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 لوألا لصفلا

 ةماع ةيفلخو ةمدقم ١

 :ةمدقم 4

 اهثبو اهميظنتو اهعمجب متبج ام ردقب تامولعملاب ًاديازتم ًاماتها ملاعلا لود يدبت
 تارشؤملا مهأ نم اهب ةطبترملا ةطشنألاو تامولعملاب ةيانعلا ربتعتو .اهنم ةدافإلاو
 لئاسوو ًاقرط ليوطلا هخيرات لالخ ناسنإلا مدختسا دقل .عمتجم يأ يف ةيومدتلا
 تابساحلا مادختسا امو .اهنم ةدافإلاو تامولعملا طبض وحن ةهجوملا هتالواحم يف ةفلتخم

 لئاسولا هذه ىدحإ الإ تامولعملا عاجرتساو نزخو ةحلاعم يف ةلئاهلا اهتاناكمإب ةيلآلا
 .اهثدحأو

 '“هعمع55 !0 اهيلإ لوصولا ىلع ةردقلا تامولعملا نم ةدافإلا هجوأ مهأ نم لعلو

 ىلإ لوصولا حبصأ نأ دعب اميسال «نيبسانملا ردقلابو تقولا يف 1ه؟ئ0ة108“

 ذإ ءفقت املق يناسنإلا مدقتلا ةلجع نكلو .يرشبلا عمتجملل ايدحت لثمي تامولعملا

 دحأ فصوو .«تامولعملا ىلإ لوصولا» رصع هنأب يداليملا تانيعستلا دقع فيصُو
 10681 (ةينوك ةينورتكلا ةيرق» ىلإ ًايجيردت لوحتي ملاعلا نأب لاصتالا مظن ءاملع
 تامولعملا دعاوق ددع غلب ذإ ءفرريي ام فصولا اذهل لعلو . (51)1ءءائمهنع 11 ةقع

 ةسسؤم (156:0) اهجاتنإب موقي «ةدعاق (4450) م٠195 رياني ىتح 120055

 صاخل 8 يكبش طبر كانهو .ًاعزوم (5140) اهب ثحبلا ةحاتإب موقيو

 ةطيسو ةكش 0 ىف  لثمتي 8 مدمس 216260087 تانايبلا تالاصتاب

 نيديفتسملا طبر ىلع تاكبشلا هذه لمعتو .. ماعلا ءازجأ مظعم يطغت تالاصتالل 5 0 أ لف 5
 “1م عممع0125] ءاطسولا نيديفتسملا وأ نيثحابلاك ظصم اآنوءه[5 نييئابلا

 تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نيعزوملاب تامولعملا زكارمو تابتكملاك 05''
 , .0دلتمع ؟ةمل 15



 يتلا ةديحولا ةيناديملا تاهجلا دعت مل تامولعملا زكارمو تابتكملا نأ ينعي اذهو
 يف ثحبلا تامدخ نوعزوملا رودلا اذه يف اهكراشي ثيح «تامولعملاب عمتجملا دمت
 ةرادإ وأ ةيكيرمألا ةدححلا تايالولا يف 218108 جولياد لثم تامولعملا دعاوق
 لثمت يتلا (557©06686) ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدمب ةينفلا تامدخلاو تامولعملا

 عيزوت يفو تامولعم دعاوق جاتنإ تايلاعف يف صخخأ ةفصب يدوعسلاو يبرعلا جذومثا
 نيب ًايطيسو ًارود تاب تامولعملا زكرم وأ ةبتكملا رود نأ يأ .اهب ثحبلا تامدخ
 نييئاهنلا نيديفتسملا نيبو تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخ عيزوت تايلاعف

 .تارارقلا عاّنصو نيثحابلاك

 لوح تامولعملاو تابتكملا ةينهم ىلع ةديدج ًءابعأ روطتلا اذه عضو مومعلا ىلعو
 نكمي فيكو ؟ ةيلآلا تابساحلاب تامولعملا عاجرتسا ةطشنأ عم لماعتلا نكميب فيك
 ؟ ةلوقعم ةيداصتقا رطأ يف تايلاعفلا هذه نم ةدافالا

 ©هلذ»© تامولعملا دعاوق يف رشابملا ثحببلا ةكرح نأ ًاضيأ ظحالملا نمو
 ثحبلا تامدخ عيزوتو تامولعملا دعاوقل جاتنإ نم اهب ةطبترملا ةطشنألاو 8
 دتمت تأدب لب ,ةمدقتملا لودلا ىلع ًاركح دعت مل يكبشلا طبرلل تالاصتا مظن ىلإ اهب

 ةيبرعلا ةكلمملا اهتمدقم يف يتلا ةيبرعلا لودلا اميسال ةيمانلا لودلا ىلإ ةكرحلا هذه

 تاسرامملا نم تامولعملا دعاوق يف رشايملا ثحبلا ةطشنأ تتاب ثيحب .ةيدوعسلا

 تامدخ اًوح روحمتت تحبصأ لب .ةيدوعسلا تامولعملا زكارمو تابتكملاب ةيمويلا

 هذه رهاظم ضعبب ريكذتلا لعلو .تاسسؤملا هذه نم ةديازتم دادعأ يف تامولعملا

 .ناديملا اذه يف تاروطتلا لمح حضوأ ًاروص يطعي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةكرحلا

 دعاوق يف رشابملا ثحبلا مظنب تامولعم زكارمو تابتكم نامث نم رثكأ طبر «

 .تاهجلا هذه ءامسأ يطعي )١( مقر قحلمو .تامولعملا

 يكبشلا طبرلل نيماظن ىلع لمتشت يتلاو تامولعملل ةينطولا ةكبشلا سيسأت +«

 : :انريق

 10157181 تالاصتالل جيلخلا ةكيشدح

 1«. تكلا ةينطولا تالاصتالا ةكبش 5
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 يهف مكرم / ه16.0 ماع يف اهليغشت مت يتلا تالاصتالل جيلخلا ةكبش امأ

 زكارمو ةعماج ةرشع ىدحإ يف ةيلآلا تابساحلا مظن نيب طبرت لاسرإو نزخ ةكبش

 ناكمإبو .ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم اهرقمو .تيوكلاو ةكلمملاب ثاحبأ

 جياربلاو تافلملا لدابتو ةنيدملاب ةينطولا تامولعملا دعاوق ىلإ لوخدلا ةكبشلا ءاضعأ

 يف اهل ةلثامملا تاكبشلاب امهطبر مت دقو ©9نيرخألا ةكبشلا ءاضعأ عم تامولعملاو

 يف 84101 ةكبشو ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا يف 8113/87 تنتب ةكبشك ملاعلا

 .ةيبرغلا ابوروأ

 كلملا ةنيدم لبق نم ترّوُط طقف 180577087 ةينطولا تالاصتالا ةكبش امأ
 تطبررو ةيدوعسلا تامولعملا زكارمو تابتكملا ةمدخل ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع

 غلب دقو .ةنيدملا اهريدتو اهجتنت يتلا ةينطولا تامولعملا دعاوق ف ثحبلا تامدخب

 ءامسأب ةمئاق يطعي (؟) )١(« مقر قحلم .ًاوضع نيسمخ ىلع وبري ام اهئاضعأ ددع

 .نيتكبشلا نيتاه نم ةديفتسملا تاهجلا

 ةماعلا ةكبشلا سيسأت تامولعملا دعاوقب تالاصتالا مظنل ىرخألا تاروطتلا نمو
 قربلا ةرازو لبق نم طوعاعأ 511 ءطقللق مزرلاب مسقتلاو تايطعملا لسارتل

 نيب يكبشلا طبرلا ناديم يف طيسوك ةكبشلا هذه لمعتو .ةيدوعسلا فتاهلاو ديربلاو
 كلذلو .اهب لاصتالا يف ةبغارلا ةيلحملا تاسسؤملا نيبو ةيلودلا تامولعملا دعاوق مظن
 , 2400216892 56201665 .«طيسولا تامدخ» مساب ةكبشلا هذه تيس

 تامولعملا يئاصخأو تابتكملا ءانمأ ناهذأ يف رولبتت تأدب تاصاهنإلا هذبو
 انه نمو .يميداكألاو يقيبطتلا نيبوتسملا ىلع تامولعملا دعاوق نم ةدافإلا ةيمهأ
 داكت يذلاو تامولعملا دعاوق يف ثحبلا سسأ لوانتي يذلا لمعلا اذه ةركف تءاج
 اذهل ًالخدم هنوك نم مغرلابو .ةيبرعلا تاباتكلا يف ةلماكتم ةدحوك هتجلاعم ردنت
 بجي يتلا ةيساسألا ةيثحبلا تاراهملا نأ الإ دحاو نا يف دقعملاو بعشتملا عوضوملا
 بعلت ثحابلا ةراهم نأ ذإ.شاقنلاب ةيولؤألا يطعتس 56850365 ثحابلا اب ىلحتي نأ
 لوصف روحمتتس كلذلو .اهنم ةدافإلا يلاتلابو ثحبلا ةيلمع حاجن يف يبساسألا رودلا
 ةيلاتلا اياضقلا لوح باتكلا
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 دادعإ ىلإ دوقت يتلا لئاسولا ةشقانم عم ذيفنتلاو دادعإلا نيب ثحبلا ةيجيتارتسا «

 .ةمئالم ثحب ةيجيتارتسا

 تايلمع لع زيكرتلا عم هعومعط كمرصسقملك ثحبلا دعاوقو رماوأ ضارعتسا *

 دعاوق يف رشابملا حبلا بيلاسأ كلذكو 2 8هماعوم 5ءةمععط ينايلوبلا ثحبلا

 .معأ ةروصب تامولعملا

 ىلع ةيساسأ ةفصب شاقنلا روحمتو اهب ثحبلا تايساسأو تامولعملا دعاوق *
 .ةيفارجويلببلا تامولعملا دعاوق

 ثيح نم 0هاله6 9684075 تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نوعزوملا «

 .ثحبلا لاجم يف اهنورفوي يتلا تامدخلاو تامسلاو عالملا

 لاصتالا نيدايم يف ةحاتملا تارايخلاو تامولعملا دعاوقب لاصتالا مظن 5

 .ثحبلاو

 ؟ اهعم لماعتلا نكمي فيكو تامولعملا دعاوق مادختسا فيلاكت «

 يف ماتهالاب تيظح دق ناديملا اذه يف ةيلحملا تاقيبطتلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ريراقتلا نم ةدراولا تانايبلاو تامولعملا تدمتساو .باتكلا اذه تاجلاعم قايس

 تاللاصتالاو ةيناديملا تارايزلا لالخ نم كلذكو «ءةروشنملا ريغو ةروشنملا

 .نيلوكسملا عم ةيصخشلا

7 



 فيرعت : تامولعملا دعاوق يف رشابملا ثحبلا 5١

 يفف .ةيزيلجنالاو ةيبرعلا نيتغللا يف ةفلتخم تاحلطصم تحت عوضوملا اذه جلاعي

 : ةيلاتلا تايمسملا ىدحإ تحت (رشابملا ثحبلا) دري ةيزيلجنالا ةغللاب تاباتكلا

 : ةيلاتلا تايمسملا

 * 0ملتمع 5ءعدمعط هع 5ءوععطتمع

 * 0دلتمع آم وهسه أمم عامل مول

 * 0ملتتمع آ8[22طومع 5ءةععطتم8ع

 تحت دري ثيح يبرعلا ثحبلا بدأل ةبسنلاب ًاريثك رمألا فلتخي ال اهيب

 :ةنيثألا تايطسملا

 رشابملا ثحبلا «

 رشابملا ثبلا «

 يروفلا ثحبلا 2

 تامولعملا دعاوقب رشابمللا لاصتالا تامدخ «

 يفتاهطا عاجرتسالا *

 عاجرتسا يأ «تامولعملا دعاوق يف رشابملا ثحبلاب» لمعلا اذه يف يمس دقو
 ةيحانلا نم لقألا ىلع ينعي اذهو .ةيلآلا تابساحلا لامعتسا لالخ نم تامولعملا
 تانايبلا دعاوق نم تامولعملا عاجرتسال ةادأك يلآلا بساحلا مادختسا» ةيفصولا
 وأ ةيلك ةروصب ةبولطملا تامولعملا ىلع يوتحت دق يتلاو ةيلالا تابساحلا يف ةنرخما
 ةينقتلا تانوكملا نع ةركف ءاطعإ نكلو ًايسايق ًافيرعت سيل فيرعتلا اذهو .0*2«ةيئزج
 يف نيعم دح ىلإ مهاسي دق تامولعملا دعاوق يف رشابملا ثحبلاب ةطبترملا ةطشنالاو
 زوكام لشتم راشأ اذه يفو .ةعرسب رشتنتو روطتت يتلا ةيلاعفلا هذه ةقد رثكأ مهف
 سيراب يف دقعنملا تاسسؤملاو تابتكملا داحتا رمتؤم مامأ هباطخ 11 00
 لدعمب ومني هب ةطبترملا ةطشنألاو تامولعملا دعاوق يف ثحبلا نأ م1485 ماع يف
 200/56 غلي يونس

 ماك



 ١" ةيخيرات ةحنل :

 ماع يف تامولعملا عاجرتسال ةيلآلا تابساحلا لامعتسال ةيل وألا براجتلا تأدب

 ةهزواعسصت 107 ءامرط عم ةمظنألا روطت ةسسّؤم تضرع ثيح م1

 تامولعملا عاجرتسال ماظن لوأ 6569© مساب اراصتخا ةفورعملاو 62

 اذه تفلو 5 01811” مساب هريوطت دعب ماظنلا اذه فرع دقو .روهمج ا ىلع

 دقو .كاذنا ناديملا اذه يف ةيلالا تابساحلا تايناكمإ ىلإ نيمتهملا راظنأ ماظنلا

 ينايلوبلا ثحبلا تايلمع عم لماعتلا ىلإ هتايادب يف ةسسؤملا هذه ماظن رقتفا

 تامولعملا عاج رتسا تايلمع مظعم يف ثحبلا ةغل لمت يتلا 5001و 5

 دنع ةيداليملا تانيتسلا فصتنم عم ةبقعلا هذه ىلع بلغتلا مت نكلو .ةيلاحلا

 مساب دعب اميف فرعيل (11-001) ةيكيرمألا ةيبطلا ةبتكملا لبق نم هلامعتساو هريوطت

8113 

 يفف .«"ةيلاخلا عاجرتسالا مظن روطتل مهألا قلطنملا تانيتسلا فصتنم ناكو

 جولياد ملاعلا يف تامولعملا عاجرتسا مظن رهشأ ريوطت يف ءدبلا مت م978١ ماع

 ةدحتملا تايالولا ف 1001151 ديهكول ةكرش لبق نم "141.500

 عورشملا اذه “2858”' ةيكيرمألا ناريطلاو ءاضفلا ةلاكو تلومو .ةيكيرمألا

 ماظن ليغشت مت دقو .ةكرشلا جماربل ةمزاللا ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملاب اهدادمإل

 زيزعلادبع كلملا ةنيدم مدختستو .230813571 ماع .لولحب ةيدايتعا ةفصب جولياد

 ةيداليملا تانيناغلا علطم ذنم هبيرعتو هليدعت دعب جولياد ماظن ةيئقتلاو مولعلل

 نم تانيناغلا فصتنم ذنم ةنيدملا تنكمتو .تامولعملا عاجرتسال ينطولا اهجيانربل

 .امب ثحبلا تامدخ عيزوت ىلإ ةفاضإ ةيبرعلا ةغللاب ةينطو تامولعم دعاوق جاتنإ

 روهظ دهش دق ةيداليملا تانيتسلا دقع نأ ظحالن ءارولا ىلإ ةيناث ةدوع يفو

 هتروط يذلا ' 554185” ماظن اهرهشأ نم لعلو عاجرتسالا مظن نم ريبك ددع

 ملاعلا يف عاجبرتسالا مظن انهكأ نم ددع يف ًايلاح لمعتسيو “180” ةكرش

 6 ؛ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف 2885”' ينارجويلببلا ثحبلا تامدخ ةكرشك

 .يبرعلا جيلخلا ةقطنمب ةيملعلا ثاحبألل تيوكلا دهعم ماظنلا اذه ىنبت
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 دعاوق يف ثحبلا تامدخ ىلع تامولعملا عاجرتسا مظن روطت سكعنا دقو

 راشأ اذه يفو دارطضاب اهؤارجإ متي يتلا ثاحبألا ددع دادزا ثيح تامولعملا

 دق ما 4 ماع يف تيرجأ يتلا ثاحبألا ددع نأب نجوه ساموتو لشتنف لريك

 ماع لولحب ثحب 4ر٠٠ .ر٠..٠ يلاوح ىلإ ددعلا اذه عفترا ثحب ١٠7ر٠. غلب

 ةنيدم تايئاصحإ تراشأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ينطولا ىوتسملا ىلعو

 ءاملعلا حلاصل تيرجأ يتلا ثاحبألا ددع نأب ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا

 ىلإ ه9١/ ماع يف ةمدخلا سيسات ذنم ١8ر..٠ غلب دق نييدوعسلا نيثحابلاو

 اميسال ديازتم ماتهاب ىظحت تامولعملا دعاوق يف ثحبلا ةكرح لازتالو ههه

 تامولعملا دعاوق ىلإ ةفاضإلابف .ةكلمملاب ةينطو تامولعم دعاوق جاتنإ ديعص ىلع

 تابتكملا نم ددع كانه ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم اهجتنت يتلا

 ىوتسملا ىلع تامولعم دعاوق ءاشنإ يف ىرخألا يه تأدب تامولعملا زكارمو

 ةسسؤمب ةيمالسإلا تاساردلاو ثاحبألا زكرمو ةينطولا دهف كلملا ةبتكمك ينطولا
 .ةيريخلا لصيف كلملا

  9١تامولعملا دعاوق يف ثحبلل ةماعلا حمالملا :

 ١ تانيقتلا

 تانينقتلا نم ةطبارتم ةعومجم ىلع تامولعملا دعاوق يف رشابملا ثحبلا موقي
 : يتآلا تانينقتلا هذه لمتشتو .اهب ةلصتملا تايلاعفلاو ةطشنألاو

 .تامولعملا عاجرتساو نزخ يف ةلئاهلا اهتاناكمإب ةيلآلا تابساحلا تانينقت ه

 ريسيت يفو تامولعملا دعاوق ومن يف ةمهاسملا ىلإ تدأ يتلا جاربلا مظن تانينقت «
 .اهمادختسا

 نم تامولعملا دعاوق مادختسا ف عسوتلا لإ تدأ يتلا لاصتالا مظن تانينقت «

 .ةدعابتم ةيفارغج قطانم يف نييئابنلا نيديفتسملا نم ةريبك دادعأ لبق
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 هذه روطت لوح تامولعملا دعاوق يف ثحبلا روطت روحمت مومعلا ىلعو

 لب ]آمل مممهأ تمد 1 ءعطصم1 08 تامولعملا ةينقت يف معأ ةروصب ةلثمتملا تااينقتلا

 تايلاعفلا "؟

 وهف .ًاضيأ ةيلاعف وأ طاشنك هيلإ رظنلا نكمي تامولعملا دعاوق يف ثحبلا نإ
 : يتآلا اهمهأ ؛تايلاعفلا نم ددع نم هذه ةلاحلاو نوكتي

 تانايبلا نودعي نيذلا 232480856 20906655 تامولعملا دعاوقل نوجتنملا «

 ,ةكمطنمع 2عدفقطلع ك6عمت4 ًايلآ اهتءارق نكمي طئاسو ىلع انورشنيو

 نولمعي نيذلا 0هاذه6 768405 تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نوعزوملا ه
 .تامولعملا دعاوق يف ثحبلا صرف ةحاتإ ىلع

 ةمدخلا هذه رفوت يتلا تامولعملا زكارمو تابتكملاك ءاطسولا نومدختسملا ه

 .نيثحابلا نم اهداورل

 .لامعألا لاجرو ءاردملاو نيثحابلاك 884 105675 نويئابنلا نوديفتسملا +

 :تازيمملا * 

 ةريثك هوجو يف يوديلا ثحبلا نع تامولعملا دعاوق يف رشابملا ثحبلا زيمتي
 : 2350ينآلا اهمأ نم

 عضوو ثحبلا دادعإ نم ًٌءادتبا رشابلا ثحبلا ةيلمعف .تقولا ريفوتو ةحارلا «

 نيب ام طسوتملا يف قرغتست ةجيتنلا ىلع لوصحلاو هذيفنت ىلإ هل ةيجيتارتسا

 .هقيقد 5ءلال»

 لوقح نم لقح يأ يف ثحبلا ناكمإلا يف ثيح لخادملا طاقن ددعت «

 .ةعوبطملا تافاشكلاب ثحبلا دنع هقيقحت نكمي الاه اذهو تالجسلا

 ١6س



 ةطساوب 5ءةنعط 2عصو ثحبلا تاحلطصم نيب ةاهاضملاو قيسنتلا نكمي ه

 يف اهفيظوتف .(ه«الر» «وأ» ء «ود») لثم 80ههاعنم 5ءهنعط ينايلوبلا قطنملا

 امإو دحاو نأ يف دحاو حلطصم نم رثكأ ثحب ىلإ طقف سيل يدؤي ثحبلا

 .تامولعملا نم ةجاحلا بسح هعيسوت أ ثحبلا زيكرت

 ةدرفملا لاكشأ عيمج عاجرتسال كلذل ةلباقلا ثحبلا تادرفم رتب ناكمإلا يف «

 ًاحالطصا فرعي ام اذهو .رذجلا يف اهعم كرتشت يتلا ةدحاولا
 , "طالعه ”

 حلطصمك ةرواجتم يتأت يتلك ضعبب اهطبر نكمي ثحبلا تادرفم نأ ي ه
 ىلإ فاطملا ةياهن يف يدؤي امم ةملك نم رثكأ وأ ةملك اهنيب لصفت وأ بكرم
 طبرلا تايلمع يف ةنيعم فورح لمعتستو .ةبولطملا تامولعملل رغكأ ديدحت

 عاجرتسا دنع “'8ة18'” ةملكل ًاراصتخا ؛7” فرح مدختسي جوليادف .هذه

 ماظن مدختسي اهيب .نيترواجتم ناتملكلا ناتاه نوكت صن وأ بكرم حلطصم

 سفنل "5 فرح ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدمب ينطولا عاجرتسالا

 .اذكهو ضرغلا

 ةيفارغجلا ةقطنملاو رشنلا ةنسو ةغللا اهنم ةددعتم قرطب ثحبلا زيكرت نكمي ه

 .ةيعماجلا لئاسرلا وأ تالاقملا وأ بتكلاك ءاعولا عونو

 ىلإ ةدعاق نم لاقتنالا وأ دحاو نأ يف ةدعاق نم رثكأ يف ثحبلا ناكمإلا يف ه

 رثكأ نم ةبولطملا تامولعملا عاجرتسا ىلإ يدؤي امم .ثحبلا ةيلمع دنع ىرخأ
 ةيعاجرتسالا ةردقملا هذه تامولعملا عاجرتسا مظن تروطو .ةدعاق نم

