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 :بانكلا ةمدقم

 تايلك بالطصل ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف باتكلا اذه مدقن نأ اندعسي

 هرادصإ اندعسي امك .هاياضضقو ميلعتلا نوئشب نيمتهملاو نيهجوملاو نيملعمللو «ةيبرتلا
 جهانملا حالصإو ريوطت نع ثدحتنو ميلعتلل ةيموقلا ريياعملا هيف سرادتن تقو يف
 .ةيبرتلا تايلك جمارب ريوطت كلذكو

 اهيلعو يسماسألا ميلعتلا ةلحرم يف ةماهلا تاررقملا نم ةيعامتجالا تاساردلا نإ

 دقعم ملاع لظ يف ةايحلل راغصلا ذيمالتلا دادعإ يف ربكألا رودلاو ةيلوئسملا عقت

 . ريغتمو

 عمتجملاب اهطابتراو ناسنإلل اهتسارد نم ةيعامتجالا تاساردلا ةيمهأ يتأتو
 اهتفيظو ةيعامتجالا تاساردلا ققحتو .دارفألل يعامتجالا نيوكتلا ىلع اهتردقو
 وأ ةيرشبلا بناوجلا وأ ةيعيبطلا بناوجلا ءاوس اهسيردت بناوج لالخ نم اهرودو

 ةئيبلا يفو لمعملا يف قيبطتلاو ريسفتلاو ليجستلاو ةظحاللملا لثم ةيلمعلا بناوجلا

 .ةيناديملا ةساردلا لالخ نمو ةيلحملا

 تاساردلا ىوتحمو تاعوضوم يف - تلاز الو  تارييغت تنئدح دقلو

 اهل ضرعتي يتلا تاروطتلا ةرياسمل يدادعإلاو يئادتبالا ميلعتلا يف ةيعامتجالا

 ةيفرعملا ةينبلاب لصتت ةقيقح كانه نأ امك .يملاعلا عمتجملاو يلحملا عمتجملا
 نم هنمضتت امب ددعتلاو عاستالاب مستت تحبصأ ةينبلا هذه «ةيعامتجالا تاساردلل

 .تاراهمو ميقو تاهاجتاو ميهافم

 سيردت ةيفيك يهو «ةلكشمل يدصتلا انيلعو ايفاك ريغ ودبي دق اذه نأ ريغ
 ايفيظو اهملعت حبصي ثيحب ةمدقتملا ايجولونكتلا لالخ نم ةيعامتجالا تاساردلا
 .قيفحتلل ةلباق اهسيردت فادهأو

 لماوعل ةباجتساو ةجاحلاب روعشلا لالخ نم باتكلا اذه دادعإ ةركف تعبن دقو
 .نيملعملا دادعإ تايلكب تاررقملاو جهانملا يف ريوطتلاو رييغتلا

 :يلاتلا وحنلا ىلع تءاج لوصف ةينامث انيديأ نيب يذلا باتكلا نمضتيو

 تالاجمب اهتقالعو اهتيمهأو ةيعامتجالا تاساردلا ةعيبط جلاعيو :لوألا لصفلا

 .ةيمويلا ةايحلا يف اهتيمهأو ىرخألا ةفرعملا
 فادهألا ىنعمو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ يناشلا لصفلا جلاعيو

 .سوردلا وأ تادحولا وأ باتكلا ىوتحم ليلحتو صحف لالخ نم اهديدحت ةيفيكو



 هس باتكلا ةمدقم .

 تاراهملاو ةيعامتجالا تاساردلا جهنم طيطختل صصخ دقف :ثلاثلا لصفلا امأ

 اهب يعو ىلع ملعملا نوكي نأو ذيملتلا اهنم نكمتي نأ يغبني يتلاو اهسيردتب ةصاخلا

 ؛ةيانعو امامتها ةيسردملا بتكلا فيلأتب نوفلكي نمو جهانملا ريوطت ناجل اهيلوت نأو
 .ةيعامتجالا تاساردلا بتك فيلأت يف ةيجيتا رنسا لصفلا نمضت امك

 ثيح نم ةيعامتجالا تاساردلا سيردت طيطخت عبارلا لصفلا يف انلوانت دقلو

 ةجلاعم يف عباتتو طبارت كانه نأ معزن كلذبو «ةيمويلا سوردلاو ةيساردلا تادحولا

 .باتكلا لوصفو تاعوضوم

 دمتعي هلشف وأ ملعملا حاجن نإف .ةيميلعتلا ةيلمعلا رهوج وه سيردتلا ناك اذإو

 صصخ كلذلو «ةيسيردتلا قرطلاو تايجيتارتسالاو لخادملا ىلع ىلوألا ةجردلاب
 .ديجلا سيردتلا تايجيتارتساو لخادمل سماخلا لصفلا

 اهتيمنتو ةيثحبلا تاراهملاو ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا سداسلا لصفلا جلاعيو
 .ةيعامتجالا تاساردلا سيردت لاجم يف

 خيراتلاو ايفارغجلا سيردت يف رتويبمكلا مادختسال صصخ طقف عباسلا لصفلا امأ

 .كلذب ةصاخلا جماربلاو يساسألا ميلعتلا ةلحرم يف

 مالفألاك ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ةقئافلا طئاسولا ضعب نماثلا لصفلا جلاعو

 .ىرخألا جذامنلا ضعبو ةقئافلا تانايبلا ةدعاقو ينورتكلالا سلطألاو ةكرحتملا

 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت بتك نيب ة ديدج هلاقتنا ربتعي هتاعوضومب باتكلاو

 .ةيبرعلا ةبتكملا يف
 يف ةرغث دسيو ةوجرملا ةدئافلا ققحي نأ هللا نم نيجار باتكلا اذه مدقن انإف دعبو

 ةناكمل اديدج اقيرط حتفي نأو ملعملاو سرادلا هنم ديفيو ةيبرعلا ةيوبرتلا ةبتكملا
 .جهانملا حالصإ ةطخ يف ةيعامتجالا تاساردلا

 وأ صئقن ىلإ انرظن تفلُي نمل افلس انريدقت صلاخ عم ئراقلا دي يف باتكلا عمضنو
 .دعب اميف هافالتن نأ نكمي أطخ

 .اندالب ةمدخل انقفوي نأ هللا وعدنو

 ناغلؤملا
 معنملا دبع دمحأ روصنم .د.أ
 طسابلا دبع دمحأ دمحم نيسح .د
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 تاسيوتحملا

 52ش” 9 ا
 لو'لا لصفلا

 ةيمويلا ةايحلا يف اهتيمهأو اهتعيبط ةيعامتجالا تاساردلا
 ١ ةيغاسملالا تاجا زدلا دوهقم
 .ه هءمع ميم نعم همه. هاه ههه وه هيما دج و ههه وهو و هي وه و هيو اوهو و دي دو ناو واه ني يع يو وه هو < هن و ه سو هدد هع ده ده ده ده هه ةيعامتجالا داوملا

 مقوم زان ل هكر فرم ه4 هد هع 8 24 هوه فرخ أع 2 ابل نأ طك أع اه ها د ووو وأو عا وك هل اع م جل م مام جا جمل ع ا خي راتلا

 6 8 ام مع رق احم اع مز6 كاف جادو ةاكسأ اإ ةامام عاق هرم خد ملقا نك وأو طش أ ماقول عت جحاوتمأ عال وت م م ايفا رغجلا

 ل ةيموقلا ةيبرتلا
 تاهو 21008418 عاق هامل 6488 قره هاف ه4 8 هحاطإ وق ده ماه عرف كمال هل عيه هادم هم اه هانم هاك او عاما ةيعامتجالا مولعلا

 00 اا اا ةيعامتجالا تاساردلا

 ىرخألا ةفرعملا تالاجمب ةيعامتجالا تاساردلا ةقالع

 00 ا ا ةيعامتجالا داوملا نيب طبرلا لاكشأ

 ا ا ا طبرلا

 0 فس ست خاهذألا

 1111100000008 لماكتلا

 ىناثلا لصفلا

 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 هدو همام م هم هه ماعقو هيواقع ه هه ع هعمق هوو همه هقعو هوه هو وه هاو و ههقف ههه هواش ا« ©

 هيما نوعه و ٠

 هد .و. هم. ه»ه

 هوو مو عمو

 هويه ع و هه هم

 هد هه وو ههه هاه

 د2 هيه دودو هد عيو نسج هيودس »ا ههاس هه سه نس © « «©

 همه ممم مم د جاو

 هدم يءمه م «عم م

 هم. ه2 < هيد هه هه همه و هاه مه ههه هه هج سهم ف نه له هو دس« سقف هع

 11ش 7 اهتايوتسمو فادهألا ىنعم

 ههه مه هم هه مة وة عم هو و سو دو هوم ةيعامتجالا تاساردلا يف ةيميلعتلا فادهألا ةيمهأ

 ظ»2ظش***-5 يساساألا ميلعتلاب ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ
 ةيئادتبالا ةلحرملاب ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل ةماعلا فادهألا

 ةيدادعإلا ةلحرملاب ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل ةماعلا فادهألا

 هو هوو هس نه مهق هه و هن سهو هسه هو هوه عه مه وه ده سه سو هيه و جه هو هو هه ده هه دهام « © خيراتلا سيردتل ةماعلا فادهألا

 0 ا اا ا ا ايفا رغجلا سيردتل ةماعلا فادهألا

 تادحولا ىوتحم ليلحتو صحف لالخ نم ةيكولسلا فادهألا ديدحت

 20000 ةيعامتجالا تاساردلا يف ةيكولسلا فادهألا ةغايص

 د هيدا انزع هزه م كالا 2 هع ا ها هر أ هوا ع غاو كل هزه نإ عنا ه4 6 العاب عما نع ع همش رو عطا اممم يف رعملا بناجلا

 هن عمو مم همام ههه وه هه

 جود مهيب جيه عم

 هه. ماو٠م مه ها« «

 هدوم دمعه مع جيو مه

 ه9. هدو هو هه هم



 11 ا لج علا مام د عج وج جس عدو 1 طوول اسوي وامولا ينادجولا بناجلا

 1 لل وم ا عم كيال قراقع دعو 4 عع هلأ األ هولا م مة لأ يلا ورا هظمحمل او ها عول ماو ا امام 5 راهملا بناجلا

 ظل ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ةيساسألا تاراهملا

 ط1 ا تامولعملا باستكاب ةطبترملا تاراهملا

 دم رو مطل نسا سو دابا نوب تاج ذب تامولعملا مادختساو حيظنتب ةطبترملا تاراهملا

 0 ل ةيصخشلا تاقاللعلاب ةطبترملا تاراهملا

 ثلاثلا لصفلا
 ديجلا جارخإلاو طيطختلا : ةيعامتجالا تاساردلا جهنم

 01111 اا 000 ةيعامتجالا تاساردلا جهنم طيطخت

 ا و م ةيعامتجالا تاساردلا جهنم طيطخت يف ئدابم

 ا اس اح ا ةيعامتجالا تاساردلا جهنم طيطخت تايرظن

 ا و ةيعامتجالا تاساردلا جهنم طيطخت داعبأ

 ل ا ةيعامتجالا تاساردلا يف تاراهملا

 0000 “ب ............. عاصتسالاو ةظحالملا تاراهم

 1001 1 ةيعامتجالا تاساردلا ىف ةءارقلا تاراهم

 000 هينفع هك ادركلا سطتارخلا ناو اعم
 . يدادعإلاو يئادتبالا ميلعتلا يف ةيعامتجالا تاساردلا جهانمل ماعلا راطإلا

 ا ا ل موج مام هاما دودو ةيعامتجالا تاساردلا يف ديج يسردم باتك

 5210187 ةيعامتجالا تاساردلا يف يسردملا باتكلل يسيئرلا رودلا

 ا اع اا وا ناك وداعا دل ل م وسو عع قمم رتل نا ؟يسردم باتك ةباتك نكمي فيك

 جبارلا لصفلا
 ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل طيطختلا

 00 سي ردتلل طيطختلا

 0000000 ةيساردلا تادحولا طيطخت

 4 وعلا ا هت ووصل فلو انارة ممل وس رد بم طخ وق كت قش ل درع نمل ل و ونبدا ةيمويلا سوردلا طيطخت

 10 سردلل يمويلا طيطختلل ةيساسألا تانوكملا
 0 يرادإلا بناجلا
 10100000 ا ىملعلا بناجلا

 اي دس اما ا وو 21 هاو ماو نان وقح اوما واخد سب سف مدا 1 سردلا ناونع ديدحت

 تسسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت م



 سرهفلا

 11111000 يملعلا ىوتحملا ديدحت

 121111000 سيردتلا قرط ديدحت

 0 ا م ب بلس قاع أ ايا اه و و درو ا دود دز ف كورولا ةيميلعتلا ةلجؤقنألا ديدحت

 سماخلا لصفلا

 ةيعامتجالا تاسا ردلل ديجلا سيردتلا تايجيتا رنساو لخادم
 0 ا بولسألا ءةقيرطلا «ةيجيتارتسالا ءلخدملاب دوصقملا
 ا ةشقانملا ةقيرط

 يا ا 1 او نطلع ا فا موكا هذا كو عاقل متع هع ع رافع 34 أ يقام هوما يامن ماع او وجمالا دوو عوج # ينهذلا فسصعلا

 سداسلا لصفلا
 ايفارغجلا ىف ةيثحبلا تاراعملا ةيمنت ىف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا

 116 00 ةيتحبلا تاراهملا موهفم
 211111310100 ايفا رغجلا سيردت يف ةيتحبلا تاراهملا ةيمهأ
 ل ا ا ايفا رغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا صئاصخ
 000707770بب5 ايفا رغجلا سيردت يف ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت ةيفيك
 0 ................... ةيسردملا ةبتكملا مادختسا
 0 ا ا لا ةيضرألا ةركلا جذامنو طئارخلا مادختسا
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 سس ةمدقتلا ايجولوكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ١ 1١

 0 00 1 يا ةينايبلا موسرلاو ةيئاصحإلا لوادجلا مادختسا

 11 يو وخلا وتلا قا وقسط كقول ساطع اف بلا داش نا ةيفا رغجلا ريراقتلا دادعإ

 ا 00101 ةريصقلا ةيثحبلا تاعورشملا

 ال اا ا ا 0 ةيناديملا ةساردلا

 واتا 00 ا ايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا

 13 ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا ةيمهأ

 ل ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا دتاوف

 0 ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا ةطشنأ

 119 0 ا ا ا رابخألا ةعاذإ

 ل 0ب ا ةيبنجألا راطقألا ربع لاحرتلاو رفسلا

 00 ا 0 11 تانايبلا دعاوق ريوطت

 ياا ا ااا ااا ا اا ااا ايا م بيولا تاحفص دادعإ

 حيباسلا لصقفلا

 )س1 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف رتويبمكلا مادختسا

 ١48 ةيدادعإلا ةلحرملا يف ايفارغجلا سيردتو رتويبمكلا

 ١ ةيدادعإلا ةلحرملا يف ايفارغجلا سيردت يف ةمدختسملا رتويبمكلا جماربل ةلثمأ

 ا ااا و8 م6155 طاءوامه2عع جمانرب

 0 ا 0017 2( ال54 جمان ربو 20 010815 جمانرب

 11 080 مولا او اساسا ا بيرس 1202:2625 تانايبلا دعاوق جمانرب

 ا 060 ا1/0:11 جمانرب

 1899. ملا اولا طوع ووفد نشا افا نول نا 1 1هاعا5 60 وعند جمانرب

 ا 0 00020101032121 ا [0ص-ظ8دفطتادل (هانيوعجونتع ةطوطب نبا ةيجمرب

 1 ايفارغجلا ميلعت يف رتويبمكلا جمارب دحأ مادختسا ىلع لاثم

 ©١٠١6 ةيهودلالدعإلا ةلحرملا يف خيراتلا سيردتو رت ويبمكلا

 لااا ا خيراتلا سيردت يف ةمدختسملا رتويبمكلا جماربل ةلثمأ

 0001 اا ا اللا هع طق ينو فدك طنط وت 12262025ء تانايبلا ةدعاق جمانرب

 1 ال/ 0ه2ل 2:هءءووه» تاملكلا جلاعم جمانرب

 186 يا ا اك ا م ا 1آ1215نماه 7/0:14 جمانرب

 لا ا 1 1 1 1 10 0 12 2 2ز 0 2 0 000 14 0أ]1 هكر ومب 22عوعادأب الأن جمان رب

 ا ا 116 1538ععلال ه6 تنوع جمانرب



 سرسهفلا

 0011 0 متن جمانرب

 242 1 ا و ع اوما لاو ةدحتملا تايالولا خيرات سيردتو رتويبمكلا

 نماثلا لصفلا

 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف ةقئاقلا طئاسولا صعب
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 لو ها لصفلا

 اهتعيبط ةدعامتجالا تاساردلا

 ةيمويلا ةايحلا ىتاهتيمهأو

 .ةيعامتجالا تاساردلا موهمص -

 ةفرعملا تالاجمب ةيعامتجالا تاساردلا ةهفالع -
 .ىرخألا

 ةيعامتجالا داوملا نيب طبرلا لاكشأ -
 .ةيمويلا ةايحلا يف ةيعامتجالا تاساردلا ةيمهأ -





 لوألا لصفلا

 اهتيمهأو ةيعامتجالا تاساردلا ةعيبط

 : ةيعامتجالا تاساردلا موهفم

 نأ دب ال ناك ءاهسيردت فادهأو ةيمهأو ةيعامتجالا تاساردلا موهفم ددحن نأ لبق
 ةيحان نم ةيعامتجالا مولعلاو ةيحان نم ةيعامتجالا داوملا نيبو اهنيب قرفلا حضون

 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو :«؟ةيعامتجا تاسارد

 :5كه عادل دايز ءعا ةيعامتجالا داوملا
 ةيوناثلا انسرادم يف سردت داوم ةعومجم ىلع ةيعامتجالا داوملا حلطصم قلطُي

 ةسايسلاو داصتقالاو ةفسلفلاو عامتجالاو ةيموقلا ةيبرتلاو ايفارغجلاو خيراتلا) لمشتو
 عمتجملاب هتاقالعو ناسنإلاب ينتعت داوم ىهو «(قالخألاو قطنملاو سفنلا ملعو
 يمالسإلاو يقيرفألاو يبرعلاو ىلحملا ىوتسملا ىلع اهيف شيعي يتلا ةئيبلاو
 .ناسنالل لضفأ ةايح لجأ نم تاقالعلا كلت ريوطت ىلع لمعلاو :يملاعلاو

 : ميراتلاف

 ضرعيل تضم روصع يف ةيعامتجالاو ةيعيبطلا هتئيبب ناسنإلا ةقالع 0
 هوققح امو «ةقباسلا لايجألاو دادجألاو ءابآلا دوهج نم ةروص دافحألاو ءانبألا ىلع
 ةعيبطل مهكاردإو ء,ةيضاملا داجمألا كلتب ذيمالتلا زازتعاو ةيمنت دصقب داجمأ نم
 .ةيلبقتسملا هتاروطتو هتاقالعو هئادحأ عقوتب لبقتسملا فارشتساو ءرضاحلا

 : ايفارغجلاو

 موقي اميف لثمتي لعافت نم كلذ نع أشني امو ةيعيبطلا هتئيبب ناسنإلا ةقالع حضوت
 دراوم نم هنمضتت امو هتئيب رمثتسيو لغتسيل يرشبلا طاشنلا عاونأ نم ناسنإلا هب
 نيلاجملا نيب عمجت يتلا مولعلا دحأ ايفارغجلا دعت كلذ ىلعو .؛لمكألا هجولا ىلع
 ءامامت ايناسنإ املع وأ امامت ايعيبط املع اهرابتعا نكمي ال يأ ءيرشبلاو يعيبطلا

 .ةيرشبلا ايفارغجلاو ةيعيبطلا ايفارغجلا ىلإ يساسأ لكشب مسقت كلذل ىهو



١ 

 : ةيموقلا ةيبرنلا
 دعاوق نم ةقالعلا هذه نع أشني امو ةيعامتجالا هتئيبب ناسنإلا ةقالع حضوت

 هتسردمبو ءةريبكلاو ةريغصلا هترسأب درفلا ةقالعو ؛ءتابجاوو قوقحو نيناوقو
 ةيموكحلا تاميظنتلا ةساردب صتخت امك «تامدخلا هل مدقت يتلا تاهجلابو ؛هعمتجمبو

 رعشي ناسنإلا لعج ىلإ ىعست اهنأل ءاهتالكشمو اهيلع فارشإلا بيلاسأو ةفلتخملا
 .هيف ةايحلا سرامي يذلا يعامتجالا طيحملا كلذب ايقيقح اروعش

 نكلو «ةيلحملا ةئيبلا درجم سيل ةيموقلا ةيبرتلا يف يعامتجالا طيحملاب دوصقملاو
 اهلعجي امم ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيركفلا اهداعبأو عساولا اهانعمب ةيناسنإلا ةنئيبلا
 هكاردإو حلاصلا نطاوملا دادعإ ىلإ ةيموقلا ةيبرتلا ىعست اذل ؛هلك نوكلا لمشتل عستت

 مالالاو ديلاقتلاو حلاصمملاو ةفاقتثلاو خيراتقلا ةدحو لالخ نم ةينطولاو ةيموقلا موهفمل

 .نواعتلاو لماكتلا هيف ققحتي نطو وحن تاعلطتلاو لامآلاو

 ةيبرتلا وأ ةيندملا ةيبرتلاب ةداملا اذه ةيمست لوح رارقتسا مدع كانه نأ ودبيو

 جردت يف ىلوألا ةجردلاب قلعتي رمألا نأ ةقيقحلاو ء«ةيموقلا ةيبرتلا وأ ةينطولا
 سصصختلا اذه ىوتحيف ةيندملل ءامتنالا ةرورض عمتجملا يري دقف «ءامتنالا تايوتسم
 هذه نأ عضتجملل يري دنف وأ «ةيندملل ةكراشملا ليسو ةيددملا تايجاولا و قوقحلا نلع
 ءامتنالا نأ رابتعا ىلعو ءنطولاو ةلودلل ءامتنالا نوكيف عسوأ نوكت نأ دبال ةرئادلا
 .لمشأو معأ نطولل

 تاعمتجملا نم اددع مضت يتلا ةيموقلا حورلا وه ساسألا نأ عمتجملا ىري دقو

 ىوتحم فلتخي يلاتلابو ءكلذ هباش ام وأ يداصتقاو يسايسو يركف روظنم لالخ نم
 يتلاو :؛عمتجملا اهاري يتلا ةرئادلا عاستاو قمع ةجرد ءوض يف ةيموقلا ةيبرتلا ةدام
 .ةيملاعلا وأ ةيلودلا ةيبرتلا اهيلع قلطي يلاتلابو ءهلك ملاعلا لمشتل عستت دق

 سسس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت

 : 50321 5عءزعءرد عع ةيعامتجالا مولعلا

 مضتو «هتئيببو هعمتجمب هتقالعو ناسنإلا ةساردب متهت يتلا مولعلا ىلع قلطي مسا
 - سفنلا ملع - عامتجالا - ةفسلفلا - ةسايسلا - داصتقالا - ايفارغجلا  خيراتلا) مولع

 قئاقحلا ناقتإب متهتو يركفلا بناجلا ىلع اهمامتها زكرتو :«(قالخألا - قطنملا
 عونب اهسيردت متي اذل ةدقعمو ةفاج تامولعملاو قئاقحلا هذه تناك امهم تامولعملاو
 .اهكاردإ يف ىلعأ ةيلقع تاردق ىلإ جاتحت اهنأل «ةيعماجلا ةلحرملا يف صصختلا نم

 :؛ةيعامتجالا مولعلا نم ةرغصم ةروص ربتع ت ةيعامتجالا داوملا نأ حضتي اذكهو



 ١ اهتيمهأو ةيعامتجالا تااساردلا ةعيبط

 اهعم هباشتتو «مولعلا هذه نم ملع لكب اهمامتهاو اهقمعت ةجرد يف اهنع فلتخت هنكلو
 قئاقح نم هيلإ جاتحت ام ةيعامتجالا مولعلا نم ذخأت ةيعامتجالا داوملا نأ يف

 زكرت ةيعامتجالا داوملاف .هجو لضفأ ىلع يناسنإلا كولسلا لعجت يك تامولعمو

 قئاقحو فراعم نم هذخأت امب ةنيعتسم سانلا نيب تاقالعلاو كولسلا ىلع مامتهالا

 .ةيعامتجالا مولعلا

 :5012] 5( 0116و ةيعامتجالا تاساردلا

 اميفو «ةفلتخم تاقيرعت كانهف ةيعامتجالا تاساردلا موهفم لوح قافتا كانه سيل

 :تافيرعتلا هذه ضعب د يلي

 ىف جئنا قطا ولا قلخ لحل نم ناقفت نقلا ةيعانصمألا ىوادلا نجوا كالا كلت +

 .يطا رقميد عمتجم

 لثم ةلماشو ةلماكتم ةروص يف ذيمالتلل اهتاعوضوم مدقت يتلا ةيعامتجالا داوملا *

 داصتقالاو قطنملاو ؛ةيموقلا ةيبرتلاو «ةينطولا ةيبرتلاو ءايفارغجلاو «خيراتلا
 ةيفيكو ملعتملا ىلع اهمامتها زكرتو :؛عامتجالا ملعو ءسفنلا ملعو ةفسلفلاو
 :هنطو ةمدخ ىلع ارداق احلاص انطاوم حبصيل هل لاعفلا ومنلا قيقحت يف ةمهاسملا

 ."تالاجملا فلتخم يف تاروطتو تاريغتم نم ثدحي امب ةيارد هيدل
 يذلا ردصملا ىهو «ةيوبرتلا ضارغالل ةلدعملاو ةطسبملا ةيعامتجالا مولعلا كلت *

 .ذيمالتلل ةبسانملا تامولعملا ءاصقتسا يف ةيعامتجالا تاساردلا هيلإ أجلت

 عيمج يف سردت يتلاو ةيعامتجالا مولعلا نم ذخؤت يتلا ةيفرعملا نيدايملا *

 .ةيميلعتلا لحارملا

 .ةيعامتجالا مولعلل ةطسبم ةروص *

 .حلاصلا نطاوملا دادعإ ضرغب ةيعامتجالا مولعلا نم تصلخثسا ءازجأ *

 ةسارد يف يعامتجالا دعبلاب مامتهالا ينعت ةيعامتجالا تاساردلا نأ حضتي كلذلو

 هتالكشم قوحتل هعبلا !ذه: ليلكحو ؛ةنيكيزاتلا كلاذهألا و ةيفا رقجلا تادهاطظلا
 ةيعامتجالا تارهاظلا عاضخإو سيردتلل لمعم (عمتجملا) ةئيبلا ذاختاو هصئاصخو

 .ةيعامتجالا تاساردلا مامتهال رخأ اروحم ناسنإلا ربتعيو «ءيملعلا ليلحتلاو ةساردلل

 ؛ةيملاعلا ةنطاوملا :ةيعامتجالا تاساردلل ةبسنلاب مامتهالا عضوم تالاجملا نمو

 ثحبلاو لمعلا قوسو ةيبرتلا «ةيكالهتسالا ةيبرتلا «ةيلودلا ةيبرتلا ءناسنإلا قوقح



 هس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت مم١

 «يأرلا ءاديإو ةيطارقميدلا «ةيئيبلا ةيبرتلا «باهراإلاو ةميرجلاو فنعلا .ءةنهملا نع

 ...خلإو ءعمتجملا يف اهرودو ةأرملا «ةيسايسلا ةكراشملا

 :ىرخألا ةفرعملا تالاجمب ةيعامتجالا تاساردلا ةقالع

 مولعلا دعت ثيح «ةيعامتجالا مولعلاب اقيثو اطابترا ةيعامتجالا تاساردلا طبترت
 راكفألا رايتخال هسيئر رداصمو ةيعامتجالا تاساردلل ايفرعم اساسأ ةيعامتجالا

 امك ؛ةيعامتجالا تاساردلا ىوتحمب ةصاخلا تاميمعتلاو ئدابملاو ميهافملاو

 )١(. لكشلاب

 ةيعامتجالا مولعلاب ةيعامتجالا تاساردلا ةقالع

 قئاقحلا اهيف لماكتت يتلا ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضوم دحأ ىلع لاثمو

 "سيوسلا ةانق" عوضوم «ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيفارغجلاو ةيخيراتلا تامولعملاو
 ةانق لوانت هيف متيو ءدحاو عوضوم يف ةيعامتجالا تاساردلا ةدام يف هدنضرع متي

 ةانق ثيح ةميدقلا ةلودلا خيرات يف اهرفح ةركف ثيح نم ةيخيراتلا ةيحانلا نم سيوسلا

 ثيح ةيفارغجلا ةيحانلا نم مث ءاهميمأتو ءثيدحلا رصعلا يف اهرفحو ءسيرتسوزيس
 نم ةيداصتقالا ةيحانلا نم مث ءبرغلاو قرشلا نيب يجيتا رتسالا يفارغجلا اهعقوم



 اهتيمهأو ةيعامتجالا تااساردلا ةعيبط

 ةيسايسلا ةيحانلا نم اهلوانت مث «ءيرصملا يموقلا لخدلا يف مهملا أه رود ثيح

 ةيعامتجالا ةيحانلا نم اهلوانتو «ةطيحملا ةيسايسلا فورظلا و ريثأتلا ىلع اهتردقو

 ةيفاقتلاو ةيعامتجالا طامنألاو اهيتفض ىلع أشنت يتلا ةينارمعلا تاعمتجملا ثيح نم

 .مهمكحت يتلا

 وحنلا ىلع كلذو .ةيعيبطلا مولعلاب أقيثو أطابترا ةيعامتجالا تاساردلا طبترت امك

 ةعيبط مهف ىلإ جاتحت «ةئيبلا عم لعافتي قولخمك ناسنإلا سردت امدنع ايفارغجلا *

 .ناويحو داومو تابن نم اهيف امب ةئيبلا هذه

 ةيعامتجالا حورلا بستكت ةيعيبطلا مولعلاو ءاهتسارد يف ةيملعلا ةقيرطلا قتشت #*
 .عمتجملا حلاص وحن اهتاحبأ هيجوتل

 عم ناسنإلا تالكشمل الح كلذو «؛ثحبلاب ةريدج تالكشم ةيعيبطلا مولعلل مدقت *

 .ثاحبألا كلت جئاتنب ةيعامتجالا تاساردلا ديفنستو «ةيعيبطلا ةئيبلا

 «ضعبب اهضعب ةيعامتجالا تاساردلا نيب ةكباشتم تاقالعلا نأ قبس امم حضاوو

 يتلا نيدايملا نيب طبارتلا ىلإ طقف عجري ال طبارتلا اذهو ءىرخألا مولعلا نيبو اهنيبو
 كباشتلاو ةيلكلاب مستت يتلا ةيعامتجالا مولعلا ةصاخ ةفلتخملا داوملا هذه اهيف ثحبت

 اهبنئاوجب ةيناسنإلا ةفرعملا لماكت ىلإ كلذك عجري نكلو ءاهنيب ةحضاو لصاوف نود
 نيب حلاصملا كباشت ىلإ كلذك عجريو «ةينادجولاو ةيراهملاو ةيفرعملا «ةفلتخملا

 ىلع قلطُي نآلا حبصأ نأ ىتح «لقنلاو تالاصتالا لئاسو يف لناهلا مدقتلاو «لودلا

 تالاجملا ةفاك يف ةلود لغشي ام حِبصأو ؛ةريغص ةيرقب نوكي ام هبشأ هنأب ملاعلا

 ثيحب «ةيضرألا ةركلا ىصقأ ىلا لصت تادحألا تحبصأو «ملاعلا لود لك لغشي

 .تقولا سفن يف ةيلودو ةيموقو ةينطوو ةيلحم تامامتهالا تحبصأ

 قبس ام لك لجأللو «ةفلتخملا داوملا نيب اكرتشم امساق تالصلا تحبصأ اذكهو

 .ةيعامتجالا ةفرعملا عورف نيب طبرلا ةركف ترهظ

 : ةيعامتجالا تاساردلا نيب طيرلا لاكشأ

 : طيرولا :الوأ

 ءانثأ ملعملل ةصرفلا حات تامدنع ةلصفنملا ةيساردلاداوملا نيبطبرلاهبدصقي



 مس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ؟ ٠ ايي يي يي

 عفاودلا كلذكو ءىرخأ ثادحأ نم هولتت امو «ءثادحأ نم هقبس امو ثدحلا اذه يف ريثأت

 ,ثدحلا ءارو

 طبرلاب فرعي يناثلاو يضرعلا طبرلاب فرعي امهدحأ طبرلا نم ناعون كانهو
 .مظنملا

 : يضرعلا طبرلا - ١

 م١ رصم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلاو

 :يلي امك يه بولسألا اذه يف روصق يحاون كانه نأ يضرعلا طبرلا ىلع ذخؤي اممو

 .طبرلا يف هتبغرو ملعملا ةردقب نهر ةيلمعلا هذه نأ 5

 .اقبسم اهل دعي ال و ةسوردم ةطخ نود متت ةيلمعلا هذه نأ 5

 .ءاطخألا نم ريثكل هضرعي دق ىرخأ ةدامو ةدام نيب طبرلا نأ -

 : مظنملا طيرلا -ب

 نايس ب ولا نويل ةلسف كح ىلا لفتملا لطي ررلا هحيحو لاقدر هما ال كيو
 :ةفظخملا داوملا هذه. نيب ظبرلا ىلإ هطخلا ةذه.يدؤك تيحباهانضتقمب سيرذفلا

 ناتليسو طبرلا نم عونلا اذهلو ءسيردتلا يف اهنيب دجوت يتلا تاقالعلا لغتست ثيحبو
 ١:امه

 ةيعامتجالا تاساردلا عيمج يف ةصاخ تاعوضوم ءافقتنا :ىلوألا ةليسولا

 لو كسلا و ةيئاكمسلا ةلكظشتلاوو ةيلكملا ةكينلا لكم ءايحوب ةةوجح ملا تااقؤملا قيدكتاو
 .تاعوضجوملا نه اك رك ةفاحلا مدا ور ةييتقلا و ميتيستلا و ةفاظلل نةيصتك

 تاذ يفو ءرصم ةيفارغج لثم عوضوم ةطخلا يف عضوي نأ :ةيناثلا ةليسولا
 ةيبرتلل ىرخأ صصحو ءرصم خيرات ةساردل ىرخأ صصح كانه نوكي تقولا

 لاصتاو قسانت يف سردت نأ اهنم ةدام لك تاعوضوم ميظنت يف ىعاريو «ةينطولا



 يف ملعم نم رثكأ كرتشي دق راطإلا اذه يفو ءاهنيب تاقالعلا كاردإ ذيمالتلا عيطتسيل
 .ةفلتخملا طبرلا نطاوم ىلإ مهنم لك ريشيو «ةددحم ةطخل اقفو سيردتلا

 :يلي ام اهمهأ بناوجلا ضعب ةاعارمل مظنملا طبرلا جاتحي كلذ ىلعو

 يف نيكرتشملا نيملعملا ناهذأ يف ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ حوضو -
 ..ةطخلا عضو

 مهتادادعت ساو مهتاردقو مهتاجاحو مهلويمو ذيمالتلا ىوتسمل ةلماك ةفرعم -

 .مهتالكشمو

 دادعإ يف اهنم ةدافإلا نكمي يتلاو ةيعامتجالا داوملا ملعت رداصمب ةلماك ةيارد -

 .اهذيفنتو ةطخلا

 .يناعم نم هيلع يوطنت امو ءذيمالتلا ناهذأ يف طبرلا ةركف حوضو نم دكأتلا -
 ةيمهأو ةميقب نينمؤم اهذيفنتو ةطخلا عضو يف نوكرتسشملا نيملعملا نوكي نأ -

 .قيرف يف لمعلا
 .ةطخلا راطإ يف راودألا ىلع نيسردملا نيب لماك قافتا كانه نوكي نأ -

 .اهمادختسا لحارمو ةمدختسملا ميوقتلا بيلاسأ ىلع لماك قافتا كانه نوكي نأ -

 جرخي ال ىتح «لاعتفالا نع ةديعبو «ةيعيبط مظنملا طبرلا نطاوم نوكت نأ -
 .اهمكحت يتلا تاقالعلاو ةيعامتجالا تاساردلا ةعيبط نع ةئنطاخ ميهافمب ذيمالتلا

 : جامدإلا :اهنانث

 امم ةدافإلاو ءاهريغو ةيعامتجالا تاساردلا نيب طبرلل رخأ بولسأ جامدإلا ربتعي

 دصق دقلو ؛مهفلا دصقب ريسفتلاو حرشلا يف تاقالع وأ ةضيرع تاونق نم اهنيب ودبي
 :ةساردلا تالاجم ديازتل لعف درك ةيلك ةيساردلا داوملا نيب زجاوحلا ةلازإ جامدإلاب
 داوملا عيمجتل ةلواحمب جامدإلا أدب كلذلو ءذيمالتلل ةمدقملا ةيساردلا داوملا ددعتو

 تادحو وأ تاررقم يف ودبت ثيحب اهنيب زجاوحلا ةلازإو تاعومجم يف ةيساردلا
 :امه نيتيسينر نيتروص جامدإلا ذختأ دقلو ءةريبك
 مولعلا وأ ةيعامتجالا تاساردلا لثم ةبراقتملا تاعومجملا جامدإ :ىلوألا ةروصلا

 .تايضايرلاو تاغللاو

 تاغللو بدألاو خيراتلا لثم ةبراقتم ريغ تاعومجم جامدإ يهو :ةيناثلا ةروصلا
 نم ىشلوألا ةروصلا ىلع ةعساولا تالاجملا جهنم حلطصم ةداع قلطيو ءاهريغو
 .جمدنملا جهنملل حلطصم ةيناثلا ةروصلا ىلع قلطي امنيب ءجامدإلا يتروص



 نفي

 داوم ةروص يف ةفرعملل ددحم ميظنتب فرتعي ال جامدإلا بولسأ نإف كلذ ىلعو

 بعشتت دحاولا عوضوملا ةسارد لعجي لب ءاهريغ نع لزعمب اهنم لك سردت ةيسارد
 ,مهفلا ديزيو رسفيو حضوي يذلا ردقلاب ةيعامتجالا تاساردلا عيمجب طبترت ثيحب
 ةيلكلاب مستت يتلا ةيعامتجالا مولعلا ةعيبط رياسي بولسألا كلذ نأ حضاولا نم هلعلو

 .ىرخأب وأ ةروصب اهنيب لصفت ةحضاو لصاوف نود طبارتلاو

 جامدإلا بولسأل دقنلا يحاون ضعب هيجوت مت هنأ الإ ءكل ذ نم مغرلا ىلعو
 1 :يليام اهمهأ

 ةبراقتملا داوملا ىلع ةعزوملاو ةأزجملا تاربخلا طبر لفغي ام ريثك جامدإلا نأ *

 نود ةلصفنملا ةيساردلا دولا يلكش الع درجم هلعجي امم «ةبراقتملا ريغ وأ

 .رهوجلل ةجلاعم
 2ظ011001 0 10 «ةيحطسلا نم ردق ىلع ةساردلا لعجي جامدإلا نأ *

 يف جرخي هدجت ام ةداع عوضوم وأ ةلكشم ةجلاعمل ةفلتخم تالاجم نم ةديدع

 .ةيرورضلا تاليصفتلاو ةقيقدلا يحاونلا نع ةديعب ةماع ةيلامجإ ةروصب ةياهنلا

 ملاعملا يفخي امم ءاعم اهجزمي ةديدع تالاجم نم ةيساردلا ةداملل هئاقتنا يف جامدإلا نأ *

 .ةفرعملا نم ريبك ردق ةسارد ذيملتلا ىلع ضرفي يذلا رمألا ءةدام لكل ةزيمملا
 لويمو تاراهم باستكا نم نايحألا نم ريثك يف ذيملتلا مرحي جامدإلا نأ *

 .ةلصفنم ةروصب ةيساردلا داوملا ةسارد نم اهباستكا عيطتسي تاهاجتاو
 امم ةلوفطلا ةلحرم يف هدجن يذلا مظنملا ريغ ريكفتلا ىلإ ةدوع هيف جامدإلا نأ ا

 .اهقيقحت لئاسوو فادهألا نيب طلخلا نم اعون ثدحي

 يتلا قئاقحلاو تامولعملا طبرل تاميمعتلاو ئدابملا ىلإ هدانتسا يف جامدإلا نأ *
 ا ا ل ا نا ع ني ني و وج ا ب

 .اهكاردإ ذيمالتلا نم ريثك

 لئاسو ىلإ جاتحي انك «ةيفللا ب تنييفلكملل ةديدع تاءارق ىلإ جاتحي جامدإلا نأ *

 .اهريفوت ريسيلا نم نوكي ال دق ميوقت بيلاسأو ةعونتم ةيميلعت

 -س ةمدقخلا ايجولونكتلا مادختتساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت

 : لماكتلا :اثلاخ

 لصاوف واف وطو وولاة لطاطتلا ع اسنألا نيبو مقل داوملا نيب طسو ةركف

 .سيردتلا ءانثأ كلذ ىلإ ةرورضلا تعد املك دودحلا هذه ىطختي هنكلو ءداوملا نيب

 أدبي ثيح .ءيجولوكيسلا ميظنتلاب ينغي لماكتلاو ءضعبب اهضعب داوملا جمد نود نكل
 ش .ةداملل يقطنملا بيترتلا لفغي ال نكل ءذيمالتلا مامتها عضاومب



 5-3 اهتيمهأو ةيعامتجالا تاساردلا ةعيبط

 ىدل دجوي ام ىلع دمتعي ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف لماكتلا ناك اذإو

 اهتساردو اهديدحتب ملعملا موقي نأ يضتقي كلذ نإف ءلويمو تامامتها نم ذيمالتلا

 ىلإ ذيمالتلا هيجوت نكمي يتلاو ؛ةحاتملا رداصملاو تاناكمإلا ىلع فرعتلاو

 بلطي فقوم يف هسفن دجي دق ملعملا نأ امك «ةساردلا يف اهذم ةدافتسالاو اهمادختسا

 تالكشمو تاعوضوم ةسارد وحن ةديدج الويمو تامامتها ذيمالتلا يف ريثي نأ هنم

 رمألا ,؛لويملا وأ تامامتهالا كلت لثم مهيدل دجي مل اذإ ةيعامتجالا تاساردلا لاجم يف

 لئاسولاو ةيجراخلا تاءارقلاو ةيلحملا ةئيبلا تاناكمإب ةمات ةفرعم بلطتي يذلا

 نع عيطتسي ثيحب «ةيعامتجالا داوملا ملعت رداصم نم اهريغو ةفلتخملا ةيميلعتلا

 ءاهرداصم نم تامولعملا عمجو ةساردلل مهزفحيو مهريكفت ريتي نأ اهمادختسا قيرط
 لحم ةلكشملا وأ عوضوملا نع ةلماكتم ةروص نوكي امم اهنيب طبرلا ةلواحمو
 .ثحبلا وأ ةساردلا

 ةفرعملا لاكشأ نيب لماكتلا روص ىدحإ ةيعامتجالا تاساردلا ربتعتو

 اهيف لماكتت تاعوضوم ةئيه ىلع ةيملعلا ةداملا ضرعت اهنأ ثيح «ةيعامتجالا
 .داوملا هذه نيب لصاوف نودب «ةيفارغجلا عم ةيخيراتلا قئاقحلا

 :ةيمويلا ةايحلا يف ةيعامتجالا تاساردلا ةيمهأ

 ينامزلا نيدعبلا نيب طبرت اهنأ يف ةصاخ ةعيبطب ةيعامتجالا تاساردلا مستت
 حضاو وه امك ةيعامتجا ةعيبطب ةيساردلا داوملا يقاب نع زيمتت اهنأ امك «يناكملاو
 نم ليج دادعإ يف ربكأ رودب مهست نأ يف ةبصخ ةئيب اهلعج اذه لك ءاهامسم نم
 قئاقحب مهفيرعتو .هيف نوشيعي يذلا عمتجملا يف نيغبان ادارفأ اونوكيل ةئشانلا

 لخاد ةفلتخملا ةيراضحلا تانييبلاب ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاروطتلا

 .ىرخألا تاعمتجملا يفو مهعمتجم

 ةيعامتجالا ةغبصلا تاذ ةيوبرتلا فادهألا ضعب ةيساردلا داوملا عيمجل ناك اذإو

 رفوألا بيصنلاب مايقلا اهيلع تضرف ةيعامتجالا تاساردلل ةيعامتجالا ةعيبطلا نأ الإ
 نيب ةيعامتجالا تاساردلل ةصاخلا ةيمهألا ىلإ عجري اذهو ءفادهألا هذه قيقحت يف

 :يلي امك كلذو يدادعإلاو يئادتبالا ميلعتلا ةلحرم يف ةيساردلا جهانملاو داوملا

 يتلاو ةيعامتجالا ةيبرتلاو يعامتجالا ملعتلا عبنم ةيعامتجالا تاساردلا ربتعت *
 ديلاقتو تاداع هباستكاب ةيعامتجالا ةايحلا ىلإ ملعتملا درفلا لوخد اهلالخ نم نكمي

 هعمتجم



 مس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ؟

 ناكملاو (خيراتلا ةسارد لالخ نم) نامزلا يف هعضوب رصبتلا ىلع ملعتملا دعاست

 يضاملا يف رضاحلا ةساردو ؛هيف شيعي يذلا (ايفارغجلا ةسارد لالخ نم)

 ءرضاحلا ليكشت يف يضاملا تاماهسإو تارشؤم سملت د صقب ديعبلاو بيرقلا
 لوف فيلا كنا رعت نق اع ويصاخلا و سضاملا نم ةةافتسالا جلا :ىعسلااو
 .اروطتو الوبق رثكأ

 ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تالكشملا نم ريثكب نيملعتملا مامتها نم ديزت

 تالكشم نم عمتجملا هجاوي اميف ةيعاولا ةكراشملا وحن هاجتالاو ؛ةرضاحلا

 .تايدحتو

 ةيموكحلا مظنلا ةساردل ضرعتلا لالخ نم ةيعامتجالا طباوضلا مهف ىلع دعاست
 هايقو ةيلاف و كاداع ىلع. ف رقتلا و «ةيعاضحأالا تاننسسؤملا و تانييلا :قين[وقو
 .اهيلع فراعتملا عمتجملا

 تاميمعتلا مهف ىلع نيملعتملا ةدعاسمو يملعلا ريكفتلا تاراهم ةيمنت ىلع دعاست
 :ةؤفلعلا نقكووفلا :نطيوفو لان كسلا نلض. ةليضاقلا
 ميلسلا يعامتجالا كولسلاو ةيعامتجالا ةساحلا ةيمنت ىلع ةرشابم ةلوئسم دعت

 يخأتلا حور قيمعتو ,«مهروعش يف مهتكراشمو مهقوقحو مهتيافك ريدقتو نيملعتملل
 .اهطبضو سفنلا ىلع دامتعالاو «ةيلوئسملا لمحتو «مهنيب اميف نواعتلاو
 حور يوقت يتلا ةيملاعلا ةرظنلا ةيمنتو «يملاعلا مهافتلا ةركف مهف ىلع دعاست
 .رخألا عم نماضتلا

 .المعو ًالوق هلثمت ىلع لمعتو عمتجملا يف يعامتجالا ميقلا ماظن ىلع دكؤت
 ءاهنزاوت ىلع ةظفاحملاو ةئيبلا تالكشم نم ريثكلا لح يف ةيبرتلا رود ىلع دكؤت
 .اهمادختسا ديشرتو اهدراوم ىلع فرعتلاو
 تايلسدللا اهل: ساق يتلا راودألا ريدقتو كاردإ نم نيملعتملا نيكمت ىلع لمعت

 تالكشملا لم يف اهنواعتو «ءيراضحلا اهريثأتو ءرضاحلاو يضاملا يف ةينطولا
 لين لجأ نس اهقوقحب بلاطت يتلا بوعشلا ةرصانمو «ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 .ةيرحلاو لالقتسالا

 ذاختاو رادصإو «ةلدألا نزوو «ةنراقملاو ليلحتلاو دقنلا ىلع نيملعتملا ةردق يمنت
 .بسصحعتلا وأ 1818و زيحتلا نع اديعب ةيباجيإلا ماكحألاو تارارقلا



 ىنذاثلا لصفلا

 ةيعامتجالا تاساردلا سردت فادهأ

 .اهتايوتسمو فادهألا ىنعص -
 ميلعتلا ىف ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ -

 صحف لالخ نسم ةيكولسلا فادهأالا ديدحت -

 .سوردلاو تادحولا ىودحم ليلحدو
 :ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف ةيساسألا تاراهملا -

 تامولعملا باستكاب ةطبترملا تاراهملا -
 تامولعملا مادختساو ميظنتب ةطبترملا تاراهملا -
 ةيصخشلا تاقالعلاب ةطبترملا تاراهملا -





 .ىنانلا لصفلا

 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 : اهتايوتسمو ةيميلعتلا فادهألا ىنعم

 يتلا جئاتتنلا ةسقذي فيضتل ةينالتلل حقت تلا ابع : ةيئميلفتلا فادهألاب دصقُي

 عضو لجأ نم مدختست يهو ءاهنم ءاهتنالا دعب وأ ةصحلا لالخ اهب مهمايق عقوتي

 .سايقلل ةلباق ةحضاو تارابع يف ةماعلا فادهألا

 :ةيعامتجالا تاساردلا يف ةيميلعتلا فادهألا ةيمهأ

 دقئاوفلل اهقيقحت يف ةيعامتجالا تاساردلا يف ةيميلعتلا فادهألا ةيمهأ حضتت

 : ةيلاتلا
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 .سردلا طيطخت ةيلمع يف ملعملل ليلدك اهمادختسا

 تيوس را لازقلا ميكن مفتي اها نان ا ةيداقتلا فرعي ثيح «ملعتلا ةيلمع لهست

 .فادهألا هذه

 ةقيرطبو «تارايتخاللل ةبسانملا !! ةلئسألا وأ تارقفلا عضو ىلع ملعملا دعاست

 عراضم لصعف ةغيصب ةيميلعتلا قادهألا ملعملا عضي نأ امف «ةعيرسو ةلهس

 كلت ليوحت ةيلمع لهسي ىتح (.... - مسري نأ - ركذي نأ - رسفي نأ)

 رسف) رمألا لعف ىلإ عراضم لعف نم اهليوحت قيرط نع ةلئسأ ىلإ فادهألا

 ْ (... - مسرأ - ركذأ -
 اهحيضوت نكمي ةريغص ماسقأ ىلإ ةيساردلا ةداملا ىوتحم ةتزجت ىلع لمعت

 ٠ .طاشنو ةيلاعفب اهسيردتو

 «:ةبولطملا سيردتلا قئارط لضفأ رايتخال اهمادختسا نكمي ةقيقذد ويياغم لكمت

 00 .اهيف بوغرملا ةيميلعتلا لتاسولاو ةطشنألا لضفأو

 .ةيميلعتلا ةيلمعلا ميوقت ىلع ميلجتلا ةنهم يف نيلغتشملا نم مهريغو نيملعملا دعاست

 دارفأ نم مهريغبو رومألا ءايلوأبو لمعلا ءالمزب لاصتالا لئاسو لضفأ ربتعت



 تش ةمدقجلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامججالا تاساردلا سير
١-25 

 نم هملعت مت امو «ملعملا بناج نم هسيردت مت ام ىلع مهعالطإل عمتجملا

 .لاجملا اذه يف ذيمالتلا بناج

 : ةيمدلعتلا فادهألا تايوتسم

 :يلي ام اهمهأ ةيعامتجالا تاساردلا يف ةيميلعتلا فادهألل تايوتسم ةدع كانه

 ٠ : ةبنمزلا ةرتفلا ثيح نم ١-
 ةينمزلا ةرتفلا بسح ةيعامتجالا تاساردلا يف ةيميلعتلا فادهألا جردتت

 :نم لك ىلإ
 :ىدملا ةليوط فادهأ - أ

 .حلاصلا نطاوملا دادعإ :لثم ةليوط ةينمز ةرتف اهقيقحت بلطتيو
 :ىدملا ةطسوتم فادهأ -ب

 .طئارخلا مسر تاراهم ذيمالتلا باستكا :لثم اهقيقحتل ةطسوتم ةينمز ةرتف بلطتتو

 :ىدملا ةريصق فادهأ -ج

 ةقيرطب ةطيرخلا لقنب ذيملتلا مايق :لثم ةريصق ةينمز ةرتف اهقيقحت بلطتيو
 ظ ّ :ةاعيوتلا

 : ةيمومعلا تيبح نم - "<
 ةيمومعلاو مجحلا ثيح نم ةيعامتجالا تاساردلا يف ةيميلعتلا فادهألا جردتت

 :يلي ام ىلإ لومشلاو
 يف ىربكلا تاياغلا ىلإ ريشتو ءاهمعأو اهعسوأ يهو :هف2:5 تاياغ - أ

 وأ لصفلا يف ىرهجي امب اهلاصتا نم رثكأ ةايحلاب لصتت يهو «عمتجملا
 ةلصلا تاذ تاسسؤملا نم لك تاياغلا هذه قيقحت وحن ىعسيو ,«ةسردملا
 ريغ ةلصلا تاذ تاسسؤملاو ءتاعماجلاو سرادملاك ةيبرتلاب ةرشابملا
 .ةدابعلا رودو مالعإلا لئاسوك ةيبرتلاب ةرشابملا

 فادهألا اضيأ اهيلع قلطيو تاياغلا نم الومش لقأ يهو :(202815 دصاقم -ب
 .ةيسارد ةدح وأ يساردلا جهنملاب قلعتت يهو «ةطيسولا وأ ةماعلا ةيميلعتلا

 عوضوم سيردتب :ةطبترم ةددحم ةيميلعت فادهأ يهو :0 طز «417 5 ضارغأ -ج
 .نيعص سرد وأ



 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 : ةبقفأآلا ةيحانلا ثيح نم - "

 بناجلا يه :«بناوج ثاللث ىلإ ةيقفألا ةيحانلا نم ةيوبرتلا فادهألا فنصت

 .يراهملا وأ يكرحسفنلا بناجلاو ءينادجولا بناجلاو :ءيفرعملا

 :ىساسألا ميلعتلاب ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 يتلا تاعوضوملاو اهتعيبط مكحب يساسألا ميلعتلاب ةيعامتجالا تاساردلا مهست

 نم ةعومجم قيفحت يف ريبك بيصنب اهل ةبحاصملا طاشنلا يحاونو اهلوانتت

 نسم ةيسارد ةلحرم لكل ةيميلعتلا فادهألا عم لماكتت يتلا ةصاخلاو ةماعلا فادهألا

 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذ ضرع نكميو «ةفلتخملا ةيساردلا لحارملا

 :ةيئادتبالا ةلحرملاب ةسعامتجالا تاساردلا سيردتل ةماعلا فادهالا :الوأ

 يف ةيتئادتبالا ةلحرملاب ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل ةماعلا فادهألا لثمتت

 :ةيلاتلا فادهألا

 .نطولل ءامتنالاو ءالولا ميق ةيمنت -

 .لبقتسملل هتاعلطتو هيضامو نطولا رضاح ىلع فرعتلا -
 .ةيملاعلاو ةيلحملا تائيبلل ةيفارغجلا تارهاظلا مهأ ىلع فرعتلا -

 .ةطيحملا ةكيبلا يف ةدوجوملا تارهاظلا يف هتردقو قلاخلا ةمظع كاردإ -

 .ةيمويلا ةايحلا فقاوم يف ةيخيراتلاو ةيفارغجلا ميهافملا قيبطت -

 .هنمأو هتماركو نطولا لالقتسا ىلع ةظفاحملا ةيمهأب يعولا ةيمنت -

 .عمتجملاب ضوهنلا يف درفلا رود ريدقت -

 .ةيمويلا ةايحلا يف اهمادختساو ةطيرخلا ةءارقل ةيساسألا تاراهملا ضعب باستكا -

 .ةئيبلاو ناسنإلا نيب لدابتملا ريثأتلا مهفت -

 .اهتيمنتو اهيلع ظافحلاو اهعم لماعتلا ةيفيكو دراوملا ةميق ريدقت -
 .يلحملا هعمتجمل ةليصألا ديلاقتلاو تاداعلاو ميقلاب كسمتلا -

 اه رداصم نم ةفرعملا ىلع لوصحلل بولسأك ةظحاللملا ىلع ةردقلا ةيمنت -

 كالهت سا ديشرتو اهرامثتساو اهتيامح ةيفيكو ةئيبلا ةسارد ةيمهأب يعولا ةيمنت -
 .اهدراوم



