةكرشلا نوكت يكلو «مهرهبيو روهمجلا

 لصاوتلا عقاوم تاحفص ىلع اهتئابز هبتكيام عباتت نا بجي اهناف اهنئابز
 . ةيجولونكتلا يف ديدج لك ةعباتمو يعامتجالا
 ٍتيِرَق نوكيال نآو ةجهبلاب هدهاشي نم رعشي ىرتحم ميد : ةجقهبلا
 . مهريغ ىلإ ىوتحملا لقنل نئابزلا عفدي اذهو «ىيديلقتلا طمنلل

 فيسنويلا لثم مختست «نوبزلا ىلع رثؤت يتلا ؤعاشلا رثكا ختم: قوما

 3 ةثراك هاجت فدهتسملا روهمجلا هابتنا تنفلي ىوتحعم اذكمسه

 «تنرتنالا اومدختسم هب متهي بضغلا ببسي يذلا ىوتحملا :بضغلا .

 ىارلا مخدو دييات بسكو ام ةيضق هاجت ىعولا قلخل تاكرشلا هيلإ اأجلتو

 . لفطلاو ةءارملا هاجت فئنعلا وا ةنسلا رقت تاسرامت هاجت ماعلا



 يسوريفلا قيوستلا رصانع :يناثلا لصفملا

 ةينالعالا اهتلاسرل ىوتحم ةكرشلا دعت نا بيرغلا نم ودبي لق :زازئمشالا 1

 .ىلإ تنرتنالا يمدختسمب عفدي هنال ادج لاعف هنكلو زازئمشالا ببسي

 . هنع ثيدحلاو هاوتحم ةّسقانم ضرغل مهليب ف ىف ةريرع

 : مدقملا ىوتحملا يف رعاشملا نيمضت ايازم فصي (2-1) لودجلاو

 رعاشملا ىلع ينبملا ىوتحملا ايازم :(2-2) لودجلا

 :ةيراجتلا ةمالعلا ءايحا ةداعا :ةديدجلا تاحتنملا نع جيورملل بسانم

 .ةباشلا ةيبلاغلا تاذ روهمجلا فادهتسال ةبسانم

 فرصتب ناضلؤملا دادغا نم ردصملا

 ةيدسجلا ةباجتسالاو كولسلاورعاشملا نيب ةقالعلا فصي (3-2) لودجلاو

 : يتالاكو
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوسسلا

 ةيدسجلا ةباجتسالاو كولسلاو رعاشملا:(3-2)لودجلا

 تاقد يف وا سفنتلا يف تاريفت أ ةليوط ةدمل مفلا حتف وا بجاحلا عفر

 ايالخلا يف طاشن / بلقلا | لمأت / ىوتحملاب نوبزلا ةءاجافمل ةجيتن

 .ةيبصعلا | يف ريكفتلا / ىرخالا ولت ةرملا ىوتحملا

 يف ةبغرلا /اهسقن ةمالعلا وا جتنملا

 / هنع نلعملا جتنملا نع بيقنتلاو ثحبلا

 دعب ةركاذلا يف ةليوط ةرتفل جتنملا ءاقب

 ةدرو جتنملا ىلع لوصحلا يف ةبغرلا | ةفاطلا / ةكرشلا عم نواعتلا /ماستبالا

 وا قاوسالا ىلإ ةردافملا نوكت لعفلا .ةيويحلاو

 ةباجتسالاف .تنرتتالا ربع ةيلط

 .ةعيرس نوكت

 /لعف ةدر ياب مايقلا مدعو توكسلا

 يف ةبغرلا / نالعالا ىلإ ًالوطم رظنلا
 .ةضورعملا ةلكشملل لح داجيا

 / هجولا رارمحا/ مدلا طغض ةدايز
 .تالضعلا جنش

 .عوضوملل

 .ديدشلا هابتنالا /ريغلا ىلإ اهئاسراو

 5010116ع:005ع],2118ع] 31120 212عط, 2031, طع عال 310111 2ع] ب ؟؟ةلق13111111عز 0عأا عاعتخا زى
 ,١/312 (2007),آ3/115' 763255 هز ١1131 12655287 8ععدانوع 1123' م2136 عأ تك1]2301101131ؤ/, 5ا151-

 1255 120112085, .0 ,١01.50



 يىسوريفلا قيوستلا رضانع :يناثلا لصفمفلا

 1-١011 0 نعأ5ك 0
 طرب ت كيددأاع كرمي عع دلحل

 00941 0812412 522 011غ

 فطاعتلا ريثت ةينالعا ةلاسر جذومن :(3-2) لكشلا

 5011م : اج: //تاجاجب م0137 01:ع.ع0111/101_ عال عاقل 31_00 0_ععاق_1111157010-33/(111 38

55 



 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

0110/0 011101 5107 
 ل ا الل

 فوخلاريثت ةينالعا ةلاسر جذومن :(4-2])لكشلا

 دما عع: 1105:1133. عع]11172512.60117/12 عزا عدا عقت دحر عمل -305-0111-1311)



 يسوريفلا قيوستلا رصانع :يناثلا لصفلا

 ةئجافم ةينالعا ةلاسر جذومن :(5-2) لكشلا

 ك0 ع: طاام: //اانات . 205 عاتم] 0ع. ءمادحن ان1أ21/ م1 0110001-21/ عاق ءاععصج 13660505/
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 ال0 [ك]1/ )00 زرق ممال
7 

 ةجهبم ةينالعا ةلاسر جذومن :(2 -6) لكشلا

 د01 66: طغاة //ا3/اتباتب .ان121 ك1 31141172 .ءملتتب/ن 32 6و( ”معونأز ا ؟ هكاح ناب نقوم 0
 حلا 5



١ 
 لإ
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 ةنزحم ةينالععا ةلاسر جذومن :(7-2) لكشلا

 50 ءع:اطأام://ةط عر عتو .عم.ءمدت/اناه عذ/ طبقات ع5وو/ 201 3/04/طحعل52-101-08123]20-0112105ل- اما 5-

/11126-30 

1 . ٠ . - . .٠. 

 دي يحب تدع دسعاب  711 000 60170ذيتعهذم لدإه ااسسسس طة

 تبصر | 71-5 +... ُ ١ م.( ب [ عالأا/ ع 1 -

 7 يا "ز نا ثني ادا "ثانلع
 : ل1171 رات نع
 ” [همأأجع 101 ]ان5أ
 ه6 !زاح را

٠. "5 11-6 
2 016 006551 

 باأراءا,   11-7هب
 57000 01 ةمزنم 11 1 «|ي]1+

 بضغلا نع ةينالعا ةلاسر جذومن :(8-2) لكشلا

 هنت عع: ://0ععانمز 2غ عالق .ءم0./121/15/16/15ععانصمإل 21 عالق. مزجت ه1 ع1 ع5/ ه1 11013 عأ و51 3131ع31عمل
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 رصاعملا قيوستلا 85 يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 زئمشم ىوتحم تاذ ةينالعا ةلاسر :(9-2) لكشلا

 دما عع: اا: // اطلاقا .1:1211)0211.هم ن1 عهلا]1/ة2253845/5-11116 هرج -هرتت 30-20-0116 تمالك -

 1-21013/5-11110101 537 ءا1 عدلت - 0 51720-1]لص ع-ءدضتردةن كح .طاقتا

 رشنلا 0107 .5

 «سانلا ةايح يف ةريثك طامنا تريغو لاصتالا ةيجج ونكت يف لئاهلا روطتلا

 يف مهئاراو مهامامتها لدابت يف ًاريبك ًاتقو نوضقي صاخشالا حبصأف

 تنرتنالا ةعبش ىلع اهراشتنا ىف ةلاسرلا دمتعتو ةيضارتفالا تاعمتجملا

 لقت نهوعل ءانع وا ة1ذ) نه ربجتلا ةلسصدوا ءةليمو هنا قم ةفاقعنألا لوا
 اهدار ةكرشلا خب لانا ةليجو اهنا قا“ نيركالا [رلا ةكرقلا ند ةلاضرلا
 يذلاو فدهتسملا روهمجلا نم ددع ربكا ىلإ لصت نا ةكرشلل نكمي ثيحب
 27 . ملاعلا لوح ةددعتم ةيفارغج قطانم ىف ًارشتنم نوكي

 هاوتحم رشن يف ثئرتنالا ىلع لماكلاب دمتعي يسوريفلا قيوستلا نا امب
 ١ :(28يليام اهيف.يعاري 3 تي ةليسو ياف ينالعالا

 ئطب ىيأف «تاموسرلا وا تافلملاو روصلا ليمحم يف رخاتلا مدع ةاعارم - أ

 لامهاو رافنتسالاب نئابزلا بيصي روصلا وا تافلملا هذه ىلع لوصحلا يف

 زاتمي نا ينورتكلالا عقوملا ىلع بجي كلذل ءًابانج ناك امهم ىوتحملا

 :ليمحتلا ةغرني



 يسوريفلا قيوستلا رصانع :يناثلا لصخفلا

 ةليسوك اهمادختساو ةروهشملا ةينورتكلالا عقاوملا نم ةدافتسالا ةلواحم - بس

 نيرئازلا نكمتو جتنملا لوح روحمتت ةينالعا طباور عضو لالخ نم ةينالعا
 ىلع ةكرشلا عقوم ىلإ اولوحتيل طباورلا كلت ىلع رقنلا نم عقاوملا كلتل

 :ةمدقملا ضورعلا و:تامولعملا عيمج ىلع اولصضحيو. تنرتنالا

 ةفلالا قلخل ىنورتكلالا عقوملا يف نئابزلا تاراسفتسا ىلع درلا ةلوهس - ت

 .مهعم دمالا ةليوطلا ةقالعلاو ماجسنالاو

 . تاجتتنملا ضرع قرطو باذحلا ميمصتلا رشعلا ةليسو نمضت نا ةاعارم - ج

 . ةليسولا كلتل ريوطتلا و ثيدحتلا ىلع ةيلباقلا - ح
 . ينورتكلالا حفصتملا تاجايتحا مهف - خ

 عفدلا ةقيرط اهنم تنرتنالا ربع قيسنتلا لكاشم ةفاكب ماملالا ةرورض - د

 ءاضفلا نمض دجاوتت ىتلا لكاشملا نم اهريغو ةغللاو ةفاقثلا تافالتخا

 . يضارتفالا

 :رشنلا لئاسو اهمدقت ىتلا تامدخ_ سه 1

 23 :اهمهاو تامدخ ةدع رشنلا لئاسو مدقتو

 ءاقدصاي لاصتالا نم سانلا نكمت ةمدخ ىهو :تاقالعلاو ءاقدصالا - ب

 ةمئاق ىف نيدوجوم ءاقدصالا ىلإ لئاسر لاسرا : لئاسرلا لاسرا دك ف

 . نيدوجوملا ريغ وا صخشلا

 تاعومجم نيوكت صرف ىعامتجالا لصاوتلا عقاوم حيتن : تاعومجملا - ث

 . ةيراجت وا ةيعامتجا فادها تناك ءاوس ةددحم فادهال
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 وا دارفالل حيتت ةينالعا تالمح ءاشناب ةمدخلا هذه حمست : تاحفصلا - ج

 . مهتاجتنم ضرع تاكرشلا

 رشنلا ةليسو رايتخا دنعرابتعالا رظنب اهذخا يغبني ىتلا رومالا 2

 : 62 يليام يعارت اهناف ةبسانملا ةليسولا ةكرشلا راتخت نا لبق

 . ةقوطنملا ةملكلاب ًاقفارتم نوكي يك جتنملا لوح يعولا قلخ -

 لوح ةيباجيالا مهبراجتو مهتامولعم ةكراشم ىف نئابزلا ىدل ةبغر قلخ -

 .ًاضيا مهريغ عيجشتو حتما
 لظ 7 تلوشسلا مامتها بذجي قىوتحم دادعا ىلع ةكرشلا ةردق ىدم -

 . تاكرشلا نيب ةديدشلا ةسفانملا

 : ىسوريفلا قيوستلا ىف ةعئاشلا رشتلا لئاسو . .3

 ماما تارايخلا نم ديدعلاب حمست تنرتنالا ةعبش نال رشنلا لئاسو ددعتت

 مويلا دعت ىتلا لئاسولاف ةيجولونكتلا ىف رمتسم روطت كانه نا امك تاكرشلا

 نا ىلع لصوتلا مت تيرجا تاسارد بسحبو «ةميدق ًادغ نوكت دق ةعئاش

 : يتالا يه ًاعويش اهرثكاو رشنلا لئاسو لضفا
 ةكبش نم تنرتنالا ربع هلقن يرجي يذلا ديربلا وهو : ينورتكلالا ديربلا .1

 روص وا صوصن لقني نا نكميو .«بولطملا ناكملا ىلإ لصيو ء«ىرخا ىلإ
 ةناعتسالا ىلإ ةيسوريفلا ةينالعالا تالمحلا أجلت «ةلوهس لكب تافلم وا

 لكشب صاخشالا نيالم ولا اهلاسرا متي بي ينورتكلالا ديربلاب

 يفو نوبزلاب ةصاخلا ةينورتكلالا ةلاسرلا يف حتنملا نع نالعالا متيو « لماش

 نويزلا نكمتي هيلع طغضلا لالخ نم نيعم طبار ديدحت متي ةلاسرلا ةياهن

 جتنملا نع رثكا تاليصفت ىلع لوصحلاو ةكرشلا ةحفص ىلإ لوخدلا نم

 إ9ل2- ةمدنخلا هذه مدقت تاكرشلا نم ديدعلا .ةكرشلا تاجتتم ةفاك وا

 ىلع تاكرشلا لمعتو طما2311 20131 (00ط.ءمرت «ةئتقق.ءمن ء100.ءمز

 هب ليجستلا دنع اهعقوم راوزب صاخلا ينورتكلالا ديربلا ىلع لوصحلا
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 تاضيفختلاو تاموصخلا لوح مهل تامولعملا لاسراب ًاقحال موقت يكل

 ةليسو هنا ىلإ ةفاضالاب ةفلكم ريغ ةليسو ينورتكلالا ديربلا ءاهريغو
 4,1 كاتم ركذلاب ريدنكلاو .ءكرانملاو ةافدصالا نيب لسازنلل ًاداجا ةعئانش
 ا دايدزا يف ددعلاو ينورتكلا ديرب رايلم

 ماع سسأت «يعامتجالا لصاوتلل ًادج روهشم عقوم وه : كوبسيفلا .

 تناك هتركفو (جربركوز كرام) درفراه ةعماج ةبيلط دحا دي ىلع 4

 لكش ىلع درفراه ةبلط هلالخ نم عمجي طيسب تنرتنا عقوم ءاشنا يضتقت
 «تاكبش ةدع نم عقوملا نوكتيو «مهنيب طباورلا ءاقبال ةيعامتجا ةكبش

 ناكمابو ةعماجلا وا لمعلا وا ميلقالا ساسا ىلع تاعومجملا فنصتو

 ءاهب كارتشالاو تاعومجم رايتخاو تافينصتلا دحا راتخي نا حفصتملا

 لك تابو «تاقيلعت ةفاضاو رواحتلل صرف كانه تاعومجملا هذه لخاد

 رشنو اهنئابز عم لصاوتلل كوبسيفلا ىلع اهب ةصاخ ةحفص كلمت تاكرشلا
 ةيباجيالا مهبراجتو مهئارا ىلإ عامتسالاو اهتاجتنم لوح رابخألا رخا
 كوبسيفلا ةحفص ءاضعا نم وضع يال نكمي امك «جتنملا عم ةيبلسلاو

 (57356) ىلع رقنلا لالخ نم روشدملا ةكراشمب موقي نا ةكرشلاب ةصاخلا

 ةكرشلا تاروشنم ىلع قلعي نا هل نكمي واءاآضيا هئاقدصا اهدهاشيل
 تامدخلاو .©©ةيصاخلا كلتب حمسي كوبسيفلا نال اهيلإ لئاسر لسريو

 :©7هئاضعال كوبسيفلا اهمدقي ىتلا

 ءاقدصالل اهضارعتساو روصلل لماك موبلا دادعا نكمي :روصلا ةيصاخ

 .اهدهاشي نم ىف مكحتلاو

 اذهو ءعقوملا ىلع هتكراشمو ويديفلا ليمحم صرف رفوي :ويديفلا ةيصاخ

 .ةقوطنملا ةملكلا ةوق راهظاو ةشقانملل صرف قلخي

 تاعومجم دادعا نم نيكرتشملل نكمي :تاعومجملا وا تاقلحلا ةيصاخ

 .ام عوضوم يف شاقن
 رابخاو ام ثدح نع نالعالا ةيناكما حيتت :ةمهملا ثادحالا ةيصاخ

 .كلذب ءاقدصالا
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 لاصتا ىلع وضعلا ءاقب ىلع ظافحلا ىه تاراعشالا ةدئاف :تاراعشالا

 .ةقيسم اهيلع قيلعتلاب ماق يتلا تاثيدحتلا رخاب
 . الغم تاجتنملا نع نالعالا نم كرتشملا نكمتو : نالعالا ةيصاخ ه

 ةيصن لئاسر لاسراب هةموو تبل حامسلا ىلع رتيوت ةركف موقت : رثيوت .3

 غ لصاوتلاو ءًافرح 140 زواجتتال ثيح ةديرغت يأ (تيوت)ىمست ةريصف
 2 رحلا لدابتو تامرولعملا نم ديدعلا رشنو ةءارق كاك نيرخالا

 : ويم عبا رتيوت اهمدقي ىتلا تامدخلا

 ةيقروحلا ةايحلاو ةيحجيفج مقا براجتلاو ةصاخلا ةايحلا نع ثيدحلا 8

 . ةيصنلا لئاسرلا لالخ نم نيرخالا عم لصاوتلا ه

 ةلاسر لاسرا ىلإ مدختسملا أجلي ثيح 05-6 ةيناجم ةريصق لئاسر لاسرا 3

 وا تايقتلملا ةيطغتب ديدعلا موقي ثيح ةفلتخملا ثادحالل ةرشابملا ةعباتملا

 .ةريثك ليصافت

 . ةيصخشل *لا تانودملا ىلع ةفاضاك مدختسي دا 8

 لالخ هنع ثدحتي امل ًاناونع مدختسملا عضي نأك ةينورتكلالا طباورلا رشن 8

 . طبارلا

 نومدختسملا عيطتسيو ءعساو لكشب اهرشنو اهيلع تاقيلعتلا ةباتكو

 عجشنو اهصئاصخو اهتامادختساو اهتاجتنم نع ثتدحتت ىلا تاهويديفلا
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 يهو ةيسيئر ةركف ىلع عقوملا موقي .ًاضيا تاهويديفلا عضو ىلع نئابزلا
 ءاتثتسا نود لكلل نكمي :لماكتم ملاع وهف 'كسفنل عذو كسفنل ثب'
 30 . نوديريام اهيف نوعيذي تاونق اوئشني نا ذارفا و تاكرش