 ىلإ لوصولا ثحابلل حيتي '"026562508'' هجمانرب قيرط نع جوليادف ءأرخؤم

 .©""ةدحاو ثحب ةيلمع يف اهعزوي يتلا تامولعملا دعاوق عيمج يف تامولعملا

 :تايدودحملا 4

 5 ١ ةحاتإ تاسسؤم وأ تاكرش اهاضاقتت يتلا موس رلاف (ةيلاعلا فيلاكتلا »

 اكع



 جراخ ىرخأ ةيفارغج ةقطنم يأ وأ ةيبرعلا ةقطنملا يف اميسال ةيلاع لارتال

 يفتاهلا لاصتالل ةيفاضإلا فيلاكتلا ببسب ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولاو ابوروأ

 .تاهحلا هذه يبسكلتلا 3

 .ثحبلا عوضومل ةحلاص ةعجرتسملا تامولعملا لك تسيل «

 نم نوكي دقف ةينمزلا ةيطغتلا ثيح نم ةدودحم تامولعملا دعاوق ضعب نإ +

 .تقولا سفن يف ةعوبطملا ةلدألا وأ تافاشكلا ىلإ عوجرلا يرورضلا

 بعلت 726 5632:6566 ثحابلا ةراهم نأ الإ اهتيمهأ نم مغرلا ىلع بلاثملا هذه

 ضارعتسال ًالخدم الإ ًاذإ باتكلا اذه امو .اهريثأت نم ليلقتلا يف ربكألا رودلا
 اهب ملي نأ بجي يتلا تاراهملاو تامولعملا دعاوق يف رشابلا ثحبلا سسأ ةشقانمو

 ءانمأو تامولعملاو تابتكملا مولع ماسقأ بالطك مهنم نيئدتبملا اميسال ثحابلا

 تامولعملا دعاوق يف رشابملا ثحبلا عم لماعتلا ىلإ مهقيرط يف نيذلا تابتكملا

 .هب ةطبترملا ةطشنألاو

 اال
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 يناثلا لصفلا

 تامولعملا دعاوق يف ثحبلا ةيجيتارتسا

 :فيرعت ١"

 8هه501 ةنيعم ثحب ةيجيتارتسال ًاقفو تانايبلا دعاوق نم تامولعملا عاجرتسا متي
 ءارجإ ءانثأ يف اهادبتسا وأ اهليدعتو اهذيفنتو اهمسر متي ةيجيتارتسالا هذهو . 5172168)'
 عاجرتسا دنع تارابتعالا بعصأو لب مهأ نم ثحبلا ةيجيتارتسا ربتعتو .ثحبلا
 لثمت يتلا اهتافدارتمو ةلادلا ثحبلا تادرفم رايتخا» ىلع لمتشتو .تامولعملا
 تاراسفتسال اقبط تادرفملا كلت نيب ةيقطنملا تاقالعلا ديدحتو .ثحبلا عوضوم

 :20فضبلا

 ثيح نمف .دحاو نا يف ديقعتلاو ةلوهسلاب زيمتي تامولعملا دعاوق يف ثحبلاو
 يأ يف ثحبلا ءارجإ عيطتسي هتاراهمو هتيفلخ تناك امهم ثحابلا نإف ,ةلوهسلا

 ام وأ .هب ةصاخلا ثحبلا تاميلعت وأ رماوأب ًاملم نوكي نأ طرشب عاجرتسا ماظن
 : نيتيواز نم يفكي ال كلذ نكلو , ©هرصسصقم0 آههقانة8© ب فرعي

 .تامولعملا نم ةيلعفلا ةجاحلل ةعجرتسملا تامولعملا ةمئالم ىدم ١

 .تامولعملا عاجرتسا مظن مادختساب ةطبترملا ةيداملا فيلاكتلا ؟

 لكاشملا» نأ ىلإ (1981) 5عمنءطءا 6 112808 نجيهو لشنيف تراشأ اذه يفو

 .(")(هتيجيتارتسا يف امنإو ثحبلا ةيناكيم يف نمكت ال ةيسيئرلا

 : ثحبلا تايجيتارتسا عاونأ ؟/ ؟

 كلذ عم نكلو .فورظلاو لاوحألا لك يف هيلع داتعالا نكمي ًادحاو راطإ وأ جذومن
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 اقفو اهنيب اميف ةلضافملا ثحابلل نكمي ثحبلا تايجيتارتسال جذامت ةدع دجوت

 : ©0يلي ام جذاملا هذه مهأ نمو .ثحبلا تاراسفتسال

 ١ 8نتللتمع 8اوعاو اكءاطمل يكلبلا عانبلا ةيجيتارتسا د ,

 51022 عووؤلاع 22عام 1 ءاطل ةعباتتملا ءازجألا ةيجيتارتسا ل "*

 “٠ هللمد طعمما نءودتمم 8لعاطمل يكلوللا داهشتسالا ةيجيتارتسا س 9 ,

 نمو .نيثحابلا لبق نم لامعتسالا عئاشلا جذوملا ربتعت يكلبلا ءانبلا ةيجيتارتساف

 .ةدح ىلع ةيثحب ةدرفم لكب ةطبترملا قئاثولا تالجس ةفرعم متت جذوملا اذه لالخ

 .ةيولطملا ةجيتنلا ىلع لوصحلل تادرفملا هذه نيب جدلاو ةاهاضملل اديهمت كلذو

 لامعتسا اهدنع لضفيف ةددحم ريغ هتالؤاست تناك وأ ًاعساو ثحبلا ناك اذإ امأ
 ثحبلا ديدحت ىلع لمعت يتلا 5انعععوولالع 8؟2ع[10هك ةعباتتملا ءازجأألا ةيجيتارتسا

 نمو .ةعجرتسملا تالجسلا نم مئالملا مقرلا ىلع لوصحلا نكمي ىتح ةددعتم قرطب

 : آلا ثحبلا ديدحت قرط مهأ

 نود ةيعماجلا لئاسرلا وأ تايرودلا تالاقم يعدتست نأك : ءاعولا ةيعون ١
 .سكعلا وأ بتكلا

 نم ددع وأ ةنيعم ةنس لالخ ةروشنملا تالجسلا ءاعدتساك : رشدلا ةنس ٠

 .تاونسلا

 .ةنيعم ةغل ىلع راصتقالاك : ةقيثولا ةغل  ؟

 نم ويغ نود هب ثحبلا ديرت يذلا لقحلا يأ : لمهملا لقحلا نييعت  ؛
 وأ ناونعلا لقح يف ثحبلا وأ تافصاولا لقح يف ثحبلاك .لوقحلا

 .سكعلا وأ تافصاولا لقح نود ةقيثولا صن وأ صلختسملا

 تاهفمم طءوعا هءمد»ستمع يَولُؤللا داهشتسالا ب ةفورعملاو ةثلاثلا ةيجيتارتسالا امأ

 ,عوضوملل اهتيحالص ةقورعم ةدحاو ةقيثو لجس عاجرتسا ىلع لمتشتف 4
 قئاثو عاجرتسا ف ةقيثولا هذه 5 يتلا 113102005 تافصاولا لامعتسا مث نس

 .عوضوملاب ةلص تاذ ىرخأ

 مال



 نوكت دق كلذ عم اهنكلو ؛ىرخألا قرطلا نم ربكأ ًانقو ذخأت ةقيرطلا هذه
 .فقاوملا ضعب يف ةيلمعلا ةيجيتارتسالا

 : ثحبلا ةيجيتارتسا دادعإ ”/ ”

 دعاوق نم عاجرتسالا تايساسأ مهأ نم ثحبلل ةمئالم ةيجيتارتسا عابتا نإ

 لاؤسلاو ,ثاحبألا ءارجإ ةيلاعف يف ديعب دح ىلإ مهاسيو طبتري كلذ نأل .تامولعملا
 طيطختلا ىلع ثحابلا دعاست يتلا لماوعلا وأ تارابتعالا ام وه هحرط بجي يذلا

 .؟ ةلاعف ثحب ةيجيتارتسال ذيفنتلاو

 نكمي هلعلو «؟؟)لماوعلا وأ تارابتعالا هذه باّتكلا نم ريبك ددع شقان دقل

 : يلاتلا وحنلا ىلع اهلامجإ

 .ثحبلا تالؤاستب ةطاحإلا ١

 .ثحبلا عوضومب ةطاحإلا ١

 .ثحبلا تالؤاستل ةمئالملا تامولعملا ةدعاق رايتخخا ل 7

 فوسو ثحبلل ةمئالملا ةيجيتارتسالا مسر يف ءدبلل ةيلوألا تارابتعالا يه هذه

 .اهتيمهأ زاربإ ةلواحم عم ءاهعابتا نكمي يتلا قرطلاو لئاسولا ضرعتسن

 : ثحبلا تالؤاستب ةطاحإلا ١

 لب اهمهأ نم لعلو «ةيتاذلاو ةينهملا ثحابلا ةءافك ىدمب طبترت ثحبلا ةيلاعف نإ

 فلودنار لوقيو .ثحبلا تالؤاستل لماكلا مهفلا ىلع ةردقلا وه ةروطخ اهرثكأو

 نإ) ثحاب .7٠٠6 بيردت ىلع فرشأ نأ دعب (1988) 8قهفهامطع 8[ كوه

 ,«0ديجلا ثحابلا زورب نع ةلوؤسملا الملا مهأ نم ةيصخشلا تالهؤملاو ةيفلخلا

 ةيلعفلا ةجاحلا مهف يف ةيليلحتلا ثحابلا تاردق نم ًاذإ أدبت ةيثحبلا تاراهملاف

 ةغل ىلإ ةجاحلا هذه ةمجرت ىلع ةردقلا عم «تامولعملا نم 824 آن5©# يئابنلا ديفتسملل

 ديفتسملا يتأي ابلاغف .2ةمكحم ثحب ةيجيتارتسا لالخ نم تامولعملا عاجرتسا ماظن

 1١ل



 يف بغريو اهجاتحي تامولعم نع ًارسفتسم تامولعملا زكرم وأ ةبتكملا ىلإ يابت
 رودلا يتأي انهو .اهنع ريبعتلا لهسلا نم نوكي ال وأ نوكي دق .اهيلع لوصحلا
 ثحبلا تالؤاست ةرولبل تامولعملا يئاصخأو ةبتكملا نيمأل 1016506413597 يطسولا
 : يلي ام كلذ قيقحت يف ةدعاسملا لئاسولا مهأ نمو .اهديدحتو

 نييئاهنلا نيديفتسملا لبق نم هعورعط 18 عولبذأ هدم تامولعملا بلط جذوع ةكبعت

 .ماظنلا مادختسا يف ةبغرلا دنع

 ينابلا ديفتسملا عم 8 ع[عىعمعع آماعقالا## ةيعجرم ةلباقم ءارجإ

 لوقح ىلع لمتشتو لامعتسالا ةعئاشلا لئاسولا نم تامولعملا بلط جذامن امأ
 .هتادرفمو هتالؤاستو ثحبلا عوضومك-؛ ءاهتكبعت يفاهعلا ديفتسملا نم بلطي ةنيعم
 ةجاحلا سملت يف تامولعملا يل زاصخأ نيعت يهو ٠ .ثحبلا تالئاست ديدحت يف 00

 اعلا زيزعلادبع كلملا ةنيدمب تامولعم بلط جذومت رظنا .تامولعملا نم
 ةليسولا هذه ىلع داتعالا نكلو .بيردتلاو ةينمألا تاساردلل ينرعلا دهعملابو 0
 هسفن ثحابلا ةلباقم كلذ بحاصي مل ام «لاوحألا نم ريثك يف ًاديفم نوكي ال دق
 كلت ةصاخ ةفصبو اهئارجإ ةيمهأو ةيعجرملا ةلباقملا رود نيثحابلا نم ددع شقان دقو
 1.38:6206 دتسكام سنارول ددح دقف .تامولعملا دعاوق يف ثحبلاب ةطبترملا
 : ©يلاتلاك يهو ةزيمتم لحارم عب رأ يف اهءارجإ (19833 4

 تامولعملا نع راسفتسالا ةيلباق ددحتت اهئانثأ فو : ةيلوألا ةيعجرملا ةلباقملا ل ١
 .ىرخألا تامولعملا عمج قرظب هتنراقمو ؛تامولعملا دعاوق يف ثحبلل

 ثحابلا نيب اميف لعافتلا ةلحرملا هذه زيميو : ثحبلا لبق ةيعجرملا ةلباقملا  ؟
 تاحلطصملاو مهافملاو ةبولطملا تامولعملا ديدحت لوح تامولعملا يناصحخأو

 .ثحبلا ةيجيتارتسا دادعإل ًاديهمت اهنيب اميف قيسنتلاو ةقالعلا تاذ

 روضخب ثحبلا ءارجإ لضفملا نم : ثحبلا ءانثأ يف ةيعجرملا ةلباقلل *
 ثحابلا موقي ثدح اذإو .لاوحألا ضعب يف اذه ثدحي ال دق نكلو .ديفتسملا
 كحبلا ةيجيتارتسا تناك اذإ اًمعو .ةفلتخملا ثحبلا لحارم نع ديفتسملا ةدافإب

 اهلادبتسا وأ اهليدعت مزلي وأ ؟ ال مأ ثحبلا ضرغب يفت اهذيفنت يرجي يتلا

 تر



 : ةنهملا / ةفيظولا

 : (لمع): نونيلت

 1 / : بلطلا لامرا خيرات

 : تامولمملا بلط نم رسرملا

 ثحب دارملا عوضوسلا راصتخاب بنكا

 واع عاظت / ةيارو 1 بموكص ةسسؤم 1 عما

 (ل .اهمالتسال رشح اس 0 ديربلاب  حئاتنلا لاثمرا ةينيك

 تامولمم ىلع لوصحللو . طقف ةيبرعلا ةيفارغريلبسلا تامرلعملا دعاوقب ةصاخ ةرامتسألا هذه (
 . ةرامتسالا هذه نم (يزيلجنألا )يناثلا ءهزجلا مدختسي ةيبنجألا تامولمملا دعاوت نم

 . ةيممالل حوضوو ةندب ةرامتسالا ةئبمت يجري (0)
 . ايلا اهميدقت لبق ديفتملا اهب لمعي يتلا ةهجلا لبق نم ةرامتسالا عيقوتو متخ بجي فينإ
 ٠ ةدئاغلل اميممت ءدادعا نم ءاهتنألا لاح مكتحب نم ةغسنب انديوزتب لمان (()

 (تامرلعملا تامدخ ةدحو ) : ىلا تابلطلا لسمرت

 10/؟؟ا/مك سكاف ٍيج سأ تكاك 7101. : سكلت 10//ل..: فتاه 11445 ضايرلا - 7.87 . ب . نم

 ]ل



 دق يناهلا ديفتسملا روضح ةلاح يف ثحابلا رود نأ يأ :ىرخأ ةيجيتارتساب

 اقفو تارارقلا ذاختا يئاهنلا ديفتسملا ىلوتي اهيب «ةينفلا ةدعاسملا ريفوت ىلع رصتقي

 0 امولعملا "نم: انيياسم هارت

 يمييقت اهضرغو جئاتنلا ىلع لوصحلا دعب يأ : ثحبلا دعب ةيعجرملا ةلباقملا 4
 .لوألا ةجردلاب

 دعاوق يف ثحبلا يف يضملا مدع وأ يضملا مكحت ةيلوأ تارابتعا كانه مومعلا ىلعو
 لماوعلا وأ تارابتعالا هذه ©ةعها [هطذه (1983) نبوت لوريك تددح دقو .تامولعملا
 : مز اع

 .ثحبلا عوضوم ١

 .ثحبلا تالؤاست ةعيبط  ؟

 .تامولعملل ةجاحلا ىوتسم ت7

 .تامولعملا ىلإ ةجاحلا ةعمس ىدهم  غ

 .يئاهنلا ديفتسملا ةبغر  ه

 .ثحبلاب موقي نأ نكمي يذلا رهاملا ثحابلا رفوت ىدم <

 .ثحبلا تالؤاستل ةبسانملا تامولعملا ةدعاق رفوت ىدم ٠

 : صصختلا ةيضقو ثحبلا عوضومب ةطاحإلا  "؟

 تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تايساسأ مهأ نم ثحبلا عوضومب ةطاخاإلا
 ةيفلخ هيدل تسيل يذلا ثحابلاف : ةصصختملا ةيملعلا تامولعملا دعاوق يف اميسالو

 رمألا ناك اذإو .هتالؤاست عم لماعتلا هيلع بعصلا نم ثحبلا عوضوم نع
 : قتلا تارايخلا هذه نمو .اهنيب اميف ةلضافملا نكي تارايخ كانه ءكلذك

 ةمئاق ىلع هسفن يلاهنلا ديفتسملا نوكي دقو ءعوضوملا ف صصختتب ةناعتسالا ١
 .اهديدحتو ثحبلا تالؤاست ةرولبل مهتراشتسا نكمي نيذلا
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 .عوضوملا يف ةصصختم رداصم ىلإ عوجرلا  ؟

 كلذ ناك اذإ عوضوملا نع ةيفلخ هيدل رخآ ثحابل ثحبلا نع يلختلا - *

 ةصاخ .تامولعملا دعاوق يف نيثحابلا دنع صصختلا نم عون كانه «ةداعلا يفو

 وأ ةدعاقلاب نوكي دق صصختلا اذه .ةيبكلا تابتكملا وأ تامولعملا زكارم يف

 .نيعم عاجرتسا ماظنب وأ عوضوملاب

 ةدعاقك ةنيعم ةدعاق لامعتسا ىلع ةصتقم ةيثحبلا هتاراهم نوكت دق ثحابلاف

 نيعم عوضومب ةطبترم هتاراهم نوكت دق وأ , طلظاللق“' أ 801515” أ "881

 ثحابلا ةيلاعف زربت دق ىرخأ تالاح يفو .ةيسدنهلا مولعلا وأ بطلا وأ ءايميكلاك
 اتاد وأ جولياد ماظنل ثحابلا ةسرامم لثم ,نيعم عاجرتسا ماظنل همادختسا دنع
 811 وأ م«خاذ 5158 راتس

 اذه لثم دوجو بعصلا نمف ةيغصلا تامولعملا زكارمو تابتكملا يف امأ
 عاجرتسا مظنو دعاوقو تاعوضوم عم لماعتلا بلطتي امم .نيثحابلا نيب صصختلا

 .نيثحابلا ىلع ربكأ ةيلوئسم عضي امم .ةفلتخم

 نمو .هتالؤاستو ثحبلا عوضومل رثكأ مهف ىلإ دوقت نأ نكمي لئاسو كانهو
 : لي ام لئاسولا هذه مهأ

 لكش ىلع تامولعملا نم ةجاحلا ديدحت ةلواحم وأ ثحبلا تالؤاست عضو أ

 قيسنتلاو ةيثحبلا تادرفملا ةفرعم ىلإ ثحابلا دوقت دق ةليسولا هذه نأل .ةلمج

 .متالم لكشب اهنيب

 يف تايضايرلا جهانم لوح عجارم ىلع لوصحلا يف لثمتت ةجاحلا تناك اذإف
 اذه عضو ةطاسبب هنكمي ثحابلا نإف «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب طسوتملا ملعتلا

 : يلب م ةلمج لكش ىلع لؤاستلا

 طسوتملا ميلعتلا يف تايضايرلا جهانم نع (عجارم) ةيفارجويلبب تامولعم ديرأ)
 تادرفم نم اضعب ديدحت نم ثحابلا نكمتي اذبمو .(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 آه



 : يلاتلاك ةلمجلا هذه قايس نم ةلادلا ثحبلا

 .جهانم ١

 .تايضاير - ؟

 .طسوتم ملعت ل ©

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا  غ

 .اه تافدارتم وأ ىرخأ ةلاد تادرفم نع ثحبلا متي مل ام يفكي ال كلذ نكلو

 : ةيلاتلا تاحلطصملاب هتادرفمو ثحبلا مهافم لامكتسا نكمي «قباسلا لاثملا يفف

 .«جهانم» حلطصمل فدارم : سيردت قرط ١

 .«طسوتملا ملعتلا» حاطصمل فدارم : ةطسوتم سرادم - ١

 .(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا» حلطصمل فدارم : ةيدوعسلا -

 نيتدرفملا الك تحت ةفشكملا قئاثولا تالجس تائف عاجرتسا نكمي ةقيرطلا هذببو

 .اذكهو بكرم ريغ حلطصمك ةيدوعسلا وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاك

 اذإ صاخ فاشك وأ زنكم يف ىرخأ ةلاد تاحلطصمو مهافم نع ثحبلا- ب

 ًاقفو ثحب ةيجيتارتسا عضو يف مهاسي كلذ نأل .ةعوبطم ةخسن ةدعاقلل ناك
 , "!تامولعملا نم ةيلعفلا ةجاحلل

 ثحبلا ددحت يتلا تاريغتملا نمو .تايمومعلا نع داعتبالاب ثحبلا ديدحت ج

 ثحابلا بغري يتلا تامولعملا ةيعوأ عون «ةيفارغجلا ةقطنملا «ةينمزلا ةرتفلا

 تالاقم وأ ةيعماجلا لئاسرلا وأ ةينفلا ريراقتلا وأ بتكلاك ابيلع عالطالا

 مدعو ثحبلا زيكرت نكمي ةقيرطلا هذببو .هرخآ ىلإ ةيملعلا تايرودلا

 , 2" هقالطإ

 “"  تامولعملا ةدعاق رايتخا :

 مسرل ةبحاصملا ةيلوألا تارابتعالا مهأ نم تامولعملا ةدعاق رايتخخا ربتعي

 ككل



 نكلو .لوألا ةجردلاب ثحابلا ةيلوكسم يهو .ةماع ةروصب ثحبلا ةيجينارتسا
 يف بغري ىتلا ةمئالملا ةدعاقلا رايتخا يف نيعم رود هل نوكي دق يلاهنلا ديفتسملا
 نامروف و دنالجا تناج تراشأ إم ةداع متت هذه رايتحالا ةيلمعو .اهمادختسا
 ''8عمعلت ةيثحبلا ةلباقملا ءانثأ يف (1987) لوصعأ 8وعاسبمل جمل 1"عصقم

 .ثحبلا ةيجيتارتسا دادعإ قبست يتلا آما عم عب”

 ثحبلا عوضوملا ًاقفو دحاو نا يف ًابعص وأ ًالهس ةدعاقلا رايتخا نوكي دقو
 نإف ًالثم ةيبرتلا وأ ءايميكلاب قلعتي ثحبلا عوضوم ناك اذإف .هتالؤاست ةعيبطو
 تامولعم دعاوق ةمظنأ كانهف .ةحضاو تالاكشإ ببسي ال دق ةدعاقلا رايتخا

 ةيئايميكلا تاصلختسملا ةدعاقك اهمادختسا نكي ,تاعوضوملا ذه يف ةصصختم
 (8781©) ةيوبرتلا تامولعملا رداصم ةدعاقو , " طعستعوا ةهطواعقعاو”*