 :ةيدادعإلا ةلحرملاب ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل ةماعلا فادهالا :ايناث
 يف ةيدادعإلا ةلحرملاب ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل ةماعلا فادهألا لتثمتت

 :ةيلاتلا فادهألا

 اهرضاحو اهيضام يف اهتايوتسمو اهداعبأ لكب ةئيبلا صئاصخ ىلع فرعتلا
 .اهيلع ةظفاحملاو اهرامثتسا ىلع ملعتملا ةدعاسمل ايملاعو ايموقو ايلحم

 ةيبلسلاو ةيباجيإلا راثالاو ةيعيبطلا لماوعلا نيب لعافتلا تاراسمو ةعيبط كاردإ
 .كلذ ىلع تبترت يتلا

 «ناكسلا ةةايح ليكشت ىلع دعاست يتلا لماوعلاو فورظلا ىلع فرعتلا

 .رخآل (تقو) نمو ءرخآل (ناكم) نم اهفالتخاو

 كرديل ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاسسؤملاو مظنلا ىلع فرعتلا
 .هتابجاوو هقوقح ملعتملا

 هلفنل دادعتسالاو هيف ناسنإلا رودو هنع ةلوئسملا لماوعلاو روطتلا ىزغم كاردإ

 .هيف ةكراشملاو

 .اهتهباجمل ةفلتخملا قرطلاب رصبتلاو ؛ءنطولا ددهت يتلا راطخألاب يعولا
 ةبشلا هجوأو ةرصاعملا هتايح يف ناسنإلا اههجاوي يتلا تالكشملا كاردإ

 .اهلحل ةديدج لئاسوو بيلاسأ راكتباو اهليلحتو اهريسفتو اهنيب فالتخالاو

 .اهيف يرشبلاو يعيبطلا لماعلا رودو اهتاموقمو ةلماشلا ةيمنتلا ةيمهأ كاردإ
 درفلا هجاوت يتلا تالكشملا لح يف هفيظوتو يملعلا ريكفتلا ىلع ةردقلا ةيمنت

 .عمتجملاو
 نسم ةفرعملا ىلع لوصحلل لاعف بولسأك ةرشابملا ةظحالملا ىلع ةردقلا ةيمنت

 .ةفلتخملا اهرداصم

 ميهافم ىلإ لصوتلاو اهدقنو اهليلحتو اهفينصتو تامولعملاو قئاقحلا جاتنتسا

 .تارهاظلاو ثادحألا ريسفت ىلع دعاست تاميمعتو

 .اهعاونأ فلتخمب جذامنلاو موسرلاو طئارخلا تاراهم ةيمنت

 .ةينايبلا لاكشألاو موسرلاو ةيئاصحإلا لوادجلا ريسفتو ةءارقو دادعإ تاراهم ةيمنت

 يأرلا لبقتو راوحلا يف ةكراشملاو ةيملعلا ةشقانملاو ريبعتلا ىلع ةردقلا ةيمنت

 .ءانبلا دقنلاو رخألا

 .ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضومل يتاذلا ملعتلا تاراهم ةيمنت



 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 ةطبترملا ةيناديملا ةطشنألاو تاعورشملا ذيفنتو دادعإو طيطخت تاراهم باستكا

 2 >> .ةيساردلا تاعوضوملاب

 درفلا ةمدخل كرتشملا نواعتلاو قيرف يف لمعلاو ةيلوئسملا لمحت ىلع ةردفقلا

 .عمتجملاو

 ةيمقرلاو ةعوبطملا تاعوسوملاو سلاطألاو سيماوقلاو فراعملا رئاود مادختسا

 2 ةطبترملا تامولعملا ةجلاعمو عاجرتساو ليجستو ميظنتو عمج يف
 ْ .ةيساردلا تاعوضوملاب
 ميلظنتو عمج يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل ةفلتخملا تاودألا مادختسا

 تامولعملاو تانايبلا ضر عو لقنو ةجلاعمو عاجرتساو نيزختو ليجستو

 .ةيساردلا تاعوضوملاب ةطبترملا

 .هنازتاو هميظنتو نوكلا قلخ يف ىلاعتو هناحبس قلاخلا ةمظع ريدقت
 .عمتجملا فادهأل ًامعد ءانبألا سوفن يف ةيقلخلا لئاضفلاو ةيحورلا ميقلا ةيمنت
 يف ةيحضتلاو هحلاصم نع عافدلاو هفادهأ ينبتو نطولل درفلا ءامتنا ةيمنت

 اهمادخت سا ديشرتو اهرامثتساو اهتيامح ةيفيكو ةئيبلا دراوم ةيمهأب يعولا ةيمنت
 .اهكالهتساو

 هتالعافت يف درفلا كولسل تاهجوم اهرابتعاب لامجلاو ريخلاو قحلا ميق ريدفت

 .يناسنإلاو يعيبطلا هيدعبب يعامتجالا راطإلا يف ةيمويلا
 مالسلا وأ مهافتلا ةركفب المع ةيناسنإلا ةراضحلا روطت يف بوعشلا راودأ ريدقت

 ٠ .ناسنإلا قوقح مارتحاو يملاعلا

 نسصحو «ةماعلا ةيكلملا مارتحاو ريغلا ةيكلم مارتحا وحن ةبوغرم تاهاجتا ةيمنت
 .ةحونمملا ةيرحلا ةسرامم

 لمحت يف ةكراشملاو ةيطارقميدلا أدبمب ذخآلا ةيمهأو يسايسلا يعولا ةيمنت

 .رحلا باختنالاو قوفحلاو تابجاولا ةسراممو ةيسايسلا ةيلوئسملا
 قفتي امب اهنم ذخألاو ىرخألا تافاقثلا ىلع حاتفنالا وحن يباجيإ هاجتا نيوكت

 نود بوعشلا عم ةيناسنإلا طباورلا ززعي امبو ءانلامأو انعقاوو يفاقتلا انثارت عم
 .ليصألا ثارتلل ةيفاقثلا ةيوهلا سمط



 تس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ضي

 : خيراتلا سيردتل ةماعلا فادهألا

 :هريوطتل يعسلاو نطولل ءالولا هاجتا ةيمنتو ةينطولا ةيوهلا ميعدت - ١
 ليبس يف همئازهو هتاراصتناو همالأو هلامأو نطولل كرتشملا خيراتلا ةساردف

 كلذ لك «تاياغلاو فادهألا هذه غولب ليبس يف نمث نم نطولا هعفد امو ءررحتلا

 .هل ءالولاو نطولا بح سرغ يف دعاسي
 ثادحألاو تايصخشلاو تامولعملا ظفح دنع فق ال خيراتلل ةيعاولا ةساردلا نإ

 «نطولل ءالولا يناعم صالختساو مهئامعزو مهتداقب ذيمالتلا طبرت لب «ةيخيراتلا

 .ةيموقلا تاهاجتالا سرغ يف ةمهاسملاو ءءامعزلا نم نيصلخملا راودأ ريدقتو

 :ةيقالخألا ميقلا ةيمنت - ؟

 يتلا ةديمحلا ةيقلخلا ميقلاو ئدابملا ضعب ثادحألل هتسارد يف خيراتلا ضرعي

 هذه نأ فيكو «ليوطلا خيراتلا لالخ تايصخشلاو تاعمتجملا ضعب اهب تزيمت

 ةسارد نإف انه نم «هروطتو عمتجملا رارقتسا يف اهتقو يف تمهاس ئدابملا

 مهباسكإ يف ريبك لكشب مهست يتلا ةيقالخألا ميقلا ضعب ذيمالتلا ىدل يمنت خيراتلا

 .حلاصلا نطاوملا تافص ضعب

 :ةيخيراتلا درفلا ةفاقث ميع دت -- 17

 ىلع اهمهأ نمو لب «ةماع ةفصب ةفاقتلا تانوكم ىدحإ لثمت ةيخيراتلا ةفاقثلا

 ءءاقبلا عيطتست يتلا ةمألاف «ةمألا ضرع وأ ةمألا ةركاذ خيراتلا نأل كلذ «قالطإلا

 ةسارد نإف مك نمو «هل قشعو خيراتلاب ةفرعمو ءيخيرات ريمض اهل يتلا يه

 ليك شت يف حضاو لكشبو مهاسي يذلا رمألا ؛ةيخيراتلا ذيمالتلا ةفاقث معدت خيراتلا

 وأ ةيسمايسلا اهنه :عاوس ةفلخملا مهتاهججوت نيوكت يف كلذكو ذيمالتلا ءالوه ةيصخش

 هيوتحي امو يقلخلا بناجلا ىلع اهريثأت ىلإ ةفاضإلاب «ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا

 .لويمو تاهاجتاو ميق نم

 :هتاراهمو يملعلا ريكفتلا ةيمنت - +

 نزوو ةلباقمو ةنراقمو دقن نم هنمضتي امو يخيراتلا جهنملا لالخ نم كلذو

 اهبابسأ ىلإإ رومألا عاجرإو «ةقوطنملاو ةعوبطملا ةملكلل ميوقتو ليلحتو «ةلدألل



 ١ ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 تامولعملا ةميق ىلع مكحلاو ؛:ةضرغملاو ةئطاخلا تاليلعتلا فاشتكاو «ةيقيقحلا

 ةردقلاو ءرظنلا تاهجوو قئاقحلا نيب زييمتلاو ءاهنم ةاقتسملا رداصملا ساسأ ىلع

 تاميمعتب جورخلاو جئاتنلا صالختساو «ةضراعتملا رظنلا تاهجو ليلحت ىلع

 .ةماع ئدابمو

 ةفلتخملا رداصملا ىلع فرعتلا تاراهم نم ذيمالتلا خيراتلا ةسارد نكمت امك

 - تالجملا - تاعوسوملا - تايرودلا - عجارملا - بتكلا لثم ) تامولعملل

 - تاشاايبلا دعاوق - مالعإلا لئاسوو - ريراقتلا - تاروشنملا - ةيمويلا دئارجلا

 ءاهليلحتو اهريسفتو ءاهميظنتو ءاهنم تامولعملا عمجو «(.... تنرتنإلا ةكبشو
 .ةديدج لاكشأ يف ءاهليجست ةداعإو

 :ىرخألا تاعمتجملا ةسارد لالخ نم هيف شيعن يذلا عمتجملا مهف -ه

 «يملاعلا طيحملا ىلإ دتمت امنإو «نطولا دودح دنع ففقت ال خيراتلا ةفيظو نإ

 ريبكلا ملاعلا نم تلعج يتلا تالاصتالاو تالصاوملا لئاسو روطت دعب ةصاخ

 :ملاعلا بوعش عيمج اهعنص يف كراش ةيناسنإلا ةراضحلا نإ امك «ةريغص ةيرق

 .ملاعلا نع ةلزعنم اهخيرات تارتف لاوط شعت مل ةلود يأ نأو

 خيرات ةساارد لالخ نم الإ ققحتي ال هيلع فرعتلاو عمتجم يأ مهف نإف اذل
 تلذب يتلا دوهجلاو ءاهجئاتنو اهنيب تراد يتلا تاعارصلاو ىرخألا تاعمتجملا

 .رتوتلاو عارصلا فيفختل لذبتو

 :رضاحلاب هتنزاومو يضاملا ةسارد -5

 ءاهلاكشأ ىتشب ةيضاملا ثادحإلا ىلع فرعتلا يف ذيمالتلا خيراتلا ةسارد دعاست

 هذه نيب تانراقملا ءارجإ نم مهنكمت امك ءاهيلت يتلا ىلإ اهنم ةثداح لك تدأ فيكو

 :ةرضاحلاب ةيضاملا ثادحألا ةنزاوم بناج ىلإ «تاميمعتب اهنم جورخلاو «ثادحألا

 .يضاملل ةيقطنم ةجيتن الإ وه ام رضاحلا نأ ىلإ اهنم لصوتلاو

 : رضاحلا مهف - ا/

 مهفن مل امو «تهتناو تلو فورظو ثادحأل ةجيتن يه ةنهارلا ثادحألا

 حبصي رصاعملا عضولا نإف ءرضاحلا فقوملا هيلع ماق يذلا ساسألا أ هفقاوملا



 همس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ني

 خيراتلاو هتايفلخو هباب سأ عبتتن نأ بجي ًايكذ ًامهف ءيشلا مهفن يكلف ءًاقلغم ًارس

 رمت ةظحل لك نأب درفلا ةيعوت ىلإ ىدؤت هتساردف «نمزلا ىنعم مهف ىلع دعاسي
 .هرييغت نكمي ال ضام ىلإ ىضمت مث رضاحلا زكرم يف نوكت

 :لبقتسملا فارشتسا -

 حمالم هيف لكشتت يذلا لاجملا كلذك وهو «يضأاملا هتابنج نيب ممضي رضاحلا

 ذيمالتلا دعاسي رضاحلاو يضاملل هريسفتب خيراتلاو ءاهضعب لقألا ىلع وأ لبقتسملا

 ةجرد نم للقي ًاعضاؤت رثكأ ةرابعب وأ ؛لبقتسملا تاهاجتا اوفرشتسي نأ ىلع

 .هتاروطتو لبقتسملاب مهلهج

 ارداق نوكي نأ ىلع هتدعاسمو ملعتملا ىدل رييغتلا ةقيقح ةيمنتو باسكإ -14
 :هثادحإو لب هيف ةكراشملا ىلع

 هتسارد خيراتلا نأ ثيح «يوبرتلا فدهلا اذه قيقحتب هدحو خيراتلا درفني داكي

 عسمتجملا ثادحأ تاعمتجملا ةايح نم ةسوململا ةلثمألاب حضوت يعامتجالا روطتلل

 تببترت يتلا جئاتنلاو ءاذه ىلإ تدأ يتلا لماوعلاو «هتاهاجتاو هتادحأو «يضاملا يف

 نإف ىرخأ ةرابعب وأ «ةنهارلا هتلاح ىلإ لصو ىتح عمتجملا روطت فيكو هيلع
 كلذلو ءيضاملا عمتجملا نم قثبنا دق رضاحلا عمتجملا نأ فيك حضوي خيراتلا

 ةايح يف هتيمهأو ريغتلا ةيمتح بالطلل حضوي يذلا وه هدحو خيراتلا نإف

 عفدي - هفاقيإ ىلإ ليبس الو - عقاو ريغتلا نأل يعاولا كاردإلاو «يناسنإلا عمتجملا

 ريسي هكرت نم الدب ريغتلا اذه يف مكحتلا ةلواحم يف هئاكذ لالغتسا ىلإ ناسنإلا

 .راض هاجتا يف

 :بوعشلا نيب نواعتلا ةيمهأ كاردإو ةرصاعملا ةيملاعلا اياضقلا مهفت ٠-

 يه امنإ ءدودحملا قيضلا اهانعم سيل ذيمالتلا يف اهسرغ ضورفملا ةنطاوملا

 دق تالاصتالا قرطو تاللصاوملا لئاسو نأ ثيح «ةيملاعلا ةنطاوملا سرغ يف

 تاعامج نود ام ةعامج ددهت دعت مل رامدلا راثآ نا امك .ملاعلا ءازجأ نيب تبرق

 دنع ففقت ال خيراتلا سيردت ةفيظو نإف مث نمو ءءاعمج ةيرشبلا ددهت امنإ ءىرخأ

 ةيملاعلا اياضقلا مهفت ثيح نم «هلك يناسنإلا طيحملا ىلإ دتمت امنإ ءنطولا دودح



 و ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 ةيملاعلا تايدحتلل يدصتلا يف بوعشلا نيب نواعتلا ةيمهأ كاردإو ءةرصاعملا

 .ةطيحملا

 :يلودلا مهافتلا ةركف ةيمنت 5١-

 نوشيعي يذلا ملاعلا ذيمالتلا مهفي نأ وه خيراتلا ةسارد نم يساسألا ضرغلا

 ءاهتدجوأ يتلا لماوعلل كاردإ وذ هتالكشمب ساسحإلا ىلع امتاق احيحص امهف هيف

 نمؤي يذلا ركفملا رينتسملا نطاوملا ةيبرت يف اماه الماع خيراتلا نوكي كلذبو

 ةيملاعلا تاعمتجملاو لودلا عم مهافتلل ةرمتسملا هتاجاحيو «ىقرلاو روطتلاب

 .ةطيحملا

 : ايفارغجلا سيردتل ةماعلا فادغألا

 عمتجم نم فلتخت يسردملا ىوتسملا ىلع ايفارغجلا سيردت فادهأ نإ

 ىلعو ءرخأآل تقو نمو ىرخأل ةئيب نم دحاولا عمتجملا يف فلتختو لب ءرخآل
 :يلاتلا وحنلا ىلع ايفارغجلا سيردت فادهأ ضرع اننكمي كلذ نم مغرلا

 نم اهنع رفسي امو ءاهيف نوشيعي يتلا ةئيبلاو سانلا نيب تاقالعلا ةسارد ١-
 ةلسلس نسم ةقلح رخآ وه تاقالعلا هذه ةسارد نأ ىلإ ريشي اذهو «تاللكشم

 يف ذيملتلا رارمتسا نإف مث نمو «هتئيبو ناسنإلا نيب ةقالعلا روطت تافلح
 فاشتكا ىلع دعاست نأ نكمي يتلا ةيفارغجلا ميهافملا نم هنكمت ينعي ةساردلا

 .ؤبنتلاو ريسفتلا ىلع هتردق نم ديزتو ءديدجلا

 رهاوظلا ضصعبل ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةظحالملل بالطلل ةصرفلا ةحاتإ -1
 امم .ليلحتلاو ريسفتلا ىلع يوطني يذلا رمألا ء؛ةطيحملا ةئيبلا يف ةيفارغجلا

 .لبقتسملا يف ملعتلا رسيت تاميمعتب جورخلاو جئاتنلا صالختسا ىلع دعاسي

 نطولل هئامتناب ذيملتلا رعشي نأ يأ ء«هب زازتعالاو نطولل ءالولا ةيمنت -

 .مهتالكشم

 «ءكلذب درفني يذلا ديحولا ملعلا تسيل يهو «ةيلامجلا ةريخلاب ديمالتلا دوزت - +

 كايناكولا : نط ضف هرف وت لاماكلا ةرهاظف هاه وود ناكنا نكس 3 نكلو



 سسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ضع

 «تالالغشلاو لدانجلاو لابجلا ىلع ةيعيبطلا رظانملاو هايملا طقاسمو «ةيديلجلا

 .ةيفصولا ةباتكلا ىلع ةردفقلا ةيلامجلا ةربخلا هذهب نرتقي دقو

 تارماغم عبتت قيرط نع ءذيمالتلا ىدل ةينادجولاو ةيفطاعلا ةربخلا يمنت -<
 ةيتاذلا ةعانقلا رفوت اهنأف ةيلامجلا ةربخلاب ةربخلا هذه تنرتقا اذإو «نيفشتكملا

 .يفارغجلا هركف ومنو ناسنإلا تازاجنإ مدفتل

 نأ ثيح ءذيمالتلا ىدل ةيفارغجلا ةيلقعلاو ريكفتلا ةيمنت يف اريبك رودب موقت -5
 قئاقحلا عيمج ةفرعمو ةيلماكتلا ةقيرطلا ىهو «ءصاخلا اهبولسأ ايفارغجلل
 فئالن و م ةفرعملا هذه ىلع بترتي امو «ةساردلا عوضوم ناكملاب ةقلعتملا

 عونا طبارتم ملع ايفارغجلا نأ ثيح ءذيمالتلا ىدل ةيلماكتلا ةفرعملا يمنت --0

 ل-.-: ام تابنلاو ءءايزيفلا ملعب لاصتا هل طقاستلاو سقطلاو خانُملا يف ىرخألا

 درحتو ءايجولويجلا ملعب لاصتا تاذ ضرألا تاكرحو «ءايحألا ملعب
 .متجالا ملعب ةلص تاذ ناسنإلا ةايح طامنأو «خيراتلاب ةلص تاذ ناسنإلا

 .مولعلا نم .اهريغو ايفارغجلا نيب ةيلماكتلا رهظت اذكهو
 عم شياعتلا ىلع ةردقلاب مهدوزتو «ءذيمالتلا دنع ةنطاوملا ةيمنت ىلع لمعت -7

 اهنأ اهنع لاقي ايفارغجلاف «ةيملاعلا مهتاهاجتا ةيمنت يف رثؤت امك «عمتجملا

 فطاصعتلا ةيفيكو ءىرخألا بوعشلا ةايح ةفرعمو «ةيملعلا ةرظنلا ذيمالتلل رفوت

 .اهتفاقثو اهتتيبو اهتايح يف ةفلتخملا بوعشلا هذه عم

 :سوردلاو تادحولا ىوتحم ليلحتو صخف لالخ نم ةيكولسلا فادهألا ديدحن

 صحف لالخ نم كلذو «هنم ةبوغرملا ةيكولسلا فادهألل قيقدلا ديدحتلا ىلع

 .سوردلاو تادحولا ىوتحم ليلحتو
 ضعب عم كارتشالاب وأ هدرفمب ةيعامتجالا تاساردلا ملعم موقي اذل

 «يسهاردلا ررفملا يف ةنمضتملا سوردلاو تادحولا ىوتحم ليلحتب نيصصختملا

 فقوملا ءانب اهئوض يف متي يتلاو « ةيكولسلا فادهألا ديدحت ضرغب كلذو

 .ذيمالتلا ىدل فادهألا هذه قيقحت لفكي يذلا يساردلا جمانربلا وأ يميلعتلا



 نضذي ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 :ةيعامتجالا تاساردلا يف سوردلل ةيكولسلا فادهألا ديدحن دئاوفو ةيمهأ

 .ةبسانملا ةليسولا ديدحت ىلع ملعملا دعاسي -

 .سردلا لبق ةليسولا دادعإ ىلع ملعملا دعاسي -

 .ةبسانملا ةطشنألا ديدحت ىلع ملعملا نيعي -

 .ميوقتلا بيلاسأ رايتخا ىلع ملعملا دعاسي -

 .هتاردقب مهتفت ززعيو هبالط مامإ ةجرحملا فقاوملا ملعملا بنجي -

 .سردلا سيردت يف هل ةمزاللا تامولعملا ىلع ملعملا علطي -

 .سردلا هب حرشيس يذلا ىوتسملا نع ملعملا ىدل ةركف نوكي -

 .هذيمالتل همدقيس يذلا تامولعملا مك راطإ ملعملل ددحي -

 : ةيعامتجالا تاساردلا يف ةيكولسلا فادهألا ةغايص

 ةرابع :اهنأب 8 ءاط 210:1 01ا]ع1117عو ةيئارجإلا وأ ةيكولسلا فادهألا 52

 ."ملعتلا ةيلمع مامتإ دعب هجتني وأ ذيملتلا هلعفي نأ نكمي ام فصت سايقلل ةلباق

 + لاخلا ةدغاقلا عوض. يفا است نإ .نعتشي ةايعلا هدهو

 كولسلا اذه هيف رهظيس فرظ + يئرم كولس وأ ءارجإ + ذيملتلا + لعفلا + نأ
 . ءادألل ىندألا دحلا وأ« لوبقملا ءادألا ىوتسم ددحي رايعم + يئرملا

 فادهألا اهيف غاصت ينلا ةرابعلا يف اهتاعارم بجي طورش ةدع كانهو

 :يلي ام اهمهأ ةيكولسلا

 .حوضولا ١-

 .سايقلل ةلباق ةيكولس لاعفأ فدهلا نمضتي نأ -١1؟

 .ملعتلا ةيلمع ىلع سيلو ملعتلا جتاون ىلع فدهلا زيكرت -"؟

 .دحاو يميلعت جتان ىلع فدهلا زيكرت - +4

 .ذيملتلا هب موقي يترم كولس وأ ءارجإ ىلع فدهلا ءاوتحا -ه

 .ذيملتلل يئرملا كولسلا هيف رهظي فرظ ىلع فدهلا ءاوتحا -5

 .ءادألل ىندألا دحلا وأ رايعم ىلع فدهلا ءاوتحا -ا7



 سس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت م

 نم رصمم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلل ةيفقيقح بابسأ ثاللث ذيملتلا ددحي نأ :لاثم

 .رصم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا بابسأب ةمئاق لالخ

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةيميلعتلا فادهالل ةفلتخملا بناوجلا حيضوت نكميو

 : 02208111116 10011121: ىف رعملا بناجلا - أ

 درجم نم ءاهتايوتسم فلتخمب ملعتملل ةيلقعلا تايلمعلا عم لماعتي وهو

 ام ليلحت ىلإ هينعت ام قيبطتو مهف ىلإ ءاهعمس وأ اهأرق يتلا تامولعملا عاجرتسا
 ةقدلا ثيح نم اهنومضم ىلع مكحلا مث نمو «ةلخادتم تاقالع نم اهنيب

 تس ىلإ هئتالمزو 810013 مولب نيماجنب اهفنصيو «ةثادحلاو ةيعوضوملاو

 :يلي امك يه ةيعرف تايوتسم

 ١ - 2071<1ع0عع (ركذتلا) ةفرعملا :

 :ةيلاتلا ةيعرفلا تايوتسملا ىلإ ( ؟) لكشلاب امك مسقنيو
 :ةطيسب تايئزج ركذت - أ

 .ةيناديرلا ةكرعم خيرات ذيمالتلا ركذي نأ :لثم

 لماعت لئاسوو قرط ركذت -ب» :
 .ةطيرخلا ريبكت تاوطخ ذيمالتلا ددحي نأ :لثم

 .ةراضحلا موهفم ذيمالتلا فرعي نأ :لثم :تاديرجتو تايلك ركذت - َج

 ركذتلا وأ ةفرعملا

 3 - ويب ويسمح الب 1 طا . هل مس و سل عسسل لبا عي يح م اجمل يأ

 أ تاديرجتو تايلك | 00 ظ
 2 1 ومصمم: بيموسوس يدب اهوح

 ةطيسب تايئزج ظ

 ركذتلا وأ ةفرعمسا ىوتسمل ةيعرفلا تايوتسملا (7”) لكش

 «ىلع فرعتي" ىوتسملا اذه ىف مدختست نأ نكمي ىتلا ةيكولسلا لاعفألا نمو

 ."”بتكي ؛ددعي « ركذي ؛تام هلعملا عج رثسي « راتخي « ركذتي ءددحيب «فصي



 م ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 : (0111م1ع12151011©11 مهفلا - ؟

 مهفلا ىوتسمل ةيعرفلا تايوتسملا ( ”) لكش

 : ةمجرت - أ

 .روطس ثاللث يف ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا مايق لماوع ذيمالتلا صخلي نأ :لثم

 : ريسفت -ب

 .رصم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا بابسأ ذيمالتلا رسفي نأ :لثم
 : وينب - حج

 ةلود ناكس اهسرامي يتلا ةيداصتقالا ةطشنألا ضعب ذيماللتلا جتنتسي نأ :لثم

 .يفارغجلا اهعقوم ةفرعمب ايقيرفأ بونج
 ةيكول سلا لاعفقألا مدختست نأ نكمي ىوتسملا اذه ىف فادهألا ةغايص دنعو

 «غيصي «ةلثمأ ىطعي «ممعي ءزيمي «قرفُي ءرسفي ءحضوي «مجرتي «لوحي"' ةيلاتلا

 .للعي ءصخلي ءأبنتي

 : 4 مرما1ءدغ1ه:1 قيبطتلا -

 ءيكلفلا اهعقوم ةيمولعمب نابايلا ةلود يف تيقوتلا ذيمالتلا ددحي نأ :لتم

 . ةرهافلا يف تيقوتلاو يكلفلا عقوملاو

 : مسا دأع لبلدتلا - *

 :ةيلاتلا ةيعرفلا تايوتسملا ىلإ (5) لكشلاب امك م..دذيو

 ليلحتلا ىوتسمل ةيعرفلا تايوتسملا (4) لكش



 : رصانع ليئحت - أ

 .يبرعلا نطولاب ةيداصتقالا دراوملا ذيمالتلا فنصي نأ :لثم

 : تاقالع ليلحت -ب

 ١8 نرقلا ةياهن نم لك يف اسنرفب رصم ةقالع ذيمالتلا حرشي نأ :لثم

 5١. نرفلا ةيادبو

 : ةيميظنت ئدابم ليلحت -ج

 .رصم يف ةيذيفنتلا ةطلسلل يميظنتلا ءانبلا ذيمالتلا للحي نأ :لثم

 ىوتسم ىسف ةلئسأ وأ فادهأ ةغايص دنع مدختست نأ نكمي ىتلا ظافلألا نمو

 ."طبري «جتنتسي .حضوي ءددحي ءزيمي' ليلحتلا

 : 591(عوز5ؤ بيكرتلا -ه

 : ةيلاتلا ةيعرفلا تايوتسملا ىلإ (©) لكشلاب امك مسقنيو

 : ديرف لاصتا جاتنإ - أ

 هايمل ةيلحت تاطحم ءاشنإ رثأ نع ابوتكم اروصت ذيمالتلا عضي نأ :لثم
 .رصم يف ةيقرشلا ءارحصلا لبقتسم ىلع رمحألا رحبلا

 : ةطخ بيكرت -ب
 يف ةديدج تاحاسم ةعارزل ةمزاللا هايملا ريفوتل ةطخ ذيمالتلا عضي نأ :لكش

 - ردضص

 : ةدرجم تاقالع بيكرت -ج

 يف نيبندلد .ذلاب ليئارسإ ةقالعن ديدج لكشل روصت ذيمالتلا عضي نأ :لثم
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا بايغ

 بيكرت ظ ديرف لاصتا جاتنإ

 بيكرتلا ىوتسمل ةيعرفلا تايوتسملا (5) لكش



 ءغوصي" بيكرتلا ىوتسمل فادهأ ةباتكل مدختست نأ نكمي ىتلا ظافلألا نمو

 . "جتني ءمظني «فنصي «ططخي «عمجي «ممصي .«فلؤي «بتكي ءحرتفي

 : 10021101261072 ميوقتلا -5

 : يلي ام (1) لكشلاب امك مسقنيو
 : ةيلخاد ريياعم ءوض يف ميوقتلا -أ

 يف ويلوي 77 ةروقث حاجن ىدم ىلع اًيأر وأ امكح ذيمالتلا ردصي نأ :لثم

 .اهفادهأ ءوض

 : ةيجراخ ريياعم ءوض يف ميوقتلا -ب

 ةنراقم ويلوي 7 ةروث حاجن ىدم ىلع اًيأر وأ اًمكح ذيمالتلا ردصي نأ :لثم

 ةيجراخ ريياعم ءوض يف ةيلخاد ريياعم ءوض يف

 ميوقتلا ىوتسمل ةيعرفلا تايوتسملا (1) لكش

 ءنراقي ء.موقي «نزاوي ءررقي «مكحي" ميوفتلا ىوتسمل ةيكولسلا لاعفألا نمو

 ."رارق ذختي «نع عفادي ء«ججحلاب شقاني ءردقي ءمعدي ءرربب «زيمي .صلختسي

 : 4111© 10011212111 ىنآدجولا بناجلا - ب

 ءميقو سيساحأو رعاشمو تاهاجتا نم درفلا لخاد يف ام عم لماعتي وهو

 ماع 1< 22188011 لوئارك اهفنصو «ةعونتملا هتطشنأو هكولس رهاظم يف رئؤت

 ةدعاق يف ريسيلا لهسلاب أدبت «تايوتسم ةسمخ ىلإ يمره ميظنت يف )١955(

 ىلإ (7) لكشلاب امك اهحيضوت نكميو «هتمق يف دقعملا وأ بعصلاب يهتنتو «مرهلا
 يلب ام



 هسسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت كب

 ينادجولا بناجلا تايوتسمل يمرهلا ميظنتلا )١( لكش

 ١ - عا 210282 لبقتلا وأ لابقتسالا ©1286 :

 ءام ةيضقب مامتهالا يف ةبغرلا يدبي نأ ىوتسملا اذه يف ذيملتلا نم بولطملا
 «يداصتقا دروم وأ ةيخيرات ةيصخش وأ «ةماع ةلكشم وأ «نيعم عاوضوم وأ

 ءامامتها يدبي نأ «متهي نأ ءيغصي نأ «لبقتي نأ :يف ةيكولسلا لاعفألا مهأ لثمتتو

 .يعي نأ «ةبغرلا يدبي نأ
 يتلا ةيرقلا وأ ةنيدملا ريجشت يف ةكراشملل امامتها ذيملتلا يدبي نأ :لاثم

 .كلذل ةصرفلا هل تحيت أ ام اذإ اهب نطقي

 : 12عور0 001128 ةباجتسالا - *

 ءاديإ قباسلا ةيضقلا عو_دضوم يف ةيلعفلا ةكراشملاب ىوتسملا اذه قلعتي

 لاصعفألا لثمتنو ءاهيف هتبغر ىدبأ وأ ءاهب يعولا وأ ءاهل هتاغصإ وأ ءاهب همامتها

 .قفاوي نأ ءكراشي نأ «عتمتسي نأ ءبيجتسي نأ «عتمتي نأ :يف ةيكولسلا
 كالهتسا ديشرتل ةفلتخملا بيلاسألا ةءارق يف ةعتم ذيملتلا دجي نأ :لاثم

 .كلذب ةصاخلا عجارملا ضعبل عجر ام اذإ «ةيداصتقالا دراوملا

 : 7تا1نندع ةميقلا ءاطعإ وأ مييقتلا -*

 وأ «ةنيعم ةرهاظ وأ ءام ءيشل ذيملتلا اهيطعي يتلا ةميقلاب ىوتسملا اذه قلعتي

 يع ةيغخ د رلاك ةميقلل طيسبل ِدْلا لبقتلا درجم نم ىوتسمل ١ اذه توافتيو « ددحم كوولس



 ل ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 يف مازتلالاو دهعتلا نم اديقعت رثكأ ىوتسم ىلإ «يعامجلا لمعلا تاراهم ريوطت
 نأ ءردقُي نأ ءميقُي نأ :يف ةيكولسلا لاعفألا لثمتتو «لاعفلا يعامجلا لمعلا لاجم
 .نمثُي نأ ءجتحي نأ ءراتخي

 يف ةيناكسلا ةلكشملا ىلع بلغتلل ةبسانملا لولحلا ذيملتلا راتخي نأ :لاثم

 .ةقالعلا تاذ عجارملا ضعب ىلع علطأ ام اذإ يرصملا عمتجملا

 : 0201522112128 ميظنتلا - ؛

 تاضقانتملا ضعب لحو «ميقلا نم ددع عيمجت ىلع ةردقلاب ىوتسملا اذه قلعتي

 ةنصاخ عيقافم نيوكتو «غيقلل كسامتم ىلخأاد, عاظن اني. ىف عدبلا هك ءاهتوب ةدجاوتملا

 .لدعُي نأ «مزتلي نأ ءنزاوي نأ «مظني نأ :يف ةيكولسلا لاعفألا لثمتتو «ةميقلاب

 ةيلحملا هتئيب يف باجنإلاب ةطبترملا ةيعامتجالا تاداعلا ذيملتلا لدعُي نأ :لاثم
 .ةيناكسلا ةلكشملا ىلع بلغتلل ةيموقلا ةطخلا ءوض يف

 :(طق2172(ءساة 221003 تاذلا ليكشت - ه

 تافص ليكشتب مامتهالا هيف متيو «ينادجولا' لاجملا تايوتسم ىلعأ لثمي وهو
 نوكتت ثيح «عمتجملا دارفأ يقاب نم هريغ نع ةزيمتم ةدحوك ذيملتلا دنع تاذلا

 راكفألا جمدنت انهو ؛«ةليوط ةرتفل هكولس يف مكحتت ميقلا نم ماظن ذيملتلا ىدل

 ليكشت وأ ءذيملتلا اذهل ةيلبقتسملا ةايحلا بولسأ ليكشتل اعم تاهاجتالاو تادقتعملاو

 نأ ءنهربيي نأ ءزتعي نأ ءنمؤي نأ :يف ةيكولسلا لاعفألا لثمتتو «ةايحلا يف هتفسلف
 .فصتي نأ ءمرتحي

 ةحبجانلا لولحلا نم جاتنإلا ةدوجو لمعلا ناقتإ نأب ذيملتلا نمي نأ :لاثم
 ةينيصلا ةعانصلا ةبرجتل هتسارد ءوض يف رصم يف ةيناكسلا ةلكشملا ىلع بلغتلل

 .ةريخألا ةرتفلأ يف

 : 853:101110601“ 1001311213: يراهملا بناجلا -ج

 نم نكمم ددع لقأبو ةقدبو ةعرسب ام ءيش لمع ىلع ةردقلا :ةراهملاب دصقي
 ناسنإلا هملعتي امل مهفلا ىلع مئاقلا قيقدلا لهسلا ءادألا :اهنأب فرعت امك «ءاطخألا

 .فيلاكتلاو دهجلاو تقولا ريفوت عم ايعامتجاو ًايلقعو ًايكرح



 2 م و ردلا سير سس ةمدقتملا ايح ول ونكتلا مادخختساو ةيعامتجأالا تاساودلا رميودقت

 نم عاوتأ ةثالث عم ةيعامتجالا تاساردلا يف يراهملا لاجملا لماعتيو

 «فاشتكالاو .ميوفتلاو «ةنراقملاو «ليلحتلا لثم :ةيلقعلا تاراهملا) يه تاراهملا
 - ةكراشملاو «لاصتالاو «نواعتلا لثم :ةيعامتجالا تاراهملاو - تالكشملا لحو

 .(لكك مسجلا وأ نيمدقلا وأ نيديلا ةكرح لثم :ةيكرحلا تاراهملاو

 ءيمره ميظنت يف يراهملا بناجلا 51215017 نوسبمس ثيبازيلإ تبتر دقو
 بعصلاب يهتنتو .«مرهلا ةدعاق يف ريع ديل لهسلاب أدبت «تايب - 7 : نيل 3 8

 :يلي ام ىلإ (25) لكشلاب امك اهحيضوت نكميو «هتمق يف دقعملا وأ

 ةدقعملا ةباجتسالا

 ديوعتلا وأ ةيلالا

 ةهجوملا ةباجتسالا

 دادهعتسالا وو ليملا

 يي سس ب _-_ل_لببببصسشخجلا كاردإلا

 يراهملا لاجملا تايوتسمل يمرهلا ميظنتلا (8) لكش

 ١- 2617ءمر 41011 يسسحلا كاردإلا ىوتسم :

 يتلا ءايشألا كاردإ وأ سدسب يعولا وأ ةيسحلا ةراثإلاب ىوتسملا اذه يف متهي

 نأ :يف ةيكولسلا لاعفألا لتثمتتو ءدعب اميف ةراهملا ءادأ يف دعاست نأ نكمي

 .ددحي تأ « زيمي نأ « فشتكي

 «ةيعيبطلا يبرعلا نطولا ةطيرخ مسرل ةبسانملا ناولألا ذيملتلا ددحي نأ :لاثم

 .ءاطخأ نودبو ءنطولا سيراضت ةسارد دعب



 دسم ع م ةيعامتجالا تاساردلا سب ردت فقادهأ

 : 86+ دادعتسالا وأ ليملا ىوتسم -؟

 لمشيو «ءلمعلا نم نيعم عونب مايقلل ذيملتلا دادعتسا ىلإ ىوتسملا اذه متهي

 نأ ءدعتسي نأ :يف ةيكولسلا لاعفألا لثمتتو ءيكرحلا وأ يعامتجالا وأ يلقعلا ليملا

 .ليمي ءبغري نأ ادادعتسا يدبي

 :ةيبرعلا رصم ةيروهمجل ةيرادإ ةطيرخ مسرل ادادعتسا ذيملتلا يدبي نأ :لاثم
 .كلذ نع عجارتي نأ نود ءاهل ملعملا حرش دعب

 : 0110160 12*عو0025© ةهجوملا ةباجتسالا ىوتسم -

 يتلا لحارملا كلت «ةبعصلا ةراهملا ملعتل يلوألا لحارملاب ىوتسملا اذه متهي

 ءدبلل يبيرجت لكشب ةراهم ءادأب مايقلا وأ ءأطخلاو ةبرجتلاو «ديلقتلا ةلحرم لمشت

 نأ ءبرجي نأ ءدلقي نأ :يف ةيكولسلا لاعفألا لثمتتو ء«دعب اميف ةراهمب اهتادأب
 .ةبرجت يرجي نأ «يكاحي

 يف سمحأ رود ديلقت يف ةيعامتجالا تاساردلا ملعم ذيملتلا يكاحي نأ :لاثم

 .ءاطخأ نودبو «كلذ ملعملا هنم بلط اذإ «ةسردملا اهتضرع يتلا ةيحرسملا

 : 751ع«ءطحستومد ديوعتلا وأ ةيلالا ىوتسم - 4

 امم «تارمو تارم اهراركت دعب «يلآ لكشبو بعت نود ةراهملا ةيدأتب متهيو

 لأ 3 وحق نأ :يف ةيكولسلا لاعفألا لثمتتو «ةءافكلاو ةقثلا نم عون داجيإ ىلإ يدؤي

 .سيقي نأ «مدختسي نأ «مسري
 زاهج مادختساب رطام موي لالخ طقست يتلا رطملا ةيمك ذيملتلا سيقي نأ :لاثم

 .ةمات ةقدبو ءراطمألا سايق

 :© هددت ماعزع (07:ع:( 12عور م1156 ةدقعملا ةيرهاظلا ةباجتسالا ىوتسم -ه

 متيو «ةيكرحلاو ةيعامتجالاو ةيلقعلا يحاونلل رهاملا ءادألاب ىوتسملا اذه متهي
 ءادأ نم فوخلا وأ ءكشلا وأ ضومغلاو ةريحلا نم صلختلا ىوتسملا اذه يف

 نأ :يف ةيكول سلا لاعفألا لثمتتو «ةراهملا ءادأ يف سفنلاب ةقثلا دادزتو «ةراهملا

 .ذفني نأ «ءمظني نأ ءدكؤي نأ ءمسري نأ «ةراهمو ةقدب يدؤي



 ءوض يف «ةيبرعلا رصم ةيروهمجل ةيعيبط ةطيرخ ذيملتلا مسري نأ :لاثم

 .لقألا ىلع 9608© لصت ةقدبو «لاجملا اذه يف هتربخو هتراهم

 : 4027120101 ليدعتلا وأ فيكتلا ىوتسم -*

 ذيملتلا لدعي ثيحب ءادج ةيلاع ةجردب ةروطملا تاراهملاب ىوتسملا اذه متهي
 «تالكشملا نم ةنيعم ةلكشم عم وأ «ةصاخلا هتابلطتم عم ىشمتت يك ةراهملا طامنأ

 عيطتسي هلعجت يهف ءرومألا قئاقد ىلع فرعتو ةراهملا نفتأ دق ذيملتلا نوكي انهو

 ةيكولسلا لاعفألا لثمتتو ءاهل مهئادأ دنع نيرخآلا ىلع مكحلا ةلحرم ىلإ لاقتنالا

 .ام ءيش بيترت ديعي نأ «مكحي نأ ءريغُي نأ ءلدعُي نأ :يف

 جنف سإلا نم هليمز اهعنص يتلا ةيعيبطلا رصم ةطيرخ ذيملتلا لدعُي نأ :لاثم

 يف هتراهم ىلع ءانب ؛ء«تاضفخنملاو تاعفترملل حيحصلا رادقملا عم بسانتت يكل

 .رثكألا ىلع ةقيقد نيثالث يفو ءطئارخلا عنص ةيلمع

 : 0 عاصم عمم عادبإلا وأ ةلاصألا ىوتسم -

 ةلك شم عم بسانتت يتلا ءادألا نم ةديدج طامنأ داجيإ ىلع ىوتسملا اذه زكري

 ةروطتملا تاراهملا ىلع ينبملا عادبإلا ىلع انه ةيميلعتلا تاجاتنلا دكوتو ؛:ةصاخ

 ةعرسو ةقدب اه فقيبطت مث ءايلآ ةنيعم ةراهم ءادأب ذيملتلا مايق دعبف ءًادج ةيلاع ةجردب
 ىرخأ ةروطتم ةلحرم يف ارداق نوكي هنإف :هريغ تاراهم ءادأ ىلع مكحلا مث «نافتإو

 .اهيف ةقيقدلاو ةليوطلا هتربخ قيرط نع رثكأ وأ ةراهمب مايقلا يف عدبي نأ ىلع
 نأ ءفلؤي نأ ءحرتقي نأ .عدبُي نأ ممسصُي نأ :يف ةيكولسلا لاعفألا لتمتتو

 قرو نم ةنيجع عنصل ةيلوألا داوملا نم ةعومجم ذيملتلا فلؤي نأ :لاثم

 ةناعتسالا دعب ءاهيلإ يمتني يتلا ةظفاحملل ةمسجم ةطيرخ لمع لجا نم دتارجلا

 .ةلصلا تاذ سلاطألاو عجارملاو ملعملا حرشب

 : ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف ةيساسألا تءاراهملا

 تاراهملا نم ةعومجم قيقحت ىلإ ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىعسي

 :ةيلاتلا عاونألا يف لثمتت نيملعتملا ىدل ةيساسألا



 عال ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 : تامولعملا باستكاب ةطيترملا تاراهملا :ًالوأ

 : 1عءدلند ع ك1نلل5 ةءارقلا تاراهم - أ

 ملعتملاو ملعملل اماه انكر اهعاونأ لكب 2620108 511115 ةءارقلا تاراهم دعت
 :يلي اميف ةءارقلا عاونأ لثمتتو «ةيعامتجالا تاساردلا ةسارد دنع

 : تامولعملا ةدايز ىلإ فدهت تاءارق -

 تاءارفلا نم عونلا اذهو ءريثكلا اهريغو لوادجو تانايبو قئاقح لمشت هذهو

 صالخت سا ىلع ارداق ملعتملا لعجي امم صيخلتلاو ليلحتلل الباق نوكي «نأو دب ال

 يف ملعتملا هيجوت وهف ملعملا رود امأ «هفراعم ةرئاد عسوي امم تانايبلاو قئاقحلا

 .هاوتسمو بسانتت يتلا ةفلتخملا «رداصملا نم تامولعملا عمج

 - ةفسلف) ةيعامتجالا تاساردلا ةساردب عتمتسي ملعتملا لعج ىلإ فدهت تاءارق -

 :(ايفارغج - خيرات
 نم عاتمتسالل اصرف ملعتملل حيتت فئارط و ارابخأو اريس لمشي عونلا اذهو

 ةحارص هيأر ءادبإل ةصرفلا هل حاتت نأ ىلع ةيعامتجالا تاساردلا ةسارد لالخ

 ىلع عيجشتلا لاني نأ يغبني امك «هراكفأل اضرع وأ اريرقت مدقي مث أرقي ام لك يف

 .هلوبق تزاح ةروثأم لاوقأ وأ هتبجعأ تاظحالم نيودت

 : يملعلا ريكفتلا بولسأ ملعتملا باسكإ ىلإ فدهت تاءارق -

 ةطخلا مهلا رفاوتت نأ نم دب ال تاءارقلا هذه لثم نوملعتملا سرامي امدنع

 بلطي تالكشمو ةلئسأ ىلع يوتحت ثيحب ةءارقلا بولسأ مهل مسرت يتلا ةلماكلا

 ةيلصألا عجارملا نيب قورفلا ةفرعم نع الضف ةءارقلا ءانثأ اهيلع زيكرتلا مهنم

 .اهنم لكب ةقثلا ةجردو باتكلا نم اهب جرخي نأ نكمي يتلا راكفألاو ةيوناثلاو

 : ةيئاقتنا تاءارق -

 ةطبترملا تاحفصلا ءاقتنا ةيفيك ىلع دمتعتو ةفلتخملا ثوحبلا دادعإل مدختستو

 .تقولا ريفوتل ثحبلا عوضومب
 : رابتخالل دادعتسالا لجأ نم ةءارق -

 فادهأ تاذ ةيلمع ةءارقلا لعجل ةددحم ةلئسأب جورخلاو ةينأتم ةقيرطب ةءارقلا

 ةديدج ةلتسأ ةفاضإ نكمملا نمو «باتكلا نع لزعمب ةلئسألا نع ةباجإلا ةلواحمو
 .تاباجإلا ةعجارم مث نمو



 بسسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت 58

 : ه(01079 5ا!ءاا115 ةساردتلا تاراهم - ب

 : تامولعملا عمج ١-

 تابتكملاو سييماوقلاو بتكلا مادختسا ىلع نارملاو بيردتلا اهب دصقيو

 رداصمملا مادختسا ةيفيك ىلع بيردتلاو «تامولعملل ةيديلقتلا رداصملا نم اهريغو

 :لثم تامولعملل ةينورتكلالا

 .تاعوسوملا مادختسا -

 .تانايبلا دعاوق مادختسا -

 .ةينايبلا موسرلا مادختسا -

 .ةددعتملا طئاسولا مادختسا -

 .ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضومب ةطبترملا ةلئسألا نع ةباجإلا يف كلذو

 :همادختسا لهسي لكش يف تامولعملا ميظنت تاراهم - ؟

 نيزخت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا تاودأ مادختسا ةيفيك ىلع بيردتلا اهب دصقيو
 187م2 20هععءووأ28ع تاملكلا جلاعم جمارب مادختساب 21656118 ضرعو 8

 ةينايبلا مو سرلا جماربو 10380356 754222561726174 تانايبلا دعاوق ةرادإ جماربو

 5197/1« صاخحفلا تيلاتما و 5معآ111225 (1ععاع 5 ءاطخألا صحف جما ربو 5

 هذه مادختسا ىلع نيملعتملا ةدعاسم يف ةمدختسملا ةملعملا جماربلاو 2615

 .تاودألا

 : اهتعجارمو تامولعملا نع ثحبلا تاراهم -ج

 :[1512ع 1ع آط.1طةهدجب ةبتكملا مادختسا تاراهم - ١

 ايجولونكتلا جمارب مادختساو تابتكملا مادختسا ةيفيك ىلع بيردتلا اهب دصفقيو

 يف ةينوؤتكلالا .تايصكتلا: ندانسمو غجاوم.مادحتسا: ىلع, عجتكت يتلا: ةمدقتملا
 .ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضومب ةطبترملا ةلئسألا نع ةباجإلا

 : 5م ءءعأد] 12*ع/ءء26ع ةصاخلا عجارملا مادختسا تاراهم -؟

 يف اهريغو ةددعتملا طئاسولاو ةينايبلا موسرلاو تانايبلا دعاوقو تاعوسوملاو

 .ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضومب ةطبترملا ةلئسألا نع ةباجإلا



 5 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 12مو, ةينايبلا موسرلاو ةيضرألا تاركلاو طئارخلا مادختسا تاراهم -“

 :(ع10ط2دأ], 0 2115

 موسدرلاو ةيضرألا تاركلاو طئتارخلا مادختسا ةيفيك ىلع بيردتلا اهب دصقيو

 تا عوضومب ةطبترملا ةلئسألا نع ةباجإلا يف اهنم ةينورتكلالا رداصملاو ةينايبلا
 .ةيعامتجالا تاساردلا

 : ةماعلا ةيريهامجلا رداصملا مادختسا تاراهم - +

 هذه حفصتو ضارعتسا لهست يتلا جماربلا مادختسا ىلع بيردتلا اهب دصقيو

 رداصم يف ةنمضتملا تامولعملا ضرعو ظفح لهست يتلا جماربلا يأ ءرداصملا

 تنرتنإلا تاحفصو ةينويزفيلتلا جماربلاو ةيمويلا فحصلاو تاظحاللمملاو تالباقملا

 .ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضومب ةطبترملا ةلئسألا نع ةباجإلا يف اهريغو

 : ةبنورتكلالا رداصملا مادختسا يف ةديبركلا ةبنقتلا تاراهملا - د

 : اآلوأ3285 ©2012 21141 رتويبمكلا مادختسا تاراهم ١-

 لمشتو رتويبمكلا ميلعت تاراهم سردت يتلا جماربلا مادختسا اهب دصقيو
 .تانايبلا دعاوق جماربو «تاقيبطتلا جماربو «ةملعملا جماربلا

 1«ا1عماطمر1ع ةيينويزفيلتلاو ةينوفيلتلا تامولعملا تاكبش مادختسا تاراهم -؟

 :حد101 1 ءالعع أ كز0هدد !2110 1523261011 ]عاب ود" اعد

 يف نويزفيلتلاو مويدوملا مادختسا ةيفيك سردت يتلا جماربلا ةرادإ اهب دصقيو
 .اهتاكاحم وأ اهلقنو اهنيزختو تامولعملا نع ثحبلا

 : تامولعملا مادختساو ميظنتب ةطبترملا تاراهملا :ًايناث
 : 1طتساعءتسدع 1]5ءلا15 ربكفتلا تاراهم - أ

 : 1*ءدلنذ»ع 5121115 تامولعملا بيوبتو ميسقت تاراهم -

 مدحت يبحاش وكرت ىلا ةاكاحملا و:نارملااو بيددقلا عما رب ةنادإ اهبردضقيو
 وأ تاقاطب ةعومجم يف اهتلودجو ةعباتتم ةروص يف اهعيمجتو ةبسانملا تانايبلا

 .اهنيزختو اهلاخدإ يف تانايبلا دعاوق مادختسا عم ةينايب موسر



 مس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت 6

 : 12114عد' مدا 111101112631013 تامولعملا ريسفتو ةمجرت تاراهم -

 ريسفت ىلع زكرت يتلا ةاكاحملاو نارملاو بيردتلا جمارب مادختسا اهب دصقيو
 يتلا تاودألا مادختسا عم تانيمختلا جئاتنو تاقالعلا داجيإ لالخ نم تامولعملا

 .كلذ ىلع هدعاست

 : ه1 2132515 121101121241011 تامولعملا ليلحت تاراهم -

 ليلحت ىلع زكرت يتلا ةاكاحملاو نارملاو بيردتلا جمارب مادختسا اهب دصقيو
 تاعرومجم ىلإ ميسقتلاو ميظنتلا لثم تاءارجإلا نم ةعومجم لالخ نم تامولعملا

 دععاوق جمارب مادختسا عم ءتاعوضوملا رصانع صيخشتو « ةريغص رصانع وأ

 هدعاست يتلا تاودألاو تانايبلا ليلحت بلطتت يتلا تاميلعتلاو تاداشرإلاو تانايبلا

 .كلذ ىلع

 : كان1111112112© !121101:111241011 تامولعملا صيخلت تاراهم -

 .. لع زكرت يتلا ةكاحملاو نارملاو بيردتلا جمارب مادختسا اهب دصقيو

 تامميلعتلاو تاداشرإلاب ةناعتسالا عم تانايبلا دعاوق جمارب لثم تامولعملا صيخلت

 هذه صيخلت يف دعاست يتلا تاودألاب ةناعتسالاو «تانايبلا صيخلت بلطتت يتلا

 هذه ب مايقلا عيطتست يتلا جماربلا ىلع ةراهملا هذه ةيمنت دنع زيكرتلا عم «تانايبلا

 .ةراهملا

 : 531( عوزجء !21010232610: تامولعملا عيمجتو بيكرت تاراهم -

 بيكرت ىلع زكرت يتلا ةاكاحملاو نارملاو بيردتلا جمارب مادختسا اهب دصقيو
 ىلإ ثادحألا ةداعإو ؛ةديدج راكفأ داجيإ ىلإ فدهلا لالخ نم تامولعملا عيمجتو

 ةيهفش ةروصب تامولعملا ضرع بناج ىلإ «ةديدج تاقاطب ضرعو ءاهيضام
 «تانايبلا عيمجتو بيكرت يف دعاست يتلا جماربلاو تاودألاب ةناعتسالا عم ءاهريغو

 .ةراهملا هذهب مايقلا عيطتست يتلا جماربلا ىلع ةراهملا هذه ةيمنت دنع زيكرتلا عم

 : 10 جل121013 1210111211011 تامولعملا ميوقت تاراهم -

 هذه ىلع زكرت يتلا ةاكاحملاو نارملاو بيردتلا جمارب مادختسا اهب دصقيو

 تاودآألاب ةناعتسالا عم .؛ءتامولعملا ةحص رابتخا «تامولعملا ميوقت :ماهملا

 ىلع ةراهملا هذه ةيمنت دنع زيكرتلا عم «تانايبلا ميوقت يف دعاست يتلا جماربلاو

 .ةراهملا هذهب مايقلا عيطتست يتلا جماربلا



 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ

 :12عءلودزو»مد 12112 ع ك1!<ن115 تارارقلا (ذاختا) عنص تاراعم - ب

 بلطتت وأ سردت يتلا ةاكاحملاو نارملاو بيردتلا جمارب مادختسا اهب دصقيو

 تارارق ذاختا ىلع نيملعتملا دعاست يتلا تاودألاب ةناعتسالا عم «تارارقلا عنص

 ءاطعإ ةداع نمضتي رتويبمكلا ةطساوب ةراهملا هذه سيردتو «ةيكذ وأ ةميكح

 .ةراهملا هذه تايوتسم سيردتب مايقلا عيطتست يتلا جماربلل صاخ مامتها

 :01ءا12 ©2060 عمد 1(1© 51ناا15 (ةفرعملا ءارو ام) ةبفرعم قوفلا تاراهم -ج

 وأ زيجت وأ سردت يتلا ةاكاحملاو نارملاو بيردتلا جمارب مادختسا اهب دصقيو
 «تفقولا ةرادإ :تاراهم نمضتتو ةفرعملا ءارو ام تاراهم ىلع زيكرتلاب حمست