 لاكشالا هذه نمضتيو : نالعالل ةفلتخملا لاكشالا لالخ نم رشنلا .5
 :31» ليام

 ةكرشلا موقت 2615 870008 رابخالا تاعومجم لالخ نم نالعالا - أ

 ال2100 عقوم لاثم لضفاو ةدهاشم رثكالا ةينورتكلالا عقاوملا رايتخاب

 دحا ىف نالعالا نوكي دقف «هرشن ةكرشلا دوت يذلا ىوتحملا رشنو

 يف قثبنم نالعا لكش وا ينورتكلالا عقوملا ىلع ةحفصلا ناكرا
 وا «نالعالا ىلع طغضلا متي هيلإ لوخدللو ةيرابخالا ةحفصلا

 نوكي نالعالاو (!عءإن 050 205) ةهجوملا تاملكلا لالخ نم نالعالا

 . كلذب ةصاخلا عقاوملا ىلإ نيرئازلا هجوي ليلد لكش ىلع

 يف ةكرشلا موقت :ةيرايتخالا ةيديربلا مئاوقلا قيرط نع نالعالا - ب
 ةدودحم ةيديرب مئاوق ىلإ ينورتكلالا ديربلا ربع اهتانالعا لاسرا

 عم اقباس اولماعت نيذلا نئابزلل ةقباسلا ةيديربلا مئاوقلا لالخ ءاوس

 ىلع مهتانايب ليجستو ةكرشلا عقوم ةرايزب اوماق دارفا ىلإ وا ةكرشلا
 . عقوملا

 ثادحا ىلإ تاكرشلا أجلت انهو 5002501511م ةياعرلا تانالعا - ت

 ىوتحم مادختسا قيرط نع ةنيعم تاجتنم وا تامالع نيب لماكت

 . ينالعا

 24 ةحاتم ةيملاع تانايب ةدعاق يهو 70110 106 50عام ةيملاعلا ةكيشلا - ث

 عم لصاوتلاو اهتانالعا حرطو ميمصتب تاكرشلل حمست «ةعاس

 . اهنئابز

 بيترت قفو ةروشنم داوم ىلع يوتحتن ةينورتكلا عقاوم يه :تانودملا .6
 نا رئاز يال نكميو .ةعومسمو ةيئرم مالفاو صوصن نمضتتو «نيعم
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 ثيدحلاو تافاقثلاو راكفالا اهنم ثعبنت ةباوب لثمت ىهو اهيلع ًاقيلعت يدبي

 922 اعدملا هذه تاحفص ىلع تاكرشلاو ةيراجتلا

 نيب متت ةشدرد وا سشاقنو راوح لك اهب دصقيو 31 ةشدردلا عقاوم ,

 «ةروصلاو توصلاب وأ صنلاب ام صاخشالا نم ةعومجم وا نيصخش

 عم رواحتت اهلالخ نمو ؛«مهب ةصاخ ةثداحم فرغ ءاشناب تاكرشلا موقتو

 ميسقتب موقت ةماع ةثداحم فرغ كانه «عقاوملا هذه نوروزي نيذلا نئابزلا

 موقت ةكرشلاو لودلا وا تاعوضوملا بسح ةفلتخم عيماجم ىلإ ةثداحملا

 اهطاشن سرامتل رثكا وا فرغلا ىدحا ذخاتل ةعفترم ريغ موسر عفدب

 .نئابزلا عم لصاوتلاو يجيورتلا

 : ةبسانملا رشنلا ةليسو رايتخا ىلع ةرثؤملا لماوعلا . .4

 نم ضرعيس يتلا رشنلا ةليسو رايتخا ةيلمع ىلع رثؤت لماوع ةدع كانه
 0 لماوعلا هلذهو ىوتحملا اهلالخ

 ربكا ىلإ لوصولا وه ةلاسرلا فده ناك اذا : اهسفن ةلاسرلا فده

 ريثأتلا تاذ يعامتجالا لصاوتلا عقاوم لضفت تاكرشلا ةداعف «ةحيرش

 ةلاسرلا جيورت ةيلمع يف نوبزلا كارشا وه فدهلا ناك اذا اما «عيرسلا

 .ينورتكلالا ديربلا ةداع لضفي رثكا لاعف لكشب

 نولضفي نيذلا بابشلا نم مهبلغا له :فدهتسملا روهمجلا صئاصخ

 ةثيدحلا لئاسولا يأ نيتنثالا نولضفي ما ةلاسرلا ضرعل ةليسوك تنرتتنالا

 تالجمو رشابم ثب دوجو «تالجملاو زافلتلا ةفاضاك أعم ةيديلقتلاو

 :ةنكمم ةحيرش ربكا ىلإ لوصولا يف مهاس ةكرشلا عقوم ىلع ةينورتكلا
 نيذلاو نييضايرلا نم ًالثم فدهتسملا روهمجلا بلغا له ةسارد كلذك

 نا ما ةضايرلاب ةصتخملا ةينورتكلالا عقاوملا ىلع تانالعالا ةدهاشم نودوي

 ءارجال يعامتجالا لصاوتلا عقاوم لضفت فدهتسملا روهمجلا نم ةبلاغلا ةئفلا

 .عقاوملا هذه اهحيتت ىتلا تازيمملا نم ةدافتسالاو تاراوح و تاشقانم
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 هبشتال ةصاخ تابلطتم اهلو ةلاسر لك : ةينالعالا ةلاسرلا تابلطتم

 عقوم لضفا انهو ةروصلاو توصلا دوجو بلطتت لئاسرلا ضعب ءاهريغ
 متي رخالا ضعبلاو 1206001 عقوم بلطتت لئاسر كانهو ل011 ن5 وه

 اهدنع نيلجسملل ىوتحملا ةكرشلا لسرتو ينورتكلالا ديربلا ربع هلوادت

 . ةيقيوستلا ةلمحلا قالطا تقو

 :رشنلا لئاسو ةيمها . 5

 : 63كلذ حضوت يتلا طاقنلا نم ةعومجم لالخ نم اهتيمها نمكت

 ةئهتاعلطت عم مئالنت يتلا ةليسولاب مهتم برقتلاو نئابزلا ىلإ لوصولا -
 .ىلاحلا مهعقاوو

 .نئابزلاو ةكرشلا نيب ةفلالاو لصاوتلا نم وج قيقحت -

 .ةريبك ةيلعافب يدرفلا قيوستلا ةسراممب مايقلا -

 .عساو وحن ىلع اهب مايقلاو ةيصخشلا تامدخلا طيسبت -

 ةصاخلا تاروشنملاو تاقيلعتلا لالخ نم ةقيقد تامولغم ىلع لوصحلا -

 . نئابزلاب

 ةكراشملا ةيلباق .6

 ةدايزو ةريخالا تاونس رشعلا يف يسوريفلا قيوستلا زورب بابسا دحا

 ريعبتلا يف تقولا لاوط تنرتنالا ىلع نيحفصتملا ةبغر وه تاكرشلا ىدل هيثبت
 وا صوصن لكش ىلع مهبراجت ميدقتو تاجتنملا لوح مهراكفاو مهئارا نع

 عقاوم نم رثكا تاكرشلا تدافتساو ءرخا لكش يأ واويديف وا روص

 ةمالعلل روضح قلخ يف هريغو رتيوت وا كوبسيف عقومك يعامتجالا لصاوتلا
 تايصوت ىلإ نؤجلي نئابزلا نا نيبتو «نئابزلا عم رثكا لصاوتو ةيراجتلا

 يسوريفلا قيوستلا ةوق نمكتو .ديدج جتنم ءارش لبق مهفراعمو مهئاقدصا
 36 . يناجم جيورتك تاراوحلا هذه نم ةدافتسالا يف
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 ةيقيوستلا ةلاسرلا ىوتحم ةكراشم ىف نوبغري نئابزلا نم /81 ةبسن نا

 . نئابزلا قدل ةبغرلا هذه نم ةعئار جئاتن ىلع ةكرشلا لصحتنو ء«مهريغ عم

 جتنملا نع ثدحتت تاحفص ىلإ حفصتما لخدي اهيلع رقنلا درجمب جتنملا نع

 لوح رابخاو تانالعا مهنيبام يف نوكراشتي اضيا ؛هنع ةلماك تامولعم عم

 67 .تنرتنالا ةكبش ربع متي اذه لكو ةيراجتلا تامالعلا

 ةلاسرلا ةكراشم بابسا.1

 عم ةيقيوستلا ةلاسرلا ىوتحمل نئابزلا ةكراشم بابسا صيخلت نكمي
 : 0 ترألا -.-0- شل ىلع نيرخا نيحفصتم

0 

.2 

2 

 . ةيراجتلا ةمالعلل ىلاعلا ءالولا

 ربك لكشب رفاعي .ةلاسزلا لوابت قير ٠ نئابزلا:نيي ةيغاتستالا طباوزلا ةوق د
 ةكبش ىلع لمغلا ءالمزو فراعملا وا ءاقدصالا نيب ةدوجوملا طباورلاب

 رشكا ةلاسرلا اوكراشت املك ىوقا سانلا نيب طبارلا ناك املكف «تنرتنالا

 ةطبار مهنيب دجوتال دارفا نيب ىوتحملا ةكراشم بعصلا نمف ؛مهنيبام يف

 مغرلا ىلع .دحاو ناكم يف نولمعي وا اهسفن ةلئاعلا نم مهنوكك ةيوق

 دارفا نيب ةلاسرلا ةكراشم نم ةيلاع ةبسن ظحول هنا الا «لماعلا اذه ةيمها

 ةيقيقحلا مهضعب لاكشا وا ءامسا نوفرعيال دق ةيضارتفا تاعمتجم نمض

 .امامت ةفلتخم لود نمو

 كويزلا لعجت ىتلاو «ةكرشلا تاجتنم عم ةقمئناس ةيباجيا براجت دوجو .

 مهمامتها ريثيس ىوتحملا مهل لسريس ًاضيا نيرخالا ناب قئاوو نئمطم
 اهنا



 يسوريفلا قيوستلا رصانغ :يناثلا لصفلا

 كلذ ىلع لاثم لضفا امبر «نوبزلا ىدل رتوتلا ضيفختو ةداعسلاب روعشلا .6

 ىتلا ةلهذملا جئاتنلاف ةضايرلا ةسراممل يدان ىف ام دحا ليجست دنع

 ةيفطاعلا هتاجاح عابشاو 5ءألأ 0 تاذلا ديكات يف ةيبجدلا

 .ةفرعمو ةريخ راهظاو

 ىلع اهتحفص ىلع ةينالعا لئاسر نم ةكرشلا مدقت امب يباجيالا رئاتلا .8

 . تنرتنالا ةكبش

 جمارب لكش ىلع وا ةيدقن ريغ وا ةيدقن تناك ءاوس زفاوحل ةكرشلا حنم .9

 لواحي نوبز لك لعج ىلع دعاسي رادصالا ةثيدح بوساحلل ةديفم

 لالخ نم تاءافاكملا هذه ىلع لوصحخلا ضرغل هريغ عم ىوتحملا ةكراشم

 ىلع نويزلا لوصح مدع نا تاساردلا تلا ثنا مده نئابزل هيذج

 نود ىنورتكلالا اهعقوم ىلع ةكرشلا همدقتام ةءارقب ىفتكي هناف زفاوح

 رشن ىلع تنرتنالا ةكبش يحفصتم عجشت ةصصختم عقاوم دوجو . 0

 )01م6 عقوم لثم حجتنملا عم مهتبرجن

 درفلا ةبغر وه نالعالا ىوتحمل ةكراشملا ةيلباق ىلع ةرثؤملا لماوعلا 1

 لوح مهئاراو مهتاقيلعت مهكراشيف ةنيعم ةعومجم ىلإ ءامتنالا يف هسفن

 حنمي تنرتنالا نا ًاصوصخ ةعومجملا كلت ىلإ ءامتنالاب رعشي يك ام جتنم

 . ةيضارتفا تاعمتجم نيوكتل ةصرف

 ةكراشملا ةيلباق تاددحم ..2

 ةيلباق نم للقت وا ديزت تاريغتم وا تاددحم ةعومجم ةدع دجوي امك

 :39 م تاددحملا هذهو ىوتحملا ةكراشم

 : يهو لماوع ثاالث ةعومجملا هذه لمشتو : ةلاسرلا لسرمب ةطبترم لماوع 1

 . تاجتنملاب لسرملا ةربخ 4
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 ال ما هب قوثولا نكمي له : لسرملاب ةقثلا ه

 ال ما تاجتنملا يف ةربخ كلمي لسرملا له 3

 نيلماع ةعومجملا هذه مضتو :ةلاسرلا ملتسم صئاصخب ةطبترم لماوع .
 : نيساسا

 .ملتسملاو لسرملا نيب ةلصلا ةوق ه

 لسرملا نيب ةيئارشلا تاليضفتلا و ةيفارغميدلا صئاصخلا نيب هباشتلا ه

 .ملتسملاو

 : ةيلاتلا لماوعلا نم نوكتتو : ةيصخشلا لماوعلا .

 نم هلوحتك «هل ةلسرملا ةلاسرلاب ملتسملا عانتقا ةجيتن ةكردملا رطاخملا

 . اهتلاسرب هعانتقا ةجيتن ىرخا ىلإ ةكرش
 هريغ نم حئاصن ىلإ جاتحي ًانايحاف «نوبزلل ةيئارشلا تارارقلا نيسحت هه

 .نيعم ءارش رارق ذاختا ىلع

 . تنرتنالا ربع ةقوطنملا ةملكلاب لسرملا ةّقث

 : ىتالا لمشتو : جتنملاب ةطبترملا لماوعلا .

 لهو ةيسفن ما ةيلام ما ةيعامتجا يه له ءارشلا رارقب ةكردملا رطاخملا ه

 .ال ما اهضيفخت متي

 . ال ما ةددعتم تامولعم رداصم نئابزلا ىدل دجوي له ه

 . ال ما ماع لكشب تنرتنالا يحفصتم دنع هيقادصم اهل ةكرشلا له ه

 : ىتآلا يهو لماوع ةدع نمضتتو : ةلاسرلاب ةطبترملا لماوعلا .

 . لسرملا لبق نم اهل ةباجتسالا ةيفيك يأ ةلاسرلا ةيلعاف

 .ةلاسرلا لاسرا متي اهلالخ نم ىتلا ةليسولا يأ ةلاسرلا ميلست ةيلعاف

 ًآامخض ىوتحملا نوكي نيحف ءال ما مخض وه له: ةلاسرلا مجح ه

 ببسي دق ليمحتلا ئطبو تقولا نم ريثكلا فزنتسيو ًاريبك ًاقئاع نوكي
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 . لامهالل هض رعيو

 اهجتنم نع جيورتلل تافلم ًانايحا ةكرشلا دعت :ةلاسرلا ةغيص ه
 ةداعو ةثيدح تارادصا تاذ وا ادَح ةروطتم جمارب اهيف مدختسنو

 ىمدختسم لك ىدل ةيادبلا نك اهنابف نوكيال ثيدحلا رادصالا

 ببسب نيرخالا عم ىوتحملا ةكراشم ماما ًاقئاع نوكيف «تنرتنالا
 نئابزلل نكمي اهلالخ نم ثيح ةمهم ةغيصلا كلذل ءاهسفن ةغيصلا

 .اهلوادتو اهتدهاشم

 حتفب حمسنال دق 1121131! لثم حمارب كانهف ةيجولونكت تارابتعا 8

 لوصولا ةيلباق .7

 فدهتسملا روهمجلا ول لوصولا ليبس ىف ةلئاط غلابم تاكردشلا رمكعحَست

 رايتخا بلطتي كلذو ء« يسوريفلا قيوستلا رهوجوه اذهو هيلإ اهتلاسر ليصوتو

 نييساسا نيلماع كانهو «ةليسو لك ايازهو بويع ةفرعمو ةلاعف رشن ةليسو
 ةينالعالا ةلاسرلا لصت اهلالخ نم ىتلا ةيلالا مهفل امهتسارد ةكرشلل ىغبني

 (40) ٠ يتالاك امهو «فدهتسملا روهمجلا ىلإ

 نالعالاف ءرشنلا لئاسو نم نيعم عون بلطتي دق جتنم لك : جتنملا ةعيبط .1

 نروق ام اذا ويديف ةغيص ىلع ناك اذا ةيلعاف رثكا نوكي روطعلا دحا نع

 يطعيامم هنع ةددعتم ليصافتو حجتنملا مادختسا قرط نع تامولعم ض رعب

 دارفالا طسوتم اهيف دهاشي ىتلا تارملا ددع هب دصقي :ةدهاشملا لدعم .2

 ةيصاخ حنمت عقاوملا ضعب نا الا ةبوعصلاب زاتممي لدعملا اذه ةفرعم نا مغرلا

 .ينورتكلالا اهعقوم راوز ددع ةفرعم
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 نيزرابلا يارلا ةداقب ةكرشلا ةناعتسا نا تدكا ؟8تيرجا تاسارد ةدع

 نامضو نئابزلا نم دع ربكا ىلإ ةلاسرلا لوصو نمضت تنرتنالا ةكبش ىلع
 نامضو ةينالعالا ةلاسرلا رشن ىلع يارلا ةداق ةردقو «مهنيبام يف اهتكراشم

 .ةعساولا ةيعامتجالا مهتاكبش نمض اهتدهاشم

 لثمالا لوصولل حاجنلا لماوع 1

 ةعومجم ىلإ لصوتلا مت يسوريفلا قيوستلا تالمحلا ةسارد لالخ نمو

 : 7 يهو «.ةلاسرلا لوصول لثمالا لوصولا حاج حيتافم نم
 له يأ ؛ةكرشلل لثمالا بولسالا سوريفلا قيوستلا ناك ام اذا مييقت .1

 .ال ما عساو راشتنا تاذ ةيسوريف ةلاسر غيصت نا عيطتست

 مدقت يتلا تاكرشلاف ؛تنرتنالا ربع نئابزلا عم لماعتلا ةيجيتارتسا عضو .2

 ينورتكلالا دجاوتلا نم عون قلخب موقت ةيجولونكتلا لاجم نمض اهلامعا
 تاينقتلا هذه عم لماعتلل نييردمو نيحاترم نونوكي مهسفنا نيلماعلاو
 . ةعساولا