 ةيعوضوم تاقالع هل ام عوضومب قلعتت هتالؤاستو ثحبلا عوضوم ناك اذإ امأ
 نإف ةرسألاو ةقاطلاو ثولتلاو ةئيبلا نيدايمك 121015 كماتسممسل 1 ىرخأ لوقح عم

 رثكأ يف ثحبلا مزلتسي رمألا نأ ثيح ناكمب ةيمعألا نم نوكي دق ةدعاقلا رايتخا
 ةلدالا مادختسا ىلع هتردقو ثحابلا ةراهم زربت انهو .ةدحاو تامولعم ةدعاق نم

 دعاوقلا وأ ةدعاقلا ديدحت يف ءاوس دح ىلع ةيلآلاو ةعوبطملا تافاشكلاو تارشنلاو

 .ثحبلا ةعيبطل ةبسانملا

 دعاوقل نيعزوملا نم ضعب كلذكو تامولعملا دعاوقل نوجتنملا موقي «ةماع ةفصبو
 ةدعاقلا رايتخا يف ثحابلا دعاست ةيلاو ةعوبطم تافاشكو ةلدأ دادعإب تامولعملا

 .ةبسانملا

 تامدخ تاكرش اهجتنت يتلا ةيلآلا تافاشكلا نأشلا اذه يف رظنلا تفليو

 ةسسؤمو '815”' يفارجويلببلا عاجرتسالا تامدخ. ةكرشو جوليادك ةقيبكلا ثحبلا

 : ©""0يلي ام ةيلآلا تافاشكلا هذه مهأ نمو .(08817/©580)7' ةمظنألا :ريوطت

 ططهلآ 12116 : 241106 ١

 ج05 88599 ٠

 ا«ها1ه 8ظحكأظ 12/16 : (5806 ا ب

 اال



 ةيعمجف «تامولعملا ةدعاق رايتخا دنع اهتاعارم بجي تارابتعا كانه ,مومعلا ىلعو

 ثحبلا وأ رايتخاب ةصاخ تاداشرإ رادصإ ىلع تلمع (4-41) ةيكيرمألا تابتكملا

 .تامولعم ةدعاق يأ يف

 : 230 ام اهتاعارم مزلتست يتلا تاريغتملا مهأ نمو

 .ةيعوضوملا ةيطغتلا ١

 .ةيئاعولا ةيطغتلا "<

 .ةينمزلا ةيطغتلا ب ©
 .ةدعاقلا مجح  ؛

 .ةئادحلا ه

 .ةدعاقلا تدعأ هبجومب يذلا صالختسالاو فيشكتلا ةسايس 1
 .ةدعاقلا ماظنل ةيعاجرتسالا تاردقلا ٠7

 ةغللاب ثحبلا «ننقملا ثحبلا : اهمادختسا نكمي يتلا ثحبلا ينيلاسا حب
 .هرخآ ىلإ ... ةمئاقلاب ثحبلا «ةيعيبطلا

 , "0هلنمع”” ةشابم قئاثولا بلط ةيناكمإ ىدم - 8

 .ةنيعم ةدعاق مادختساب ةصاخلا موسرلاب ٠

 : (ثحبلا ةيلمع) ثحبلا ةيجيتارتسا ذيفنت - 4 -؟

 صخي اميف تارارقلا نم ددع ذاختا دعب الإ ةلحرملا هذه ىلإ ثحابلا لصي ال
 : ةيلاتلا رومالا

 .ثحبلل ةيجيتارتسا دادعإ سل ١

 .هتالؤاستو ثحبلا عوضوم عم متالتت اهنم ةعومجم وأ تامولعملا ةدعاق رايتحنا ل ؟
 هماظن مادختسا يف بغري يذلا ©ملتمع العم407 ةدعاقلا عزوم ديدحت  ؟

 مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم وأ "58©'” ةمظنألا ةسسؤم وأ جوليادك
 ل“ ةينقتلاو

 .اطامعتسا يف بغري يتلا لاصتالا ةليسو ديدحت ل :

 -ك18-



 مدختستو «ةدعاقلل عزوملا زكرب 10888108 08 لاصتالاب أدبت ثحبلا ةيلمعف
 مدع طافافم“ دعُب نع متي ناك اذإ امأ .ًايلحم لاصتالا ناك اذإ فتالا طوطخ

 1 ء1ءءمرصسا ست معلم داتلا لاصتالا تاكبش تامدخ مادختسا نكميف

 طعام 511 ءطنم ع 15 مزرلاب مسقتلاو تايطعملا لسارت تاكبش وأ لع هو

 ىلع سداسلا لصفلا يف شاقنلا روحمتيسو .©816275 طيسولا تامدخ رفوت يتلا

 .تامولعملا دعاوقب لاصتالا مظن

 قيرط نع ثحبلا ةيجيتارتسا ذيفنت ةيلمع أدبت لاصتالا تاءارجإ لامكتسا دعبو

 : نيتيلا نيتيلمع ىلع ةيساسأ ةفصب لمتشت يهو .ةدعاقلا تافلم يف ثحبلا

 5عهمعات ةنيعم ثحب رماوأ نم كلذ قفاري امو ةيثحبلا تادرفملا لاخدإ ١
0 , 

 تادرفملا لاخدإ نم ءاهتنالا دنع ةجلاعملاب ةدعاقلل فيضملا يلآالا بساحلا مايق +

 يف ةدوجوملا تالجسلا ثحابلا مامأ زربت ةدودعم ناوث دعبو .تاميلعتلاو

 .ثحبلا تاحلطصمو قفتت يتلا ةدعاقلا

 ىلع وأ ىرخأب ثحبلا ةيجيتارتسا لدبتسي دقف ةجيتتلاب ثحابلا عنتقي مل اذإو
 ىرخألا دعب ةدحاولا ثحبلا تايجيتارتسا جئاتن نيزخت ىلع لمعي دقو اهليدعت لقألا
 معأ ةفصب ثحبلا ةيلمعو ثحبلا ةيجيتارتسا حاجن ساقيو .اهنيب اميف ةلضافملل

 1عا7684 هتالؤاستو ثحبلا عوضومب لصتت تامولعم نم هعاجرتسا متي ام ىدمب

 ثحبلا رماوأ فيظوت يف ثحابلا ةراهم ىلع هرودب فقوتي اذهو . همم أمم

 ثلاثلا لصفلا صصخ دقو .تامولعملا دعاوق مظنل ةيعاجرتسالا تاردقملاو

 .ثحبلا يف اهفيظوت ةيفيكو ثحبلا رماوأ ضارعتسال
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 ثشلانلا لصفلا

 ينايلوبلا ثحبلا : ثحبلا رماوأ ب '"
 :ةمدقم 7/١

 تامولعملا عاجرتسا مظنل ًاقفو مسرت نأ ثحبلا ةيجيتارتسا دادعإ نيسأ نم
 ماظنلا ةغل ىلإ ثحبلا تايجيتارتسا ةمجرت ىلع ةردقلا ثحابلا دنع نوكت نأ يأ
 هرماوأ وأ هتغل يعاجرتسا ماظن لكل نأ تاقرافملا نمو .هلامعتسا دوي يذلا
 ةمظنأ عم لماعتلل ثحابلا ىلع ريك ًاعبع عضي ام عءوععط ©هرمصقمل5 هب ةصاخلا

 حمسي دحوم ماظن داجيإك ثحبلا رماوأ نينقتل تالواحم ةدع ترج دقو .ةددعتم

 (108ذ16طقعل 81ةءن5ك سوكرام دراشتير ماظنلا اذه لثم ريوطت اولواح نيذلا

 نكمت اهيب «ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولا يف ةصاخ اجاور دجي مل هاجتالا اذه نكلو
 فرعت يهو .ةكرتشم ةغل ينبت نم ةيبوروالا عاجرتساللا مظن زكارم نم ددع

 ةلوهسو ريسيت ىلإ ىدأ ام لكطع ظيجو معدل 0مرصسم 00ص 20 آقصعأله 8ع ب

 .("”!ةيبوروألا تامولعملا عاجرتسا زكارم عم لماعتلا

 ًاجذومن ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف جولياد ماظن حبصأ دقف ءلاح يأ ىلعو
 ماظن امأو (9هجراخو اكيرمأ لخاد عاجرتسالا مظن نم ريبك ددع هب ىذتحا

 مولعلل ريرعلادبع كلملا ةنيدع ا «زرلللا اة: تيلا ت0 تينا ىنطولا عاجرتسالا

 حضويو .«؟)جولياد ماظن نم ةلدعم ةخسن الإ سيل وهف (57©06486) ةينقتلاو
 ةصاخلا اهدعاوقو ثحبلا رماوأ ةلسلس (585)و (”ل١) مقر نالودجلا
 .ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدمب ينطولا عاجرتسالا ماظن يف ثحبلاب

 تامولعملاب ةصاخلا )١8( مقر ةدعاق يف ثحبلل رماوألا هذه مدختستو
 ."”هلعه 81 ةغللا ةيئانث ةيفرط ةيابن ىلع ةيبرعلا ةيفارجويلببلا

 ا



 دق لب «عاجرتسا ماظن يأل ةيساسألا تامسلا مهأ نم ثحبلا رماوأ ربتعتو
 تاردقملاب اهطابترال كلذو .ثحبلا دنع رخآو ماظن نيب ةلضافملل ًارايعم نوكت
 .ثحبلا ذفني يلالا بساحلا لعجت يتلا ةليسولا اهنوكلو .ةماع ةفصب ةيعاجرتسالا

 : امه نيسيئر نيروحم نم اهب علطضت يتلا ةفيظولا يف زييمتلا نكمي هلعلو

 :تنحبلا 1

 .جئاتنلا ةحلاعمو ل ؟

 : للي ام ًالامعتسا اهرثكأو اهمهأ نم نكل .ةديدع يهف ثحبلا رماوأ امأ

 8هماعوم 5ءةععط ينايلوبلا ثحبلا ١

 مرمر ملا 5 ةيبراقتلا طباورلا د #

 0 علل ثحبلا تادرفم رتب “* 

 5عورعأط 1ععزن 01 5عوععاط طال 12ءاهتتلا لمهملا لقحلا يف ثحببلا - :

 يف اهتاقيبطتو اهتيمهأو اهتيهام ثيح نم ثحبلا رماوأ لصفلا اذه لوانتيو
 .ثحبلا ةيلمع

 8مماعوس 5كءعومععات : ينايلوبلا ثحبلا ”/ *”

 يف ةضايرلا ءاملع كا عمر عع 8ظهدهاع لوب جروج ىلإ بسني ينايلوبلا ثحبلا

 تالماعم وأ فورح يف لثمتي يقطنم ماظن وهو .يداليملا رشع عساتلا نرقلا
 : ىلا اهمحأ “00

 01 آ.هعأع ةيقطنملا «وأ»

 ملا آهقأع ةيقطنملا (و»  ؟

 7401 1.هعأع ةيقطنملا هالو +

 دنعف .("9(ثحبلا تاحلطصم تائف نيب ةيقطنم تاقالع لثمت» يهو

 تاقالعب جورخلل ث حبلا تاحلطصم نيب (جيدلا) ةاهاضملا نكمي اهمادختسا

 لك



 )1١”( مقر لودج :
 زيزعلادبع كلملا ةنيدم / ينطولا عاجرتسالا ماظن يف ثحبلا رماوأ ةمئاق

 ةينقتلاو مولعلل

 عاجرتسالا ماظن رماوأ

 يزياجنا
 8عوتم (8)

 ماوماقرب (0)

 6211م

53 

 ونعم

 مععملل (8)

 معامع(م)

 ات

 متزوامورب (8)

 وعل 508مععال

 89عاما (5)

000 

 عمقا (5)

1 

 عيمدمم (ع)

 مادختنالا

 ةرفوتملا تامولعملا دعاوق ىدحإ رايتخال

 تالجسلا وأ لجسلا تايوتحم راهظإل
 ةعجرتسم ا

 فلم يب ةنزخملا برماوألا ىدحإ ءاغلإل
 مئادلا رماوألا

 رماثألا فلم يف رمازألا ةعومجم ظفحل
 تقؤملا

 رماوألا فلم يف رماوألا ةعومجم ظفحل
 مئادلا

 ةنوزغلا رماوألا نم ةعومجم ذيفشل
 تاعومجملا ىدحإ تالجس عبطل

 ةعجرتسم ا

 تامولعملا عاجرتسا ماظسب لمعلا ءايدالا

 مت يتلا تالجسلاب ةمئاق راهظإل

 اهعاجرتسا
 ماا تالجسلا ددع ديدحتل

 ةدحاو ةشاش يف اهراهظإ
 ةقباسلا ثحبلا جئاتن ءاغلإل
 تالجسلا ةعومحم بيترتل

 ققمت تالجسلا نم ةعومجم نع ثحبلل
 تايطعملا دحإ

 «ةرفوتملا تامولعملا دعاوقب ةمئاق راهظإل

 لوقحلا ءامساب ةمئاق

 ماظنلا يف ةمدختسملا رمازألا ةمئاق
 لبق نم ةفرعملا لاكبشالا ةمئاق

 مدختسملا

 رماوالا فلم يف ةنوزخنلا رماوالا ةمئاق

 مئادلاو تلوملا

 ةعابطلا أ راهظالا لكش ديدحتل

 هتعابط دارملا ريرقتلا نع تامولعم الاخدال
 يف اهيلي امو ةاطعملا ةملكلا نع ثحبلل

 ةدعاق يف ةدراولا تاملكلا سوماق



 مل ”) مقر لودج
 ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم / ينطولا عاجرتسالا ماظنب رماوألا دعاوق

 1 رمألا

 كل

 اذبا

 / < طبار >/ < ثحب ةملك >/ <© لقحلا مسا > رمخا رتخا

 : ةظحالم

 (- جا جاءنا ك ءك ال وأ ور < طبارلا
 بجوم حيحص ددع يه ن ثيح

 و

 فلم يف ةنوزملا رماوألا ةعومجم مسا > درتسا درتسا

 مادختسالا ةقيرط

 << تامولعملا ةدعاق مقر > أدبا

 / < لكشلا مقر > / <© ةعومجملا مقر > زربا
 << تالج 1 ددع >

 فلم يف ةنوزحما رماألا ةعومجم مسا > فذحا
 < مئادلا رماثألا

 اع

 اهتزخ دارملا رمزا ةعومجمل يرايتخا مسا > ظفحا
 << تقؤملا رماوألا فلم ىف

 انزخ دارملا رماوألا ةعومج يرايتخا مس ا > د ظفحا

 >> مئادلا رماؤألا فلم يف

 << مئادلا رمادالا

 / < لكشلا مقر , > / <© ةعومجملا مقر 2 عبطا
 << تالجسلا ددع م



 ١-2 مقر لودج عبات

 ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم / ينطولا عاجرتسالا ماظنب رماوألا دعاوق

 بتر

 >> ةدوجوم ةعومج مقر 2 نايب

 روج

 / < لقحلا مسا > / < ةعومجملا مقر > بتر
 << (ن « صو بيترتلا ةقيرط > / << فرحألا ددع >

 يلزانت : ن ,ءيدعاصت : ص

 دعاس

 لكش

3 

 (لوقحلا ءامسأ)ر <ح > دعاس

 (تامولعملا دعاوق) <قح

 مظرفغا رمإألا) <ف>
 (رمازألا ةمئاقر < 1 >
 (ةفرعملا لاكشألا ةمئاق) <ش >

 (ةنوزخما رماؤألا ةعومجم ىوتحم) <مسا>

 < ... لقحلا مقر وأ مسا > / << لكشلا مقر > لكش

 <© ثحبلا ةملك > / << لقحلا مسا > دم

 هل



 نيوكتل ةلادلا ثحبلا تاحلطصم نيب جدلا متي ,ةداعلا يفو .اهتاتف نيب ةيقطنم

 وأ ثحبلا ةرئاد عيسوت ىلإ فدبي كلذو قئاثولا تالجس نم ةديدج تائف

 هنم ًاعزج ربتعي يذلا ينايلوبلا ثحبلاو ةماع ةفصب ىقطنملا ثحبلا بعليو

 لوقلا نكمي هلعلو .تامولعملا دعاوق نم تامولعملا عاجرتسا ةيلمع يف ًاماه ًارود

 ةروصب ولو  دوعت ةثيدحلا تامولعملا عاجرتسا مظنل ةقئافلا ةردقلا نأب

 .ثحبلا يف ةيقطنملا تايلمعلا فيظوت ىلإ  ةيئزج

 .فورحك اهمادختسا ةيناكمإ ىلإ ةفاضإ ةنيعم ًازومر ةيقطنملا فورحلا يطعتو
 ىلع ينبملاو ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدمب ينطولا عاجرتسالا ماظن يفف

 : ةيلاتلا زومرلا ذخؤت جولياد ماظن

 .©0بيترتلا ىلع (ال ءو « وأ) نع ًاضيوعت (- ء« )+ «٠
 ؟ ثحبلا دنع لمعت فيك

 قطنملا ءاملع دحأ وهو 10151 7/688 نف نوج هعضو يذلا مسرلا جذومن حضوي

 , 27ثحبلا دنع 80016328 0672:6015 ةينايلوبلا تالماعملا وأ ينايلوبلا قطنملا لمع

 : يلاتلاك هحرط نكمي جذومتا اذهو

 ةمرامرا
 ص ؛وأ» س مغر ةيقطنملا «وأ»

 ص ةو» س ©©52 7

 كسل



 تحت اهفيشكت ىرج قئاثولا نه نيتتف «ص» و «س» نم لك تناك اذإف

 ريثأت حضوي رئاودلا يف للظملا ءزجلا نإف ءص حلطصمو س حلطصم : نيحلطصم
 لمعي يقطنملا (وأ» لامعتساف .ثحبلا دنع ةينايلوبلا ةيقطنملا تالماعملا فيظوت
 («ص» 3 («س» حلطصملا فيشكتلا دنع تدذحخأ يتلا قئاثولا تائف عاجرتسا ىلع

 يتلا قئاثولا عاجرتساب كلذو ثيحبلا_ زيكرت ىلع لمعي يقطنملا «و» لامعتسا اهب
 دنع نكميف يقطنملا (ال» لماعم امأ .ًاعم «ص» و «س» نيحلطصملا الك تذخأ

 .سكعلا وأ «ص» نود «س» حلطصملا تذخأ يتلا قئاثولا عاجرتسا هلامعتسا

 دنع ينايلوبلا ثحبلا تالماعم فيظوت ةيفيك لوح حيضوتلا نم ديزمو
 ««فيشكت» ةدرفم تيطعأ قئاثولا نم ةئف قباسلا لاثملا يف س نأ ضرتفن ثحبلا

 قئاثولا نم ةثلاث ةئفو «صالختسا» ةدرفم تيطعأ قئاثولا نم ىرخأ ةئف ص َّو
 0 صالختسالاو فيشكتلا يأ «ص» و («س» نيتدرفملا تيطعأ

 : ص وأ س تيطعأ يتلا قئاثولا عيمج عاجرتسا ىلع لمعي «وأ» مادختسا نإف

 تقبس يذلا “7/600” نف جذومن كلذ روص م صالختسالا وأ فيشكتلا يأ

 .هيلإ ةراشإلا

 كفر ةييقطللا وأد

 ىلع يوتحت يتلا قئاثولا عاجرتساب لصتت ةبولطملا تامولعملا تناك اذإ امأ

 نود صالختسالاو فيشكتلا جلاعت يتلا قئاثولا يأ ًاعم ص و س نيحلطصملا

 فظوي يقطنملا «و» لماعمف اعم صالختسالا امإو فيشكتلا امإ جلاعت يتلا قئاثولا

 : اهلمع يلاتلا جذوملا روصيو .ةبولطملا تامولعملا عاجر تسال هذه ةلاحلاو
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 نكميف «صالختسالاب» ةصاخ تامولعم ىلع عالطالا فدحلا ناك اذإو

 : يلاتلا جذوما كلذ روصي اك يقطنملا (ال» لماعم فيظوت

 نقضه
 قئاثولا ةئف كلذكو فيشكتلاب ةصاخلا قئاثولا ةئف تدعبتسا ةلاحلا هذه يفو

 اعف صالختسالاو فيشكتلاب ةصاخلا

 يتلا قئاثولا عاجرتساك ثحبلا ةرئاد عسوي «وأ» لماعم نأ انه ظحاليو

 .(ص آل س) يقطنم داحتا يف نيتدرفملا يد هانعم اذهو .ص وأ س ةدرفملا تيطعأ

 يدؤيو هترئاد ديقي لب ثحبلا قلطي ال يقطنملا «و» لماعمف ىرخأ ةهج نمو

 ىلإ هفيظوت يدؤي قباسلا لاثملل ًاقبط ثيح .ةعجرتسملا قئاثولا ددع يف صقنلا ىلإ

 تدعبتسا انيب .اعم ص و س نيتدرفملا تحت اهفيشكت ىرج يتلا قئاثولا عاجرتسا

 : ص ّو س عطاقت جمد هانعم اذهو .طقف ص وأ س تحت تفشك يتلا قئاثولا

 .(ص]| |[سر

 عاجرتساك .رثكأف رثكأ ثحبلا دييقت ىلإ ًابلاغ يدؤيف يقطنملا (ال) لماعم امأ
 .سكعلا وأ ص نود سا تحت ةفشتكملا قئاثولا

 .يلايلوبلا ثحبلا عم لماعتت رضاحلا رصعلا يف تامولعملا عاجرتسا مظن مظعم

 ثحبلل جذامن انه لوانتنو .عاجرتسالا ةمظنأ عيمج يف ثحبلا جذامن هباشتت داكتو

 ينفارجويلببلا زكر مو جولياد : يه ةيسيئر عاجرتسا ةمظنا ةثالث 3

 ماظن نم جذومن ىلإ ةفاضإ .08817/©50 ةمظنألا ريوطت ةسسؤم يفو (85)

 ج ذاملا هذه حضوتو .ةينقتلاو مولعلل زيرعلادبع كلملا ةنيدعع ينطولا خاجرتسالا

 .تامولعملا عاجرتسا دنع ينايلوبلا ثحبلا وأ ةينايلوبلا تالماعملا فيظوت ريثأت

 دخل



 يف ثحبلل جذامت دروأ يذلا (١؟8) 0-721طانه8 آن يل حئاشت يرتل ًاقبطو

 ©0211/0هل96© لوحجعلا نيمست عوضوم» لوح ةمظنألا نم ددع

 : (80ملاتلاك تناك هجئاتنو ثحبلا ةقيرط نإف 12116م/17ة(ةدلدع

 2411.06 جولياد ماظن

 : ٠١ ةدعاقلا أدبا

 : لوجع وأ لجع رتخا

 :5:8١لجع

 لوجع 78١١:

 عوضوملا نع ًالجس 59 دجوي ١.