 ءاطعإ نمصضتي ةداع رتويبمكلا ةطساوب تاراهملا هذه سيردتو «ةلاعفلا ةساردلا

 تاراهملا سيردت يف اضيأ مدختسي يذلا جمانربلا ىلع زيكرتلا يف صاخ مامتها

 .ريكفتلل ىرخألا

 : ةيصخشلا تاقالعلاب ةطبترملا تاراهملا :ًاثلات
 : عموو221 51ن115 ةيصخشلا تاراهملا - أ

 عجشت وأ سردت يتلا ةاكاحملاو نارملاو بيردتلا جمارب مادختسا اهب دصقيو

 8611615 ت الذققعملاو 8>م5©17و5128ع 11625 ةيريبعتلا راكفألا :لثم لاصتالا تاراهم

 نمضتي رتويبمكلا مادختساب تاراهملا هذه سيردتو ءاه ريغ و 1©ع11265 رعاشملاو

 تاراهملا سيردت يف اضيأ مدختسي يذلا جمانربلل صاخ مامتها ءاطعإ ةداع

 .ىرخألا

 :21:011(0]) 1161:2[1عا76٠17© 511115 يع امثجآلا لع افتلا تاراهم - ب

 زيجت وأ سردت يتلا ةاكاحملاو نارملاو بيردتلا جمارب مادختسا اهب دصقيو
 ةيعامجلا فئاظولا يف راودألا ةعباتم) لثم تاعامجلا يف لعافتلا نيملعتملل

 :نيرخآلا رعاشم مهفو ؛ةعامجلا عم لمعلا تاراهمو «تابجاولاب مازتلالاو
 ء(دقنلا لبقتو ءعامتسالاو ثيدحلا نسحو «ةيلوئسملا لمحتو «مهراكفأ مارتحاو

 صاخ مامتها ءاطعإ ةداع نمضتي رتويبمكلا مادختساب تاراهملا هذه سيردتو



 ه5

 تاهيجوتلا ميدقت لثم ءىرخألا تاراهملا سيردت يف اضيأ مدختسي يذلا جمانربلل

 .رتويبمكلا ىلع ينواعتلا ملعتلل

 بسسس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سير

 50عنو] حدمدل 12011:1:غءدل ةبسابسلاو ةيع امتجالا ةكراشملا تاراعهم - بج

515 23112261011 : 

 حمسمت وأ سردت يتلا ةاكاحملاو نارملاو بيردتلا جمارب مادختسا اهب دصقيو

 راودألا ظفح :لثم ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةطغشنألا يف ةكراشملا نيملعتملل

 «:ةيعامتجالا ةيلوكدسملا لوبقو ءنيرخآلا عم ةينواعت ةروصب لمعلاو «ةيعامتجالا
 صاخ مامتها ءاطعإ ةداع نمضتي رتويبمكلا مادختساب تاراهملا هذه سيردتو

 .ىرخألا تاراهملا سيردت يف اضيأ مدختسي يذلا جمانربلل



 ثلاثلا لصفلا
 : ةيعامتجالا تاساردلا جهنم

 ديجلا جارخإلاو طيطختلا
 .ةيعامتجالا تاساردلا حوذنم طيطخت -
 .ةيعامتجالا تاساردلا حونمل ةيساسألا تاراهملا -
 تاساردلا تاررممو جمهانمل ماعلا راطالا فصو -

 .(ىدادعإو ىّئادتب) ةيعامتجالا
 2 و ع تاساردلا ىف ديم دف دف تانك دادعإو فيلآت ٍِ





 ثتلاثلا لصفلا

 ددجلا جارخإلاو طيطختلا : ةيعامتحالا تاساردلا جهنم

 نم دعي سيردتلا ءانثأ ذيمالتلاو ملعملا نيب هجول اهجو لعافتلاو كاكتحاالا نأ

 ذيمالتلل ررقملا سيردتل طيطختلا ربتعي كلذكو «ملعملا لمعب ةطبترملا راودألا مهأ

 .اهتمرب ةيميلعتل ١ ةيلمعلل ايروحم «جهنملا عم لماعتلاو

 هنيب رشابملا ريغ وأ رشابملا نواعتلا لاكشأ ددحتي ملعملا طيطخت لالخ نمف
 نسم هضرغ حضويو هتاهيجوت ملعملا يطعي ثيحب «هملعت نووني امو هذيمالت نيبو
 .لماكتم راطإ يف تاميلعتلاو تارربملا كلذ يف اددحم سيردتلا ةيلمع

 تاساردلا جهنم طيطخت متي فيك :انه هحرطن نأ نكمي يذلا لاؤسلاو

 ؟ةنكمملا لق ادبلا ريرقتل اهمادختسا نكمي يتلا لضفألا ريياعملا امو ؟ةيعامتجالا

 ؟طيطختلا اذه ريثأتو ةيلعاف ىلع مكحن فيكو
 ةيعامتجالا تاساردلا جهنم طيطخت ةمهم يف ىري دق ضعبلا نأ ةقيقحلاو

 ءوض يفايرورض ارمأ ربتعتو ةماه عقاولا يف اهنكل ؛:ةطيسبو ةلهس ةيلمع
 .ميلعتلا ىلع اهتاساكعناو ةيعمتجملا تارييغتلا

 مهسي نأو سيردتلا يف ةديدج لخادم روطي نأ ملعملا نم بولطم حبصا دقف

 يذلا ةيعامتجالا تاساردلا ررقم نيسحت وأ رييغت وأ ريوطت يف رخآب وأ لكشب

 .هسيردتب موقي

 نم ريثك هجاوو تاريغتملا نم ديدع رصم يف يميلعتلا ماظنلا دهش دفل
 .لماشلا هموهفمب جهنملا حالصإ ةيضق تايدحتلا هذه نيب نم ناكو «تايدحتلا

 نييملعملا بيردتب مامتهالا دازو ةريبك دادعأب عوجنلاو ىرقلا يف سرادملا تأشنأف

 ةيلمعلا رصانعل ةدوجلا قيقحت فدهب ميلعتلل ةيموقلا ريياعملاب ىمسي ام شقونو

 .جهنملا حالصإ اهنيب نم يتلاو ةيميلعتلا
 هطيطخت يف رفنلا ديعي نأ ةيعامتجالا .تاساردلا ملعم ىلع حبصأ كلذلو

 فدهب يسريردملا جهنملا لاجم يف ةثداحلا تاريغتلا ءوض يف تادحولاو سوردلل

 ميا كتلا يت ةقداحلا تالبضألا  ةيلمغ:كايلطتم ةاغاؤمو ةنييددتلا: تاحاكلا قوقحت
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 ةيمهأ تديازت نا كلذ ىلع بترت دقلو .صاخ هجوب جهنملا يفو ةماع ةفصب

 مظن مادختساو ةيساردلا داوملا نيب لماكتلاو ينواعتلا سيردتلاو يتاذلا ملعتلا موهفم

 تاراهملا ىلع مهبيردتو ذيمالتلا ىدل ريكفتلا ةيمنتب حمست يتلا ةثيدحلا ملعتلا

 .رارقلا ذاختا ىلع ةردقلاو ثحبلا قرطو بيلاسأ مهباسكإو ةمزاللا

 سيردت ضارغأ مث نمو ميلعتلا ضارغأب مامتهالا ةرورض اذه ىعدتساو
 عم لماعتلا ةيفيكو ميلعتلاو سيردتلا تاودأو رداصم ديدحتو «ةيعامتجالا تاساردلا

 .ملعتلا فقوم يف ذيملتلا ةكراشم ميظعتل ةداملا ىوتحم

 ىلع ةيعامتجالا تاساردلا يملعم بيردتب مامتهالا ىف اذه سكعنإ امك
 ذيمالتلا تاربخ ىلع فرعتلا ةيفيكو «ءجهنملا طيطخت ةيفيكو ايجولونكتلا مادختسا

 .ةءافكب اهفيظوتو

 هيلع نكلو بسانملا طيطختلا رايتخا يف تابوعصلا ضعبب ملعملا هجاوي دق

 ةيلمع جهنملا طيطخت ةيلمعف .اهجالع ةيفيكو تابوعصلا ديدحتل ةمهملا كلتب مايقلا

 يأ ةنهم تسيل طيطختلا قرطو ميهافملاو ئدابملا روطت نإف كلذ مغرو «ةيناسنإ

 ىلع اهقيبطت يف ريبك دح ىلإ دمتعت ةيملع ةيلمع ئدابملا فاشتكا نأل صخش
 ىوتسمملا سفنب اعيمج نيملعملا فرصتي نأ ةرورضلاب سيلو يجولونكتلا روطتلا
 كانهف ءاذه نم مغرلا ىلعو .جهنملا طيطخت ةيلمع عم مهلماعت يف عقوتملا يملحأ

 اهتطصساوب ثيح ةحضاو جهنملا طيطختب ةطبترملا ئدابملا هذه لعجل ةسام ةجاح

 نيب جهنملا طيطخت ةفاقث رشن ةرورض ةاعارم عم لاعفلا طيطختلا قيفحت عقوتُي

 تايلمعب ةربخلا مهيدلو ءافكأ نيملعملا مظعم هيف حبصي يذلا تقولا يتأيل «نيملعملا

 .جهنملا ط يدطخت

 : ةيعامتجالا تاساردلا جهنم طيطخت يف ئدابم

 تاطابترالاو تافقالعلاو ئدابملا نم ةعومجمب جهنملا طيطخت ةيلمع طبترت
 .ةيلمعلا هذه داعبأ نيب

 :يتآلا ةاعارم يغبني ةيعامتجالا تاساردلا يف جهنملا طيطخت دنع كلذل

 ؟ةيعامتجالا تاساردلا يف ملعن اذام -
 ؟ةيعامتجالا تاساردلا سيردت فادهأ ام -

 ؟(9١-5) نم ةيرمعلا ةلحرملا يف ذيمالتلا تاردق ام -



 هاب ديجلا جارخإلاو طيطختلا :ةيعامجالا تاساردلا جهنم

 «ةيعاضخالا كانا زدلا :نتوودتلا ةييداتملا نيووتلا» قرط: ماج
 سيردت ءارو نم ماعلا فدهلاو ةفسلفلا رابتعالا يف عضوي نأ يغبني امك

 .ةيعامتجالا تاساردلا

 يطعت نأ نكمي يتلا ةيبسنلا ةيمهألا وأ يبسنلا نزولا يف نمكت ةلكشملا نكلو

 .ركذلا ةقباسلا تالواستلا ىف بناوجلا نم بناج لكل

 جهنملا طيطختب طبتريو ةيعامتجالا تاساردلا ملعم لقع يف رودي ام نإ

 ررفقملا تادرفمل ليلحت نم هب موقي ام وأ قاروأ نم همدقي امو ؛ءيساردلا ررقملاو
 ئدابملا سكعي «ةداملا ىوتحم عم هلماعت وأ هسيردت يف اهمدختسي يتلا بيلاسألاو

 .جهنملل هطيطخت يف اهمدختسيو اهانبتي يتلا

 : ةيعامتجالا تاساردلا جهنم طيطخت تايرظن

 اهمخظعمو «جهنملا طيطخت لوح تالاقملاو عجارملاو بتكلإ نم ديدع تزكر

 نم ناكو .يبوروألا يوبرتلا حرسملا نم رثكأ يكيرمألا يوبرتلا حرسملاب طبترا
 ةيلمعب متها اهنم ليلقلاو «ةدئاسلا ميهافملل قاستالاو عباتتلا ةسارد اعيمج اهفادهأ نيب

 ءاسقلإل ةماه ةيرظنلا لظت كلذ مغرو .ةيرظنلا داعبأل حيضوتلاو يقيقحلا طيطختلا

 .ةيعامتجالا تاساردلا جهنم طيطختب ةصاخلا ضورفلا ضعب ىلع ءوضلا

 ةباثمب ١16٠ ماع 72.78. 7916+ روليات فلار لاثمأ داورلا همدق ام ربتعيو
 عئارلا لمعلا كلذل ةبسنلاب لاحلا كلذكو سيردتلاو جهنملا لاجمل ةيساسألا دعاوقلا

 (95١ه5) مولب نيماجنب لبق نم همدق امو )١9357( 1111042 7180ه ابات ادليهل

 )١9555(. دالدوجو

 رزيثأقلا ؛كشلل ًالاجم وعدي ال امب تسكع «ةقباسلا ةيركفلا لامعألا هذهو
 .ملاعلا لود مظعم ىف ةيعقاولا تاسرامملاو يوبرتلا ركفلا ىلع يكيرمألا

 فادهألاب هكاردإو هيعو ةيعامتجالا تاساردلا ملعمل ةبسنلاب ةيمهألا نمف كلذل

 ففيكو )5-١5( نم ةيرمعلا ةلحرملا يف ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل ةماعلا

 . هذهل همادختساو «ةيمومع لقأ فادهأل هتغايصو فادهألا هذه عم لماعتلا هنكمي

 .ررقملا حاجن ىدم ميوفتل ريياعمك فادهألا

 عقاولاب اهطابترا اهيف طرتشي هنأ الإ ءجهنملا طيطخت يف ةيرظنلا ةيمهأ مغرو
 .عقاولاو ةيرظنلا نيب مادصلا بنجتن ىتح ةميق اهل نوكي نأو ىقيقحلا



 مس ةمدقخلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت همم

 : ةيعامتجالا تاساردلا جهنم طيطخن داعبأ

 طيطخت يف لمعلا دنع اهتاعارم يغبني يتلا ةيساسألا تانوكملاو داعبألا نم

 :ةدوشنملا فادهألا غولب مدع ىلإ اهيف ضومغلا يدؤي دق يتلاو جهنملا

 .ةيعامتجالا تاساردلا ىوتحم لكشت يتلا ةفرعملا ةعيبط ١-

 .ةيكولسلاو ةصاخلا اهفادهأو ةفرعملا كلت همدخت يذلا ضرغلا --؟

 قرط يف اهددحن دق يتلاو ضارغألا كلت قيقحتل اهفيظوت نكمي يتلا لئاسولا -*

 .سيردتلا

 .مهميقو مهتامامتهاو مهتاهاجتاو ذيمالتلا تاردق ةفرعم - 4

 .ةيعامتجالا تاساردلا جهنم حاجن ىلع مكحلا نكمي اهتطساوب يتلا ريياعملا -ه

 .ةيعامتجالا تاساردلا جهنم ميوقت ةيلمع يف ريياعملا كلت فيظوت -5

 ميوفتلا لثم بنئاوج نأ الإ ءركذلا ةقباسلا داعبألا ةميقو ةيمهأ نم مغرلا ىلعو

 .مامتهالا ةروب نع هديعب تدب مهميقو مهتاهاجتاو مهتاردقو ذيمالتلا ةعيبطو
 ءةةيعامتجالا تاساردلا جهنمل ذيمالتلا لبقت ىدم نع ربكأ ةفرعم رمألا بلطتي اذل

 يتلا ضارغألل ةبمدنلاب مهتادقتعم يه امو «مهيدل ملعتلل ةيعفادلا جهنملا ققحي فيكو

 ؟بناوجلا هذه نم لكل ىطعملا نزولا امو اهمدخي نأ جهنملا ىلع يغبني
 يف نكلو جهنملا طيطخت داعبأ ديدحت يف تسيل ةلكشملا نأ «نذإ رمألا ةقيفح

 .داعبألا هذه نيب تاقالعلا عون

 ؟ةنرم مأ ةديقم ةيلمع ةيعامتجالا تاساردلا جهنم طيطخت -
 وأ ررقملا وأ جهنملل ططخي فيك نع ةيعامتجالا تاساردلا ملعم لأسن امدنع

 نيملعملا نم رخآلا ضعبلا ىري امنيب .الوأ فادهألا ديدحت :ررقي هنإف «جهنملا تادحو

 .هتامامتهاو ملعملا هر.>.و تالهؤم ىلإ عجرت هذه طيطختلا تاراهم نم ريثك نأ

 ىدمو تاناحتمالا ما.؛..:و ةيميلعتلا ةئيبلاب ةديقُم ةيلمع اهنأ ضعبلا اهاريو

 .يسردملا باتكلا ةنميه

 جهنم طيطخت عوبس.و« نس لماعتلا يف ةيرورضلا رومألا ضعب خغزبت انهو

 :يتالا يف اهديدحت نكميو ةيعامتجالا تاساردلا

 بيات .ةيعامتجالا تاساردلا سيرد فادهأ ةعيبط -

 23 .ةيعامتحكلا تفسا ىذلا جيرتكم ةايككأ ةردفأ ت



 ديجلا جارخإلاو طيطختلا :ةيعامجالا تاساردلا جهنم تسسسسس سسسسسسم ن4

 .ذيمالتلا تاناكمإو تامامتها -

 .ناحتمالا لماع ريثأت -

 .حلعملا ةربخ -

 .ةرفوتملا ةيرشبلاو ةيداملا دراوملا -

 .ةيعامتجالا تاساردلا ررقم تابلطتم -

 .تقولا لماع دويق -

 .يسردملا جهنملا ةطخ يف ةيعامتج الا تاساردلا ررقم ةناكم -

 .نيملعملا نيب تاقالعلا عونو ةعيبط -

 .ذيمالتلا تاجاح -

 «ءنيملعملا نم ةقباسلا ةربخلا ىلع زكري يذلا هاجتالا باحصأ ىريو

 نوكي نأ يغبني هتمرب سيردتلا عوضوم نأو ةنكمم ريغ ةيلمع جهنملا طيطخت

 ررقملا ةينب نم قثبنت نكلو فا دهألا ددحت الأو ءددحم يش ذو اك

 نكمي يتلا ريياعملاو سيردتلا قرط رود «شاقنلاو لدجلا لحم رومألا نمو

 .جهنملل طيطختلا ةيلمع ةءافك ىلع مكحلا اهتطساوب

 اهمدقن نأ يغبني يتلا ةيعامتجالا تاساردلا يف ةفرعملا ةعيبطب لصتي اميفو

 ممدالب خيرات نع هوفرعي نأ بجي امو هتفرعم نوعسي ام ىلإ رظنلا بجي ذيمالتلل
 نع اضيأ اوفرعي نأو .مهدلب نم ةبيرقلا دالبلاو مهتقطنم نعو ىرخألا نادلبلا وأ
 .مهتشيعمو مهتايح ىلع ريثأت اهل نادلب

 ةشاش ىلع اهنودهاشي يتلا سقطلا ةطيرخ ذيمالتلا مهفي نأ ديرن نحن

 .تالجملاو فحصلا يف اهنوأرقي يتلا وأ نويزفيلتلا

 جهانم طيطخت ةيلمع يف اروحم نوكت نأ يغبني ذيمالتلا تامامتها نإف كلذ ىلعو
 نأو ءفتتختو نيابتت تامامتهالا كلت نأ رابتعالا يف ذخألا عم .ةيعامتجالا «ناساردلا

 ىوتحملل ادقان نوكي نأ اضيأ هيلعو .ذيمالتلا ىدل تامامتهالا هذه قلخي نأ ملعملا ىلع

 .ذيمالتلل ةيعامتجالا تاساردلا ىوتحم ميدقت ةيقيكو قرط يف ركقيو يساردلا

 :ةيعامتجالا تاساردلا يف تاراهملا :ايناث

 :ةيعامتجالا تاساردلا جهنم طيطخت لاجم يف ةديدج ةماه ةطقن ىلإ انلقتنا اذإو

 مغرلا ىلع ل ةيلمع يف ةيساسأل),ةتدليوألل اهنأل تاراهملا نع هثبدحتن نأ انيلعف
 >2 ةدقعم ةيلقع ؛ تايلمع بلطتت اهنأ



 سس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سير 0

 :ةيعامتجالا تاساردلا يف تاراهملل نايسيئر نافينصت كانهو

 يهو تانايبلا ميظنتو «ريسفتلا «عقوملا لمشتو ةيساسألا ثحبلا تاراهم :لوألا

 .ةءارقلاو عامتسالاو ةظحالملاب اعيمج طبترت

 «بيكرتلا ءليلحتلا يساسأ لكشب نمضتت يتلاو دقانلا ريكفتلا تاراهم :يناثلا

 .تامولعملاو تانايبلا نأشب ماكحألا رادصإو ميوقتو

 تاراهم نأآل ذيمالتلا تاجايتحا ددحي نأ ملعملا ىلع «لبق نم انرشأ امك نكلو
 يئادتبالا عبارلا فصلا نم ةيمنت ةيلمع ىلإ جاتحت ةيعامتجالا تاساردلا سير-ذ

 .ةيدادعإلا ةلحرملا ةياهن ىتح و (ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ةيادب)

 :(0 5 رددت ع ج2101 1.15(ءرون» ع عامتسالاو ةظحالملا تاراهم

 ةسرردملا يف ذيمالتلا نأ .ةدهاشملاو ةظحالملا ةيلمع يمنت ةيورلا ىلع ةردقلا

 .رظنلاو ةدهاشملاو عامتسالا يف مهتقو مظعم نوضفقي ةيئادتبالا

 ةيسحلا ةربخلا ىلع يساسأ لكشب دمتعت عامتسالاو ةظحالملا تاراهمو

 . .ةرشابملا ةربخلاو

 ميدقت نكميو .ةيظفللا تاباتكلا ىلإ نوليمي اجضن رثكألا ذيمالتلا بضعبو دجنو

 ضدعبب مهديوزتو ةظحالملا ىلع راغصلا ذيمالتلا بيردتل ةيماردلا لامعألا ضعب

 اهيلع قيلعتلا متي ال روص وأ هضرع متي يميلعت مليف نع مهتاظحالمل ةهجوملا ةلئسألا
 .ةيادبلا يف

 .انتازيحتو انتاضارتفا لالخ نم ههيجوت متي هارن ام -

 :ةفلتخم لودل اراوح ذيمالتلا ىلع ضرعن نأ نكمملا نمو -
 ةدحتملا تايالولا يف ةريفف ةعرزم -

 رصم يف ةعرزم -
 ايريجين يف ايجولونكتلا مدختست ةعرزم -
 .كيسكملا يف ثيدح فحتم -

 مئ اهب روصلا طبترت يتلا لودلا ءامسأ ةمئاق نم اوراتخي نأ ذيمالتلا لأسن مث
 تايصخ_شلا ضعبب طبترت ةطشنأ مهيلع ضرعن وأ .مهتارايتخا بابسأ يف مهشقانن
 0 اق فرو .داييبطلا ىدلعملا قنا قدير «ىسدنيعلا لكم

 كش نودب رثؤت مهتازيحت نا ةقيقحب مهركذتو ذيمالتلا هابتنإ تفلت تابيردتلا هذهو
 روصلاو يسردملا باتكلا كلذ يف مدختسن دقو .تارهاظلاو ءايشألل مهكاردإ ىف



 ةيميلعت داوم اهلك يهو دئارجو فحص وأ تالجم وأ ةيميلعت مالفأ وأ هب ةنمضتملا
 .1]1/151012 2126611215 ةيئرم

 ةطبترملا ةطشتنألاب ةمتاق اولمعي نأ ذيمالتلا لأسا وأ

 دالوألاب -

 تانبلاب -

 ةأرملاب -
 لجرلاب -

 سنجلا عونب ةطبترملا تازيحتلاب يعولا ةيمنت ذيملتلا أدبي بيردتلا اذه يفو

 .عونلاب طبترملا طاشنلا ةعيبطو (ىثنأ ركذ)
 ةراهم يمني نأ هنأش نم اذه نإف ءتاليصفتلل ربكأ مامتها كانه ناك املكو

 يف سانلا نع تاجاتنتتساو تالالدتسا لمعل روص مادختسا وأ .ذيمالتلا ىدل ةظحاللملا

 خانملا ةعيبطو «نهملاو ةيناسنإلا تاعءامجلاو بوعشلا نيب تاقالعلاو ةروصلا

 .برغلا يف وأ قرشلا يف عقت ةديعب وأ ةرواجم ىرخأ ةلودو ةلود يف تقولا ءهفورظو
 ءةكرحلا ءسولجلا ءمسجلا ةغل ةعيبطب ذيمالتلا سيساحأ ةدايز ىلع لمعلاو

 .اذكهو عبصألا ؛ءعارذلا ةكرح «هجولا ةكرح ؛نيعلا ةكرح «يشملا

 ءايشأ كانه نأ الإ ةسردملا يف ايساسأ ربتعي تاملكلل عامتسالا نأ مغرلا ىلع
 :لثم ذيملتلا ةئيب يف ىرخأ ةمهم
 .ةسنكملا توص -

 .ةلاسغلا توص -

 .سبالملا فيفجت توص -
 .اذكهو ةبتاكلا ةلآلا ةنيكام -

 ةئيبلا نم تاوصألا ضعب تيساك طيرش ىلع اولجسي نأ ذيمالتلا لأساو
 .(ةيئادتبالا ةسردملا ىوتسم يف) اهيف مهشقانو

 ذيمالتلا ىدل عامتسالا تاراهم ةيمنتل صرفلا ريفوت ملعملا يزيزع لواحو
 (ذييمالتلاو ملعملا ةطساوب ةيهفشلا ةءارقلا - تيساك طئارش - ويدارلا - تاملكلا)

 .عامتسالا عجشت ةطشنأ اهلك هذهو

 نأ فيكو قيقدلاو دقانلا عامتسالا ىلع كذيمالت بيردت ملعملا ىزيزع كيلعو

 .ةطبترملا ريغ كلتو عامتسالا ةراهمب طبترت ءايشألا ضعب



 ا ا ل
يعامتجألا تاساومدلا سير

 ةمدقجلا ايجول ونكتلا مادخختساو ة

 ءانتثأو لصفلا ةرجح يف مهعم كلصاوت ةقيرط اوميقي نأ ذيمالتلا نم بلطاو

 .سردلا

 رومأب طبترت عامتسالا ةراهم نأ ةيعامتجالا تاساردلا ملعم يزيزع ظحالو
 .عومسملا توصلا يف ةعرسلا ؛ءتوصلا ةربن ءبطاختلا وأ ثيدحلا ةغل لثم

 .ىنعملا يف رثؤت اهلكو ءعومسملا توصلا يف تافقولا

 عون ددحي نأ ذيملتلا نم بلطاو لجر توص وأ ةأرما توص ىلإ عامتسالاو

 ةفيقحلا عم ذيمالتلا تاباجتسا نراقو ثدحتملا ةنهم وأ .(ىثنأ-ركذ) ملكتملا سنج

 . انضيأ روصلاب ةناعتسالا عم

 سيردت لاجم يف ةظحالملاو عامتسالا تاراهمب ةيليصفت ةمئاق ضرعن يلي اميفو

 يمموقلا سلجملل نوثالثلاو ثلاثلا يونسلا باتكلا اهيلإ راشأ يتلاو ةيعامتجالا تاساردلا

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب نطنشاو يف ةيعامتجالا تاساردلل

 : ةمكئاكلا

 ةيساسألا ثحبلا تاراهم * مل

 :تامولعملا ديدحت - ١

 .ددحم ضرغ قفو عمتساو ظحالا -

 .ةيسيئر راكفأ ددح -

 .ةددحم تاميلعت عابتا -

 .اهيلإ تعمتساو اهتظحال ءايشأ فصوأ -

 .ةددحم راكفأ عباتت ددح -

 .ةنيعم ةلدأو تاليصفت ظحال -

 .عامتسالاو ةظحالملا يف رمتسم تنأو تاظحالم نود -

 :تامولعملا ريسفت - *

 .ماعلا ىنعملا مهف -

 .ةصاخلا كراكقأ ماحقإ بنجت -

 .ةمهنلا نوح كلثو ةمهفلا تكليبصفتلا" نيب نييفقلا :لواحب ..>
 .ىرخأ رداصم عم تامولعملا نيب نراق -



 .ةيعامس ردادصصمو ةظحاالملا نم طامنأ نيب زيّم -

 .رداصملا نم عون لكل بويعلاو ايازملا ىلع فرعت -

 :تامولعملا ميظنت - "“

 .اهعامس وأ اهتظحالم متي يتلا ءايشالل نيوانع عضو -
 .ةلتسأل تاباجإ رايتخا -
 .عباتتم لكشب راكفأ «قئاقح :؛ثادحأ بيترت -

 .ةنيعم نيوانع تحت تامولعملا فيضت -

 .تامولعملا ىلع لوصحلل ردصم نم رثكأ مادختسا -

 .ةميدق قئاقحو ةيساسأ راكفأ رايتخا -

 .ةيسيئرلا طاقنلل صخلم ةباتك -

 :دقانلا ريكفتلا تاراهم * 8

 م1215: ع :ليلحتلا - ١

 .ةنيعم ثادحأو راكفأ نيب تاقالع ةيؤر -

 .رظن تاهجو ديدحت -
 .تاهاجتالاو «ميقلا ءرعاشملا «عفاودلا راهظإ -

 .تاصالخ ىلإ دوقت يتلا ةلدألا ديدحت -

 .ةطبترملا ريغ كلتو ةطبترملا تاليصفتلا نيب زييمتلا -
 .تازيحتلا ديدحت --

 .ةيميقلا تارابعلا نم قئاقحلا زييمت -

 .تاءاعدإلا وأ تاضارتفالا وأ تاملسملا ديدحت -

 591161151211185 : بيكرتلا ا

 .تالباقم لمع وأ «ةيناديم ةلحرل طيطختلا -

 :نيلوئسملا دحأ نم ةرايز -
 شضرغلا ديدحت -

 ةلئسألا ديدحت -



 كاوا نجل :طيطختلا .ت
 ريدفتلا هجوأ نع ريبعتلا --

 .ةلباقملا ءدب وأ ةلباقملا ءاهنإل قرط داجيإ -

 :ماكحألا رادصإ وأ ميوقتلا - *

 :ةيتآلا ريياعملا دحأ ىلع ءانب ميوفتلا -

 حوضولا -
 ةقدلا -

 , ةفلتخم رظن تاهجو ضرع -
 هاطعم ةلدأ ىلع ءانب تاصالخل لوصولا -

 رداصملا نيب ةنراقملا قيرط نع تاصالخل لوصولا -

 ميفلا تاقيبطت -
 ةيعامتجالا تاقيبطتلا -

 ةغلل بسانم مادختسا -

 نيعم ثدح وأ ئشل لاعفنالل ءارغإلا وأ ةوعدلا

 قاستالا -
 قطنملا -
 تالالدتسالاو قئاثولاب ةيانعلا -

 ا

 : ةيعامتجالا تاساردلا يف ةءارقلا تاراهم

 مضظعمو .ةءارقلا يف تالكشم نم ةيئادتبالا ةلحرملا يف ةصاخ ذيمالتلا يناعي

 ىوتسم جاتحت تاحلطصمو ميهافمو ءامسأ نمضتي ةيعامتجالا تاساردلا ىوتحم

 .ةيئارقلا تاراهملاو مهفلا نم

 ةيمهأ ديازت ببسب لقي أدب ةبوتكملا تاملكلا ىلع دامتعالا نأ مغرلا ىلعو

 لضظت ةيئتارقلا تاراهملا نأ الإ ؛ةطنغمملاو ةينورتكلإلا داوملاو لاصتالا لتئاسو

 .ةيعامتجالا تاساردلا يف جهنم يأل ةبسنلاب ةماه

 ىوتسم نمضتت يهف «ةيبصع تايلمعب طبترت اهنأل ةدقعم ةيلمع ربتعت ةءارقلاو

 بناجلا نيب لعافت ينعي اذهو تاوصأ ىلإ تاملك ذيملتلا لقني ثيح ريكفتلا نم يلاع

 .ىرخأ ةهج نم زومرلا نيبو ةهج نم ينادجولاو يفرعملا



 075-5 ديجلا جارخاإلاو طيطختلا :ةيعامجالا تاساردلا جهنم

 راكفألا صالختساو بتكلا نم ةبسانملا يناعملا رايتخاب ةءارقلا ةراهم طبترتو

 .تاظحالملاو شماوهلا لمعو ةيسيئرلا

 «فراعملا رفثاود ؛ةيضرألا تاركلا ءطئارخلا ءبتكلا ريغ ةعوبطملا داوملا نمو

 .ةروصملا تاودألا ةيقبو ءسلاطألا ءيناغألا ءصصقلا «تاباطخلا «تايمويلا

 : ةيضرألا تاركلاو طئارخلا تاراهم

 !12©ع ناكملا موهفم نع تاراهم ةيعامتجالا تاساردلا جهنم ىوتحم نمضتي

 .رخآ بناج نم ناسنإلاو 526 غارفلا موهفمو

 نم رثكأ تاقالعلا ىلإ هجوم ايلاح ةيعامتجالا تاساردلا جهانم يف ديكأتلاو
 يف ةيساسأ تاودأك ةيضرألا تاركلاو طئارخلا كلذ ىلع دعاسيو «فصولا

 .ةيعامتجالا تاساردلا

 يف ةيضرألا تاركلا تاراهمو طئارخلا سيردتب ةقالعلا تاذ ميهافملا نمو

 :ىلي ام تاهجوم ةباثمب ربتعت يتلاو ةيعامتجالا تاساردلا جهنم

 1آ111ع-1235:عم»٠ ةايحلا ىوتسم موهفم - ١

 نع ةلوئسملا لماوعلاو ضرألا ىلع سانلا نكس نكامأ ةسارد نمضتيو
 .نكامألا كلتل رايتخالا مدع وأ رايتخالا

 الاحس دع ءءمامعأعدل كمت سحسأ :ينئيبلا وأ يجولوكيإلا رطيسملا وه ناسنإلا -؟

 حطس ىلع شيعي وهو هتايح ىوتسم رايتخا نع لوئسملا وه ناسنإلا نأ ثيح

 ةركلا حطس قوف امو ةيضرألا ةركلا حطس تحت وه ام نإف كلذ مغرو ءضرألا

 .هتارارق عنص يف لخدت رومأ ةيضرألا

 (نالغتدللزن لعد عل "ءومسن:ععءو ايفاقث ةددحملا رداصملا -

 دعب ىلع فقوتي هعم لماعتن فيكو هلبقتسن وأ هكردن فيك نكلو «يقيقح ملاعلا

 فيكو سانلا شيعي فيكو ءانه روحملا يه ةيداصتقالا ةيفارغجلاو .يفاقتلا لماعلا

 تاساردلا جهنم ىف ريثأتلا ىهف لخدت رومأ «مهتشيعم وأ مهتايح نوعنصي

 :ةيغامكلالا



 5 سلس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت

 ©0121 م2121 209221628ع© ةنراقملا ايازملا نوناق - :

 «ءمييلعتلا ٠«سنجلا ءرمعلا) نيعم ميلقإ وأ ةقطنم يف مهعيزوتو ناكسلا نيوكت ةسارد

 .ةحاتملا رداصملا مادختسا نأشب سانلا ماكحأو تارارق يف رثؤي (ةيموقلا وأ ةيرصنعلا

 معممعونلا (121151011112431031 حئادلا لاقتنالا -ه

 كانه سيل ةقيقحلا يفف ءرقتسم وأ تباث ريغت يف اهمادختسا طامنأو ضرألا

 .تقو لكل ايفارغج نكلو ةدحاو ايفارغج

 :ةيضرألا تاركلاو طئارخلا ةسارد تاراهم نمضتتو

 .يعامتجالاو يخيراتلا مهريثأتو لكشلاو مجحلا - أ

 .هيجوتلاو هاجتالا -ب

 .عقوملا -ج

 .زومرلا هه

 ةيتادتبالا نيتلحرملا ذيمالتل ةبسنلاب ةغلاب ةيمهأ تاذ ربتعت تاراهملا هذهو

 .ةيعامتجالا تاساردلا مهف موقي اهساسأ ىلع نأل ةيدادعإلاو

 تاملك نع مهعم ثيدحلا راغصلا ذيمالتلل لكشلاو مجحلا موهفم ميدقتل نكميو

 .(ثلثم-عبرم -يرئاد -عساو -قيض-قيمع -ريغص -ريبك) لثم
 ربكلاو رغصلا وأ ةكامسلا بسح اهوبتريو ذيمالتلا ىلع ةفولأم ءايشأ ضرعو

 .ريغصلا ديملتلل لكشلاو مجحلا موهفم ميدقتل هلك كلذو ةنراقملا محتنو

 :لثم ةنيعم تاحلطصم مادختسا قيرط نع هيجوتلاو هاجتالا موهفم حيدقتو

 داتا تنمو

 لفسأ - ىلعأ

 راسي - نيمي

 بيرق -- ديعب

 اهميدقت يغبني (برغلا - قرشلا - بونجلا - لامشلا) ةيلصألا تاهاجتالاو

 .يئادتبالا سداسلاو سماخلا فصلا يف ذيمالتلل ةيعامتجالا تاساردلا جهنم يف



 5 ديلا جارخإلاو طيطختلا :ةيعامجالا تاساربنلا جهنم

 نع ددحتيف ضرألا حطس ىلع نكامألا ديدحتو 1 عقوملل ةبسنلاب امأ

 ناكم عقوم ىلإ ريشي يبسنلا عقوملاو .ضرعلا رئاودو لوطلا طوطخ قيرط

 .25501044ع ةقلطم ربتعت ضرعلا رئاودو لوطلا طوطخو .ىرخأ نكامأل ةبسنلاب

 يف ةيعامتجالا تاساردلا جهنم يف هميدقت نكمي تايئادحإلا ةكبش موهفمو

 ىلع عقوملا ريثأتو طئارخلا ةقد ىلع دعاست ةيليخت ةكبش يهو «ةيدادعإلا ةسردملا

 ةيولوألا لحم رومألا نم نوكي نأ يغبني «ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاقالعلا

 ةيداصتقالا تاقالعلا ىلع خلإ قرطلا «ةراجتلا «ندملا «سانلا ريثأت) رابتعالاو

 .(ةيعامتجالاو

 ؟نيعم عقوم يف ىربكلا ندملا دوجو لعجن ىتلا لماوعلا ام

 مأ ةيعارزلاو ةيلهسلا يضارألا «لابجلا «تاطيحملا ءراهنألا نم برقلا له

 ؟نيدعتلا نكامأ نم برقلا

 ينئادتبالا عبارلا فصلا يف ذيمالتلل هميدقت نكميف مسرلا سايقم موهفم نع امأ

 نم مخضأ راجشألا نأ فيكو ذيمالتلل ةفولأملا تارهاظلا وأ رظانملا قيرط نع

 .اذكهو راجشألا نم رغصأ لزانملاو «ناسنإلا
 باسحو ء«نمزلاو ةفاسملا نيب ةقالع كانهو .اديقعت رثكأ ةلثمأ ميدقت يف أدبي مث

 ةفرعمل ةعاسلا ىلإ ذيمالتلا عجري نأو .رخآل ناكم نم لاقتنالا يف يضقنملا تقولا

 ةبسنلاب ةنيدملا وأ ةيرقلا يف قوسلا ةقطنم ىلإ ةفاسملا ةفرعمو يقيقحلا تقولا

 .ةسردملا عقومل

 ىمسي يذلا وه يئيزجلا رسكلاو .يقيقحلا مجحلا ىلإ ةبسنك طئارخلا مسرتو

 .1]26110112["1 م0 م01610هم ةطيرخلا مسر سايقم

 ىرخأ ةدحو عم سايقلا نم ةدحو نيب ةقالعلا حضوي يئيزجلا رسكلا اذهو

 .(ليم دحاو يواست ةصوبلا) ضرألا حطس ىلع

 ةبسانم مسرلا سيياقم رثكأ وه 022 مطأأو 5ءقاع يليثمتلا وأ ينايبلا سايقملاو

 .ةيئادتبالا ةسردملا يف ذيمالتلل

 ضرألا تاكرح مهف ىلع هذيمالت ةيعامتجالا تاساردلا ملعم دعاسي نأ دبالو

 راهنلاو ليللا لوط ريغتو ةنسلا لوصف اوفرعيو .اهروحم لوحو سمشلا لوح

 .ةينمزلا قطانملاب ةصاخلا ةطيرخلا اومهفي نأو ءسقطلا بناوجو



 مس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت 5

 نم ديدع ضرعي ةطيرخلا ممصم نإف 513/26015 زومرلا موهفمل ةبسنلابو

 ةبسندلابو .ءطئارخلا ةغل يه زومرلاو .ضرألا حطس ىلع ءايشأ نع ريبعتلل زومرلا
 ةرجح ةطيرخ مسر ىلع مهبيردت يغبني يئادتبالا عبارلا فصلا يف راغصلا ذيماللتلل

 روصحلا قيرط نع زومرلا مادختسا ىلع وبردُي ناو يحلا ةقطنم ةطيرخو لصفلا
 .تادرجملاو تاملكلاو ماقرألا مادخت سا كلذ دعب مث

 :يدادعإلاو ىئادتبالا ميلعتلا يف ةيعامتجالا تاساردلا تاررقمو جهانمل ماعلا راطإلا :اثلات
 ةيناسنا ة.فص تاذ ةيويح تاعوضوم ةيعامتجالا تاساردلا تاررقم جلاعت

 ١١(. -5 نم) ةيرمعلا ةلحرملا هذه يف ذيمالتلا كاردإ ىوتسم بسانت ةيعامتجاو

 ىلع فرعتيو ذيملتلا اهيف شيعي يتلا ةظفاحملا لوح عبارلا فصلا باتك رودي

 علة هم ىلع فرصعتلل رصم ةطيرخ ضرعو ىرخأ تاظفاحم يف ىرخأ تاتئيب
 .رصم ةطيرخو ىرخألا تاظفاحملل ةبسنلاب :ذيملتلا ةظفاحم

 ىلع ناولألا ديدحت لثم ةيفارجوتراكلا تاراهملا ضعب ىلع ذيمالتلا بيردت

 امم روصحلا نم ديدع نمضتي باتكلاو .هاجتالا ديدحتو مسرلا سايقمو ةطيرخلا
 ةيئادتبالا ةلحرملا يف ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف روصلا مادختسا ةيمهأ دكؤي

 ١ .ةماع ةفصب

 ةيرصملا تائيبلا ةسارد لوح يئادتبالا سماخلا فصلا يف ةساردلا رودتو

 .ةفلتخم روصع نم ةيرصملا تايصخشلا ضعبو
 روصلا نم ديدعلا هب يئادتبالا سماخلا فصلا يف ةيعامتجالا تاساردلا باتكو

 ةطشنأو ءايشأ عم ملعملا اهفظويو اهمدختسي نأ يغبني يتلا طئارخلاو لاكشألاو

 .ذيملتلا ةئيب يف ىرجي ام ةعباتمو عالطالاو فحصلا ةءارق لتم ىرخأ رداصمو

 اءاوس ةئيبلا يف ةدوجوملا تارهاظلل تاليجستو تادهاشم لمعب ذيمالتلا موقيو

 .رصم ةطيرخ ةءارقو مسر تاراهم ىلع ذيمالتلا بيردتو ةيرشب مأ ةيعيبط
 يجراخلا ملاعلاو يبرعلا نطولا لوح ةساردلا رودت سداسلا فصلا باتك يفو

 ىلع مهبيردتو ةيرشبلاو ةيعيبطلا تارهاظلل تادهاشم ذيمالتلا لمع رارمتسا عم

 .يبرعلا نطولا ةطيرخ ناولأ تالولدمو تاحالطصالاو تامالعلاو زومرلا

 لجأ نم دهجلا لذبو ةينطولا ةماعزلا رود ريدقت ىلع خيراتلا سورد دكؤتو

 .ةميدقلا اهتاضحو رصم خيراتب زازتعالاو ةينطولا اهتدحوو رصم



 ذيمالتلا دادعإ قيمعت ىلع ةيعامتجالا تاساردلا لمعت ةيدادعإلا ةلحرملا يفو

 يخيراتلاو يفارغجلا يملعلا بناجلاو ينطولاو يموقلا بناجلا يف مهتيبرتو

 .ةيعامجلاو ةيدرفلا ةطشنألا ديكأتب يعامتجالا بناجلاو
 خانملا ةساردو ضرألا بكوك ررقملا اهلوانتي يتلا تاعوضوملا نمو

 رهاظم ضعبو ينوعرفلا رصعلا يف رصم خيراتو ةيعيبطلا رصم ةطيرخو

 ْ .ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا

 ةيفارغج ىلع ةيدادعإلا ةلحرملا يف ةيعامتجالا تاساردلا ررقم زكري امك

 خيراتلا ةساردو .ةيمندتلا قيقحتل نطولا اذه ءازجأ نيب لماكتلاو يبرعلا نطولا

 .ةيبوروألا ةضهنلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا رودو ةمألل يمالسإلا

 ىلع ررفقملا تادحو ضعب لالخ نم يدادعإلا ثلاثلا فصلا يف زكزيو

 ةيسنرفلا ةلمحلاو ينامثعلا حتفلا خيرات ىلع رخآلا ضعبلاو ملاعلا تاراق ةسارد

 .يلع دمحم ةسايسو ةثيدحلا ةلودلا ءانبو

 96١ه” ويلوي "“ ةروثو رصمو ١11١1 ةروثو رصم يف ةينطولا ةكرحلاو

 .ةيبرعلا ةقطنملاو رصم يف مالسلا قيقحتو

 ةيئادتبالا نيتلحرملا يف ةيعامتجالا تاساردلا تاررقم موقت نأ ضرتفملا نمو

 ةطنئشنألا ةعيبط وأ خيراتلاو ايفارغجلل ةبسنلاب ءاوس لماكتلا ةركف ىلع ةيدادعإلاو

 .ةيئارثإلا و ةيميلعتلا
 ىلع مهبيردتو تاقالعلل ذيمالتلا كاردإ ىلع ةيعامتجالا تاساردلا دكؤت نأو

 تاراهم ىلإ اهميظنتو اهريسفتو تامولعملا ديدحت نم ةيساسألا ةيلمعلا تاراهملا
 ةءارقلا تاراهمو .ماكحألا رادصإ ىلع ةردقلاو بيكرتلاو ليلحتلاو دقانلا ريكفتلا

 .عامتسالاو ةظحاللاملا تاراهمو ةيبضرألا تاركلاو طئارخلا تاراهمو

 : ةيعامتجالا تاساردلا يف ديج ىسردم باتك

 ذيملتللو ملعملل ةبسنلاب ملعتلا رداصم نم يساسأ ردصم يسردملا باتكلا دعي
 ةعساولا لاكشألا نم مغغرلا ىلع كلذو .ءانثتسإ الب ةيبرعلا لودلا عيمج ىف

 .(©12017/5-10 ةجمدملا صارقألاو تنرتنإلا) ةيميلعتلا تاودألاو

 وهو .ةميقو ةدئاف ةيميلعتلا تاودألاو رداصملا رثكأ يسردملا باتكلا ىقبي نكلو

 .اهتعيبطو لصفلا ةرجحب ملعملا ةربخو «سامحلا «ةفرعملا «تاراهملا ناكم لحي ال



 مس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت و7

 اهفييكتو اهمادخت سا ملعملل نكمي يتلا تانايبلا نم كلذ ريغو لاكشألاو طئارخلاو

 .ذيمالتلا نيب ةيدرفلا قورفلا ةهجاومل

 ايفارغجلا بتك ةغايص ىوتسمو ىدم

 ةياهنلا ةقلغم ةغايص ه4 بطعئتياهنلا ةحوتفم ةغايص
 ةلغغءايصلا

 .ةينبلا ددحم ىوتحم *

 :اعهسدو اياك لق #

 .ةعونتم لخادم عجشي ىوتحم *

 ذيملتلاو /ملعملل ةنورملا نم ردفب حمسي *

 .قيبطتلاو ذيفنتلا يف ربكأ تقو كلهتسي *

 .ةحوتفملا ةغايصلا ضعيلا عجشيو

 باتك كانه سيلو .فوصوملا ىوتحملا يسردملا باتكلا ىيطغي نا يغبنيو

 ةفطحملا تاحاحلا -يبضروو اناززملا لك غمختب يسددم

 : ةيعامتجالا تاساردلا ميلعتو سيردت يف ىسردملا بانكلل يسيئرلا رودلا

 نأ ينعي اذهو لمعلاو سيردتلا ةطخل بسانملا روحملاب اندوزي نأ يغبني ١-

 ءهيولسأ ريوطتب ملعملل حمسي نأو تاراهملاو يساسألا ىوتحملا يطغي
 تاردقلاو :تامامتهالا ءتاجاحلا بسانيل بيردتلا يف هتايجيتا رتسا وأ .هلخدم

 تانئايبلا و ةبلحملا ةلثسألا مادختساو ةصاخلا ملعملا راكفأو .ذيمالتلاب ةصاخلا

 .ةيعامتجالا تاساردلا يف يسردملا باتكلا عم ةمهم ةثيدحلا

 ”هسلعملل مدقي :ايلمع ةيدامتجالا تاساردلا ىف يسردملا باتكلا نوكي نأ يغبني ١-

 هدادعإ يف ملعملا تقولا رفوي نأو .-عومضوملل ةليدب لخادم نع اراكفأ ذيملتللو

 .ةفلتخم ةيميلعت رداصم نع هثحبو سردلل

 3 طبترم هتاعوضومو قئاقحلا ثيح نم قيقد يسردملا باتكلا نوكي نأ بجي -

 .اهقدصو تامولعملا ةدوج يف ةقثلا نم ردق ىلع ذيملتلاو ملعملا لعجي امم ةثيدحو



 ب؟”أ

 وأ هميمصت ثيح نم اباذجو اقوشم ةيعامتجالا تاساردلا باتك نوكي نأ بجي - 4
 .رشنلاو ةعابطلا لاجم يف ثداحلا يجولونكتلا مدقتلا نم دافنسا نوكي نأو هاوتحم

 .نكمأ املك ذيمالتلا ةيبلاغو مظعمل باتكلا ةبسانم -©

 قرطو ةلبقتسملاو ةرضاحلا ذيمالتلا ةايحب باتكلا تاعوضوم طبترت نأ -5

 دهاشن نحنو ائيش انيأر ملعملل ولوقيل ذيمالتلا عفدي ثيحب ةايحلا طامنأو
 .يضاملا عوبسألا لصفقلا يف ذاتسأ اي هنع تنأ تملكت سمأ نويزفيلتلا

 لزالزلا نع يفارغج عوضوم نوفلؤملا عضي ةعتملاو قيوشتلا نم ءزجكو

 .اهتساردب ذيمالتلا عتمتسي يتلا تاعوضوملا نم يهو نيكاربلاو
 تاساردلا بتك تاعوضوم يف ةنمضتملا تاراهملاو تاحلطصملاو ةفرعملا -ا/

 .ىملاعلا مدقتلا عم ةيشمتم نوكت ةيعامتجإلا

 اياضقلاو عمتجملا ةعيبطو ةئيبلا يف ناسنإلا رودب ذيمالتلا يعو ديزي نأ يغبني -4

 .ةيوبرتلا ريياعملا نم نسحي نأو اهلح قرطو ةيعامتجالا تالكشملاو
 يد يس - تنرتنإلا لاثم) ايجولونكتلا عم يسردملا باتكلا طبزل ةجاح كانه - 13

 تاعوضوم لامكتساو طبر ىلإ ذيمالتلا عفدي نأ هنأش نم اذهو .(ويديف - مور
 تادادعتلاو ةثيدحلا تاءاصحإلا ةفرعم لثم يسردملا باتكلا يف ةمدقم

 .سقطلا طئارخ مادختسا وأ جاتنإلا مجحو ةيناكسلا

 .ةيوبرتلا تامدخلا نم ديدعل ليومتلل اردصم هتاذ يسردملا باتكلا نوكي نأ يغبني ٠-

 : ةيعامتجالا تاساردلا يف يسردملا باتكلا مادختسا يف ةرثؤملا دويقلا ام

 تاونس عضبل نيفلؤملا نم ةعومجم ىلع باتكلا دادعإو «فيلأت يف دامتعالا ١--

 .(نيفلؤم) فلؤم رظن ةيجوأ نيريثأ ذيمالتلا :لطعجي امم

 اهسجا رشإ يف ك.لذكو اهاوتحمو اهتاعوضوم نوكت ةيسردملا بتكلا مظعم - *

 .هةهسوتملا ذيملتلل ههجو.مم هومؤدمو
 .يسردملا باتكلا ىلع نيملعملا دمتعي --*

 ىسقحو يسردملا باتكلا يف ىوتحملاو تاعوضوملا ديدحتو رايتخا يف زيحتلا - 4
 نسم سردن اذامو ةيخيراتلا تايصخشلاو ةيخيراتلا ثادحألاو تارتفلا رايتخا

 مسيدقت يف ةطرفملا ةلوهسلاو ؟رايتخالا اذه نأشب تارارقلا ذختت فيكو ؟لودلا
 .ةيداصتقالا ةطشنألا نع ثيدحلا يف ةعارزلا طامنأ رايتخاك ةددحم ةلثمأ



 هذخأي يذلا تقولاو ةرتفلا ببسب ةميدق حبصت يتلا تانايبلاو تامولعملا ةلكشم -ه

 نأ يغبني كلذلو .رشنلاو ةعابطلاب صاخلا تقولاو يسردملا باتكلا فيلأت

 لعجي نأ هنأش نم اذهو .تاونس 7-5” لك يسردملا باتكلا عبطو فيلأت داعُي

 .ذيمالتلا عم لمعلا ةعيبطو سوردلل هطيطخت ىف رظنلا ديعي حلعملا
 ىلع ذيمالتلا بيردت صرفو (ةلاحلا تاسارد) نم يسردملا باتكلا ولخ -1

 .فاشكتسالاو ءاصقتسالا

 ؟ ىسردم باتك ةباتك نكمي فيك

 :يسردملا باتكلا ةباتكل ةسيئر لحارم ثالث دجوت

 ةدحوك باتكلا :ًالوأ

 نأو .باتكلل ىلوألا ةفوربلا ةباتك لبق باتكلا ميمصت يف ةيادب ريكفتلا يغبني

 نم اذهو ةحفصلا بلق يف ذيملتلا لغشني ال ىتح نيدومع ىلإ ةحفصلا ميسقت متي

 ذييملتلا هجاتحي ام لك نأل باتكلا مادختساو سيردتلا ءانثأ لصفلا ةرادإ ظفح هنأش

 ءروص ء.طئارخ ةيعامتجالا تاساردلا يف يسردملا باتكلا نمضتي نأو

 .ةطشنأو ؛ءتاءاصحإو ماقرأ «ةفاحصلا رابخأ نم تافطتقم «لوادج

 ريياعملاب عافترالا ىلع دعاست يهف باتكلا ةعجارم وأ رييغت وأ ريوطت دنع رابتعالا

 .ةيعامتجالا تاساردلا ىف ديجلا ىسردملا باتكلا دادعإ ىف ةبولطملا تايوتسملاو

 :اهيلإ ةراشإلا يخغبني يحلا ىرخألا تارابتعالا نمو

 ؟ةيعامتجالا تاساردلا باتك ىوتحمل ةمزاللا تاراهملا يأ

 ذيمالتلا ىلع يغبني يتلا كلتو ىوتحملا يف ةمدقملا ةفرعملا ىوتسم ام

 ؟ههسفنأب اهفاشتكا

 نم ةطنئنألا عقوم كلذكو .باتكلا يف صنلا هنمضتي يذلا حرشلا ىوتسمو

 .(اقوفت رثكألا ذيملتلا بساني اذهو) ؟سوردلا روحمو بلق يف مأ



 بوب ديلا جارخإلاو طيطختلا :ةيعامجالا تاسارندلا جهنم

 :نيمسق ىلإ باتكلا ةحفص ميسقت ماظن :ايناث
 :يتآلا بلطتي طيطختلا اذه

 .نيمسق ىلإ باتكلا ةحفص ميسقت فده ديدحت وأ يسيئرلا لاؤسلا هيجوت -

 باتكلا نم ةيمهأ رثكأ ودبت دق يهو اهجاتحن يتلا كلتو ةحاتملا رداصملا ديدحت -

 ةيعامتجالا تاساردلل مهسيردت يف نودمتعي نيملعملا نم ريثكف .هتاذ يسردملا

 تاودآلاو رذاتحضملا نولميهيو ةداملاب مهفو تامولعم نم هنوكلتمي ام ىلع

 .اهمهفو تامولعملا كلت سيردتل ةمزاللا ةيميلعتلا

 صن"نلا رود يتأي كلذ دعب مث الوأ ملعتلا تاودأو رداصم مادختسا لهسألا نم هنأ -

 .يسردملا باتكلا يف بوتكملاو عوبطملا

 املك هعم ظفتحي نأ ملعملا ىلعو ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل ةمهم روصلا -