 فدهتست نا اهيلع ذا «ةيادبلا يف عساو قاطن ىلع ةلاسرلا ميدقت مدع .3

 عقوم ىدل نيلجسم نونوكي نيذلاو ةكرشلا عم ةليوط ةقالع تاذ نئابز

 اهلاسراب نوموقي مهسفناب مه مث مهل ينالعالا ىوتحملا ميدقتو ةكرشلا
 مورو

 . تنرتنالا ربع قيوستلا ةئيب يف ةيلعافب لمعت ةكرشلا نا نم دكاتلا .4

 . هتبقارم لامهاو ثيدحن نودب ىنورتكلالا ةكرشلا عفوم كرت مدع 35

 فاللالا يوحمن بيولا عقاوم ضعب نا اذا ءهليقعت ملعو عقوملا 0 .6

 . عقوملا يرئاز طبحي اذهو تاحفصلا

 نم نوكي نا ىلع ةكرشلا صرحت نا بجيو ةلاسرلا يف جتنملا دئاوف راهظا .7

 هب َريَمَتَي ام راهظا وا ةناتم رثكاا ءةدوِج- رتكآ هنوك ًالقم .«نوبزلا رظن ةهجو

 . ةسفانملا تاجتنملا نع
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 اذه ًامعط ىلحالا وا مدقالا هنوك الثم .جتنملل ةزيمملا تامسلا زاربا .8
 ىلع زكرت ىلوالاف «ءهب مايقلا ه0036013 و 0051 يتكرش نم لك نالواحتام

 لالخ نم .امعط ىلحالا اهنا ىلع اهتانالعا يف زكرت اا مدقالا اهنا

 . مهيلع هريثاتو نئابزلل هلوصو ةعرس ةكرشلا نمضت ليصافتلا هذه

 تارايسلاف نالعالا نم اهمادختسا ةقيرط زيي بجيف ةعلسلا ةلاح ىف .9

 تارايسلل ةمئالم رثكالا يهف (ليبوم تويز) اما ًارفو رثكالا يه ةينابايلا
 ش . . ةيضايرلا

 ةعرسلا يبحم مه13111 ةكرش نئابزف « «مهسفنا ةعلسلا يمدختسم زييمت .0

 . .اذكهو

 لبق نم اهتاعارم بجي هالعا ةروكذملا ةلاسرلل عيرسلا لوصولا حيتافم

 تاكرشلا ضعب داكلبف تنرتنالا ةكعبش ىلع دوجوملا ماحز نمض ذا ؛تاكرشلا

 لاسرا لضفت تاكرشلا ضعي اهنئابزب ربكا قصالت لجا نمو ءاهتظحالم متي

 نئابزلا ىلإ ةرشابم ةلاسرلا لصت هلالخ نم نال ينورتكلالا ديربلا ربع اهتلاسر
 تاعومجم نوكت دقو .«ايرود تامولغملا .ثيدحتو ةكرشلا عقوم يف نيلجسملا

 عيضاوملا ةءارقب اهيمدختسمل حمست يتلا لئاسولا لضفا نم ًاضيا رابخالا
 ىلإ ام عوضوم لاسرا يف ةكراشملاو ؛ةددحم رابخا ةعومجم نمض ةحورطملا
 مدختسملا عيطتسيو «ةنيعم ةلئسا ىلع ةباجالا و رابخألا تاعوجم ىدحا

 نامضل الثم ىرخالا ةليسولا نوكت دقو ءاهيف تامولعملا عاونا فلتخم داجيا

 نكمت يهو ةيملاع تانايب ةدعاق ةباثمب يهو ةيملاعلا ةعبشلا وه لوصولا ةعرس
 فلتَكَم ىلع لؤضحللارسيو ةلوهسب اهيف لاوجتلا ىأ راحبالا نم اهيمدختسم
 (43) .ةعاس 24 نوضغ ىف اهنوديري يتلا تامولعملا

 ةلاسرلل لوصو لضفا نامضل ةقدب اهتسارد متي نا بجي رشنلا لئاسو

 ىلع هسفن ضرفي نا بجي هسفن نالعالا ىوتحم نا عم ءاهلامها مدعو

 ظحالت نا نكميال مامتهالل ريثمو باذج ىوتحم نودب اذا ؛ةوقبو ةكبشلا
 ىلع ريثأتلا ىف ةيمهالا تاذ لماوعلا فصي (10-2) لكشلاو .ًاساسا ةلاسرلا

 ٠ : يقالاكو ةييؤريفلا ةلاسرلا' لوصوتةيلباق
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 اهيف ةرثؤملا لماوعلا مهاو لوصولا ةيلباق :(10-2) لكشلا

. 7 7 5 7 
 تيك |١ ١ 'ه 9 2ك59
 سس همي ءاادعا مدح دفع ملستتمل

 و

 ىسوردفلا

 كدمات ءعناك مما ةضبة110 عدوك طعما ءاضب(201 1),احنم طعقتأ زد (111عع نانة1 11 112ئاطمزل ام اننةلا2

 50ءاد1 276019 ١ 11121 213:16ءانضتع 0326 , طانقأ 1 ع5ؤ 10110ههكي؟01.54.زح 260

 .(44) ٍ لا 3 0 د
 1 يتالاك يهو ةيكولسلاو ةيلقعلا سيياقملا يه اعويش سيباقملا رثكا نم

 : ىتالاب لثمتتو 2 ةيكولس سسياقم 5

 لالخ عقوملا يرئاز ددع سايقم (ءا«أإل 1511) : عقوملا ةرايز سايقم -

 . عوبسأ

 بلطي ىتلا تارملل سايقم وهو (0386 7161/) : ةحفصلا ةيؤر سايقم -

 ىتلا تارملل رشؤم يأ نالعالا ىلع ىوتحت ام ةحفص مدختسملا اهيف

 . نالعالا اهيف دهاش

 . ليمحتلا تارم ددعل سايقم وهو : نالعالا ةيؤر سايقم -

 نئابزلا لعج ىلع ةيجيورتلا ةلاسرلا وا نالعالا ةردق يأ : ةملّقع سيياقم 7

 راوزل ةلئثسا لكش ىلع نوكيو اهب نومتهيو ةيراجتلا ةمالعلا نوكردي

 .ىنورتكلالا عقوملا
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 : لثم ىرخا سايق لئاسو كانهو

 1111255100 2500 نالعالا ضرع ةدم -

 ةلاسرلا ةدهاشمل طغضلا تارم ددع يأ (011ءاع 1ط:هانعاط ذافنلا لدعم

 . ةيجيورتلا

 مداخ نم ام عقومل رئازلا اهبلي يتلا موسرلا وا تاحفصلا ددع 11ذا5 تاطبخلا -
 :تقاوتنالا

 يف هيضقي يذلا تقولا يأ 95 عقوملا يف رئازلا اهيضقي يتلا ةرملا

 . حفصتلا

 الد1وانع 015[1/151 عق وملا راوز ددع -

 [ءاعمانهد 126 ماظتناب ءارشلاب نوموقي نيذلا نئابزلل ةيوئملا ةبسنلا -

 ؟فدهتسملا روهمجلا بسحب ةيجيورتلا ةلاسرلا ىوتحم رئثأتي له -

 ؟ ةلاسرلا راشتنا يف رود (يارلا ةداق) نيرثؤملل دجوي له -

 ؟ يسوريفلا

 ؟يارلا ةداق عم لماعتلا تايجيتارتسا حرشا -

 ؟ يسوريفلا قيوستلا يف ىوتحملا تانوكم يهام -

 ؟رعاشملا ةراثا ىلع ىوتحملا ىنبي كيارب اذامل -

 ؟ ةيجيورتلا ةلاسرلا ىوتحمل نئابزلا ةكراشم بابسا يهام -

 ؟ةلاسرلل لثمالا لوصولا يف حاجنلا حيتافم -
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 ةلاثلا رصقلا
 يسوريفلا قيوستلل ةادأك ةقوطنملا ةملكلا

 ةقوطنملا ةملكلا موهفم .1

 بو هنيب لصاوتلل ةريبك ةيمها يلوي يعامتجا نئاك هتعيبطب ناسنالا
 ىف تامولعملاو براجتلاو تاربخلا لدابتو راوحلاو ثيدحلا لالخ نم نيرخاآلا

 ل نودمتعي ءارشلا ةيلمع لبق نئابزلا نا ظحول دقو «تالاجملا عيمج

 عم اقبسم لماعت نم يأرل ربكا ةيمها نولويو لقأ ةجردب ةيراجتلا تانالعالا

 ئمست ةيلمغلا ِهْذِهَو ًاباجيا وا ابلس ناك ءاوس ةيآر ىلإ نتوتضتيو ةكرشلا

 ةيلعاف لاصتالا لاكشا رثكا دحا يه ثيحال/010 017101011 )) ةقوطنملا ةملكلا

 هجول ًاهجو متي لاصتإ اهنا ىلع مهتاسارد يف نوثحابلا اهلوانتو «نئابزلا نيب

 نئابزلا تاب ةفلتخم ةينورتكلا عقاوم دوجوو تنرتنالا ةعبش روهظ عم نكلو
 ىلإ كلذك عامتسالاو تاجتنملا لوح مهئارا نع ريبعتلا يف ربكا ةصرف نودجي
 راشتنال لئاسولا دحا تنرتنالا ةكبش لالخ نم مهتايصوت ميدقتو مهريغ ءارا

 ةيباجيالا تاربخلا نئابزلا لدابتي نا ىلع ةكرشلا صرحن ثيح ةقوطنملا ةملكلا

 رثأت يتلا ةيبلسلا ةقوطنملا ةملكلا نع ًاضوع جتنملا ىلع لابقالا نم ديزت يتلا

 7. جتنملا نم هروفن ةجردل نوبزلا ىلع

 جروج) ريهشلا سفنلا ملاع ناك ةقوطنملا ةملكلا موهفمل اوقرطت نم لئاوا

 دحا تاريثأت ةشقانمل اهرضح ىتلا تاعامتجالا دحا ىف ظحال ذإ (نامرفليس

 نوزربي ءابطالا نم ةريغص ها وا ءابطالا قل نابءةديدحلا ةيودالا

 عانقالا ىلإ اما يدؤي دق مهمالك نا دجوو نيرخاالا ءابطالل مهئارا و مهتبرجت

 رمكالا عانقالا لئاسو دحا ةقوطنملا ةملكلا ربتعاو .؛ءاودلا نم روفنلا ىتح وا

 ناك اذا ًاصوصخو نيعم جتنم ام صخش يرتشي نا لبقف .ةيقادصمو ًاريثات

0300 



 رصاقعملا قيوستلا يف ىحيئتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 .جتنملا لوح تامولعملا ىلع لوصحلل ىعسي هناف ةكرشلا عم ةرم لوال لماعتي
 نم هدجاوت نكاما وا ؛«هتدوج ؛«هتامادختسا «حجتنملا دئاوفب قلعتت تامولعم

 ةكرشلا ىعست و «هب قوثولا نكمي ردصم دعي ذإ هبراقا وا هل ءاقدصا لالخ

 ىضارلا نوبزلا نال هدنع اضرلا نم ةلاح قيقحتو نوبزلا دنع ءالولا قيقحت ىلإ

 أب املك ميرا هلا ةثالث لقالا ىلع عم تاساردلا بسحب هتبرجت كراشي
 ةرتف لوطالل اهنئابز ءالوب ظافتحالا ىلإ ةدهاج ىعست ماع لكشب تاكرشلا

 2 ال ولا ادع عاوتم نسنقو ةنكع

 تاالاصتالا عاونا دحا اللا يهام ةقوطنملا ةملكلا ناف (1]5111 ©[ 21.,) قفو

 هسفن نوبزلا نوكي ال ًانايحا تامولعملا ردصم نا ثيح ةكرشلا اهدمتعت ىتلا

 هذه لدابتيو لب تامولعملل رشان نوكيو عزوملاوا يصخشلا عئابلا امناو

 © .مهيلع رشابم ريغ لكشب ريثاتلا ضرغل نيرخا عم تامولعملا

 لكشلابو اياوز ةدع نم ةقوطنملا ةملكلا موهفم ىلإ رظنلا نكمي و

0 

 لبق ةيراجتلا ةمالعلاب ىعولا قلخ ىف ربكالا رودلا اهيدل ةقوطنملا ةملكلا .1

 / ٠ . ءارشلا ةيلمع

 ةجيتنك فراعملا وا ءاقدصالا لالخ نم متي ةقوطنملا ةملكلا راشتنا .2

 ةمالعل ءالولاب ظافتحالا يف مهاسي اذهو سانلا نيب ةيعامتجالا تاقالعلل

 دقو لب «ءارشلا ةيلمع دعب ىتح ىيعامتجالا لعافتلل ةباجتسالا ةجيتن ام
 .همدع نم ءارشلاب نوبزرلا رارمتسا ددحت

 لبق نم نيعم يارل نوبزلا عمتسا اذاف ءنايحالا بلغأ رشابم ريغ اهريثأت 3

 قبطي وا يارلاب لمعي فوس هنا يتعيال اذه ىمسر ريغ وا يمسو فرط

 .نوبزلل دئاع رمالا اذا اهب لمعي انايحاو اهضفري دق امنا ةحيصنلا

 قلع نهرعلاةيراجعلا ةمالعلا لوح ةيواسالال لذات ىف ةقوللا ةبلكلاف
 ثيل ةينقدي ةيراجعلا'ةمالمللا ةويذلا هالو ابلاغ ؛ةيراجتلا ةمؤلعللا ريكا روح
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 يسوريفلا قيوستلل ةادأك ةقوطنملا ةملكلا :ثلاثلا لصفلا

 نا امك نيلمتحملا نئابزلا نم ديزملا بسكو ةمالعلا عم لماعتلا ىلع نيرخالا
 ظافتحالاو هنيسحتو لب ءالولا قلخ يف ًايسيئر ًارود بعلت اهسفن ةقوطنملا ةملكلا

 ةرطيسلا بعصي ةيقيوست ةرهاظ اهنا نوريف (©2043©:32116إ/جاذ>) امأ 2 .هب

 ىلإ يدؤتو جتنملا لوح رابخالا لقانت ةيلمغ يه ذا .ءاهجئاجب ؤبتلا وا اهيلغ
 اذا نييلاحلا نئابزلاب ظافتحالاو ددجلا نئابزلا بسكو ءارشلا تايلمع نم ديزملا
 «© . اهلبقت وا تامولعملا رشن ىف ًايسيئر ًارود نوبزلا ءالو بعلي

 يتلا ةيماظنلا ريغلا ثيداحالا كلت اهنا ىلع (0005 ©: 21. اهيلإ قرطت

 دحا ثيح «هجول ًاهجو ما فتاهلا قيرط نع ءاوس رشكا وا نيفرط نيب ىرجت
 هذه تلعج تامولعملا ةيجولونكتو ام جتنم ناشب رخالا ةحيصن بلطي فارطالا
 اهنا ىلع (2ةتنا) اهلوانتو .(2نوبز نم رثكا ىلإ لصت ةقلغملا ثيداحالا

 جتنملا نع هاضر عفادب نوبزلا موقي ثيح رثكا وا نيصخش نيب متت ثيداحا
 ةلثمأ نمو جتنملا ىودجب مهعانقاو درف نم رثكا ىلإ هتبرجت لقنب هتاعقوتل هتيبلتو
 تاسميلعت .ةعلسلا رفوت ناكم ءرعسلا الكم وبدلا اهجاتحي .ىتلا تامولغملا

 . اهريغو ةمدخلا ميدقتب قلعتت تامولعم وا عيبلا تراغا ع] ءةعلكلا مادختسا

 تاالاصتالا نم عون يه ةقوطنملا ةملكلا نا ىلإ (835: ©[ 28]) ةسارد تراشا

 تاجتنملا ناشب تامولعملا لدابت ىلإ نافدهي رشثكا وا نيفرط نيب ةيصخشلا

 اهيلإ رظنلا اضيا نكميو .©مهب قلعتيام لكو ةيراجتلا تامالعلاو تاكرشلاو
 ثيدحلا نوبحي دارفالاف .ةيلاعف ةيقيوستلا تاودالا رثكا نم اهناب (آنان0) قفو

 ىدمو تاكرشلا نع وا اهتبرجتب اوماق وا اهوعاتبا يتلا تامدخلاو عنسلا نع

 ردصمب رثكا قثيس نوبزلاو ضعبلا مهضعبل حئاصنلا ءاطعاو اهب مهتقالع
 ةملكلا ناف (9013111067) ةسارد بسحبو 00 ريغ ردصملا نال ةمولعملا

 ىتح وا نئابز ةدع وا رخا نوبز عم نوبزلا نيب لاصتا ةيلمع ربتعت ةقوطنملا
 لوح مامتهالا نم ةلاح قلخل نوبزلاو يصخشلا عئابلا نيب نوكت نا نكي

 .'!!هدئاوفو هتايباجيا زارباو حتتملا

 (1-3) لودجلا دادعاب نافلؤملا ماق باتكو نيثحاب ةدع ءارا ىلع ءانبو

 . ةقوطنملا ةملكلاب ةصاخلا فيراعتلا ضرعل
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 ةقوطنملا ةملكلا فيراعت :(1-3)لودجلا

 ةلاح ثادحا ضرفل ةكرشلا لبق نم ةدوصقم ةيلمع" (11395:600)

 ربتعيوام جتنم لوح نئابزلا نيب لادجلا وراوحلا نم

 (12) هعون نم يمسر لاصتا
 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم لالخ نم تامولعم لدابت (5 د1 مددسك 0 ”ءاللل)

 حمست ثيح تنرتنالا ةكبش ىلع اهعاونا فلتخمب

 اهعفوم لالخ نم ءارالاو ثيداحالا لدابتب تاكرشلا

 (13)ينورتكلالا

 نيرخالا عم جتنملا ءادختسا عم تاريخلا ةكراشم' (كانسن ءأ ةل.ب) 3

 (14)» تايصوتلا ميدقتو ةيرورضلا حئاصنلاب مهديوزتو

 لالخ نم دارففألا نبت ةييهنس تالادضتا' ((607:عا(غغ ءأ ةل.ب)

 لضصاوتلا عفاوم فلتخم موا ىنورتكلالا ديربلا.فتاهلا

 نيرخا ىلإ نتابزلا براجتو تاربخ لقنل يعامتجاالا

 12 ا اومدختسي مل نمم

 لوح ملتسملاو لسرملا نيب هجول اهجو متت تالاصتا" (111 11 ة09)