 «نيمستلا رتخا

 ًالجس ١55٠١ دجوي

 "ود ١ جيمدأ

 ز)مجس ١١14 دجوي

 ١ ١١4 نم تالجسلا عسبطا

 : 817 ماظن

 اهب ثحبلا بغري يتلا تامولعملا ةدعاق مسا

 لوألا لؤاستلا وهام

 لوجع (وأ» لجع

 امهب ةطبترملا تالجسلا ددع

 لجع : ١845

 ا

 1[ عرصمتممل طصغمانأ

 (1) ؟ ظعونم 0

 (2) 9 5ءاععز (0هل1 هن ل عو

8 0211 (3) 

 01و 1

 (4) 1. 3993 ©0211 ه2 ©2105

 (5) 7 5ءاععأ 1ةناعس 9

0 .262 

 (7) 0هممطتمسع 1 "'ثصل”* 2

4 .63 

 (9) ؟ ممتصان 3/5/1-4

 "1 يرتتم2ل 2مل

 (1) طاع : 61510014 :

02*9)) 

 0911 018 21و

 (3) طرمع. 0عءان15 1

2849 015 



 لوجع : 51١١

 الجس 8815 لوألا لؤاستلا ةلصحم

 : يناثلا لؤاستلا وهام

 : نيمستلاب ةصاخلا تالجسلا عيمج

 الجس 115. دجوي

 ؟ دعب اذام

 ١ ول ”

 ؛؛ه ةلصحلا

 ؟دعب اذام

 ةدعاقلا عزوم رقمب جئاتنلا ةعابط

 +: 0815) ينارجويلببلا عاجرتسالا تامدخ ماظن

 : ةدعاقلا مسا لخدا

 : ةدعاقلل ةينمزلا ةيطغتلا حضوي

 1 9 لؤاستلا وهام

 : لوجع «وأب لجع

 ًالجس ١؟1١1ا/5 ةجيتنلا

 : «نيمستلا» عيمج : يلاثلا لؤاستلا

 هو. ةجيتنلا

 ١لو(؟:

 لجس ه4 4 ةجيتنلا
 1 ةدعاقلا عزوم رمقب عبطا

 -كع

 6102 0219و

 (4) طواوه 3

 ((2ة 9

 ملا اعمل

 (6) 2ءمو : 0

7 02)) 

 2 1١

.0 (8) 

 0ءوانز 1 عمق : 5

9 )0 

 طعم 01112

 1 عتمه عاما مانع

 (1) طماع ةهغةطووع طلوستع : نخل

 (2) 885/0ه]131/1970 - 01. 5

 (3) 5-8115 ءورعاط 200ع-عر1 عج 010117

 (4) 1. هلك 01 0ةلاعو

 (5) 5 عوانلا 6

 (6) 2. "ةغاعم

 (27) 2 عوادالا 0

)8(3.1 2 

 (9) 5عوباغ 44

)10( 20 



 مولعلل زيرعلادبع كلملا ةنيدم : ينطولا تامولعملا ع اجرتسا ماظن

 : "اعل ةيقتلاو

 بساحلا/ 3353 *؟.ه 9 ١

 دقو «ةرم 98 ةرركم ًالجس 88 يف تدجو (بساحلا) ةملك نأ ماظنلا نيب
 ًاقحال هيلإ عوجرلا نكمي يذلا )١( مقرلا تالجسلا نم ةعومجملا هذه تيطعأ

 .اهتعابط وأ تالجسلا هذه ىوتحم راهظإ دنع

 : (ال ءوأ « و) ةينايلوبلا تالماعملا مادختسا

 :لاثم

 : لخدا

 رتويبمكلا وأ بساحلا رتخا

 تشاخلا/ةيع هه فو 0

 رتويبمكلا/ + 30 45 ,٠

 اريل ما ؟؟ 03

 اهتالجس يوحت يتلا كلت يه ىلوألا ,تاعومجم ثالث نيوكتب ماظنلا ماق

 ةعومجملاو (رتويبمكلا) ةملك اهتالجس يوحت يتلا كلت ةيناثلاو (بساحلا) ةملك

 .(رتويبمكلا) وأ (بساحلا) ةملك اهتالجس يوحت يتلا كلت يه ةنلاثلا

 .بيترتلا ىلع (ال ءاوأ ءو) نم ًالدب معجم زومرلا مادختسا نكمي

 س54!



 طموانتسناو 0مء055(22 طباورلا ”/

 نيب طابترالا وأ ةقالعلا ىدم حيضوتل اهمادختسا ىلع قفتي تاملك طباورلا

 فرح لوأ نم ةقتشم افورح ًاضيأ ذخأت دقو .ثحبلا تادرفم نم ىرخأو ةدرفم

 .ةملكلا يف

 يه له ضعبب اهضعب ثحبلا تادرفم طابترا ىدم حضوت طباورلاو»

 سفن يف مأ ؟ ةرواجتم طرشلاب سيلو لقحلا وأ ةلمجلا سفن يف مأ ؟ ةرواجتم

 2 ”)(ةلمجلا

 مدختست كلذ عم ابنكلو «صوصنلا عاجرتسا ف ةيسيئر ةفصب مدختستو

 ةينايلوبلا تالماعملا عم بنج ىلإ ًابنج يفارجويلببلا ثحبلا تايلمع يف ًاضيأ
 8255 ماظن 1 جولياد ماظن مادختسا دنع لاخلا وه 1ك 80هماعوو ع5

 يف ثحبلا تامدخ عيزوت ىلع امتامدخ موقت يتلاو هةلئامملا ةمظنألا نم اهريغو

 .ةيفارجويلببلا ريغو ةيفارجويلببلا تامولعملا دعاوق

 ًازومرو ًالاكشأ ذخأت انوك يف «ةينايلوبلا تالماعملا» نع «طباورلا» فلتختو
 يف ةجيتنلا سفن يطعت اهنكلو «تامولعملا عاجرتسا مظن فااليخال ًاقبط ةعونتم

 اميدؤت يتلا فئاظولا نأ يأ .ةيفارجويلببلا تامولعملا عاجرتسا دنع تاالاحلا ضعب

 .ةهماشتم طباورلا هذه

 : اهمهأ نم يتلا طباورلا نم ًاددع مدختسي لاخلا ليبس ىلع جوليادف
 ل ّ كات لو

2 
 كل كا وأ مون

 «ةيسمشلا ةقاطلا» نع تامولعم ىلع لوصحلا ىلإ فدهي ثحبلا ناك اذإف
 ةينايلوبلا تالماعملا مادختسا عم ةيسمشلاو ةقاطلا : نيتدرفملا نيتاه لاخدإ نكميف
 نكلو «يقطنملا (و» لامعتسا قيرط نع ةيسمشلاب ةقاطلا حمدي ناك .(الء و٠ وأ)
 ؛الإ»* أ "االاط“" «طبار» لامعتسا نكمي هنإف ةقد هي ثحبلا لعج ديرأ اذإ
 نيتدرفملا ىلع اهيف لمهملا لقحلا يوتعي يتلا قئاثولا عيمج عاجرتسا دنع ًاضيأ
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 تالماعملا لامعتسا اَنيب .«بكرم حلطصمك» نيترواجتم ةيسمشلاو ةقاطلا

 ةدرفم اهب ترركت يتلا قئاثولا عاجرتسا ىلع لمعي دق طباورلا نودب ةينايلوبلا
 .نيترواجتم ةرورضلاب سيل ةيسمشلاو ةقاطلا

 قئاثولا عاجرتسا ىلإ يدؤي كلذ نإف 220” “2068” طبار لامعتسا دنع امأ
 لقحلاو ةلمجلا سفن يف ةيسمشلاو ةقاطلا نيتدرفملا ىلع لمهملا لقحلا يوتحي يتلا

 .ةرواجتم طرشلاب سيلو

 نيتدرفملا نيب لصفت ىتلا تاملكلا ددع ديدحت ىلع ثحابلا لمعي دقو

 عاجرتسا متي كلذبو .ةيسمشلا (59) ةقاطلا لمعتسي نأك ,هالعأ نيتروكذملا
 لصفي ال ةدحاو ةرم ولو نيتدرفملا نيتاه اهب ترركت يتلا صوصنلا وأ تالجسلا
 .تاملك سمخ نم رثكأ امهنيب

 عاجرتسالا ماظن نم 33 5 «طباورلا» هذه ةفيظو انه ض رعتسن فوسو

 ةعزوملا ةكرشلا يهو 11630 122غ (نعماتهل لارتنس اتيد دمو نادل حا يفارجويلببلا

 ناتصصختملا 1115” و “218775” اهرهشأ نم يتلا ةيصنلا تامولعملا دعاوقل

 طباورلا ضارعتسا ىلإ ةفاضإلاب اذه .ةينوناقلاو ةيفحصلاو ةيرابخالا تامولعملا يف

 .ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدمب ينطولا عاجرتسالا ماظن يف ةمدختسملا

 1815” طباورلا ينارجويلببلا عاجرتسالا تامدخ

 نيترواجتم : ةيسمشلا (40]) ةقاطلا ملل" ى)

 لقحلا وأ ةلمجلا سفن : ةيسمشلا (ا8(8/1) ةقاطلا  “اقاط“* مر

 ةلمجلا يف سيل : ةيسمشلا (54141) ةقاطلا “5مل” مر

 حلظاللك, 1ظالتك: 8120 ©دأم 0عماعدل طبا ورلا : لارتنس اتيد دم تامدخ

 نيترواجتم : ةيسمشلا 09818/1(202) ةقاطلا 288/1

 سمخل نيترواجتم ريغ : ةيسمشلا (©785/5) ةقاطلا مهقلك م

 تاملك
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 الك يف نيترواجتم ريغ : ةيسمشلا (5//08)  ةقاطلا 3/5 م

 نيهاجتالا

 : ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم : ينطولا عاجرتسالا ماظن

 امهنيب سيل نيترواجتم : ةيسمشلا (د)  ةقاطلا (مد) ١١(4

 5 ىرخأ ةدرفم

 بكرم حلطصم

 لقحلا وأ ةلمجلا سفن : ةيسمشلا (/مج)  ةقاطلا (ج) 4(

 نيترواجتم ةرورضلاب سيلو

 1اس عهأأ59 : ثحبلا تادرفم رتب 4/ نإ

 تالجسلا ةعومجم ىلع عالطالا بولطملا ناك اذإ ثحبلا ةدرفم رتب متي دق

 ثحبلا تادرفم لك سيل نكلو .نيعملا لقحلا يف ةدرفملا رذج ىلع يونحت يتلا
 ثحبلا دنع “580168 ةدرفم رتب نكمأ قباسلا لاخلا يفف  رتبلل ةلباق
 نكلو ,ةناعمتسم و “84” : ةيلاتلا تادرفملا ىلع يوتحت يتلا قئاثولا عاجرتسال

 يف اهتغيص نع “60815” ةدرفملا اهتغيص فلتخت اهنأل “08165 لوجع ةدرفم رتبت مل

 .عمجلا

 هذه نأ الإ .ثحبلا تادرفم رتب دنع ةصاخ زومر مدختست «لاح يأ ىلعو

 زمرلا مدختسي جولياد نأ دجن قباسلا لاثملا يفف .رخا ىلإ ماظن نم فلتخت زومرلا
 “528” اني “42” وناعم رمرلا مدختسي 08811-5820 ماظنو 521160 7 2“

 52468 5 لثم هسفن ضرغلل 5 الودلا ةمالع 5 زمرلا ىنبتي

 ةدعاقلاك ةيبرعلا تامولعملا دعاوق نم عاجرتسالا دنع ةقيرطلا هذه مدختستو
 «ةيبرت» ةدرفم رتب نكمي ثيح .ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدمب )١6( مقر
 تادرفملا ىلع اهيف لمهملا لقحلا يوت ي ىتلا قئاثولا عيمج عاجرتسال 6 ب رث» يلاتلاك

 غ5



 قئاثولا عاجرتسا نكمي ترتب اذإ ؛ملع» ةدرفم كلذكو .(ةيوبرت «يوبرت «ةيبرت)
 .(لا :.”ايعلع «يملع عاملع .ملع) : يلاتلاك ةدرفملا هذه رذج مضت يتلا

 تامولعملا دعاوق يف ثحبلا بيلاسأ : لمهملا لقحلا يف ثحبلا ه/ ”

 ىلإ لصت دق 536145”* لوقحلا نم ةعومجم نم تانايبلا دعاوق ةلكيه نوكتت

 ماظن وأ جوليادك .تامولعملا عاجرتسا ةمظنأ ضعب يف ًالقح نيعبرأ براقي ام

 لوقحلا مهأ نمو .ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدمب ينطولا عاجرتسالا
 : لي ام

 .ةقيثولا ناونع ١

 .نيفلؤملا وأ فلؤملا مسا ؟

 .ءاعولا عون

 :نييشيلا تح

 .رشنلا خرات  ه

 .ةقيثولا ةغل ا 5
 .ةيعجرملا تاداهشتسالا ددع ٠7

 1015 طغ 5 تافصاولا 550

 .(جولياد يف) 11 ةفرعملا تافصاولا -8

 .ةقيثولا صلختسم ٠

 :ضصيخلا دش

 دانسإلا متاوق نم ةقتشملا تافصاولا نم تامولعملا دعاوق تافاشك نوكتتو

 ةلادلا تادرفملا نم كلذكو .تاعوضوملا سوؤر مهاوقو زئاكملاك ةيعوضوملا

 قيرط نع ةدعاقلا يف ثحبلا ةداع متيو ءاهصنو اهصلختسمو ةقيثولا ناونعب

 هيف ثحبلا داري يذلا لقحلا نييعت مزلتسي رمألا نإف كلذك رمألا مادامو .اهفاشك

 وأ ناونعلا لقحب وأ تافصاولا لقحب دام ثخبلا يقي. له .ةدرفملا نع

 .ءانثتسا نود لوقحلا عيمج يف ثحبلا قلطي وأ «ةقيثولا صن وأ صلختسملا



 تادرفم ديدحت بحاصي نأ بهي ةداجلا ثاعبألا ءارجإ دنع .مومعلا ىلعو

 عاجرتسالا ماظن موقي لقحلا مسا لامهإ دنعو .لمهملا لقحلا نييعت ةلادلا ثحللا

 ميس [5 .لمهملا لقحلا لحم لحتل ًاقبسم ةفرعم لوقح نم ددع وأ لقح نييعتب
 .تامولعملا دعاوقب ثحبلا بيلاسأ ةشقانم دنع هحيضوت

 : تامولعملا دعاوق يف ثحبلا بيلاسأ !/ ه/

 .مدقتلل ةرشابم ةجيتن اذهو «ةددعتم قرطب تامولعملا دعاوق يف ثحبلا مي

 اذه رهاظم مهأ نمو .ةثيدحلا تامولعملا عاجرتسا مظن ىلع أرطيو أرط يذلا

 لوقحلا لصت دق يتلا تامولعملا دعاوق مظنل ةيعاجرتسالا تاناكمإلا .مدقتلا

 .ةانطز664 563568 يعوضوملا ثحبلا عبطلاب وه ثحبلا بيلاسأ مهأ نكلو

 : امه نيمسق ىلإ مسقنيو

 ١ كمه العلل !لهءوطتاقمب 5ءمعطتس# : ديقملا ثحبلا تتولد ,

 .ةيعيبطلا ةغللاب ثحبلا وأ 52667621 5ءومعطنه# : ردنا كتحجبلا ةننولسأ ب“؟

 ةعيبطو ثحبلا عوضوملا ًاقبط دحاو نأ يف هتيدودحمو هتيمهأ اهنم لكلو
 راشأ 6 فقاوملا ضعب يفو .كلذل ًاقفو رخآلا ىلع امهدحأ لضفي دقو «هتالؤاست
 ءارجإ دنع نيبولسألا نيب عمجلا رمالا بلطتي ).١948( 110076: 850 رفوه
 ,000تحبلا

 0ههاممللعل 70 مطسلفتال :٠ ديقملا ثحبلا بولسأ ؟١/ هع
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 يتلا ةدعاقلاب صاخلا فيشكتلا ماظنب «ننقملا» ديقملا ثحبلا بولسأ طبتري

 مت يأ : ةننقم فيشكتلا ةيلمع تناك اذإف .ةددحم تامولعم نع اهيف ثحبلا داري

 قيسنتلا ةقباس ىعوضوم دانسإ ةمئاق وأ 1عوهانكالك ربكم مادختسا

 د اس



 آمر ٠8/04 قابسلا جراخ فيشكتلاب ًانايحأ فرعي ام وأ 27ع-200101113660 1 علق

 دنع اهنيعب تافصاولا وأ تادرفملا هذه مادختسا دنعو , 006 ه2 2مم عا (1عجبم)

 لقحب ثحبلا ديق هنأل .ديقملا ثحبلا عبتا ثحابلا نأ لوقلا نكمي ثحبلا

 .هقلطي م و تافصاولا

 وأ لقحلا نييعت قيرط نع كلذ ىلإ ةفاضإلاب ثحبلا ديقي نأ نكمي ؛كلذ عمو
 اهصن وأ ةقيثولا ناونع يف ةلادلا ثحبلا تادرفم نع ثحبلاك ,ةلمهملا لوقحلا

 .سكعلا وأ ؛«تافصاولا لمح نود

 8مم 5ءدمعطتم# رحلا ثحبلا بولسأ "/ هإ م

 عاجرتسا يف ةيعيبطلا ةغللا مادختساب ًاضيأ فرعي رحلا ثحبلا بولسأو

 بولسألا اذهل ةيرظنلا سسأآلا مرطألا هللادبع دمحم روتكدلا شقانو .تامولعملا

 ناميلسلا يلع نكمت اهيب .23"!ةيبرعلا ةغللاب تامولعملا عاجرتسا يف هتاقيبطتو

 تاذ تاعوضوملا نمض ةيبرعلا ةغللاب عاجرتسالا صئاصخ ةشقانم نم عنيوصلا

 نإف اذل .2' ؟اةيبرعلا ةغللا يف تامولعملا عاجرتساو ليدابتلا تافاشكب ةقالعلا

 .ةيضقلا هذه الوانت نيذللا نيردصملا نيذه ىلإ عوجرلا هنكمي ءىراقلا

 اهعاذ ةقيثولا صن ىلع داتعالا ىلع بولسألا اذه ةفسلف موقت مومعلا ىلعو

 .ًالثم زئاكملاك تافصاولا مئاوق ىلإ عوجرلا نود ثحبلا تادرفم رايتخا دنع

 .صنلا كلذ عاجرتسال لخدمك اههامعتسا نكمي صنلا يف ةلاد تادرفم نإف هيلعو

 طمكأ ©0070178164 قيسنتلا قحاللا ثحبلاو فيشكتلا مساب ماظنلا اذه فرعيو

 ةلادلا تادرفملا نع ثحبلا دنع مي اذه قيسنتلا نأل , 120 عاكتمع ةهل 5ءةمعطتس8

 كمر »0ئ5 18 قايسلا تادرفم فيشكتب ًاضيأ فرعي وهو ؛ثاحبألا ءارجإ ءانثأ

 , ممل اقل

 .اهاخدإو ةلادلا ثحبلا تادرفم نييعتب ثحابلا موقي بولسألا اذه ينبت دنعف

 تاللجسلا ددع 20588 طاع ةدعاقلاب تايلمعلا فلم زري تادودعم ناوث دعبو

 -5ا/



 لقح مث تافصاولا لقحب ًاءدب ةدعاقلا لوقح عيمج يف تادرفملا هذهب ةطبترملا

 ثحابلا نيعي دق ةراشإلا تقبس او .صنلا وأ صلختسملا لقح ًاريخأو ناونعلا

 وا ناونعلا يف ثحبلاك «ةلادلا تادرفملا نع هيف ثحبلا دوي يذلا لمهملا لقحلا

 نيب ام ثحابلا عمجي ةقيرطلا هذببو .سكعلا وأ تافصاولا نود صخلتسملا

 .رحلاو ديقملا نيبولسألا

 : تايدودحمو تازيم

 : ديقملا ثحبلا أ

 وأ تادرفملل اهتقباطم نم دكأتلاو ةقدب ثحبلا تادرفم رايتخا بجي ١

 .تامولعملا ةدعاقب ةصاخلا تافصاولا مظن ةينب نمض ةلخادلا تاحلطصملا

 .ةفلتخم تائجبب تادرفملا ضعب ذخأت دقف .ةئجهتلاب ةيانعلا بجي  ؟

 ةبسن نأ ةسارد تتبثأ دق 2,6ءاكامم ةقدلا لماعب رحلا ثحبلا هليثم نع زاتي <

 10١/. ةبسنلا هذه تغلب ذإ ءرحلا ثحبلا بولسأب ةنراقم /,9 غلبت ةقدلا

 يف تغلب انيب 2/15 ديقملا ثحبلا يف تغلب دقف 86©هلا ءاعدتسالا لدعم امأ

 ,2300/9»م رحلا ثحبلا

 :رحلا ثحلا ب

 ةنسن نأ" كيِحت .عوضوملاب ةقالع ا تسيل تامولعم عاجرتسا لاهحا كانه ١

 .كلذ ىلإ ةراشالا تقبس اك ديقملا ثحبلاب ةنراقم ةيلاع 86681! ءاعدتسالا

 لصت مل يتلاو ةديدج تاعوضوم نع ثحبلا دنع بولسألا اذه لضفي ل ؟
 .زناكملاك يعوضوملا دانسإلا مارت ىلإ اهتادرفم
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 عبارلا لصفلا
 تامولعملا دعاوق

 :فيرعت 4

 تامولعملا نم ةعومجم نع ةرابع انأي 812 6ةكع تامولعملا ةدعاق فيرعت نكمي

 هذهو , 200“ ة[دعطتسع عمل طلع عمدا ًايلا ةءورقم طئاسو ىلع ةنزخم و ةمظنم

 مظنتلاو عمجلاو رايتخالا ثيح نم ةصاخ تاجلاعم ىلإ ةداع عضف تامولعملا

 اهعاونأب يلالا بساحلا ةطرشأك ةيلآلا ةجلاعملل ةلباق طئاسو ىلع اهرخ ًاريخأو
 , كمرمصدعا طلكع (©) رزيللا ةطرشأ ىلع او ةفلتخلا

 نم كانهو .ةيئاصحإ ةيمقر وأ ةيصن وأ ةيفارجويلبب نوكت دق تامولعملا هذهو
 ثيح نم 1034 ظةصاعو تامولعملا كونبو 12200255 تانايبلا دعاوق نيب زيع

 يل ماش يزت راشأ 6 تانايبلا دعاوقف .ةئف لك اهب علطضت يتلا فئاظولا

 دعاوق يأ .اهفئاظو يف ةيفارجويلبب وأ ةيعجرم امنأ ىلع الإ رظني دق (1945)
 رظني دق انيب «ةروشنم تامولعم ىلإ 870 ال566 ينابنلا ديفتسملا ليمت ةلاحإ تانايب
 تامولعملاب ديفتسملا دمت اهنأ يأ .اهفئاظو يف ةيردصم ابنأ ىلع تامولعملا كونب ىلإ