 تاساردلا باتك يف سوردلا تاعوضومب ةطبترملا روصلا نم ددعب نكمأ

 .(ةيفارغجلا وأ ةيخيراتلا روصلا ءاوس) ةيعامتجالا

 انسفنأ ليختن نأ انيلع ةيعامتجالا تاساردلا يف يسردملا باتكلا بتكن امدنع -

 بلتكلا نأب رعشي ذيملتلا نأ يعي نأ هيلع فلؤملاف لصفلا يف ذيمالت ىلإ ثدحتن

 .رخآ عمتجم وأ ةلود ىف ذيملت لجأ نم سيلو وه هلجأ نم بتك يسردملا
 نم باتكلا يف ةحفص لك نم دكأتلا نم دبال ةعبطملل باتكلا ةفورب ميلست لبقو -

 .لكك باتكلا ميمصتو حوضولاو ةدوجلاو روصلاو ةقدلا ثيح

 :ةيميلعتلا تاودألا ب دوزتلا :اثلاث
 .ةيفارغجلاو ةيخيراتلا ةيميلعتلا تاودألاو ةلاحلا تاسارد ميدقتب مامتهالا -

 حل ييددن

 يهلخ ةودقلا هيكل ملتتلا لوف: ملعتلا : رداسعمو داوملا ةرقو.ىللا نييراذملا نقتفت انف قاع ب
 باتكلا رشان ىلع يغبني مأ ذيمالتلا عم اهمادختسال ةيميلعتلا تاودألا ضعب ءارش

 باتكلا حاجن فدهب تاودألا كلتب اندوزي نأ (ىرخأ ةسسؤم يأ - ةرازولا)

 .ةيميلعتلا ةيلمعلا ىف هرود ىف ىسردملا

 لئاسولا نم ىرخأ لاكشأ نيبو يسردملا باتكلا نيب طبرلا يرورضلا نمو

 طبرلاو .ةسردملا يف ةيوبرتلا جماربلاو 15165266 تنرتنإلاو «201)-1201415 لثم



 وم < سس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت

 يف يسردملا باتكلا يف مدقي ام نيبو تايئاضفلا ىلع ةيميلعتلا جماربلا نيب
 ساممحلا لماع دوجو عم ةابحلاب تامولعملا طبر نكمي كلذب .ةيعامتجالا تاساردلا

 ةيعامتجالا تاساردلا مهف ىلع ذيمالتلا ةدعاسم فدهب هتاربخو ملعملا نم يصخشلا

 .ةيقيقحلا ةيعقاولا مهتايح يف اهتدئافو اهتميقب روعشلاو



 ا
 حيبارلا لصفلا

 ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل طيطختلا

 .سدردتنلل طيطختلا -

 .هيساردلا تادح ولا طيطخت -
 هو

 .هبصوبلا سوردلا طخ --
 و





 عمارلا لصفلا

 ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل طبطختلا

 ىلع دمتعي نكلو ةيصخشلا ءاوهألاو ةيلاجترالا ىلع موقي ال ديجلا سيردتلا نإ
 هنم ةيوغرملا فادعألا ديدحتو سردلل مظنملا دادعإلاو ديجلا ريضحتلا و طيطختتلا

 .ةعوضوملا ةطخلا ةدوج ىدم ىلع دمتعي امك .سيردتلل ةبسانملا تاوطخلا دادعإو

 نسم غلب امهم ملعم لكل ةمهمو ةيرورض ةيلمع سوردلل ريضحتلاو دادعإلاو

 جيا نيم يردي ال اقلق نوكي هسورد دعي ال يذلا لجترملا ملعملاف «ةربخلاو حاجنلا

 .!!ىتمو يهتني نيأو هسرد يف ريسي فيكو أدبي فيكو

 : سيردتلل طيطختلا موهفم

 وأ هدرفمب صصختم صخش اهب موقي ةيلمع" هنأب سيردتلل طيطختلاب دصقُي

 فادهألا ديدحتو لامعألاو فقاوملا ليلحتب صاخشألا نم ددع عم كارتشالاب

 اهعومجم يف لكشت يتلا بناوجلا نم اهريغو ةبولطملا ةيوبرتلا نيماضملاو
 > .”نيعم يسارد جمانرب

 يف يمميلعتلا فقوملا تانوكم عيمج عضو ةيمهأ حضتي قباسلا فيرعتلا نم
 هيلع قلطي ام وهو «ةيعامتجالا تاساردلا يف سوردلل طيطختلا دنع رابتعالا

 .سوردلل لماكتملا طيطختلا

 ذم طخملا هيفا يعاني يذلا طيطقتلا خف: عونلا كلذ *لماعتملا ظيظختلاب ديضقيو
 عيمج نم ةدافتسالا ىلإ فدهي و «هل ططخُي يذلا لاجملاب قلعتت يتلا بناوجلا عيمج

 .ةعقوتملا تالكشملا يدافتو «ةحاتملا تاناكمإلا

 ةقباس ةيلمع ةيعامتجالا تاساردلا يف سوردلا دادعإو طيطخت ةيلمع ربتعتو

 اذه نمشضتيو .هسيردت ةيفيكل روصت عضوب ملعملا اهيف موفي ءسيردتلا ةيلمعل

 لاوط لصفقلا لخاد اهب موقي فوس يتلا ةيميلعتلا ةيلمعلل الماش افصو روصتلا
 هسورد فادهأ قيقحت لجأ نم كلذو ؛هدح ىلع ةيسارد ةصح لك يفو «ماعلا

 تقولا يف يساردلا جهنملا فادهأ ضعب قيقحتو ءاهسيردتو اهدادعإب موقي يتلا

 .ةرسكن



 احس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردق 7م

 : سيردتلل طيطختلاو نادعإلا دئاوفو ةنمهأ

 .هتدع ءيش لكل دعأ هنأ ثيح تابثلاو نانتمطالاب روعشلا ىلع ملعملا دعاسي -

 - ىوتحملا - فادهألا) سردلا رصانع نيب قسانتلاو طبارتلا ىلإ يدؤي -

 .(...ةيميلعتلا ةطشنألا - لئاسولا

 .سيردتلا ةيلمع يف لاجترالا عنمي -
 .ةيساردلا ةصحلا لالخ نمزلل يلاثملا عيزوتلا نم عون ققحي -

 .ملعتملاو ملعملا ىلع دهجلاو تقو رفوي -

 :سيردتلل طيطختلا تايوتسم
 لاو امك انتم نس ودقلا هيدا كو اطخللا): نا كن كاتو

 .ةيمويلا سوردل1] طيطختلا -

 : ةيساودلا تادحولا طبطخت :ًالوأ

 لصفلا وأ ماعلا رادم ىلع ةيساردلا ةدحولا وأ ررقملا ذيفنتل طيطختلاب صتخي

 يملعم نيب تاعامتجا دقع قيرط نع ةيساردلا تادحولا طيطخت متيو «يساردلا

 :يلي ام نمضتيو «ماعلا ةيادب لبق ةيعامتجالا تاساردلا يهجومو

 .ةيساردلا ةدحولل ةماعلا فادهألا طيطخت -

 .هفادهأ نم فده لك قيقحتو ةدحولا سيردت اهبلطتي يتلا ةيميلعتلا لئاسولا ديدحت -

 .هفادهأ نم فده لك قيقحتو ةدحولا سيردتل ةمزاللا ةيميلعتلا ةطشنألا ديدحت -

 .ةدحولا فادهأ ققحت ىدم سايقل ةمزاللا ميوقتلا بيلاسأ ديدحت -

 ىلع (هميوقت بيلاسأ - هتطشنأ - هلئاسو - هسورد - هفادهأ) جهنملا عيزوت -

 سلا". قمت

 دذيمالتلاو ملعملا اه جاتحي يتلا ةيميلعتلا رداصملاو عجارملاو بتكلا ديدحت -

 .جهنملا ةساردو سيردتل ةمعدملاو ةمزاللا

 : ةيموبلا سوودلا طبطخت :ًايناث
 وهه ةيمويلا سوردلا طيطختلاب دوصقملا نأ نيملعملا ىدل ئطاخ داقتعا دجوي

 داقتعا اذهو « ريضحتلا رتفد نيلإ يسردملا باتكلا نم ةرصتخم ةيسا ردلا ةداملا لقن



 دو ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل طيطختلا

 سوردلل يمويلا طيطختلل حيحصلا موهفملا وأ ثيح «ةريبك ةجردب باوصلا فلاخي

 : وه

 .سردلا فادهأ قيقحتل ةفلتخم ةيميلعت ةطشنأ نم هجراخو

 بناوجلا ةعارم ةيعامتجالا تاساردلا يف ةيمويلا سوردلا طيطخت بلطتيو

 :ةبلاتلا
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 .نيعم روحم لوح سردلا عوضوم رودي نأ
 .مهتاجايتحاو ذيمالتلا تامامتها يعاري نأ

 .فاشكتسالاو ثحبلاو ةساردلا تاراهم ىلع ذيمالتلا بيردتب متهي نأ

 .جهنملل ةماعلا فادهألا نم هفادهأ قتبنت نأ

 .اهب ذيمالتلا فيلكتو ةيميلعتلا ةطشنألا ضعب ةغايص

 .فادهألا قيقحت ىلع ةنيعملا ةيميلعتلا لئاسولا مادختسا

 .سردلا فادهأل ةمعدملا تانييعتلا ضعبب ذيمالتلا فيلكت

 دتكاوف ةدع ةيعامتجالا تاساردلا يف ةيمويلا سوردلل ميلسلا طيطختلا ققحيو

 :اهمهأ

 .تابثلاو نانتئمطالاب روعشلا ىلع ملعملا دعاسي
 - ىوتحملا - فادهألا) سردلا رصانع نيب قسانتلاو طبارتلا ىلإ يدؤي

 .(...ةيميلعتلا ةطشنألا - لئاسولا

 .سيردتلا ةيلمع يف لاجترالا عنمي
 .ةيساردلا ةصحلا لالخ نمزلل يلاثملا عيزوتلا نم عون ققحي

 : سردلل ىمويلا طيطختلل ةيساسألا تانوكملا

 :امه نيسيئر نيبناج ةيعامتجالا تاساردلا يف سردلل يمويلا طيطختلا نمضتي

 : يرادإلا بناجلا - أ

 :يلي امك يه ةيساسألا تانوكملا نم ةعومجم نمضتيو

 .سردلا ديفنت هيف مكيس يذلا مويلا خيرات ديدحت ١-



 سس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردق مد

 .سردلا ذيفنت هيف متيس يذلا لصفلا ديدحت -:1

 . سردلا ذيفنت اهيف متيس يتلا ةصحلا ديدحت ت7

 : يملعلا بناجلا -ب

 ىلع يغبني يتلاو «ةيساسألا رصانعلا وأ تانوكملا نم ةعومجم نمضتيو

 :يلي امك يهو ءاهيلع بيردتلا ملعملا

 .سردلا ناونع ديدحت ١-

 .ةيميلعتلا فادهألا ديدحت -٠؟

 .ديهمتلا بولسأ ديدحت -

 .يملعلا ىوتحملا ديدحت -:

 .ةبسانملا سيردتلا قرط ديدحت -<
 .ةبسانملا ةيميلعتلا لئاسولا ديدحت -*

 .ةبسانملا ةيميلعتلا ةطشنألا ديدحت -ا

 .بسانملا ميوفتلا بولسأ ديدحت -8

 يف يمويلا سردلا طيطختل ةيساسألا رصانعلا نم رصنع لك لوانت متيسو

 :يلي اميف ليصفتلاب ةيعامتجالا تاساردلا

 : سن ردلا ناونع دبدحت :الوأ

 رايتخا قيرط نع ةيعامتجالا تاساردلا يف سردلا ناونع ديدحتو ةغايص نكمي

 ةفلتخملا عورفلا نم ةدافتسالا ةصرف حيتُي ثيحب ءنيعم روحم لوح رودي ناونع
 .(...ةفسلف - عامتجا - داصتقا - ةسايس - ايفارغج - خيرات) ةيعامتجالا تاساردلل

 باتكلا يف دراولا سردلا ناونعب امود ملعملا مزتلي نأ يرورضلا نم سيلو

 ةصصخملا ةيميلعتلا فادفهألا لثمي ال ناونعلا اذه ناك اذإ ةصاخو ءيسردملا

 :ةيلاتلا بناوجلا ناونعلا نمضتي نأ لاوحألا لك يف يعاري نأ ىلع :ءسردلل

 .ةيعامتجالا تاساردلل ةفلتخملا عورفلا نيب جمدلا ةصرف ملعملل حيتُي نأ

 .ذيمالتلا تاجايتحاو لويمو تامامتها ريثتسي نأ
 1 كك احيفكأو قاوكم أ

 .هنومضمو سردلا ةيهام ىلع لدي نأ -



 مك ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل طيطختلا

 :يلي ام اهنم ةيعامتجالا تاساردلا يف ناونعلا ةغايصل ةددعتم لاكشأ كانهو

 .ةراضحلا مايق :لثم عوضوم لكش يف -

 .ربوتكأ برح :لثم ةكرعم لكش يف -

 .نيكاربلاو لزالزلا :لثم موهفم لكش يف -
 .ةيناكسلا ةلكشملا :لثم ةلكشم لكش يف -

 .انيم كلملا :لثم ةيصخش لكش يف -

 .لوألا لالحمضالا رصع :لثم ةينمز ةرتف لكش يف -

 : ةيكولسلا فادهألا ديدحت : ًابناث

 : بس انملا ديهمتلا بولسأ ديدحت : ًاثلاث

 عوضومل مهت-يعفاد ةراثتساو ذيمالاتلا هابتنا بذج يف سردلل ديهمتلا مدختسي

 ةيعامتجالا تاساردلا يف سردلل ديهمتلل اهمدختسي ةعونتم بيلاسأ كانهو ؛ءسردلا

 :يلي ام اهنم

 :قباسلا سردلاب يلاحلا سردلا طبر - ١

 «قباسلا سردلاو يلاحلا سردلا نيب طابترا كانه ناك اذإ بولسألا اذه مدختسيو

 .يلاحلا سردلا عوضومب هطبرب موقي مث قباسلا سردلا ةياهن ملعملا ضرعي نأب

 :ةقباسلا ملعملا تاربخ مادختسا - ؟

 .سردلا عوضومب اهطبرب موقي مث ةقباسلا هتربخ ضرعب

 :ةقباسلا ذيمالتلا تاربخ مادختسا -*
 عوضومب ةطبترم ذيمالتلا تاربخ نوكت امدنع بولسألا اذه مدختسيو

 وأ نيعم عوضومب ةطبترملا مهتاربخ نع ذيمالتلا لاؤسب ملعملا موقي هيفو «سردلا

 اذه مادختسا يف يعاريو «ءسردلل ديهمتلا يف اهمادختساب موقي مث «ةنيعم ةيضق

 ىدل ةقباسلا تاربخلاو ةيتايحلا تاربخلا ضعبب املم ملعملا نوكي نأ بولسألا

 .ذيماللتلا



 هس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردق هجن

 :ةقباسلا ذيمالتلاو ملعملا تاربخ نم لك مادختسا - +

 نوكت ينلاو ءاعم ذيمالتلاو ملعملا اهب رم يتلا ةقباسلا تاربخلا ضعب كانه

 ريكذتب ملعملا موقيف «ةيعامتجالا تاساردلا يف تاعوضوملا دحأ وأ ضحي ةلخش نم

 .يلاحلا سردلا حاوضوم نيلإ اهنم قلطني - ءةربخلا هدهب ذيمالتلا

 :ةيميلعتلا لئاسولا مادختسا --ه

 ديهمتلا يف اهمادختسا نكمي يتلا ةيميلعتلا لئاسولا نم عونتمو ريبك ددع كانه
 دق ديهمتلا يف ةمدختسملا لئاسولاو «ةيعامتجالا تاساردلا يف تاعوضوملا ضعبل

 .سردلل ديهمتلا وه طفف اهرود نوكي

 :ةصقلا مادختسا -<
 1 .تافعتلا قانا ذلا يف تاعوضوملا نسيب ةطيصارملا :نضتضقلا شعب كانه

 ..ف ةيفارغجلاو ةيخيراتلا سوردلا دحأل ةئيهتلاو ديهمتلا يف اهمادختسا نكمي يتلاو
 .ةيعامتجالا تاساردلا

 :ةيراجلا ثادحألا مادختسا -1

 رابخألا نم ديدعلا ةيئرملاو ةعومسملاو ةءورقملا مالعإلا لئاسو ضرعت

 تلساردلا يف تاعوضوملا نم ديدعلاب اقيثو اطابترا طبترت يتلاو «ةيملاعلاو ةيلحملا
 ةيملاعلا وأ ةيلحملا رابخألا دحأ ضرعب موقي بولسألا اذه يفو «ةيعامتجالا

 .سردلا عوضوم ىلإ اهنم قلطني مث «ةيراجلا

 : ىملعلا ىوتحملا ديدحت :اعتاذ

 ميهافملاو 1 2015 قئاقحلا ىلع ةيعامتجالا تاساردلا يف يملعلا ىوتحملا لمتشي
 تافهداجتالاو :«511115 تاراهملاو :11612112241015©23 تاميمعتلاو ؛©22 25

 .ةيعامتجالا تاساردلا عورف نم عرف نم رثكأ نم اهقاقتشا متي يتلاو ه5

 ثيحب ةيعامتجالا تاساردلا يف يمويلا سردلل يملعلا ىوتحملا ديدحت متيو

 :ةيلاتلا بناوجلا هيف يعاري

 .ةيعامتجالا تاساردلل ةفلتخملا عورفلا عم لماكتي -
 .سردلا فادهأ ققحي -



 :ةيراتلكلا اكفنا ينؤخو ت
 ش .ةصحلا نمزل بسانم -
 مهتاردقو ذيمالتلا صئاصمخ ةاعارم) يجولوكيسلا ميظنتلا ءوض يف هميظنت -

 .(ةيلقعلا مهتايوتسمو
 «ءثيدحلل ميدقلا نم ينمزلا لسلستلا ةاعارم) يقطنملا ميظنتلا ءوض يف هميظنت -

 .(بكرملا ىلإ طيسبلا نم جردتلا وأ

 .ذيمالتلا

 : سيدردتدلا قرط ديدحت : اسياخ

 : سيردتلا ةفبرط موهقم
 يتلا ةطشنألاو تاسرامملاو تاءارجإلا ةعومجم :اهنأب سيردتلا ةقيرط فرعت

 بيلاسألا نم ديدعلا مضتو «ةيميلعتلا فادهألا قيقحت يف هدعاستو «ملعملا اهب موقي

 .ةفلتخملا تايكولسلاو

 : ةبعامتجالا تاساردلا يف ةديبجلا ةقيرطلا رابتخا ربباعم
 كانهو ءاريبك اعونت ةيعامتجالا تاساردلا يف سيردتلا بيلاسأو قرط حونتت

 ءسيردت قرط ةدع وأ ةنيعم ةقيرطل ملعملا رايتخا مكحت يتلا ريياعملا نم ةعومجم
 بناوجلا لوح ةيعامتجالا تاساردلا يف ةديجلا ةقيرطلا رايتخا ريياعم رودتو

 :ةيلاتلا

 .سردلا فادهأ -

 .ذيمالتلل ينمزلاو يلقعلا رمعلا -

 .سردلل يملعلا ىوتحملا -
 .ةهاقملا ةييلعتلا خلنا مينلا +

 .ةيلحملا ةئيبلا تايناكما -

 .يمويلا لودجلا يف سردلا ةصحل ينمزلا تيقوتلا -
 .ينفلا فارشإلاو ةرادإلا بولسأ -



 بسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سير مم

 : ةبع امتجالا تاساردلا يف ةدبجلا ةقبرطلا تازبمم

 ةعرومجمب ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ةديجلا ةقيرطلا فصتتو

 :يلي ام اهنم تازيمملا نم

 .مهومن .لحارمو ذيمالتلا نس يعارت ١-

 - لوهجملا ىلإ مولعملا نم) ةيملعلا ةداملا ضرع يف يقطنملا بيترتلاب ذخأت --

 ىلإ سوسحملا نم - بكرملا ىلإ طيسبلا نم - بعصلا ىلإ لهسلا نم

 .(رشابملا ريغ ىلإ رشابملا نم - فولأملا ريغ ىلإ فولأملا نم - درجملا
 لويم ةاعارم ثيح نم ةداملا ضرع يف يجولوكيسلا ساسألاب ذخأت -“

 .مهتاجاحو ذيمالتلا تامامتهاو

 .ذيمالتلا نيب ةيدرفلا قورفلا يعارت -5

 .سردلا نمز لوط ذيمالتلا ةكراشمو ةيباجيإ يعارت -<5

 .راكتبالاو فاشتكالاو ريكفتلا ىلإ مهتاعزنو ذيمالتلا تامامتها ريثت -5

 .للملاب روعشلا نع مهدعبتو ءذيمالتلا سوفن ىلإ حرملاو رورسلا لخدت -17

 .اهراوجب يرخأ قرط مادختسالو «,ليدعتلل اهتيلباقو ةقيرطلا ةنورم -4
 «نواعتلاو ؛:ةيطارقميدلا بيلاسألاو ذيمالتلا ىدل ةميلسلا تاهاجتالا ىمنت - 4

 .ةيلوئسملاب عالطضالاو :«نيرخآلا مارتحاو «يأرلا يف ةكراشملاو

 .ملعتلا تايرظنو نيناوق ىلإ دنتست -

 : ةبعامتجالا تاساردلا سيودت ببلاسأو قرط عاونأ

 سيردت يف اهمادختسا نكمي يتلا سيردتلا بيلاسأو قرط نم ديدعلا كانهو
 :يلي ام اهنم ةيعامتجالا تاساردلا

 .ةصقلا - .ءاقلإلا -

 .ةيحرسملا - .ةشقانملا -

 .ةيميلعتلا باعلألا - .تالكشملا لح -

 .راودألا ليثمت - .تانييعتلا -

 .ةيراجلا ثادحألا - .عورشملا -



 مو ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل طيطختلا سس

 : ةيميلعتلا لئاسولا ديدحت :اسداس

 :ةيميلعتلا لئاسولا موهفم
 مععملا اهمدهتسو ىكلا ظئاسولا لأ تائيدنلا كلك" اهدآي ةيميلعتلا لئاسولا كقرعت

 ىوتسملا عفرل بالطلل يناعملا وأ راكفألا وأ قئاقحلا ليصوتل يميلعتلا فقوملا يف

 ."هنم ةدافتسالا نم ردق ربكأ قيقحتو يميلعتلا

 :ةيميلعتلا لئاسولا مادختسا ةيمهأ

 تاعوضومب ةطبترملا تامولعملاو تانايبلا درس يف ةيظفللا ىلع بلغتلا ١-

 .ةيعامتجالا تاساردلا

 . ارثأ ىقبأ ةيعامتجالا تاساردلا ميلعت لعج -1

 .ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضوم ملعتل مهمامتها ةراثإو ذيمالتلا تاجاح عابشإ -“

 .ذيمالتلا ىدل ةيكولسلا تاهاجتالاو ميهافملا نيوكت يف ايباجيإ رثؤت -
 .هلمع يف ملعملا دعاستو ذيمالتلا ىلع ملعتلا ةيلمع ليهست -<

 : ةبمبلعتلا لئاسولا عاونأ
 :يلي ام اهنم ةديدع عاونأ ةيميلعتلا لئاسولل

 :يتألا نمضتتو :ةيظفللا زومرلا لئاسو - ١

 .ةموسرم وأ ةقوطنم :ةيظفلتلا ةغللا -

 .ةبحانصملا تابييتكلاو «ءدئكارجلاو ةصاخلا تاللجملاو .عجارملا) تاعروبطملا -_

 .(فراعملا رئاودو «تارشنلاو

 :لمشتو :ةيريوصتلا زومرلا لئاسو -- ؟
 .«:ةيحيضوتلا موسرلاو :«:ةيفارغوتوفلا روصلاو ءحئارشلاو «تايفافشلا

 .ةينايبلا موسرلاو ءطئارخلاو

 :نمضتتو :ةكرحتملا روصلا لئاسو -*

 .ةينويزفيلتلا تاليجستلاو يميلعتلا نويزفلتلاو «ةيتامنيسلا مالفألا



 هس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردق م5

 :لمشتو ةايحلاب ةهيبشلا فقاوملا لئاسو - +

 «جذامنلا ءيبلمعلا نايبلاو «ءيحيضونتلا ضرمهعلاو «فحاتملاو ضراعملا

 .تاكرحلاب ريبعتلا وأ ليثمتلاو «ةيميلعتلا تالالحرلاو «ةيناديملا تارايزلاو «تانيعلاو

 : ةيميلعتلا لئاسولا مادختساو دهدحت سسأ

 .ةيميلعتلا لت اسولا مادختسا يف ةيلكشلا نع داعتبالا -

 .ةيميلعتلا لئاسولاب سردلا ماحدزا مدع -

 .ةقباسلا مهتاربخو ةيلقعلا مهتايوتسمو ذيمالتلا رامعأل ةيميلعتلا لئاسولا ةبسانم -

 .اهنم هقيقحت ىلإ ىعسي يذلا يميلعتلا فدهلا عم ةيميلعتلا لئاسولا قفاوت -

 .سردلا يف ةمدختسملا ةيدميلعتلا لئاسولا اهمدقت يتلا تامولعملا ةحصو قدص -

 .سردلا عوضوم عم ةمدختسملا ةيميلعتلا لئاسولا تايوتحم ةلص -

 .ةديج ةلاح يف ةمدختسملا ةيميلعتلا لئاسولا نأ -

 : ةدمدلعتلا ةطشنألا ديدحن :اعتاسش

 : ةبميلعتلا ةطشنألا فبرعت

 صصختم وأ رئاز هب موقي وأ ءاعم امه وأ ذيملتلا وأ ملعملا هب موقي ام لك يه

 لديك اد: ءاوس :ملغتنلا لماكتملا لماشلا: قينلا و :ةيفيلعتلا وأ ةيويوتلا هقادهكلا .قيقحتا

 .ةسردملا فارشإ تحت متي هنأ املاط ءاهجراخ وأ ةسردملا لخاد ءههجراخ وأ لصفلا

 .ةةيميلعتلا ةيلمعلا بلق وأ رهوج لثمت اهنأ يف ةيميلعتلا ةطشنألا ةيمهأ نمكتو
 نأ نكمي اهلالخ نمف ءذيملتلا طاشن ىلع رثكأ ةمتاق تناك املك اهتيمهأ دادزتو

 اهيدل تي. «2ةيراهملاو «ةينادج ولا و «ةيفرعملا «ةفلتخملا ةيميلعتلا فادهألا ققحتت

 تاهاجتالا ةيدنتو ءاهعابشإو ذيمالتلا لويم فشكو «تامولعملا حيضوت ىلع ةردقلا

 .ةفلتخملا تاراهملا باستكا كلذكو «ميقلا نيوكتو ءاهيف بوغرملا

 : ةبميلعتلا ةلطضنآلا فبنصت

 : يلي ام اهنم ةيميلعتلا ةطشنألل ةددعتم تافينصت دجوت

 :ةيميلعتلا ةطشنألا هيف متت يذلا ناكملا ساسأ ىلع - ١

 ءةلتسألا هيجوتو كاشقانملاو تارضاحملا لثم :لصفلا لخاد ةيميلعت ةطشنأ -

 .ةاكاحملاو «:بيرجتلاو ءيلمعلا ضرعلاو «ةدهاشملاو ءعامتسالاو ءاهنع ةباجإلاو



 مؤ ةيعامتجالا تاساردلا سيردعل طيطخعلا 05520002-50-0--

 .ةيميلعتلا لئاسولا مادختساو ءراودألا ليثمتو
 ءةيسردملا ةفاحصلاو «ةعاذإلاب ةلصتملا ةطشنألا :لصفلا جراخ ةيميلعت ةطشنأ -

 يف ةكراشملاو ءاهليمجتو ةسردملا ةفاظن ىلع ةظفاحملا يف ةكراشملاو

 :ةسدادملا اهادمتو ا هكمطنت يتلا ضراعملاو «تاودنلاو ؛تايحرسملا

 :ةيميلعتلا ةطشنألا يف ةمدختسملا ساوحلا ساسأ ىلع - ؟

 :ةعاذإلا وأ :ةيتوصلا تاليجدتلا ىلإ عامتسالا لثم :ةيعمس ةيميلعت ةطشنأ -

 .ةلئسألا ىلع ذيمالتلا تاباجإو تاشقانمو ؛ملعملا حرشل عامتسالا

 روصللاو ءهطقتارخلاو «ةيميلعتلا تاحوللا ةدهاشم :ةيرصب ةيميلعت ةطشنأ -

 «فحاتملاو ضراعملا ةرايزو «ةيميلعتلا مالفألاو تامسجملاو «ةيفارغوتوفلا

 .ةيناديملا تارايزلاب مايقلاو
 تالاقملاو ريرافتلاو صوصنلا ةءارقو «ةلئسألا حرط :ةيتوص ةيميلعت ةطشنأ -

 «تاودنلا يف كارتشالاو ؛:ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضومب ةطبترملا

 .ةسردملا اهميقت يتلا ةيملعلا تارظانملاو

 كارتشالاو ءبراجتلا ءارجإو «تامسجملا جاتنإو «طئارخلا مسر :ةيكرح ةطشنأ -
 .ةسردملا اهميقت يتلا ةيحرسملا لامعألا يف

 :ةيميلعتلا ةطشنألا اهققحت يتلا فادهألا ساسأ ىلع -*
 «تالباقملاو ءعامتسالاو :ةءارقلا :ةيفرعم فادهأ قيقحتل ةيميلعت ةطشنأ -

 .ةيناديملا تدبارايزلا ؛«تالحرلا :تاودنلاو «تارظانملاو

 ءةةاكاحملاو :؛راودألا ليثمت :ةينادجولا فادهألا قيقحتل ةيميلعت ةطشنأ -

 ةماقإو :(تايحرسملا -- تايليثمتلا ةيماردلا لامعألا يف كارتشالاو «تارظانملاو

 .ةصقلا ةيدنأ وأ ءرعشلا ةيدنأو ءضراعملا

 لمعو :؛طئارخلا مسر ىسلع بيردتلا :ةيراهملا فادهألا قيقحتل ةطشنأ -

 يف نواعتلاو ؛(تامارهألاو «ةيسمشلا ةعومجمللو ةيضرألا ةركلل) تامسجملا

 .تاودنلاو .ءضراعملاو ؛ةيسردملا تاللافحلا ميظنت

 : ةبميلعتلا ةطقشنألا رابتخاو ديدحت سسآ

 .جهنملا فادهأ قيقحت -
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 .سردلا رصانع عم لماكتلا -

 .ديمالتلا ةقباسلا تاربخلا ةاعارم -

 .حونتلا -

 .لومشلا -

 .ةيرارمتسالا -

 .عمتجملاو ةيلحملا ةئيبلاب طابترالا -

 : ميوقنلا :انماث

 : مهيوقتلا موهقفم
 65'1+ رابتخالاو 724162510162031 سايقلاو 217211121102 ميوقتلا نيب قرف كانه

 :يلي امك راصتخاب اهنم لك لوانت نكميو «يميلعتلا فقوملا يف

 اهل ةباجتسالا ذيملتلا نم بلطي يتلا ةلئسألا نم ةلسلس وأ ةعومجم وه :رابتخالا

 سايق وأ ةيمقر ةميق ىلع لصحن ذيملتلا تاباجتسا صحفبو ءايهفش وأ اريرحت
 .رابتخالا هسيقي يذلا بناجلل ةبسنلاب هئادأل

 مادختسابو «نيعم يميلعت بناجل ةبسنلاب ذيملتلا ءادأ اهب ردق يد يتلا ةيلمعلا وه:سايقلا

 معأ سايقلا كلذ ىلعو «ةيمقر ةميقب هنع ربع يو «مئالم سايقم وأ ةبسانم ءادأ

 ةقاطب ىلع لمتشت دق يتلاو سايقلا تاودأ نم ءادأ دع ب رابتخالاو ءرابتخالا نم

 ىلع ايميق امكح سايقلا نمضتي ال لوحألا لك يفو «هاجتالا سايقمو ةظحاللملا
 هنم فرعن ال ءام رابتخا يف ٠١ نم تاجرد 8 ىلع ذيملتلا لصح اذإف «ةجيتنلا

 .لوبقم ريغ وأ لوبقم ذيملتلا ءادأ نأ ىلع لدي سايقلا ناك اذإ ام

 2 رادصأإل ملعملا اهيلإ أجلي يتلاو «ءسايقلا جئاتن هيف مدختست يتلا ةيلمعلا وه :ميوقتلا

 :(ةيراهملا - ةينادجولا - ةيفرعملا) هفادهأ قيقحت يف حاجنلا ىدم ىلع مكح
 تاقاطب - هءابجتالا سيياقم - رابتخالا) تاودألا نم ةفلتخم عاونأ امدختسم

 دارملا فادهألا ءوض يف اهعون ديدحت متي يتلاو «(تانايبتسالا - ةظحاللملا

 ا يمك مكحلا اذه نوكي دقو ءايميق امكح نمضتي سايقلا سكع ميوقتلاو ءاهسايق
 . ايفصو وأ

 «يميلعتلا فقوملا بسئناوجل ةيجالع ةيصيخشت ةيلمع :هنأب ميوقتلا فرع دو

 ةينادجوو ةيفرعم بناوج نم ذيملتلا ىدل ققحت ام ىدم ديدحت ثيح نم ةيصيخشت



 م4 ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل طيطختلا

 .ةيميلعتلا ةيلمعلا يف روصقلا هجوأ يفالت يف ميوقتلا جئاتن نم ةدافتسالا

 : ميوقتلا صئاصخ

 نم اهريغو ةيعامتجالا تاساردلا يف ديجلا ميوقتلا صئاصخ مهأ نم

 :يلي ام ىرخألا تاررقملا

 ثيحب ءاهب مازتلالاو «جهنملا فادهأ نيبو هنيب قفاوتلا هب دصقُيو :قدصلا ١-

 سيقي مييوفتلا نأ ىنعمب وأ «ميوقتلا جمانرب يف ساسألا يه فادهألا نوكت

 .هسايفل عضو ام ًالعف

 جهنملا رثأ ميوقت اندرأ اذإف «جهنملا فادهأ عيمجل هلومش اهب دصقُيو :لومشلا - ؟

 اذإ امأ :ةيراهملاو ةينادجولاو ةيفرعملا بناوج ميوقت يغبني هنإف ذيملتلا ىلع
 ءىوتحملاو «فادهألا :هرصانع ةفاك ميوقت يغبني هنإف هسفن جهنملا ميوقت اندرأ

 .ميوقتلاو ءسيردتلا قرطو

 يف ةيميلعتلا ةيلمعلا عم بنج ىلإ ًابنج ميوقتلا ريسي يأ :لماكتلاو ةيرارمتسالا -*

 عم ميوقتلا تاودأو لئاسو لماكتت نأو «ءاهتياهن ىتح اهتيادب ذنم ءاهلحارم لك

 .ميوقتلا نم فدهلا ىلإ لوصولا ليبس يف اهضعب
 نوملعملا اهقيبطتو هتاودأ .دادعإ يف كراشي ثيحب :ةكراشملا ةدعاق عيسوت -

 تاطاشن يف نيلماعلا ةكراشم رمألا جاتحي دقو «نويرادإلاو نوهجوملاو
 .عمتجملاو ةايحلا

 نم ةدافتسالا نود ميوفقتلل ىنعم ال هنأ ثيح :هجئاتن نم ةدافتسالل بيترتلا -ه

 ايملع اليلحت اهليلحتو جئاتنلا هذه ميظنتل تابيترت ُدوجو بلطتي اذهو «هجئاتن

 «تارارقلا ذاختال اساسأ نوكت اماكحأ ىلإ ليلحتلا اذه نم لصوتلاو «ءاميلس

 .اهيلع بلغتلاو روصقلا هجوأ جالعل ةليفكلا تاوطخلا ذاختاو

 ءههيف كلوديا دهجلاو فيلاكتلاو تقولا ثيح نم :ًايداصتقا ميوقتلا نوكي نأ 1

 .هنم ةوجرملا جئاتنلا عم اذه بسانتي نأو

 : ميوقتلا عاونأ
 ىلإ فدهيو ءسردلا يف ءدبلا لبق متيو :121غ1]12 يديهمتلا وأ يئدبملا ميوقتلا -

 ةطبترملا ةيراهملاو ةينادجولاو ةيفرعملا بناوجلا يف ذيمالتلا ىوتسم ديدحت

 .سردلا ذيفنت دنع رابتعالا يف اهعضو متي ىتح كلذو ءسردلاب



 © ا. مم م بسسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردق

 متيو «يروطتلا ميوقتلا هيلع قلطيو :10783214102© ينيوكتلا وأ يئانبلا ميوقتلا -

 ىلإ فدهيو ءذيفنتلا لحارم نم ةلحرم لك ةياهن دعب ةصاخو «سردلا ذيفنت ءاننأ
 ىلإ سردلا ذيفنت هيجوت يف دعاست ةعجار ةيذغتو تامولعم ىلع لوصحلا
 .ميلسلا راسملا

 ىلع فدهيو «سردلا ذيفنت ماتخ يف يرجيو :5111131313312410 يئاهنلا ميوقتلا -

 .سردلل ةفلتخملا فادهألا نم ققحت ام ىدم ىلع فرعتلا

 : ميوقتلا بيلاسأ ضعب
 ١ - تاهاجتالا سيياقم :

 .ةينادجولا بناوجلا سايق ىلإ فدهتو

 :ةقرنلا كلغ ةلففاحسملا وكت ةيملتلا هاهنا نئايقل :لاكم

 :ةظحالملا تاقاطي - ؟

 - يكرحلا) يراهملا بناجلا ءادأ نم ذيملتلا نكمت ىدم سايق ىلإ فدهتو

 مئث .ءةيعرفلا تاراهملا نم ددع ىلإ ةبكرملا ةراهملا ةئتزجتب كلذو «(يعامتجالا
 .ةيعرفلا تاراهملا نم ةراهم لك ءادأ يف ذيملتلا ةظحالم

 .ةيبرعلا رصم ةيروهمجل ةيعيبط ةطيرخ مسر يف ذيملتلا ةظحالم :لاثم

 : تارايبتخالا -*

 ء(يفرعملا بناسحلا سأ.يفل) ليهيصحتلا تا رايتخا :هيلإ فدهت ام ثيح نم -

 .(ةيلمع - ةيوفش - ةيريرحت) تارابتخا :ةباجتسالا ةقيرط ثيح نم -
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 .ةيعامج تارابتخاو «ةيدرف تارابتخا :قيبطتلا ثيح نم -
 .ةيعوضوم تارابتخا «ةيلاقم تارابتخا :ءانبلاو لكشلا ثيح نم -

 : تارابتخالا نم نيريخألا نيعونلل ضرع يني اميفو

 : ةيلاقملا تارايتخالا -أ

 نوكيو ءةرصتخم تاباجإ ىلإ جاتحت وأ ةلوطم تاباجإ ىلإ جاتحت ةلئسأ يهو
 هتاباجإ حضوي دقو «,هظافلأبو ؛هبولسأب هتاباجإ نع ريبعتلا يف ارح ذيملتلا اهيف
 نوححصملا فلتخي دق اهتلئسأ حيحصت دنع اهيلع باعي نكلو «مسرلاب وأ ةلثمألاب

 .اهتاجرد ريدقت يف

 :يتألا يعاري ةلئسألا نم ةيعونلا هذه نيسحتلو

 هسميقي لاجم لكل ةبسنلاب بولطملا ءادألا ىوتسم ديدحت يغبني ةلتسألا دادعإ يف -

 .ينادجولا وأ يراهملا وأ يفرعملا لاجملا يف ءاوس «لاؤوسلا

 نع ةباجإلا يف حاتملا تقولا ةبسانم ىدم نم دكأتلا يغبني ةباجإلا تقو يف -

 .لاّوسلا

 تايعرف يف تاجردلا عيزوت عم ةباجإ جذامن دادعإ يغبني حيحصتلا يفو -

 هلا يلا

 متي ىتح ءذيماللتلا لكل يناثلا مث « ذيمالتلا لكل دحاو لاؤس حيحصت لضفي -

 .ةلئسألا يقاب حيحصت

 .ةلئسألا حيحصت يف ححصم نم رثكأ كارتشا لضفي -

 .حيحصتلا يف ذيمالتلا ءامسأ ةيرس لفي -

 : ةيعوضوملا تارابتخالا -ب

 اذه يف ةجردلاو «تارابعو تاملك نم رابتخالا يف دري امب ذيملتلا ديفي هيفو

 ةيعوضوملا تءاج انه نمو ؛ءنوححصملا اهيلع فلتخي اال تارابتخالا نم عونلا

 .نيمختلا ىلع عجشت اهنأ اهيلع باعُي نكلو «تاجردلا ريدقت يف
 ةباجإلل ةحاتملا تارايتخالا وأ لئادبلا ددع عيسوتب بيعلا اذه ةدح ليلقت نكميو

 .لاوس لك نع



 تت ةمدقملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سير

 : يلي ام ةيعوضوملا ةلئسألا ةلثمأ رهشأ

 : أطخلاو باوصلا

 : ةلمكتلا

 : ةجوازملا

 : ددعتم نم رايتخاالا

 : بيترتلا
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5) 
 سماخلا لصفلا

 ديجلا سيردتلا تايجينارنساو لخادم
 ةيعامتجالا تاساردلل

 .بولسألا .ةّقيرطلا .ةيجيتارتسالا .لخ دملا -
 .ةقشاتملا ةقم وقعا
 .تالكشملا لح ةّقيرط --

 .عورشملا ةقيرط -
 .ةصقلا ةقيرط -

 .ةيراجلا ثادحألا لخدم -
 .يدهدلا فصعلا --





 سماخلا لصفلا

 ةيعامتجالا تاساردلل دنجلا سيردتلا تادحتت ارنساو لخادم

 : بولسألا ,ةقيرطلا ,ةيجيتارنسالا ,لخدملاب دوصقملا

 : لخدملا

 نكمي قيرطلا اذه يفو ءسيردتلا ةيلمع يف ملعملا هعبتي قيرط :وه لخدملا

 نإف سيردتلل الخدم فحتملا نم ملعملا ذختي امدنعف ءرثكأ وأ بولسأ مدختسي نأ
 جذامنلا وأ روصلا مادختساو ةشقانملاو ةرضاحملا ةقيرط مادختسا هب طبتري دق كلذ

 نمضتي دقو ةقيرطلا نم ةيمومع رثكأ لخدملا نوكي كلذبو ءاهريغ و تانيعلا وأ

 .سيردتلا ىف ةقيرط نم رثكأ لخدملا

 : ةبجبت ارتسإلاو
 ىتح اهيف هتلالد روطتو ةيركسعلا ةايحلا يف مدختسا ظفل :يه ةيجيتا رتسالا

 ىلإ تلقتنا مث «ةبعصلا فورظلا ةهجاوم يف ةيركسعلا ةدايقلا نف ينعي حبصأ

 .ةيوبرتو ةيداصتقاو ةيسايسو ةيعامتجا ىرخأ تالاجم

 ةطنسقنالاو.تاءارجتلل لعافلا :فيلك وتلا و طيطختلا نفوب ةينقت“ اينأن فرست انك

 يف ةرففاوتملا ةيونعملا كلذكو ةيداملاو ةيرشبلا تالليهستلاو تاناكمإلا لالخ نم

 ."ةعقوتملا ةيميلعتلاو ةيوبرتلا تاياغلاو فادهألا قيقحت

 الاجم لواقتت يتلا ئدابملاو راكفألا نم ةعومجم نع ةرابغ" اهنأب اضيأ فرعّتو
 «:ةنيعم فادهأ قيقحت وحن قلطنت ةلماكتمو ةلماش ةروصب ةيناسنإلا ةفرعملا تالاجم نم

 بيلاسأ عضت مث :«فادهألا كلت قيقحت ىلع اهدعاست يتلا لئاسولاو بيلاسألا ددحتو

 ."لبق نم اهتددح يتلا فادهآلل اهقيقحتو اهحاجن ىدم ىلع فرعتلل ةبسانملا ميوفتلا

 ولسا
 ءانثأ يف ملعملا اهب موقي يتلا تاءارجإلاو تايلمعلا نم ةعومجم :بولسألا

 ط بتريو سيردتلا يف ملعملا كولسل ازيمم أطمن اهعومجم يف لكشت يه. «سيردتلا

 مهفتيو ذيمالتلا راكفأ لبقتي نواعتم هنأب ملعم فصن نأ اننكمي ثيحب هتيصخشب



 همم

 مادختسا بحي هنأب رخآ فصن وأ «ىنهملا سحلاو ةكنحلاب مهصئاصخو مهتعيبط

 نع ريبعتلا وأ ثيدحلاب هذيمالتل حمسي ام اردانو تاميلعتلاو رماوألا ءاطعإو هتطلس

 .رظنلا تاهجوو ىأرلا

 سس ةمدقلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت

 : ةقيرطلا

 فادهألا قيقحت يف هدعاستو ملعملا اهب موقي يتلا تاسرامملاو تاءارجإلا
 .ةفلتخملا بيلاسألاو ةطشنألا نم ديدعلا ممضتو «ةيميلعتلا

 قيقحت ىلع هذيمالت ةدعاسمل ملعملا اهعبتي يتلا تاءارجإلا :اهنأب فرعت امك
 طيطخت وأ «ةللسأ هيجوت وأ ءتاشقانم تاءارجإلا كلت نوكت دقو :؛فادهألا

 وأ لؤاستلا ىلإ ذيمالتلا وعدي نيعم فقوم ةئيهت وأ «ةلكشمل ةراثإ وأ ءعورشمل
 .تاءارجإلا نم كلذ ريغ وأ ضورفلا هضرف وأ فاشتكالا ةلواحم

 يتلا ةداملا وحن مهتاهاجتاو ذيمالتلا فقوم يف سيردتلا ةقيرط رثؤتو
 يتلا ةداملاب سيردتلا ةقيرط طبترتو ؛عمتجملاو ةسردملا وحن كلذكو ءاهنوملعتي
 كانه تسيلف «سردت ةدام نود سيردتلل ةقيرط دجوت الف ءاهسيردتب ملعملا موقي
 ةقيرطلاف ءايفارغج نود ايفارغجلا سيردتل وأ خيرات نود خيراتلا سيردتل ةقيرط
 هتسارد مث «ةيساردلا ةداملاب هديوزت ملعملا دادعإ بلطتيو ءامهضعبل نالمكم ةداملاو

 .اهيف صصختي يتلا ةداملا سيردتل ةبسانملا قرطلاو ةيبرتلل
 تاسااردلا سيردت فادهأ قيقحت يف اهمادختسا نكمي يتلا قرط مهأ نم

 :ةيلاتلا قرطلا ةيعامتجالا

 : 121511551011 1:00(©351 ةشقانملا ةقيرط ١-

 يدوي يذلاو «ذيمالتلاو ملعملا نيب يوفشلا راوحلا ىلع ةقيرطلا هذه دمتعت
 ىرخألا ملعتلا بسناوجو قئاقحلاو ميهافملاو تامولعملا ىلإ لصوتلل ذيمالتلاب
 .سردلاب ةنمضتملا

 نأ ثيح ءذيمالتلاو ملعملا نيب لعافتلا نم اردق ةشقانملا ةقيرط نمضتتو
 ءذيمالتلا ىلإ ملعملا نم لوألا :نيهاجتا يف لصاوتي ةشقانملا ةقيرط يف ثيدحلا
 اهيف نوعي يتلا «ةرضاحملا ةقيرط فالخ ىلع «ملعملا ىلإ ديمالتلا نم يناثلاو

 .طقف ملعملا بناج نم ثيدحلا
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 : ةشقانملا ةقيرط تايبلس

 ديري يتلا تاربخلا ملعملا معدي مل اذإو ءدرجملا يوفشلا راوحلا ىلع دمتعت -

 نع اريثك فلدتخي ال دق لاحلا نإف ةيميلعتلا لئاسولا ضعبب ذيمالتلل اهباسكإ
 .ةرضاحملا ةقيرط

 ءذيمالتلا هابتنا تتشت ىلإ ذيمالتلاو ملعملا نيب ةلدابتملا ةلئسألا ةرثك يدوت دق -

 .ةلئسألا حرطو رايتخا ملعملا نسحي مل اذإ ةصاخ

 «لصفلا ىلع ةرطيسلا - ددجلا ةصاخو - نيملعملا ضعب دقف ىلإ يدؤت

 .سردلا فادهأ قيقحت يف ملعملا لشفي يلاتلابو

 .ظافلألا ةحضاو ةديج ةقيرطب ةلئسألا ةغايص -

 .حضاو توسصب ةلئسألا ءاقلإ -
 ءريكفتلل لصفلا ذيمالت ةفاكل ةصرف كرت مث «هلمكأب لصفلا ىلإ ةلتسألا هيجوت -

 عيمج ىلع اهتاباجإو ةلئسألا عيزوت ةاعارم عم «ةباجإلل ذيمالتلا دحأ رايتخا مث
 .ةبعصلا ةلئسألا ىلع ذيمالتلا ةباجإ راركت ةاعارم عم ءلصفلا ذيمالت

 .اهنع ةباجإلا ذيمالتلا ىلع لهسي «ةطيسب ةلئسأ ىلإ ةبعصلا ةلتسألا ةئزجت -

 .ةيعامجلا تاباجإلا عنم ىلع صرحلا -
 .ةحيحصلا مهتاباجإ ىلع ذيمالتلا عيجشت -

 : طموطاعءرد 501013 ع 1515001 تالكشملا لح ةقيرط -؟

 يف ةمهملاو ةثيدحلا بيلاسألاو قرطلا دحأ تالكشملا لح ةقيرط ربتعت

 تاراهسم يمني سيردتلا يف بولسألا اذه مادختساو «ةفلتخملا هلحارم يف سيردتلا

 يلإ لصوتلا يف ةيملعلا ةقيرطلا ةيلع قلطي كلذلو ذيمالتلا دنع يملعلا ثحبلا

 .سيردتلا ىف بولسأك وأ ةقيرطك مدختست دقو .لولحلا حارتقاو جئاتنلا

 : تالكشملا فيرعت

 رومألا نم ارمأ يف ةريغص نوكت دقو لحلا بلطتت ةضماغ ةيضق لك يه

 ةايح يف ررلككتت ال دقو ةريبك نوكت دقو «ةيمويلا هتايح يف ناسنإلا هجاوت يتلا



 و ةريحلاو دكأتلا مكعب ذيملتلا أهيف رعشي هلاح يه وأ ءةدحاو ةرم هلأ ناسنإلا

 .ةنيعم ةرهاظ ثودح وأ نيعم عوضوم وأ ةيضق لوح لهجلا

 : ةلكشملا لح بولسأ فيرعت

 ةبوعص يلع بلغتلل يباجيإ رودب ملعملا هيف موقي يتلا ةيسيردتلا بيلاسألا دحأ

 ة كذلك ويفااوتا قم ةنال ةلكشم: فقوملا نوكي ىكلو :ةفذها قرقحت نينو ةكيب'لاوختا ام

 .فدهلا قيقحت نود لوحت ةبوعص -

 .ذيملتلا هب موقي نيعم طاشن قيرط نع ةبوعصلا يلع بلغتلا يف ةبغر -

 : يلي ام تافيرعتلا ةلمج نم ظحاليو
 دءامولعملا عمجو بيرجتلاو ةيعاولا ةظحالملا يلع تالكشملا لح ةيلمع دمتعت -

 .يملعلا ريكفتلا تاوط خ اهسفن يهو اهميوقتو
 ينعمب لكلا يلإ ءزجلا نمو ءزجلا يلإ لكلا نم لاقتنالا تالكشملا لح يف متي -

 .طابنتسالاو ءارقتسالا نم جيزم تالكشملا لح نأ

 ةنعأ وقلا مسلعتملا درفلا هدقتمي توح اسم: ريكفتا: نييردت:ةقيرطظ»تالكتقبلا لك .ت

 .لحلا ىلإ لوصولل نيناوقلاو
 ملعتملا سراممي ثيح .لحلا ىلإ الوصو فاشتكالاو ءاصقتسالا يتيلمع رفاضتت -

 .لحلا رصانع نيب تاقالعلا فشتكيو ةنكمملا لولحلا عيمج يف ءاصقتسالا ةيلمع

 اهيف رفوتي امك هجوتو ميلعتلا ةطشنأ ططخت هساسأ ىلع ثيحب فده ىلع دمتعت -

 .ةفباسلا تاربخلا ميظنت ةداعإ نمضتي يذلا راصبتسالا رصنع

 نزاوتلاو فيكتلا ثودحو ملعتملا يدل رارقتسالا مدع ةلازإ ينعي تالكشملا لح -

 .ةئيبلا عم

 : ةيعامتجالا تاساردلا يف ةلكشملا ةعيبط
 فشقاوم يف ذيمالتلا عضو يلع ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ةلكشملا دمتعت

 أمو فقاوملا ضعب ءازإ دكأتلا مدع و «ةريحلاب نورعشي ثيحب «ةريحم ةيميلعت



 ذ.١ ةيعامتجالا تاساردلل ديحلا سيردتلا تايجيتارتساو لخخالم كسل

 ىدل ةيوق ةبغر ءدوجو عم ةيخيرات وأ ةيفارغج تناك ءاوس تامولعملا هنمضتت

 اهرابتخاو اهطبرو مهتامولعم ميظنت لالخ نم ءريحملا فقوملا كلذ ءاهنإل ذيمالتلا

 لحللب مئاقلا ملعتملا عضو يلع دنتست ةديجلا ةلكشملا نأ يرن انه نمو ءاهيف لمأتلاو

 كيوب وأ انهلكمحتجكب و ايديلقت دله هيلظكت لاو «هتاراهمو هريكفت ىدحتي فقوم يف

 ةراتإلا رصنع ريفوت عم ملعتملل ابسانم ةلكشملا يوتسم نأ ةظحالم نم دبالو
 .ةيعفادلاو

 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ايساسأ اروحم ذختت يتلا تالكشملا ددعتتو

 :اهنم

 خيرلتلا يف وأ (...ةيسايس - ةيرشب - ةيعيبط) ايفارغجلا يف تالكشملا ضعب -
 000000 - تايصخش - ثادحأ (

 0006 يرخأ رايهناو ةيداصتقا مظن مايق - تالتكت مايق) ةيداصتقا تالكشم -

 .ةيراجلا ةيملاعلا ثادحألاب طبترتو ذيمالتلا اهنع أرقي تالكشملا ضعب -

 :لثم ذيملتلا ةايح يف تالكشملا ضعب -

 .يئاذغلا نمألا قيقحتل ةيئاذغلا داوملا يلع لوصحاا ةيفيك -

 .ةبولطملا نكامألا ىلإ لوصولل طئارخلا هيجوت ةيفيك -

 .ةحصلا يلع ظافحلل برشلل ةمزاللا ةيقنلا هايملا ريفوت -

 اههاجت ذيملتلا رعشي ةلئسأ ةعومجم وأ لاؤس ةروص يف ةداع ةلكشملا يتأت

 وأ ءماكحأ يلإ لصوتلاو طبرلاو ميظنتلا ىلإ جاتحت تامولعم همامأ عضتو «ةريحلاب

 ةطبترملا تاحرتقملا ضصمعب ميدقت وأ اهتشقانمو ةماع ةيضق حرط لالخ نم
 .ةفلتخملا ةايحلا بناوجب

 :يلي ام اهنم ةلكشملا رايتخا دنع طورشلا نم ةعومجم ةاعارم ملعملا ىلع يغبنيو

 الو مهعفاودو مهتاهاجتتا تيح نم ذيمالتلاب ةطبترم ةلكشملا نوكت نأ بجي -

 .لحلا هاجتا يف يميلعتلا فقوملا مدقي نأ ملعملا عيطتسي يلاتلابو مهيلع ضرفت

 .مهريكفتو ذيمالتلا ومن يف ةميق اهل تاربخ ىلع ةلكشملا لمشت نأ --

 ال د وا و ا يدا اجاب نمصيصتت ا --

 .ةثلاث ةيحان 0 نيداطملا نيبو :ىرخأ نك نمرتلطبلا نيبو



 بسسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت *؟ .١

 .ةفرعملا رداصمل عوجرلل صرف ةلكشملا ةجلاعم جتنت نأ

 ةيميلعتلا فقاوملا يف وأ عمتجملا يف ةربخلا ميمعتل صرف ةلكشملا يف نوكي نأ

 .البقتسم وأ !ارضاح

 :اهلماكتاو تنامولعملا ظيرل اضوق ةلكشتملا نميصتت نأ
 ؛:ةيراهم) ةفلتخملا ملعتلا بناوج وأ رهاظم نيب طبرت تاربخ ةلكشملا لمشت نأ