 (19» ايهم ةيضخش ةبرجت ىلإ دانتسالاب ةيراجتلا :ةمالملا

 نوبزلا ىدل ةيقاذصم رثكا ةيصخش لاصتا ةليسو" (21"1::ه00 ى؟ىل2شططق1)

 (17”يرخالا جيورتلا لئاسو نم

 لودجلا يف ةدراولا رداصملا ىلع دامتعالاب نافلؤملا دادغا نم :ردصملا

 ةقوطنملا ةملكلا ةيمهأ .2

 لوح ىرجت تناك يتلا تاساردلا روطت عم ةقوطنملا ةملكلا ةيمها تزرب

 لك نم ةدافتسالا ةيفيكو ةيئارشلا هتارارق ىلع ةرثؤملا لماوعلاو نوبزلا كولس

 نا تدكا 1950 ذنم تيرجا يتلا تاساردلا ( نيعم متيف ولا نويزلا بذجيام

 ال هايازمو هصئاصخ لوحو ام جتنم لوح نئابزلا نيب تاربخلاو ءارالا لدابت

 مهتاروصتو نئابزلا تاهاجنا ىلع اضيا رثؤت لب ءارشلا تارارق ىلع طقف رثؤت

 ريثات ناو قوسلا يف ًاديدج جتتملا ناك نا ًاصوصخ ةنئيعم ةمدخ وا ةعلس وحن
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 ةعومسملاو ةيئرملا تانالعالا اهتيمها يف يهاضت نئابزلا نيب ةقوطنملا ةملكلا

 نم ةقوطنملا ةملكلا تحبصالئاسولا هذه ىلع قوفتتو لب يضخشلا عيبلاو
 نومتهي نئابزلا نال تاكرشلا اهيلعدمتعت يتلا ةمهملا ةيديلقتلا جيورتلا لئاسو

 جتنملا نم نوبزلا فقاوم ىلع رثؤت يتلاو اهنودبي يتلا ءارالاو مهريغ ةفرعمل
 ؛ةيباجيا ىلإ ةدياحملا وا ةيبلسلا هلويم رييغت يف رود اهل امك هكولس ىلع رثؤنو
 ل قاوسا ىف ةيسفانت ةزيم نوكت دق اهنا تاساردلا ضعب دكؤت

 «تاكرشلا همدختست جيورت يأ نم تارم عست ىوقا ةقوطنملا ةملكلا ريثأت

 ةياوق' ةيسقاتكت ةزيم وقتي نا نكم ةقوظتملا ةحلكلا ىلغ داسععالا نآ امك
 نيب ةرهشب ىظحن ال ةيراجت ةمالع عم رمتسي نا نوبزلل نكميالو .ءتاكرشلل

 نا (خ1ع12:1عان,1081) ةسارد تراشأ و لمعلاب هثالمز وا هتلئاع وا هئاقدصا

 ةدافتسالل تايجيتارتسا دادعا ىلإ ىعست مويلا تتاب ةيكيرمالا تاكرشلا بلغأ
 فيلاكت نودب ةيراجتلا ةمالعلل ةرهش حنمت ىتلا ةقوطنملا ةملكلا تاريثات نم

 . “19 ديدحلا جتنملا ميدقت دنعاصوصخ ةلاعف اهنا امك ةكرشلا اهعفدت ركذت

 : يتالاك نييساسا نيروحم ىلع ةقوطنملا ةملكلا ةيمها ميسقت نكميو

 ةكرشلل ةبسنلاب .1

 : 20 يتالا يف ةكرشلل ةبسنلاب ةقوطنملا ةملكلا ةيمها رهظت

 ىتلا ةيباجيالا ةقوظنملا ةملكلا ًاصوصخ اهل اهئئابز ءالو ىدم ةكرشلل نيبت - أ
 : . ةكرشلا عم لماعتلل نيرخالا زفحت

 نوبزلا نمردصت اهنال ىرخا ةيجيورت ةليسو يأ نم مها ةيجيورت ةليسو - ب
 . ةسشقن

 .ىرخالا ةيجيورتلا لئاسولاب ةئراقم ةفلكم ريغ - ت

 نع سانلا اهلقانتي يتلا ةرباعلا ثيداحالا لالخ نم ددج نئابز بسك - ث

 .اهنع اهنئابز ىضر ىلع ةكرشلا صرحت ىيتلاو ةكرشلا
 .نئابزلا نم ةدعاق ربكا ىلع لوصحلا - ج

 .نوبزلا ةقالع ةرادا ةيلاعف ةدايز - ح
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 .اهسفن ةيقيوستلا ةيلمعلا ةيلعاف - خ
 .تاجتنملا نع جيورتلا ةفلك ضيفخت - د

 وا تالجملا «دئارجلا «نويزفلتلا قيرط نع جيورتلا نيب لماكتلا قلخ - ذ

 . سانلا نيب رودت ىتلا ةيمويلا ثيداحالا نيبو تنرتنالا ىتح

 : نوبزلل ةبسنلاب .2

 : 21)) ىتالا يف نئابزلل ةقوطنملا ةملكلا ةيمها رهظت

 رثكاو ريثكب مها جتنملا لوح ةلوادتملا تامولعملا نا نوربتعي نئابزلا - أ

 . يصخش عباط ذختت اهنال ىرخالا ةيجيورتلا لئاسولا نم ةيقادصم

 دارفاو مهئاقدصا تايصوتب ذخالا ىلإ نؤجلي ءارشلا ةيلمع لبق نئابزلا - ب

 .مهئالمز وا مهتلئاع

 ربتعت يتلا ةيراجتلا ةينورتكلالا عقاوملا ىلع نئابزلا نيب ةلدابتمللا ثيداحالا - ت

 مهتارارق ىلع رثؤت تامولعم ىلعاهنم نولصحي ىتلا رداصملا مها

 :ةيليصفت تامولعم نوكتس اهنا ًآاضوصخ

 .ءارشلا ةيلمعل ةقفرملا ةكردملا رطاخملا ليلقت - ث

 . تاجتنملا نع ةمزاللا ةفرعملا باستكال ةقيرط - ج

 .ريغلا عم ءارالا لدابتو لصاوتلا لالخ نم ةيعامتجا تاجاح عابشا - ح

 وهف ام جتنم لوح هئارا مدقي نيح نوبزلا دنع ةيراجت ةين دوجو مدع - خ
 . رثكا ال ةحيصن ميدقت درجم وا ةلامزلا وا ةقادصلا عفادب اهمدقي

 يسيئر ددحمك ةقوطنملا ةملكلا ةيمها زربت صاخ لكشب ةمدخلا لاجم ىف

 مهنم نورسفتسيو مهئاقدصا حئاصن نوبلطي ةمدخلل مهئارش لبق ذا نئابزلل

 لكو مهريغ معد ىلإ نوجاتحي اضيا مهئارش دعبو ةمدقملا ةمدخلا ةدوج لوح

 ةملكلا نودب ةكرشلا عم لماعتلا يف رارمتسالل اهنوعمسي ىتلا ةيياجيالا ءارالا

 ناك امهم نيسفانملا ضورع تنوبزلا مواقيال نا بعصلا نم حبصي ةقوطنملا
 لاجم يف ةريبك ةيمها ةقوطنملا ةملكلا حنمي يذلا ببسلاو ًاريبك هئالو

 و جاتنالا ءةيسوملماللا لثم اهسفن ةمدخلا صئاصخ ببسب وه تامدخلا
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 ةيلمع يف نوبزلا كارتشا ىلإ ةجاحلاو نيزختلا ةيلباق مدعو «ينالا كالهتسالا
 نا امك ءاهؤارش متي نا دعبالا ةمدخلا مدقي ال زهجملا نا ثيحب ةمدخلا ميدقت
 ةلاح قلخيام اذهو اهؤارش دعبالا ةمدخلا ةدوج ىع مكحيال هسفن نوبزلا

 رود يتاي انهو ةرم لوال ةنيعم ةمدخ وحن هجني نيح نوبزلا ىدل ددرتلا
 مل نمم دارفالا عجشي تاعابطنا نم دارفالا هلقانتي ام نا ذا ةقوطنملا ةملكلا
 ,©2 ضومغلا ةلاح نم صلختلا ىلع دعب ةمدخلا اوبرجي

 يه ةيئارشلا نئابزلا تارارق نم (/50 ىلإ 20/) ءارو يسيئرلا عفادلاو
 ثحبلا نم ريثكلا ىلإ نوبزلا اجلي ديدجلا جتتملا ةلاح يف:ةقوطنملا ةملكلا
 ةكبش ىلإ ءوجللا نا امب :ئطاخلا رارقلا نع ةجتانلا رطاخملا ليلقتل ىصقتلاو
 ةمولغم يأ ىلع لصحي ةوبزلا تاب ثيحب ًاريثك ةيلمعلا هذه تدهس تترتنالا
 نلا هينا رتفألا تاعومجللا لإ ءرجللا وانكجبلا تاكرحتم لالخ قم اهدي
 ١ . 23! ضو ءارآلاو :بزاجتلا نم ريثكلا مدقت

 ةقوطنملا ةملكلا ىلع ةرثؤملا لماوعلا .3

 #2 : يتالاك يهةقوطنملا ةملكلا ىلعرثؤت يتلا لماوعلا

 اذا هريغ ةدعاسمل هعفدي ام صخش دنع يذلا يقالخالا مازتلالا يأ: راثيالا .1

 .رمالا بلطتام

 ميدقتل نئابزلا عفديام اذهو جتنملا عم مهتبرجتل يلاعلا ريدقتلا يأ:ريدقتلا .2

 .نويزلا دنع سفنلاب ةقثلا .3

 هنع تامولعملا ناف قوسلا يف ًاديدج جتنملا نوكي نيح : ديدجلا جتنملا .4

 نمم هيف نيرخالا ءارا ىلع لوصحلا ىلإ ةجاحلا رهظت كلذل ةليلق نوكت

 هنع تامولعملا نم ريثكلا كلتمي يذلا عيبلا لجر نم وا جتنملا اويرج

 . نئابزلا تاراسفتسا نع ةباجالا عيطتسيو
 يف يروحم رود يدؤت درفلا اهيلإ يمتني يتلا ةعامجلا :ةيعجرملا تاعامجلا .5

 يمتني ىتلا ةيعجرملا ةعامجلا يأرب نوبزلا قثي ناك املك ءهتاهجوت ليكشت

 . ربكأ ةقوطنملا ةملكلا ريثأت ناك املك اهل
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 ىلع رثؤت يتلا لماوعلا نم ىرخا ةعومجم نادرويف (11720عءمطءامقع 823:00)

 63: ىتالاك ىهو ةقوطنملا ةملكلا

.1 

2 

13 

4 

 .ةكرشلا نع نويزلا اضر

 .ةيراجتلا ةمالعلل ءالولا .

 .ةكرشلا عم دمالا ةليوطلا ةقالعلا

 نوكي نيح ةقوطنملا ةملكلاب درفلا رثاتي : ةمولعملا ردصمب نوبزلا ةقالع .

 قلطيام وا نيرثؤملا دحا نوكي نيح وا هفراعم وا هئالمز دحا وه ردصملا

 .رثكا ةلعاف ةيقيوستلا ةلاسرلا نوكت يارلا ةداق مهيلع

 دنع وه هريغ تايصوت 0 نويزلا اهيف جاتحي يتلا تاقوالا رثكأ : تيفوثلا ١

 .هيدل تامولعملا ةلق ةجيتن ههجاوي يذلا رطخلا ليلقتل ءارشلا ةيلمع

 مدختسي هناف ةكرشلا عم دمالا ةليوط ةقالع هيدل يذلا نويزلا : ةربخلا .

 .هريغل تامولعملا ميدقتل هتربخ

 . نئابزلا نيب ام جتتم لوح ةلوادنملا ءارالا ةيباجيا وا ةيبلس .

 .نيرخاآلا لبق نم مهل ةمدقملا حئاصنلل مهلك سانلا

 1 نع و يل ٍِ ر 3 ر ١ قيدص اق :رم ةجببصتلا نات أ راوخلا فارطا نيب تراقتلا ةجرد .

 .اذكهو لمعلا ليمز وا فراعملا دحا درجم

 يار لبقت وا رشن ىف هتيلباق ىلع رثؤت اهلك نوبزلا ةربخ ©« سنج «ءرمع .

 يف يارلا يطعا له يأ هيارل هئاطعا فورظ «هيارل نوبزلا ءاطعا ةقيرط .
 8 مأ نويزلا هركذتي ناب حمست ةديعس فورظ

 هقوطنملا هملكلا تايدحت .

 لمع ةيفيك مهف ناشب تاكرشلا هجاوت ىتلا تايدحتلا نم ديدعلا كانه

 تايدحتلا زربا ءاهراشتنا ةيلأ كارداو نوبزلا ىلع اهتاريثاتو ةقوطنملا ةملكلا
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 ةسارد قفو ءارشلا ةيلمع ىلع ةقوطنملا ةملكلا رثا سايق ةبوعص يه
 ةقوطنملا ةملكلا رثأ ةسارد طقف تلمش ةروكذملا ةساردلا نا امك (4134,1967)
 ىرخا تاجتتنمل ةيراجت تامالع عم اهتنراقم نود ةدحاو ةيراجت ةمالع ىلع
 © . يأرلا اذه ميمعت بعصلا نم كلذل مهنيب توافتلا ةفرعمو

 اهطبر وه ةقوطنملا ةملكلاب ةصاخلا تاساردلا تهجاو ىتلا تايدحتلا زربا

 ةقوطنملا ةملكلا اوربتعا نيثحابلا نم ريثكلاف ؛ءيسوريفلا قيوستلا موهفم عم
 يف هلوانت مت ةقوطنملا ةملكلا موهفم نا رابتعالا رظنب ذخالا نود هل ةادا درجم

 لاقتنا ةيفيك ةظحالم نكميال و ريثكب ىسوريفلا قيوستلا لبق تاساردلا

 تايباجيا سملت نا يف ةبوعص ةكرشلا دجت دقو رخا ىلإ نوبز نم تامولعملا
 سانلا نيب ثيداحالا نا ىلإ دوعي كلذو ًاروف ةيراجتلا اهتمالع لوح ثيدحلا

 يف نوبزلل مدقت نا بجي تامولعملا نا امك ءدرف لك ىلع اهرثأ سايق نكميال

 ةملكلاب ةقلعتملا تايدحتلا مها نا .اهتيمها دقفت دقف الاو اهيلإ ةجاحلا تقو

 نا امك «تاكرشلا لبق نم اهترادا وا اهيلع ةرطيسلا بعص اهنا ىه ةقوطنملا

 ار ميو نا ميس يي درقلا اع هامعت انهفاع لسفلا هدو
 ذا ةقوطتملا ةملكلا راشتلا ىلع تنرعنالا ةكشتلا ىبلسلا بنانا ىلإ :تقوطت
 مب اهجئاتتب ؤبنتلا نكمي ال وا اهيلع ةرطيسلا نكمي ال راشتنالا ةيلمع نا اوربتعا
 ةقوطنملا ةملكلا ريثات نم ديزت ىتلا تايجيتارتسالل تاكرشلا دادعا ىعدتسي

 نا امك هجول اًهجو تسيل اهنا ببسب لقي ةقوطنملا ةملكلا ريثأتف «نئابزلا ىلع
 ةيقيوستلا ةلاسرلا نوكت نا كلذ بلطتيو ًاقوثوم نوكي ال تامولعملا ردصم

 تامولعم ىلع نوبزلا لصحي و نئابزلا نيب تاشاقن قلخت ثيحب ةيبذاج رثكا
 (27 .هريغ نم طغض تحت وا رشابم لكشب كلذ نوكي نا نود ةمهم

 ربع ةقوطنملا ةملكلا تايدحمن (86:عء141111231©5) ةسارد تفصوو

 59 : ينالاب .تنرتنالا

 .هجول ًاهجو لصاوتلا تايباجيال دقتفت .1

 نم تانالعا درجم اهربتعي هنا ببسب نوبزلل مدقت يتلا تايصوتلا لمهت .2
 كيدي وا هياتم ءاثا (قيذع نه تناكول انك ةقاقلك تبسلاو ةقرشلا لبق
 دا
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 نوبزلا اهيدؤي يتلا تاالاعفنالاو تاراشالاو تاكرحلاب ةناعفعمالا نية 13

 :ةقيوملا ةلاسرلا مرهتم يصوت صوفا
 ةقوطنملا ةملكلا ماما تايدحت ةدع تركذ (41704:811086/3167) ةساردو

 :  01دع ١ 2297

 ةلاسرلل يباجيالا مهفلا قيعت ىتلاو جتنلا نع ةقبسملا نوبزلا تاعايطنا

 ةليسو وا ثيدحلا لوادت ناكم وا ءاقدصالا ءارأ رثؤت ثيح كاردالا شوشت

 . فتاهلا لثم ثيدحلا لدابت متي اهلالخ نم يتلا

 ةدح ففخيل رخآالا كرتو ةيقيوستلا ةلاسرلا نم ءزج مهف ىلإ نويزلا هجتي

 . ىفرعملا ضقانتلا

 . مهفلا ةبعص ما ةلهس يه له ةيقيوستلا ةلاسرلا ةعيبط
 نوبغري مهلعجيو نئابزلا لوضف ريثي ديدحلا جتنملا ثيح حجتنملا ةثادح ةحرد

 . هنع ثيدحلاب بغرت نئابزلا نم ةلقف ميدقلا جتنملا اما هتع عامسلاب

 ةربخو تامولعم بلطتت ةعلس لكف ةيعانصلا ةعلسلا ما ةيكالهتسالا ةعلسلا

 ةفرعم اضيا نكمي "الَو تاعيمملا ةدايز ىلع ةقوطنملا ةملكلا رثا سايق نكميال

 . ةدايزلا هذه مجح

 لهالا نم ادج قيض قاطن قفو ةداع تاجتنملا نع ثيداحالا متت

 . .تاحيتتنملا لوح ءايرغلا ةشقانم ىف ةبوعص سانلا دجي ةداع نايل ءاقدصالاو

 . ةبسانم فورظ ىلإو ليوط تقو ىلإ جاتحت اهنال ًانايحا ديدش ءطبب رشتنت

 ةقوطنملا ةملكلا راشتنا .