 76081 ةيصنلا تامولعملا دعاوقك ةبتكملا ةرايز ىلإ ةجاحلا نود اهسفن ةيردصملا
 , اللمع ةيمقرلا تامولعم ا دعاوق وأ 1006255

 ةنيعم ةجاح نيب ةمئاوم ةيلمع وهف دعاوقلا هذه نم تامولعملا عاجرتسا امأ

 يلك لكشب ةبولطملا تامولعملا ىلع يوتحت دق يتلا تامولعملا دعاوقو تامولعملل

 .”يرج وأ

 تحبصأ ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيملعلا اهتيمهأ دايدزاو تامولعملا ومن عم

 ته ع



 يف لثمتي جتملاف .اهكلبتسي نم اهو اهعزوي نم اهو اهجتني نم اهل ةيراجت ةعلس
 يف لثمتي كلهتسملاو رخآ زكرم وأ ةهج اهالوتت دق عيزوتلا ةفيظو اهيب رشانلا

 ءىراقلا نيب طيسولا رودب موقت يتلا تامولعملا زكارمو تابتكملا وأ ءىراقلا
 دعاوق وغنو روطت عم ًاريثك ريغتي مل يديلقتلا موهفملا اذه .فلؤملاو رشانلاو

 اوحبصأ عاومممصتع طيطاتئطتمه ينورتكلالا رشنلا روطت عم نورشانلاف .تامولعملا

 وأ ؛ةيملع وأ ةيراجت ءاوس ىرخأ ةهج يأ كلذكو تامولعملا دعاوقل نيجتنملا نم
 اذه ينو !1ةءطلمع 2 ءملهطاع هع ًايلآ ةءورقم طئاسو ىلع رشنلا نم نكمتت ةماع

 : هانم 8. ظةطع رهاب سلأ لوقي

 ''خرجرن 0: عدمت ونود 00م9 ءءانصع 1222 16 ![ةعطتسع 220316 1هررن 2ءملتنعع5

 , 2508 2313685عق5**

 هتمظنأو يلآلا بساحلا روطت ىلع ًاساسأ مئاقلا ينورتكلإلا رشنلا روطت ربتعي ذإ
 ىتحو ةيداليملا تانيتسلا علطم ناك و.تامولعملا دعاوق روطتو روهظل ةيادبلا ةطقن

 دعاوق ءاشنإ يف طقف سيل .«”!ةيلاعفلا هذه روطت يف ةمساجلا ةرتفلا اهفصتنم

 ءدوعي كلذ لعلو .دعاوقلا هذه نم عاجرتسالا ةمظنأل ًاضيأ امنإو تامولعملا
 لعلو .لاحم ا اذه يف ةدئارلا عيراشملا ضعبل ققحت يذلا حاجنلا ىلإ :ةيساسأ ةفصب
 ا ةيكيرمألا ةيموقلا ةيبطلا ةبتكملا عورشم وه ًاحاجن عيراشملا هذه رثكأ

 .يكيرمألا سرغنوكلا ةبتكمو آئطءةنز' 06 816لتءمع

 رلدم مساب دعب اميف تفرع يتلا اهتدعاق جاتنإ نم تنكمت دقف ىلوألا امأ
 ماع يف نيديفتسملل امتامدخ تضرعو ةيداليملا تانيتسلا لئاوأ يف “'305طآ8”

 تاعفدلاب ثحبلا ماظن ىلع موقي ةدعاقلا هذه يف ثحبلا ماظن ناكو .( 234
 ةيادب عماد حبصأ نأ ثبلي مو , 1 8ونعط- ظ4هلع ةعوععطتسع'* ب فرعي ام وأ

 .ًامدقت عاجرتسالا مظن رثكأ نم ةيداليملا تانيعبسلا

 )1486© 7878 ب فورعملا اهعورشم نإف يكيرمألا سرغنوكلا ةبتكم امأ

 ةسرهفلا تانايب جاتنإ نكمأ ثيح .اريثأت اهرثكأو تالواحملا مهأ نم ربتعي

 ناكو ©0854 ©212108 تاقاطبلا ماظن نع اضوع ايلا ةءورقم ةطرشأ ىلع ًاينورتكلا
 , 0 ماع يف كلذ



 نم اهريغو تامولعملا زكارمو تابتكملا هابتنا ةركبملا تاروطتلا هذه تتفل دقو
 دعاوقل ةنماكلا تايناكمإلا ىلإ رشنلاو تامولعملاب ةطبترملا ىرخألا تاسسؤملا

 ىتح ريصق تقو الإ ضمي ملو .اهب ةلصتملا ىرخألا تايلاعفلا ىلإو تامولعملا
 ثحبلا حبصأ ىتح ةيداليملا تانيعبسلا ةيادب ذنم تامولعملا دعاوق تمنو تروطت
 ىلع بعصي دق يتلا ةماها تاعانصلا نم اهب ةلصتملا تايلاعفلاب كلذكو اهب

 وهلا لالخ نم ةقيقحلا هذه كاردإ نكمي هلعلو .ةلوهسب اهب ماتلا ماملإلا ناسنإلا
 دعاوق ليلد يف درو دقف .اهماجحأو اهدادعأ ثيح نم تامولعملا دعاوقل عيرسلا
 456 غلب دق اهددع نأب م١ نا ماعل طزرءعئمروب ه4 همهلتلصع 02869565 تانايبلا

 ىدعتي ال ددعلا اذه ناك انيب .ةهج .١95٠ يلاوح لبق نم اهجاتنإ متي ةدعاق

 حضويو .()سسؤم 77١ يلاوح اهجاتنإب موقي .م١٠48١ ماع يف ةدعاق ٠
 تانيناغلا دقع لالخ ام نيجتنلاو تامولعملا دعاوق ومن )41١( مقر لودجلا

 ىلإ امتالجس لصت تامولعملا دعاوق ضعب نإف مجحلا ثيح نمو .ةيداليملا
 ,6طعستعول ىطوائدعاك (هق) ةيئايميكلا تاصلختسملا ةدعاق انزحخأ ولو .نييبالملا

 يف لجس ”ا6ر..٠ يهاضي ةدعاقلا هذه لإ فاضي ام ةيمك نإف .لاثمك
 , (ة0ءاعلا



 )١-4( مقر لودج

 تامولعملا دعاوق روضطت

 000 نيجتنملا ددع دعاوق ددع ةنسلا

 تامولعملا دعاوقل تامرولعملا
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 ةطرشأل ةينيزختلا ةردقلا تارملا تاعمب قوفت يتلا ةفثكملا ةينيزختلا ةردقلا تاذ

 ©-8061 رزيللا ةينقت ىلع ةطرشألا هذهب عاجرتسالا ماظن موقيو .يلالا بساحل

 طعرومصمل 2مم عع ةيوركياملا ةيصخشلا تابساحلا ىلع لمعي يذلا 0

 حتفو تامولعملا زكارمو تابتكملاك نيديفتسملا لبق نم ًاماتها روطتلا اذه يقلو
 نيجتنملا عم واستم ردقب تامولعملا دعاوق يف رشابملا ثحبلل ةيناث ةانق مامأ .بابلا

 هذه يمدختسمل ةصاخ تامدخ نومدقي اوءدب نيذلا تامولعملا دعاوقل نيعزوملاو

 السل



 يلاعلا مادختسالا تاذ تامولعملا دعاوق نم ريثكلا جتني الغم جوليادف .ةطرشألا

 مساب جمانربلا اذه فرعيو .ثحبلا تاهاجتا ةبكاومل كلذو رزيللا ةطرشأ ىلع

**115 0101 12141.00" , 

 : تامولعملا دعاوق عاونأ ”/ 4

 .ةلتخم اياوز نم اهنيب زييملا نكميو تامولعملا دعاوق نم ةددعتم ًاعاونأ كانه

 دعاوقو 1[ ور تعم 5 ةيعجرملا تامولعملا دعاوق كانه ةفيظولا ثيح نمف

 يطغي ام كانه ةيئاعولا ةيطغتلا ثيح نمو 501116 1325635 ةيردصملا تامولعملا

 وأ بتكلا وأ تارمتوملا ثاحبأ وأ عارتخالا تاءارب وأ .تايرودلل ةيملعلا تالاقملا
 يف ةصصختدلاو ةماعلا دعاوقلا كانه ةيعوضوملا ةيطغتلا ثيح نمو .مللا .. ريراقتلا

 نم تاريغنملا. هذهب ةطاحإلا نإف كلذل .ةزيمملا تاعوضوملا نم ددع وأ عوضوم

 .ثحابلا لبق نم اهكاردإ مزاللا تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تايساسأ مهأ

 : ةيعجرملا تامولعملا دعاوق /” /١

 وأ بوتكم ردصم ىلإ ةلاحإلا يأ «ةلاحإلا تانايب دعاوق» ب ةئفلا هذه فرعت

 : ©" ”)نيمسق ىلإ مسقنتو .نيعم صخش وأ ةسسؤم
 ثحابلا ليحت يتلا 8زطانموءهمطتء 86[82ةكءق ةيفارجويلببلا تامولعملا دعاوق ١

 .ةروشنم تامولعم ىلإ
 ىلإ ديفتسملا ليحت يتلا رع مأ ةلاحالا تامولعم دعاوق ١

 .ةروشنم ريغ تامولعم

 : ةيردصملا تامولعملا دعاوق ؟”/ ”/ 4

 اهسفن ةيردصملا تامولعملاب ثحابلا دوزت تامولعملا دعاوق نم ةئفلا هذه

-864- 



 : نيتيسيئر نيتثف ىلإ مسقنت يهو .ىرحخا رداصم ىلإ هتلاحإ نع ًاضوع

 حئسصعمتع 8625(22ع5 ةيمقرلا تامولعملا دعاوق ١

 , 1عدءانتق1 2635[28ع5 لماكلا صنلا تامولعم دعاوق  ؟

 ةيئاعولا ةيطغتلا ثيح نم تامولعملا دعاوق نم جذامن ضارعتسا متيسو
 .اهتقرعم ثحابلا نم بلطتي يتلا تاريغتملا مهأ نم اهرابتعاب ةيعوضوملاو

 : ةيئاعولا ةيطغتلا 4/ 4

 ريراقتلاو تالاقملاو بتكلاك تامولعملا ةيعوأ عيمج تامولعملا دعاوق

 نم دحاو عونل ةيطغتلاب درفني اهضعب نأ الإ .حلا .. ةيعماجلا لئاسرلاو ةينفلا

 ةدعاق كلذكو «ةيوبرتلا مولعلا يف ةصصختملا 8810 ةدعاق الثمف .ةيعوالا

 امهلثمو .تامولعملا ةيعوأ عيمج يطغت ةيسفنلا مولعلا يف ةصصختملا طووتعطم 116

 زيزعلادبع كلملا ةنيدم لبق نم اهجاتنإ متي يتلا ةيدوعسلا ةينطولا تامولعملا دعاوق

 هذهو .ةريثك يهف ةيعوألا نم ادحاو اعون يطغت يتلا كلت امأ .ةينقتلاو مولعلل

 : اهنم عون لكل ةلثمأ

 ةدعاق

 ةدعاق

 ةدعاق

 ةدعاق

 ةدعاق

 ةدعاق

 ةدعاق

 ةدعاق

 ةدعاق

 .ةينقتلاو مولعلا / تايرودلا تاللاقم يطغتو 5ع 5ءةععا

 ةيعاتجالا مولعلا / تايرودلا تالاقم ىطغت 50121 5 5ءومعط

 .ةيناسنإلاو
 1م عمت ةألهدقأ 10ءووزءاةغ هم مطوع ةيعماجلا لئاسرلا تاصلختسم

 .ةاروتكدلا لئاسر يطغتو

 .ةينفلا تاساردلاو ريراقتلا يطغتو 5

 , 00م 1 عر عم عع 5ةمععو 120غ تارمتؤملا ثاعنأ

 ب كلا ىطغتو آع/ 1ع

 .ةيسيئر ةفصب فحصلا يطغتو 5

 , الث هج10 مدعم [ملعأ عارتخالا تاءارب

 , 710210 طةلعمأ5 آهن ]2165+ عارتخالا تاءارب

 -626ل-



 : ةيعوضوملا ةيطغتلا ه/ 4

 : ةيفارجويلببلا تامولعملا دعاوق  ١/ه/ م

 ا تامولعملا زكارمو تابتكملل ةبسنلاب تامولعملا دعاوق مهأ يه ةعفلا هذه

 نإف «ةيخيراتلا ةيحانلا نمو ءًاراشتناو ًاددع تامولعملا دعاوق عاونأ رثكأ لازتال اهنأ

 ةيداليملا تانيعبسلاو تانيتسلا يدقع يف اهجاتنإ مت يتلا تامولعملا دعاوق مظعم

 دقع علطم عمو .ةينقتلاو مولعلا ةيساسأ ةفصب يطغت تناك و .ةيفارجويلبب تناك

 راشأ اذه يفو .ةيناسنإلاو ةيعاتجالا مولعلاب دادزي ماعهالا ذخأ ةيداليملا تانيناغلا
 مت / لقح دوجو نالا بعصلا نم» هناب هدمها ظعمتعطعا ةصل 1طمسصقم [!ةعمم

 .2""!«دعاوقلا نم ددع وأ ةدعاق يف هتيطغت

 نيتعومجب ىلإ ةيعوضوم ا ةيطغتلا ثيح نم تامولعملا دعاوق مسقت نكمي هلعلو
 : نيتيسيئر

 .ةماعلا وأ ةعساولا ةيعوضوملا ةيطغتلا تاذ تاولعملا دعاوق ةعومجم أ

 لوقحلا نم ددع يف وأ نيعم لقح يف ةصصختللا تامولعملا دعاوق ةعومجمل ب

 .ةيملعلا

 دعاوق مهأ ضعب نم جذامت (41) مقر ىلإ (؟45) مقر نم لوادجلا زربتو
 .اهتاماتها ىلعأ ينارجويلببلا ثحبلا لثمي يتلا وأ ةيفارجويلببلا تامولعملا

 هك



 (5-4) مقر لودج
 ةيقتلاو مولعلا يف ةصصختم تامولعم دعاوق

 أ ةيعوضوملا ةيطغتلا مديتعافلا مسا

 ةينقت 0 ةدعاق

 ةلسدنه 600112110 ةدعاق

 تايضاير 12111 ةدعاق

 ءايزيف 5مل ةدعاق

 ةينقت طوعالمو 5نعمعع 6 ةدعاق م

 71 عءاطصم]هعزن مثلو( 3ع[5

 ةينقتو مولع 50ه 5عونعط ةدعاق 1

 ةينقتو مولع 50116 5ءلعمعع © ةدعاق ل 4

 1 ءءطصماهوات (551)

 ةيلا تناساج وم ةدعاق ع 4#

 ةيلا تابساح 8انوتم عود 5025 ةدعاق 0

 ةنيلا-:تتابس ات ا ا ةدعاق تا

 هم 5عءعورعط

 - هاععمجر ه6 0ملتمع 2ة(ة6ةكعق, 1990 : ردصملا

 - 2ز210ع 23:25356 ©3:2108, 8.

 هال



 (4-) مقر لودج

 ةيجوليابلاو ةيبطلا مولعلا يف ةصصختم تامولعم دعاوق

 أ ةيعوضوملا ةيطغتلا ةدعاقلا مسا 01 لسلسم
 م ا سلا

 بحط "'11ءلل مع” ةدعاق د 1

 بجو طري ععرماو ةدعاق تع

 ةيجولياب مولع 8ز1ووزو عع علب ةدعاق تيب

 ءانييعيك 0م 5ءوععط ةدعاق تيس

 ةلدص 1م مص خأ هصقسأ ةدعاق ك8

 213113 ءان 1 ءنل ه5

 مولعو ضي رمت الن روألع ي ةمصاذعل 11عداغل ةدعاق تما 55

 بلص 11مم [1عدلاط ةدعاق ا

 م6513 عاك

 بلط 6 طتصت عقل كطقاعةعا5 ةدعاق مقرا

 ةيجولياب مم ولع آن[ 50ه عمعع ه5 ةدعاق ت18

 مولعو بط 50 5ءعوععط ةدعاق تك

 ةيجولياب
 ةيجولياب مولع ةدعاق ل 18120635

 سس مزئمعموزن هأ 0ماتمع 12:8طةكعو, 1990 : ردصملا

 - 21516. 22:86هوع ©2[ة!هع, 1988



 (4-4) مقر لودج
 مولعلا يف ةصصختم تامولعم دعاوق

 ةيعارزلا

 | ةيعوضولل ةيطغلا | 0 ةدعاقلا مسا ديما
 ةيعارز مولع مع ةدعاق 7

 ةيجولياب مولع 810وز5 طرأ ءربو ةدعاق تشد

 ةيزذغت 036 ىطوانة ع5 ةدعاق 52
 ةيذغألا ةينقت 100مل 5ك عمعع © ةدعاق 20

 1 ععاطب مطوع ع5

 مولعو ةعارز 50و عورعط ةدعاق 2+

 ةيجولياب

 ب طزرءعءامل هلآ 0ماتمع 2ة:ةطقكعو, 1990 . ردصملا

 ب 0أة165ع 2230356 ©2:ةلمع, 8.



 تتبع

 [لبلس

 (4ه) مقر لودج

 ةدعاقلا مسا

1154 

 آاطروتإل آن عنان

216 

 50عزوأ 5ع 5ءدعط

 115 2هأ ءهل ثكطوا ع5

 طال ةطانعع ع !1ععاععأ

 5001ه عزعول كطؤامةعاك

 طوزنعطم آس

105 1100111 

 م5وؤوءاهخ1 15د ''الآش''

 ممعملعدم آنئأع ع

11151017 

21025 

113112511611 215 

 ةيناسنإلاو ةيعاتجالا مولعلا يف ةصصختم تامولعم دعاوق

 مح
 ةيعوضوملا ةيطغتلا

 تامولعمو تابتكم

 تابتكم

 ملعتو ةيبرت
 ةيسناسنإو ةيعاتجا مولع

 خسيرات

 عامجا ملع
 عابجا ملع
 سفن ملع
 بدأو تاغل

 خراتو ةراضح

 لامو داصتقاو ةرادإ
 ةرادي ةرادإ

 ب 0 6معامرإل 0, 0ماتمع 2(22طةكعك, 1990 : ردصملا

 - 0ز210ع 0336356 ©ةاهلمع, 88.

 مس



 (؛س") مقر لودج
 ةيلآ تافاشكو ةيفارجويلبب : تامولعم دعاوق

 ةدعاقلا مسا

 8همزع زم طءامأ

 80هملع 8 علعجب 150 عا

1 16 

 60م0

 ال1 1عزن © ةغه1هع/ 0ملانمع

 انلوطعط أمغعنم 1 ه1

 معماملتعدأ لععع6ممإل

236255 01 102:20256 

 آجةن1 1مل عع

5 :2815 

 *'5120”* 10262635ع 1202“

060 

 فقالا

 ١ ةيعوضوملا ةيطغتلا

 بتك / ماع

 بتك / ماع
 تامولعملا ةيعوأ عيمج / ماع

 تايالولا ةموكح تاعوبطم / ماع

 ةيكيرمألا ةدحتملا

 بتك / ماع
 تايرود / ماع

 ماع

 جولياد/ يلآ فاشك (جولياد)
 885 / يلا فاشك

 5296© / يلا فاشك

 يفارجويلبب قفرم ماع

 يئارجويلبب قفرم ماع

 - طلرءعئمجر هأ 0ماتمع 22:2طوكع, 990 : ردصل ا

 - 212168 23136ة5+ ©ة(ةلمع, 988.

 كال



 (مبا) مقر لودج
 لامعألا ةرادإو ةرادإلا يف ةصصختم تامولعم دعاوق

 مآ / 1215011 2

 تهت

 م

 1هءءاوص 120غ ع عمر مازن مطواعةعا5

1131128121] 20115 

 ب 113168 1292136356 ©031310ع, 1988. رد ملا

 5مهانتعع 25(22ة525 ةيردصملا تامولعملا دعاوق ؟/ ه/ 5

 ىلإ ًابنج ةقيحألا ةنوآلا يف ةلهذم ةعرسب روطعت دعاوقلا نم ةئفلا هذه تأدب
 نم ددع رفاضت ىلإ دوعي كلو لعلو .ةيفارجويلببلا تامولعملا دعاوق عم بنج

 : يتآلا اهتمدقم يف .ةينقتلا تار

 .ىلآلا بساحلا لامعتسا فيلاكت ضافخلا
 نيزختلا ةمظنأ روطت دعب ةصاخ تامولعملا نيزخت فيلاكت ضافخلا ل

 , (©2) ةيرزيللا

 ىلإ  فاطملا ةياهن يف  ىدأ ام ينورتكلإلا رشنلا تايلمع يف عسوتلا
 عم بنج ىلإ ًابنج حلدعطتمع 1[ع202ط]16 10م2 ةءورقملا خسنلا قيوست ةيناكمإ

 .ةعوبطملا خسنلا

 .لاصتالا فيلاكت ضافخلا

 نم ةيفارجويلببلا تانايبلا دعاوق عم ةنراقملاب ةيلاع اهفيلاكت لازت ال كلذ عمو
 دقو .ةيعوضوم ا ةيطغتلا ثيح 50 ةدودح لازت ام يهو .مادختسالاو دادعإلا ثثيح

 نيناوقلاو ةفاحصلاك ةماعلا ةفصلا تاذ تاعوضوملا يف ةماع ةفصب تحب
 روهمج اهمدختسي يتلا ةيئاصحالا تارشؤملاو ةلدألو ده تايئاصحالاو