 .(ةيفرعم «ةينادجو

 فرعتي يلاتلابو مهلويمو مهعفاودو ذيمالتلا كولس نع فشكلل اصرف حيتت نأ
 .مهداشرإو مههيجوت يلاتلابو مهتايصخشو هذيمالت كولس ىلع ملعملا
 ةسارد ىلإ جاتحت ىرخأ تالكشم نع فشكلل اهلحو ةلكشملا ةسارد يدؤت نأ

 .ذيمالتلل ومنلا نم ديزم ىلع دعاسي امم اذهو ءديدج نم فشكلاو

 .اهتعيبطو اهتالاجم ثيح نم ةعونتم تالكشملا نوكت نأ يغبني

 : ةلكشملا لح تاوطخ

 .ةلكشملا ديدحت يف ذيمالتلاو ملعملا نواعتيو ءاهتيمهأب روعشلاو ةلكشملاب ساسحإلا
 ملعملا هيجوتو فارشإ تحت «ةددعتملا رداصملا نم تانايبلاو تامولعملا عمج

 .اهبيوبتو تامولعملا فينصت مث يعامج وأ يدرف لكشب متت يهو

 شقانت نأ بجي ذيمالتلا اهيلع لصحي يتلا تامولعملا نأل ءلحلا ضورف عضو
 .ةماع ماكحأ ةئيه يلع للحتو ذفنتو

 .اهيلإ لصوتلا مت يتلا ءضورفلا ةحص نم ققحتلا

 .ضورفلا رابتخا ةجيتن هفاشتكاو ءلحلا ىلإ لصوتلاو تاجاتنتسالا
 .جئاتن نم هيلإ لصوتلا متي ام يلع بترتت فوس يتلا راثآلا ةفرعم

 وأ جتا... نسا لوبيقو «ةددحملا ضورفلا ةحص يدم نع فشكتو ميمعتلاو قيبطتلا

 .اهلوبق مدع

 :ةيعامتجالا تاسابدلا سيردت يف تالكشملا لح بولسأ مادختسا ةيمهأ

 تايوتسملا ةيمنت ىلع ةيعامتجالا تاساردلا يف ءاصقتسالا مادختسا دعاسي

 مادختسا دعاسمي امنيب «دقانلا ريكفتلا ةيمنت يلإ ىدؤي ذإ ةيلقعلا تاردقلا نم ايلعلا



 ١١ "ةيعامتجالا تاساردلل ديلا سيردتلا كاسي زكناو لخادم تت سس سس سمس

 يفارغجلا ثحبلا تاراهم ةيمنت ىلع ايفارغجلا سيردت يف تالكشملا لح بولسأ

 .ريكفتلا يلغ ذيمالتلا ةردق نم ديزيو

 يف ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف تالكشملا لح بولسأ مادختسا ةيمهأ لثمتتو

 :ةيلاتلا بناوجلا

 لحو يملعلا ثحبلا تاراهم مهبسكي امك ذيمالتلل يلمأتلاو دقانلا ريكفتلا ةيمنت -

 ظ .مهيدل يعامجلا لمعلاو نواعتلا حور ىمنت امك تاللكشملا

 0 لل 2

 ةثيدحلا ةيوبرتلا تاهاجتالا

 ةسسهاردلا نم فده دوجول ةيميلعتلا ةيلمملا يف طاشنلاو ةيناجيإلا نم ًاردق رفوي -

 .ذيمالتلا ىدل رتوتلا ةلاح ةلازإو ةلكشملا لح وهو

 نسم ريثك ةهجاوم يف مهاسي امم ذيمالتلا ىدل ةيلقعلا تاردقلا ةيمنت يف دعاست -

 .اهجراخ يف وأ ةساردلا طيحم يف ءاوس لبقتسملا يف مهلباقت دق يتلا تالكشملا

 :تالكشملا لح بولسأ اهنمضتي يتلا بيلاسألا

 :امهو نيبولسأ نيب تالكشملا لح بولسأ عمجي
 ةلاحلا نم يأ ماعلا يلإ صاخلا نم لقعلا لقتني ةنمف :يئارقتسالا بولسألا - أ

 وأ نونلقلا سفن اهيلع قبطني يتلا تايئزجلا لك مكحت يتلا ةدعاقلا يلإ ةيئزجلا
 .لحلا يلإ ةلكشملا نم

 ًالثمف ةدعاقلا مادختسا مهنم بلطيو ذيمالتلل ةيئزج تالاح ميدقت :كلذ لاثمو

 معرلا يلع ديلجلا امهيطغي ايبيل ب رضخألا لبجلاو ايقيرفأ طسوب وراجنملك لبج

 نأ جتنتسي نأ ذيملتلل نكميف ةئيفد ةقطنم يف يناثلاو ةراح ةقطنم يف لوألا نأ

 ةدحاو ةيوئم ةجرد لقت اهنأ فرعي نأ ديدجتلاب نكميو عافترالاب ىدمفخنت ةرارحلا
 .رحبلا حطس نع رتم ١٠٠١ لكل
 يلإ ةدعاقلا نم يأ صاخلا يلإ ماعلا نم ذيملتلا لقع لقتني :يسايقلا بولسألا -ب

 ةيوئم ةجرد ةرارحلا ضفخنت لوقلا نكمي قباسلا لاثملا ءوض يفو تايئزجلا

 لابج ةمق ديلجلا يطغي اذإ رسحبلا حطس نع حافترا م١٠6١ لك ةدحاو
 رضخألا لبجلاو وراجنملك



 مس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ! ٠١م

 : 210] ع( 71141001 عورشملا ةقيرط -

 ةلحرملا يف ةيعامتجالا تاساردلا سيردت قرط دحأ عورشملا ةقيرط

 سورد ىلإ ةفيرطلا هذه يف جهنملا مسفي ال نكلو «ةيدادعإلا ةلحرملاو ةيئادتبالا

 ءاه ظفحو اهراهظتسا ذيمالتلا ىلعو ءاهحرشو اهضرعب ملعملا موقي تاعوضومو

 نم هيجوتب اهل نوعضي (ماهم وأ تاعورشم) لامعأ رايتخاب ذيمالتلا موقي امنإو
 ةدافتسالا بالطل ققحتي نأ نكمي عورشملا ذيفنت لحارم يفو ءاهذيفنتل اططخ ملعملا

 .ملعتلا و

 :ةيخيرات ةيحرسم ليثمت ذيمالتلل نكمي خيراتلا جهنم يف لاثملا ليبس ىلعف

 ءراودألا عيزوتو ةباتكو ءيحرسملا صنلا ةعجارمو «ةيليثمتلا راودألاب مهمايقو
 هتايصخ شو يضاملا تادحأ مهف عورشملا اذه ذيفنت لالخ نم ذيمالتلل ققحتيو

 افده سيل عورشملا اذه يف تامولعملا ةساردو «هيف ةايحلا رهاظم ىلع فرعتلاو

 .عورشملا ذيفنتل ةليسو ربتعت امنإو «هتاذ دح يف'

 لمعب مايقلا لثم «تاعورشملا دحأ ذيفنتب مايقلا ذيمالتلل نكمي ايفارغجلا يفو
 روص عمجو «ةفلتخم ةيفارغج لاكشأ ميمصتو دادعإو ءطتارخ مسرو جذومن

 .ةيفارغجلا تارهاظلا ضعبل ةيفارغوتوف

 : ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف عورشملا ذيفقنت تاوطخ

 : عورشملا رايتخا ١-

 مهتايناكمإ ءوض يفو «ملعملا نم هيجوتب نيعم عورشم رايتخاب بالطلا موقي

 نكمملا نم عورشملا نوكي نأ رايتخالا اذه يف ىعاريو «ةطيحملا ةئيبلا فهرظو
 مهاوتس..0و : ءيتاهاجتاو ذيمالتلا تاامامتهاو لويمل هتبسانم هيف ىعارُي أمك «هقيقحت

 نأ ملعملا ىلعو ؛تاعورشم ةدع حرطب ذيمالتلا موقي نأ لضفألا نمو «يلقعلا

 نم اهقيقحت وجرملا فادهألا ثيح نم تاعورشملا هذه لضفأ رايتخا يف مهدعاسي

 .ةحاتملا ةئيبلا تايناكمإ ثيح نمو «هلالخ

 : عورشملا ذيفنتل ةطخ عضو - ؟

 ءاهتشقانمو اهتعجارمو ةطخلا هذه ليجستو «ةينمز ةلحرم لك يف اهذيفنت بجااولا



 ١؟.ه ةيعامتجالا تاساردلل ديجلا سيردتلا تايجيتارتساو لخادم

 لك رود وأ ؛عورشملل ةفلتخملا لحارملا ذيفنت يف لصفلاب ذيملت لك رود ديدحت عم

 .ةعومجملا اهب ةفلكملا ماهملا ذيفنت ىلع فرشي

 : عورشملا ذيفنت -*

 نم مهتياغ قيفحتل طاشنلاو لمعلاب ذيمالتلا اهيف موقي يتلا ةلحرملا يهو

 ءاهميظنتو ءتامولعملاو تانايبلا عمجب ةوطخلا هذه أدبتو ءعورشملا ةسارد

 ذيفنتل ةمزاللا لامعألا ءادأو ءتاربخلا باستكاو «تاركذملا ةباتكو ءاهليجستو

 ىلع دامتعالا تاراهم عورشملا ذيفنت لالخ نم ذيمالتلا بستكي اذهبو ءعورشملا
 ةوطخلا هذه يف ملعملا مزتليو ءاهريسفتو ثادحألا ليلعتو ءدقانلا ريكفتلا و «سفنلا

 ذيمالتلل ةدعاسملا ميدقتو ءاهيلع فارشإلاو ءذيفنتلا ةبقارمو داشرإلاو هيجوتلا رودب
 .عورشملا ذيفنت يف مههجاوت يتلا تالكشملا لح يف

 : عورشملا ىلع مكحلا - 4

 جئاتنلا ةشقانمل ةرملا هذه نكلو «هذيمالتب ملعملا اضيأ عمتجي ةوطخلا هذه يفو

 هل ةعوضوملا فادهألا ءوض يف عورشملا ىلع مكحلاو ءاهيلإ لصوتلا مت يتلا
 ةلواحم وأ ءاهجالع ةلواحمو :عورشملا ذيفنت تبحاص يتلا ءاطخألا ىلع فرعتلاو

 .رخأ عورشم ذيفنت دنع اهيف عوقولا يفالت

 :ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف عورشملا ةقيرط مادختسا تازومم

 تاربخ باستكاو طانغغقنلاو لمعلا قيرط نع ملعتلل ةصرفلا ذيمالتلا معيتي ١--

 .عمتجملاب لاصتالاو ءةدودج

 نيبو ؛«:ةيحان نم ةيعامتجالا تاساردلل ةفلتخملا تانوكملا نيب طبارتلا ققحي -

 يذلا رمألا ءىرخأ ةيحان نم ىرخألا ةيساردلا داوملاو ةيعامتجالا تاساردلا

 .اهلماكتو راكفألاو تامولعملا طبارت ىلإ يدؤي

 ذيمالتلا سامح رينئثي اذهو «مهتاجايتحاو ذيمالتلا تامامتها و لويم يعارت -“
 تاساردلا ميلعت فادهأ قيقحت ىلع ايباجيإ سكعني يذلا رمألا «ملعتلل

 .ةيعامتجالا



١.5 

 :ةيمويلا مهتايح يف اهوبستكا يتلا تامولعملاو تانايبلا فيظوت نم ذيمالتلا نكمي - 4
 .اهب طيحملا عمتجملاو ةيساردلا اهجهانمب ةسردملا نيب ةلدابتملا ةقالعلل مهكاردإو

 ماهملا ءادذب تاعومجم يف مايقلا لالخ نم ذيمالتلا نيب نواعتلا حور يمنت -ه

 ضمعب ةيمنت ىلع ايباجيإ سكعني يذلا رمألا ءعورشملا ذيفنت يف اهب نيفلكملا
 .ذيمالتلا نيب نواعدلا تاراهم ةصاخو «ءةيعامتجالا تاراهملا

 ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاسارسلا سير

 :ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف عورشملا ةقيرط مادختسال ةهجوملا تاداقتنالا

 قرغتسمي عورشملا نأل كلذو «يساردلا جهنملا رصانع لك ةيطغت نع اهزجع -

 .هذيفنت يف اليوط اتقو
 يف لسلستلاو رارمتسالا ققحت ال ذيمالتلا اهيلع لصحي يتلا تامولعملا -

 ىلع عورضشملا ةقيرط لالخ نم نولصحي مهنأل كلذو «ةيعامتجالا تاساردلا
 .تارغثلا نم ديدعلا اهبو ءةرثانتم تامولعم

 ىلع نيلوئسملا قرت دق ةصاخ تاينازيم دادعإ تاعورشملا ذيفنت بلطتي -

 يتلا تامولعملاو تانايبلا عم بسانتي ال اتقوو ادهج كلذ قرغتسي امك «ذيفنتلا

 .ةقيرطلا هذه لالخ نم ذيم التلا اهبستكي

 ىلع ذيمالتلا تامامتهاو لويم ةاعارم يف ةالاغملا ىلإ عورشملا ةقيرط ليمت -

 .هتالكشمو عمتجملا تاجاح باسح

 : 5هردب 100(1711 ةصقلا ةقيرط - 6

 يف ةريبكلا ةيمهألا تاذ ةيميلعتلا تايجيتارتسالا ىدحإ ةيميلعتلا ةصقلا ربتعت

 ًايهفرعم ًاعونت ثدحت ةيصصقلا ةياورلا نأ امك ءاعم هلقعو بلاطلا نادجو ةبطاخم
 ةبلطلا ىدل ةيلقع تايلمع نم اهللختي امو ثداوحلاو راكفألا لالخ نم ةبلطلا ىدل

 اهئدحت دق يتلا ةيلقعلا تايلمعلا نم اهريغو ءميوقتلاو ريسفتلاو ليلحتلاو طبرلا يف
 .ةيجيتارتسإلا كلت

 : ةصقلا فيرعت

 .نيعم ناكمو نيعم نامز يف ثادحأو صاخشأ لوح رودي يصصق يرثن لمع

 ممص : ةصقلا عاونأ
 :اهمهأ ةصقلا عاونأل ددعتم تافينصصت دجوت



 : عقاولاب اهطابترا بسح

 .ةيعحقأ و ةصق -

 .ةيلايخ ةصق -

 هصقلا فادهأ بسح

 .ةيدقن - .ةيقالخأ -

 .ةيخيرات - .ةيفسلف -

 ةيهاكف -

 : ةصقلا ءانب طورش

 :ةيلطللا سوقتلا وتساب نلقنلا مضت اهقرسافم ت
 :تفديتينملا سيرذلا هت ريسوجل ةنفقلا ةيضاكم <
 .سردلا تاياغو فادهأ قيقحت عم اهراكفأ بسانتت نأ -

 .بلاطلاو ملعملا نم لكل ةعتملاو قيوشتلا -

 ديامتقا نوير ةبلذلا ءاكل بقحل قرش ين ذاجاب اهعيذك <

 : سيردتلا يف ةصقلا مادختسا قرط

 :اهمهأ ةدع قرط لالخ نم سيردتلا يف ةصقلا مادختسا نكمي

 ةعومجم وأ «هسفن ملعملا ةطساوب امإ كلذو :يظفللا يصصقلا درسلا ةقيرط ١-

 نيعب ذخأي ايظفل ًاضرع ةصقلا ضرعل اديج ادادعإ مهدادعإ متي ةبلطلا نم
 .حجانلا يصصقلا لمعلا سسأ رابتعالا

 ضوسعي نأ امإ ؛نيراسمب متت هذهو :ةروصلاو لكشلاب يصصقلا درسلا ةقيرط -
 وأ «ةيدر س ةيصصق ةقيرطب ملعملا اهيلع قلعُي مث «:ةروص ةيلطلا ىلع ملعملا

 .اضيأ اهسفن ةقيرطلاب اهيلع قيلعتلل ةبلطلل ةصرفلا كرتي
 ىلع مهييردت متي ةبلطلا نم ةعومجم وأ .ءبلاط ةطساوب يصصقلا ليثمتلا تاق

 .اديج ابيردت ةيصصقلا ةياورلا

 :يساردلا لصفلا لخاد ةيميلعتلا ةصقلا قيرط نع سردل حجانلا قيبطتلا سسأ

 مامتهاب تاصنإلاو عامتسالل مهلبقت ققحت ةقيرطب ةبلطلل يفصلا خانملا ةئيهت -



 اسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ١٠١م

 ةميلسو ةحضاو ةءارق ةيميلعتلا ةصقلل ةبلطلا وأ ملعملا ةءارق وأ ليثمت متي نأ

 .ةبلطلا مامأ

 .ةصقلا ةياور ءانثأ ملعملا اهيدبي يتلا ةيعاقيإلا تاكرحلل توصلا ةبسانم

 .اهتايصخشو ةصقلا ثداوح عم مهلعافتو ةبلطلا ةشياعم

 ثادحأب قلاعتي اميف مهتاروصتو مهئارآ نع ريبعتلل ةبلطلا مامأ لاجملا حاسفإ
 .ةصقلا تايصخشو

 .ةعقوتملا راودألا ءادأ ءانثأ ةسرامملا ةطشنألا عيونت

 .ةبلطلا لالخ نم ةيميلعتلا ةصقلا تايصخشو ثداوح نيب طبرت يتلا تاقالعلا حيضوت

 :فصلا ةرجح لخاد ةيميلعتلا ةصقلا قيبطت دنع تاكرحلاو توصلا رود

 :يلي ام عابتإ نكمي توصلل ةبسنلاب
 بذجلا ةفص هل ددحم يمغن توص عمسي ثيحب «يليثمتلا وأ يدرسلا كتوص جذمن ميسا

 .ةميلسو ةحضاو ةغل مدختساو «ةبلطلا هدلقي نأ عقوتملا نم هنأل ؛قيوشتلاو

 هابتنا دشي ثيحب ؛ةيلحرم وأ ةيجيردت ةقيرطب توصلا ةمغن رييغت ىلع صرحا
 .ةديدجلا ةمغنلا كلت يف ديدجلا ءيشلا بلاطلا

 اهلوح رودت يتلا تايصخشلا نيب تاقالعلا ددحتل لاع توصب ةصقلا أرقا

 ىتح ةبلطلا ىدلا اهظفل يف ةبعصلا ءايشألا فشتكتل كلذو ء؛ةصقلا ثداوح

 .ةقالطب اهظفل اوداتعي

 .ةصقلا يف ةدراولا تاملكلل ةبلطلا مهف رسعت لاح يف كبولسأب ةصاخلا كتاملك مدختسا

 : سيردتلا يف ةصقلا مادختسا دنع تاكرحلا رود

 .عنصت نودو ةطيسبو ةيعيبط تاكرحلا لعجا -

 .نيددحملا اهناكمو اهنامز ,ه ةقوطنملا ةملكلل ةكرحلا ةمعالم يف نزاوتلا مدختسا -

 نيترم وأ ةرمل ةصحاف ةءارق ةيميلعتلا ةصقلا ةءارق يف ىلوألا ةولدكلا لفتت .-

 .ةيميلعتلا ةصقلا اهنع ربعت يتلا ةيليصفتلا طاقنلا ىلع فرعتلل نكمأ نإ



 سمسم 1 ى ةيعامتجالا تاساردلل ديلا سيردتلا تاايجيتارتساو لخادم 0

 تافقالعلل حضاو روصت ءانبل كلذو «ةيميلعتلا ةصقلا تايصخشو ثداوح للح

 .ةيميلعتلا ةصقلا اهنم نوكتت يتلا تايصخشلاو ثداوحلا كلت نيب ةلعافتملا

 ؛اهضرع دارملا ةيميلعتلا ةصقلا ثداوح ريس ةيفيك نيرخآل وأ كسفنل عّمس

 :ةلاةدملا  ةويسلعتلا :ةمضقلا ةيدادوحإ وقتك ةلاويسل ةوكاحملا :«كابنكلا' اهدككتيم

 ىلع مهتدعاسمل كلذو «ةبلطلا ىلع مهفلا ةبعص وأ ةضماغلا تاملكلا ىلع زكر

 .ملعملا ةدعاسمب ةيقيقحلا اهيناعم نيمخت

 يف هيبنتلاب وأ «ءنكمأ نإ دحاو ءاقل يف ةلماك ةيميلعتلا ةصقلا ميدقت ىلع صرحا

 ىتح ةصقلل ةقباسلا ثداوحلل ةرصتخم ةداعإ ىلع تاءافللا تددعت اذإ ءاقل لك

 .ةصقلا ثداوح نيب طبرلا متي ىتح كلذو «ءيلامجإ لكشب ءاقل رخآ ةياهن

 ةداسعإل نكمأ نإ ويديفلاب ليجستلا لالخ نم ةيميلعتلا ةصقلا ىلع بردت
 ليوحتلاو ءليدعتلاو مييفتلا لالخ نم ةعجارلا ةيذغتلا نم ةدافإلاو اهتدهاشم

 .كلذ ريغو

 وحن هدشو هابتنالا بذجل تاءاميإلاو توصلا تاربنو روصلاو ةطشتنألا عون

 .ةصفلا ثداوح عباتت

 ةعساو ةحاسم كرتو «ءضرعلا ءانثأ مهحمالمو ةبلطلا تارظن ىلإ هابتنالا يغبني

 نم دكأتلل كلذو «ناكملا يف ةكرحلا ةيرحو ةفلتخملا مهتالاعفنا نع ريبعتلل مهل

 تعد املك فقوملا ةلاح رييغتو «يميلعتلا يصصقلا فقوملا عم مهلعافت ىدم

 .كلذل ةجاحلا

 ليصافتلاب ىعو مهيدل حبصأ ةبلطلا نأ نم دكأتلا متي فقوم لك نم ءاهتنالا دعب
 لوح راوحلاو شافقنلل ةصرف مهل كرتي نأ نكميو .ءفقوملا كلذل ةيكاردإلا
 .ةضورعملا ةيساسألا اياضقلا

 لحارملا ةداعإب موقي نأب ام بلاطل ةصرفلا حنم نكمي ضرعلا ةياهن يف

 .ةيميلعتلا ةصفلا اهلوح رودت يتلا ةسيئرلا

 .ةيميلعتلا ةصفلا اهتلوانت يتلا ايانضقلا لوح حوتفملا شاقنلا باب ةبلطلل كرتي

 .ةصقلا ضرع لالخ نم ةوجرملا دئاوفلا اوجتنتسي نأب ةبلطلا نم بلطي
 .اهل ةبلطلا هابتنا تفل لالخ نم ءاهنم دافتسي نأ نكمي يتلا ميقلا مهأ ملعملا صخلي

 ثداوحل حوضوب ةبلطلا مهف نم دكأتلا عيطتسي ثيحب «ةرباس ةلئسأ ملعملا هجوي

 .ةيميلعتلا ةصقلا كلت



 سس ةمدقلا ايجولوتكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سير و١٠١

 :ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ةصقلا مادختسا دئاوف

 يف ةصقلا مادختسا دنع اعم ملعتملاو ملعملا اهيلع لصحي دتاوفلا نم ددع كانه
 :يلي اميف لثمتت ةيعامتجالا تاساردلا سيردت

 نيمضت لالخ نم ةصقلا عوضوم يملعلا موهفملل مهف ءانب ىلع بلاطلا دعاسي -
 .بلاطلل ةيداعلا ةايحلا يف موهفملا

 ءاطعإ لالخ نم كلذو ءةصقلا عوضوم ةيملعلا ميهافملل بلاطلا مهف ىدم رهظي -

 يتلا ميهافملل وه هجارختساو ينهذلا فصعلاب همايق وأ ةنيعم ميهافم بلاطلا

 .هتصق لالخ نم ةرهاظلل همهف رهظي ةصقلا بتاكف .اهلوح ةصق ةباتكب موقيس
 عوضوم لوح هروعش نع ريبعتلاو ةيلايخلا هتردق راهظإل ةصرفلا بلاطلل حيتي -

 .هيراكتبا ةقيرطب ةصقلا
 يف ةباتكلا همادختسا ىلإ ةفاضإلاب ةيباتكلا هتراهم راهظإل ةصرفلا بلاطلل حيتي -

 .ملعتلا

 كلذو ءةصقلا عوضوم ةيملعلا ميهافملل هبالط مهف ميوقت يف ملعملا دعاسي -

 .ميوقت ةقيرطك اهمادختسا ةيناكمإل

 :بالطلا صصق ميوقتل اهتاعارم بجي رومأ

 :يلي ام بالطلا صصقل همييقت دنع ملعملا اهيعاري نأ بجي يتلا رومألا نم
 ءاطعإو «نيرخآلا مارتحاو عامتسالا لثم يعامجلا لمعلا تاراهم :ةكراشملا -

 .ةديفم تاقيلعت

 .تاحيضوتلاو ةديجلا ةباتكلاو يملعلا موهفملل مهفلا قمعو ةلاصألا ثيح نم :ىوتحملا -

 :ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ةصقلا مادختسا يف ةماه ءايشأ

 :لثم زيمتم لكشب ةصقلا راهظإ ىلع دعاست رومألا نم ددع كانه

 .ةديج ةيوغلو ةيملع ةغلب ةصقلا ةباتك -

 ءامسمأ مادختسا نكمي انهو «ةيراجلا ثادحألاو ةيحيضوتلا تاموسرلا مادختسا -

 .لافطألا اهبحي تايصخش

 .ديلقتلا نع دعبلاو ةصقلا يف راكتبالا -

 .ةزيمتملا صصقلل زفاوحلا ميدقت -



 ةيعامتجالا تاسارسدلل ديلا سيردتلا تايجيتارتساو لخادم تسسسس

 ةيوبرتلا ةصقلاب سردل يقيبطت لاثم
 سس ل ل لس اس م م سم : خي راتلا -------- :ةصحلا يدادعإلا ثلاثلا :فصلا

 ىطسولا روصعلا ابوروأ يف ةيعانصلا ةروثلا :سردلا عوضوم
 (20/- 5 ؟ .ص) ةثلاثلا ةدحولا

 : ةيكول سلا فادهألا

 .ابوروأ ىف ةيعانصلا ةروثلا فرعُي -
 .ةيعاتمصلا 2 نوكلا نهاظم: خدك د

 .ةيعانصلا ةروثلا جئاتن ميقي -

 رز .ةيعانصلا ةروثلا رهاظم ضعب لاكشأ مسرلاب ةبلطلا ليختي -
 .ينيطسلفلا بعشلل ةعانصلا ريوطت ةيمهأ ردقي -

 ىطسولا روص علا يف ابوروأ لاوحأل ةبلطلا فرعت :ساسألا بلطتملا

 :ساسألا بئطتملا ميوقت

 .ىطسولا روصعلا يف ابوروأل ةيسايسلا ةلاحلا فص -

 !كلذ رسف ...ةيسايسلا اهلاوحأل اعبت ابوروأ يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةلاحلا -

 .يعانصلا ومنلا وحن هاجتالاب لاوحألا كلتل ريثأتلا ةقالع ةبلطلل ملعملا برقي

 ٠ :ةيلاتلا تاوطخلا ملعملا عبتي مث

 (5*15-55) ص لاكشألاو ةروصلا ةبلطلا لمأتي « ةيوفش ةءارق يخيراتلا صنلا ارقي -
 :ةبلطلا عم ةيلاتلا سردلا رصانع ةشقانم متت :سردلا رصانع

 ريدقت «ةيعانصلا ةروثلا جئاتن «ةيعانصلا ةروثلا رهاظم ءةيعانصلا ةروثلا ةيادب -

 .ةعانصلا ةيمهأ

 ةبلطلل ةريص ة ةياكح يكحن :ديهمتلا

 :ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ةصقلا بولسأ مادختسا تاوطخ

 هتدعاسم بالطلل نكميو «ةنيعم ةدحو يف صصحلا نم ددع زيهجتب ملعملا موقي -

 بالطلل حضوتل ةزهاجلا صصقلا نم ةعومجم ضرعب ملعملا موقي كلذ يف

 .نيعم موهفم لوح ةنيعم ةصق لمع ةيفيك



 بسسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ١

 بالط ةعبرأ نم ةنوكم ةعومجم لك تاعومجم ىلإ لصفلا ميسقتب ملعملا موقي -
 ةصقلل راكفأ نع ثحبلل ينهذلا فصعلا ةيلمعب مايقلا ةعومجم لك نم بلطيو

 .راكفألا ليجستب ةعومجملا دارفأ دحأ موقيو «ةساردلا عضوم موهفملل

 اهتعضو يتلا راقكفألا ةءارق ةعومجم لك يف بالطلا دحأ نم ملعملا بلطي -

 .مهنم ةعجارلا ةيذغتلا ذخأل ةعومجملا يف هتالمزلو هل ةعومجملا

 اهيلع زيكرتلاب نوموقيو ةحورطملا راكفألا ىدحإ ةعومجملا يف بالطلا راتخي -

 .ةيراجلا ثادحألاو تاموسرلا مادختسا لثم اهمعدت ىرخأ راكفأ حرطو

 .ةصقلل ىلوألا ةدوسملا ةلمكتب بالطلا موقي -

 .اهيلع قيلعتلاو ىرخألا ةعومجملا ةصق تاءارقب ةعومجم لك موقت -

 .ةعومجم لكل صصفقلا ىلع قيلعتلاب ملعملا موقي -

 .(...تاقصلم «تاحول) ةصقلل حيضوتو خسن ةيلمعب بالطلا موقي -

 . .ةياهنلا اهتروصب مهصصق حيضوتو راهظإب بالطلا موقي -

 .اهوبتك يتلا صصقلا ةءارقب بالطلا موقي -

 .اهنم مهتدافتسا ثيح نم اهب اوماق يتلا صصقلل مييقت لمعب بالطلا موقي نأ نكمي -

 : ةيراجلا ثادحألا -ه

 عسفقت يتلا وأ ء«بيرق تقو ذنم تتدح يتلا عئاقولا كلت ةيراجلا ثادحألاب دصقُي

 وأ :ةييداصتقالا وأ «ةيعامتجالا وأ «ةيسايسلا ةايحلا ةحاس ىلع رضاحلا تقولا يف

 لاثمو ؛:ةمداقلا مايألا يف اهثودح رظتنملا نم يتلا كلت وأ «ةيفاقثلا وأ ء«ةيضايرلا

 ريوطتلل ديدج ركف ةيادبو يطارقميدلا ينطولا بزحلل ينطولا رمتؤملا داقعنا كلذ

 ةموكح مايقو ءقارعلا نم ةيكيرمألا تاوقلا باحستا وأ ءرصم يف حالصإلاو

 .دالبلا يف رارقتسالاو نمألا ريفوت ىلع لمعت ةيقارع

 :ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ةيراجلا ثا دحألا رداصم

 تاعوضومب ةلص اهل ينلا عئاقولا عبتت لالخ نم كلذو :مالعإلا ةزهجأ ١-

 مالعإلا ةزهجأ قيرط نع ذيمالتلا ةطساوب كلذو «ةيعامتجالا تاساردلا

 تايرودلاو ؛ةيسايسلا بتكلاو ءتالجملاو «ةيمويلا فحصلاك ةءورقملا

 مالعإلا ةزهجأ قيرط نعو «ةماعلا تارضاحملاو «تا .دنلاو «تارشنلاو
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 ةيلودلا تامولعملا ةكبشو «نويزفيلتلاو ةعاذإلا جمارب) عومسملاو ءيئرملا

 .(تنرتنإلا ةكبش)
 تارايزلاب ذيمالتلا ممايق قيرط نع كلذو :تالحرلاو ةيناديملا تارايزلا - ؟

 ةيخيراتلا تادحألاو ةيفارغجلا رهاوظلا عقاوم ضعبل :؛تالاحرلاو ةيناديملا

 ءيلاعلا دسلا ةقطنم ةرايز لثم «ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضومب ةنمضتملا

 ربلاو يقرشلا ربلاب ةيرثألا قطانملا وأ ءيرصملا فحتملا وأ «تامارهألا وأ

 يفضي كلذ لك :؛تاركذملا نيودتو ؛تاظحالملا ليجست مث ءرصقألاب يبرغلا

 ذيمالتلا تامامتها ريثي امك «ةيويحلا ةيعامتجالا تاساردلا سيردتو ميلعت ىلع

 تاساردلاب ةنمضتملا تا عوضوملا لاجم يف ثحبلاو عالطإلا نم ديزمل

 .ةيعامتجالا

 تايليثمت نم يوبرتلا طاشنلا نم ناولأب ذيمالتلا مايقب كلذو :يسردملا طاشنلا -*

 مهلعجيو «مهتامولعم يمني يفارغوتوف ريوصتو «جذامن لمعو «ةيتوس-»

 ءيديلقتلا بولسألا نودب ةيعامتجالا تاساردلا يف تامولعملا ىلع نولصحي

 .ةفرعملل ديحو ردصمك يسردملا باتكلا ىلع دمتعي يذلاو

 ةمظتنم ةفصبو رخأل نيح نم ردصت :ةصصختملا تايرودلاو عجارملاو بتكلا -

 وأ ةيرهشلا تالجملا لثم ؛ةصصختملا ةيفاقتثلاو ةيملعلا تايرودلا ضعب

 تاساردلا تا عوضومب ةطبترملا اياضقلا ضعبل ضرعت يتلاو «ةيعوبسألا

 نيفلؤملا ضعب بناج نم عجارملاو بتكلا ضعب ردصت امك «ةيعامتجالا

 يف يوتحت اهلكو «نييسايسلاو ةداقلل ةيصخشلا تاركذملا كلذكو «نيلوئسملاو

 تاساردلا اهشقانت تاعوضومو اياضق يف ةديدج تامولعم ىلع اهتدام

 ققحي عجارملاو بتكلا كلت ةعباتمب ذيمالتلاو مذعملا مايق كلذ ىلعو «ةيعامتجالا

 ةفشقانملل لاجم مهنيب حتفيو ءاياضقلا كلت ةجلاعم يف رارمتسالا رصنع مهل

 .ةيعامتجالا تاساردلا ميلعتو سيردت ىلع ايباجيإ سكعني يذلا رمألا ءراوحلاو
 ءءلملعلاو «ءةداقلاو نيلوتئسملاو «باتكلا رابك يف لثمتت يتلاو :ةيرشبلا رداصملا -ه

 اهلوانتت يتلا تاعوضوملاو اياضقلا ضعبب ةلص مهل نيذلاو «نينانفلاو

 يف كارتشالل ىلإ مهتوعدب كلذو «ةيساردلا اهجهانم يف ةيعامتجالا تاساردلا

 ةصرفغلا ذيمالتلل حيتي يذلا رمألا ء:ةسردملا اهدقعت يتلا تارظانملاو تاودنلا



 ةمدقملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سير
 لمعو ةعيبطب ةطبترملا ثادحألاو عئاقولا يف ديدج وه ام لك ىلع فرعتلل

 .دارفألا ءالؤه ةايح

 :ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ةيراجلا ثادحألا مادختسا يف ملعملا رود

 نمض لخدت يتلا اياضقلاو ثادحألا رايتخال ذيمالتلل ةصرفلا ملعملا كرتي نأ -

 ذيمالتلا راتخي نأ كلذ ىنعم سيلو «ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضومو سورد

 رصم ةيروهمجل بناجألا وأ برعلا ءامعزلا دحأ ةرايز لثم ةيبناجلا اياضقلا

 لمعلا زك ارم ىدحإل وأ «لودلا ىدحإل ةلودلا سيئر ةرايز رايتخا وأ «ةيبرعلا

 ةعيبط عم قفتي اسمبو «ملعملا نم هيجوتب رايتخالا نوكي نأ ىلع «جاتنإلاو
 .ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضوم

 ميسفقت ةلاحلا هذه يف ملعملل نكميو :تامولعملا ىلع لوصحلا رداصم عيونت -

 ,أ اياضقلا ضعب ةعباتم ىلوألا ةعومجملا ىلوتتو ءتاعومجم ىلإ ذيمالتلا
 ةعاذإلا جمارب عباتت ةيناثلا ةعومجملاو «ةيمويلا فحصلا يف تاعوضوملا

 وأ ءهطقارخلا مسرك يوبرتلا طاشنلا هجوأب موقت ةثلاثلا ةعومجملاو «نويزفيلتلاو
 .جذامنلا وأ تامسجملا لمع «ءيفارغوتوفلا ريوصتلا

 ةطغشنألاو ريرافتلا صعب صضرعل ةيسردم فحص ذيفنتو دادعإب ذيمالتلا هيجوتن -

 .ةداملاب ةطبترملا ةيوبرتلا

 تايصخشلا دحأ ليثمتب مهنم ذيملت لك مايقو «تايليثمتلا دادعإب ذيمالتلا فيلكت -

 تاعوضوملاب ةطبترملا ثادحألاو اياضقلا يف تمهاس يتلا «ةيخيراتلا

 .ةيعامتجالا تاساردلا يف ةنمضتملا

 «تالجملاو فحصلا تاصاصق ضعب عمجل تاموبلأ لمعب ذيمالتلا مايق -

 وأ :ةيعامتجالا تاساردلاب ةطبترملا عئاقولاو ثادحألاب ةقلعتملا روصلاو

 يف تاناضيفلاو لزالزلا راثآل روص وأ ءراثآلاو خيراتلا يف ةديدجلا تافاشتكالا

 يف تسدرفإ ةمق لثم لابجلا ممق قلست ةاوه وأ ءاهيف ثدحت يتلا لودلا ضعب

 .ايالاميهلا لابج

 نيعم ثدح نع ةديرج نم رثكأ يف ةدراولا رابخألا ةنراقم ىلع ذيمالتلا بيردت -
 ةياعدلا نيب قرفلا ةفرعمو حضاولا يأرلا نيوكتو ءدقانلا ريكفتلا مهيدل يمني امم

 .نالعإلاو
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 قيلعتلاو اهدقنو «ةينويزفيلتلاو ةيعاذإلا جماربلا ضعب ليلحتب ذيمالتلا فيلكت

 ذيمالتلا ضمعنب ملعملا فلكي نأك ءىرخألا رابخألا رداصمب اهتنراقمو ءاهيلع
 :نويزفيلتلا يف (ةعاسلا عوضوم) جمانرب وأ «(نايع دهاش) جمانرب ةعباتمب

 تاعوضومب ةطبترملا اياضقلا ضمعب هاجت جمانربلا فيض ءارا ليجستو
 ضعب يف ةنمضتملا ءارآلاب فيضلا ءارآ ةنراقمو «ةيعامتجالا تاساردلا

 .ىرخألا ةيمالعإلا لئاسولا

 عسصمجو «تنرتنإلا ةكبش ىلع ةيرابخإلا عقاوملا ضعب ةرايزب ذيمالتلا فيلكت
 .:ةيعامتجالا ةيساردلا تاعوضوم ضعيب ةطبترملا تامولعملاو تانايبلا

 ةيمويلا فحصلا يف ةنمضتملا تامولعملاو تانايبلاب اهتنراقم « اهدقنو ءاهليلحتو

 .تاللجملاو

 يهاوظلاو ثادحألا عقومل ةيفارغجلاو ةينمزلا طئارخلا مسر ىلع ذيمالتلا بيردت

 «ءرهاوظلاو تادحأللا كلتب ةقلعتملا تاءاصحإلاو تانايبلا ليلحتو «ةيفارغجلا

 حالصتسا تاوطخ عبتتو ءىك شوت ةفطنم عقومل ةطيرخ مسر كلذ لاثمو

 .اهب ةينارمعلا ةايحلا روطتو ءاهب ةيعارزلا يضارألا

 :ةيعامتجالا تاساردلا يف ةيراجلا ثادحألا رايتخا طورش

 تادحأللا نيمضتو رايتخا دنع اهتاعارم بجاولا طورشلا نم ةعومجم كانه

 :يلي ام اهمهأ ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ةيراجلا

 ثيح نم كلذو «ذيمالتلل يلقعلاو يرمعلا ىوتسملل ةيراجلا ثادحألا ةبسانم -

 ةصضماغلاو ةدقعملا تاحلطسملا نم ةيلاخ نوكت ثيحب ءاهتغايص ىوتسم

 يف ذيمالتلا عيزوت دنع كلذ يعاري نأ ملعملا ىلعو «ةموهفملا ريغ تارابعلاو
 «نويزفيلتلاو ةعاذإلا يف ةيملاعلاو ةيلحملا ةحاسلا ىلع ةيراجلا ثادحألا ةعباتم

 ىلع بالطلا عيزوت متي نأ ينعمب «تنرتنإلا ةكبشو «تالجملاو فحصلاو

 قورفلا ةةاعارم عم «ةيلقعلاو ةيرمعلا مهتايوتسم ءوض يف ثادحألا رداصم
 .مهنيب ةيدرفلا

 ةقدلاو قدصحلا ثيح نم ةيراجلا ثادحإلا رداصم يف ةاقتنملا ةداملا حوضو

 ةياعدلا نيب ةنراقملا ذيمالتلا عيطتسي ىتح ءضرعلاو ةشقانملا يف ةيعوضوملاو

 قدص موقي يذلا نالعإلاو :ثادحألا فصو يف ةغلابملا ىلع موقت يتلا



 نع عئاقولاو ثادحألا قدص رابتخا ىلإ ذيمالتلا هيجوت ملعملل نكميو ؛ىوتحملا

 ىلع موقي رينتسم يأر نيوكتو «ىوتحملا دقنو ءردصم نم رثكأ ةنراقم قيرط

 اهتاعوضوم طابترا ثيح نم كلذو «ةيمهألا تاذ ةيراجلا ثادحألا رايتخا -

 مهملا نم سيلف «ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضومب اهشقانت يتلا اياضقلاو

 وأ ءنويزفيلتلاو ةعاذإلا ناجرهمب ةيراجلا ثادحألا ةعباتم ةيعامتجالا تاساردلل

 نم نكلو «يلحملا يرودلا يف مدق ةرك ةرابم ةجيتن وأ ءالثم امنيسلا تاناجرهم
 تاعامتجاب ةقلعتملا ةيراجلا ثادحألا ةعباتم ةيعامتجالا تاساردلا يف مهملا

 ةقلعتملا رابخألاو ءنيطسلفو قارعلا يف ةيراجلا ثادحألا رابخأو «ةدحتملا ممألا

 لورتبلل ةردصمملا لودلا ةمظنم نم ةدراولا رابخإو «يملاعلا داصتقالا روطتب

 .راعسألا ضافخناو عافتراو جاتنإلا ةيمك ثيح نم (07271860 كبوأ)

 .ةيخيراتلاو ةيرثألا تافاشتكالا" لثم ةديدجلا تاعرتخملاو تافاشتكالا ةعباتم -

 .ايجولونكتلاو ملعلا لاجم يف ةثيدحلا تاعارتخالاو

 دوهج ثادحأ رابخأ لثم «؛تاعامجلاو بوعشلا نع ةيراجلا ثادحألا ةعباتم -

 «نادوسلاب روفراد ميلقإ يف نيدرمتملاو ةينادوسلا ةموكحلا نيب مالسلا لالحإ

 ءاكناليرس ىف كليماتلا تاعامجو ناتسكابو دنهلا نيب ريمشك ميلقإ يف رتوتلاو

 .ريصاعألاو تاناضيفلاو نيكاربلاو لزالزلا لثم ثراوكلا رابخأ ةعباتمو

 : 81جن1 516010118 11411001 ىنهذلا فصحلا ةقيرط -ه

 ريكفتلا ةيرح ىلع موقي يبيردتو يميلعت بولسأ :هنأب ينهذلا فصعلا فرع يي

 تاعوضوملا نم عوضوم ةجلاعمل راكفألا نم مك ربكأ ديلوت لجأ نم مدختسيو
 .ةريصق ةسلج لالخ عوضوملاب نيينعملا وأ نيمتهملا نم ةحوتفملا

 يف اهمادختسا نكمي يتلا ةيديلقتلا ريغ ةيسيردتلا بيلاسأ دحأ :هنأب فرع يي امك

 نع كلذو «ةيساردلا تادحولا ةغايص ةداعإ ىلع موقيو «ةيعامتجالا داوملا سيردت

 ىلإ لوصولا بلطتتو «ذيمالتلا ريكفت ىدحتت ةريصق تالكشم ىلإ اهميسقت قيرط
 عم :ءلصفلا ذيمالت نم ددع ربكأ اهيف كراشيو «ةزيجو ةرتف لالخ ةددعتم راكفأ

 .نيرخآلا راكفأ عم ةكراشملاو هيأر نع ريبعتلل ذيملت لكل ةصرف ءاطعإ



 ١١1 ةيعامتجالا تاساردلل ديجلا سيردتلا تايجينارتساو لخادم تسسسسسس

 :ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ينهذلا فصعلا بولسأ مادختسا ةيمهأ

 ١- .ذيمالتلل يركفلا لومخلا نم لالقإلا ىلع دعاسي

 .ةركفلا لشف نم فوخلا نود راكفألا حرطو «يأرلا ءادبإ ىلع ذيمالتلا عجشي -"

 .ةديدج راكفأ داجيإ ىلع ذيمالتلا نم ددع ربكأ عجشي -
 .ذيمالتلا ىدل يراكتبإلا ريكفتلا ةيمنت -

 .(ميوقتلا - بيكرتلا - ليلحتلا) ايلعلا ةيلقعلا تاردقلا مادختسا -ه

 .ذيملتلا لوح ازكرمت رثكأ ملعتلاو ميلعتلا طاشن لعجي -5

 :ينهذلا فصعلا ةسلج يف ةيساسألا دعاوقلاو ئدابملا

 : يه ةيساسأ ئدابم ةعبرأ قيبطت ىلع ينهذلا فصعلا ةسلج حاجن دمتعي

 نم ىلوألا ةلحرملا يف ةدلوتملا راكقألا نم يأ مييقت زوجي ال :مييقتلا ءاجرإ ١-

 ةعباتملا هدقفي فوس كراشملا درفلل ةبسنلاب ةركف يأ مييقت وأ دقن نأل ءةسلجلا

 ءدقنلا نم فوخلا نأل «ءلضفأ ةركف ىلإ لوصولا ةلواحم نع ههابتنا فرصيو
 .يعادبإلا ريكفتلا ناةيعي رتوتلاب روعشلاو

 «يعادبإلا ريكفتلا قيعي دق امم ررحتلا يأ :ريكفتلا ةيرح قالطإ - ؟

 قالطنا ديزي امب ظفحتلا مدعو «ءاخرتسالا نم ةلاح ىلإ لوصولل كلذو

 نم جرصحلا هبوشي ال وج يف راكفألا ديلوتو ءليختلا ىلع ةيعادبإلا تاردقلا
 ةبيرغلا ةيعقاولا ريغ ءاطخألا نأ ىلإ أدبملا اذه دنتسيو «مييقتلاو دقنلا

 :ةيوكألا نضاككألا دن ليشفأ ١ راكفأ نيك دق ةفيروللا و

 نم ردق ربكأ ديلوت ىلع ينهذلا فصعلا ةسلج يف زيكرتلا يأ :فيكلا لبق مكلا --
4 

 كساس ل رغلا وأ ةسيقطتملا لاسم و ف رطتملا ِ راكفأب اذ ءايتدوح تناك امهم لال د

 ةسعدبملا لولحلاو راكقألا نأب ضارتفإالا ىلع أدبملا اذه دنتسيو ةلوبقم

 : ةلافصا لقألا 1 راكفأل ١و ةقولأملا 030 0 ولحلا نم تدق دعب يمتأت كيد دملا

 ناستفأب 4 8 مشكلا و ني رخل 1 راكفأ ريوطت لا 1 3 أ :نيركشالا راكفأ 2-0 0 اذهل) م

 يقال حاتم قسح يه اهياحصأ ىلع !اركح تسيل ةحرتقملا راكفألاف ؛«ةديدج

 .اهذه قد رشأ راكفأ .ديلوت يف اهمادخت سأو ءاهريوحتل كراشم

 .فييفعلا ب ولسأ مادختسا دنع اهتاعارم بجاولا دعاوقلا صيخلت نكمي مث نمو

 :يلي اميق ينهذلا



 بسس ةمدقلا ايجولوتكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت 1١م

 باتكلا ىوتحم نم عوضوم وأ سرد وأ ءةرغصم سيردت ةدحو ديدحت

 «ةيسساردلا ةداملا نم تامولعمو «فادهألا نم ةعومجم ىلع يوتحت «يسردملا

 .ةيميوقت تارابتخاو «ةبسانم ةيميلعت ةطشنأ عم
 .تناك امهم ةركف وأ يأر يأ ىلإ دقن هيجوت مدع -

 .ةصحلا ةياهن ىتح دقنلاب ظافتحالا -

 ةهجو ضرع يف ةيرحلا مهئاطعإو ذيمالتلا راكفأ ىلع دويق ةيأ عضو مدع -
 .ةفلاخم تناك امهم مهرظن

 .رخألا يأرلاو ءيأرلا مارتحا -

 .يأر نيوكت ىلع هعيجشتل ذيملتلا اهحرطي ةركف وأ يأر يأ زيزعت -
 .لضفأ كلذ ناك راكفألا ددع رثك املك -

 .ةنيعم راكفأل نيديؤملا نيب رظنلا تاهجو بيرقت -
 .تاحرتقملاو راكفألا حرط يف ةيراكتبالا تاردقلا يوذ ذيمالتلا ةفرعم -

 .تفلتخا امهم مهئارآ مارتحال مهعم لماعتلاو ذيمالتلا ءارآ ىلإ ملعملا عامتسا -

 : ينهذلا فصعلا ةسلج تاوطخ
 لك ءادأ يف ةقدلا ةاعارم بجي :«لحارملا نم ددعب ينهذلا فصعلا ةسلج رمت

 :يلي ام لحارملا هذه نمضتتو اهحاجن نامضل كلذو «بولطملا هجولا ىلع اهنم

 :(عوضوملا) ةلكشملا ةشقانمو ديدحت - ١

 نوكي نيح يف عوضوملا ليصافتب مات ملع ىلع نيكراشملا ضعب نوكي دق

 وه ةسلجلا دئاق نم بولطملا ةلاحلا هذه يفو اهنع ةطيسي ةركف رخآللا صضصضعبلا ىدل

 ءاطعإ ,نأل عوضوملا نع تامولعملا نم ىندألا دحلا نيكراشملا ءاطعإ درجم

 يف هرصحيو مهريكفت ةجرد نم ةريبك ةروصب دحي دق ليصافتلا نم ديزملا
 .ةددحم ةقيض تاللاجم

 :عوضوملا ةغايص ةداعإ - ؟

 ىلع عوضوملا قاطن نم جورخلا ةلحرملا هذه يف نيكراشملا نم بلطي

 نوكغكت دقف ديدج نس ةفلتخملا هبناوجو ةداعبأ ا١وددحي نأو دب فرع يذلا وحنلا

 .ىرخأ بناوج عوضوملل



 عوضوملا ةغايص ةداعإ امنإو ةلحرملا هذه يف لولح حارتقا بولطملا سيلو

 يف ةلئسألا هذه ةباتك بجيو عوضوملاب ةقلعتملا ةلئسألا حرط قيرط نع كلذو
 .عيمجلل حضاو ناكم

 :ينه ذدلا فصعلاو عادبإلا وج ةئيهت - "“

 يعادبإلا وجلل مهتئيهت ىلإ ينهذلا فصعلا ةسلج يف نوكراشملا جاتحي

 نع ةباجإلا ىلع نوكراشملا بردتي قئاقد سمخ يلاوح ةئيهتلا ةيلمع قرغتستو
 .لغشملا دئاق هيقلي رثكأ وأ لاوس

 :ينهذلا فقصعلا - <

 قيرط نع رايتخالا اهيلع عقو يتلا ةلئسألا وأ لاؤسلا ةباتكب لغشملا دئاق موقي

 نم بلطيو ةيناثلا ةلحرملا يف هيلإ لصوتلا حت يذلا حوضووملا ةغايص ةداعإ

 ةعرسب اهنفيودتب تاظحاللمملا بتاك موقي نأ ىلع ةيرحب مهراكفأ ميدقت نيكراشملا

 ىلسلست بسح راكفألا ميقرت عم عيمجلل زراب ناكم يف ةيقرو ةحول وأ ةروبسلا ىلع
 ةضورعملا راكفألاب لمأتلا ىلإ نيكراشملا وعدي نأ كلذ دعب دئاقلل نكميو ءاهدورو

 .اهنم ديزملا ديلوتو

 :ةركف برغأ ديدحت - ه

 نأ لغشملا دئاقل نكمي نيكراشملا ىدل بضني نأ راكفألا نيعم كشوي امدنع

 راكفألا نع اادعب اهرثكأو ةحورطملا راكفألا برغأ رايتخا ىلإ نيكراشملا وعدي

 ىلإ راكفألا هذه ليوحت نكمي فيك اوركفي نأ مهنم بلطيو عوضوملا نع ةدراولا
 ىلع نيكراشملا لغشملا دئاق ركشي ةسلجلا ءاهتنا دنعو ةديفم ةيلمع ةركف
 :ةديقملا مهتمه اسم

 :مييقتلا ةسلدج - 5

 يفو ءاهنم هذخأ نكمي ام ديدحتو راكفألا مييقت وه ةسلجلا هذه نم فدهلا

 نوكت بلاغلا يف نكلو ةياغلل ةحضاوو ةزراب ةديجلا راكفألا نوكت نايحألا ضعب

 نم تارشعلا طسو لمهت نأ ةداع ىشخنو اهديدحت بعصي ةنيفد ةديجلا راكفألا



 سس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ١

 ادبي يذلا يشامكنالا ريكفتلا نم اعون جاتحت مييقتلا ةيلمعو ةيمهأ لقألا راكفألا

 .ةديجلا ةلقلا ىلإ لصت ىتح اهصخليو راكفألا تارشعب

 : ىلإ راكفألا فينصت نكميو
 .ةرشابم قيبطتلل ةلباقو ةديفم راكفأ -

 وأ ثحبلا نم ديزم ىلإ جاتحت وأ ةرشابم قيبطتلل ةلباق ريغ اهنأ الإ ةديفم راكفأ -
 .ىرخآأ تاهج ةقفاوم

 .ةيلمع ريغو ةفيرط راكفأ -
 .ةانثتسم راكفأ -

 : ينهذلا فصعلا ةسلج تايلآ

 :اهنم ينهذلا فصعلا ةسلج ذيفنت اهب نكمي ةيلآ نم رثكأ كانه

 دنيوي اال ثسيعب ادحااو تقو يف نيكراشملا عيمج نس الماك حوبطوملا لانا
 .نيرشعلا ىلع مهددع

 :تابعومجم ىلإ مهميقت :قسسكميف' نيرشعلا يلع نيكراشملا ذذع دا 13 دج#

 تاعومجملا نم راكفألا عيمجت مث ء.عوضوملا لوانتب ةعومجم لك ةبلاطمو
 .ةرركملا راكفألا فذحتو

 لك فلكتو تاعرومجم ىلإ نيكراشملا ميسفقتو ءازجأ ىلإ عوضوملا ميسفت -*

 عيمج لكشتل تاعومجملا راكفأ عمجت مث عوضوملا نم ءزج لوانتب ةعومجم
 .عوضوملا ءازجأ
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 سداسلا لصفلا

 ةمدقتملا ادجولونكتلا مادختسا

 ايفارغجل ا ملعت يف ةيثحبل دلا تاراهملا ةدمنتل

 لمعلل مهدادعإو مهب طيحملا ملاعلا مهفل يقيقحلا دارفألا لخدم ايفارغجلا دعت

 .ىرخألا ةيساردلا داوملا نم اهريغ نع ًاريثك قوفتت اهتلعج - اعم عمتدملاو ةئيبلاب
 انايحأ يقيبطتلا بناجلا اهذاختاو ةيتايحلا رومألاب ايفارغجلا نارتقا نأ امك