 مهاسي مهتامولعم عمج ىف اهيلع نئابزلا دامتعا ةدايزو تنرتنالا ةحبش رود
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 يسوريفلا قيوستلل ةادأك ةقوطنملا ةملكلا :ثلاثلا لصفلا

 رشنل نوعوطتي نيذلا نئابزلا ددع هناب هيلإ رظنلا نكميو .هب يعولا قلخ ىلإ
 ءارشل نيرخاالا نئابزلا يقاب عجشتي ثيحب تاجتتنملا لوح ةيباجيالا ثيداحالا

 دقفت ةقوطنملا ةملكلا نا ىنعيال اذه ةديدج نوكت امدنع ًاصوصخ ةمدخلا
 .اهنع ةرفوتملا تان داما هلو حين كو ةديدج ةمدخلا نوكتال امدنع اهتيمها

 ةبسانم ىال نئابزلا لالغتسا هناب هفصو نكمي ةقوطنملا ةملكلا راشتناو

 وا علسلا نع ثدحتلل ءام جتنم ىلع ةيصوتلا بلط دنع وا اهيف نودجاوتي

 ىف درف لك ةمهاسم اهنا ىلع اهيلإ رظنلا نكمي قايسلا سفن يفو . تامدخلا

 اهل عساو. روضح قلم يف مهاستو آم ةيراجت ةمالع لوخ ةلوادجلا يداخالا
 ةملكلا ناف هنع نيرخالا عجشو ام جتنم نع ثدحمت نوبز لك نا ثيحب

 مالكلا لقنب موقيس درف لك نال ةريصق ةرتف لالخ ريبك لكشب رشتنتس ةقوطنملا

 . ©”هريغ ىلإ

 دوصقم ريغ ًانايحاو دوصقم لكشب متت ةيلمع اهناب ةقوطنملا ةملكلا راشتتنا
 يذلا ضيرملاف كلذ ىعدتسيام هجاوي نيح تامولعملا نع ثحبي نوبزلاف

 لاتبيو نيجارخلا ليا نع فو هنا ةلجاع ةحارج ءارجا ىلإ جاتحي

 نع عمسي دق انايحاو ؛لاجملا اذه يف ءاربخلا ىلإ اجلي دقو هئابرقاو هئاقدصا

 يف ةليوط ثحب ةيلمع ءارجا ىلإ رطضي نا نودب هدئاوف نع ةفدصلاب ام جتنم
 ةقوطنملا ةملكلا راشتنا نع طسبم جذومن حضوي (1-3) لكشلاو .كلذ ليبس

 يقلتم ددع: مهو ةقوطنملا ةملكلا راشتنا يف ةرفوتم رصانع ةدع حضوي ثيح

 ىوتحملا كلذكو تامولعملا لدابتت ىتلا فارطالا نيب ةدوجوملا ةلصلا .؛ةمولعملا

 انآ نكي ىدلا لسموتلا كلذكو ديقادنعت عوز يفد وكي نا: كني يذلا
 : ةكبشلا لالخ نم وا هجولاهجو

 راشتنا ىف تنرتنالا ةكعبش ةيمها ىلإ تقرطت (512131 ©[ 21.) ةسارد

 ءينورتكلالا ديربلا لالخ نمف راشعنالا اذه ةعرسو ةقوطنملا ةملكلا
 ةيئارشلا مهتاطاشن لوح نئابزلا تاعجارمو تنرتنالا ىلع رابخالا تاعومجم

 لهسا لكشب ةقوطنملا ةملكلا راشتنا يف مهاست يتلا ةينورتكلالا عقاوملا لكو
 راشتنا لوح ىرجت تناك يتلا تاساردلا ثيح ةيضاملا تاونسلا نم ريثكب
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخ دم - يسوريفلا قيوستلا

 اما هجول ًاهجوو اعم دارفالا دجاوت راطا ىف تناك نئابزلا نيب ةقوطنملا ةملكلا

 يفو عرسا :لكشب نئابزلل لصت تحبصا تنرتنالا ربع ةقوطنملا ةملكلاف مويلا

 و ٠ 8 7 1 » 5 15 ا
 ءقتيع عشت ةدشع كو ةهعوعصمل كتع . هقشّتن
 0 ا .“ هيي - محم 2

 مام ا 2
 هق ب لعنملا ةهملكتا جونحم

 ةقوطنملا ةملكلاراشتنا :(1-3) لكشلا

 دمانتعع: [0[1ها]متعور ].11. ع آعاتب ].آ10.., 1977, 2:هلانعأ 5ةتم] 16 خلل آه 01 11هنلتب 10ان123]

 01 خ01 5102 1[ عوعهت عال, 1701.7 ,للو, ق2. 9

 طاقن ةدعب رثأتت نئايزلا نيب ةقوطنملا ةملكلا راشتنا ناب (0[8115:) ةسارد دجت

 لاك طاق ةنذلت هو ةحباتا

 ةلحرم يف رثكا اهتيلعاف تبثت ةقوطنملا ةملكلا : ءارشلا رارق ذاختا لحارم .1

 ناك يبلس عابطنا ياب نوبزلا رثاتي ةلحرملا هذه ىفف تامولعملا نع ثحبلا

 نم لأسي هلعجت نوبزلا ىدل ةدوجوملا تامولعملا ةلق نا: ةرفوتملا تامولعملا .2

 . ةروشملا ضرغل اهب قثي ىتلا تامولعملا رداصم ىلإ أجليو ديزملا لجا
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 يسوريفلا قيوستلل ةادأك ةقوطنملا ةملكلا :ثلاثلا لصفلا

 ةعجشملا ءارالا لك ذخا نود ام جتنم ىلع لابقالا نم فوخلا : فوخلا .3
 . هيلع

 نئابزلا لعجت يتلا بابسالا نم ةعومجم (1131136 © 21,) ةسارد مدقتو

 :©632يتالاكو ةيراجتلا تامالعلا 0 تامولعملا رشن يف نومهاسي

 . نيرخالا ةدعاسم يف ةبغرلا .2

 نيرخالا عم لصاوتلاو ثيدحلا لالخ نم ةيعامتجا تاجاح عابشا 3

 .نيرخآلا عم ةقادصلاو فئططاعتلا راهظا .4

 .نيرخالل اهليضوت يف ةبغرلاو ةيقيوستلا ةلاسرلاب رئاتلا 3
 .اهتامدخو ةكرشلا نع اضرلا .6

 . ةكرشلا لبق نم زفاوح ىلع لوصحلا :/

 . يكذلا نوبزلا رهظمب روهظلا ىف ةبغرلا .8

 . هيلإ هابتنالا تفل يف نوبزلا ةيحزر 9

 .نيرخآلا عم اهتشقانم يف بغريو نويزلا ىدل تاظفحن دوجو . 0

 0 لا واوا 0

 هنع نيرخآلا عم تاراوحلا حتفو هتبرجتل نئابزلا 0

 ثيح هسفن جتتنملا ءاذداوه رخآلا تيتسلا اما «هيف ةراثا اذ دج طاقنلا ةشق

 هئادا ناك ناو هلوح ةقوطنملا ةملكلا ةدايز ىلإ يدؤي حجتنملل يلاعلا ءادالا نا

 ىرخالا بابسالا دحا «هنع ةيبلسلا تاعابطنالا راشتنا دلويس كلذف ًافيعض

 راسفتسالا نم ديزملا ىلإ نئابزلا وعدي همادختسا ةيوعص ثيح حجتنملا ديقعت وه

 رطاخملا وه ببس رخا كلذ ىف ةربخلا نوكلمي نم ءاراب دخاللا ةلواحمو هلوح

 هرودقمب سيل نال ةرطاخملا نم ًاعون نمضتي نوبزلل يئارشلا كولسلا «ةكردملا
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوسنلا

 جئاتنلا نوكت نا نم فوخلا ببسبو ةدكؤم ةروصب يئارشلا هرارق جئاتنب ؤبنتلا

 ًاصوصخ تامولعملا نم ريثكلا ىلع لوصحلا ىلإ ىعسيف هل ةبسنلاب ةحيرم ريغ
 نا نم مغربف اهعم لماعتي يتلا 5 بحلا اهمدقت يتلا ةديدحلا تامدخلا ةلاح ىف

 نمالا رايخلا ىلإ ءوجللا يف بغري دق نوبزلا نا الا ًاقبسم ةكرشلا فرعي هنا
 ةملكلا راشتنا ةيلمع مهفل .ةقوطنملا ةملكلا رود يتاي متي انهو هل فورعملاو

 نع نوثدحتي نئابزلا لعجت يتلا بابسالا وا عفاودلا ةفرعم نم دبال ةقوطنملا
 : يتالاك يه عفاودلا هذهو ءام جتنم

 نئابزلا لعجي يك مامتهالل اريثم نوكي نا بجي هسفن جتنملا نا : مامتهالا .1

 اريغم نوكي نا جتنملا دبال .هلوح ثيداحالا ءارجاب نيمتهم مهسفنا

 نا بغري دحا الف راكتبالاب زيمتي ناو هايازمو هصئاصخ ىف مامتهالل

 34 .نئابزلا تاعقوت يبليال وا للملاب نيرخالا بيصي جتنم نع ثدحتي
 ةيلعاف رثكا نوكت ام جتنم لوح ةدلوتملا ثيداحالا ةعيبط : ركذتلا ةلوهس .2

 ثيدحلا نا ثيح ءاهركذت لهسي صئاصخب عتمتي جتنملا ناك ول ام يف

 رثكت ةداعف ةيئاذغلا علسلا لثم موي لك نئابزلا لباقت يتلا تاجتنملا لوح

 ةينطو تالافتحا وا ةنيعم تابسانم كانه نوكت نيح وا اهلوح ثيداحالا

 روحم نوكتس تابسانملا كلت يف نئابزلا اهب نيعتسي يتلا تاجتنملا ناف
 عتمتت ال ىرخاو ةنيعم ةيصوصخب عتمتت تاجتنم كانه نا امك .ثيداحالا

 ةرايس لوح مهضعبل ثيدحلا هيجوت نم نئابزلا نكمتي دقف .ةيصوصخلاب
 تاجتتنملا يف اذه ةكرشلا عم ةلماعملا تناك فيكو اهئارش ناكمو ةئيعم

 لثم ةيصوصخلاب عتمتت يتلا تاجتتنملا اما .:ةيصوصخلاب عتمتت ال يتلا
 متي يذلا نانسالا نوجعملا نع امدحا لاؤس بعصي ثيح نانسالا نوجعم
 835! ؛ديادخعسا

 مهسفنال يلاع تاذلا ريدقت مهل نيذلا دارفالا نا ثيح : تاذلا ريدقت .3
 ءارشل مهزيفحتو تاحتملا ناشن تايصوتلا نيرخالا ءاطعاب نوموقي مهناف

 (36) 3 .٠
 بايت محلا

 ١ ١ 7 ١ ند -_ 0 و 3 ١

 : رو وم منسدح 77 ا ىلإ 0
  3ل  0 *: 37 0 : 1 7 0ادايذ و

 - : »ن" اي ِ- .
  0ب
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 يسوريفلا قيوستلل ةادأك ةقوطنملا ةملكلا :ثلاثلا لصفلا

 ةعجشملا ءارالا لك ذخا نود ام جتنم ىلع لابقالا نم فوخلا : فوخلا .3

 . هيلع

 نئابزلا لعجت ىتلا بابسالا نم ةعومجم ( 11 ةتتن2غ ءأ ةآم) ةسارد مدقتو

 :693يتالاكو ةيراجتلا تامالعلا لوح تامولعملا رشن يف نومهاسي

 . ةيراجتلا ةمالعلا عم ةقبسم ةبرجت دوجو نع مجانلا رتوتلا 99

 . نيرخالا ةدعاسم ىف ةبغرلا .2

 .نيرخآلا عم لصاوتلاو ثيدحلا لالخ نم ةيعامتجا تاجاح عابشا .3

 .نيرخالا عم ةقادصلاو فطاعتلا راهظا .4

 .نيرخالل اهليصوت يف ةبغرلاو ةيقيوستلا ةلاسرلاب رئاثلا

 . يكذلا نويبزلا رهظمب روهظلا يف ةبغرلا 5

 . هيلإ هايتنالا تفل ىف نوبزلا ةبغر .9

 رشنب كلذو همدقت ام نع اضرلا مدع ةلاح يف ةكرشلا نم ماقتنالا ب

 . اهنع ةبحتسم ريغ تاعاشا

 هنع نيرخالا عم تاراوحلا حتفو هتبرجتل نئابزلا هابتنا تفلي جتنملا زيمت نا

 ثَيَح هسفن حجتتملا ءادا وه رخالا ببسلا اما «هيف ةراثا رثكالا طاقنلا ةشقانمو

 هئادا ناك ناو هلوح ةقوطنملا ةملكلا ةدايز ىلإ يدؤي جتنملل يلاعلا ءادالا نا

 ىرخالا تابسالا دحا ؛هنغ ةيبلسلا تاعابطنالا راشتنا دلويس كلذف ًافيعض
 راسفتسالا نم كيزملا ىلإ نئايزلا وعدي همادختسا ةبوعص ثيح حجتنملا ديقعت وه

 رطاخملا وه ببس رخا كلذ ىف ةريخلا نوكلمي نم ءاراب ذخاللا ةلواحمو هلوح

 هرودقمب سيل نال ةرطاخملا نم ًاعون نمضتي نوبزلل يئارشلا كولسلا ءةكردملا
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 جئاتنلا نوكت نا نم فوخلا ببسبو ةدكؤم ةروصب يئارشلا هرارق جئاتنب ؤبنتلا

 ًاصوصخ تامولعملا نم ريثكلا ىلع لوصحلا ىلإ ىعسيف هل ةبسنلاب ةحيرم ريغ
 نا نم مغربف اهعم لماعتي يتلا ةكرشلا اهمدقت يتلا ةديدجلا تامدخلا ةلاح يف

 نمالا رايخلا ىلإ ءوجللا يف بغري دق نوبزلا نا الا ًاقبسم ةكرشلا فرعي هنا
 ةملكلا راشتنا'ةيلمع مهفل . ةقوطنملا ةملكلا رود. ىتاي متي انهو هل فورعملاو

 نع نوثدحتي نئابزلا لعجت يتلا بابسالا وا عفاودلا ةفرعم نم دبال ةقوطنملا
 : يتالاك يه عفاودلا هذهو ءام حتنم

 نئايزلا لعجي يك مامتهالل ريع نركب نا يبيك هجن محلا هل مامتهالا .1

 اريمغم نوكي نا جتنملا دبال .هلوح ثيداحالا ءارجاب نيمتهم مهسفنا

 نا بغري دحا الف راكتبالاب زيمتي ناو هايازمو هصئاصخ ىف مامتهالل

 69 .نئابزلا تاعقوت يبليال وا للملاب نيرخالا بيصي جتنم نع ثدحتي

 ةيلعاف رثكا نوكت ام جتنم لوح ةدلوتملا ثيداحالا ةعيبط : ركذتلا ةلوهس .2

 ثيدحلا نا ثيح ءاهركذت لهسي صئاصخب عتمتي جتنملا ناك ول ام يف

 رثكت ةداعف ةيئاذغلا علسلا لثم موي لك نئابزلا لباقت يتلا تاجتنملا لوح

 ةينطو تاالافتحا وا ةنيعم تابسانم كانه نوكت نيح وا اهلوح ثيداحالا

 روحم نوكتس تابسانملا كلت يف نئابزلا اهب نيعتسي ىتلا تاجتنملا ناف

 عتمتت ال ىرخاو ةنيعم ةيصوصخب عتمتت تاجتنم كانه نا امك «ثيداحالا

 ةرايس لوح مهضعبل ثيدحلا هيجوت نم نئابزلا نكمتي دقف «ةيصوصخلاب
 تاجتنملا يف اذه 0 ا اهئارش ناكمو ةنيعم

 لم مومو عبد ت ينل تاجتتملا اما نرسل يي اي

 35١( ماده |

 مهسفنال يلاع تاذلا ريدقت مهل ءىقلا ه] راكان :ةيفع < خنفدلا ريدقت “3

 ءارشل مهزيفحن و تاس تاشب تاييجوتلا نيرخآلا ءاطعاب نوموقي مهناف

 06 . نيعم حجتنم
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 نيرخاللا نئابزلا نيب ةيقيوستلا ةلاسرلا رشن ىف دارفالا ةبغر : دارفالا ةبغر .4

 لدابت نا وااهعم ةقالع مهل ىتلا تاكرشلا ةدعاسم ىف ةبغر كلذو

 رشتنت تامولعملا نال ةيعامتجا ةيلمع الا وهام تاجتنملا ناشب تامولعملا

 37 .ةكرتشم تامامتها نوكلمي نيذلا دارفالا نيب ةداع

 نوليمي ةيبلغالا امنيب مهاست ةلقلا نا تنرتنالا ىلع رهظي ام اريثك : نيرثؤملا 4

 دارفالا ةمهاسم نا دجو (2/11502) ينقتلا ريبخلا .طقف كالهتسالا ىلإ

 ىف دارفالا مسق ثيح (1-9-90) ةدعاق قفو نوكت تنرتنالا ىلع

 نم /90 نولكشي مهو نوتماصلا نوصبرتملا ىلإ ةيضارتفالا تاعمتجملا

 اما /9 ةبسن نولكشي مهو نويدايتعالا نومهاسملا اما «تنرتنالا يمدختسم

 مهروضحب نوزاتمي مهو /1 نولكشي نيذلا نيرثؤملا يهو ةيقبتملا ةبسنلا
 ىلع ريثاتلاو مهئاراو مهراكفا رشنل ربنمك تنرتنالا مهمادختساو ىوقملا

 ةيادبلا يف نيرثؤملا لالخ نم متي تامولعملا قفدتتو «نيقابلا نيمدختسملا

 ثيح راشتنالا لماوع مها هلذهو مهريغ ىلع مهريثات نوسرامي نيذلاو

 ةيقيوستلا ةلاسرلا راشتنا ةيفيك رهظت يتلا يه هنوسرامي نيذلا ريثاتلا ةجرد
 ها ق8 وسال هَنيناَم ىف

 اهذخا بجيو ةقوطنملا ةملكلا راشتنا ىف مهاست اضيا ىرخا لماوع كانه

 : 7 يهو رابتعالا رظنب

 هتردق «هيدل ىتلا ةربخلا .ةمولعملا ردصم ةيقادصم لثم : ةيصخشلا لماوعلا 21

 لوح ةمولعملا يقلتم اهكلتمي يتلا ةربخلا كلذكو نيرخالا ىلع ريثأتلا ىلع

 . ةيئارشلا تارارقلاب ةقلعتملا رطاخملل هكاردا ىدمو شاقنلا لحم تاجتتنملا

 ىدل ةدوجوملا ةيوقلا طباورلا : اهيقلتمو ةمولعملا ردصم نيب ةيوقلا طباورلا .