 .ةيداصتقالا ةيحانلا نم ًالوقعم اهدوجو رارمتس اعجي يذلا رمألا .عساو

 نيتيسيئر نيتعومجم ىلإ مسقنت هذه تامولعملا دعاوق نأ ىلإ ةراشإلا تمت دقو 7

 , 121 626255 لماكلا ى صنلا تامولعم دعاوق ل ١

 معلم 035 ةيمقرلا تامولعملا دعاوق  ؟

 تالا ع



 : دعاوقلا هذه مهأ نم جذامن (9-4) مقر لودجلاو (؛44) مقر لودجلا زرييو

 (4-) مقر لودج

 ةراتخم ةعومجم : ةيئاصحإ ةيمقر تامولعم دعاوق

 حا سسصعمع 2(122طققعو

8 
 ةيعوضوملا ةيطغتلا ةدعاقلا مسا لسلسم

 ةيئاصحإ ةيلام تارشؤم دقنلا قودنص تامولعم دعاوق ةعومجمإ ٠١

 (13/1) ودا

 ةيئاصحإ ةيلام تارشُؤ يلودلا كنبلا تامولعم دعاوق ةعومجمإ 5١

 11/014 8دصأع

 0[2عمم5 26[123وعو :- ا ا

 داصتقاو لام لودلل ةيداصتقالا تاؤبنتلا ةدعاق

 ةمدقتملاو ةيمانلا

 داصتقاو لام ةيداصتقالا تارشؤملا ةدعاق

 تالمع تالمعلا فص لدعم ةدعاقاس

 تالمع م1225 هرءاوم ظاءعطقسعع ل2غ8طه5عقأ-_ همه

 داصتقا ةدئافلا راعسأ ةدعاق] 5
 ال همعإن لد 1ع 2ع

 داصتقا ةيلودلا نويدلا تانايب ةدعاقأ ا

 داصتقا تالمعلا نم طايتحالا تانايب ةدعاق] م

 ةيبنجألا

 ةراجت مهسألا راعسأ تانايب ةدعاقأ- 8

 تادنسلاو

 ةراجحت علسلا تانايب ةدعاق | ل ٠

 ةراسجحت | علسلا راعسأ لبقتسم تانايب ةدعاقأ ا

 ةيوجلا طوطخلا

  طارعءممب وأ 0داتمع 226ةطة5ع 1990 .: ردصملا

 كل“



 (9-5) مقر لودج
 ةراتخم ةعومجم : ةيصن تامولعم دعاوق

 1 ءدحانقا 1222955

01 25- ١ 

 1 0ع امم 2200 8ةطلع

 طع لل. ال. 1اعك 01

 4ووؤ0عأ26عل 2:عوو م 16

  3ملعابو 8لعأ

 الان/ 1 عا

  9عداد [1

  5110آل/

 © هرد مز ءعطعمولالع ©01ع

 814علأ دل ]هانئ صقل5

 مس عمت عدت نط عسا ءهأ 3

 500 ءغإن*5 طعاطلةال

 لون 52215

 11مل 8ك معدد ©- | ذر
 فايبر

 معمل م

 1ع 5من عع ا

 ]دوال 10م5 ل ءدنك/ 5

 1[ عاول الهلا 5عطال1 ءعو

 تامولعملل ينرعلا كنبلا

 ةيبرعلا تارامالا (يبد)

 لآ تي ب لا
 ا

 دقن 14

 | ةححيفكالا ةليطغتلا
 اح

 ملبعإ / راجصأ

 مالعأإا رابخأ

 لمن عا ةرادإ

 ةيلود ةراجتو ةسايس

 ةيداصتقت راجخأ

 ةيداصتقاو ةيلام رابخأ

 طسوألا قرشلا

 راساأو رييراقت

| 
 ب مزءعععموزن و( 0ماتمع 28(ة4طقععك, 1990 ردصملا

 - نمتمو 0ماتمع : خم 1ماععمهأتمم اه طع ل4

 01 1[م1مممه( 168, 1987

 دكا



 : ةيدوعسلا ةينطولا تامولعملا دعاوق ”/ ه/

 تانيناغلا لئاوأ ذنم تامولعملا دعاوق جاتنإ ناديم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تلد
 تأدب يتلا ةسسوملا (168057) ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم ربتعتو .ةيداليملا

 ةبوتكملا ةيعْألا ىلع تامولعملا دعاوق جاتنإ رصتقاو .اهدوقت لازت امو ةكرحلا هذه

 كلذ رييغتو .ةيبرعلا تاعومجملل ةيلالا ةجلاعملاب ةطبترملا ةينفلا لكاشملل ةينيتاللاب

 اهريغو ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم تنكمت امدنع م1984 ه4.54١ ماع ذنم

 ةيبرعلا ةرفشلا داتعال ةجيتنك عاجرتسالا ارب بيرعت نم ةيدوعسلا تابتكملا نم

 تامولعم ةدعاق زيهجت نكمأ ثيح (1982-7485140/449)3 تامولعملا لدابتل ةدحوملا

 .©"؟0(ةيبرعلا) ةينقتلاو مولعلل ةينطولا ةيفارجويلببلا تامولعملا ةدعاق» ىمست (ةيبرع

 يف اهءاشنإ متي يتلا تامولعملا دعاوق (811) و )41٠١( مقر نالودجلا زربيو

 تاساردلاو ثوحبلا زكرمو ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم ةطساوب ةكلمملا
 .ةيريخلا لصيف كلملا ةسسؤم / ةيمالسالا

 ضعبب جورخلا اننكمي نيلودجلا نيذه يف ةدراولا تانايبلا ضارعتسا لالخ نمو
 : يلاتلاك تاظحالملا

 .مظتنم ريغ ةيفارجويلببلا تامولعملا دعاوق ثيدحت ١
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 .ادودحم لازي ال
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 .ثيدحتلاو ةيعوضوملا ةيطغتلا ثيح نم تامولعملا دعاوق
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 (تاءارجإلاو تانوكملا) : تامولعملا ةدعاق ءاشنإ 5/ 4

 0ورهمهمعهتك تانوكم ىلع ةيفارجويلببلا تامولعملا دعاوق ءاشنإ موقي

 يه ةيماسأ

 مظن ىلإ ةيوركياملا ةيصخشلا تابساحلا نم جردتي يلا بساح ماظن س١
 مدختستو 11211: 3100ع 001م5 ضارغألا - نس ةيبكلا ىلالا بساحلا

 .اهتجلاعمو تامولعملا نرخ ضارغأل

 22 طهمع 181جم2 ععيمعللا ذالكاعات5 (108115) تانايب دعاوق ةرادإ ماظن 5

 وأ فذحك اهتنايصو تامولعملا ةدعاق ءاشنإ اهنم ةددعتم ضارغأل مدختسيو
 عاجرتساك ىرخألا تاجلاعملا هجوأ معد ًاريخأو تانايبلا حيحصت وأ لا
 نم ديقعتلاو ةلوهسلل ةبسنلاب تانايبلا دعاوق مظن جردتتو 2'*)تامولعملا
 وأ 581475 وأ 08817 لثم ًاديقعتو ًاروطت اهعاونأ رثكأ لإ ه8ظدك#

 . 'اطدطاآذ]آ00**

 ةدعاق فادهأل اقفو اهميظنتو اهعمجو اهرايتخا يرجي 8212 (تامولعم) تانايب +

 .تامولعملا

 , 820 ال5615 نويئابن نوديفتسم  ؛

 .اهلبقتسم يفو ةدعاقلا ءانب يف يسيئرلا رودلا (تامولعملا) تانايبلا بعلتو

 يف اهليمحت ىلإ اهرايتخا نم ءادتبا ةنيعم تاجلاعم ىلإ تانايبلا هذه عضخأ كلذل
 تامولعملا دعاوق ءانب يف لمعلا ريس تاوطخ مهأ نمو .يلآألا بساحلا
 : لي ام ةيفارج و يلببلا

 ماظن وأ ةدعاقلا فادهأ عم قفتت يتلا قئاثولا تالجس وأ قئاثولا رايتخا ١
 .تامولعملا

 .اهتالجس وأ قئاثولا قيما 4

 ةداع مدختستو .نيعم فيشكت ماظنل ًاقفو اهتالجس وأ قئاثولا فيشكت ل *
 عيرسلا فيكشتلا ماظن مدختسي دق .يعوضوملا دانسإلا ماوق وأ رئاكملا
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 صنو ناونع نم 120011005 تافصاولا دتتسي يذلا ©ننعاع 1

 ةنئقم تاحلطصم ىلع دمتعي يذلا ننقملا فيشكتلا ىلإ ةفاضالاب ةقيثولا
 طرععممملتسفغ60 ب ف رعي 5 وأ «ووم]1عل 70ءوطان]ةتال 00 بسم

101 

 .فيشكتلا ةسايسل ًاقفو هلامهإ وأ طقا26: قئاثولا ىوتحم صيخلت  ه .كلذل ةدعم تاراتسا يف فيشكتلا ةيلمع ءارج نم ةجتانلا تانايبلا يزف ح4
 ًازيح لجس لك يطعيو .لجسلاب اهل ةددحملا لوقحلا يف تانايبلا لاخدإ 5

 .(ةقاطب) هب ةصاخ
 .امتدوجو فيشكتلا تاءارجإ ةءافك ةبقارم ٠
 .ريرحتلا ةءافك ةبقارم م

 .تامولعملا نيرخت

 .عاجرتسالاو ثحبلل ةزهاج تامولعملا ةدعاق نوكت اذببو
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 ةيلوح .«ةيبرعلا تاعومجملا ةحلاعم يف يلآلا بساحلا مادختسا براجت» .ليمج حلاص دمحم ,روشاع ل ٠٠

 6.78 ص ص .ها1.5/14.6١ ١. دلجم .تامولعملاو تابتكملا

 بساحلا مادختسا ةودن تايلاعف نمض يقلأ ثحن) «تامولعملا تاكبشو دعاوق» يلع دمحم .ناساطلا - 14

 عيبر 75 نم ةرتفلا لالخ ضايرلا ةنيدمب ةدقعنملا ةيدوعسلا تامولعملا زكارمو تابتكملا يف يلآلا
 .؟ ص .مه1.5١ رخآلا

 ةعابطلل عاعشإلا راد .ةرهاقلا .ايجولونكتلاو مهافملا : تامولعملا مظن .ديعسلا دمحم .هبشخ ٠
 .586 ت5 ص اص .١ة4ال

 تسأل ة سبا



 سماخلا لصفلا

 تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نوعزوملا

 :ةمدقم /ه

 نوكت دقو .ةصاخ زكارم وأ تاهج تامولعملا دعاوق يف ثحبلا ةحاتإب موقت
 هلثمت لوألا هاجتالاف .ةيراحت ريغ نوكت دق وأ حبرلا ىلإ فدهم ةيراجت تاهجلا هذه

 ةيموقلا ةبتكملاو يكيرمألا سرغنوكلا ةبتككم يناثلا هاجتالا لثمت انيب ؛جولياد ةكرش
 .ةلئاملا تاسسؤملا نم اهريغو ةيكيرمألا نييئايميكلا ةيعمجو ةيكيرمألا

 لي م ةفلتغ ءامسأب ةيبنجألا تاباتكلا يف نوعزوملا ءالؤه فرعيو

 5عورعا 5مل ءعو : تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخ د

 0ملتمع /ءملم55 : تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخ وعزوم ل ب

 11056 050ماماع[5 “'5[1105'' : تامولعملا دعاوقل ةفيضملا ةيلالا تابساحلا هج

 .عيزوتلا ةيلمعب ءافتكالا وأ تامولعملا دعاوق ج جاتنإب زكارملا هذه موقت دقو

 ةدعاقلا جتنت 00 كانهو .اه ةجتنملا تاهجلا نم عيزوتلا قح رجأتست نأك

 ةيعمجو ةيكيرمألا ةيبطلا ةبتكملا .هاجتالا اذه لثمتو .تقولا سفن يف اهعزوتو

 .ةيكيرمألا ةدحنلا تايالولا يف 1811508” نوسليو ةكرشو ةيكيرمألا نييئايميكلا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم هاجتالا اذه لثمت اهيب

 ةحاتإ ىلع لمعتو ةينطو تامولعم دعاوق جتنت يتلا ةيسيئرلا ةهجلا يه يهو .ةيدوعسلا

 عاجرتسالا ماظن» مسأب فورعملا يعاجررتسالا اهحمانرب لالخ نم اهم ثحبلا

 , 200811 همهل هعامنعوول كربدنعسم (8885) «ينطولا

 سيل ةدرطم. تادايز ةيداليملا تانيناهلا دقع نم ةريخألا تاونسلا تدهشو

 ثيح .اه نيعزوملا دادعأ يف ًاضيأ لب اهماجحأو تامولعملا دعاوق دادعأ يف طقف

 .2"الاعلا ءاحنأ عيمج يف ًاعزوم (140) ىلإ ماع لولحب ددعلا اذه لصو

 تالا



 لالخ تامولعملا دعاوق عيزوت تايلاعف روطت )١-5( مقر لودجلا صخليو
 .ةيداليملا تانيناثلا دع

 (ه١1)مقر لودج
 تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نيعزوملا ددع روطت

١99/١ 

 ١و4

 002 ١ومدا/م؟

 "1 ١وم5/ م

 ففي ١وىمل/ م:

 مدا 1/١١

 25 ١05

 ه4 ١ ا

 ههه ١58/4

 ن5 8 !١

١8 

 مزر وعم 0غ 0ملتصع 2غ335عور 1990. : ردصملا

 الاكل



 (ةماغ المر - تافولعلا ادعارق ف ثحبلا تاما يعزرم ؟ 8 (ةماع حمالم) : تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخ وعزوم ؟/ ه

 ةماع تامسو عالم يف تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نوعزوملا كرئشي

 131دتم رة مدع 0010 مان عك ضارغألا ةددعتم ةيلا تابساح مظن تت

 , 81056 00ممانا6؟ تامولعملا دعاوقل ةفيضملا تابساحلا

 مساي فرعي

 ىأ , 22ه طوكع 114م2 ععمتعما 5الذاعتلك (881/15) تانايب دعا وق ةرادإ مظن 5

 هله علطضتو , 1م هرم هانمم 1111672 5 تامولعم عاجرتسا مظن

 : © ابنم ةددعتم فئاظوب مظنلا

 .(تامولعملا) تانايبلا ةدعاق ءاشنإ -أ

 اهحيحصت وأ اهفذح وأ تالجسلا ةفاضإك ةدعاقلا ةنايص ب

 .ةماع ةروصب ةدعاقلا نمأو

 .ةدعاقلا نم تامولعملا عاج رتساك ىرخألا تالا اعملا هجوأ معد اج

 : ينآلا اهرهشأ نم لعلو .جاربلا هذه نم ةريبك دادعأ قاوسألا يف رفوتتو

 ةكرش لبق نم «ةيداليملا تانيتسلا فصتنم يف رّوط يذلا جولياد ماظن أ
 .(؟ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا يف 100611664 ديهكول

 ةمظنألا ريوطت ةسسؤهم هتروط يذلاو 2088171“ ماظن مس ب

 , 12ه عءامممس عسا 00مم وخنمد (51000

 عاجرتسالا تامدخ ةكرش لبق نم مدختسملا 65155”' ماظن لاج

 مدختسي كلذك و , ظلطانمععدمطلع 8ظعامتععول 5عاععم (825) يفا رج ويلببلا

 جيلخلا ةقطنم يف ةيملعلا ثاحبألل يتيوكلا دهعملاب تامولعملا زكرم لبق نم

 .يلرعلا

 ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم / ينطولا عاجرتسالا ماظن د

 ةنيدملاب بّرع نأ دعب ءجولياد ماظن نم ةروظم ةخسن وهو .(8057)

 .220019/ ماع ذنم

 تسلا



 ثاحبألا زكارمو تابتكملا نم ددع يف مدختسي يذلا سيسيانيم ماظن  ه
 لصيف كلملا ةسسؤمب ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم لثم .ةيدوعسلا

 .ةينطولا دهف كلملا ةبتكمو ضايرلاب ةماعلا زيزعلادبع كلملا ةبتكمو ةيريخلا

 دقو .نيعزوملا ءالؤمب ةصاخلا ةيلآلا تابساحلاب امتزخ متي تانايب دعاوق ل *

 تاهجلا نم اهراجئتسا متي دق وأ عزوملا جاتنإ نم دعاوقلا هذه نوكت

 زيهجت مي .لاوحألا لك يفو .عئاشلا وه ريخألا هاجتالا اذهو .اه ةجتنملا

 ماعلا لكيلا عم مئالتتل 36,مدهة/1188 تامولعملا دعاوق تانايب ليدعتو

 .زكارملا هذه اهعزوت يتلا دعاوقلا تافلمل

 ةروصب تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نيعزوملاب لاصتالا نكمي ل 4

 لاصتالا تاكبش قيرط نع وأ .فتاملا طوطخ قيرط نع ةرشابم
 ةعئاشلا ةقي رطلا يهو 71ءاهعمرتسل ان ءهغلمو 81غ 1ك ةيسكتلتلا

 مزرلاب مسقتلاو تايطعملا ليسارتل ةماعلا تاكبشلا قيرط نع وأ لامعتسالا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب طيسولا تامدخك 2201 511ءطدتلع ةلاعسو

 .تالاصتالا ةرادإ - فتاهلاو ديربلاو قربلا ةرازو اهرفوت يتلاو

 يسكتلتلا لاصتالا ةكبش قيرط نع ًالثم جوليادب لاصتالا نكميف هيلعو
 «ةلئامم ىرخأ ةكبش قيرط نع وأ “'24113/87”' ب ةفورعملاو هب ةصاخلا
 ©هطاع 8 سلرياو دنأ لبيكو ,781.8387 و 701887 تاكبش لثم

 .اه ارقم نيرحبلا ةلود نم ذختت يتلا 15

 .نيعزوملا عم ةقبسم تابيترت تامولعملا عاج رتسا مظن مادختسا بلطتي ل ه

 تالاصتا ةكبش قيرط نع ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب امإ كلذو
 .مزرلاب ممسقتلاو تايطعملا لسارتل ةماع ةكبش وأ ةيسكتلت

 يف ةنرخلا تامولعملا دعاوق مادختسا ءاَقل ةنيعم موسر نوعزوملا ىضاقتي س5

 .عباسلا لصفلا يف ةيضقلا هذه شقانتسو .ةيلالا مهتابساح

 ال



 (تامدخلا) : تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخ وعزوم ”/ ه

 نيدايم يف كلذو .نيكرتشملا عيمجل ةماع تامدخ نوعزوملا ءالؤه رفوي
 ربكأ بذج يف مهاست يتلا رومألا نم كلذ ريغو بيردتلاو لاصتالاو ثحبلا
 .نيكرتشملا نم ددع

 : لي ام تامدخلا هذه مهأ نم لعلو

 : ثحبلا ناديهم ١

 0دلتمع ةءةعءاطتم8 تامولعملا دعاوق يف رشابلا ثحبلا ٠

 1 ام هور معالم 5عومعط تامولعملا دعاوق ّق عجارلا تحيبلا ٠

 (521) تامولعملل يئاقتنالا ثحبلا

 عما ما ةيراجلا ةطاحالا تامدخ .٠

 كديسمفعأ طاكع ةرزيلملا صارقألا تامدخل ٠

 صاخلا مادختسالل تامولعم دعاوق ءاشنإ

 .ةهجوم تامدخ رفوي جولياد ًالثمف : تائفلا ضعبل ةصاخ تامدخ ٠

 سكدنا جدلون قيرط نع “805” ةيوركياملا تابساحلا يمدختسمل

 10013 160لقع 120

 : لاصتالا ناديم ؟

 .ةيداعلا فتاملا طوطخ قيرط نع لاصتالا ٠

 ةعئاشلا ةقيرطلا يهو ةصصختم تاالاصتا ةكبش قيرط نع لاصتالا ٠

 ةيداصتقالاو

 كلتمت جولياد ةكرش ًالئمف .مهب ةصاخ لاصتا تاكبش نيعزوملا ضعبل ٠

 نكلو .جوليادب اهقيرط نع لاصتالا نكمي يتلاو 4111815 ةكبش

 .هسفن تقولا ف ىرخأ تاكبش مادختسا نكمي

 أل 8 تع



 : بيردتلاو مادختسالا ناديم

 هتاينقتو ثحبلا رماوأ لوح "60ه هيصعمةانمص" تارشنو هلق رادبإ +

 .ةعونتملا تامولعملا عاجرتسا مظن مادختسال ةمزاللا

 تاهجلا دادعإ نم نوكت دقو تامولعملا دعاوق ضعبل زناكمو ةلدأ رادصإ

 اه ةجتنملا

 جتني جولياد ًالثمف .عزوت يتلا تامولعملا دعاوقل ةيلآ تافاشك دادعإ ٠
 فاشكلا جتنت (885)و يفتاهلا ءاجرتسالا تامدخو .''139028-0811ا6“'

 ''طحتح بست (50©) ةمظنألا ريوطت ةكرشو . 885/005 مساب فورعملا

 يف اهتاليثمو تافاشكلا هذه ىلإ نوثحابلا ًاجليو .8458 1215“

 تانايبلا ةدعاق رايتخا يف مهتدعاسمل .ةرورضلا دنع ىرحألا ةمظنألا

 معأ ة ةروصب ثحبلا تادرفم رايتخا دنع كلذكو ثحبلا تالئاستل ةمئالملا

 يفتاغا لاصتالا قيرط نع ةشابمللا ةدعاسملا ٠

 ىلع تامولعملا يئاصخأو تابتكملا ءانمأك نييئابدلا نيديفتسملا بيردت ٠

 نيثحابلل ىرخألاو ةنألاو نيب تارود ةداع دقعتو .عاجرتسالا مظن مادختسا
 مظنلل ةيعاجرتسالا تاردقملل ريوطت وأل ايدعت يأ يرجي امدنع وأ نيئدتبلا

 : تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نوعزوملا :/ ه

 نكلو مال ءاحنأ عيمج يف ًاعزوم <45 ىلإ مهددع لصو ةراشالا تقبس اك

 يل مهنم و وه تايالولا ىف ةصاخ ةفصبو .قوسلاب ءاَلَو نم ةليلق ةئف مكحتت كلذ عم

 .نابايلاو ابور وأو ةيكيرمألا ةدحتلا

 ثالث ةيسيئر ةروصب اهبطقتست يفارجويلببلا ثحبلا نيدايم يف ةيكيرمألا قرعبا#
 ةسسؤمو (8185) يفارجويلببلا عاجرتسالا تامدخو ج جولياد يهو .ثحبلل تاكرش

 ةدحتملا تايالولا يف ريغتت تأدب ودبي اك ةعزنلا هذه نأ الإ .60© ةطلطنلا ريوطت

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا جراخو لخاد مه ةسفانم زكارم زوربل ثلذو ,ةيكي رمألا

 .ةينابايلاو ةيبوروالا عيزوتلا زكارم اميسال

 بالكل



 ءقييتك هوجو نم هذه عيزوتلا زكارم نيب زييم لا نكمي ءصصختلا ثيح نمو
 نع ًاعزوم زيمب يذلا اهاوتسمو ةيعوضوملا ةيطغتلاو عزوم لا تامدخ يثحبلا لاجناك
 : نيعزوملا نم ةزيمتم عاونأ ةثالث كانه يثحبلا لاحملا ثيح نمف ءرخا

 .ينارجويلببلا ثحبلا تامدخ وعزوم ١

 .ةيصنلا تامولعملا دعاوقب ثحبلا تامدخ وعزوم  ٠؟

 .ةيئاصحلإلا وأ ةيمقرلا تامولعملا دعاوقب ثحبلا تامدخ وعزوم * 

 تامدخو جوليادك ةيثحبلا تالاجملا هذه نيب نيعزوملا ضعب عمجي دق نكلو

 .885 يفتاحلا عاجرتسالا

 تابتكملل يجولونكتلا ريرقتلا مّسسق دقف عزوملل يعوضوملا راطإلا ثيح نم امأ
 نيعزوملا ةيكيرمألا تابتكملا ةيعمج هردصت يذلا ةطءةمال 7ءطصماووإب عموما

 : ©"امه نيمسق ىلإ ةيعوضوملا ةيطغتلا ثيح نم ثحبلا تامدخل
 , ةانلان-ل1ئ صان مهمل 5ءمبذعع5 ةعساولا ةيعوضوملا ةيطغتلا زكارم ١