 ةدعاسم ثيح نم «ةيوبرتلا فادهألل أقيقحت ةيملعلا تالاجملا رثكأ نم اهلعج

 ةيفيكو ضرألا حطس ىلع ةدوجوملا ةيفارغجلا رهاوظلا ةعباتمو مهف ىلع دارفألا

 افهم لماعتلا

 رمحاوظلا مظعم ىلع ترثأ ةقحالتملاو ةعيرسلا ةيجولونكتلاو ةيملعلا تاروطتلا نإ

 .ةريغص ةيرق - هعاستا ردق ىلع - ملاعلا تلعج امك ء«ةدوجوملا ةيرشبلاو ةيعيبطلا

 وحن صاخ لكشب ايفارغجلا سيردتو ماع لكشب ةيبرتلاب نومتهملا ىعس اذل
 يتلا ةيفارغجلا فراعملاو تامولعملاب ةفلتخملا ةيساردلا لحارملا يف بالطلا ديوزت

 اهدهشت يتلا ةيجولونكتلاو ةيملعلاو ةيعيبطلا تاريغتلا عم قفاوتلل مهلهؤت

 .البقتسمو ايلاح ةيرشبلا تاعمتجملا

 رصمعلا يف ةيفارغجلا فراعملاو تامولعملل عيرسلاو لئاهلا مخضتلا عمو

 مامتهالا ديفملا نم دعي مل - 1740112241017 66 تامولعملا رصع - يلاحلا

 ةدافتسالاو اهفيظوتب مامتهالا نود ةيفارغجلا فراعملاو تامولعملاب بالاطلا ديوزتب

 ينتلا ةيفارغجلا فراعملاو تامولعملاب بالطلا ديوزت بعصلا نم حبصأ لب ءاهنم

 بالطلا باسكإب مامتهالا ديفملا نم حبصأ مث نمو البقتسمو ايلاح اهنوجاتحي

 ةجلاعمو زيهجت نم مهنكمت يتلا ةيساسألا 0608:22م13 511115 ةيفا رغجلا تاراهملا

 ناشب ةيباجيإ تارارق ذاختا يف اهنم ةدافتسالاو اهفيظوتو ةيفارغجلا تامولعملا

 .ةيلبقتسملاو ةيلاحلا مهعاضوأ نيسحت



 بسسس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت

 ةيفارغجلا تاراهملا نم *عوءوهءطاطع 511115 ةيتحبلا تاراهملا دعتو
 مق نمو ةيفارغجلا تامولعملا ةجلاعمو باستكا ىلع بالطلا دعاست يتلا ةيساسألا

 ةمعباتمو مهفل بالطلل ةصرفلا ةحاتإو ايفارغجلا سيردتل ةيساسألا فادهألا قيقحت

 .ضرألا حطس ىلع ةدوجوملا ةيعيبطلا تاريغتلاو تارهاظلا

 : ةيثحبلا تاراهملا موهنم
 تفده ام ىلإ قافتا كانه نوكي داكي هنأ الإ ةيثحبلا تاراهملا تافيرعت تددعت

 :يلي ام اهنم يتلأو «ةيتحبلا تاراهملل ةفلتخملا بناوجلل حاضيإ نم هيلإ
 .ةيملع ةقيرطب ام ةلكشم لحل ةمزاللا تاراهملا -

 ثادحإل مهفلا ىلع متاق ناقتإ) رسيو ةلوهسب درفلا هيدؤي يكرحو ينهذ طاشن -
 .(ملعتلا

 يف داصتقاو فرصت نسحو ةقدبو مهف نع هيدؤي نأ درفلا ملعت يذلا لمعلا -
 ام ةلكشم لحل تاقفنلاو دهجلاو تقولا

 نم ريبك مك ةجلاعمو باستكال درفلا اهب موقي ةيساسألا تاءادألا ةعومجم -

 .لقأ ةينمز ةدم يفو ناقتإلا نم ةيلاع ةجردب تامولعملا

 ةجلاعمو زيهجتل رسيو ةءافكب درفلا اهب موقي يتلا ةيساسألا ةطشنألا ةعومجم -

 .ام ةلكشمب ةطبترملا تانايبلاو تامولعملا

 وأ تاوطخ ينعت اهنأ ظحاالُي ةيثحبلا تاراهملا موهفمل ةقباسلا تافيرعتلا نم

 ةطبترملا تا فايبلاو تامولعملا ةجلاعمو زيهجتل درفلا اهب موقي ةلسلستم تايلمع

 فوس درفلا اهيستكي امدنع تاراهملا هذه نأ عقوتملا نمف اذل «ههجاوت ام ةلكشمب

 ةطبترملا «تانايبللو تامولطعملا ةبلاعمدو زيهجت دنع هعبتي يذلا هكولس ىلع سكعنت

 .ةيمويلا ةايحلا يف هيجاوت يتلا اياضقلاو تالكشملا ةعومجمب

 ةطسشنألا نم ةذعومجما نم ةرايع ايناي ةيثهبلا تاراهملا فيرعت نكمي مث نمو

 ةيفارغجلا تانايبلاو تام طملا ةجلاعمو زبيهجتو عمجل درفلا اهب موقي يتلا ةيساسألا

 ةفانخملا رداسصملا ديدحتي أديت ”لاعفلا ملعتلا تادحإل مهفلا ىلع مئاق رسيو ةءافكب

 مساك رادسصإ] ميوقتب يهتنتو ام ةلكشمب ةطبترملا ةيفارغجلا تامولعملاو تانايبلل

 .ةلكشملا كلت لح يف تامولعملاو تانايبلا كلت ةيمهأ ىدم (ىلع



 ايفارغخجلا معلت ىف ةيدحبلا تاراهملا ةيمنتل ةمدقنملا ايجولونكتلا مادختتسا حسم

 : ايفارغجلا سيردت يف ةيتحبلا تاراهملا ةيمهأ
 سيردتب نيمتهملا نم ريثكلا نهذ ةريخألا تارتفلا يف ةيثحبلا تاراهملا تلغش

 رضاحلا لايجأ دادعإ يف اهفيظوت لجأ نم ةلصاوتم ادوهج لذبب اوماقو ءايفارغجلا
 :يتألا يف مهملا اهرودل كلذو أعم لبقتسملاو
 :يف ةلتمتملاو يفارغجلا ريكفتلل ةيرورضلا تاينفلاو راودألاب بالطلا دادمإ *

 .ةيفارغجلا تانايبلاو تامولعملا ىلع لوصحلا رداصم ىلع فرعتلا -

 .ام ةلكشمب ةطبترملا ةيفارغجلا تانايبلاو تامولعملا باستكاو عمج -

 اهمادخت سا ةلوهس حيتي لكشب ةيفارغجلا تانايبلاو تامولعملا ليجستو ميظنت -

 .ةيلبقتسملاو ةيلاحلا ةرتفلا يف اهليلحتو

 ىلع ةدوجوملا ةيرشبلاو ةيعيبطلا رهاوظلا ىلع فرعتلا يف بالطلا ةدعاسم *

 .ضرألا حطس

 ةيرشبلاو ةيعيبطلا رهاوظلا عم لماعتلل ةمزاللا تاراهملاب بالطلا دادمإ *

 .-ضرألا حطس ىلع ةدوجوملا

 نيسحت نأشب ةيباجيإ تارارق ذاختال ةمزاللا تامولعملاو تانايبلاب بالطلا دادمإ *

 .ةيلبقتسملاو ةيلاحلا مهعاضوأ

 تالكشملاو اياضقلا نأشب ةيعقاو تارارق حارتقا يف بالطلل ةصرفلا ةحاتإ *

 .ةيلودلاو ةيلحملا

 كلذو ايفارغجلا سيردتل ةيسيئرلا فادهألا دحأ ةيتحبلا تاراهملا دعت امك

 :ةيلاتلا بابسألل
 «:ةفلتخملا ةيملعلا تالاجملا يف ةكرتشملا رصانعلا يه ةيثحبلا تاراهملا -

 اذإف ءرخأ يملع عرف ىلإ يملع عرف نم اهملعت رثأ لاقتنا ةيناكمإ ىلإ ةفاضإلاب
 هديفت اهنأ لب ىرخأ ةدام يف اهمدختسي نأ عيطتسي هنإف ةدام يف درفلا اهبستكا

 .ةيمويلا هتايح يف
 ةسارد نيب لماكتلا ققحت اهنأ يف ايفارغجلا سيردت مدخت ةيثحبلا تاراهملا -

 ال ةيفارغجلا تامولعملا عمج ةراهم ًالثمف ةسردملا جراخو .لخاد ايفارغجلا

 ةحاتملا ةيفارغجلا رداصملا نم ةيفارغجلا تامولعملا عمج ىلع طقف رصتقت

 (ةسردملا جراخ) ةحاتملا رداصملا مادختسا ىلإ دتمت لب ءةسردملا راوسأ لخاد



 بسس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت

 مالعإلاو لاصتالا لئاسوو ةيراجلا ثادحألاو لزنملاو ةيلحملا ةئيبلا يف

 .ةفلتخملا

 يتلاو ايفارغجلا سيردت يف ةثيدحلا بيلاسألا نم ةيثحبلا تاراهملا سيردت -

 عمجو طيطختلا يف ةراهملا باستكاو يملعلا ثحبلا بيلاسأ ىلع بالطلا بردت
 اهريسفتو اهليلحتو اهميظنتو ام ةيفارغج ةرهاظب ةطبترملا تامولعملا

 .ةرهاظلا كلت لحو ةهجاومل ةيعقاو تاحرتقمو ماكحأب اهنم جورخلاو
 تاماجتالا ضعب ةيمنت ىلإ يدؤي اهيلع مهبيردتو ةيثحبلا تاراهملا بالطلا باسكإ -

 ءارو ةفماكلا بابسألاو للعلا نع ثحبلا «عالطتسالا بح لثم مهيدل ةبوغرملا

 .ايفارغجلا سيردتل ةيسيئرلا فادهألا دحأ ربتعي ام وهو ءام ةرهاظ ثودح

 ةيعيبطلا حمالملا ىلع فرعتلا ىلع طقف بالطلا دعاست ال ةيثحبلا تاراهملا -

 ريغت نع ةجتانلا تالكشملا عم يكذلا لعافتلاو لب ةطيحملا ةئيبلا يف ةيرشبلاو

 .نمزلا رورم عم حمالملا هذه

 رمألا ءايفارغجلا يف يتاذلا ملعتلا ىلع مهدعاسي ةيثحبلا تاراهملا بالطلا باسكإ -

 ةفرعملا هدهشت يذلا لتاهلا مخضتلا عم قفاوتلا ىلع طقف مهدعاسي ال يذلا

 ةيبرتلا فادهأ نم اضيأ ربتعي ام وهو ءاهتعانصو لب يلاحلا تقولا يف ةيفارغجلا

 .ةيلبقتسملاو ةيلاحلا ةرتفلا يف صاخ هجوب ايفارغجلا سيردتو ماع هجوب

 :اهنأ ىلإ عجري ايفارغجلا سيردت يف ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت ةيمهأ نإف انه نمو
 . ايفارغجلا سيردت فادهأ قيقحت ىلع لمعت -

 .٠ ريكفتلا يف يملعلا بولسألا ةيمنت ىلع دعاست -

 . ةبوغرملا تاهاجتالا ضعب بالطلا ىدل معدت -

 . تالكشملاو اياضقلا ةسارد يف عمتجملاو ةسردملا طبرت -

 .لمعلا قوسو ةيلمعلاو ةينهملا ةايحلل بالطلا ةئيهت ىلع لمعت -

 : ايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا صئاصخ

 موهفملا نم لكب طبترت ءةزيمم صئاصخ ايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملل

 يف ام نأ ثيح ءايفارغجلا سيردتل رصاعملا موهفملاو يقارغجلا ركفلل رصاعملا
 دمتعت امنإ تايرظن وأ نيناوقو ئدابمو راكفأو قئاقحو ميهافم نم ايفا رغجلا ةدام

 رقكفلا نإ امك ءيفارغجلا رقكفلا ةقيرط ةباثمب يه يتلا ةيثحبلا تاراهملا ىلع



 نفي ايفارغجلا معلت ىف ةيثحبلا تاراهملا ةيمنتل ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختسا سس

 نع فشكلل مئاد يناسنإ دهجو «ةياهن هل سيل لاؤسو ةقيرطو ةدام يفارغجلا

 رضاحلاو يضاملا يف ةيفارغجلا تارهاظلا ثودح ىلإ تدأ يتلا للعلاو بابسألا

 كاردإو تارهالفلا هذه ليلحتو لبقتسملا يف اهثودح نكمي يتلا تارهاظلاب ؤبنتلاو

 .اهنيب تانراقملا لمعو تاقالعلا

 دعت اهنأ ايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا اهب زاتمت يتلا صئاصخلا مهأ نم اذل

 ةايحلا يف ةيفارغجلا تالكشملاو تارهاظلا عم لعافتلل ةرشابملا تايلمعلا نم

 نمام لمع ءارجإ يف ةلوهسلاو ةقدلا ينعت ةراهملا نأ ساسأ ىلع «ةيمويلا

 ةعرسلا نم ةجردب ةنيعم ةيلمعب مايقلا ىلع ةردقلا يه وأ ءام فقوم يف لامعألا

 .فيلاكتلاو دهجلاو تقولا يف داصتقالا عم نامألاو ناقتإلاو

 يلقعلاو يكرحلا كولسلا بناوج ايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا نمضتت امك

 :يلي امك كلذو ةراهملا عونل ًاعبت يعامتجالاو
 ريسفتو ليلحت ءاهديدحت «ةيفارغجلا تامولعملا رداصم ىلع فرعتلا تاراهم -

 ماكحأ رادصإو ام ةيضق وأ ةلكشمب ةطبترملا ةيفارغجلا تامولعملا ميوقتو

 .يلقعلا بناجلا اهيلع بلغي اهنأشب

 ةكرحلا بناج اهيلع بلغي ةيفارغجلا تامولعملا ليجستو ميظنت ءعمج تاراهم -

 اهفينصتو تامولعملا ىلع لوصحلل ةفلتخملا رداصملا مادختسا ثيح نم

 .اهليجستو اهبيوبتو

 تتيح نم يعامتجالا بناجلا اهيلع بلغي ةيفارغجلا تامولعملا ضرع ةراهم -

 دارفقألا ىوتسمو ةعيبط ءوض يف تامولعملا ضرع ةقيرطو بولسأ ديدحت

 .ايفا رغجلا يف ةيثحبلا تاعورشملا م جئاتنب نيمتهملا

 نم ينادجولا بناجلا نم تاهاجتالاو تادادعتسالا ةيثحبلا تاراهملا نمضتت امك

 نمو ءاهلحل يعسلاو ام ةلكشم وأ ةيضقب رثأتلل بالطلا تاهاجتاو تادادعتسا ثيح

 ةيجولونكتلا بيلاسألاو رداصملا مادخت سا نم بالطلا تاهاجتاو تادادعتسا ثيح

 .ةلكشملا وأ ةيضقلا كلتب ةطبترملا تانايبلاو تامولعملا ةجلاعمو زيهجت يف ةثيدحلا

 بيردت نكمي ةيكولس تاءادأ الإ يه ام ةيثحبلا تاراهملا نأ حضتي انه نمو

 ريكفتلا ىلع مهتردق ةدايزو مهيدل ةيملعلا ةقيرطلا ةيمنت دصقب اهيلع بالطلا

 يفارغجلا ريكفتلاو «ةيمويلا مهتايح يف مهفداصت يتلا تالكشملا ةهجاومل يفارغجلا

 فادهأ نم خغوصم فده درجم نوكي نأ نم الدب ةقيقح حبصي ةقيرطلا هذهيب
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 بيردت نكمي ةفلتخم ةيكولس تاراهم ىلإ هتمجرت نكمي ثيح ءايفارغجلا سيرد

 .اهيف مهومن سايقو اهيلع بالطلا
 :ايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا نأ قباسلا ضرعلا نم صلختسنو
 .يراهملا نوكملا نم يعامتجاللاو يلقعلاو يكرحلا كولسلا يروحت -

 .ينادجولا نوكملا نم تاهاجتالاو تادادعتسالا يوحت -
 .اهيف مهومن ىوتسم ديدحتو اهيلع بالطلا بيردتو ةيكولس فادهأ ىلإ اهتمجرت نكمي -

 هس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيودق

 : ايفارغجلا ميلعت يف ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت ةيفيك
 عونتو ددعت ىلإ ايفارغجلا ملعتو ميلعت لاجم يف نيثحابلاو نيركفملا نعي ذكأ

 :اهمهأ نم ايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت بيلاسأ

 : ةيسردملا ةبتكملا مادختسا-أ
 يف بالطلا ىلع بعصلا نم حبصأ «؛«تامولعملل فعاضتملاو عيرسلا ومنلا عم

 ةنمضتملا ميهافملاو قئاقحلاو تامولعملا لك ظفحو ةعباتم ةيساردلا لحارملا فلتخم
 ةديدج لئا سوو بيلاسأ مادختسا بلطتي يذلا رمألا «مهيلإ ةمدقملا ةيساردلا داوملا يف
 يف اهنم ماهلا فيظوتو ةديدجلا تامولعملاو تانايبلا ةعانصو ةعباتم ةصرف مهل حيتت
 .ةيمويلا ةايحلا يف مههجاوت يتلا تالكشملاو اياضقلا ضعب لح

 ةصرفلا بالطلل حيتت يتلا ةماهلا لئاسولا نم ةيسردملا ةبتكملا 5577
 نيب دوجوملا كلت نم ًاعاستاو قمع رثكأ - ةعونتم ةيفارغج رداصم مادختسال
 ةلكشمب ةطبترملا ةيفارغجلا تامولعملا ىلع لوصحلل - يسردملا باتكلا تايط

 تامولعملا ضعب فينصتو عمجو ديدحتب بالطلا فيلكت نم لعجي يذلا رمألا ءام
 ةماهلا ةطشنألا نم دعُي ام ةلكشمب ةطبترملاو ةبتكملا لخاد ةحاتملا ةيفارغجلا

 ىلع مهبردت امك ءايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا ةسرامم ىلع بالطلا بيردتل
 .ةلكشملا هذهب ةطبترملا تانايبلاو تامولعملا ةجلاعمو زيهجتو داجيإ ةيفيك

 ةيتحبلا تاراهملا ةيمنت يف ًالاعفو ًازراب ارود ةبتكملل لعجي يذلا رمألا
 اهعمجو ةيفارغجلا تامولعملل ةفلتخملا رداصملا ىلع فرعتلا ثيح نم «بالطلل



 ايفارغججلا معلت ىف ةيثحبلا تاراهملا ةيمسأ ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسما تس

 ذاختا ىلإ لوصولا يف اهمادختساو لب ءاهضرعو اهليجستو اهميظنتو اهباستكاو
 .ةيمويلا ةايحلا يف تالكشملاو اياضقلا ضعب هاجت ةيعقاو تارارق

 : ةقييضرألا ةركلا جذامنو ظئارخلا مادختسا - ب

 نيسرادلاو بالطلا ديوزت ىلع ةيضرألا ةركلا جذامنو طئارخلا لمعت

 نيدايم يف اهفقيبطت وأ اهفيظوت نكمي يتلا ةمهملا ةيثحبلا تاراهملاو فراعملاب

 تامولعملا وأ تانايبلا نم ةصاخ عاونأ نع ثحبلا لهست ثيح «ةيمويلا ةايحلا
 : ب قلعتت يتلا ةفلتخملا

 غلبت مك ؟ملاعلا يف ناكسلاب اماحدزا ندملا رثكأ عقت نيأ :لثم عقوملاو ناكملا
 ؟يرحب لحاس برقأ نيبو ايسأ ةراق يف ًالغوت ندملا رثكأ نيب ةفاسملا

 رثكأ دجوت نيأو ؟يبرعلا نطولا يف ةيلبج ةمق ىلعأ دجوت نيأ :لثم ةيعيبطلا ةئيبلا
 ؟يبرعلا نطولا يف رحبلا حطس ىوتسم نع اضافخنا قطانملا

 ةيمهأ وذ سيوسلا ةانق عقوم ربتعُي اذامل :لثم ةيعيبطلا ةئيبلل مهمادختساو ناكسلا

 يبرعلا نطولا راطقأ نم رطق يأف احجان اعرازم تنك ول ؟ةريبك ةيجيتارتسا
 ؟اذاملو ؟هيف شيعت نأ راتخت

 يف صخلتت ةريبك ةيمهأ اهل ةيضرألا ةركلا جذامنو طئارخلا مادختسا نأ امك

 ١ :ىلع باللطلا دعاست اهنأ

 .برق نع ةظحالالملا -

 .ىرخألا لتاسولا قيرط نع اهنوكردي ال دق يتلا تاقالعلا نم ديدعلا مهف -

 .ةيلودلاو ةيلحملا تائيبلا مهف ىلع مهعيجشت -
 .ةيراجلا ثادحألا ةعباتم -

 .ديفملا حرملاو ةيلستلا نم وج داجيإ -

 .ةبسانم ةفيظو وأ ةنهم رايتخا -
 عمج يف ةيضرألا ةركلا جذامنو طئارخلا مادختساب بالطلا فيلكت دعُي مث نمو

 عمتجم وأ ام ميلقإب ةطبترملا - ةيفارغجلا تامولعملا ضعب ميوقتو ضرعو ريسفتو
 عورشم ةماقإل مئالم عقوم رايتخا وأ ةديدج ةنيدم ةماقإل بسانم عقوم رايتخاك ءام

 ةيثحبلا تاراهمللا ةيمنتل ةماهلا بيلاسألاو لخادملا نم - اهريغو ديدج يعانص



 “١ ةمدقحلا ايجولونكعلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت (  ”

 ىتح اهعمجو ةيفارغجلا تامولعملل بسانملا ردصملا ديدخحت نم اءدب بالطلا ىدل

 ٠ 9 ١ 2 .اهيلع ةيعقاو تارارق ذاختاو ماكحأ رادصإ

 ةيناببلا موسرلاو ةيئاصحإلا لوادجلا مادختسا -ج
 اهل ءمهافتلل ةصصاخ ةغل ا تقؤولا يف ةينايبلا موسرلاو لوادجلا ل

 ةيددع تاققالع حيضوتو تانايبو تايئاصحإ :ضرع يف اهتيمهأو اهتلالدو :اهانعم

 يف لوخدلا نود اهنومضم مهفي نأ اهاري نم ىلع لهسي ؛ةقيقد ةددحم  ةروصب
 ةيمهأ اهل لعج يذلا رمألا ءاهروصت يتلا تاعوضوملل ةقيقدلا ةينفلا ليصافتلا

 :ىئلع بالطلا ةدعاسم ثيح نم ةيساردلا تاررقملا ةسارد يف ةريبك

 ء.ام ةلكشم لحل ةمزاللا تامولعملاو تانايبلا عمجو ديدحت ١-

 اياضقلا ضعب هاجت ةيعقاو تارارق ذاختا مث نمو ةيناكملا تاقالعلا مهف -

 .ةيلودلاو ةيلحملا

 بابسألا مهفو ديدحت اهاري نم ىلع لهسي لكش يف تامولعملاو تانايبلا ميظنت -

 .ام ةرهاظ ثودح ىلع ةبترتملا جئاتنلاو

 لدعمو ديلاوملا لدعم نيب ةقالعلا لثم رثكأ وأ نيريغتم نيب ةقالعلا ضرع -4

 .ةنيعم ةينمز ةرتف يف تايفولا

 يف - ةينايبلا موسرلاو ةيئاصحإلا لوادجلا مادختسا نم لعجي يذلا رمألا

 ةسستقل [نيتفاش الخدم - ةصاخ ةفصب ايفارغجلاو ةماع ةفصب ةيساردلا .داوملا ميدقت

 تانايبلا ريسفتو ةمجرتو ةءارق ثيح نم ايفارغجلا يف ةيثحبلا بالطلا تاراهم

 اهصضرعو اهليجستو اهميظنتو اهبيترت ةداعإو ءاهنمضتت يتلا ةيفارغجلا تامولعملاو

 .لبقتسملا يف ةيفارغجلا تارهاظلا ضعب ثودحب ؤوبنتلاو جاتنتسالا يف اهمادختساو

 : ةبكئارغجلا ربراقتلا دادعإ- د

 ةعبتملا لخادملا مهأ نم (2608:2©2م11© 126م5+01 ةيفارغجلا ريراقتلا ةباتك دعت

 :ةيثحبلا تاراهملا ةسرامم ىلع ةيساردلا لحارملا فلتخم يف بالطلا بيردت يف
 ةفلتخملا رداصملا ىلع فرعتلا نم يفارغجلا ريرفتلا دادعإ هنمضتي امل كلذو

 «0 2ع,105 ت المولعملا ذه عمجو «ةيمهأ اهرثكأ 40«12© ديدحتو تامولعملل

 اههدادعإو «18ع1:7/1512ع اهحيقنتو :12121465 ةدوسملا ةباتكو :«2012522121264 اهميظنتو

 ريرفتلا دادعإو «ةعابطلا 27004620188 تافورب حيحصتو «ةعابطلل 8



 ١ ايفارغبلا معلت ىف ةيثحبلا تاراهملا :ةيمدتل ةمدقتملا ايج ولونكتلا.مادخختسا سس

 ةيفارغج ريراقت دادعإب بالطلا قيلكت لعجي يذلا رمألا .151121126501+ يئاهنلا
 يبلع بالطللا بيردتل ةماهلا لخادملا نم ةيتايحلا : :اياضفلا .دحأ لوح ةرصتخم

 ا .ةفلتخملا ةيساردلا .لحارملا َنِف ةيثحبلا تاراهملا .باستكا

 | : ةريصقلا ةيثحبلا تاعورشملا -ه

 كلا ١ ارواب كرولا مو يس يو ا

 ةمهملا ةعيبط بسح - ةريبك وأ ةريغص تاعومجُم ىلإ بالطلا :ميسقت ئلع ةيثحبلا

 تاعومجملا ةيقب نم اهريغ نع ةقلتخم ةيثحب ةمهم ءادأب ةعومجم لك فلكتو -

 ' .ةددحم ةينمز ةرتف يفو

 يتلا ةيعيبطلا صئاصخلا نع يثحب عورشم دادعإب ةعومجم لك فلكت ن أك
 ةيقب ىلع ينثحبلا اهعور شم ضرعب ةعومجم لك موقت مث ءام ةلود اهب زيمتت

 يف بالطلل حيتي يذلا رمألا «ةديدج ةيثحب ماهمب بالطلا قيلكت متي مث ءتاعومجملا
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 : ةبيناديملا ةساردلا-و

 ةيمنتل ةماهلا لخادملا دحأ 7 1610:7011 يناديملا لمعلا وأ ةيناديملا ةساردلا دعت
 اهلالخ بالخطلا موقي ثيح «ةيفارغجلا تاررقملا ةسارد لالخ ةيثحبلا تاراهملا

 .ايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا بالطلا باسكإ يف دعاست يتلا ةطشنألا نم ةعومجمب
 روصلا طاقتلا ةيناديملا ةساردلا لالخ بالطلا اهب موقي يتلا ةطشنألا مهأ نمو

 عم ةيصخشلا تالباقملا ضعب ءارجإو ةيفا رغجلا تاظحاللملا ليجستو ةيفارغ وتوفلا

 باسكإ ىلع اهلمجم يف لمعت ؛«تانيعلا عمجو ةماعلا تايصخشلاو نينطاوملا

 ىلع لوصحلا رداصم ديدحت ثيح نم ايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا بالطلا

 تامولعملا عمج يف رداصملا هذه مادختساو ؛ةطيحملا ةيلحملا ةئيبلا نم تامولعملا

 ظ .مهنيب اميف اهلقنو اهلدابتو اهريسفتو اهميظنتو اهليجستو
 ةقباسلا بيلاسألاو لخادملا مادختسا ةيمهأ نم مغرلا ىلع و قبس ام ءوض يف

 اهتاناكمإ نأ الإ ءايفارغجلا ةسارد يف بالطلا ىدل ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت يف

 ءايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا باستكا يف مهل ةصرفلا ةحاتإ يف ايبسن ةدودحم



 سس ةمدقملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساربدلا سيردت

 اهقيدحت ةبوعص بناج ىلإ اهنمضتت يتلا تامولعملا ةيدودحم ثيح نم كلذو

 تامولعملا هذه ىلإ لوصولا يف بالطلا امهجاتحي نيذللا نيريبكلا دهجلاو تقولاو

 ربع مهئيب اميف اهلدابتو اهلقنو اهضرعو اهليجستو اهميظنتو اهليلحتو اهعمجو
 بيلاسأ نع ثحبلا متحي يذلا رمألا «ةيديلقتلا بيلاسألا مادختساب ةليوط تافاسم

 تاراهملا باستكا يف بالطلا مامأ صرفلا نم ديدعلا ةحاتإ ىلع ةرداق ةديدج

 .ايفا رغجلا يف ةيثحبلا
 نيزخت ىلع ةرداقلا ةثيدحلا بيلاسألا مهأ دحأ ةمدقتملا ايجولونكتلا دعّتو

 ةينمز ةرتف يف ةلوهسو رسيب تامولعملا نم ةلئاه تايمك لقنو ثبو عاجرتساو

 لئاسولا اهقيقحت نع تزجع يتلا ةيميلعتلا فادهألا نم ديدعلا قيقحت مث نمو ؛لقأ
 ْ .ىرخألا ةيديلقتلا بيلاسألاو

 : ايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا

 ةمدقتملا ايجولونكتلا عم ايفارغجلا يف ةيثحبلا تاراهملا صئاصخو ةعيبط قفتت
 25101118 نيزخت «(00128ع زايمرت «(0135512912 فيهينصت ةلوهس ثيح نم

 ةدافتسالاو (]111122100 اهفيظوتو تامولعملا 7722546: لقن «1]12861602 عاجرتسا

 يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا ةيمهأب رشبي يذلا رمألا ةيتايحلا فقاوملا يف اهنم

 :ةيلاتلا بناوجلا يف كلذ حيضوت نكميو «ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت

 : ةبيثحبلا تارواهملا ةبمنت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا ةبمجأ

 اهتلعج يتلا ةثيدحلا تاقيبطتلاو تاودألا نم ديدعلا ةمدقتملا ايجولونكتلا كلتمت

 نم ريبك رادقم ةجلاعمو زيهجت يف ةيرشبلا تاعمتجملل ةصرفلا ةحاتإ ىلع ةرداق

 نم اذه مايألا نم ام موي يف ةبسانم تناك يتلا ةيصخشلا دوهجلا قوفت تامولعملا

 جاتنإ يف زراب رود مهل نوكي نأ نم دارفألا تنكم ىرخأ ةيحان نمو ةيحان
 .ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تاروطتلا تاريغتلاو بسانتت ةديدج تامولعم

 ايفارغجلا سيردتو ماع لكشب ةيبرتلا ىلع نومئاقلاو نومتهملا ىعس انه نم
 تاراهملا بالطلا باسكإ يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا وحن صاخ لكشب

 :ةيثحانلا
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 ايفارغملا معلت ىف ةيثحبلا تاراهملا ةيمنتل ةمدقملا ايجولونكتلا مادخختسا تسسسس

 - ةريخألا تاونسلا يف تيرجأ يتلا ثوحبلاو تاساردلا ضعب جئاتن تحضوأ

 - ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا ةيمهأ ىلع فرعتلا فدهب
 يتلا تاتاكمإلا و تاردقلا نم ديدعلا ةمدقتملا ايجولونكتلا تاقيبطتو تاودأل نأ ىلإ

 اهمادختسا نم لعجي يذلا رمألا «ةيثحبلا تاراهملا ةميبطو صئانصخو بسانتت
 :تاناكمإلا هذه نمو ءاماه أرمأ تاراهملا هذه ةيمنت يف اهفيظوتو

 تامولعملا نم ةلئاه تايمك لقنو عاجرتساو نيزختو ليلحت ىلع ةردقلا -

 ليج دادعإ يف مهسُي يذلا رمألا :ءلقأ ةينمز ةرتف يف ةلوهسو رسيب ةيفارغجلا

 يف ةيثحبلا تاراهملاو ماع لكسشب يفارغجلا ريكفتلا تاراهم هيدل رفاوتت
 .صاخ لكشب ايفارغجلا

 ةيجولونكتلا ةغبصلاب ةيلبقتسملاو ةيلاحلإ بالطلا ةطشنأ مظعم غبص ىلع ةردقلا -
 روصلا مادخت سا تاراهم «ةيثحبلا تاراهملا «ةيلقعلا تاراهملا ةسرامم يف
 مهلعافت وحن ةيباجيإ روصبو سكعني يذلا رمألا ءطئارخلا ةءارق تاراهمو
 .ةيعامتجا تالكشمو ةيفارغج تارهاظ نم هب امو «مهب طيحملا عمتجملاب

 يتلا ةيفارغجلا تامولعملاو تانايبلا ثيدحتو فذحو ةفاضإ يف ةقئافلا ةنورملا -
 تاراهملاب بالطلا باسكإ ىلع ةرداق ةيميلعت ةادأ اهنم لعجي يذلا رمألا ءاهنمضتت
 .يفرعملا راجفنالا رصع اهدهشي يتلا تايدحتلا ةهجاومل مهلهؤت يتلا ةيثحبلا

 - ينورتكلإلا ديربلا - تانايبلا دعاوق) ةمدقتملا ايجولونكتلا تاقيبطت عونتو ددعت -
 - سنرفنوكيلتلاو - سنرفنوكويديفلا - ةددعتملا طئاسولا - تنرتنإلا ةكبش
 . لئتاسولا يف حاتت ال ةيميلعت صئاصخ كلتمت اهلعج (اهريغو ةينايبلا موسرلاو
 ةيمنت يف .مهست «ةبصخ ةيميلعت ةئيب ريفوت ثيح نم ءىرخألا ةيميلعتلا بيلاسألاو
 .اهوحن مهمامتها ةراثإو بذجو بالطلا ىدل ايفارغجلا يف ةيثحبلا ثاراهملا

 ظ :ةيبثمبلا تاواعملا ةيمنت يف ةمدقتملا اهجولونكتلا مادختسا دئاوفت

 زربت يتلا تازيمملاو صئاصخلا نم ديدعلا كلتمت ةمدقتملا ايجولونكتلا نأ
 :اهمهأ نم يتلاو ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت يف اهمادختسا ةدئافو ةيمهأ

 .تامولعملاو تانايبلا ةجلاعمو زيهجت يف ةقتافلا ةعأ

 تانايبلا 262006 زيمرت كفو ©0046 زيمرت يف اهجهتنت يتلا ةيكذلا ةقي



 بسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ١

 ةروصلا ىلإ صنلا نم ةفلتخملا اهلاكشأ. نيب تانايبلا ليوحت ىلع ةقئافلا ةردقلا -

 .ينايبلا مسرلا ىلإ ةلداعملا نمو صنلا ىلإ توصلا .نمو

 مادختسا نم لعجت يتلا تازيمملاو صئاصخلا نم نأ ضعبلا ىريو
 :يتآلا ةريبك ةدئاف ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا

 :ةنواكتمد اينورتكلإ - نكامألا لك لعجت ايجولونكتلا ف :تافاسملا صيلقت - ١

 تامولعملا نم الئاه امجح بعوتست ت يتلا نيزخت لئاسو حيتت :ناكملا صيلقت --١؟

 .ةلوهسو رسيب اهيلإ لوصولا نكمي يتلا ةنزخملا

 .يجولونكت روطت لك عم ةباجتسالل بولطملا تقولا صقانتي فوس :تقولا صيلقت -

 مدخت سملا نيب رواحتلاو لعافتلا ثودح ةجيتن :ةلآلا عم ةيركفلا ماهملا ماستقا -4
 " .ماظنلاو

 تامولعملا مظن عم ليوط تقول لعافتلا نإ ثيح :ةديدج ةيركف ةينورتكلإ ةئيب -ه

 ةقيرطلا .سفنبو امامت «ةيركفلا انتايكولس ليكشت يف مهسي فوس «لبقتسملا يف

 .انل ةبسنلاب حيورتلاو هيفرتلا ت تقو ليكشتب نويزفيلتلا اهب ماق يتلا

 .اهيلإ لوصولا نكمي يتلا تامولعملا نم لئاهلا مكلا يف ًايلج كلذ رهظيو :نيزختلا -5
 ةعيرسلا ةجلاعملا ةمدقتملا ايجولونكتلا مادخت سا حيتي ثيح :ةجلاعملا --'

 مايقلا نكمي يا (ةفطحملا 3 ونألا نم) تايلمعلا ددعب كلذ سايقو تامولعملل

 22 .نمزلا نم ةدحو لالخ اهب
 متي يتلا تامولعملا ةيمكب اهسايق نكمي يتلا 032614 ةيناكمإلا وأ ةءافكلا :لقنلا -

 .اهربع تامولعملا لاسرإ متي يتلا ةفاسملا رادقمو ددحم تقو يف اهلاسرإ

 0 :يلي امب هنع ريمي اذهو ةعانع5 ةيقوثوملا نم ردق ربكأ قيقحت -84

 .ءاطخأ © د اهلقن وأ اهتجلاعم و | اهنازتخا نكمي يتلا تامولعملا امو رادقم امو

 ' ؛ةيثحنبلا كاراهملا ةيمنت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا ةطشنأ
 سيردتلا قر لادبت ساب منيلعتلا يف ةثيدحلا تاحيرصتلا نم ديدعلا تدان

 ةنيردلق نوكيا ”ايحب «بالظلا طانشن ىلع ةئتاق ةيسيردت بيلاسأو قرطب ةيديلقتلا

 مكث نمو «هتسازد ددصب مه يذلا لمعلل تاططخمو جذامن مهسفنأب اودعي نأ ىلع

 ماجا يك او لمعلا ىلع نورداق مهنأب رشبي فوس لمعلا اذهب مهمايق نإف



 ا سمسا ١ - ايفارغخلا معلت ىف ةيثحبلا تاراهملا ةيمنتل ةمدقتملا ايجولونكتلا,مادخ سبا تس

 رداقلا طغشنلا لق ا ا هذه .تعد امك“ :مهب طيحملا

 ظ ظ .رسيّمو دشرم ؛هجومك لمعلا ىلع
 محطيننمموأ ©مادمءأ] ةيعامتجالا تاساردلل ىكيرمألا  يموقلا نيلحسلا فداك امك

 ايفارغجلا ملعتو ميلعت بيلاسأ رييغت ىلإ ةسام ةجاح دوجوب 041456 50013 65

 نم اهريغو 5زندن]ج(150 ةأاكاحملاو 291-12016جربادع راودألا بعل لمشت ثيحب

 ىلإ اهادعتت لب ةبحاصملا تابيتكلا مادختسا درجم ىلع رصتقت ال يتلا ةطشنألا

 ليلحتو عمج نم ةيثحبلا تاراهملا باستكا يف ةصرفلا بالطلل حيتت يتلا ةطشنألا

 .تارارقلا ذاختاو تالكشملا لح يف اهمادختساو ةيفارغجلا تامولعملا ريسفتو

 مهأ دحأ ةعونتملاو ةددعتملا اهتاقيبطتو اهتاودأب ةمذقتملا ايجولونكتلا دعتو
 تامولعملا نم ةلئاه تايمك لقنو ثبو عاجرتساو نيزخت ىلع ةرداقلا تاثدحتسملا

 يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا نم لعجي يذلا رمألا «ةقئاف ةعرسو ةلوهس يف

 بيلاسألا مهأ نم صاخ لكشب ايفارغجلاو ماع لكشب ةيعامتجالا تاساردلا لوصف
 ةطشنألا نم ديدعلاب مايقلا يف ةصرفلا بالطلل حيتت دق يتلا ةلاعفلا لخادملا و
 .ةيثحبلا مهتاراهم ةيمنت نم مهنكمت يتلا ةيميلعتلا

 يف ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا ةطشنأ نمو

 :يلي ام ايفا رغجلا

 ١- 21عجبو 2:2020ءدو( رابخألا ةعاذإ :

 ةبيغامجالا تاساردلا ملعتو ميلعت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا لاخدإل ةلواحمك
 ثادحألا لخدم مادختساب نيملعملا دحأ ماق ةصاخ ةفصب ايفارغجلاو ةماع ةفصب

 ةمدقتملا .ايجولونكتلا لاخدإ هلالخ نم نكمي اثيدح الخدم هرابتعاب ةيراجلا ةيملاعلا

 ةينفا وكلا تاررفملا سيرت يف

 تاساردلا يملعم دحأ ماق بالطلل يمبلعت بولسأك لخدملا اذه ةش'يسعلو '
 تاودأ ضعب ؛ مادختسا ىلع هنبالط بيزدتو فيرعتب هسيردت ةيادب يف ةيعامتجالا

 ةيمقرلا ويديفلا تاريماك - © 0 موواد:ء# نرتويبمكلا) لثم ةطدقتملا ايجولونكتلا تاقيبطتو
 ةيئوضلا تاحاسملا - 761601510925 نويزفيلتلا ةزهجأ - 11جن:8] 71م0 25

 ضووعلا جماربو > 240161536018 6045]210 ةددعتملا طئاسولا ضورع - مم 9
 ثادحألا ضعب رابخأ ةعاذإ يف (10860©: تنرتنإلا - 2ءعوهم هنود 50806



 حس ةمدقملا ايجولونكتلا مادختتساو ةيعامتجالا تاساودلا سيرد 1اس

 يف تاقيبطتلاو تاودألا مادخت سا ةيفيك ىلإ مهب لقتنا مث «ةقباسلا ةيملاعلا ةيفارغجلا
 | .ةيراجلا ةيملاغلا ةيفارغجلا ثادحألاب ةطبتزملا ةيفارغجلا تامولعملا:ىلع لوصحلا.

 دادعإب ةعومجم لك فلكت «(بالط 4) تاعومجم ىلإ هبالط ميسقتب ماق مث 00

 نم ةيضق وأ ام عوضومب ةطبترملا ةيفارغجلا ثادحألا ضعب ضرغت عورشم 5

 ةعومجم لك راتخت نأ مهيلع حرتقأو «ةيراجلا ةيملاعلا ةيفارغجلا .ثادحألاو اياضقلا
 تنرتنإ طخ هيدل نممو رتويبمكلا مادختسا يف ةيلاع ةءافك وذ وه نمم ًأدئاق اهل

 موي لك عالطإلاب مهرودب ةعومجملا ءاضعأ يقاب موقي نيح يف «هلزنم يف حاتم
 .ةيملاعلا رابخألا تاكبشو جمارب نم اهريغو ©7371 رابخألا ةكبش ىلع

 اذهب ةطبترملا رابخألا صصق ةعومجملا دئاق ىلإ نو رضحي ءاضعألا نأ يأ
 مث «ةيرابخإ ضورع لمع يف رابخألا هذه مادختسا لكك ةعومجملا ررقت مث «مويلا
 تنرتسنإلا لمعم ىلإ عوبسأ لك نم ءاعبرألا موي يف ةعومجملا بالط بهذي

 ةئكيدح ةيفاضإ تامولعم ىلع تديصجلا كلذو ةيميلعتلا لئاسولا زكرم يف حاتملا
 .ةيرابخألا مهضورع ميعدتل

 :نارخآلا نانشذثالا موقي نيح يف ثحبلا ةلصاومب ءاضعألا نم نانثا موقي مث

 ءاهتنا درجمبو ء(ىرخأ ضورع جمارب يأ وأ) 20:6ع250وذ56 ضورع دادعإب
 مادختساب نوموقي 20:0/6:2010( ضرع لكش يف مهعورشم دادعإ نم ةعومجملا

 كل يف 12262 5ط0ني تانتايبلا ضراع ةيئوضلا ةحساملاو ةيمقرلا ويديفلا تاريماك

 ظ .يساردلا لصفلا يف مهتالمز ةيقب ىلع مهعورشم ضرع

 ْ ضربعو دادعإ يف ةعومجم لك اهب رمت يتلا لحارملا لك يف ملعملا مزتليو

 ٠ .ريسيتلاو داشرإلا رودب يرابخإلا عورشملا

 اوفرعت دق بالطلا نكي مقتذامو لع اهعورشم درو ةعوتجم لك ذاك باهي

 ايجولونكتلا تاقيبطتو تاودأ) ةيفارغجلا تامولمعملل ةفلتخملا رداصملا ىلع

 ءمهعورشمب ةطبترملا ةيقارغجلا تامولعملا عمج يف اهمادختسا ةيفيكو (ةمدقتملا

 تاراهم اوبستكا دق نونوكي امك «تامولعملا هذه ضرعو ليجستو ليلحتو ميظنتو

 .ةفلتخملا ةتيايحلا ةطشنألا يف رداصملا هذه فيظوتو مادختسا

 الا راطقألا ربع لاحرتلاو رفسلا -؟
 ىلإ ةيبنجألا ل

  مايقلل طيطختلا ةعومجم لك ىلعو «بالط (©) ةعومجم لك ماوق تاعومجم



 ةنيفارغجلا تان مولعملا نع اهيف ثحبلا ءارجإو «ةيبنجألا راطقألا دحأ ىلإ ةلحرب

 اقبسم او_ططخي نأ .بالطلا ىتعو «ةساردلا عوضوم ةيساردلا ةدحولاب ةطبترملا

 هذه اهيلإ ةنهجتملا راطقألا ةيئاوشع ةروصب اوراتخي نأو ءتالحرلا مذهب مايقلل

 ىلإ ةجاح يف مه يتلا ةيفارغجلا تالاجملا اقبسم !وررقي نأ مهيلعو ءتالحرلا

 - ءايملا - ءاذغلا - ةغللا - ةيكرمجنا .موصرلا لثم) اهنع ةيفارغج تامولعم عمج
 .مهتالحر لالخ اهوفداصي نأ لمتحملا نم يتلاو (اهريغو ...خانُملا ٍةلاح ْ

 اهيلإ نيهجتملا - راطقألاب ةطبترملا ةيفارغجلا تامولعملا ىلع بالطلا لصحيو
 تايجمربلا مادخت سا لالخ نم وأ 3311-5 ينورتكلإلا ديربلاو تنرتنإلا ةكبش نم -
 رداصملا نم اهريغو 5©305(122 تانايبلا دعاوقو 7541250504 22ءدهغو لثم ةحاتملا

 اهدادعإو اهييترت ةداعإو اهليلحتب نوموقي تامولعملا هذهل بالطلا عمج دعب «ةيثحبلا

 نع تامولعم نسم ضورعلا هذه فلأتت نأ ىلع 74111416018 ضورع لكش يف

 هلالخ نورمي رطق لك نع (اهريغو ...ةيكرمجلا موسرلا - ايفارغوبطلا -- خانملا)

 مث ؛(ةكرحتم تاطقل - ىقيسوم - روص) ىلع ضورعنلا لمتشت امك «مهتلحر ءانثأ
 ,( ")1.6172 2 همع©1 ةينقت مادختساب تاشاش ىلع مهضورع ضراعنب كلذ دعب نوموقي .

 اهنم ةدافتسالاو ضورعلا هذه ةدهاشم يساردلا لصفلا يف بالطلا ةيقبل نكمي مث نمو

 ظ .ةيلبقتسملا مهضورعو مهتالحر وأ ةيلاحلا مهضورعو مهتالحر يف ءاوس
 امك «ةعومجم لك لخاد ةينواعت ةروصب لمعلا بالطلا نم لمعلا اذه بلطتيو

 ' ىلع لوصحلل ةبسانملا ةيجولونكتلا رداصملا ديدحت تاراهم باستكا مهنم بلطتي

 .اهضرعو اهبيترتو اهليلحتو ةيفارغجلا تامولعملا عمج يف اهمادختساو ءتامولعملا

 هةسمسمسمم 4 بجي

 :12ت: عامان 122(تادهععع تانايبلا دعاوق ريوطت -#

 تامولعم معدت يتلا ةطشنألا مهأ نم تانايبلا دعاوق ريوطت طاشن دعي

 بالطلا فلكيو «ةيفارغجلا تاعورشملا تاعوضوم ضعب يف بالطلا تاراهمو
 ا تانايبلا عمج يف تنرتنأآلا ةكبشو تانايبلل دعاوق مادختساب طاشنلا اذه لالخ

 . لخاد اه نفيزخت مث ءاهيلإ نومتني يتلا تاعمتجملاب ةطبترملا ةيقارغجلا تامولعملا

 ةروص يف ةيجراخ تاشاش وأ نويزفيلتلا ةشاش ىلع رتويبمكلا تانايب ضرعب موقت تاليصوت نع ةرابع *

 . لهسأو صخخرأ



 سس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاسارندلا سيردت 1 كرار يبس

 7 قيقد ديدخت ىلإ:نئلوصولل.تإمولعملاو تانايبلا هذه ةجلاعم مث قزهاج تانايب ةدعاق
 0 'ء 22.0. :تاعمتجملا هذه نيب فالتخالاو هباشتلا_هجوأل

 ضعب ا بالطلا فيلكت متانايبلا دعاوق ريوطت ٍطاشن نمضتي امك
 وأ رطقلا يف ةماهلا تايصخشلا دحأب ةطبترملا ةيفارغجلا تامولعملاو تانايبلا

 تانايب ةدعاق داد عإو ميمصت مث ءاهفينصتو اهليلحت مث ءاهيلإ نومتني يتلا ةلودلا

 ةنمضتملا تامولعملاو تانايبلا مادختسا مث «ةماهلا تايصخشلا ضعب نع ةديدن.