 .ةمولعملا هذه لوصو ةعرس يف ًاريثك مهاست اهيقلتمو ةمولعملا ردصم

 لعافتت هلالخ نم يذلا قايسلا نا : اهيقلتمو ةمولعملا ردصم نيب لعافتلا .

 . ةقوطنملا
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 ريثت اهسفن ةيقيوستلا ةلاسرلا تناكام لك : ةيقيوستلا ةلاسرلا صئاصخ .4

 تناك ام لك بضغلا وا نزحلا وا حرملا وا ةجهبلا ريثت تناك ءاوس ةفطاعلا

 .اهراشتنا يف عرسا

 ةملكلا راشتنا ةدايز ضرغل اهب موقت نا ةكرشلل دبال تاءارجا ةدع كانه

 (40 : ىهو ةقوطنملا

 . ةيجيورلا تايلمعلا يف مهكارشاو نئابزلا عم ةرمتسم تاراوح ءارجا .1

 . تنرتنالا ىلع رارمتساب نئايزلا تاعجارم ضرع .2

 . عيبلا دعبام تامدخ ةدوج ةدايز .3

 نئابزلا ءارا بلطو رارمتساب تاجتتنملا نع ةيجيورتلا تامولعملا رشن .4

 :تيركألا لاع ضو

 ١- 5ةديدحلا تاجتنلا لوح لدجلل ةريثم تانالعا ميدقت .

 :«تفرتنالا ربع نئايزلا وا تاجتنملا نع ىئرجت يتلا تاساردلا جئاتن ضرع .6

 ةهقوطنملا هملكلا يف لخدتلا .6

 وه قاوسالا يف ةدوجوملا تاجتنملاو ةيراجتلا تامالعلا نع ثيدحلا نا

 ةكراشم نمضخ اهنال نؤبزلا اهنسرا ىثلا ةيعامتجالا تايلاعفلا نم هَ
 رثاتيو هئاقدصا ىلإ أجلي هناف ءارشلا لبق اما ءارشلا دعب هتاربخب نيرخالا

 لوح تاثداحم اذكه هقلخت يتلا يعولاو جتنملا لوح مهتاعابطناو مهئاراب

 ثيدحلا لدابتي نيح عتمتسي نوبزلا نال ًامساح ًالماع دعي ةيراجتلا ةمالعلا

 ةفرعم ةبوعص نوفرعي نيقوسملا نا عم .؛تاجتتملاو ةيراجتلا تامالعلا لوح

 تاعيبم نيب ةقالعلا نا ثيح تاجتنملا تاعيبم ةدايز ىلع تاثداحملا هذه ريثات

 كولسلا ىلع رثؤت اهناو اهعون نم ةيكيمانيد ةقالع يه ةقوطنملا ةملكلاو جتتملا
 هل لثمت تحبصا ثيحب نوبزلا هب ماق يضام كولس ةجيتن اهنال ؛يلبقتسملا

 امثا ةعفترم ةيلاحلا تاعيبملا نا ينعي ال ام جتنم لوح ثيداحالا دايدزا نا «ةبرجت

 41 . ىضم ام ىف ةيلاع تناك تاعيبملا ىلع لدي
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 مادختسالا ىلإ ليمت ةيكيرمالا قاوسالا يف تاكرشلا نا تاساردلا تنيب

 جتنم قالطا دنع ًاصوصخ ةقوطنملا ةملكلا تاريثات نم ةدافتسالاو لاعفلا
 نئابزلا اضر .هحاجنل امساح ارما دعي ههاجت ةيباجيا تاعابطنا قلخ ناف ديدج

 ظافتحالا ةفلك نال ةسفانم ىرخا ةكرش ىلإ مهلوحت مدعل مهم لماع وه

 ىلع ريبك ءبع ففخي اذهو ددجلا نئابزلا بذج ةفلك نم لقا يه نوبزلاب
 ميدقتو نئابزلا ىدل ديج عابطنا قلخت نا تاكرشلا لواحت كلذل ةكرشلا
 ةكرشلل جيورت ةباثمب تاجتنملاب ةقلعتملا ثيداحالا نوكت يكل مهل لضفالا

 اهتاجتنم لوح ثيداحالا ةدايز يف دمتعت ال تاكرشلا .مهيدل ةعانقلا نيوكتو

 ناو ةيجيورتلا اهبيلاسا نم ريغت نا اضيا اهيلع لب طقف زهجملا وا نوبزلا ىلع

 مهنيبام يف شاهدنالاو لادجلا نم ةلاح قلخل نئابزلا هابتنا ةراثا ىلع دمتعت

 تاجتنم وحن نيرخالا هابتنا تفلل ةقيرطك نئابزلا ثيداحا ىلع دامتعالاو

 ةقوطنملا ةملكلا ىلع دمتعت نا طقف تاكرشلا عيطتست ال لاح ىلعو ةكرشلا

 ةرورض ربتعي كلذو اهراشتنا لجا نم ةيلاع ةينازيم عضت ناو ةيئاوشعلا

 42 .ةديدش ةسفانمو يلاع ومن تاذ قاوسالا يف ًاصوصخ

 ةقوطنملا ةملكلا نم تاكرشلا اهينجت ىتلا دئاوفلا نم ديدعلا كانه نا امك

 اذهو ةيباجيا ةلوادنملا ءارالا نوكت ناب مامتهالا بجي كلذلو اهتاجتنم لوح
 اهنم ةدافتسالا ةيفيكو ةقوطنملا ةملكلا رثاب مامتهالل يفاكلا رربملا اهيطعيام

 : 7يتالاك يه هدئاوف ةقوطنملا ةملكلا يف لخدتلاو «ةكرشلا حلاصل

 ةيغاص ناذاب ىظحيس ةنيعم ةكرش تامدخو علسب ديشي يذلا نوبزلا - أ

 .تامولعم ردصم وه كلذل هسفن ءاقلت نم ملكتي هنا اميسالو

 ةملكل ةجيتن ةكرشلا عم لماعتلل نيعوفدملا نئابزلا عم تاقفصلا ماربا - ب
 . يداعلا نوبزلا هقرغتسي يذلا تقولا فصن قرغتسي ال اهوعمس ةيباجيا

 ىلع بجي يتلاو تانالعالل ةليسو ريخ يه نئابزلا لبق نم ةيصوتلا - ت
 ٠ :١ .اهب مامتهالا ةكرشلا

 لوادتت يتلا ثيداحالاب مهرثاتل ةكرشلا عم نولماعتي نيذلا نئابزلا نا - ث

 . ءارشلل نوبهاتم مهو نوتاي اهلوح
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 ةملكلا يف لخدتلا ضرغل اهب ةناعتسالا ةكرشلل نكمي لئاسو ةدع كانه
 هس يهو قفو ةقوطنملا

 نم دحتو ةقوطنملا ةملكلا لمع ةيلآ لوح ىرحتت نا ةكرشلا ىلع بجي .1

 .اهلوح تاساردلا نم ديزملا ءارجا لالخ نم اهتاريثات

 ليصوت ضرغل اهب موقي نم دينجتو قوسلا يف ةقوطنملا ةملكلا رداصم مهف .2

 .اهاوتحم رييغت نود ةحيحصلا ةلاسرلا

 نا يأ قوسلا ىف ةلوادتملا ثيداحالا ىلع ريثاتلا ةيفيك يف لبسلا ثحب .3

 نا لبق ةلكشملا لح ضرغل نئابزلل عامتسالا يف رارمتساب ةكرشلا موقت

 ىتشب مهزيفحت قيرط نع نئابزلا نيب ةيباجيالا ةقوطنملا ةملكلا زيفحم .4
 لئاسولا نم اهريغو رعسلا يف تاموصخو ةعجشم ضورع نم لئاسولا
 . ةكرشلا اهدمعت يتلا

 نع ةقوطنملا ةملكلا نيوكتل ةيسيئر تايجيتارتسا سمخ (1/111311101683) مدق

 :(43 هو ةمدخلا وا ةعلسلا

 .تنرتنالا ربع جيورتلا لئاسو لالخ نم نئايزلا بذج - أ

 لالخ نم نئابزلا نيب ةقوطنملا ةملكلا زيفحم لالخ نم نئابزلا بذج - ب
 نا نم ةكرشلا فوخ مدعو لدجلل ةريثم ضورعو ةرهبم تانالعا ميدقت

 . نييلمتحملاو نييلاحلا نئابزلا هابتنا بذج ضرغل رماغت

 وا تاقباسم وا ىيرغم ضرع ءاوس هنع نوثدحتي ام ًارما نئابزلا ءاطعا - ت

 . ةيعيجشت ضورع

 و اهيلع اودوعتي مل ةقيرطب نئابزلل ةئجافم ةيجيورت لئاسو مادختسا - ث
 .ةرفوتملا تاينقتلا نم ةدافتسالا

 عرسأ لكشب نيرخالا ىلإ ةيقيوستلا ةلاسرلا ليصوت ضرغل يأرلا ةداق وا
 . ةيلعاف رثكاو
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 ةقوطنملا ةملكلا ردصم .7

 «ةلئاعلا دارفا «لمعلا ءالمز ءءاقدصالا ةقوطنملا ةملكلا ردصمب دصقي

 يف هيلع دمتعيو ثيدحلا هعم نوبزلا لدابتي رخا ردصم يأ وا يصخشلا عئابلا

 ىلإ نيثحابلا بلغا ليمي «ةمدخلا وا ةعلسلاب قلعتت تامولعم ىلع لوصحلا
 .ًاريثأت رثكالا نوبزلا عم ةيعامتجالا تالصلا تاذ تامولعملا رداصم رابتعا

 ىلع ًاركح سيل تاجتتنملا ناشب حئاصنلاو تامولعملا لدابت نا مغرلا ىلع
 عيبلا لاجر «ءالكو .نوزهجم) تامولعملا ردصم نوكي دق امنا طقف نوبزلا

 نا الا (تامولعملل رخا ردصم يأ واءمهسالا ةلمح ؛نوسفانم «يصخشلا

 مهلثم نيرخا نئابز مه تامولعملا ردصم ناك املك نا تتبثا ةديدع تاسارد

 تنرتنالا ةكبش ربع ىتح «نوبزلا كولس ىلع ربكا ريثات وذ مالكلا ناك املك

 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع ضرعت يتلا ةيوفعلا ينانحلع كلا

 اهريثات ناف جتنملا عم ةبرجت نع تجتنو نئابز نم تناك اذا (رتيوت «كوبسيف)

 اهسفن ةكرشلا ةيمها نم مغرلا ىلع اهسفن ةكرشلا نم تردص ول امت ربكا

 مهئالو نسحتي ةيراجتلا ةمالعلل ءالولا يوذ نئابزلاف ؛تامولعملل ردصمك

 عيجشت وا حيدم كانه ناك لاح يف ةسفانملا ضورعلل مهتمواقم ىمانتتو

 يكل ةمالعلا عم اورمتسي نا نولضفي ثيحب ةيراجتلا ةمالعلا نع هنوعمسي
 46 . نيرخالا عم يعامتجالا لعافتلا نم ديزملاب اورعشي

 طيشتلا ريغلا ردصملاف «طيشن ريغ وا اًطيشن نوكي امأ تافولعملا ردصم نا
 نيرخالا عم تاجتنملا لوح تاعابطنالاو تامولعملا لدابتي يذلا وه هب دصقي
 نئابزلا نيب لصحت ىتلا كلت وا ةيعامتجالا تابسانملا وا ةيداعلا تاشقانملا يف

 مهحصنيو تايصوتلا نيرخالل مدقي وهف طيشنلا ردصملا اما. مهلمع ناكم ىف

 يتلا تاجتتملا هيف رفاوتت نيعم رجتم ناونع ىلع مهلدي وا ةنيعم ةيراجت ةمالعب
 مهيدل تاراسفتسا ةيا نع لاسيو تامولعم مهحنمي هنا امك لبق نم اهبرج

 يرجت يتلا ةيمويلا تاثداحملاو .ًالوا ردابي يذلا وه طيشنلا ردصملاف هنم ةردابمب

 رفوتت نيعم رجتم وا ام جتنم نع ثيدح اهقايس يف نمضتت يتلاو سانلا نيب
 نا امك ةيئارشلا نئابزلا تارارق ىلع اريثات رثكالا يه ةنيعم ةيراجت تامالع هيف
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 ريغ رداصم وا لمعلا ءالمزو ءاقدصالاك ةيصخش نوكت نا نكمي رداصملا

 ناف قايسلا سفن ىفو .اهريغو تنرتنالاو تالجملاو زافلتلا لثم ةيصخش

 ةيعامتجالا تالعافتلا لالخ نم متت تامولعملا ىلع نوبزلا لوصح ةقي
 تامالعلا لوح تاعابطنالا ءاطعا ىف نمكت ىتلاو صاخشالا نيب لصحت ىتلا

 ةيلاع ةيقادصم تاذ صاخشا اه ع تامل هذه تناك املكو ةي زاجتلا

 49 .عرسا نوكي ةمولعملل نوبزلا لبقت ةعرس ناف

 ةيقادصم وه ةقوطنملا ةملكلا ردصم ىلإ قرطتلا دنع ةتفلملا رومالا رثكا نم

 08: ءيهو داعبا ثالث ىلع دمتعت ةيقادصملاف ءردصملا اذه

 نودب ًايعوضوم ًايار مدقي «هلوح نم ةقثب ردصملا ىلحتي نا بجي : ةقثلا .1
 يسيئر لماع ةقثلا ء عمتسملا ىدل كشلا ريثت ىرخا بابسا يأ نودب وا زيحت

 ىدم ىلع رثؤت ىتلاو نوبزلل ةبسنلاب تامولعملا ردصم ةيقادصم ديدحم ىف

 ةيراجت ةمالع وا ام جتتم ناشب تايصوتلاو ةيقيوستلا ةلاسرلل نئابزلا لبقت
 . ةذلدحم

 تاجتتنملا لوح ردصملا اهكلمي يتلا ةربخلاو عالطالا ةعس : ةربخلا .2

 .اهرفوت ىتلا تاكرشلاو اهصئاصخو

 متي يكل ادج الوبقم نوكي ثيحب ردصملا اهب عتمتي يتلا ةيبذاحجلا : ةيبذاجلا .3

 نوبزلل قبسي مل يتلا ةيراجتلا ةمالعلا ةلاح يف ًاصوصخ هيارب مامتهالا

 . اهتم ءارشلا

 ةقوطنملا ةملكلا زيكرت .8

 وا ةيباجيا نوكت نا اهل نكمي ةقوطنملا ةملكلا ناف ةيقيوست رظن ةهجو نم

 تامدخلا ةلق لوح نوكي ثيدحلا روحم ناف ةيبلس تناك لاح ىف«ةيبلس

 عفترملا رعسلا وا فيعضلا ءادالا ءاهتدوج ةلق نم ىوكشلا وا نوبزلل ةمدقملا

 وا ام جتنم يف نوبزلا هاريام لوح نوكي ثيدحلا ناف ةيباجيا تناكاذا اماءادج

 دقو رثكا نوبزلا يف رثؤي يبلسلا مالكلاو ءاهب هريغ حصني ةيوق ةيراجت ةمالع
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 ةبغر يبلسلا مالكلا رثا وحم ةكرشلا عيطتست نا لبق ليوط تقو ىلإ جاتحي

 ةقثلاو ةربخلاو ؛كاردالاب رثأتت هريغ تايصوتو حئاصن ىلإ عامتسالا يف نوبزلا

 نم ريثكلا نيب نم ةيراجت ةمالع ءارشلا رارق ذاختا دنعف ءاهكلمي ىتلا سفنلاب

 هريغ ءارا ىلإ عامتسالا يف ةدشب بغري نويزلا ناف ةددعتملا ةيراجتلا تامالعلا
 «تاكرشلا اهب لماعتت ىتلا جيورتلا لئاسو نمربكا ةيقادلصم تاذ ةليسوك

 ةدمتعملا لئاسولا رثكا نم ام ةيراجت ةمالع نع نوبزلا هعمسي يذلا مالكلاف

 ةيعامتجالا تالعافتلا نم ءزجك ىئاقلت لكشب نوكت اهنال رطاخملا ضيفختل
 اوت

 ةملكلا له يسيئر لاؤس ىلع ةباجالا الا وهام ةقوطنملا ةملكلا زيكرتو

 عباط لمحت له يأ ؟ ةيباجيالا وحن هجتت ما ةيبلسلا وحن هجتت ةقوطنملا

 «ةيراجتلا تامالعلا نع سانلا هلوقي امل مييقتلا .يريذحم عباط ما يعيجشت

 نوكي وا ضعبلا مهضعبل نئابزلا ريذحتك ايبلس اما نوكي نا نكمم يذلاو
 فقاوم ىلإ دوقت ةيبلسلا ةقوطنملا ةملكلا نا ىلع .ةيكزتلا ىلإ ىدؤيو ايباجيا

 تامالعلا فقوم معدي ام ةئيعم ةيراجت ةمالع هاجت نئابزلا ىدل اهرودب ةيبلس
 كلذبو اضيا ءارشلا نم هريغ رذحيو اهنم ءارشلا يف بغريالف ةسفانملا ىرخالا
 م 4 يبات كارا ساب ةلكقلا ةييو) ةيروملا فاعلا ةكردعلا هنن تلطت
 براجتلا لوح روحمتت اهنا ىنعي كلذ ناف ةيبلسلاب ةقوطنملا ةملكلا فصوت

 ةملكلا اما. «ةمدخلا وا ةعلنسلا ةيمها نم للقت ىتلا يواكشلاو:ةزاس ريغلا
 ةعجشملا ثيداحالا ءتايصوتلا لوح روحمتت ىهف ةيباجيالا ةقوطنملا
 901 زعع هود مل نمم نيرخالا ماما جتنملا يبا زربت يتلا تايصوتلاو

 علسلا لوح ةقوطنملا ةملكلا نوكت نا ةيمها ىدم تزربأ ةديدع تاسارد

 رييغت ضرغل تايجيتارتساب موقت نا بجي ةكرشلاف الاو ةيباجيا تامدخلاو
 لاجر نواعت بلطتي اذهو لكك ةكرشلا ىلع هتاريثات نم دحلاو يبلسلا مالكلا
 لماوع كانه نكلو .قوسلا ىف ةكرشلا لوح لوادتم وه ام ةبقارم يف عيبلا

 :©61يتالاك ىهو ةقوطنملا ةملكلا زيكرت يف مكحتت

 اهتالاصتا تفيدك لالجح خم عبس ةكرشلا + ”ةنقوطتملا ةسلخلا ةفاشك 1
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوسنسلا

 ًاصوصخو نئابزلا نيب ةقوطنملا ةملكلا زيفحت ةدايزل يعسلا ىلإ ةيقيوستلا
 .ربكا اهريثات نوكي يك تنرتنالا عقاوم ىلع

 دارفا نم درف «ليمز ءقيدص ةمولعملا لقان ناك املك : ةمولعملا لقان ريثات .2

 .نوبزلا ىلع ربكا ةيباجيا وا ةيبلس تناك ءاوس ةمولعملا ريثات نوكي ةلئاعلا

 ةيراجتلا ةمالعلا عم اهلوطب زاتمت نوبزلا ةربخ تناك املك : نوبزلا ةربخ .3

 نوكي دقو اهب رثاتيو ةيبلس ءارا يأ قدصي نا هيلع بعصلا نم ناك املك

 .رمالا بلطتت ام اذا نيرخالا ماما عفادملا رود هل

 رثكا ثحب املك ديقعتلاب زاتمب ذدختملا رارقلا ناك املك : ءارشلا رارق ةعيبط .4

 لكشبو نئابزلا نا ءرطاخملل ًايدافت اهب رثاتو نيرخالا ءارا نع نويزلا

 ةدع نيب نم نوراتخيو دكاتلا مدع لظ يف تارارق نوهجاوي يموي

 مك ىلإ جاتحم الو ةلهس تارارقلا هذه ضعب «تاجايتحالا ةيبلتل تارايخ

 ةراشتسا ىلإ نويزلا جاتحيو ةدقعم تارارق كانه امئيب تامولعملا نم ريبك

 . تامولعملا نم ردق ربكا ىلع لوصحلاو هريغ

 ؟ لمعت فيكو ةقوطنملا ةملكلا يهام -

 ؟اهنودب جتنملل جيورتلل نكمي لهو ؟ ةقوطنملا ةملكلا ةيمها ام -

 ؟ ةقوطنملا ةملكلا ىلع ةرثؤملا لماوعلا -

 ؟ةقوطنملا ةملكلا هجاوت تايدحت كانه له -

 ؟اهنم لك نع صخلم بتكاو ةقوطنملا ةملكلا داعيا ركذا -
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اق يتلا تالمحلا
ع تاكرش اهب تم

ر ةروهشم ةيملا
 1 نا

 قيقحت

 ىدم زاربا يف تمهاس
 يسوريفلا قيوستلا حاجن

 7 5-6 م يف



ْ ْ
 

 فيوستلا تايجيشإ 0

 ؟مهتاجتإ
 ل

 ةيراجتلا اهتمالعل هينهذلا ةروصلا رع لآ ةكرشلا بيالاو نا ةكرشلا ىبلت

اذه ىلع اهتلاشز دانعإ م
 طيطخت ةيلمع ةيا لبق داب 

ا سردت نإ دبال ةلمحلا ناشي
 .هالعا ةروكذملا بناوج ل

 : ”ةيناثلا ةلحرملا

م تافينصت نمضتت فادهالاو
 :لث

 (نئابزلا ىدل جتنملاب ىعولا ىلخ لغثم) ةيكاردالا فادهالا ج

 زاهج ىلع هليمحت وا نالعالا ةدهاشمب نوبزلا مايق) ةيكولسلا فادهالا

عم هلدابت وا بوساحلا
 (هريغ 

عب جتنملا ءا رشي نئابزلا مايق) ةيلاملا فادهالا ه
 ةكرشلا تانالعال مهتدهاشم د

 ٠ بيولا ىلع

ماع ةيادبلا يف نيبسانملا صاخشالا فادهتسا
 رشتنت نا نكمال ذا :مساح ل

 سوريفلا يلقان نوكي نا نود ام سوري قتودنخ
 رحكشي يك الوا ةرسك دادعاب

مجلا نيب ًاقحال
لا قيرط نع عي

لع قبطني اذهو 6 هب ةباضا
؛ ةلحرملا هذه ى

 ةكرشلاف 

ا روهمجلا الوا فرعت نأ بجي
ت يكل هبسردتو فدهتسمل

 ةمئالملا ةلاسرلا مدق
 هل

 ؛هبطقتست يتلاو
 ةكرشلا دوتامو

هذه ىف هتفرعم
نلا وه ةلحرملا 

 : ةيتآلا طاق



 يسوريفلا قيوستلا تالمح :عبارلا لصفلا

 .يفارغميدلا عيزوتلا ه

 . فدهتسملا روهمجلل ةايحلا طمن ه

 .اهيف نوشيعي يتلا قطانملل ًاقفو مهتايصخش فينصت

 .مهدجاوت نكاما يف تنرتنالا تامدخ رفوت ىدم ه

 . ةكرشلا تاجتنم لوح مهتاهاجتاو مهلويم

 : ©ةثلاثلا ةلحرملا

 ةلاسرلا دادغا ءانثا ءاهب رشنت فوس قتلا ةليسولاو ةمدقملا ةلاسرلا دادعا

 لوا هقيقم ىلإ ةعرشلا ىمبم يذلا :قدولا :نيفوتسلا لابوه كيفزألا وا تعي
 ةلاسرلا ءًاقحال فدهلا قيقحت سايقو ساسالا اذه ىلع ةلاسرلا دادعا متي يكل

 ةلاسرلا تحجب اذا «(زازثمشا .ءبعر ءنزح .«ةجهب) يفطاع ساسا ىلع دعت

 يمدختسم نيب اهلدابت ناك اهعون ناك امهم رعاشملا نم ًاعون قلخت نا ةيجيورتلا
 7 تاباتكلاو تاشقانملا نم ريثكلا كانه نوكتسو عرسا نوكيس تنرتتالا

 راهظا ىلع اهتردق ىدم وه ةلاسرلا يف اهتاعارم بجي يتلا ىرخالا ةطقنلاو
 يتلا بسنالا ةليسولا رابتخا ناف ةلاسرلا دادعا دعب «ةتفلم ةقيرطب جتنملا ايازم

 . حاجنلل امساح دعب اهب رشنت فوس

 نم اهثواسمو اهايازم ىلع فرعتلا دعب ةنيعم رشن ةليسو ةكرشلا راتخت دق
 ديربلا ةلاسر لاسراب حمسي يذلا ينورتكلالا ديربلا يه ًاعويش لئاسولا رثكا

 ىوتحملا رشن يه ىرخالا ةعئاشلا ةليسولا .ةلوهسبو مخض ددع ىلإ ينورتكلالا

 لصاوتلا عقاوم ىلع رشنلا ًاضيا نكمي وا ةكرشلل ينورتكلالا عقوملا ىلع
 .نئابزلا نم ددع ربكا بذجل ةثيدح ةليسو ةيا وا يعامتجالا

 : ©ةعبارلا ةلحرملا

 دارفالا نم ةعومجم ىلع يلوا رابتخا ءارجا بجي ةلمحلا قالطا لبق
 ءال ما ةلاسرلا سانلا ليقتيس لهو ءاهيف فعضلا طاقنو اهتيلعاف ةفرغم ضرغل
 ةوطخلا اما ةلمحلا قالطا يهو ةيناثلا ةوطخلا ىتأت يلوالا رابتخالا ءارجا دعب

 .ربكتو ومنت يكل روذبلا ةعارز ةيلمع هبشت يه ىتلاو رذبلا يه اهيلت يتلا
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخ دم - يسوريفلا قيوستلا

 : ىتالاكو تاالمخلل طيطختلا لحارم فصي )1-4) لكشلاو

 يسوريفلا قيوستلا ةلمحل طيطختلا لحارم :(1-4) لكشلا

 ناضلؤملا دادعا نم :ردصملا

 : ىسوريفلا قيوستلا تالمحل طيطختلا بيلاسا .2

 :0ةباسا بيلانا
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 يسوريفلا قيوستلا تالمح :عبارلا لصفلا

 روهمجلا ىلإ ةيجيورتلا ةلمحلا هيجوت هب دصقي : ةرمتسملا ةطخلا بولسا .
 تاذ روهمجلا بولسالا اذه بسانيو ةلمحلا ةرتف لاو ةماع ةغيصب فدهتسملا

 قلخل ةيلإ اههيجوتو ةنيعم ةيسيئر' ةركف ىلع زيكرتلا متي يذلاو ريبكلا مجتحلا
 . ىعولاب لثمتتو ةنكمم لعف ةدر ربكا

 اهل نوكي نيح ةطخلا هذه ىلع ةكرشلا دمتعت : ةءازجملا ةطخلا بولسا .

 ةهباشتم تاعومجم ىلع ةمسقمو ةددعتم تاعاطق تاذ فدهتسم روهمج

 .ةعومجم وا ميسقت لكل ةفلتخم ةركتبم ةلاسر ميمصتب اذا ةكرشلا موقت

 نم ةعومجم ساسا ىلع بولسألا اذه موقي : ةلماكتملا ةطخلا بولسا .

 يئزج وا يلحرم فده قيقحت لجا نم ةدح ىلع اهنم لك لمعت راكفالا
 . ةياهنلا يف حضاو فده راطا نمض نكل

 ةيقيوستلا تالمحلا طورش .

 : "يهو يسوريفلا قيوستلا ةلمحل دادعالا اهبجومب متي طورش ةدع دجوي

 اهاوتحم مدقت ةكرش لك «ةسفانملا ةرثك لظ يف : ةباذجو ةيوق ةلاسر .

 . تنرتنالا يمدختسم هابتنا بذج ةيفيك ىلع سفانتتو يجيورتلا

 ةلواحمل ةجض ثدحي ويديف وا روص ضرعب ةكرشلا موقت ةيادبلا يف :رذبلا .

 ةيلمع هبشت ةيلمع يهو لماكلاب ةيجيورتلا ةلاسرلا رشن لبق ةيادبلا يف رشنلا
 . عسوتتو ربكتو ومنتل مئالملا وحلا لك ريفوتو ام لوصحمل روذب عرز

 يكل لوا يلاعلا ءالولا يوذ نئابزلا نم ةريغص ةئف فادهتسا : فادهتسالا .

 ةوق بسح نئابزلا نيب يئاقلت لكشب رشتنت ةيلمعلا يأ اهرشنب اوموقي
 ةلانمرلا نعوتسي

 تنرتنالا ةكبش ىلع ءاوس ةقوطنملا ةملكلا زيفحم بجي : ةقوطنملا ةملكلا زيفحت .

 .هجول ًاهجو وا

 . ةفلتخمو ةثيدح ةقيرطب دئاوفلا كلت راهظا : جتنملا مادختسا دئاوف راهظا .

 ةيديلقتلا لئاسرلا زواجتل ةكرشلا لبق نم ةءارج دوجو : ةءارجلا كالتما .
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 ملو ةقوبسم ريغ ةركف حرط ىلع فزاجت نا قيوستلا ةرادا ىلع لب ةدئاسلا

 اهيلع زفقلاو راكفالا ريوطت :اهنم سابتقالا وا اهخسن وا راكفالا راركت بنجت 7

 .ديدشلا

 ةحضاوو ةيداحا ةيؤر ةغايص :ةددعتم ىؤر باسحل ةيداحالا ةيؤرلا نع ىلختلا 8

 ىلع قبطنتالو يضاملا ثرا نم ةحيصن ربتعت هقيوست متي يذلا جتنملل

 ةيؤر نم ًالدب ةفلتخملا ىؤرلا نم ددع ةرولب قيوستلا ةرادا ىلع ءرضاحلا

 .ةغوارمو ةبوعص رثكأ تتاب نئابزلا تاعقوتو تاحاح نال ةدحاو

 ًاقحالو اهجتنم ايافخ ةكرشلا لهجت دقام ًاريثك :هقيوست لبق جتنملا ايافخ ةفرعم .9

 . نئايزلا تاراسفتسا ىلع ةباجالا ىلع ردقتال ةلمحلا قالطا دعب

 كلذ دعو ةَريغَص ةَعْوْمَجَم ىلع لوا ةلمحلا زابتخا :ىلوألا رابتخالا . متصلا 0

 .اهقالطا

 يسوريفلا قيوستلا تالمح ةينازيم .4

 ؛ينالعالا طيطختلا لوح ةقبسملا ةطخلل ةيلاملا ةروصلا لثمت ةلمح لا ةينازيم

 يتلا ثاحبالا ىلع ءانب ةديدع تارابتعا قفو قبسم غلبم ديدحتب ةكرشلا موقتو

 :(0يتمو ةينازيملا ديدحتل قرط ةدع دجوتو .ةيداصتقالا

 نال ىسؤربفلا قيوستعلا ةينازيم, فدكيدصتل' ةقيرط رطخا ::تاعسينملا ةبسن 1

 .ةدراو ةلمحلا لشف تاللامتحا

 ةلاح يف اهيف ةرطاخملا نمكت نكلو ىلوالا ةقيرطلا هبشت : حابرالا نم ةبسن :2

 .ةراسخلا لاح يف حابرالا قيقحت مدع
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 نيسفانملا تاقفن نا لئاقلا أدبم ىلإ دنتست ةقيرطلا هذه : نيسفانملا ديلقت .3

 ةكرش لكل ةداعو .عاطقلل ةيعامجلا تاقفنلا لثمت عاطقلا يف ةيسيئرلا

 .ًامئاد ةقيرطلا هذه حجنتال كلذل اهتيصوصخ

 و ةيقيوستلا ةلمحلا ةفلكت مهف مدع نع ربعت ةقيرطلا هذه : تاناكمالا بسح .4

 . ةئجافملا صرفلا نم ةدافتسالا مدع ىلإ يدؤت كلذلو اهجئاتن

 نم نوكتتو «ةينازيملا ديدحت يف يملعلا جهنملا دمتعت :ةمهملاو فدهلا ةقيرط .5

 ةفلكتلا ىلإ لوصولل فيلاكتلا عمج «ةفلكتلا ريدقت «ةلمحلا فادها ديدحت

 . ةيئاهنلا

 يسوريفلا قيوستلا تالمح حاجن تاموقم .5

 ىلإ ةرورضلاب يدؤت ال دق ةينالعا ةلمح حاج ىلإ يدؤت ىتلا بابسالا

 ةلمح حاج تاموقمو ةدح ىلع سردت ةلاح لك ذا ءاهيلت يتلا ةلمحلا حاج

 «ىرخا تالمح لشف ببس نوكي دق ةنيعم ةيقيوست

 حنمت نا نود تحجب (8ان عمر اكتم ع)و ماهزءعأ (8اهنع آللزاعا) لثم تالمح

 دلوي ىذلا يسوريفلا ىوتحملا ىلع تدمتعا اهنكلو نئابزلل ةيعيجشت زفاوح

 ةلمحلا تحجب رخا ىلإ درف نم مالكلا لاقتنا لالخ نمو ةوقب ةقوطنملا ةملكلا

 اهيدل لئاسرلا صضعب . ةليسولا هذه مهعم حجنتال لق رخآلا ضعبلاو (8:0131 ةنطع)

 ىوتحم مدقت انهو لتقلا وا رزاجملا وا بورحلا نع نوكي نأك يوق ىوتحم

 وا ًارطع جتتنملا ناك اذا اما ًايرورض نوكي دق زازئمشالل ريثم وا نيزح وا فيخم

 سفن يف ةحارلاو ةداعسلاو حرفلا ريثي نا ىوتحملل يغبني ًالثم ةرايس وا سبالم

 ةعرس ىف مهاسي هنال ًادج رثؤم لماع وهو رشنلا ةليسو لماع كانه ؛هدهاشي نم

 قرغتستو ةلاسرلا لصتال دق ةبسانمو ةيبعش تاذ ةليسو نودب ؛ةلاسرلا لوصو
 قيوستلا تالمح حاجن يف هتيلعاف تنيبت رخا لماع ًاضيا كانهو .ءلوطا تقو
 ةجضلا «نئابزلا نيب تاقيلعتلاو لدجلا ةراثا ىلع ىوتحملا ةردق وه يسوريفلا

 . ©ةمالعلاب ىعولا ثدحيو لاسرلا رشتنت يكل يساسا لماع ةيادبلا يف نوكت
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 :يسوريفلا قيوستلا ةلمح حاجن سايق .6

 ىلع ةباجالا لالخ نم ةكرشلا هيلإ تلصوت يذلا حاجنلا ىدم ةفرعم متي
 :©ةيتالا ةلئسالا هذه

1 

 منا

 دح

#١ 

 :اهسفن ةكرشلا وا جتنملل روهمجلا لبقت

 ؟ ةيراجتلا ةمالعلاب اوعمس ةرم مك - أ

 : ةيراجتلا ةمالعلاب روهمجلا طابترا ىوتسم .
 ؟ماظتناب جتنملا نورتشي له - أ

 ؟ ةيراجتلا ةمالعلا نع ثيداحا ىف نوكراشي له - ب

 : ةيراجتلا ةمالعلا هاجت فقاوملا .

 ؟ ةمالعلا نع يبلس وا يباجيا مالك اوعمس له - أ

 ؟اهتاجتتمو ةكرشلا لوح تنرتنالا ىلع ةيصوت يأ نوبتكي له - ب
 ؟ةكرشلا وا جتنملا نع ماعلا عابطنالا وه ام - ج

 : فدهتسملا روهمجلا ىلإ لاسرلا لوصو

 ؟روهمجلا هابتثا ىلع ةلاسرلا تلصحخ لَه - أ

 ؟ةيعامتجالا مهتيفلخ عم ال ما ضراعتت ةلاسرلا له - ب

 هدو جيبللا روهمجلل ةسوسحملا عفانملا ١

 ؟ فدهتسملا روهمجلا ةايح نم جتنملا نسحي له - أ

 ؟ جتنملل مهمادختسا لالخ نم نئابزلا ىلع يباجيا ريثات كانه له - ب

 : يعادبالا ىوتحملا

 ؟ فدهتسملا روهمجلا رظن يف ةيبذاج اهل ةلاسرلا له -أ

 ؟ مهل ةحضاو يه له - ب
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 ؟ال ما ةءارقلل بذجي ميمصتلا له - ج

 ؟ ةلاسرلا نع فدهتسملا روهمجلا رظن ةهجو .
 ؟ ةدقعم ما ةطيسبو ةحضاو ةلاسرلا له -

 ؟ىرخا ةيحيضوت تاحفص رهظت اهيلع رقنلا لالخ نم طباور اهب له - ب
 ؟ال ما عمتجملل ةماعلا ةفاقثلا عم ضراعت كانه له - ج

 :يسوريفلا قيوستلا تالمح حاجنل هماع سسا ه

 : "اهمها نم يسوريفلا قيوستلا ةلمح حاجنل سسا ةدع كانه

 نال «.ةلمحلاب ةعنتقم اهسفن ايلعلا ةرادالا نوكت نا بجي :ايلعلا ةرادالا ةعانق .