 , ةليضعأاع ةانطز ءعأ 021 ءداعل 562165 ةصصختملا ةيعوضوم لا ةيطغتلا زكارم  ؟

 مظعم يف تامولعم ةدعاق 5074 عزوي يذلا جولياد لوألا هاجتالا لثمو

 ةيئايميكلا تاصلختسملا تامدح يناثلا هاجتالا لثمب اهيب 2")ةيملعلا تاصصختلا

 , 0طغعسصتعمل كطوانوعأاو 5عدابأ مو

 تامدخل نيعزوملا مهأ نم ةعومجم (ه) و (ه؟) مقر نالردجلا زرييو

 ةيمقرلاو ةيصنلا : ةيفارجويلببلا ريغو ةيفارجويلببلا تامولعملا دعاوق يف ثحبلا
 انثا اهعزوي يتلا تامولعملا دعاوق ددع (ه4) مقر لودجلا حضوي انيب .ةيئاصحاإلا

 .نييملاعلا نيعزوملا مهأ نم ًاعزوم رشع

 الالا]



 (ه )مقر لودج
 يفارجويلببلا ثحبلا تامدخل نيعزوملا مهأ

 ةيفارغجلا ةقطنملا

 ةيكيرمألا ةدححلا تايالولا ا

 ةيكيرمألا ةدحنملا تاياللا (818:5) ينارجويلببلا ءاحرتسالا تامدخ

 ةيكيرمألا ةدحتلا تايالبلا 50/088871 ةمظنألا ريوطت ةسسؤم

 ةيكيرمألا ةدحنلا تايالولا و1“

 تنابايلاو ايناخأو

 (ةيكيرمألا ةيسعلا ةبتكملا) نيالدم

 )عطا 1001**

 ةيكيرمألا ةدحتلا تايالبلا

 ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا (ح مي ه) ةيئايميككلا تاصلحتسملا تامدح

 ملل[ 018

 151 1"عم عطا ح11 ن1

 عدم / 55

 مخ1خ 5148 راتسا ايد

 معظمملا0)ل ال80  يالرفلا نومافرب

 11-814158 نيالاويلب

 ان 8511 كك

 '' ملام اكنأ

 211/11 يديمد

 ةينقتلا»  هادعنلا زيزعلا دبع كلما ةنيدم

 م6255

 تامولعملا ينرعلا كثنبأ

 مط 1م مدصهأتمم ظفصلع

 دج ةدعساو

 ةعساو

 ةينفتلاو مولعلا : ةعساو

 : ةيئقتلاو مولعلا

 ءاتيميكللا

 ةيجوليابلا مولعلاو بطلا

 [نطرومعرب 2مل 1عطممامورن ظعممع / خاخ 1990 - ردصملا

 -كالكطس



 (ه#) مقر لودج
 ةيمقرلاو ةيصنلا تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نيعزوملا مهأ

 ةيفارغجلا ةقطنملا

 ةيمريلا رابحألاو ةفاحصلا | ةيكيرمألا ةدححلا تايالولا | 5
 نيياوقلا | ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا | 5
 ةعساو | ةيكيرمألا ةدحنلا تايالرلا | 6
 ةيداصتقالاو ةيلاملا رابحألا اعنا | 580811

 ةيلاملا تانايبلاو رابخألا ةيكيرمألا ةدححلا تايالولا ورنا ]06و 5

 ةيداصتقالاو
 ةيراجتلا تامولعملا | ةيكيرمألا ةدحتملا تاياللا | 220537
 ةسربلا راجألا ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا طع 501

 ةيمويلا رابخألا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا النان/ 17
 ةيمويلا رابخألا | 2 ةيكيرمألا ةدحنملا تايالرلا | 28718 55

 تانايبو تامولعم ادتك |. ؟زل م7 م45

 ةيئاصحإ
 اهنم :ةددعتم تالاحجم يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايانولا مهتم هع5مان عك !الع.

 تالسعلاو ثادئسلاو مهسألا (م110
 ةيداصتقالا تارشؤملا ةيكيرمألا ةدحنلا تايالولا ممط رعد لعل ع

 ةئيبلاو ةقاطلاو .ةيلاملاو | ةيكيرمألا ةدحنملا تاياللا | 650
 ةصاخ ةفصبو تالصاوملاو

 ناريطلا

 ةيداصتقاو ةيلام رابحأ م0 5
 معاما علما عما 5

 انطون ؟ءءطممامورب هعممرأ, 1990 . ردصملا

 الو
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 سداسلا لصفلا

 تامولعملا دعاوقب لاصتالا مظن

 :ةمدقم 5

 ةليسو ملاعلا نم ةدعابتم ءازجأ يف ةدجاوتملا تانايبلا دعاوق مادختسا بلطتي
 1ما عمر ءلتقتال طيسولا ديفتسملا وأ عدل انؤءء يفابعلا ديفتسملا طبرل ةمئالم لاصتا

 11056 فيضملا يلالا بساحلاب تامولعملا يئاصخأ وأ ةبتكملا نيمأك الو#«
 أزجتي ال ار لاصتالا تامدحو حاربو مظن ربتعتو .تامولعملا دعاوقل ©20مالاع؟
 ىدحإ دعت لب , 8625(22ع 5ءةعءعطتم8 تامولعملا دعاوق يف ثحبلا ةيئقت نم

 .ةماع ةروصب ةمدخلا هذه ةيسيئرلا تانوكملا

 كلذ دوعيو «لبق يذ نع ًاروسيمو ٌالهس حبصأ دق تامولعملا دعاوقب لاصتالاف

 مدقتلا اذه .تامولعملاو تالاصتالا يللاجم يف ةنيدحلا ةينقتلا تاروطتلا نم ددع ىلإ

 اهريغو تالاصتالا ناديم يف ةزيمم تامدخو تاقيبطت ىلإ مجرت نأ ثبل ام ينقتلا
 , 0دلتمع [مكممم هالو 8عاملعال] تامولعملا عاجرتساب ةطبترملا ىرحألا نيدايملا نم

 : امه نييسيئر نيهاجتا يف ينقتلا

 تانايبلا تالاصتا يف ةصصختم ةيسكتلت تالاصتا تاكبش روطت : لوألا
 تاكبشلاب تاباتكلا ضعب يف فرعي ام وأ [ءاععمرصسلان 01ه ول 21عا 015

 0269م عا ه5 ةطيسولا

 8مهامل 5018355 ةيسكتلتلا تالاصتالاب ةصاخ ةزهاج حارب روطت : يناثلا

 , 10213 0ص 101112201011 505 مساب ع فرعي ام وأ

 يف ثحبلاو لاصتالا تامدخ ىلع اهييثأتو اهرود ةينقتلا تاروطتلا هذه نم لكلو
 لاصتالا دنع ةلضافملل لئاسوو تارايخ ثحابلا ىدل حبصأ ذإ .تامولعملا دعاوق
 .ثحبلاو
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 1616 6611ج او 031 1 راك ا 2 1[ءاععومدسا نه ءوانمم 11 عاج هكأكك ةيسكتلتلا تالاصتالا تاكبش <”"3"0

 تافاسملا ربع تانايبلا لقنب ةصاخ تامدخ يه ةيسكتلتلا تالاصتالا تاكبش
 لاصتالا اذه مي امدنعو .ةيلحما فتاهلا طوطخ لالخ نم اهب لاصتالا دنع «ةليوطلا

 لاصتالا بوغرملا 56378 56571665 ثحبلا تامدخ زكرم ىلإ ديفتسملا ليوحت متي هنإف

 نم ثحبلا تامدخو ديفتسملا نيبب لاصتالا لحمضا ماظنلا اذه روطتبو .«')هب
 ًادودحع حبصأ لب «ضرغلا اذه 260162064 اذ#© صصخم فتاه طخ لالخ
 آ.هد8 21543866 دعب نع متي لاصتالا ناك اذإ امأ .ةيلحملا تامولعملا دعاوقب لاصتالاب

 مدع تبثأ دق ضرغلا اذه صصخم يفتاه طخ لالخ نم رشابملا لاصتالا نإف

 لاصتا مظن ءاشنإ يف ريكفتلا ىلإ ىدأ امم .كلذب ةطبترملا ةفلكتلا ثيح نم هتمئالم
 دعاوق روطت دعب اميسال ,ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةصاخ ةمئالمو ةنورم رثكأ

 .ًايلود اهنم نيديفتسملا عونتو ةراكو تامولعملا

 ةيسكتلت لاصتا ةكبش لوأ تسسأ امدنع م1959 ماع يف ةيادبلا تناكو

 مع يهو 1ءاعءممصسصاتمتء2انو2 21ء18:011 تانايبلا تالاصتا ىف ةصصختم

 طوعاعءأ 5»لاعطتصع 5زلواعال ب فرعي تانايب لاصتا حمانرب ىلع ةكب كلا هذه موقتو

 ةلقتسم بويج يف تامولعملا لقني ماظنلا اذهو «ءمزرلاب م.سقتلاو تايطعملا لسارت يأ

 هذه نم ةدافتسالاب حمسي امماله4© لاصتا ةطقن برقأ ىلإو نم ةقئاف ةعرسب

 ."دحاو نأ يف نيديفتسملا نم ريبك ددع لبق نم ةددعتم ضارغأ يف تامولعملا

 نم ًايبسن ًالوقعم ًاضيأ لب ًالهس طقف سيل لاصتالا حبصأ ماظنلا اذه دوجو عمو
 دعاوق نم نيديفتسملا ددع ةدايز ىلع كلذ سكعنا دقو .ةيداصتقالا ةفلكتلا ثيح

 .تامولعملا

 ةلثئامملا تالاصتالا تاكبش نم ددع :نيينفات قيحألا تاوئسلا تدهش دقو

 : ()يقآلا اهمهأ نم .3ةالاه3© تن مبات ةكبشل
 10231 2ع تن لياد ا

 -_ م8



 211 قتلت ع"#

 انهنصنا تستوي ست«

 وقل 2لعأ تن يزياس :

 6هلطع هي ال1 ءلعك سلرياو دنأ لبيك  ه

 171/ عوزععم انهتمد 121 مط همقأ لانوشان :رتنأ نينوي كرتسو - 1

 تاكبش نأ تانايبلا دعاوقب لاصتالا لاجم يف ةثيدحلا تاروطتلا مهأ نم لعلو
 ةدحتملا تايالولا يف ثحبلا تابتكم ةكبشو ©001-© لثم ةيفارجويلببلا قفارملا

 6ة/688) ب فرعي ام وأ طيسولا تامدخ رفوت تحبصأ ''81129/” ةيكيرمألا

 ىرخألا ثحبلا تامدخ زكارم نم ةدافتسالا فدهب كلذو اهئاضعأل 15

 تاكبش يف ةدايز ةثيدحلا تايئاصحإلا سكعتو .ةلئامملا زكارملا نم وريغو جوليادك

 ًاقبط اهددع غلب ذإ «ةيداليملا تانيناغلا فصتنم ذنم ةصاخ هذه ةطيسولا لاصتالا

 , 0198٠ ماع لولحب ةكبش (88) تامولعملا دعاوق ليلدل

 .تاونس سمخ لالخ اهروطت )١-5( مقر لودج زرييو

 )1١-5( مقر لودج

 62( هم/ 71ءا97ه215 ةطيس ولا لاصتالا تاكبش

 م٠195 ماعل تانايبلا دعاوق ليلد : ردسعملا
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 يتلا تامدخلا اهنم «تاكبشلا هذه نم ًاددع يبرعلا جيلخلا ةقطنع دجويو
 اهو نيرحبلا ةلود اهرقمو ©ةلع ©: ةنا66 سلرباو دنا ليبك ةكرش اهمدقت
 ةعومجم ةكرشلا هذه تامدخ نم ديفتستو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف بتاكم
 يف تامولعملا دغاوقب لاصتالا ةيلمع يف ةيدوعسلا تامولعملا زكارمو تابتكملا نم
 لورتبلل دهف كلملا ةعماج ةبتكم ةديفتسملا تاهجلا هذه نمو .ملاعلا ءاحنأ عيمج
 يبرعلا دهعملا كلذك و .ةعماجلا سفنب ا ثاحبألا زكرمو نارهظلاب نداعملاو
 «3رضايرلاب بيردتلاو ةينمألا تاساردلل

 ال ءعواععم الهنود ةكبشو 1ع تنلت ةكبش كانه .ىرخأ ةهج نمو
 (*0ضايرلاب ةيلخادلا ةرازوب تامولعملا زكر م اهمدختسي يتلا 1 مم ههه

 تانايبلا تالاصتاب ةصاخ تاكبش لودلا ضعب يف فتاطغا تامدخ مضتو
 مزرلاب مسقتلاو تايطعملا لسارت تاكبشب فرعتو 188 110
 يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لودلا هذه نمو .2ةعاك#“ هوت عطتصسع 5

 قفاوملا ه١٠54١ ماع ذنم تامولعملا دعاوقب لاصتالاب ةصاخ تامدخ تأشنأ

 كل )(طيسولا تامدخو مساي فرعت يهو م85

 ةيلودلاو اهنم ةيلحملا تامولعملا دعاوق يف ثحبلا ةطشنأ دادزت نأ عقوتملا نمو
 تاسسّوملا نم اهريغو تامولعملا زكارمو تابتكملا لبق نم اهمادختسا ةحاتإ دنع

 .لبقتسملا يف ىرخألا

 : (ثحبلاو لاصتالل حاتم رايخ) : دلتلا لاصتالا ججارب "م5

 تقبس 15 تانايبلا لقن يف ةصصختم تاكبش سيسأتل ةرشابملا جئاتنلا نم ناك
 فرعي ام وأ طيسولا يبسكتلتلا لاصتالاب ةصاخ ةزهاج جعارب مظن ريوطت ةراشإلا
 عاش دقو , همالعلل 50218 ةمع ب وأ 0داعووإل 5هكان ومنع دعا قمقعك : ب

 ةجيتنك تامولعملا دعاوق يف ثحبلاو لاصتالا تايلمع يف جماربلا هذه مادختسا

 ةيفرط ذفانمك 26550031 ©00طانا#6 ةيوركياملا ةيلالا تابساحلا مادختسال ةرشابم

 لفانملا لامعتسا نع اضوع نييئابنلا نيديفتسملا نم ريبك ددع لبق نم 6طن 1205

 هس





 طيسولا
 مزرلاب ميسقتلاو تايطعملا لسارت ةكبش

 ىرهشلا كارتشالا موسر سيسأتلا موسر
 (ىدوعس لاير) (ىدوعسلاير)

9 2 

 ىرهشلا كارتشالا أت (ةيناث /ةضبن) ةعرسلا

 (ىدوعس لاير) )

 ٠ قاطنلا لخاد 3 5
 ٠ قاطنلا جراخ :2 1

 (سكلتلا ةملكم موسرو ةيلخادلا تايطعملا ةكبش موسر ىلا ةفاضالاب) لاير ر٠ © ةقيقد لكل سكلتلا ةكبشب ليصوتلا

 كرتشملا تانايب ىف تاليدعت ىأ

 تاماكملا روجأ

 ةقيقد لكل لايرلاب قرغتسملا تقولا رجأ

 ىلودلا لخادلا
 ءرا١٠ ةيجيلخلا نواعتلا سلجب ىلود ءرعأكم

 ءره٠ ىرخألا لودلا

 ةمزح فلا لكل لايرلاب تامولعملا مجح روجأ

 لودلا

 5١ر٠٠  ةيجيلخلا نواعتلا سلجم لود
 4ترتل ىرخألا لودلا

 راطخا ناس فود اهليدعت متي بر ىلاتلابو اهتهابط ةظحل ةيراسلا اهبلا راشملا موسرلا نا

 ةكبشلا امدح ريوطن ةرادا / ثامدخلا نيون

 -ااصاا-ل



 مي ةزهاج حارب يهو 20 7>١نسصط ؟عيصتسملك:* (ةيداعلا) ةيكذلا ريغ ةيفرطلا

 مقرك ةيلحملا تانايبلاب امتيذغت دعب يفرط ذفنمك مدختسملا يلالا بساحلا يف اهبيكرت

 لاصتالاب ةصاخلا تانايبلا نم كلذ ريغو يرسلا مقرلاو هتسسؤمو ثحابلا

 لاصتالا نيدايم يف ةماه تاقيبطت مامأ بابلا ةينقتلا هذه تحتف دقو .ثحبلاو

 .ةماع ةفصب تامولعملا عاجرتساو

 لفانمك *“8©* ةيوركياملا ةيلآلا تابساحلا مادختسا نيب ةقالعلا نإف اذكهو

 .ةحضاو تحبصأ ةطيسولا ةيسكلتلا تالاصتالا جياربل ةثيدحلا تاقيبطتلاو ةيفرط

 نسنب سميج لمجأ دقو ىرخأ تاقيبطتو فئاظو لمشيل دتمي اهريثأت نأ الإ

 , 352 نيسيئر نيروحم يف فئاظولا هذه 13:05 650

 ١ تامولعملا دعاوقل فيضملا يلألا بساحلا نم ةجلاعملا نم ءزج لقن 81556

 ةيلالا ةفلكتلا ضفخ ىلإ ىدأ امث .يفرطلا يلآلا بساحلا ىلإ ©هسوصاناع#

 .ثحبلاو لاصتالاب ةطبترملا

 ةعساو تاقيبطت يف ةزهاجلا يبسكتلتلا لاصتالا مارب نم ةدافتسالا ةيناكمإ  ؟

 .ثحبلاو لاصتالا تاءارجإ (بيسحت) ةتمتأك

 : 25 ام ثحبلاو لاصتالا لاحم يف اهب موقت يتلا فئاظولا مهأ نمو
 ١ هاناهسقتتع 2ةثانه6 فتاهلاب ىلآلا لاصتالا ,

 طيسولا كتاتلإ لاصتالا تاكب 35 شهانأغ011211 1088128 يلآلا لصولا م

561 0216999 , 

 نع كلذو «ثحبلا تاالواستل ةمئالملا تامولعملا ةدعاق رايتخا يف ةدعاسملا ل “2

 .تانايبلا دعاوقل دحوم ليلد قيرط
 مث نمو 0؛ءانمع لاصتالا لبق 5عوجعطل 22168(5ال ثحبلا ةيجيتارتسا دادعإسل :؟

 , اتماهدكنه8 اهب ىلالا بساحلا ةيذغت

 .ىرخأ تامادختسا وأ تاجلاعم لجأ نم ايلا ثحبلا جئاتن نيزخت ل ه



 عج مممنعسل 5028ةقعك ب ًانايحأ ةفورعملا يسكتاتلا لاصتالا جعارب دعتو

 كانه نأ ذإ .رضاحلا تقولا يف تامولعملا عاجرتسا حمالم مهأ نم ؛تقبس
 يف نمكت ةلكشملا تتابو جماربلا هذه قيوستو ريوطت يف ةصصختم تاكرش

 .بسانملا جمانربلا رايتخا دنع ةلضافملا

 : 2391ه نيمسق ىلإ جاربلا هذه مسقنتو

 .ضارغألا ةددعتم ةماعلا جماربلا ١
 نم ةنيعم ةئفب ةصاخ وأ ةنيعم تامولعم دعاوق يف ثحبلاب ةصاخلا معاربلا  ؟

 .نيديفتسملا

 وأ جولياد ةكرشب صاخلا “طاهلمعلاهل““* كنل جولياد ىلوألا ةئفلا لثيو
 كلذ عم نكلو , "ه2©”* ةمظنألا ريوطت ةسسؤم لبق نم جتتنملا 5ءدتعاط 1[

 نمو .ىرخألا تامولعملا عاجرتسا ةمظنأ نم ددع يف ثحبلل همادختسا كنكمي
 : لي ام امهل ةلئامملا جماربلا
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 * هعونعط 2ءامعع

 »* ال115 ءورعط

 نيذلا نيثدتبملا نيديفتسملا ةمدخل رّوط يذلا *هقإل 2/65” اهلثمب ةيناثلا ةئفلاو
 آم !لةكاع كلذك و .تامولعملا دعاوق مظن يف ثحبلا تاغلب ةداع نوملي ال

 يف ثحبلل صصخملا 2077 108265 05161 وأ لامعألا لاجر ةمدخل روطملا

 .ةيئاصحالاو ةيمقرلا تامولعملا دعاوق
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 تامولعملا دعاوق يف رشابملا ثحبلا فيلاكت  ا/
 032-0... | ا || هب ييعييجيححيييححسسا_د__خ

 :ةمدقم ٠/١

 ال ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةينطولا تامولعملا دعاوق مادختسا نأ نم مغرلاب
 موسر ءاقل مي ةيلودلا تامولعملا دعاوق مادختسا نأ الإ ةيدام موسر هيلع بترتت
 ةيبرعلا لودلا ضعب يف تامولعملا زكارمو تابتكملا نم ددع أدب دقو .ةنيعم ةيدام
 يف ةدجاونملا تامولعملا دعاوق يف رشابملا ثحبلا تامدخب ةصاخ تادحو سيسأتب
 عمزي تامولعملا زكارمو تابتكملا هذه نم رخآلا ضعبلاو .ةدعابتم ةيفارغج قطانم
 اهداورل اهريفوت ىلع لمعت يتلا ترا تامدخ نمض ةمدخلا هذه ءىشني نأ
 اهنم ضعبلا .ةيدام ًافيلاكت كانه نأ ىنعي ب اذهو .تا رارقلا عاتصو نيثحابلا نم

 دنع وأ ةمدخلا ةرادإ دنع رابتعالا نيع يف هعضو بجي يفخم رخآلا ضعبلاو يثرم

 ثحبلا تامدخل نوعزوملا اهاضاقتي يتلا كلت ةيداملا فيلاكتلا مهأ نمو .اهسيسأت
 :يلي ام مهتمظنأ يف ةنزخم تامولعم ةدعاق يأ مادختسا دنع تامولعملا دعاوق يف

 ثاحبألا ددع نع رظنلا ضغب ةتباث يهو يونسلا 0 ةصاخ موسردس ١
 يذلا ٍيسكداتلا لاصتالا ةكبش ىلإ وأ عزوملا ىلإ عفدت «٠ اهتعيبط وأ ةزجنملا

 غلبي اثم جوليادف ةليلق موسرلا هذه لثمو .اهتام دج نم داما داري

 كارتشالا غلبي اهيب ًايكيرمأ ًارالود 5. هماظن يف يونسلا كارتشالا ةفلكت
 .لاير ١8٠١ ىلإ ًالاير 1 نم يبسكتلتلا تاالاصتالا ةكبش يف يونسلا

 هذهو .هقرغتسي يذلا لاصتالا تقوو ثحبلا ةيعونب ةطبترم ةريغتم موسر - ؟
 * ةيلاتلا تاريغتملاب اهطابترال ةمهملا يه موسرلا