 لك زيمت يتلا ةيصخشلا تافصلا نيب تانراقم ءارجإ يف ةديدجلا تانايبلا ةدعاق يف

 بابسأ نع عنقم ريسفت دادعإو ءامهنيب فالتخالاو هبشلا هجوأ نايبو مهنم ةيصخش
 ضمعب ىلع لوصحلل 0211-28 ينورتكلإلا ديربلا مادختسا مهنكميو .,فالتخاالا اذه

 ءالمز نم - اهدادعإ ددصب مه يتلا تانايبلا ةدعاق ريوطتو ميعدتل - تامولعملا

 ددصب مه يذلا عورشملاب ةطبترم تاعورشم اودعأ نأ مهل قبس دق ناك نيرخآ
 0 .اهيلإ نومتني يتلا ةلودلا يف ةماهلا تايصخشلا نع هدادعإ

 ةميدقلا تامولعملا لادبت ساب ءاوبس - تانايبلا دعاوق ريوطت طاشن دعّيو

 تابلطتم عم بسانتت ىتح اهب يتلا تامولعملا مكو مجح ةدايز وأ ةديدج تامولعمب
 ءاسنب يف ينواعتلا لمعلا .ةصرف بالطلل حيتت يتلا ةطشنألا مهأ نم - رصعلا'
 ثادحإ يف ةصرفلاو «تالكشملا لح يفو ةديدجلا فراعملاو تامولعملا ميظنتو

 فوس يتلا ةيقيقحلا تاربخلاب طبترم ملعت ثادجإو « بالطلل ىنعم يذ ملعت
 .ةيعقاولا مهتايح يف بالطلا اهل ضرعتي

 19و46 71 ءط >2ععود بيولا تاحفص دادعإ - 4

 )(- ف نم تاعومجم ىلإ ,بيولا ' تاحفص دإدعإ طاشن لالخ بالطلا مسقُي

 يستلا ةيفارغجلا ةطشنألا نم نيعم طاشن رايتخا ةعومجم لك نم بلطُيو «بالط

 ىلع لوصمحلل ةعوتتم رداصم مادختساو ديدحتو هيف نوشيعي يذلا ميلقإلا اهسرامي

 اخ ءام 2385 بيو كتاهقفيص وأ ةحفص دادعإ مث «طاشنلا اذهب ةطبترملا تامولعملا

 لوح بالطلا اهراتخي يتلا. تاعوضوملا . رودت ام ًابلاغو «تامولعملا هذه ضرعل

 ينايملا - ةيفاقثلا ةلاحلا - ةيخانٌملا ةلاحلا - ةيداصتقالا ةلاحلا - ةيسايسلا ةلاحلا)
 .(ةزرابلا تايصخشلا - تاءاشنإلاو



 لع ايفارغجلا معلت ىف ةيثحبلا تاراهملا ةيمنتل ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا تس

 بالطلا مدختسي بيولا تاحفص دادعإل ةمزاللا تام ولعملا و تانايبلا عمجل

 حفصتو ةيصخشلا تالباقملا ءارجإو تنرتنإلا ةكبش حفصت اهمهأ نم ةعونتم قرط
 روصلا طاقتلاو ةيراجتلا فرغلل تارايز لمعو ةيمويلا دئارجلا ةعباتمو
 يتلا تامولعملا نوللحيو نوفنصي مث «ينورتكلإلا ديربلا مادختساو ةيفارغوتوفلا

 .تامولعملا هذه ضرعت بيو تاحفص دادعإ يف اهنومدختسي مث ءاهوعمج

 دادعإ يف 141050508 77/0112 تايجمرب وأ 281171 ةغل بالطلا مدختسيو

 ةروصلاو 1'ه»> صنلا ىلع تاحفصلا هذه لمتشت نأ ىلع «بيولا تاحفص

 ةكرحتملا تاطفقللاو 512001134108 ةكرحتملا موسرلاو 50101520 توصلاو 1236

 .1710لعم 011م

 ىلع اوفرعت دق نونوكي بيولا تاحفص دادعإو ميمصت نم باللطلا ءاهتنا دعب

 اوسفرعت" امك ءاهيف نوشيعي ىثلا ميلاقألاب ةظيترملا ةيفارعجلا تامولعملا نم ديدعلا
 عسمج يف اهمادختساو ةيفارغجلا تامولعملا ىلع لوصحلا رداصم نم ديدعلا ىلع

 اهضرع مث اهنيب فالتخالاو هبشلا هجوأ ديدحتو اهليلحتو اهفينصتو تامولعملا هذه

 تاعرومجملا يف مهئالمز ةيقبل طقف ةحاتم نوكت ال يتلا بيولا تاحفص ربع

 ٠ .تنرتنإلا ةكبشب لصتم وه نم لكل ةحاتم نوكت لب ىرخألا

 تاقيبطت مادختسا اهيف نكمي يتلا ةطشنألا عونتو ددعت قبس امم حضتي

 ءايفارغجلا ةسارد يف بالطلا ىدل ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت يف ةمدقتملا ايجولونكتلا

 ايجولونكتلا تاودأو تاقيبطت مادخت سا اهميلعت ىلع نيمئاقلا وعدي يذلا رمألا

 ىلع فرصعتلاو ةيساردلا ايفارغجلا تادحو ةغايص ةداعإو ميمصت يف ةمدقتملا

 .ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت يف اهتيلاعف



 ؟



 حجياسلا لصفلا

 ردوسمكلا مادختسا

 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف

 : ةيدادعإلا ةلح رملا يف ايفارغجلا سيردنو رنويبمكلا
 1 م0155 81031 جعصاق رب -

 آ0' []54 حمانربو 26( 210121(  حصافرم -

 122432256 تانايبلا دعاوف حصانرم -

 (2عه0م 10::١/0 حصافرب -

 11ءلععاو غ0 ويعا5 حعصاق رم -

 1طصدن 8ظوانأولال 10د: 1عدعطتمتع (0©2عددردأت)] ةطوطب نبا ةيجصرم --
 ايفارفجلا ميلعت يف رتويبمكلا جمارب دحأ مادختسا ىلع لاثم -

 : ةيدادعإلا ةلحرملا يف خيراتلا سيردتو رتويبمكلا
 " 2262256 تانايبلا ةدعاف عمان رس -

 ا711/0::ل 2:0عع5ووو:- تاملكلا جلاعم جعصانرمب --
 1215عمجب د١ 7/0101 عصان ريب -

 12عجمال(أهردكر 2وعأر 2::عوعونأر 1 انأان1:© جعصاف رف --
 116 1 2ععلو/ 01 0721: عمان يب -

 217121 11:1©: عمان رب --





 - ١١2 عئاسلا لصفلا

 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف رتويبمكلا مادختسا

 تاع وضوم امومع ةيدادعإلا ةلحرملا يف ةيعامتجالا تاساردلا تاررقم نمضتت
 ةدحتملا تايالولا خيراتك ةنيعم ةلودب اصاخ ناك ءاوس) خيراتلاو ءايفارغجلاك ةددحم
 تاساردلا تاررقم نم ةعومجملا هذه دتمتو «(ملاعلا خيراتك ماع وأ ةيكيرمألا

 ىلإ ريشت كلذكو (يلاعلا ميلعتلا ةيادب ىتح ةيدادعإلا ةلحرملا سراده نم ةيعابتجالا

 نم اهريغو «عامتجالا ملعو «سفنلا ملعو «ةسايسلا ملعو ءداصتقالا ملع نم تاررقم
 .انس ربكألا ىلإ انس رغصألا بالطلل ًايجيردت سردت يتلا مولعلا

 ةلحرملا يف ةيعامتجالا تاساردلا تاررقم طيطخت دمتعي بلاغلا يفو
 دجت كلذل «ةنيعم رشن رود اهرشنت يتلا صوصنلا بتك ىلع ةيدادعإلاو ةيئادتبالا

 - تاررقملا هذه طيطخت رودب ةلصتم ريغلا - ةيميلعتلا جماربلا دادعإ زكارم

 ملا ةيميلعتلا جماربلا يجتنم رهشأ نإف مث نمو ءصوصنلا بتك ةيطغت يف ةبوعص

 عم اطقف ةيبرغلا ةراضحلا وأ طقف يكيرمألا خيراتلا سيردتب ةصاخ جمارب اوجتني

 نيرامتلا ضعب عم رتويبمك صارقأ يف نآلا اهدجن صوصنلا بتك نم ديدعلا نإ

 ميقت يتلا تارابتخالا كلذكو صوصنلا بتك لوصف نم لصف لك ىطغت يتلا
 .ةدحو وأ لصف لك ىوتحم سيردت

 ةيميلعتلا جماربلا يجتنمو 1' ء»>غ 80015 ةبحاصملا تابيتكلا يرشان نم لك نكلو

 تاررقم يف عوضوم لك ةيطغتل ةلصفنم تادحو سيردت ريوطت يف اوذخأ دق
 يتاذ ميلعت) 4 721024 10:76 جمانرب لثم ةيدادعإلا ةلحرملل ةيعامتجالا تاساردلا

 ينتلا ةميدقلا ةينامورلا تاداعلا عوضومل ةيسيردت ةدحو مدقي ثيح (رتويبمكلا ةبحاصمب

 ةراضمحلا وأ ميدقلا خيراتلا نع ةبحاصم تابيتك يأ ىوتحم ىلع لمتشت نأ نكمملا نم
 .اهتاعوضوم دحأ يف ةينامورلا ةراضحلا لوانتت يتلا ةيملاعلا

 ىوتحت صارقأ جاتنإ يف انايحأ روطتت ةبحاصملا تابيتكلا نإف كلذ نع ًالضف
 تانايبو تامولعم) عوضوملاب ةطبترم ميهافم ةروص يف ىرخأ داومو تانايب ىلع

 يتلا 34617113873 ةكرش كانه لاثملا ليبس ىلع (عوضوملا نع ةيفلخ ىطعت ةيفاضإ



 بسس ةمدقللا ايجولوتكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت

 صرق يف (ةيداصتقالا تاسرامملاو يداصتقالا ماظنلا) باتك تايوتحم تعضو
 هذه نأو ةصاخ كالهتسالا تادحوو تامدخلاو بلاطملا مهأ ىلع اضيأ ًالمتشم
 حضاولا نم هنإف اذه ىلع ءةيعامتجالا تاساردلا تاررقم مظعم اهلوانتت ميهافملا

 ررقم يأ سيردت يف ةريبك ةدئاف اهل نوكت جماربلا نم ةيعونلا هذه مادختسا نأ
 ا 1 ا ب وو وع ل كا 0

 تامولعملا نم ريبك مك ىلع دمتعت ةيعامتجالا تاساردلا تاررقم نأ كشالو
 يأ وأ ةسرعدملا ةبتكم ىلإ ةلحرب مايقلا ىنعي ةمولعملا نع ثحبلا نإف نآلا ىتحو
 .ءيسارد عوضوم لكب ةطبترملا تامولعملاو تانايبلا هتايط نيب مضي رخأ ردصم
 .ةمولعملا ىلإ لوصولا ةعرس نيملعملاو بالطلا ىلع لهست جمارب نآلا دجوت نكلو

 سيل ادعو وأ ًادهع ربتعي ًاثيدح ةجتنملا جماربلاو ©107/15-12 عم رتويبمكلاو
 تامأولعملا غيرفتل يمسر حيرصت ةباثمب اضيأ ربتعي نكلو ثحبلا يف ةقيرطك طقف
 رزيللا صرق ربتعيو ةساردلا ةرجح لخاد ةرمتسم ةرشابم ةروصب ةماهلا ةيميلعتلا
 نع ثحبلا ىلع ةردقلا مدختسملل صرقلا ىطعي ثيح ةيملع ةعوسوم (©610116:)
 .دحاو نآ يف هتادلجم عيمج يف راتخملا عوضوملا يف ةروكذم ةمولعم يأ

 ررقملا نم عوضوم لكل ةدودحم ةيفلخ مدقي ©0101162 صرق ظحلا ءوسل نكلو
 ءرزيللا صرق يف رتويبمكلا اهمدقي يتلا تاردقلا مادختسا لامكتسا يف لشف كلذل
 (ةشاشلا ىلع تانايبلا ضرع يف) ةقيرطلا هذه عم ةمهلا وليلق اوحبصأ بالطلاف

 اودبي كلذ ىلعو ءاهل ةجاح ريغ يف مه تامولعم يف نيقرغم مهنأ نم اوكتشاو لب
 لهعسلا ةعش يتلا "ةيديلقتلا" ةعوبطملا ةعوسوملا نولضفي بالطلا ضعب نأو

 ىلع ثحبلا دنع يعيبط يعباتت رورم بلطتت يتلاو اهعالطتسا وأ اهصحفت
 كلذ ىلع اهنوءرقي يتلا ةادألل ةمئالملا لوادجلا وأ روصلا صحف دنع وأ ةمولعملا

 .ةعجارملاو رظنلا ةداعإ نم ريثكلا تقال ةينورتكلإلا 6701165 ةعوسوم نإف
 ةعوسوم عم مدختست ةطيسبو ةلهس ةقيرط ةددعتملا طئاسولا ةعوسوم تطعأ دقو

 نكمتو «ةعونتم قرطب ةمولعملا ىلإ لوصولا مدختسملل حيتت اهنأ ثيح «ةماعلا 0101167

 وأ ددحم عوضوم ىلإ ريشت يتلا ةمولعملا نع اهلك ةعوسوملا يف ثحبلا نم ملعتملا

 لاقتنالا لتم «ةيديلقتلا قرطلا نع حضاو قوفت لثمي اذهو ءتاعوضوملا نم ةعومجم
 فرلا نم دلجملا نع ثحبلا ىلإ ةجاحلا نود) رخأ عوضوم ىلإ عوضوم نم ةعرسب
 .اديدحت رثكأ وأ ةيصوصخ رثكأ عوضوم ىلإ ماع عوضوم نم لاقتنالا وأ «(هب صاخلا



 عسا تجمد ١عه ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف رتويبمكلا مادختسا

 ىلإ لوصولا يف ةفلتخم قرط عبسب مدختسُملا دمت نأ ةعوسوملا هذه عيطتستو

 ةفقيرطلا نم ةعرسب ةكرحلا مدختسُملل حيتي كلذكو ءرزيللا صرق لخاد ةمولعملا

 .ىرخأ ةقيرط يأ ىلإ ةمدختسملا
 رتويبمكلا ةزهجأ نم ددحم عون عم لمعت يتلا جماربلا نم ديدعلا كانهو

 ءارو نم بابسأ ثالث كانهو (لتاسلا يرولبلا ضرعلا) 1©,.1)» ضرع ماظن كلذكو

 :اهنم 00.281. عم 01(.1) ضرع ماظن مادختسا

 لماعم نم دودحم ددع اهب دجوي ةيدادعإلا ةلحرملا سرادم نم ديدعلا نأ ١-

 .ذيملت لكل رتويبمك زاهج صيصخت يف ةبوعص لكشي اذهو رتويبمكلا
 ةشقانم قلخ يف ريثم لماعك مدختست ةلوادتملا جماربلا نم ضعبلا كانه نأ -

 لكل ةدحاو ضرع ةشاش اهقيبطت يف جماربلا هذه بلطتت اذه ىلعو .ةيعامج

 .باللطلا

 تاسرامملاو يداصحتقالا ماظنلا"جمانرب لثم جماربلا ضعب ضرعو قيبطت -*

 عبنم وأ ردصمك لمعت تانايبلا دعاوق جمارب نم هريغو "ةيداصتقالا

 هذه بلطتت اذه ىلعو «سردت يتلا تادحولا لوح رودت يتلا تامولعملل

 ةظحالمو بلاطملاو رماوأآلل رشابملا ملعملا لاخدإ جماربلا نم ةعومجملا

 عوصضوم ضرعت فوس ةمداقلا تاحفصلاو ءةعومجملا عم جتاونلا ةشقانمو

 تاسااردلا سيردت ةيلاعف ةدايز يف رتويبمكلا مادختسا ةيفيك نع فشكي

 .ةساردلا ةرجح يف ةيعامتجالا

 : ةيدادعإلا ةلحرملا يف ايفارغجلا سيردتو رتويبمكلا
 تامولعملا نم عساو لاجم ةيدادعإلا ةلحرملا سرادم يف ايفا رغجلا ىطغت

 سانلاب ةلصتملا ةيفارغجلا ةفاقثلا ىلإ ةطيسبلا ةطيرخلا ةسارد درجم نم حوارتت

 مادختسا جمارب نم ديدعلاو «ةددحم ميلاقأل خانُملا ةسارد ىلإ كلذ ىدعتت لب

 ملعتل ةزفاح تاودأ ةباثمب نوكت نأ ادج نكمملا نم ايفارغجلا سيردت يف رتويبمكلا

 .ةيدادعإلا ةلحرملا يف ايفا رغجلا

 ةيدادعإلا ةلحرملا يف ايفارغجلا سيردت يف ةمدختسملا رتويبمكلا جماربل ةئثمأ



 سس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساودلا سيردت

 «:ةيوناتلاو ةيدادعإلا ريتلحرملا بالطل اهنم رخألا ضعبلاو ميلعتلا نم ىلوألا ةلحرملا

 :يتألا ”..دادعإلا ةلحرملا يف ايفارغجلا سيردت يف ةمدختسملا جماربلا نمو

 : م125(4 ظاءم10 1ع جمانرب ١-

 ملعتل رشابملا ينبقتسملا مادختسالا ىلع حضاو ليلد ةباثمب جمانربلا اذه ربتعي

 رتويبمكلا تاردق مادختسال ةحضاو هزيم ىطعي هنإف رتويبمكلا ةبحاصمب ايفارغجلا

 يأ ىلع طغضلا بلاطلل حيتي ملاعلا ةطيرخ ءاعدتسا درجمب هنأ ثيح ءةيموسرلا

 ةساردلا ددصب نوكتل ةلود يأ وأ «ةراق يأ وأ ءءاوتسالا طخك ءةطيرخلا يف ناكم

 ةايحح :رفنم سلجي دحاو بلاط ةطساوب همادختسا نكمي كلذك )١( لكش رظنا

 1[ 7 رعلا ماظن ربع همادختسا ةلاح يف ىتح هتيمهأ دادزتو لب ءرتويبمكلا

 عب. ...لنربلا اذه مضيو لب ءهلك لصفلا مامأ ([.2:8ع 5015ععم ةريبكلا ةشاشلا)

 5ك جمانربلا اذه مدقيو «ةساردلا ةرجح لخاد مادختسالل ةحاتم ةطيرخ نيثالثو

 ميو «ملاعلا يف عضوم وأ عقوم لكل ةيساسأ (ناكسلا نع) ةيفارجوميد تامولعم

 ءادخت سا ةيناكمإ هتازيمم نم كلذك .ةقطنملا يف ناكسلا دادعت نع ةيئاصحإ اضيأ

 ةريشملا عم همادختسا لضفألا نمو (ةريشملا) 2016+ بوأ حيتافملا ةحولب ءاوس

 جمانربلاب ملاعلا ةيفارغج ىلإ لوخدلا درجمب هنأو «ءجمانربلا لخاد لاقتنالا ليهستل

 .(1) لكشلاب امك ملاعلا ةطيرخ رهظت

 م6105 طا>>ما0ه17عم جمانرب يف ملاعلا ةطيرخ حصضوي (9) لكش



 ١ ا/ ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف رتويبمكلا مادختتسا هل

 امك ملاعلا ةطيرخ ىلع نم ةراق يأ وأ ميلقإ يأ ىلع طغضلا درجمب هنأو

 )١٠١(. لكشلاب امك ايقيرفأ ةراقك ةراتخملا ةقطنملا رهظت ةشاشلاب

 41135 >ماهعم جمانرب يف ايقيرفأ ةراق ةطيرخ )٠١( لكش

 ةددحم ةنيدم وأ ةلود وأ ميلقإ يأ رايتخا يف ةيرحلا بلاطلل جمانربلا حيتي مث

 (١ ١/(. لكشلاب امك ءةرافلا نم

 بولطمملا ةقطنملا ىلع ةساردلا لاجم قيبضت مدختسملل حيتت يتلا 1137/5611 تانايبلا

 .ةبوغرم ريغ روصو تانايبو تامولعمب هايتنالا تتشت ال ىدح طقف اهتسارد



 سس ةمدقملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ملل ١

 ةيطغت نع هزجع يف حضاولا هروصق ودبي ى6125 8>م10565 جمانرب نكلو
 ةيناكس تامولعم ءاعدتساب طقف حمسي هنإف ءيساردلا ىوتحملا لوح عساو لاجم
 نيجتنملا ةطساوب امإ جلاعي نأ نكمي روصقلا اذه «ةقطنم يأ ةيفارغج نع ةدودحم
 لكل صرفقك) ةقطنم لكل لماك صرق اوصصخي امدنع كلذو ةعئابلا تاكرشلا وأ

 صصخي نأ رتويبمكلا عيطت سي امدنع اضيأ هتجلاعم نكميو (ةلود لكل وأ ةراق
 بدلغتي وأ © 1201715-82 ةجمدملا صارقألا مادختساب كلذو جمانربلل ةريبك ةركاذ

 قيرط نع ةيئاهنال ةيئزج تامولعم ةفاضإ مدختسملل جمانربلا حيتي امدنع هيلع

 ةبسانملا تامولعملا مدختسملا هيف لخدي نأ عيطتسي يذلا ناكملا يف تانايبلا دعاوق

 .عوضوملا وأ ةدحولا ةسارد يف هفادهأ عم وأ هتابغر عم مءالتت يتلا

 :200 [ن54 جمانربو 261 21,0131 جمانرب - ؟

 20 [05.4 جمانربو 20 06 106© جمانرب ايفارغجلا سيردت يف ةماهلا جماربلا نمو
 © هو مامم'و طابا ءامصعلاو ظمعإزلءأهمعل19 ةددعتملا طئاسولا ةعوسوم كلذكو

 سلطألاب صاخلا ءزجلاف ءايفارغجلا سيردت يف ةريثك تازيمم جماربلا هذه ضرعت

 ةرقكلل جذومن ضرع ةدهاشم يف ةصرفلا مدختسملا ىطعي ةيفارغجلا ةعوسوملا يف

 قيضي امبر ملعملا وأ بلاطلاف «ةيفارغجلا موسرلل حضاولا مادختسالا عم ةيضرألا

 ىتحاوأ ةنيعم ةلود وأ ةددحم ةراق وأ ءاوتسالا طخ ىلع ةساردلل ةراتخملا ةقطنملا

 ةروص وأ بحاصم صن دهاشي نأ نكمي ملعتملا تالاحلا هذه لك عمو ةدحاو ةنيدم

 )١7(: لكشلاب امك ةطبترم تامولعم يأ وأ

 ةييسسيبترلا كقدخانلا

 تووزايإ] ص0 1-لا , 5 .ةايا انا 1 1ك عار ا كك 2 8320 21_21 عاما ع

 تمصماغمصض'و 1/كد] ا 02ءل12 ط7عولءهمعهل12 جمانربل ةسيئرلا ةشاشلا (١؟) لكش
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 .ةطلتخملا تاباغلا ل

 ةيعامتجالا تاسارسدلا سيردت ىف رتويبمكلا مادختسا

 ماظن بناجب ةددعتملا طئاسولا ةعوسوم مادختسا ناف كلذ ىلع ةفاضإلاب

 «لماكلاب لصفقلا مامأ عوضوملا ضرعل ةصرفلا ققحي نأ نكمي 1©(,1) ضرعلا

 ةمولعملا ىلإ لوصولا نم ملعتملا نكمي جمانربلا اذه ناف تازيمملا هذه نع الضف

 عيطتسي لاثملا ليبس ىلعف «ةرورضلا ةلاح يف سلطألا ىلإ عوجرلاو لاحلا يف
 تاداع ىلإ وأ زيدنالا لابج لسالس ىلإ ةعوسوملا لخاد ةعرسب كرحتي نأ ملعتملا

 ىلإ وأ ةطيرخلا ىلإ ةرورضلا نيح ةدوعلاو ةينيتاللا اكيرمأ لودب ناكسلا
 .سلطألا يف ةيفارجوميدلا تامولعملا

 :122425256© تانايبلا دعاوق جمانرب -“

 تاعوضوملا مهف يف ةحضاو ةروصب ملعتملا دعاست جماربلا نم ةيعونلا هذه

 بلاغلا يف اندمت عجارملا نم اهريغو ميوقتلا بتكو سلاطألا تناك ناو «ةيفارغجلا
 هذه نأ الإ ء:ةيفارغجلا تاعوضوملاب ةلططبترملا تامولعملا نم ةمظنم مئاوقب

 ةمولعملا ىلإ لوصولا لهسي ينورتكلا لكش يف نآلا ةحاتم تحبصأ تايناكمإلا

 جماربلا هذه ةلثمأ نمو «ةيفارغجلا تامولعملاو تانايبلا نيب ةيفاك تانراقم ءارجإو
 512465 ةادحتملا تايالولا تانايب ةدعاقو «تانايبلا دعاوقل 75124515 لسالس

 مايق حضوي يلاقلا لاثملاو 73645 12 13116 تانايب ةدعاقو (011121023 2525©

 )١(: لودجلاب امك تامولعملاو تانايبلا نيب تانراقملا ءارجإب تانايبلا دعاوق

 )١( لودج

 تانايبلا دعاوق لخاد تانايبلا ميظنت ةقيرط حضوي

 .يوأرحصلا ميلقإلا --

 .ةيئاوتسالا تاباغلا ميلقإ --

 .انافاسلا شئاشح -

 .ةحسوتملا رحبلا ميلقإ -

 .اهباشخأو ةيبطقلا تاباغلا -
 1 هيج اي د هد 01. نادال حاسس ١ طول حج نجم يسطصم



 سس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ٠ ١5

 :(0©2 ا710:-101 ججمان رب - +

 يف ةيعامتجالا تاساردلا تاررقم يف ةيفارغجلا تاعوضوملا نم ددع .كانه

 ةيفأرغجلا تاعيزوتلا نع تاساردلا ضعب ىلع لمتشت يتلا ةيدادعإلا ةلحرملا

 ربتعي اذه ىلعو «2(ةيجولويجلا ةنمزألا) ضرألا تاقبط نع تاساردلا ضعبو

 باالطلاف يفارغجلا ضرعلا يف ةثيدحلا تاساردلا لضفأ نم ©عو ه1 جمانرب

 يف ميلقإ يأ يف ةدوجوملا نيدعتلا نكامأ ةميق اوردقيو اوددحي و اورسفتسيو اولأسي

 لاجل

 نولصمحي ةقيقدلا ةيفارغجلا ةيحيضوتلا موسرلا لالخ نم بالطلا نأ كشالو

 (نيدعتلا ةيلمع) ةسارد ةرماغم ضوخل ةيرورضلا تاوطخلاب يقيقح روعش ىلع

 ناف كلذ ىلعو «ةعومجملا ةيقبو ملعملا عم شفقاني ريرقت يف ةيلمعلا هذه ليجستو

 .يفطنملا ريبعتلاو ريكفتلا تاراهم بالطلا ىدل ىمني جمانربلا اذه

 :11لععا5 غ0 ودك جمانرب -ه

 كانه نأ الإ اهحيضوت قباسلا جماربلا اهكلتمت يتلا تازيمملا ىلإ ةفاضإلاب

 اففارغجلاو خيراتلا ةساردل لويملا بالطلا باسكإل تممص يتلا جماربلا ضعب

 جماربلا هذه ةلثمأ نمو ىرخألا تايالولاو ندملاب ةصاخلا تاداعلاو ةغللاو ةفاقتلاو

 دالبلا فاشكتسال ةلحرب مايقلا بلاطلل حيتي يذلا 111665 60 12115 جمانرب

 . هدالبب ةطيحملا

 رودت يتلا ةلئسألا ىلع بيجي نأ هيلع ةلحرلا هذهب مايقلا بلاطلل ىنثتي يكلو
 ةسفللاو دبا مهأو ماعطلا لوح رودت ةلئسأ اهنم يتلاو دالبلا هذه ع وضوم لوح

 ] لوصحت.و ةاحجان ةلحر لامكتسا لجأ نم ةلئسألا نم اهريغو (ةيماعلا) ةجرادلا

 رميستسلل ا ىف جماربلا نم ديدعلا كانهو ..ةدحتملا تايالولا ىلإ ةدوعلل رفس ةركذت ىلع

 .اهريغو 111عغء(5 10 5مهل1م كلذكو '1'1اءعا5 غ0 1.0201 ةسلسلا

 : [ط©طرد- احكى 0:١( 1'عدعطتسع (220 عد درد آرب ةطوطب نبا ةيجمرب -"

 يهو «يوناثلا ل .الا فصلا بالط ىدل ايفارغجلا ميلعتل ةدعُم ةيجمرب يهو

 ايجولونكت تاقيبندت ضسعب مادختسا ةصرف بلاطلل حيتت ةببصخ ةيميلعت ةئيب دعت
 بيع موكل كك اوما نذلا ةحلحع وبلا عنا ل اهيسسعلا قزم دي علا هيبانردتكا ' ىف كنام ولجملا



 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف رتويبمكلا مادختسا

 ةفلتخملا .داصملا ديدحت ثيح نم 6562©1:ءطأ]دع 511115 ةيثحبلا تاراهملا ةصاخو

 ميوفتو «ضرعو ءريسفتو ميظنتو ؛ءليج ستو ,«باستكاو «ءعمجو «تامولعملل

 مق سمه فلا يناذا يتفلل ةييييحتسرلا مق امك زيبا ةةسيطتملا ددنا نسحلا كرام ولغملا

 ثيح نم ناسنإلا ةيفارغجب ةطبترملا ةيفارغجلا قئاقحلاو ميهافملا ىلع فرعتلا

 مصأو ملاعلا يف ناكسلا عيزوتو ومن يف ةئيبلا رثأو ضرألا نارمعو ناسنإلا ةأشن
 : هدم يقاعن فلا اك دلكتملا

 :نيرابتخاو ءتاعاؤوضوم عست ىلع )١١( لكش ةيجمربلا تايوتحم نمضتتو

 ه7” نمضتيؤ) ةيثحبلا تاراهملل يناثلاو :(ةدزفم ٠© نمضتيو) ليصحتلل لوألا
 :ةيجفرزبلا دعم. نع هنكف ؟اهمادختسا .نع ةركف.«ةيجمرتلا نع ةوكف :بناجب نلإ ء(ةدوفم

 :ينلثلا سردلاو ؛ةيرشبلا ةايحلا ةأشن :لوألا _نسؤدلا :يه عستلا تاعوضوملاو

 رولطتل ةمدقتملا لحارملا :ثلاثلا سردلاو ؛ةيرشبلا ةايحلا روطتل ةيلوألا لحارملا

 نرد لاو كاكنملا قيمت ىف ةنكوملا ةنيكيملا لما وعلا هغنازولا: مز دلاوةةيورتشنلا فايذبلا
 يف ناكسلا عزوت :سداسلا سرداو «ثيدحلا رصعلا يف ناكسلا ومن :سماخلا

 نيودتاو «تناكمتلا عسير وت نيف ةرقوملا :ةيضيدطلا :لئاوعلا :مباسلا :نسردلا ونو ملاحق
 ةلكشملا :عساتلا سردلاو «ناكسلا عيزوت يف ةرثؤملا ةيرشبلا لماوعلا :نماثلا

 :(52) لكشملاعلاو: بصي يف ةيناكسلا

 امني + كثيفا تاماعطعلا دسفسعا .ةدمصتسا م نأ كل ]

 انقب ةيبرتلا ةيلكب ديعم

 [ط2(82141-0ط ايفارغجلا ميلعتل ةطوطب نبا جمانربل ةسيئرلا ةشاشلا )١7( لكش



 بسسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ١ ب ب

 تايوتحم

 تاكسلا علي زوك يف خل_ركؤمصلا لما وعلا ةيجسريبلا ماد حهتسا لوح تاميتعت

 م اعلا يق ةيناكسلا هتكشتملا يصضرألا نإرمح.و يرراضتحلا رامتنإلا

 ناسنالا ةيفارغفج يف ليصحتلا . ملاعلا يف ناكسسلا وست يق ةنيبلا رثآ

 ايفا رفجلا يف ةيشكحبلا كتاراهملا . مل“اعلا يف ناكسلا عسي ز وت

 نير ا وو ا داو 2

 0 يا 4 ا 0 بت ع ا
 2م عاما :

 يه

 ايفارغجلا ميلعتل ةطوطب نبا ةيجمربل ةسيئرلا تايوتحملا ةمتاق ةشاش )١5( لكش

 : ايفارغجلا ميلعت يف رتويبمكلا جمارب دحأ مادختسا ىلع لاثم

 نأ ةيبونجلا اكيرمأ لود نع ةدحو سيردتل هطيطخت دنع 223/06 نياب دجو
 مدقي هنأ ثيح ةدحولا هذه سيردتل جماربلا نسحأ نم ربتعي 060 20110 جصانرب

 يف حاتم جمانربلا نأو ةصاخ هبالطل ةريثم فقاوم داجيإ وأ قلخل ةبيط ةصرف

 عسصم رتويبمكلا لمعم يف جمانربلا نياب مدختسا ءرتويبمكلل يسردملا لمعملا

 لك تملس دقو زاهج لك ىلع بالط (7-7) نم نوكتت ةريغص تاعومجم

 رداصملا هذه عقاوم ديدحتب تمزلأو ةنيمثلا ةيندعملا رداصملا مهأب ةمئاق ةعومجم

 .اهتسارد ددصب مه ةلود لك يف

 اذهبو «ةبولطملا ريراقتلا ةباتكو تاريسفتلا عمجو ثحبلا ةعومجم لك تأدب مث

 ام بسح ىلع ةفلتخم راطقأ ىلع نكلو مهنم ةبولطملا ماهملا ذيفنتب بالطلا ماق
 دنع لصفلا بالط لك مامأ لامعألا هذه ةشقانم مت مث ؛:ةعومجم لك هب تمزتلا

 لب ءاصقتسالاو ثحبلا تاراهم طقف اونقتي مل مه اذهبو ءيساردلا ماعلا فصتنم

 .مهلمع اهب اومعدي نأ اوعاطتسا يتلا طئارخلا مسرو ةباتكلا تاراهم

 : ةيدادعإلا ةلحرملا يف خيراتلا سيردتو رتويبمكلا

 ناكم خيرات سسيردت ىلتد رصتقت يتلا جماربلا نم ليلق ريغ ددع كانه

 سيردت جمانرب نمض لخادتي ةنحتملا تايالولا خيرات سيردت جمانرب ةلثمف ءددحم
 ديدعلا كانهو ءامهنم لك سيردتل جماريلا دحا مدختسن نأ نكمملا نمو «ملاعلا خيرات

 فخظوت يسلاو «ءملاعلا خيرات تاررفم سيردت يف رتويبمكلل ةماعلا تاقيبطتلا نم



 ه1 ١ ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف رتويبمكلا مادختتسا سس

 تايجيتارتسالا نم ةدافتسالا ليهستو ميخضت يف رتويبمكلا تاودأل لتاهلا عونتلا

 ْ .ةيديلقتلا ةيسيردتلا

 ةينيتورلا تاديقعتلا ليزي نأ نكمملا نم تانايبلا دعاوق مادختسا لاثملا ليبس ىلعف
 تانايب د عاوق ءاشنإ نأو لب «ةعتمم ةيلمع ةيساردلا ةداملا نم لعجتو لب سيردتلا يف

 ريفوت ملئ نمو ةمولعملا ىلع لوصحلا يف ةعرسلا ىلع بالطلا بردي ملاعلا خيراتل

 سييردت يف تازيمملا نم ددع مدقت ةقيرطب تانايب دعاوق يف تامولعملا ميظنتو «تقولا

 ] .ةيرشبلا ةايح ةريسل يديلقتلا درسلا درجم قوفي يخيراتلا عوضوملا

 :خيراتلا سيردت يف رتويبمكلا جمارب مادختسا ىلع ةلثمأ

 :12248ط25ع تانايبلا ةدعاق جمانرب - أ

 يف ةزرابلا تايصخشلا نم ةيصخش رايتخا اهبالط نم 71عنعه202 تبلط

 موقي نأ ىلع (رشع سداسلا ىتحو رشع عبارلا نرقلا فصتنم نم) ةضهنلا رصع
 ةحفص المي ناب كلذو ةيصخشلا ةايح ةريس نع رصتخم زجوم لمعب بلاط لك
 ناقكمو «هداليم خيراتو ء«همسا لثم ةيصخشلا لوح رودت ةلئسألا نم ةعومجم اهب

 ىلع ةلثمأو ءاهسرد يتلا مولعلا مهأو «هتايح ةيادب هيف ىضق يذلا ناكملاو ءداليملا

 لوح تانايبلل بالطلا عيمجت دعبو «ةافولا خيراتو ةافولا ناكمو ءهلامعأ مهأ

 .(7) لودجلاب امك ةحفص يف اهلاخدإب نوموقي ةيصخشلا

 .ىشنيف اودرانويل مسالا -
 .م١ 567 ليربا نم © داليملا خيرات -

 داليملا ناكم -
 هتايح ةيادب هيف ىصضق يذلا ناكملا -

 اهسرد يتلا مولعلا مهأ -
 هلامعأ مهأ -_

 ةافولأ ناكم

 م6868 ويأام نم ” ةاقولا خيرات



 لا

 سس ةمدقتملا ايحول ونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردن ١5

 يف اهعضوب اوماق «ةيصخشلا نع تامولعملاو تانايبلا بالطلاا عمج امدعبو

 مئ «بالطلا اهعمج يتلا تانايبلا صحف يف 11ع10نء:702 ةديسلا تذخأ قباسلا لكشلا

 لخدي نأ بلاط لك عاطتسا ماعلا ةياهنبف «تانايب ةدعاق يف اهولخدي نأ مهنم تبلط

 اودقعي نأ بالطلا ىلع لهسلا نم حبصأ مث نمو ةيصخش نيسمخ نع تانايب
 .ةضهنلا رصع يف تايصخشلا رهشأو مهأ نيب ةنراقم

 :538/01:0 2:0ععءووود“ تاملكلا جلاعم جمانرب -ب

 ةميقلا ذا ىف ةجافتولالا نزو نوزك» ادق قنقكت نيم ينكانعلا نكت يتلا جئااردلا كنس
 بالطلا ققحي نأ لجأ نمو 17170170 2200ءووو: تاملكلا جلاعم جمانرب خيراتلا

 جلاعم عم لماعتلا تاراهم اونقتي نأ مهيلع بجو جمانربلا اذه نم ةريبك ةدافتسا

 قوعتو ةمهلا طبثت يتلا رومألا نم نكلو ؛«خيراتلا صصح نع اديعب تاملكلا
 نع اديعب يميداكأ ميلعت يف ةريصق وأ :ةليوط تارتف بالطلا ءاضق يه ةدافتسالا

 0 55 .تاراهملا هذه نافتإ

 ىلع دامتعالا ةدايزو لزانملا يف رتويبمكلا ةزهجأ رفاوت عاستا عم نكلو

 نونقتي بالط دجن نأ بيزغلا نم سيل .كلذل «ةباتكلاو ةءارقلا لامعأ يف رتويبمكلا
 نأ ةيعامتجالا تاساّردلا يسسردم ىلع ىغبني.كلذل . رتويبمكلا مادختسا ةءافكب

 مادخت ساو ءهدوجو ةلاح يف رتويبمكلا مادختسا يف مهبالط تاردقل نيكردم اونوكي

 :امه  ناتدئاف هل ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف جمانربلا اذه

 . ايويح اميلعت ةيعامتجالا تاساردلا يف) يميداكألا ميلعتلا نم لعجي هنأ -

 .ةفلتخملا تاقيبطتلا نم لئاه عونت لخاد ىلإ اهلقنيو ةءارقلا تاراهم ىمني هنأ -

 نيب ةقالعلا نصخشت ةصق ةباتكب سردملا موقي نأ نكمملا نم هناف اذه ىلعو
 :لثم عاطقإلا رصع يف ةفلتخملا تاقبطلا

 يفو «نيحالفلاو نايعألا ؛..بدلا لاجرو نايعألا , ضرألا ديبعو ءالبنلا ةقبط

 نأو عوضوملل نيعم ءا+> بيضي نأ بلاطلل رتويبمكلا ايجولونكت حيتت ةلاحلا هذه

 حقني نأو ةيخيراتلا <« ”0 .األا درس يف ةينيتورلا تاوطخلا نم ريثكلا ليزي

 عوضوملا ىلإ ةديدج. ءازجأ فيضي نأ سردملا عيطتسيو «ةيلصألا صوصنلا
 ةياهن نسحي هنأ جمانربلا اذه تازيمم نم كلذكو «عوضوملا عم مءالتت

 .تاملكلا حقنم ةطساوب تليز أ ءاطخألا مظعم نال كلذو تاعوضوملا



 ١ هه ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف رتويبمكلا مادختةسنا < -تسسسسس

 : 1215600 عر 7780111 جمانرب -هج

 اريبك ًاردق ملعتملا ىدل دلوت يتلا جماربلا مهأ نم ادحاو جمانربلا اذه ربتعي

 ةنئيعم ةقطنم ةيفارغجو خيرات ةسارد ملعتملل جمانربلا اذه حيتي ثيح عاتمتسالا نم

 ملعتملا نم بلطي جمانربلا اذه يف رتويبمكلا دجن ثيح فاشتكالا قيرط نع

 ىرخأ ةضشاش ىلإ رتويبمكلا هلقني مث ةلحرلا اهنم أدبيس يتلا ةنيدملا مسا رايتخا
 ؛:ةلصوب لثم ةلحرلا ءانثأ اهل جاتحي يتلا تازيهجتلا ضعب راتخي نأ هنم بلطت

 ةشاش حتفت كلذ دعبو «ىرخألا تاودألا ضعبو بارشلاو ماعطلا نم ضعبو

 .ةلحرلا ءانثأ هبحاصت فوس يتلاو ةراتخملا داوملا مهأ هل حضوت

 ىلع لصمحي لاؤس بيجي املكو ةلئسأ ةعومجم بلاطلا رتويبمكلا لأسي مث

 ددع بسحي ةياهنلا يفو ةلحرلا ةياهن ىتح رخأ لاوس هل ىطعي بجي مل اذإو ةطقن
 نأ جمانربلا اذه يف هزيم مهأ لعلو ءاهيلع لصح يتلا طاقنلا ددعو ءاطخألا

 «بالطلل تافاشتكالاو تاراكتبالل ةيلوألا تاكلملا ىمنت ةئيب ميمصتب حمست هتايناكمإ

 جمانربلا اذه نأ ىنعمب «ةلصوبلا لثم ةلآلا ةبحاصمب ملعتلا ىلع مهعجشي كلذك

 .بالطلا لوقع ةيمنت ىلع لمعي

 :142020110 05, 1351, 21عوعمأار ]1"ان11113ع جمانرب - د

 قوفت ةفيرطب ةيخيراتلا تامولعملا مظنت يتلا رتويبمكلا جمارب ضعب دجوت
 ةيخيراتلا تانايبلاو تامولعملا جماربلا هذه مظنت ثيح مهسفنأ نيخرؤملا ميظنت

 يف اهثودح عقوتملاو لب ةرضاحلاو ةيضاملا ثادحألا نيب طبرلا عيطتست ةقيرطب
 اذه انل ضرعي لاثملا ليبس ىلعف «:ةرضاحلاو ةيضاملا ثادحألا ىلع ءانب لبقتسملا

 ةيكيرمألاو ةيسئرفلا ةروشلا ثادحأ نيب طبرت ةقيرطب باللقنالا ةركف جمانربلا

 ليلحت ةيفيكب صاخ ءزج ضرعيو «ءامهنم لكب ةطيحملا ثادحألا مهأو ةيسورلاو

 اذه صقنت تناك ناو «ثادحألا هذهل ةيملاعلاو ةيلحملا لعفلا دودر مهأو ثادحألا

 لم اكلا وب فلكل : نيفففلا !عيهدكيو منن هنأذالا عقال ةكندحتلا ةيلطتكلا هيناتاوبلا
 .ةبتكملا يف يجراخلا ثحبلا تاراهم اضيأ ىمنيو يدقنلا

 : 111 128ع03: 0121 جمانرب -ه

 ةفاخسو ةراقح ىدم مهف ىلع باللطلا ةدعاسم ىلع جماربلا صضصضحعب زكرت

 نمو ةيملاعلا بورحلا لالخ حاورألا دقفو بورحلاب طيحت يتلا ةدسافلا يعاسملا



 سس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاسارسدلا سيردت ه] 6 احبيبيبببببطلل

 تاعوضوم بالطلل سردي يذلا 786 78ععلقزن 02ه جمانرب جماربلا هذه مهأ

 ناديم نع ةبقاث ةرظن مدقيو دونجلا عاضوأو ةيناثلاو ىلوألا نيبرحلا ثادحأ نع
 .اهلوح تايجيتارتسالا مهأو هثادحأو لاتقلا

 ضرسمععلا ماظنو 0.11.5 زاهج عم همادختسا دنع اباذج جمانربلا اذه ودبيو
 .هلك لصفلا مامأ 12092

 : "1ةردعاتردع»» جمانرب - و

 ها ني ل ديحولا جمانربلا 1123611826: جمانربلا اذه ربتعي

 لك عضوو ةبسانتملا ثادحألا طبرب جمادربا موقي مث ةعونتملا ةيخيراتلا صوصنلا
 اذه عم جمانربلل ةجتنملا ةكرشلا جتنتو جمانربلا لخاد بسانملا ناكملا يف اهنم

 رودت تانايب ةدعاق ىلع ىوتحي 101512 لك تانايب دعاوق اهيلع 10151«ع(65 جمانربلا

 نفلا خيراتو ملاعلا خيراتو يكيرمألا خيراتلا لمشت يتلا تاعوضوملا دحأ لوح
 ىلع ةردقلا هكالتمال ًاقيوشت جماربلا رثكأ نم جمانربلا اذه ربتعيو «ملعلا خيراتو

 ركفي امبر لاثملا ليبس ىلع تاعوضوملا نم ريبك ددع عم بسانتلاو مؤالتلا
 نأ نكمملا نم يتلاو هتلئاع خيرات عم ةقفاوتملا ثادحألل فينصت لمع يف بلاطلا

 يف اهعم ةقفاوتملا ثادحألا عم اهمض ةلواحم مث «نيوبألا ةايح ىلع ةصاخ نوكت

 فوس مث نمو,ملعلا خيرات وأ نفلا خيرات وأ ملاعلا خيرات وأ يكيرمألا خيراتلا
 ثادحألا عم هتلئاع رود طبري نأ نم هنكمت يتلا ةقيشلا ةسارفلا بلاطلل حبصت

 .ثادحألا هذه نيب ةقالعلا ريسفتو حرشل ازفحتم حبصي اضيأ مث نمو ةيملاعلا

 : ةدحتملا تايالولا خيرات سيردتو رنودبمكلا

 سرادملا ىف ةيمهأ ةيساردلا تاررقملا رثكأ نم يكيرمألا خيراتلا ربتعي

 يسسارد ررقم يأ قوفيو ةيساردلا لحارملا مظعم يف سردي هناف كلذل «ةيكيرمألا

 ةيسيردتلا جماربسللا رثقكأ نأ دجن كلذل «ةيعامتجالا تاساردلا تاررقم نم رخأ

 كلذ ىلعو يكيرمألا خيراتلا سيردت جمارب يه رتويبمكلا مادختساب ةحاتملا

 سيردت تايجيتارتسا ضعب نع ةرصتخم ةرظن ةيلاتلا روطسلا يف ضرعن فوس

 .ةطسوتملا ةلحرملا يف رتويبمكلا ةبحاصمب يكيرمألا خ خيراتلا



 ع/ ١6 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف رتويبمكلا مادختتسا < تسسسس

 ناف :ةةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا خيراتو ملاعلا خيرات نيب ريبكلا هباشتلا عم

 حبصت ءام عوضوم سيردت يف ةحجان تحبصأ ىتلا رتويبمكلا تاينقت نم ديدعلا

 ةدعاق لاثملا ليبس ىلعف :ءىرخأ تاعوضوم سيردت يف ةديفمو ةحجان اضيأ
 ةلاح يف ًاريثك اهيلع دمتعن اننإف ةضهنلا رصعب ةصاخلاو اهءانب مت يتلا تانايبلا

 ىلع ةدعاقلا هذه لمتشت ثيح «يكيرمألا خيراتلا نع تانايب ةدعاق ءانب يف ةبغرلا

 تاميسفقتلاو «:ةةيعانصلا ةروثلاو «ةيكيرمألا تارمعتسملاو «ةيكيرمألا تافاشتكالا

 نم تانينامثلاو تانيعبسلاو تانيتسلاو تانيسمخلا يف تمت ثادحأ يأو «ةثيدحلا

 .نيرشعلا نرقلا

 نم مخض مجح ىلع ىوتحت يكيرمألا خيراتلا ررقم نم ةدحو يأ نال كلذو
 ميظنتلا تانايبلا ةدعاق تحبصأ كلذ ىلعو ؛ءتاعوضوملا هذهب ةطبترملا تامولعملا

 نوملظتي ام اريثك بالطلا نأو ةصاخ «تانايبلل ةيجذومنلا مكحتلا ةادأو يجذومنلا

 نوركنت سيو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةديدجلا تاميسقتلا جمارب ظفح ةركف نم

 دعاوق مادختسا تازيمم مهأ نم لعلو ؟تانايب ةدعاق يف جماربلا هذه مظنت ال اذامل

 يأ نع ةيويحلا تامولعملل عيرسلا عاجرتسالا ىلع ةردقلا بلاطلل حيتت اهنأ تانايبلا
 .هتسارد ددصب مه عوضوم

 تانفايب دعاوق جاتنإب تانايبلا دعاوق يكيرمألا خيراتلا جمارب وجتنم ززع دقو

 :نع تانايب دعاوق لثم هبناوج عيمج نم يكيرمألا خيراتلا لوانتت

 ةمولعملا ىلإ لوصولل 8 21 5غمعغ 11162 مدختست يتلاو ةيكيرمألا تارمعتسملا -

 .ةيكيرمألا تارمعتسملا رصع تالجس نم تامولعملا فينصت ىلع نيدمتعم
 .رصعلا اذه يف تارمعتسملا مهأ نع ةيفاك تامولعم دادعإ :ثيدحلا رصعلا -

 يف زراب رودب تماق يتلا تايصخشلا مهأ نع تامولعم ىلع ىوتحت :ةينطولا -
 .ةروثلا

 ةمدززاللا تاودألاو تابييردتلا مهأو تزجنأ يتلا لامعألا مهأ فصت :لامعألا -

 رسألا نم تالئاع سمخ رهشأ نع تامولعم مدقت :تالئاعلا لامعألا زاجنإل

 .ةيرامعتسالا

 نع تانايب د _عاوق جاتنإ تانايبلا دعاوقل 51777 8121157 ةكرش ىلوتتو

 نيسمخل داصتقالاو خانملا نع ةثيدح تامولعمب بالطلا دمت ةدحتملا تايالولا

 ضرعت ىهو يكيرمألا خيراتلا نع ةيسردم تانايب ةدعاق دجوت كلذك «ةيالو



 سس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت لمه١

 هذه نص جذامنلا ضصضعب صرعي .(5) لودجلاب امك «ةددعتم تاعوضوم

 .ةباذجلا ةقيشلا ةيلحملا ثادحألا ضعب لاخدإب ةدعاقلا هذه حمستو «تاعوضوملا

 (”) لودج
 تاناييلا ةدعاقي ةنمضتملا ةيخيراتلا تانايبلا جذامن صعب ضرعي

 فصولا روحملا

 :ةيكيرمألا دودحلا دادتما - ١

 .اينروفيلاك هاجت عافدنالا -
 :1ع>225 لالقتسا -

 . آ010151222 ءأرش -

 .ةيكيسكملا برحلا -
 .م1/81717؟ برح -
 :تاعارتخالاو تافاشتكالا - ؟

 .تالاصتالا يف -

 .تاجوسنملا يف -

 .ةيركسعلا ماهملا يف -
 .تامولعملا ةجلاعم يف -

 .لقنلا يف -
 .بطلا يف -
 .ةيهيفرتلا لئاسولا يف -

 :نيرشعلا نرقلا يف اكيرمأ - *
 .ناكسلا -

 .ميلعتلا -
 .ديلاوملا لدعم -
 .درفلا رمع طسوتم -

 .ينطولا جاتنإلا ةلمج -
 :ةلاظيلا ت

 :نييكيرمألا ءاسّورلاو ءامعزلا مهأ

 :قئاسلا ةلمع
 .هتا زاجنإ مهأ تح

 مه ١

 .هدهع يف ةيسايسلا بازحألا



 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف رتويبمكلا مادختسا سس

 ةيفيكو تانايب ةدعاق ءانب ةيفيك ىلع مى821.81701125 تارادصإ ىوتحتو

 رتكأ تانايب ةدعاق 517721 85121751 ةكرش انل مدقت امك ءاهيف تانايبلا لاخدإ

 ضرعت يتلاو 8171 8121151 128428410147071 مسا لمحت يتلاو ةيصوصخ
 جمانرب كانهو ءنطسوب يف نييدنلريألا نيرجاهملا تاربخ نع ةيليصفت تانايب
 خيراتلا نع ةعساو تاقيبطت اضيأ ضرعي يذلا (هلوانت قبس يذلا) 11

 .تانايب ةدعاق نم اضيأ نوكتي يذلاو يكيرمألا

 كانهف ءةروطتم ةيليقتسم تامادختساب رشبي رتويبمكلا نأ ايلج حضو دقو ناآلاو

 جمانرب وهو تضرع يتلا جماربلا لضفأ نم ربتعي جمانرب لاثملا ليبس ىلع
 نم عون اهيف ةعتمم ةلحر يف بالطلا ذخأي جمانربلا اذه 24ءهأهءو.د 0:ععمد هلا

 .دودحلا فصو عم يداهلا طيحملا ئطاوش ىلإ 211550101151 يروسيم نم أدبت ةيرحلا

 مهنأل ةمززاللا تازيهجتلا اوراتخي نأ مهيلع ةلحرلا هذهب بالطلا موقي يكلو

 ةرتكو ءاذغلا ةلقو هايملا ةردن لثم تابقعلا نم ديدعلا ةلحرلا لوط ىلع نوهجاويس

 هذه لوط ىلع اهتودح عقوتملا باعصلا نم اهريغو راهنألا ناضيفو ضارمألا
 لوصولا عيطتسي فوس ادج ليلق ددع ناف ديجلا دادعتسالا مدع ةلاح يفو ةلحرلا

 .ايبمولوك لخدم ىلإ
 تاربخ نوبستكي فوس ةلحرلا هذه لثمب مايقلا لظ يف بالطلا نأ حضاولا نمو

 ةروصب ةلحرلا هذهب مايقلا ةلاح يف باعصلاو تالكشملا ةهجاوم ىلع ةعونتم ةريثك

 روص اودهاشيو ةريثك بتك بالطلا أرقي نأ نكمملا نمف ءرتويبمكلا نودب ةيعقاو

 روصلا هذه نيسردملا نم ددع جمدي نأ نكمملا نمو لب ءعوضوملا نع ةديج ةريثك

 .(رتويبمكلا مادختسا نودب) ةيديلقتلا ةقيرطلاب عوضوملل مهسيردت ءانتأ

 لعافتلا نم بالطلا نكم ب ذإ عوضوملا اذه يف ةريبك هزيم هل رتويبمكلا نكلو

 تارارقلا رادصإ ىلع اوبردتي مث نمو مههجاوت نأ لمتحملا نم يتلا ثادحألا عم

 تادادعتسا ىوقي جماسنربلا اذه نإف اذهبو «ةبئاص نوكت نأ لمتحملا خم 0

 ْ .هل مهمهف ةدايزو لب عوضوملا ةساردل بالطلا

 يذلا 2:ءعم» 1211 جمانرب كلذك يكيرمألا خيراتلا سيردت جمارب نمو

 ءهانلوانت نأ قيس يذلا 24 هنهو0,.و 12:6«ومم2 15811 جمانرب نم ةروطم ةخسن ريتعي

 ةيكيرمألا ةروثلا ثادحأ لخاد بالطلا ذخأي 22:«عمد 1:ةإ! جمانرب دجن اننأ ثيح

 شويجلا يبردمو ةروثلا ةداق مهأ بالطلل ددحيو ةيكيرمألا رظنلا ةهجو بسح



 تسسس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاسارسللا سيردت ١

 ضوشف لثم ءداصتقالا رداصم ديدحتو «ةيبروألا ةسايسلا يف يسايسلا دمتعملا رودو

 .ةماعلا لاومألاو ؛بتارضلا

 نع ةيفاك ةيفلخ بالطلا ءاطعإ يف ديج جمانرب ربتعي هناف هلك اذه ىلعو

 .ةريئتسملا تارارقلا ذاختا نم مهنكمت ةروثلا ثادحأ

 باعلأ) © 014 81و55 جمانرب يكيرمألا خيراتلا سيردتل ىرخألا جماربلا نمو

 ملعتملا طاشن ىلع موقي يذلا ىجاتنتسالا ملعتلا جمارب نم عون ربتعي وهو (تارماغملا

 تارماغملا نم ةعومجم جمانربلا اذه مضيو «ةرماغملا عم ريسلا بلاطلا عيطتسي ثيَح

 .(تارماغملا باعلأ نم اهريغو نينتلا عم ةكرعمو ةنازنزلا نم ةريمألا ريرحت) لثم

 يتلا قطانملا يف بهذلا نع ثحبلل ةلحر ©6010 2ا158 جمانرب ضرعيو

 راتخي تارايتخالا نم ةعومجم بلاطلا جمانربلا اذه ىطعيو ءاينروفيلاكب طيحت

 نع تامولعملا نم ريثكلا بلاطلا اهنم جتنتسيو ةرماغملا اهلوح رودت ةدحاو اهنم

 سأر ةقطنمب ةطيحملا ةقطنملا يف رحبي نأ امإ تارايتخالا هذه نمو «ناكملا اذه

 كرويوين نم نادللبلا ربع ريسي وأ امنب ىلإ قيضملا ربعي وأ يكيرمألا بونجلا

 .اينروفيلاك ىتح
 ةيعقاو ماكحأ ردصي نأ هنم بلطتت فقاوم جمانربلا اذه يف هجاويس هنأ امك

 بوبه لايح فرصتلا دنع وأ ماعطلا نع ثحبلا دنع ًالثم فقوملا عم بسانتت

 لك ليمي ال هنأ وه ةلكشم جمانربلا اذه ضرتعت نكلو ءرحبلا يف فصاوعلا

 كلذكو «؛همادختسا يف ةرباثملا نم عون بلطتيو «تارماغملا باعلأ ىلإ بالطلا

 .تانايبلا ضعي لاخدإ

 نع ثحبت يتلا تايصخشلا نم جمانربلا اذه مدختسم ربتعي بلاغلا يفو

 قم ما وحن اديك وينك هلع نكلو «هيف شيعي يذلا عمتجملا يف ةفاقثلا نم ديزملا

 ميظنت نكمملا نم هنإف مث نمو تارماغملا باعلأ ىلإ نوليمي رابكلا وأ راغصلا
 ةيويح ةيلمع خيراتلا سيردت حبصيف ءيخيرات ىوتحم تاذ عونلا اذه نم جمارب

 .جاتنتسالاب تامولعملا اهيف دلاوتت ةيح

 لمكي نأ عيطتسي ال بلاطلا نأ وه جمانربلا اذه ىلع تاظحالملا نمو

 جمانربلا مامأ ةددعتم مايأ ىضقي نأ بلاطلا ىلع يأ ةدحولا ةصحلا لخاد ةرماغملا

 راغصلا نم لك نأ ةقيقحلا يفف كلذ عمو «ملعتلا قيقحت مث نمو ةرماغملا يف حاجنلل

 خيرات نع يفاقكلا ملعتلا قيقحتل مايألاو لب تاعاسلا ءاضق ىلإ نوليمي رابكلاو



 .جماربلا نم عونلا اذه ةقيقحل نيكردم اونوكي نأ نيسردملا ىلع كلذل ءاينروفيلاك

 تقو مهيدلو اهيف ةعتم نودجيو اهيلإ نوليمي نيذلا بالطلل هطشنأك اهميدقت مث نمو
 .جماربلا نم عونلا اذه مادختسال

 ىلع 20104 047/168 جمانرب كلذك يكيرمألا خيراتلا سيردت جمارب نمو

 ىلع هءاوتحا بناج ىلإ تانايب ةدعاق ىلع ىوتحي يذلا 12017/1-082 صرق

 صوصحنو قئاثو ىلع اضيأ لمتشيو يكيرمألا خيراتلا نع ةيقيقح ةيليصفت تانايب

 .تايئاصحإو طئارخو روصو نايع دوهش تاحيرصتو ةيلصأ

 تانئايبلا عضوو تامولعملا ةيقنت بلاطلل 2015+ 04 /1عدبب جمانرب اذه حيتيو

 نكميو «ةيخيراتلا ضورفلا ةحص نم ققحتلا اضيأ هل حيتيو «ءىنعم وذ قايس يف

 ةيديلقتلا تامولعملا نع ثحبلل ةيعامج وأ ةيدرف ملعت ةليسوك جمانربلا اذه مادختسا

 نيسحت يف نوسردملا اهمدختسي نأ نكميو «ةيخيراتلا ةعوسوملا يف ةدوجوملا

 مظنت جماربلا نم عونلا اذه يف تانايبلاو تامولعملا نأ ملعلا عم ءمهضورع

 قيرط نع امإ ةمولاعملا ىلإ لصي نأ بلاطلا عيطتسي ًالثمف «ةيقطنم ةقيرطب
 .اهتودح خيرات قيرط نع وأ اهعوضوم

 ةيفارجوميدلا تانايبلا مظني هنأ اضيأ 2017 047/168 جمانرب تازيمم نمو

 هذه نيب كرحتلا لهسلا نم هنأو ءفوفصو ةينايب موسرو لوادج لكش يف

 نأ بلاطلل حيتت ثيحب يلسلست لكش يف عضوت تامولعملا نأو لب :«تاليكشتلا

 .رخأ ىلإ ماع نم ثادحألا يف ريغتلا ظحالي

 :لثم ةقيرط نم رثكأب مدختسي نأ نكمي ةيفيكلا هذه لثمب جمانربو
 نأ ملعملا داتعي ثيحب تاشقانملا رهظتو تارضاحملا معدت ةينورتكلا ةروبس -

 .سردلا عوضومل ةمعدم تانايبو روصو طئارخ ضرع يف اهمدختسي

 .بالطلا ةلئسأ ىلع ةباجإلل همادختسا -

 ىلع لهسي تيحب ةددعتم طئاسو عم وأ ادرفنم ةبتكملا يف هعضو نكميو

 .اهنع نوثحبي يتلا تامولعملا ىلع لوصحلل عجرمك هومدختسي نأ بالطلا

 نسم ةريغص ةعومجم عم ةينواعت ةيميلعت ةئيب يف مدختسي نأ نكمملا نم هنأ امك -

 ةيميلعت ةئيب نيوكتلو «هيدل يتلا ةلئسألا ةباجإ نع ثحبي مهنم لك بالطلا

 بلاط الثمف ةعومجملا لخاد ددحم رود بلاط لكل ددحي نأ بجي ةلاعف ةينواعت



 مس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ١

 رخأ ناكم يف ةمولعملا نع ثحبي رخأو تانايبلا ةدعاق يف ةمولعملا نع ثحبي

 ديعي عبار رخأو تانايبلا ةدعاق لخاد ةقيشلا تامولعملا نع ثحبي ثلاث بلاطو

 راودألا هذه «ةديدج تانايب ةدعاق يف اهلاخدإو تامولعملاو تانايبلا هذه بيكرت

 لك ىلع بالطلا بردتي فوس كلذ ىلعو ءرخأ ىلإ تقو نم ريغتت نأ نكمي
 .تانايبلاو تامولعملا نع ثحبلا لاكشأ