 .ةرادالا تايولوا نمض هتمرب رمالا

 ةيمهأب قيرفلا ىعو ةدايز :فدهتسملا روهمجلا نع تانايبلاو تامولعملا

 كولسلاب ةصاخ تارودب مهديوزنو اهمادختسا ىلع مهليهأتو يشفلا لئاسو

 ربع نئابزلا عم لعافتلا ةيفيكب قلعتي ام يف تاسرامم لضفاو ةسايسلاو
 . تنرتنالا ةحبش

 يتلا ةليسولا نيب ةقالعلا ليعفت ةدايزل : رشثنلا 0 تامولعملا عونت

 ف 6 0 سا 6 10

 رابخا ريفوت ىلإ ةفاضالاب تاجتنملا دجاوت نكاما نع تامولعم ىلإ ةفاضالاب

 رود لامها مدع عم ءملاعلا يف جس ا ل قر نع ووجلا نوكي

 . عبطلاب ةيعيجشتلا زفاوحلا
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 حاجنال يساسا نيلمتحملاو نييلاحلا نئابزلا عم بواجتلا : نئابزلا ىلع زيكرتلا

 فالغا ضرغل ةكرشلا دض ةلمح دوقي امبر وا تنرتنالا ىلع ةكرشلا عقوم

 . كلذ يف نوحجني نئابزلا ضعبو «تنرتنالا ىلع اهعقوم

 يسوريفلا قيوستلا ةلمح حاجن تاقوعم .9

 ءاضفلا 7 تامولعملا راشتنا ةعرس و دوعبي كلذو ةرمشك حاجنلا تاقوعم

 نمو ءاهراسم ىف مكحتلا وا تامولعملا هذه راشتنا ىلع تاكرشلا ةرطيس

 :(!!) رئالا كانه تاقوعملا هذه ةلمج

1 

 تاراسفتسالا نم ديدعلا لافغاو مهعم لصاوتلاو نئابزلا ىلإ عامتسالا

 .اهمادختسا تاقوعم و تاجتنملاب ةصاخلا تاقيلعتلا ىلع درلا مدعو

 . طقف قيوستلا ةرادا قتاع ىلع عقت ةلمحلا جاحجنا ةمهم ناب ئطاخلا داقتعالا .

 . يسوريفلا قيوستلل يجيتارتسا طيطخت دوجو مدع .

 .لاصتالاو ةيجولونكتلا تاراهمل ةكرشلا يفظوم راقتفا .

 وا بويتوي وا رتيوت وا كوبسيفلا لثم رشنلل ةدحاو ةليسو ىلع زيكرتلا .
 لئاسو ةدع مادختسا لضفاألا نم امئيب ينورتكلالا ديربلاب طقف مازتلالا

 فيفا روهمجلا 9 لوصولل طقف ةدحاوب ءافتكالا مدعو نك

 نال ءضورعملا طبارلا وا ةروصلا وا ويديفلل قوشم ناونع عضو مدع .

 . ةلمحلا حاج يف لاعف بذج لماع ناونعلا

 يىسوريفلا قيوستلا تالمحل جدامن .

 2181و 1114 عورشم 0

 ةياعدب ةريغص ةكرش ىهو 151316113111161 41115317 ةجتنملا ةكرشلا تماق
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 ىلع هضرع نم ةطيسب ةرتف لبق تنرتنالا ةكبش ربع يئامنيس بعر مليفل
 100 عم قافتالاب ًارس يضتقت ةيجيتارتسا قيبطتب ةكرشلا تماق ءامنيسلا تالاص

 مي لوخدلا تامولعملا نم ديزملا ةفرعم ديري نم ىلعو اودوعي ملو اوجرخ

 يقيقح رما هنا ول امك عقوملا ادب «تنرتنالا ىلع 81315 771167 عورشم عقوم

 نم ىقبت ام لكو ةرحاس نع مهثحب ءانثا ريلب ةباغ ىف اودقف نابش 3 .ًالعف

 ام عقوملا راوز غلب «ةفداصم هيلع روثعلا ىرج مهسفناب هوروص مليف وه مهرثا
 نم برقلاب دجاوتلا ةثالثلا نيلثمملا ىلع ةكرشلا ترظح .نييالم ةدع براقي

 دمتسا ©« ضرع رود [(00 تحبصأا اقمحالو امنيس راد 27 ىف مليفلا ضرع

 قر نويلم 160 مليفلا عمج ءرحسلا نع ةميدق ةروطسا نم هتصق مليفلا

 ةعوسوم ىف هجاردا متو ًايملاع رالود نويلم 248 يلاوحو ةدحتملا تايالولا

 . هتادارياأ ةبسن لا ًاسايق خيراتلا ىف ىحبر مالفا رثكاك سيئيج

9 0 

 ]و درو. زؤ ءسددا

 ص. عه © . ساس نإ ا |! 8 يو © ثا -« ه0 7 , 0

 مييذت46 عقال 712919361 < ٌسيا؟ 10(“ 5 0117 1
 111 خ3 نإ "594115 ؟ نإ "89 اة ثاتاب

 581311 11/1661 عورشم : (2-4) لكشلا
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 (13) 2008 ةيباختنالا 06333 ةلمح 0

 (053- دافتسا . ىرخا ةلمح يأ ةئشكاال ةساحتنا ةلمح (063113 ةلمح ربتعت

 ةلمح حبا هتلمح تربتعاو «ةشهدم ةيلعافب يكيرمالا بعشلا تانوكم عيمج

 ةلجم ثبتكو . يسوريفلا قيوستلا ىنعمل ًايقيقح ًاديسجت تناكو قالطالا ىلع
 هجو تريغ ةسايسلاو تاالاصتالا ةيجول ونكت نيب ةقالعلا هذه ناب زممات كرويوين

 :وه ةيسسوؤريف 0053118 ةلمح نوك ىفف يعملو ديالا ولا ةسامسلا

3 

 ا

 لصاوتلا عقاوم ىلع مك 01-5 مهدجاوتو سانلا مامتها نم ةلمحلا تدافتسا

 ميظنتو ءاقدصالاب لاصتالل بولسا رفوت اهنا تدجوو ةفلتخملا يعامتجالا

 تحسرو ةكرشمملا اياضقلا ا طارخنالاو تاياوهلا ةرطاشمو تاعومجملا

 .126600016 عقوم صوصخلا هجو ىلع اهدوهج امابوا ةلمح

 عقوملا ميمصت مت (117.823131606318.0012) مسا تحن صاخ عقوم ءاشنا مت .

 نويلم 500 براقي ام ةلمحلا تعمجو (81116 51816 10181681) ةكرش دي ىلع

 :تنزتالا زبع طقف تاغرشلا نم

 ىف ةينورتكلالا مهنيوانع لاسرا 0 طةتتن3ل نيديؤملا و نيمعادلا نم بلطلا :

 عم نويلم 13 براقيام نيعوطتملا نم دشح هل نوكي نا نكمتو ةيصن لئاسر

 لبق نم ةعقوم نوكت لئاسرلا هذهو ؛«ينورتكلالا ديربلا ربع لئاسر لاضوا :

 نم نوبلطي ةيباختنالا ةلمحلا لمع قيرف ناك تنرتنالا ةعبش لالخ نم .

 . مهتاراسفتسا ىلع ةباجالاو مهب لاصتالل تيوصتلا يف نيددرتملا كئلوا

 ةئراط تاعيرشت ةيا ناب دعولا عم ةئيعم صوصن رشنب هلالخ نم 063508 أدبو
 كلذب ىفتكي ملو ء مهئارا ةتباتكب لكلل حامسلا و هسفن عقوملا ىلع رشنت فوس

 . آلوا3 11150 ربع هل عقوم ءاشناب ماق لب
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 (178نرءوعرم [كضعو ةلمح 0

 ةجاجد لكش ىلع يدتري ًاصخش نمضتي نالعالا دادعاب ةكرشلا تماق

 تحمس اهنا امك .تنرتنالا ىلع ةكرشلا ةحفص لالخ نم ويديفلا ضرع متو

 مايقلا ةجاجدلا نم بلطلاب نيدهاشملا ضعب ماقو ويديفلا عم لعافتلاب روهمجلل

 ويديفلا ىقالو يهاكف لكشب كلذب موقت تناكو ةنئيعم ةملك لوق وا ام رماب

 .ةيلاع ةيبعشو ريبك لعافت

 18111861 111185 ل يجيورت ويديف :(5-4) لكش

 50111: قت ط قنا 2113701107

 (15:010 ؟مزعع ةلمح 0

 لاجم يف ةريهشلا ةمالعلا 2010 ماع ةيكيرمالا مدقلا ةرك يرود لالخ
 روهشملا بعالللاب تناعتساو 014 50166 لجرلل ةيصخشلا ةيانعلا تامزلتسم ريفوت

 0104 5مزءء 800 717358 اهرضحتسم نع ويديف ضرعب تماق «153133 8

 عقاوم ىلع ةيصخشلا هتحفص لالخ نم هسفن بعاللاو المان 11156 عقوم ىلع
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 لوح تاراسفتسالا و تاقيلعتلا ىلع درلاب ماق يعامتجالا لصاوتلا

 نم ةعاس 24 لالخو ؛ًادج ةيلاع ةدهاشم ةبسن ىلع نالعالا لصح .جتنملا

 «تاباختنالا ىف زاف نيح امابوا باطخ نم ىلعا هتدهاشم ةبسن تغلب هضرع

 هذه حاج «نويلم 200 نالعالا دهاش المان 115ء ىلع 014 5م1ع ةانق نا امك

 : طاقن ةدع ل دوعي ةلمحلا

 153135 ةيكيرمالا مدقلا ةرك بعالب لثمت يذلا و ةعلسلل ىنالعالا هجولا ه

 . نئايزلا ىلع يصخشلاو رشابملا درلاب ماق يذلاو 58

 تلثمت يذلاو 0 مدقلا ةرك يرود يدهاشمل ةعجشم اياده ميدقت

 !11عرغؤأ 0ع 116 10 'نأ0 5م1ع8'

 010 5716 ةلمح ةدهاشم ةبسن :(6-4) لكشلا

 501016ع:00عم, 7[. ع آةقكؤمات, 1. (2011) ,آ[1536 151ةلعع5و خ 11ةبطعءاتتع © ةسمتن عت خ ا/زنمل

 ذانععع557 نى 12ءووتمألانع 1100عا طعماهرتسع 1ع 71[ءءطقستست5 04 ا/ذعمل 11ةماع عانت ب

9 101.1 
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 يسوريفلا قيوستلا تالمح :عبارلا لصفلا

 (12آ11003 ةكرش 0

 ةلسلس مادختسا لالخ نم يسوريفلا قيوستلا ةنتقت قيبطتي ةكرشلا :تماق

 ىلع نينودملا ةيصوت ىلع ةكرشلا تصرحو مهريغ ىلإ جتنملا نع ويديفو روص
 . اهتاجتنم نع مهرظن ةهجو اوبتكي نا

 (20:8 نن[6[1 ةكرش 0

 ةلمح عذب تدارا . ةيودي ةهيصاعل تاذ سسالملا قيل ةصتخم 1811111 ةكرش

 :: يهو تايجيتارتسا لالخ. نم زايئماب, ةيسوربف

 1[1311111 ةكرشل ينورتكلالا عقوملا :(7-4) لكشلا

 5مهاتنععء:]ا16انك, 103,2010,1107 10 7/1ةماععأ ل !ةئاطتماتت 8دقتل 1طتمانوط 71281 1

 ١6 ةمع 5ند09: 04 51:علتماط ظرفمل 8ادتألاا ,,351[7ع1 1 طعقتذر 5:علتماط 5ذعطمم] 01 1 ءائع

6 0 

 لك تضرعو «تنرتنالا ةكبش ىلع ةكرشلل صاخ عفوم ءاشناب كال

 راوز نم ةكرشلا تبلطو ينورتكلالا ءارشلاو راعسالاو ميفادقسلا ليصافت

 ةرمتسم تامولعم ىلع لوصحلا لجا نم ينورتكلالا مهديرب ليجست اهعقوم

 لالخ نم اهنئابز عم تلصاوت ةكرشلا نا امك ةديدجلا ضورعلا نع
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخ دم - يسوريفلا قيوستلا

 حامسلاو روصلا نم فالالا ًاضيا عقوملا ىوتحاو «ةيرابخالا تاعومجملا

 .روصلا لوح مهئاراو مهتاقيلعت ةباتك نئابزلل

 عقوملا ىلع روصلا عضوو اهئايزا ضرعل ءايزالا تاضراعب ةكرشلا تناعتسا .2
 .ينورتكلالا

 اوبتكيل (61هده8©) نيينوذملا ىلإ انهميماصت زوص لاسراب ةكرشلا تماق 3
 .اهنع مهئاراو مهتالاقم

 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع نيروصملا عقاومب ًاضيا ةكرشلا تناعتسا .4

 . ةكرشلا نع طباور مهفقاوم يحفصتمل اوضرعيل
 .اهعئاضب نوعيبي نيذلا ةئزجتلا راجت نيوائع رشنب ةكرشلا مايق :ة

 (21)[)وزنع ةكرش 0

 9011 1 عقوم ىلع ديدجلا اهرضحتسم نع ويديف رشتب ةكرشلا تماق

 ىلع ليمجتلا تارضحتسم تاكرش عيمجل خيبوت ةباثمب ويديفلا عوضوم ناكو
 تاريغصلا تايتفلل لامجلا نع ةفلتخم ميهافم نينسلا رم ىلع اومدق مهنا
 .ةعساو ةرهشو ةجض ويديفلا ثدحاو

 220117 جمم عر 8105 ةك رش 0

 ةينازيع 8ةمددص- 1ع 10ةقلع الذ عطأ مليغل جيورتلاب ةجتنملا ةكرشلا تماق

 مليفلا نع ةحضاو ريغ نوكت داكتو ةطيسب روص ضرعب تادبف ءًادج ةضفخنم

 ىلع ةنيعم طباور ىلع رقنلاب اوموقي نا نئابزلا نم تبلطو قيوشتلا ضرغل
 اذهبو ةلماكلا روصلا ىلع لوصحلل مهئاقدصا ىلإ روصلا لاسراو ةكرشلا عقوم

 .ادج ةضفخنم ةينازيم لالخ نمو لهذم حاجنب مليفلل تجور

 (23) (-ديبسا ىبيذ) رجتم 0

 لب طقف تاكرشلا لالخ نم نوكيال راشتنالا عيرس يسوريف ىوتحم دادعا
 .ةرح لامعا وا ةريغص تاكرش وا رجاتم مهل دارفا لبق نم عبتي نا نكمي ًاضيا

 يف ديدش ضافخنا نم ىناعت تناك ىتلاو ديبسا ىبيد نوباصلا رجتم ةبحاص

 1 عقوم تمدختسا 10 ًادج ةيكذ ةركفب مايقلا تلواحف ءاهرجتم تاعيبم
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 يسوريفلا قيوستلا تالمح :عبارلا لصفلا

 امك ءاهعقوم راوز ددع فعاضتف «اهقفنيل رالود 25 ىلع لصحي بيجي نمو
 انها تعقترا اهتاغنن

 24 بنو1ءأ ةكرش 0

 دنع (1617150166 ةكرش هب تماق ام ىه ًادج ةيكذلا ةيسوريفلا تالمحلا نم

 ويديف يف ةرم لوال ةرايسلا روهظب تحمس «((ن>الإل 5081) اهترايس قالطا

 نويلم 17.5 ىلع ةينغالا تزاح (716ع0616128-0128) ترهتشا ام ناعرس ةينغال

 ويديفلا يف ًادج ةحضاو ةرايسلا تناكو « المان © عقوم ىلع ةدهاشم

 قاوسالا لزنت مل ةديدج تناك اهنال عقوملا ربع اهدهاش نم لك راظنا تتفلو

 يتلا تاففلا وا نيقهارملا وهو اهل ديدج روهمج ةكرشلا تبسك كلذبو .دعب
 .اهب قلعتيام لك ةدهاشمب متهتو يناغالل عمست

 (230[]مز]نون عر“ ةك رش 0

 هنع ويديف رشن لالخ نم (20:17100016) اهجتنم قيوستل ةكرشلا تراتخا

 قيرط نع فدهتسملا روهمجلاب لاصتالا لالخ نمو المان 1116 عقوم ىلع

 ربع ةلاسرلا رشنل ةعومجن رايتخاب كلذ لجا نم تماقو«ةلاقنلا فتاوهلا
 ةكحضم دهاشمو ىقيسوم هيلإ ًافاضم عطقم (14) نمضت نالعالا «تنرتنالا
 زياني ىلإ 2008 ريا نه رهتشا 'ةعست ةلمخلا تردعتاو بايشلا وهم تطقتست
 ىلع ةكرشلا اهرشنت ةينالعا عطاقم لالخ نم ةدحنملا ةكلمملا ةفدهتسم 9
 عيزوت ةكرشب ةكرشلا تناعتسا نالعالل لاعفلا عيزوتلا نامضلو «ةينمز تارتف

 دارفا دينجتب تماق ثيح (78 (5333561) تنرتنالا ىلع يقيسوم ا عيزوتلاب وتبع

 بلطت لئاسر لاسراو تانودملا ىلع تانالعالا هذه نع ةباتكلل نوصصختم

 .لاقنلا فتاهلا لالخ نم نئابزلا ءارا

 يسوريفلا قيوستلا تالمحل طيطختلا لحارم راصتخاب ركذا -
 ؟ يسوريفلا قيوستلا تالمح طورش يهام -

 ؟ يسوريفلا قيوستلا ةلمح حاج سايق نكمي فيك -
 يسوريفلا قيوستلا تالمح نع ةلثمالا ضعب ركذا -
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 رصاعملا قيوستلا يف يجيتارتسا لخدم - يسوريفلا قيوستلا

 عبارلا لصفلا عجارم

 ١ . نوط عاوذموب 2., 0ةطر3ءاوذمت, ا1.. قي 0ةطرت ءاددودب 11. (2008).[ ساعت ة لن هن رفا

 0ةسمدت عك ]م 1ةكا ل هننامع ©همكانتتعع 00005 همت مدصت ءذ 00 عمدت ع عمرح خ 511025
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 يسوريفلا قيوستلا تالمح :عبارلا لصفلا

 تامظنم قوس ئآف ىسوريفلا قيوستلا ةينقت «؛.8 ؛ناميلس نامرد ء« قداص . 4
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 4-5 ست
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