 .لاصتالا فيلاكت -أ

 .ةنيعم تامولعم دعاوق مادختسا فيلاكت ب

 ةيروف ريغ وأ تصلتمع طءلصأق تناك ةيروف : جئاتنلا ةعابط فيلاكتنح دع

 , 0111نصع معاطختك

 .ثحبلا ةيلمع يف ةصصختدملاو ةرهاملا ةلامعلا فيلاكت د
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 بسحت و ساقت عاجرتسا ماظن يأ مادختساب ةطبترملا موسرلا نإف مومعلا ىلعو

 : ةيتآلا تاريغتملا فالتخاب فيلاكتلا فلتخت و *"0مدمعء 11826 ' ةعاسلاب

 ةدعاق نم فلتخت يتلاو تامولعملا دعاوق وجتنم اهاضاقتي يتلا موسرلا ١

 .ىرخأ ىلإ تامولعم

 فالتخاب ًاضيأ فلتخت يهو تامولعملا دعاوق وعزوم اهاضاقتي يتلا موسرلا ١
 .عزوملا

 .ةيسكتلتلا وأ ةينوفلتلا تالاصتالا تاكبش اهاضاقتت يتلا موسرلا - *

 اهتيمهأ حيضوت ضرغب ليصفتلا نم ءيشب تاريغتملا هذه لوانت متي فوسو
 .ةيلآلا ثاحبألا ءارجإ ةفلكت ضفخ وأ ةدايز يف اهرودو

 : تامولعملا دعاوق مادختسا موسر 17

 .ثحبلا ةروتاف ىلإ فاضت ةنيعم ًاموسر تامولعملا دعاوقل نوجتنملا ىضاقتي
 : يلي ام اهمهأ ةفلتخم اياوز نم ةدعاقلا فالتخاب فلتخت موسرلا هذه

 مأ ؟ ةيئاصحإ ةيمقر مأ ؟ ةيصن مأ ؟ ةيفارجويلبب يه له ةدعاقلا عونادسأ
 .؟ ةلدأ تامولعم دعاوق

 تامولعملا دعاوق يف ةعاس ةدمل ثحبلا ةفلكت )7١( لودج صخليو

 .ةيفارجويلببلا ريغو ةيفارجويلببلا
 نإف مومعلا ىلعو .ةدعاقلا موسرل يبسيئرلا رودلا بعلت ةيعوضوملا ةيطغتلا ب

 دعاوق مادختسا موسر نم ىلعأ ةيملعلا تامولعملا دعاوق مادختسا موسر
 .ةيناسنإلاو ةيعاتجالا مولعلا يف تامولعملا

 تا



 )1١-/( مقر لودج

 ةعاسلاب ةيفارجويلببلا ريغو

 ظزمانموعومطتع

 1نال 1ع

1 

101161011 

 [تطعومب [عءطصماموزن 2عممرأ, 1988 : ردصملا 5

 (/-5) مقر لودج
 ف ةفلتخا تامولعملا دعاوق مادختسا موسر نيب ةنراقم

 ةيعوضوملا ةيطغتلا

 50121 5ك ءم6©ع5  ةيعاتجالا مولعلا 5 0

 110 تايناسنالا 2700

 انو ه5 لامعألا ةرادإ 1100

 5ع موللع 20000

 آتطروتزل !ءطممامورب ظعممرأ, 1988 : ردسمملا 5
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 (/-) مقر لودج
 ةيملعلا تامولعملا دعاوق مادختسا موسر نيب ةنراقم

0 5 

 12ظ00

 12ظ0ؤ100

 ةعارز 1ك 0

 عارتخا تاءارب 0100(20

 آنطرومإل 1ءعءطصمامعإن ظعممرأ, 1988 . ردصملا 55

 نمضو .كلذل ًاقبط راعسألا يف نيابتلا ىدم (/5) مقر لودجلا صخليو
 نم موسرلا يف تافالتخا كانه ركذلا ةفنآلا ىربكلا ةيصصختلا تائفلا راطإ

 نيب راعسألا يف توافتلا ىدم (75) مقر لودج صخليو .ىرخأ ىلإ ةدعاق
 .ةيملعلا تامولعملا دعاوق

 راعسألا ةمئاق ىلع علطي نأ 56370867 ثحابلا ىلع نأ ةماع ةفصب لوقلا نكميو
 تامولعم دعاوق كانهف .اهب ثحبلا راتخي تامولعم ةدعاق يأ مادختساب ةصاخلا

 .ةيلاعلا موسرلاب زاتمي رخآلا ضعبلاو ةضفخنملا اهموسرب زانت

 «ةضفخنملا موسرلا تاذ تامولعملا دعاوقب ةمئاق (4-2) مقر لودجلا زرييو

 ةيلاع اهنأب اهفينصت نكمي يتلا تامولعملا دعاوق (25) مقر لودج زريي اهيب

 .موسرلا

-5- 

 ظهامرمعل أ ءمع ةيجولياب مولعو بط
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 (/-4) مقر لودج
 ةضفخنم موسر تاذ تامولعم دعاوق

524 215100 

1214100, 5 

225 5255 

525 815 

525 8215 

 525 آ25ظ5

 525 2آ5

529 14 

529 215 

529 8215 

529 255 

529 2135 

530 21600 

530 25 

255 530 

 مخ 15-514

2515-51 

 قزقر د

51 

1165100 5 

 ظلطاع

 م1117 م11

 ا7مع 8لنع 0س 113161

 11م2 ععمرعإل [عطقط ع5

 1ملعرع هوا ع 5نآان الفم

 007 1كهماطلاز 8

 د

 811عللنمع

 31ءلاتمع هع هم ثلا5

 [1ءولانط طاذم تي ىةءلسصنم

 ههمععللا

 مم

5516 

 0مامنلم لادم كال 15

 11 ل51

 811عللامع

 6ةهمععتللا

 810 عااطلعو

510045 

 طايععمأا طلال عللنع ع5

 [نطرويزل 1عءطصماهورب ظعمممأ, 1988 : ردصملا
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 (0/ه) مقر لودج
 ةيلاع موسر تاذ تامولعم دعاوق

 طاآش1 00, 51,0817

0811 ,5111 ,14100 

200/127 

 نحلل

 مع 041010

 هر

1151060 

114100 

10110 

1214100 

121152100 

1245165-16 

 طاحا من, 08817, 01 251عا

08811 

 ط«خ 15-5168

10013 101185** 

12011 10171285** 

100137 1012185** 

12011/ 101125*+* 

12013/ 101125** 

 موسر
 مادختسالا
 ةعاسلاب

 تامولعملا ةدعاق مسا

 01 11/15/0012 01 ألم

010011 

 لوانك1]2 01 00131161

 11 ع

 اللطم 0مم اطهر

 ان 0م ع2 ثم 0 11 ع5

 معز مءطعست ءهلك

 فاكر كريت

0 

 طع ع

121155 

 طعرم ىطوقنمهعام- ]أل همحعم

 الا/ هعلل طونعما 120+

 طعم لعد

 مونمءعطعمت عملك 132050016

 121 و

 1000 ع5

 ظيفامعوو ة20 1ةمقهمعع 1عم01

 0ةمتاقل 11ةي عاد 28عممجأ

 طابطقبو 1132121 05

 [تطرومزب ؟عءطمماووعزن [عممرأ, 1988 : ردصملا

 ةكسل



 : تامولعملا دعا وق يف ثحبللا تامدخل نيعزوملا موسر ”
 0نرداتمع ؟؟ ءسلمع5

 رظنلا ضغب ةنيعم ًاموسر تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخ وعزوم ىضاقتي

 ةكبشل ةصاخلا موسرلا وأ ةنيعم تامولعم ةدعاق مادختساب ةصاخلا موسرلا نع

 اهعيزوت متي ةنيعم تامولعم دعاوق كانه دجت دق لاوحألا نم ريثك يفو .تالاصتالا

 نم بسانملا عزوملا رايتخا يف ةنورم ثحابلا يطعي امم .ةهج نم رغكأ لبق نم
 ةصاخلا راعسألا ةبيكرت ةفرعم نإف اذل .هماظن مادختساب ةطبترملا ةفلكتلا ثيح

 نككمي ةماع ةفصبو تقولا سفن يف ةدقعم نوكت دقو .ناكمب ةيمهألا نم نيعزوملاب

 ةنس ىلإ ةنس نم فلتخي دق نيعزوملا نيب راعسألا يف تافالتخخا كانه نإ لوقلا

 .ةيضقلا هذه اوعباتي يكل نيثحابلا ىلع ًائبع عضي امم ىرخأ

ا مادختسالا موسر زريي (5) مقر قحلم نإف هركذ قبس ام ىلع ةلالدللو
 ةصاخل

 لبق نم اهعيزوت رركتي يتلاو مادختسالا ةعساولا تامولعملا دعاوق نم )١6( ب

 .دحاو نأ يف عزوم نم رثكأ

 , : لاصتالا موسر ؛/

 نع امإ تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نيعزوملا مظنب لاصتالا ةداع متي

 ةيسكتلتلا تالاصتالا تاكبش قيرط نع وأ ةيداعلا فتاهلا طوطخخ قيرط

 ميسقتلاو تايطعملا لسارتل ةماعلا تاكبشلا وأ ' 1 ءاععمرستساتسأ قاتم 81عام رزعو”'

 يأ ىلعو .ًاراشتنا رثكألا يه ةريخألا ةقيرطلاو 20ءاعغ: 5دبتغءطتمو 551 ع مزرلاب

 ةطبترملا ةماعلا فيلاكتلا ىلإ فاضت نيتلاح لا الك يف عفدت ًاموسر كانه نإف ؛لاح

 يف ايكيرمأ ارالود ١١٠١ نيب ام لاصتالا ةفلكت غلبتو .ثاحبألا ءارجإب

 .ةعاسلا

 تاكبش نيب اهب لومعملا تاييترتلا نم ةلثمأ مو مقر لودج يطعيو

 ثيح نم تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نيعزوملاو ةيسكتاتلا لاصتالا

 .لاصتالا لقن يف قحلا اًضيأو ةفلكتلا

 -اةال-



 (ا/ل-5) مقر لودج
 ةيسكتلتلا تالاصتالا تاكبش نيب تابيترتلا نم ةلثمأ

 تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نيعزوملاو

 11 ل 5 10

 1 ل 5 0

9 5 2-7 

 124148-51 42 |1١ 29 كاز كو 511

8 5 1411[ 1215100 

 1902/5 كرا 511

 11 ا1 511

 18 5 ١

 08817 895 8 ترد 52

2 5 1111 

 مع 04401 111 5 15

5] 5 11 

 01085121 19295 تلد 5 2

 11 عا 5 2

59 601121512132 111810110111[ 510131 

 عال 50
 1 ناد 513

 20017 11 ال1 5 9

 نا ةتنارادلل 5 9

 17/115011 1 ال ا 5 00

 0 نادل 5 0

 نأ 0 0
 [نطرومرب 1ءعرصمامعزب ظعصمتا : رد صملا

 .ادنكو ايوروأو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف مادختسالل ًاقبط اهيلإ راشملا ةفلكتلا : ةظحالم
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 : ةضفخما ثحبلا مارب نم ةدافإلا ه/ا/

 يف ثحبلا ةحاتإ ىلع تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخ وعزوم مظعم لمعي

 ضيفختلا حارب يرستو .ةيداعلا راعسألاب تنروق اذإ ةضفخم راعسأب مهتمظنأ

 ةعاسلا نم ءاسملا تاعاس لالخو دحألاو تبسلا : عوبسألا تالطع لالخ
 .ةدعاقلا عزوم رقمل يلح تيقوتلا بسح ًاحابص ر٠٠ ةعاسلا ىلإ ءاسم رع.

 ةباطلاك تاعفلا ضعب ىلع جماربلا هذه نم ةدافإلا رصتقت لاوحألا مظعم يفو

 .تاكرشلاو لزانملا يف ةيصخشلا تابساحلل نيمدختسملاو تاعماجلا ةذتاسأو

 .تامولعملاو تابتكملا مولع ماسقأك بيردتلا زكارل ةصاخ تاضيفخت كانهو

 ةروصب معاربلا هذه نم ةدافإلا اهبنكمي تامولعملا زكارمو تابتكملا نإف اذل

 تامدخ تاكرش عم ضوافتلاو .نيديفتسملا نم ةعومجمك ةدرفنم ريغ وأ ةدرفنم

 تابتكملاو تامولعملا زكارم نكمي لاثملا ليبس ىلعف .ساسألا اذه ىلع ثحبلا

 .ضيفختلا حارب نم ةدافإلل ةنيعم تابيترت يف لوخدلاو اهنيب اميف قيسنتلا ةيدوعسلا

 اكيرمأ وأ ابوروأ يف هفيلاكت قوفت تامولعملا دعاوق يف ثحبلا فيلاكت نأ اميسال
 نداعملاو لورتبلل دهف كلملا ةبتكمف .لاصتالل ةيفاضإلا روجألا ببسب ةيلامشلا

 فيلاكت لدعم غلبي ثحبلا تامدخ نم ةديفتسملا تاسسؤملا ىدحإ ربتعت يتلا

 مك غلبم وهو 29/84/1541 ماعل ًايدوعس ًالاير 589 دحاولا ثحبلا ءارجإ

 .ًاريبك ودبي

 ةكرش نم لك هرفوت ام ثحبلا لاجم يف ةيداصتقالا جماربلا مهأ نم لعلو

 رفوي جوليادف . 885” ينارجويلببلا ثحبلا تامدخ ةكرشو 69 جولياد

 مظعم ىلع يوتعي يذلا 1م016لعع 1م« («فراعملا فاشكو» هجمانرب يف ثحبلا

 اهجيانرب نمض ةكرشلا اهعزوت يتلاو عساولا مادختسالا تاذ تامولعملا دعاوق

 ًاجانرب عزوت “885” يفارجويلببلا ثحببلا تامدخ ةكرش اهيب .جولياد يداعلا

 مط طمع مساب فرعيو جولياد هب موقي امل ًابباشم

9384 



 اهيلع لوصحلا نكمي يتلا تاضيفختلا رادقم (81) مقر لودجلا 0
 0 اظن مادختسا دنع ةيداعلا راعسألاب ةنراقم «فراعملا فاشكو ماظن مادختسا دنع
 ١ ع 6ث 000 ب دحلا امأ 5 جولياد
 تامدخ ةكرشل ةيسنلاب ءيشل سفن حض 2( : 00 0

 ت-كانوس



 (8ل9) مقر لودج
 فراعملا فاشكو جولياد نيب ةعاسلاب ثحبلا فيلاكت نيب ةنراقم

 تامولعملا ةدعاق مسأ جوليا» |ف و ضيفخعلا ةبسن
 1م ءلعع معمععمرا

+2141.00 
 1م 121وءمرسسأ

 ]قلق 885غ 8131

 مقار 1م[

 معملعمتع مدعوم طمع عمم

 معمل ع3

 ع1 طالق

 موروعطعمستت عملك [1320001

 مرمعمتعم طةزوامرون ع آنأع

 م2190 عمل ثطقضقعأ

 مرا 8زطاتهععدمطتعو 10 ععم

 مما آئا عماستع [ماعمص تهدأ

 ظهزطاع

 8001م زم طمع

 ن8

 تدصقلتوم ظنك عي تدع ةكادتنك 120

 هدمععللا

 طعرمتءول ظادكأ معؤو 2]ءبوطةكع

 تكاتمتعمل كطقانةعاق

 001م عطلل

 01م طال عع 53835

 6 هدكاتستعت طصتع 1مم نال ءدءأ

 0 مكاتط عل عمم

 طووول والمد ةطواودعأك [ماعتم قت هما

 طوابع 1210123101 1نل] عا

 ظ8عمصسملتع آل[ ه1 120

81 

 1000 5ءكعمعع غ 1ءطصمامعرت هطواموعاو

 010 مدنطاتعونمم 1ع ععمعع

 6 :ةللتمع

 11329350 ظانكأ 2عو5 1 عاباعجب

 تاءؤسل



 تامولعملا ةدعاق مسا جولياد | فراعلا فانكأ ضيفختلا ةبسن
 اكوا ءلوع مممععما

 ولو 8ووع ةادمتع مآم100:<
 100ج طتوءودنكا

 11ءدلاط طادصستمم ع« خلصتستكاك ص

 11عاعمم

 ]1151م1 م13 ع5

 106 8يتاتكاط تمململلإل 1011عا01/

 125م6

 1 عمم أ هدقأ ططختس ةءعءعان اعدل 120

1 185 

 1.681 2عووان1عع5 1206

 ]1 طعانكأتعو ذي آ.ة28عان2 8ع

 113عم2نمع 120

 31كدعتلا "و كايراعإت هأ م

 1343:ناسند اللطم”5 ال/ثط

 ةعاسلل ةيكيرمأ تارالود 8 غلي يذلا لاصتالا فيلاكت ىلع لمتشي : ةظحالم
 ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولا يف ثحبلاب ةصاخ ةحضوملا راعسألا

 1آتطووموب 1ععطسماموعإل 8عموم(, 1988 ؛ دصملا

031 



 (8لا/) مقر لودج عبات

 فراعمللا فاشكو جولياد نيب ةعاسلاب ثحبلا فيلاكت نيب ةنراقم

 2عمععمأ

 فراعملا فاش
 1ممصساءلوع

 َج ولياد

214100* 

 تامولعملا ةدعاق مسا

 طقم 8ةوع ةورمع
 انتل طلوءوانما

1125 

 11ءلانمع

 1العمغما ط[ءدلغط ةطواعدعأ 2100

 1/1 علان 26600

 ةلعمعألع [ملعرع ©دملتمع 52600

 انعم ط[د لن هنع ع 501ج هع ال10 2660

 211 معمت مانا عر 1220+ 26600

 ازالته 8زطزغ1هععوماإ 21100

 8و ل مدقل لعن و مهمعع 15 59600

 لعوب وعورعط 12300

20100 81 

 السكأمع ع ةاانعل [1ءدلغط 26000

 طشألك 1631021

 طعاعرومم'و 00116عع 22:2535ع

 طوربع 113120

 501م1هعزءدل كطقا1ضةعاك

 5مم

 5 عط ملعدبو

 5 ع > 00ه مورونع 1ءوىتماتمدك

 5 ع 2 1 عولكاع[- 01م0 ةغع

 5 ن 2 8 عوزو: ع 81هععومطتءدل

 1306 ع 1هلانوأرإل 1مل عت

 آلطآ1 8لعوبو

 ةعاسلل ةيكيرمأ تاراليد 8 غلي يذلا لاصتالا فيلاكت ىلع لمتشي : ةظحالم

 ةيكيرمألا ةدحتملا تاياللا يف ثحبلاب ةصاخ ةحضوملا راعسألا
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 قحالملاب ةمئاق

 تامولعملا دعاوق يف رشابملا ثحبلا تامدخ رفوت يتلا تاهجلا ءامسأ )١(

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيلودلا

 ,©ان1.50087 تالاصتالل جيلخلا ةكبش ءاضعأ (؟)

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب تامولعملل ةينطولا ةكبشلا ءاضعأ (؟)

 71 كاوارل كا

 دعاوق يف رشابملا ثحبلا تامدخل نيعزوملا نم ةراتخم ةعومجم ءامسأ 2(

 .تامولعملا

 نيعزوملا لبق نم ماعلا مادختسالل ةحاتملا تامولعملا دعاوق مهأ (د)

 .رشابملا ثحبلا تامدخ نييسيئرلا

 يتلا مادختسالا ةعساو تامولعم دعاوق مادختسا موسر نيب ةنراقم (7)

 .دحاو نأ يف عزوم نم رثكأ لبق نم اهعيزوت رركتي

 اء



 (51) مقر لودج

 (”-5) مقر لودج

 (4ل١) مقر لودج

 (:45) مقر لودج

 (1) مقر لودج

 (؛4) مقر لودج

 (؛ه) مقر لودج

 (15) مقر لودج

 (4ا/) مقر لودج

 (8-4) مقر لودج

 (15) مقر لودج

 )1٠١-4( مقر لودج

 (1ل١) مقر لودج

 (ه١1) مقر لودج

 (ه5) مقر لودج

 (ه") مقر لودج

 لوادجلاب ةمئاق

 ةنيدم / ينطولا عاجرتسالا ماظن يف ثحبلا رماوأ ةمئاق

 .ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلما

 كلملا ةنيدم / ينطولا عاجرتسالا ماظنب رماؤألا دعاوق

 .ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع

 .تامولعملا دعاوق روطت

 ةينقتلاو مولعلا يف ةصصختم تامولعم دعاوق

 ةيجولابلاو ةيبطلا مولعلا يف ةصصختم تامولعم دعارق

 ةيعارزلا مولعلا يف ةصصختم تامولعم دعاوق

 ةيناسنإلاو ةيعاتجالا مولعلا يف ةصصختم تامولعم دعاوق

 ةيلا تافاشكو ةيفارجويلبب : تامولعم دعاوق

 لامعألا ةرادإو ةرادإلا يف ةصصختم تامولعم دعاوق

 ةراتخم ةعومجم : ةيئاصحإ ةيمقر تامولعم دعاوق

 تامولعم دعاوق

 مادختسالل ةحاتملا ةيدوعسلا ةينطولا تامولعملا دعاوق

 .. ةيفارجويلبلا ةعومجملا : ماعلا

 مادختسالل ةحاتملا ةيدوعسلا ةينطولا تامولعملا دعاوق

 ... لماكلا صنلا ةعومجم : ماعلا

 تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نيعزوملا ددع روطت

 ... يفارجويلببلا ثحبلا تامدخل نيعزوملا مهأ

 ةيصنلا تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نيعزوملا مهأ

 ةراتخم ةعومجم : ةيصن

 ةيمقرلاو
 هااثا



 (ه-4) مقر لودج

 )5١( مقر لودج

 )١-0( مقر لودج

 (/-5) مقر لودج

 (5-7) مقر لودج

 (4-0) مقر لودج

 (0/5ه) مقر لودج

 (/-5) مقر لودج

 (مال) مقر لودج

 (م-48) مقر لودج

 ةعومجج لبق نم ثحبلل ةحانملا تامولعملا دعاوق ددع

 5 نيعزوملا نم ةراتخم

 ةطيسولا لاصتالا تاكبش

 ةيفارجويلببلا تامولعملا دعاوق مادختسا موسر نيب ةنراقم

 ةعاسلاب ةيفارجويلببلا ريغو
 يف ةفلتخلا تامولعملا دعاوق مادختسا موسر نيب ةنراقم

 ةيعوضوملا ةيطغتلا

 ةيملعلا تامولعملا دعاوق مادختسا موسر نيب ةنراقم

 ةضفخنم موسر تاذ تامولعم دعاوق

 ةيلاع موسر تاذ تامولعم دعاوق

 ةيسكتلتلا تالاصتالا تاكبش نيب تاييترتلا نم ةلثمأ

 تامولعملا دعاوق يف ثحبلا تامدخل نيعزوملاو

 فاشكو جولياد نيب ةعاسلاب ثحبلا فيلاكت نيب ةنراقم
 فوراعملا

 ٍليللا هجمانربو (885) نيب ةعاسلاب ثحبلا فيلاكت ةنراقم
 ماعم 10211

 ا