 نم عون بلطتت يتلا جماربلا نم 20184 04 75/16م8 جمانرب اذه نأ ملعلا عم

 ىلع درلل دادعتسالا ةبهأ ىلع نوكي نأ سردملا ىلع كلذل «همادختسا يف ةراهملا

 ىنعمب غارف نم يتأي ال اذهو جمانربلا مادختسا يف مهعبتت ءانثأ هبالط تاراسفتسا

 تاراهم لك نفقتي ىتح تارم ةدع هسفن عم جمانربلا ريدي نأ سردملا ىلع هنأ

 مادختسا يف هبالط داشرإ ىلع ةردقلا ةيدل حبصت مث نمو جمانربلا مادختسا

 .لاعفلا مادختسالا جمانربلا

 ناك (رتويبمكلا مادختسا نودب ) ةيعامتجالا تاساردلل يديلقتلا سيردتلا يف

 مهيدل نوكت امدنع مدقت ىلعأ نوققحي مهنأ ةيعامتجالا تاساردلا وسردم دقتعي

 اهيلإ نوليمي مهذيمالت اولعجي نأو سردلا عوضوم نع ةلماك تامولعم

 جمانرب دجن نيح يف ..... عوضوملا لوح ةشقانملا يف اهب نودهشتسيو
 اهترادإو ةشقانملا تاراهمل ملعملا ناقتإ ىلع زكري 06015101155

 ءزج تامأولعملاب ةشقانملا ديوزت رود رتويبمكلل كرتي نيح يف هبالطل اهباسكإو

 .ةرقف ةرقفو ءزج
 ىطغت يتلا رتويبمكلا جمارب نم ريفو ددع نآلا ىتح كانه نكي مل

 تايضاي نلاك ىفوسحألا دا وسلا :سكعي :ةيغامتحألا تاسانؤذلا_ نقيوذت :تانع ود وم

 ددع بناجب اهركذ قباسلا جماربلا نم دودحم ددع كانه نكلو ءاهريغو مولعلاو

 دعاوق لثم رتويبمكلا تاودأ نم ددع ىلإ ةفاضإلاب قوسلا يف ىرخأآلا جماربلا نم
 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف اهجمد نكمملا نم يتلا تاملكلا جلاعمو ؛تانايبلا

 ةيديلقتلا ةيسيردتلا هقرط فيظوت نم ملعملا نكمت يتلاو «ةساردلا ةرجح لخاد

 .ةيلعاف رثكأ حبصتل

 سيردت لقح ىلإ رتويبمكلا عارتخا اهادهأ هدعاسم مهأ ناف اذه ىلعو

 تامولعملا ىلإ (بلاطلل اهحاتأ يتلا) لوصولا ةعرس يه ةيعامتجالا تاساردلا

 .ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضوم نم عوضوم يأ ةسارد يف اهجاتحي يتلا



 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف رتويبمكلا مادخيتسا حل

 هتادعمو رتويبمكلا جمارب يف لتاهلا نسحتلاو ريبكلا مدقتلا نأ لوقلا نكميو

 قلخ اورظتني نأب نييوبرتلا رشبي (ةريخألا تاونس رشعلا) دقعلا اذه فصتنم ذنم

 ناك اهمو «بيرقلا لبقتسملا يف سيردتلا يف رتويبمكلل ةديدج تامادختسا راكتباو

 ريغغتلا نم قلخت نأ عيطتست مويلا ايجولونكت نأ كش دجوي ال هناف يوبرتلا فدهلا

 .راهدزاو حاجن





 نماثلا لصفلا

 ةقئاقفلا طئاسولا ضعب

 «بعحامتجالا تاساردلا سردت ُْى

 .ةك رحنملا مالفألا 0

 .نويزفلنلا -
 .ىنورتكلالا سلطألا -

 .ةينورتكلالا ةعوسوملا -
 .ةقئافلا تاناببلا ةدعاف -

 ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسال ىرخأ جذامن -

 ةيعامتنجالا تاساردلا سئردت يه





 نماثلا لصفلا

 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف ةقئافلا طئاسولا ضعب

 : ةكرحتملا مالفألا

 مالفألا هذه نكت ملو «ةيقيقح تاربخب ملعتملا ديوزت ىلإ ةيميلعتلا مالفألا فدهت

 .نآلا هيلع يه ام ىلإ تلصو ىتح ايخيرات تروطت روذج اهل نكلو رصعلا ةديلو

 ظ : كرحتملا يميلعتلا ملبفلا ةبجام

 ةعرومجم هيلع لجسم (ضيمحت) ًايئايميك جلاعم فافشلا كيتسالبلا نم طيرش
 ةيعيبط :ةكرحلا نم عاونأ ةدع اهلو .اهليغشت دنع ةكرحلاب ساسحإلا يطعت روص

 ضرعلاو ريوصتلا) ةعيرس - (ةيناثلا يف راطإ 75 لدعمب ضرعلاو ريوصتلا)

 يف راطإ 5:8 لدعمب ضرمعلاو ريوصتلا) ةئيطب - ةيناثلا يف راطإ ” لدعمب

 .ةيئوضلا وأ ةيسيطانغملا ةقيرطلاب مالفألا كلت ىلع توصلا ليجست متيو .(ةيناثلا

 : ةيميلعتلا مالفألا عاونأ

 :هضرعو مليفلا عون ثيح نم اهنيب اميف ةيميلعتلا مالفألا فلتخت

 .قطان وه ام اهنم ايلاح رهظو ةتماص ةكرحتم مالفأ يهو مم اهضرع :مم, مالفأ -
 اهلنمو ةيميلعتلا ةيلمعلا يف امادختسا رثكألا يهو مم١"5 اهضرع :مم١" مالفأ -

 ضرع يأ ةيداعلا ةروصلاب روصتو قطان وه ام اهنمو تماص وه ام

 ةيليجست مالفأ اهنمو «قئاقد ه- 4 نم ةريصقلا مالفألا اهنمو «ةيناث /اراطا” 5
 .ةمئاد ةيميلعت مالفأ اهنمو -

 : ةيميلعتلا مالفألا جاتنإدنع ةينفلاو ةيوبرتلا كةرابتعالا
 : ةيوبرتلا تارابتعالا :ال وأ

 .ةيلحملا ةئيبلا ىلع زيكرتلا --

 .راكفألاو تامولعملاي اهسيدكت مدعب --
 .ذيمالتلا كاردإ ىوتسمو بسانتت يتلا تادرفملا زايتخا -



 مس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت مد١

 .ذيمالتلا ةكراشم ريثت ةروصب مليفلا روصو قيلعتلا ةغايص -

 .حلعملل ليلد مليفلا بحاصي نأ بجي 2

 :ةينفلا تارابتعالا :ًايناث

 .هابتنالل ةريثم مليفلا ةمدقم -

 .ةكرحتملا موسرلا ضعبب ةناعتسالا -

 .ضيمحتلا ءانثأ ناولألا حيحصت -

 .ضرعلا بساني نأ يغبني ءاقلإلا عاقيإ -

 :ةبعامتجالا تاساردلا سيرودت ين ةبيميلعتلا مالفألا مادختسا دكاوف

 .جذامنلاو تامسجملا لمع «طئارخلا مسر لتم ةيكرحلا تاراهملا ىلع بيردتلا ريسيت -
 .ملعتملا ىدل ةيساسألاو ةيئدبملا ميهافملا نيوكت -

 .ةكرحلا ئطبت وأ عيرست نكمي -
 .اهتعجارم وأ اهصيخلت وأ ةيساردلا تادحولا ميدقت يف مدختست -

 .ةكرحو ًالكش عقاولا دسجت ةيميلعتلا مالفألا -
 :ثادحألا ريهتضصت وأ ريبكت: نكمملا "نم اهلذلكب قم ته

 .ةيئرملا ريغ تايلمعلاو ثداوحلا حيضوتو ليثمت فيلاكتلاو دهجلاو تقولا ريفوت -

 .ةيلامج تاربخ رفوت -

 .يئاقلت لكشب تامولعملا ليصوت متي اهلالخ نم -

 : ةببع امتجاآلا تاساردلا سيبردت يف مالفألا مادختسا تاوطخ

 : مليفلا رايتخا ةئحرم :الوأ

 .ةيمخاكلا» نوسك ابيهخت كادت د
 .فدهلا ديدحت ةقد -

 .مليفلا رايتخا -

 مليفلا مادختسال طيطختلا ةئحرم :ًايناث

 : ضرعلا لبق - أ

 .محليفلا ةدهاشم --



 سم 00 همس ل ععس ةيعامتجاإلا تاساردلا سيودت ىف ةقئافلا طئاسولا ضعب حساس

 .هتايوتحمل صخلم ةباتك -

 .قيلعت ىلإ جاتحت يتلا عضاوملا ديدحت -

 .ةلئسألا دادعإ -

 .مليفلا ضرعل يساردلا لصفلا ةبسانم -

 :ضرعلا ءانثأ -ب

 . بالاطلا ةعباتم -

 . ملعملا لبق نم داشرإلاو هيجوتلا -
 .تريثأ يتلا ةلئسألا نع ةباجإلا :ضرعلا دعب -ج

 :ةبع امتجالا تاساردلا سيردت يف ةبميلعتلا مالفألا مادختسا يف ربذاحم

 .ميلعتلل ةديحو ةليسوك مليفلا ملعملا مدختسي ال :عوضوملا فادهأب مليفلا ةقالع -

 .تابنلا ومن - ةيخيراتلا مالفألا ضرع :نمزلاب قلعتملا مهفلا ءوس -

 ضووعملا ثدحلل يقيقحلا مجحلا نع كاردإلا مدع :مجحلا نع ئطاخلا كاردإلا -

 .لوهلا وبأ وأ تامارهألاك

 .1065616 320 ©ةضت©! رصمو لامجلا التم :ةئطاخلا تاجاتنتسالا -

 .ةيبرعلا ةغللا ريغ ةغلب نوكت دق مالفألا ضعب :مليفلا ةغل -

 .ةعفترملا ةفلكتلا :ةيداصتقالا يحاونلا -

 .توصلا وأ نوللا ىف بويع :ةينفلا تابوعصلا ضعب -

 : نويرفيلتلا -؟

 كلذ ذنمو «نيرشعلا نرقلا نم تانيثالثلا يف ةيمالعإ ةليسوك نويزفيلتلا رهظ

 لابقإلا ىدم ظحول ىتح «؛هعارتخا ةيادب يف يميلعتلا هرود فرعي مل خيراتلا

 قلعت ىدمو «تيب لك يف ةناكم لتحا يذلا .يرحسلا قودنصلا اذه ىلع ديدشلا

 مهيلع ضرعي امب نيدهاشملا رثأت ىدم كلذ دعب ظحولو .بيرغلا رئازلا اذهب درفلا

 يتلا لكاشملا ضعبل يفاشلا جالعلا ةباثمب هعارتخا ناكف «يئارلل هلالخ نم

 .ميلعتلاو ةيبرتلا لاجر اههجاوي

 تاربخ لفن متف ميلعتلا لاجم يف حاتفنالا رصع وه نويزفلتلا رصع ناكف

 تناكف ءكلذ يف نويزفلتلا مدختسي مل ام «لقنت نكت مل لوصفلا لخاد ىلإ ةديدع



 سس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ١

 بناجلا زاريإو «ةيملعلا قئاقحلا ناهربل ةماعد نع ةرابع ةضورعملا ةداملا

 بعل ىدملا ةديعب لاصتا ةليسوكو .عوضوملا يف يرظنلا بناجلا ىلإ يقيبطتلا

 ناقكف «ملعلا بالط ىلإ ةكرحلاو ةروصلاو توصلا لقن يف احجان ارود نويزفلتلا
 ىلإ! فارصنالاو يناكسلا راجفنالا نع ةجتانلا ةيمألا لكاشمل عيرسلا لحلا ةباثمب

 ءنيملعملا يف ةردن كلذ نع جتنو «ميلعتلا باسح ىلع عافدلا لئاسوو ءءاذغلا وقمت

 نويزفلتلا مادختساو ؛ءثتلاثلا ملاعلا يف اصوصخ ةيميلعتلا ةمظنألا يف فعشضو

 .لكاشملا هذه ةهجاومل

 تاقالعلاو يحصلا فيقثتلاو كولسلا ليدعتل نويزفلتلا جمارب ترخس امك

 عيمج يوهتسمت ةيوبرتو ةيهيفرتو ةيميلعت ةليسو نويزفلتلا ربتعا اذل .ةيعامتجالا
 .عمتجملا تاقبط

 هتردقل ةيميلعتلا ةيلمعلاب ةقلعتملا ةطشنألا يميلعتلا نويزفيلتلا معدي ثيح

 تالا جميفاها ودجتتبثأ يتلاةثيدحلاةيوبرتلاةيجولونكتلاةزهجألادحأكهتيلاعفو
 :ةيلاتلا بابسأللار اظن ةثيدحلا ايجولونكتلا تازاجنإ دحأ وهو «ةددعتم

 .ساوحلا نم ديدعلا ةبطاخمل نيملعتملا هابتنأا بذج ىلع ةقتافلا ةردقملا -

 .راكفألا وميهافملا لقن ىلع هتردقوءعيريهامجلاصتاطيسوكمتيلاعف ب

 .ملعتلا و ميلعتلا ةيلمع يف عونتلاو لآ عفلا مادختسالا -

 : نويزفلتلا ةزهجأ عاونأ
 ةممصملا ةيساسألا فئاظولا فالتخاب ينويزفلتلا ضرعلا ةزهجأ عاونأ فلتخت

 :ةيسيئر عاونأ ةثالث دجوت ثيح اهئادأ

 :157 12«ععااب ع ينويزفلت لابقتسا زاهج -؟١

 قيرط نع لاسرإلا تاطحم نم ةلسرملا ةفلتخملا ةينويزفلتلا تاونقلا لبقتسيو
 .ةيلاع تاددرت ىلع يئاوهلا

 :137 1101:1160: تايئرملا ضرع زاهج - *

 ةيتوصلاو ةيئرملا نيتراشإلا وأ ةلدعملا .ريغ ةيئرملا ةراشإلا طقف ضرعي وهو

 ةراشإلل لخدم هل نوكيو «تاونقلا بختنمو يتاوهلا هيف ىغليف « اعم ةلدعملا ريغ



 اا ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف ةقئافلا طئاسولا ضعب سس

 لكل جرخم انايحأو مللا11010 12ما06 ةيتوصلا ةراشإلل لخدم 7710©ع0 1ممان[: ةيئرملا

 .17/1060 كابل15 (0046 ةيتوصلاو ةيئرملا ةراشإلا نم

 ظ :137 لذ طاب( 1/12عععءا7 عدم ضرعو لابقتسا زاهج -*

 «يئاوهلا ةراشإل صاخ لخدم هل نوكيف نيقباسلا نيزاهجلا اتفيظو هب جمدنتو

 نم زاهجلا ليوحت ةدحو دوجو عم .ةيتوصلا ةراشإل رخآو ةيئرملا ةراشإلل لخدمو

 بسح تايتوصلاو تايئرملل ضرعلا عضو ىلإ ةيلاعلا تاددرتلل لابقتسالا عضو

 .بولطملا ضرغلا

 :ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف نويزفلتلا مادختسا دئاوف

 | .ةعساو تاربخ ميدقت -

 .ةيميلعتلا ةيلمعلا نيسحتل ملعملا دهجو تقو ريفوت -
 نييملعملا ددع يف صقنلا «جهانملا ريوطتك تالكشملا ضعب لح يف ةمهاسملا ٍِب

 .ةحاتملا تاناكمإلا صقن عم نيملعتملا دادعأ ةدايز ءايميد اكأ وأ ًايوبرت نيلهؤملا

 .مهفورظ مهنكمت ال نمل ميلعتلا صرف ةحاتإ -

 .نيملعتملا عيمجل ةديج ةيميلعت ةمدخ لوصو نامض -
 رصنع لالغتسا - ةعونتملا ىرخألا لئاسولا نم ديدعلاب ةناعتسالاب حامسلا -

 .ةفلألا

 .ملعملا ةمهم ليهست -
 .ةفاسملا دعب ىلع بلغتلا -

 .ةرطخلا نكامألا يف ريوصتلا -

 : ةبعامتجالا تاساردلا سيوردت يف نويزفلتلا تامادختسا

 :نويزفلتلاب يلكلا سيردتلا - 9

 يصسيئرلا ىوتحملل ةيميلعت جمارب يميلعتلا نويزفيلتلا مدقي ةلاحلا هذه يفو

 دنع جماربلا نم عونلا اذه نم ةدافتسالا نكميو .اهلمكأب ةداملل ةيساسألا ميهافملاو

 .ةيميلعتلا داوملا ضعب يف نيصصختملا ةذتاسألا صقن



 بسس ةمدقتملا ايجولوتكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت حس سس للعءابب#

 :لمكم وأ دعاسم لماع - ؟

 ءررقملل ةسيئرلا ةداملا ىوتحمب ةقدب طبترت ةدام نويزفلتلا مدقي ةلاحلا هذه يف

 نيزوتلا نيك يف ةيناررفلا ةيطحلا يف: يسنتززلا"ىوفلاب: ةلاحلا هذه ىف ةلفتفلا هوقو
 .تاقيبطتلاو تارابتخالاو صضرعلاو ذيماللتلا ةراثتساو

 :ةيميلعتلا ةيلمعلا ءارثال ردصمك نويزفلتلا -“

 لالخ نم اهئارثإو ةيميلعتلا ةيلمعلا ميعدت ىلع نويزفلتلا لمعي ةلاحلا هذه يفو

 .ةروصلاو توصلاب ةمعدم ةينادجولاو ةيراهملاو ةيركفلا ملعتملا ةليصح يرثت جمارب

 :نيملعملا بيردتو دادعإ يف نويزفلتلا مادختسا - +

 هريفوتل ارظن نيملعملا بيردتو دادعإ يف نويزفلتلا نم اريثك ةدافتسالا نكمي

 ميلعتلا ايجولونكت لئاسو مادختسا ىلع مهبيردت) مهل ةينهملا تاءافكلا ريوطت صرف

 ىلع نيملعملا ديوعت - ةيميلعتلا ةيلمعلا تاثدحتسم ىلع نيملعملا عالطإ - ةثيدحلا

 .(تاهيجوتلاو تارشنلا ىلع نيملعملا عالطإ ةعرس - يتاذلا ملعتلا تاراهم

 : يميلعتلا نوبزفيلتلا ةمظنأ

 :ةحوتفملا ةرئادلا وذ نويزفيلتلا :ًالوأ

 ىللإ لاسرإلا ةطحم نم ريثألا ربع ثبلا ةحوتفملا ةينويزفلتلا رئاودلاب دصقي

 صاخلا يئاوهلا قيرط نع تاراشإلا كلت طقتلتو «لزانملا يف لابقتسالا ةزهجأ

 لاسرإ يف ةيضرألا تاطحملاو ةيعانصلا رامقألا تمهسأ دقو «ةلبقتسملا ةزهجألاب

 .ةيضرألا ةركلا ىلع ةعساش قطانم ىلإ ةروصلاو توصلا

 :ةقلغملا ةرئادلا وذ نويزفيلتلا :ًايناث

 تنفي نقانيتاللا لاسصتالاب هش توي لفرل ماظنب ةقلخملا ةيدوو رفطلا رئاوذلا
 امإ «ةئيعم ةئفل ةصصخ“ - جمارب رئاودلا هذه لالخ نم ثبتو «لبقتسملاو لسرملا

 نم ريبك ددعل تامودعملا وأ «نيلهوملا نيسردملا ددع صقن ةلكشم ةجلاعمل

 تمدخت_ سا دقو .ةرواجتم نابم ةدع وأ ءدحاو ىنبم يف ةلتخم تاعاق يف نيسرادلا

 يبف ةنصاخياو «ةيعماجلا لحا رملا يف ةاتفلا يلع ىف حاجتي ةقلخفلا ةيكوي زفاقلا» لئاودلا
 .ةيبرعلا لودلا



 اب

 ام رشابملا لاصتالا قيرط نع ةقلغملا رئاودلا لالخ نم تامولعملا لقن متيو

 تاليصوتو كالسمأ كلذل مدختسيو «لبقتسملاو (نويزفلتلا ويدوتسأ) ردصملا نيب
 كلو ءويدوتسألا يف ردصملاب لاصتالا دهاشملل حيتت ثيحب اهديدمت متي ةصاخ

 .ةرضاحملا عوضوم ةشقانمل

 :ةقلغملا ةينويزفيلتلا ةرئادلا مادختساب سيردتلا تازيمم

 .ةقرفتم نكامأ يفو ذيمالتلا نم ةريبك دادعأل سيردتلا -

 .ةصصختملا تاءافكلا يف صقنلا ةلكشم لح يف ةمهاسملا -

 .ةيلمعلا تاراهملا ةيمنت يف مدختست -

 .جهنملا يف ةديدجلا تاعوضوملا ضرع ةعرس -
 .نيملعملا بالطلا بيردت يف مدختست -

 .دحاو نآ ىف تانبلاو نينبلل ةمدخلا ميدقت ىف ةاواسملا -

 : ةبع امتنجآلا تاساردلا سبودت يك نوبزئكيلتلا مادختسا تاوطخ

 مايقلا ب لطتي ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف نويزفيلتلل لاعفلا مادختسالا

 :ةيلاتلا تاوطخلاب

 ىللإ ةساردلا تارجح يف يميلعتلا نويزفيلتلا مادختسا ةيلمع جاتحت :دادعإلا :ًالوأ
 .سيردتلا ةعاقلو هسفنل ملعملا دادعإك جماربلا كلت ميدقتل قبسم دادعإ ةيلمع

 .نويزفيلتلا سورد لابقتسال بالطلا ةئيهت لمتشتو :ميدقتلا :ايناث
 ينويزفيلتلا جمانربلا لالخ نم سردلا ميدقت يلي نأ يغبني :يليمكتلا طاشنلا :اثلات

 ةفرعملاب بالطلا لوقع ءارثإ فدهب ةيليمكتلا ةطشنألا نم ةعومجم يميلعتلا
 .سردلا تاراهم ةيمنتل تاقيبطتلا ضعب ةسراممو «تامولعملاو

 : يميلعتلا نويزفيلتلل ةرصاعملا تارووطتلا

 :ةلقنتملا ويديفلا تالجسم -أ

 مادخت سا ةرئاد عاستا ىلإ ويديفلا ةطرشأ ىلع ليجستلا ةزهجأ راشتنا ىدأ

 نم نوكتت ويديف ليج ست طئارش جاتنإل ةزهجأ كانهو .ميلعتلا يق نويزفيلتلا
 .(روتينوملا - ليجستلا زاهج - نوفوركيملا - اريماكلا)



١ 

 :يطخلا نويزفيلتلا -ب

 عيزوتو جاتنإ) هتازيمم نمو ةيلحم ةئيب يف وأ دودحم عمتجم يف مدختسيو

 هلالخ نم - جماربلا لابقتسا ةدوج نامض - عفترم ةءافك ىوتسم ىلع جمارب

 ينتلا ةحجانلا جماربلا عيزوت ةداعإب حمسي - ةلصفنم ةيميلعت جمارب ةدع لقن نكمي

 - ريهامجلا بلاطمو قفتت جمارب لاسرإ ةداعإ - ةحوتفملا ةرئادلا لالخ نم ثبت

 .(رابكلا ميلعت - نيملعملا بيردت

 مس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت

 :ةيعانصلا رامقألا قيرط نع لاسرإلا -ج
 زيمتت يتلاو ةيعانصلا رامقألا قيرط نع لابقتسالا تاكبش نم ديدعلا ءاشنإ مت

 ةدايز - ضعبب اهضمعب دهاعملاو تاعماجلا طبر  ةيملاعلا جماربلا لابقتسا)

 .(نيصصختملا نيملعملا صقن ةجلاعم - ةعونتملا تاسسؤملا نيب يفاقتلا نواعتلا

 ٠7- ينورتكلالا سيلطألا :

 ةينورتكلإ بتك وأ باتك" 251601508310 4412565 ينورتكلإلا سلطألاب دصقي

 ىلإ ريشت وأ حضوت يتلا ةينايبلا موسرلاو تاءاصحإلاو طئارخلا ىلع يوتحت

 ظ ."ءايشألا دوجو عقاوم
 تافصلاو ءايشألا عقاوم ىلع فرعتلا نم نيملعملاو بالطلا سلاطألا نكمتو

 ةلووس مهل حيتت امك «عقوم لك اهب مستي يتلا ةيرشبلاو ةيعيبطلا صئاصخلاو

 .عقوم لكب ةطبترملا تامولعملاو تانايبلا ىلإ لوصولا
 يف اهمادخت سا ىلع نيملعملاو بالطلا لبقُي يتلا ةينورتكلإلا سلاطألا نمو

 تايالولا عراوش سلطأو :738/0:110 44135 ملاعلا سلطأ ةفلتخملا ةيساردلا لحارملا

 قرطصلل ةرسفم طئارخ يطصعي يذلا 66+56غ 414135 [4..5.]1 ةيكيرمألا ةدحتملا

 ءامسأ ةطساوب ثحبلا حيتُي امك «ةفلتخملا تايالولا يف ةدوجوملا عداوشلاو

 .يديربلا زمرلاو عراوشلا

 ام ابلاغو ةحايسلل وأ لمعلل يبنجأ دلب ىلإ ةلحرل ناسنإلا ضرعتي ام اريثكو

 .طئارخلل ةجاحلا ترهظ انه نم «ءتاقرطلا ةيحان نم الوهجم دلبلا اذه نوكي



 واب ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف ةقئافلا طئاسولا ضعب

 «ةيلاع ةفلكت) يحايس ليلد و طئارخ ءارشب صخشلا موقي نأ اقباس لحلا ناكو

 داجيإل تقولا ىلإ ةفاضإلاب اهل ةجاحب نوكي ال دق يتلا طئارخلا نم ريبك ددع

 .(ءارشو
 «ءلاملا رفوي اذهو رتويبمكلا ىلع سلطألا مادختسا عيطتسن نحنف نآلا امأ

 .امود كعم اهئاقيإ و اهتعابطب موقت مث ءكتجاح ديدحت عيطتستو تقولاو

 نع ثحبلاو تنرتنإلا ىلع لوخدلا عيطتست سلطألا رفوت مدع لاح يف ىتح
 .ثحب كرحم يأ مادختساب 1عهع زلم

 عقاوملا نمؤت ةداع «ةلود وأ ةيدمل ةنيعم طئارخ ىلع لوصحلل جاتحت دقو

 .اضيأ ثحبلا لالخ نم هيلع لوصحلا عيطتست , عوضوملا اذه ةينطولا

 : ةينوردكلالا ةعوسوملا -#

 وأ باتك" 21ع«ءعمدأع 8مءالءاومهل1255 ةينورتكلإلا تاعوسوملاب دصق د

 ةيئرملا تامولعملاو تانايبلا نم لئاه مك ىلع يوتحت ةينورتكلإ بتك ةعومجم
 ."اهنم صاخ ءزج وأ ماع لكشب ةيناسنإلا ةفرعملا لوح رودتو ايدجبأ ةبترملاو

 -7 ه2( صنلا) ةعونتم تامولعمو تانايب ةينورتكلإلا تاعوسوملا نمضتت امك
 - 9/106عه © 11م ةكرحتملا ةطقللا - 5هاب120 توصلا - 2طه1هو22ما ةروصلا

 رداصملا مهأ نم ةينورتكلإلا تاعوسوملا دعت مث نمو (673م11 ينايبلا مسرلا

 ملعتو ميلعتب ةطبترملا ةيفارغجلا تامولعملاو تانايبلا ىلع لوصحلا يف ةمدختسملا

 .ةيفارغجلا تاعوضوملا نم ديدعلا

 عاجرتسا ةعرسهو ةلوهس نيملعملاو بالطلل ةينورتكلإلا تاعوسوملا حيتتو
 وأ 2 1ك 602121085 روبصلا مئاوق قيرط نع ةددحملا تامولعملاو تانايبلا

 مهل حيتت امك «14013>16] 562:05 يصنلا ثحبلا وأ 5هريدنل 11و تروصلا تافلم

 تامولعملا ضارعتساو ةسارد ءانثأ 2421© 710:65 مهتاظحالم ليجست يف ةصرفلا

 نيزختلا طئاسسو ىلع ةيفارغجلا تامولعملا ضعب ظفح يف ةصرفلاو «ةيفارغجلا

 تامأولعملا ةعابط يف ةصرفلاو (ةجمدملا صارقألا - ةنرملا صارقألا) ىرخألا

 نم ديدعلا يف ايلاح ةحاتملا ةينورتكلإلا تاعوسوملا نمو «ةعوسوملا اهيوتحت يتلا
 :يلي ام ايفارغجلا ملعتو ميلعت يف اهمادختسا نكمي يتلاو سرادملاو



 لس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ا

 رحل نب 2 «:ه11مر“ 1١1 نل(0319«©1251 ةددعتملا طئاسولل ريئو رج وين ةعوسوم

 : 1119102 ل

 نمضتت امك «ةيئرمو ةعومسمو ةروصمو ةيصن تامولعم ىلع يوتحت يتلاو

 طبرلا ةيصاخ ىلع لمتشت امك «56232نط 1012101016 تامولعملا نع ثحبلا ةينفت

 تانايبلا نع ثحبلا ةصرف نيملعملاو بالطلل حيتي امم (0013م1376©1156 مداخلاب

 .5 «7©20 مداخلا ىلع ةحاتملا وأ ةعوسوملا لخاد ةحاتملا ةيفارغجلا تامولعملا

 :©( 0:11 م1601 5 1م 1ءد22 انا ع 12310 معلند ةيلعافتلا نوتبموك ةعوسوم

 تامولعملا ىلإ لوصولل ةعونتم بيلاسأ حيتت ىرخألا تاعوسوملا لثم يهو
 3/ نغم عله طئاسولا مقكاوق ةطساوب وأ 1عءزلا/له71 ةملك ةطساوب ثحبلا لثم

 نع ةيلعافتلا نوتبموك ةعوسوم زيمتتو« 44125 سلطألا ةطساوب وأ 8
 لماكلا ص للا ىلع لوصحلا يف ةصرفلا نيملعملاو بالاطلل حيتت اهنأ يف اه ريغ

 ةيثحبلا عقاوملا ىلإ لوخدلا حيتت امك ء«ةعوسوملا لخاد عوضوم لكل 5411 1ع“

 .تنرتنإلا ةكبش ىلع ةدوجوملا

 :/ 101-01 8001 1272:ء10معل12 ملاعلا باتك ةعوسوم

 يوتحت امك «ةباذج 12667266 ةهجاوو ةيوق ثحب ةيكيناكيم ىلع ىوتحت يهو
 .ةفلتخملا ةيملعلاو ةيفرعملا ةيملعلا تالاجملا يف فيرعت ١51٠0٠٠٠ نم رثكأ ىلع

 :10 ءددنأو 1523910 معاند اتركنأ ةعوسوم

 10/٠لعم وييديفلا تاطقلو 5010152045 تاوصألاو 1212665 روصلاب ةينغ يهو

 عجشت ةباذج ةيلعافت باعلأو ةيوق ةيثحب تاودأ ىلع يوتحت امك ءةردانلا ©!1م

 .ةيفارغجلا ةلئسألا ضعب ةباجإ ىلإ لوصولل ةعوسوملا يف ثحبلا ىلع باللطلا

 : تاناددلا ةدعاق 5

 عجارملاو بتكلا لثم تانايبلاو تامولعملا نيزخت بيلاسأ ددعت نم مغرلا ىلع

 بعلت يتلاو ةينورتكلإلا تانايبلا دعاوقو سلاطألاو سيماوقلاو ةلدألاو ةصاخلا

 تانايبلا دعاوق نأ الإ «ةيفارغجلا تامولعملاو تانايبلا ضرعو ميظنت يف اماه ارود



 ١ ابا ةيعامتجالا تاساردلا سيردقت ق ةقئافلا طئاسولا صضعب

 راهجفنالا ةهجاوم ىلع ةبسانمو ةردق اهرثكأو بيلاسألا هذه مهأ دعت 65

 .رصعلا اذه هدهشي يذلا يفرعملا

 : تاناببلا دع !وق موهقم

 "اهعاجرتسا لهسي لكشب تانايبلا نيزختو ميظنتل ةيميظنت ةينبأ" نع ةرابع يه

 اهضرعو اهنيزختو اهميظنتو اهعمج متي تانايبلا نم ةريبك ةيمك" نع ةرابع يه وأ

 ."اهنم ةدافتسالاو اهعاجرتسا لهسي ةقيرطب

 : تاناببلا دعاوق عاونأ

 نيعون ىلإ مهميسقت مت دقف «تانايبلا دعاوق لاكشأو تامادختسا ددعتل ارظن

 ءامه يش ابنأ

 :اهريوطتب موقت يتلا ةهجلا ثيح نم :لوألا عونلا
 :«تانايبلا دعاوق ةرادإ جمارب ريوطتب ىربكلا تاكرشلا نم ريثكلا تماق

 ءةةريبكلا تاعورشملا بساني رخآلا اهضعبو ةريغصلا تاعورشملا بساني اهضعب
 مدخت ست اهنإف «ةريغصلا تاعورشملا بسانت يتلا تانايبلا دعاوق جمارب امأ

 :لاقملا: :ليبش يلع اهتهو ةيضخقلا تاتساحلا
 1[ :8235© [آ"نجرعطعم 0121©
10225 123132007 

 2 مدختست اهنإاف ةريبكلا تاعورشملل ةصصخملا تانايبلا دعاوق جمارب امأ

 :لاثملا ليبس ىلع اهنمو 254312 7221© ةريبكلا تابساحلا

 - 5001 (0©511211111 ©(011قت آ1228ا125©)
 - [10115 (10233625ع 1122235611111 5آ/100©51)

 - 110145 (121ع83126ع0 آ033635ع 1323811 عاا 5ال5[عالل)

 :بيكرتلاو ءانبلا ثيح نم :يناثلا عونلا

 .1116221ءاطإن 12220256 يمرهلا لكشلا تاذ تانايبلا دعاوق -

 . ]1 ءات70م11ع 122626256 ةيكبشلا تانايبلا دعاوق -

 .11 121012231 102626256 ةيقئالعلا تانايبلا دعاوق -

 اهنأل كلذو ءةريبكلا تابساحلا ىلع يناثلاو لوألا عونلا ليغشت رصتقيو

 اهتجمربل ةيقارلا تاغللا ىدحإ ىلإ جاتحت ةداعو «ةريبك ماجحأ تاذ تاركاذ بلطتت



 مس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت والم

 نم ادج ريبك مك عم لماعتتو «ةيقئالعلا تانايبلا دعاوق نم ةءافك رثكأ ىهو
 ةحاسم اهعبتت يتلا تانايبلا ميظنت ةقيرط ءانب رفوت اهنأ ىلإ ةفاضإلاب تامولعملا

 .تانايبلا نيزخت طئاسو نم ةريبك

 تابساحلا عمامادخت ساو ةرهش رثكأ اهنإف ةيقئالعلا تانايبلا دعاوق امأ

 لثم ةريبك ماجحأب نيزخت طئاسو وأ ةركاذ ىلإ جاتحت اهنأ اهايازم نمو «ةيصخشلا

 اهملعت يف لهسأ اهنأ امك «ةريبكلا تابساحلا ىلع لمعت يتلا ىرخألا عاونألا

 ليثمت يف لوادجلا ةقيرط مدخت سي تانايبلا دعاوق نم عونلا اذهو اهتجمربو

 اقباس ةفورعم ةقالع نمض رخألا عم طوبرم لوادجلا هذه نم لودج لكو «تانايبلا

 لخاد تاناايبلا ةدعاقل ةبولطملا تامولعملا نزختو ءهسفن لودجلا تانايبلا نمض

 ةجمدملا صارقألا ةدعاسملا نيزختلا طئاسو دحأ ىلع تافلملا هذه عضوتو «تافلم

 :ظ1هممإب 10151 ةنرملا صارقألاو 25324 10151 بلصلا صرقلاو ©12-0

 ىلع فلم لك لمتشيو ؛«ةدمعأو روطس ىلع لمتشي لودج نع ةرابع فلم لكو

 لوقحلا نم ددع ىلإ لجس لك مسق ٍيول00105©186 ىمست تالجسلا نم ةعومجم

 .1"1ه115 ىمست

 ةيمرهلا تانايبلا دعاوق اهنمضتت يتلا تامولعملاو تانايبلا ةيمك عاستال ارظنو

 نكمي ال ةروسمب اهتانايب ظفح ىلع اهتردق ىلإ ةفاضإلاب 211613119 5<

 تانئدايبلا ةدعاق دادعإ يف اهمادختسا رثكي اذل ءاهيلإ ةفاضإلا وأ اهتلازإ نيمدختسملل

 .ةيعامتجالا تاساردلا ملعتو ميلعتل ةمزاللا

 :ةبع امتجالا تاساردلا سيردت يف تاناببلا دع اوق مادختسا ةبمجأ

 مهأ نم اهلعجت يتلا تازيمملاو صئاصخلا نم ديدعلاب تانايبلا دعاوق فصتت

 يتلاو ايفارغجلا ملعتو ميلعت يف امادختسا اهرثكأو تامولعملا ايجولونكت تاقيبطت

 :يكآلا اهنم

 لكب - ةيفارغجلا تامولعملاو تانايبلا ميظنتو نيزخت متي :لوصولا ةلوهس -

 .اهعاجرتسا لهسي ةقيرطب - اهلاكشأ
 ةيفارغجلا تامولعملاو تانايبلا نم ةلئاه تايمك نيزخت متي :ةريبكلا ةعسلا -

 .ةيرشبلا تاناكمإلا زواجتت يتلاو



 طبرلا ىنعمب «ةلماكتم ةقيرطب تانايبلا نيزخت ىلع ةردق اهيدل ثيح :لماكتلا -

 .ةيفا رغجلا تامولعملاو تانايبلل ةفلتخملا تايعونلا نيب

 تامولعملاو تانك#ايبلا يف ثدحت يتلا تارييغتلا ةعباتم بالطلل حيتت :ةثادحلا -

 .اهيلع ةمزاللا تاليدعتلا لاخدإو ةنزخملا

 يف قحلا هيدل سيل صخش يأل تامولعم وأ تانايب ةيأ حيتت ال :ةيرسلا -

 .اهيلع عالطإلا

 تانراقملا ءارجإ لهسي لكشب ةيفارغجلا تامولعملاو تانايبلا مظنت :ةنراقملا -

 .(5) لودجلاب امك ءاهنيب ةيفاكلا

 (4) لودج
 تانايبلا ةدعاق لخاد ةيفارغجلا تامولعملاو تانايبلا ميظنت

 :ةيعامتجالا تاساردلا سيردت يف تانايبلا دعاوق تامادختسا

 ماع لكشب ةييميلعتلا ةيلمعلا يف تانايبلا دعاوقل نايسيئر نامادختسا كانه

 :امه صاخ لكشب ايفارغجلا ملعتو ميلعتو
 :لصفلا ةرادإ :لوألا

 نع ةلماكلا تامولعملاو تانايبلا عاجرتساو نيزخت يف تانايبلا ةدعاق مدختست

 ةلاحلا - نوفيلتلا مقر - هل عباتلا ميلقإلا - رمعلا - مسالا) ثيح نم لصفلا بالط

 يف اهنم ةدافتسالل (اهيف مهتاجرد - اهتسارد قباسلا ةيفارغجلا تاررقملا - ةيحصلا

 .لصفلا ةرادإ

 :ةيعامتجالا تاساردلا ملعتو ميلعت :يناثلا

 تانايبلا نم ةريبك ةيمك عاجرتساو نيزخت يف تانايبلا ةدعاق مدختست

 تاسااردلا تاعوضوم دحأ لوح رودت يتلا ةيخيراتلا وةيفارغجلا تامولعملاو



 مس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت وم

 ةيميلعتلا فادهألا نم ديدعلا قيقحت يف اهنم ةدافتسالا نكمي يتلاو ةيعامتجالا

 .تاعوضوملا هذهب ةطبترملا
 ىوتسمب ةيعامتجالا تاساردلا ملعتو ميلعت يف تانايبلا دعاوق مادختسا طبتريو

 تاساردلا ميلغت ىلع نيمئاقلا متهي كلذل ءاهسفن تانايبلا دعاوق مادختسا يف بالطلا

 مهبيردت مث «تانايبلا دعاوق ريوطتو مادختسا ىلع بالطلا بيردتب الوأ ةيعامتجالا
 ناك املو ء:ةيعامتجالا تاساردلا ملعتو ميلعت يف تانايبلا دعاوق مادختسا ىلع

 بالطلا بيردت متي اذل ءلحارملا ةددعتم ةيلمع دعُي تانايبلا دعاوق ريوطتو مادختسا

 :يلاتلاك ىهو ةددعتم لحارم لالخ تانايبلا دعاوق مادختسا ىلع

 ىلوألا ةلحرملا

 ةطبترملا تامولعملاو تانايبلا عاجرتسا يف ةزهاجلا تانايبلا دعاوق مادختسا

 :ةيعامتجالا تاساردلاب

 ةطبترملا تامولعملاو تانايبلا عاجرتسا ىلع هبالط ملعملا بردي نأ دعب
 نع ةطيسب ةركف مهلا مدقي :«تانايبلا ةدعاق يف ةنزخملا ةيعامتجالا تاساردلاب

 تانايبلا عمج مهنم بلطي مث ءام ةلكشم وأ - اكيرمأ يف رمحلا دونهلا - ام عوضوم

 ةطبترملا تامولعملا لك بالطلا عمجي انايحأو ء.عوضوملا اذهب ةطبترملا تامولعملاو
 فينصت ةريبك وأ ةريغص تاعومجم يف هبالط نم ملعملا بلطي مث ء.عوضوؤووملا اذهب

 .ةلقتسم ةقرو ىلع اهنم فنص لك ليجستو تامولعملاو تانايبلا هذه

 : ةيناثلا ةلحرملا

 ةطبترملا تامولعملاو تانايبلا نيزخت يف ةزهاجلا تانايبلا دعاوق مادختسا

 :ةيعامتجالا تاساردلاب

 تانايبلا نيزخت ىلع - ةطسوتملا ةلحرملا - هبالط ملعملا بردي نأ دعب

 مهلا مدقي «ةزهاجلا تانايبلا دعاوق يف ةيعامتجالا تاساردلاب ةطبترملا تامولعملاو

 عمج مهنم بلطي مث - ايقيرفأ ةراق يف بهذلا مجانم - تاعوضوملا دحأ نع ةركف

 ديدج لكش يف اهميظنتو اهفينصتو عوضوملا اذهب ةطبترملا تامولعملاو تانايبلا

 .ةزهاج تانايب ةدعاق يف اهنيزخت ةداعإو



 ظ

 : ةثلاثلا ةلحرملا

 تامولعملاو تانايبلا عاجرتساو نيزخت يف اهمادختساو تانايبلا دعاوق دادعإ

 :ةيعامتجالا تاساردلاب ةطبترملا
 تانايبلا دعاوق دادعإ ةيفيك ىلع - ايلعلا ةلحرملا - هبالط ملعملا بردي نأ دعب

 دحأ نع ةركف مهل مدقي 95# وأ 2نهزرع0عم وأ 018256 تايجم رب مادختساب

 لودلا يف ةيداصتقالا ةلاحلا" لثم ةيعامتجالا تاساردلاب ةطبترملا تاعوضوملا

 ةطبترملا تامولعملا عمج مهنم بلطي مث «"ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق ةيبروألا

 كتاننايب:ةذعاف ىف اهتيزمتواب ديدج لكش يفا> اهميظنتو ايفيكضتو اع دصونلا اذهب
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 . هدبدجح

 لكشب ةشفلاثلا ةلحرملاو ماع لكشب ةقباسلا لحارملا نم ةلحرم لك ةياهنبو

 ررقم ةسارد يف تانايبلا دعاوق مادختسا ىلع نيرداق بالطلا حبصي اال صاخ

 مش نمو ىرخألا ةيساردلا تاررقملا ةساردو لب طقف يلاحلا ةيعامتجالا تاساردلا

 تاساردلاب طبترملا ملعتلاو ميلعتلا يف تانايبلا دعاوق مادختسا نأ لوقلا نكمي

 ميلعت ىفو ماع لكشب ةمدقتملا ايجولونكتلا تامادختسا مهأ نم ربتعي ةيعامتجالا

 .صاخ لكشب ةيعامتجالا تاساردلا ملعتو

 : ةبع امتجآل تاساردلا سب ردت يف ةمدقتملا ابجولونكتلا مادختسال ىرخآأ جذامن

 تاسااردلا سيرردت لاجمو ةماع ةيبرتلا يف ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا دعُي

 دعن نأ هيت انك اذإ ام ةلاح يف كلذو-ايوورعضو امهم ازمأ ةعضاخ ةيعامشجالا

 نرقلا تاريغت لظ ىف مهنم ةعقوتملا ةيتايحلاو ةيفيظولا مهراودأب مايقلل بالطلا

 .نيرشعلاو ىداحلا

 يرورضلا نم هنإف ةيساردلا جهانملا يف ايجولونكتلا نييوبرتلا لخدي نأ لبقو
 بيلاسألا ةبحاصمب سيردتلل 82516 511115 ةيساسألا تاراهملا اوملعتي نأ مهيلع

 ماملإ يف حضاو صقن كانه نأ ىلإ تاساردلا ىدحأ تراشأ دقو «ةيجولونكتلا

 ريغ نيملعملا نم 9655” نأ ىلإ تراشأ دقف «:ةيساسألا تاراهملا هذهل نيملعملا

 .ةيساردلا تاررقملا ةسارد يف ايجولونكتلا مادختسا ىلع بالطلا بيردتل نيدعم

 ةيعامتجالا تاساردلا يملعم ىظحي نأ ردانلا نم هنأ هيف دجن يذلا تقولا يفف

 مادخت سال ةبسانملا تانوكملاو تايجمربلا رايتخال يفاكلا بيردتلاب ةمدخلا لبق



 سس ةمدقخلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ١35

 مهل حاتت نأ اضيأ ردانلا نم مهنأ دجن «ةيساردلا مهتاررقم سيردت يف ايجولونكتلا
 مهتارايتخا لالخ نم سوردلا ضرعل ةيلمعلا ةسرامملا وأ طيطختلا يف ةصرفلا

 .ةصاخلا ةيجولونكتلا

 ١” نم رتقكأ اوقلتي ال ةمدخلا لبق يملعم مظعم نأ تاساردلا تفشك ثيح

 دادعإ تايلكو دهاعم يف مهدادعإ لالخ رتويبمكلا ايجولونكت مادختسا ىلع ةعاس

 تاقحلم ضعب ةجلاعم درجم ىلع ةيبيردتلا ةرتفلا هذه تايوتحم رصتفتو «نيملعملا

 ايجولونكت ىلع ةملاقلا ةيقيبطتلا تايجمربلا ضعب رايتخاو رتويبمكلا تانوكمو
 ةيساسألا تاراهملا باستكا ىلع ةرتفلا هذه تايوتحم زكرت ثيح «رتويبمكلا

 تايوتحم يف ايجولونكتلل لاعفلا مادختسالا نم رثكأ ةيساسألا تاودألا مادختسال

 نييملعملا دادعإ ىلإ فدهت تاررقم ميمصت ةلاح يف ىتح «ةيساردلا جهانملا

 اودعأ مهنأ نورعشي مهنم طقف 9759 نإف ءسرادملا يف رتويبمكلا مادختسال

 لصت مل بداتكلا اذه دادعإ هيف مت يذلا تقولا يفو ءرتويبمكلا مادختساب سيردتلل

 تادادعتساو تاناكمإ مهيدل نيملعم دادعإ ىلإ دعب نيملعملا دادعإ تايلكو دهاعم

 .ةيساردلا جهانملا يف ةمدقتملا ايجولونكتلا لاخدإل

 ىلإ ةجاحلاب نيملعملا بيردت ىلع ةمتاقلا تاسسؤملا فرتعت نأ دبال امك
 «ةي.ساردلا جهانملا ميلعت يف ايجولونكتلا مادختساو ايجولونكتلا لالخ نم بيردتلا

 لالخ نم ةيسااردلا تايوتحملا ميلعت لهست نأ ىلع ةرداق رتويبمكلا ايجولونكتف
 .ةيلمعلا تاطاشنلاو تاسرامملا ىلع ةمئاقلا اهفادهأو اهضا رغأ

 مادختسا لاجم يف ةديدع تاربخ باستكا ةمدخلا لبق يملعم عيطتسيو

 اوضرعت يتلا ةيسيردتلا جذامنلا لالخ نم ةيساردلا جهانملا سيردت يف ايجولونكتلا

 ةدهاشم نم نومرحُي فوس جذامنلا هذه رفاوت نودبو «ةيعماجلا مهتسارد لالخ اهل

 مظعم دجن كلذ نم مغرلا ىلعو «سيردتلا يف رتويبمكلا مادختسال ةيعقاو ةلئمأ

 مهنأ نم مغرلا ىلع «سيردتلا يف ايجولونكتلا هذه نومدختسي ال ةعماجلا ةذتاسأ

 .لاعفلا سيردتلا يف رتويبمكلا مادختسال ةريبكلا ةيمهألا ىلإ نوريشي

 ةيبرتلا يف ايجولونكتلا مادخت سال يموقلا سلجملا سسأ كلذ لجأ نم

 سلجملاو 12161124101181 501عأإل 10, آلوأ2)م 1: ععءطص0ص]10 عال ]15 210

 رملوغلممدمأل © هابصعأ] 20+ ةدحتملا تايالولا ىف نيملعملا دادعإلل .نيحسوفلا



 +لىم١ ةيعامتجالا تاساردلا سيرودت ىف ةقئافلا طئاسولا ضعب

 نيملعملا تاءافك عفرل ةيساسألا ريياعملاو تايوتسملا ةهع«ل11624105 10: 1 مع

 .ةيبرتلا يف رتويبمكلا ايجولونكت ميوقتو مادختسا يف

 5 هدونع تايجمربلا مادختسا ىلع اوبردتي نأ بجي ةمدخلا لبق نيملعملاف

 لاصتالا لئاسوو 1آ513:5611576012 ةقئافلا طئاسولاو 724101111116013 ةددعتملا طئاسولاو

 راهظإب نوبلاطم مهف «ةيميلعتلا ةيلمعلل ةمعدملا '1616001112211110214101 دعب نع

 يف تاودألا هذهل لامفلا فيظوتلاو مادختسالا يف ةينهملاو ةيصخشلا مهتاراهم

 هذه مادخت سا ةيقالخأو ةيمهأو ةيعرش ىدم راهظإب نوبلاطم كلذك «ملعتلا ةيلمع

 هذه مادختسا ىلإ ةيعاسلا دوهجلا راهظإلو ءاهل مهمهف ةجرد كلذكو ءايجولونكتلا
 رتويبمكلا مادختسال ةيوبرتلا تاقيبطتلل يلاحلا عضولاو ءتايجولونكتلا

 .هب ةطبترملا تايجولونكتلا

 فادهأو ضارغغأ نمض ايجولونكتلا لاخدإ ةرورض ضعبلا حرتقي انه نم

 سيردت قرط اهنيب نم يتلاو «ةيبرتلا تايلك يف ةيساردلا تاررقملا تايوتحمو
 لاخدإل ةزيمملا جذامنلا نم ةعومجم قيبطتب كلذو «ةيعامتجالا تاساردلا

 اميف لشمتت يتلاو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت قرط تاررفم نمض ايجولونكتلا

 ب
 : 1016©( 10111© ©261011©0011111111111 ةينورتكلالا لاصتالا لئاسو - ١

 نوقحتلي يذلا ةييبرتلا تايلك بالط نم 907١ يلاوح نأ تاساردلا تتبثأ

 ةنراقملاب نوليمي «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةيعامتجالا تاساردلا ميلعت بعشب

 تاررققملل عيرس حفصت لمع ىلإ ىرخألا بعشلاو تايلكلا بالط نم مهريغ عم

 ةيادبلا ةيفيك ثيح نم كلذو «مهتايلكب ةساردلا لالخ اهل نوضرعتيس يتلا ةيساردلا
 هذه ملعت يف يضملل مهتادادعتسا ىدمو «ةساردلا لالخ مهراودأ يه امو ن

 .جرختلا دعبو لبق ةيميلعتلا فقاوملا يف اهفيظوت ىلع بيردتلاو تاررفملا

 ماقرأو 8-:م211 ةيديربلا مهنيوانع لدابتب موي لوأ ذنم نوءدبي انه نم

 روصلا ضعب ذخأ عم «ةيساردلا ةعاقلا لخاد مهئالمز نيبو مهنيب مهتانوفيلت

 اذه ىلعو ١1012121 (12©0223 ةيمقرلا تاريماكلا مادختساب ةيراكذتلا ةيفارغ وتوفلا

 نوفيلتلا - 211-2) دج اماه حبصأ ايجولونكتلا مادختسا نأ اوكردي موي لوأ نم

 لئاسرلا ضعب لابقتسا و لاسرإ مهناكمإب امك (اهريغ و ةيمقرلا اريماكلا -

 ةيلك لمع ةيعيبط لوح ىرخأ تايلك يف نيرخآلا مهتالمز نيبو مهنيب ةينورتكلالا



 تسسس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت كم3

 128/ ءا 5166 تنرتنإلا ةكبش ىلع ةحاتملا عقاوم نيوانع لدابت مهنكمي امك ءمهنم لك

 .112811-11 لئاسر ربع

 ةكرحتملاو ةتباثلا روصلاو ويديفلا تاطقل ةدهاشم ىلوألا مايألا ذنم مهنكمي امك

 تاضطقللا كقكلت ءاهنم ةديعبلاو ةبيرفلا عقاوملاو زكارملا نم ديدعلا نيب اهلدابتو
 ملعت يف اهنم ةدافتسالا مهيلع يتلا ةميلسلا ةيسيردتلا جذامنلا ضعبب ةصاخلا روصلاو

 طولا بالطلا ملعت انه نم «ةيلمعلا مهتايح يف اهقيبطتو «ةيسيردتلا فقاوملا

 اومظن نيذلاو ن ادج نيلوغشملا مهتذتاسأب لاصتالل ةحجانلا قرطلا لضفأ هنوربتعيو

 .ايموي ةددعتمو ةعونتم تاقوأ يف ةينورتكلالا مهبالط لئاسر صحفل مهسفنأ

 1[1ء«ءاممصنع ءوعصا( داهم اد ةيساردلا تاعاقلا يف ةينورتكلالا ضورعلا - ؟

255 : 

 تاعاقلا لخاد اهمادختسا نكمي يتلا ةينورتكلالا ضورعلا نم ديدعلا كانه

 تاررقملل ةمدقم وأ ديهمت لمع يف مدختست يتلا 95401010-5198565 اهنم ةيساردلا

 .جمانربلا اذه مادختساب ةيعامتجالا تاساردلا تايوتحم ضرع نكميو «ةيساردلا

 .[.2م640م لومحملا رتويبمكلا زاهجو 01(.1) 22261 ةينقت ىلع همادختسا رثكيو

 يتلا ةينورتكلالا جماربلا نم 541650501418 2007652014 جمانرب دعي امك

 ءارجأ يف وأ ةيساردلا تاعاقلا لخاد ةيميلعتلا ضورعلا لمع يف ةمكحب مدختست

 ةيئوض ةروبسك همادختسا درجم نم رثكأ ةيباتك ةادأك وأ ةيثحبلا تايلمعلا

 تافشقانملا ءارجإ ىلع بالطلا ةينورتكلالا ضورعلا هذه عجشت امك «ةينورتكلإ

 لامعألا ضعب زاجنإ يف ةينواعت تاعومجمك لمعلاو سردلا عوضوم لوح ةلاعفلا

 تاساردلا بعش بالط نم بلاط لكل حبصي يناثلا مويلا ةيادب درجمبو «ةيسيردتلا

 ءمهئكالمز ةيقب ىلع ضرعلل ةرهاظ همسأ عم ةيمقر روص ةعومجم ةيعامتجالا

 مهيملعم ىدل نيفورعم نونوكي امدنع لضفأو رثكأ نوملعتي بالطلا لك نأ ثيح

 :مهتامسأب ضعنبلا مهضعب بالطلا يداني يناثلا مويلا نم كلذ ىلعو «مهئالمزو

 ةيلعافت ةيلمع يف اعيرس ءالؤه جمدل ةلاعف ةادأ دعُي يذلا رمألا ءمهملعم كلذكو

 ريدقتب ءالؤه رعي امك «مهملعمو بالطلاو مهضعبو بالطلا نيب ىنعم تاذ
 وو

 . مهتميق



 مه ١ ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف ةقئافلا طئاسولا ضعب

 : 0111-0 01111 5011059231: 411215515 رتويبمكلا تايجمرب ليلحت - *“

 تايجمرب ضععبب ةيبرتلا تايلك بالط ضعب ىدل ريبك مامتها دوجول ًارظن
 لوأ نم هنإف 2:+111 حم 416«2,2 نارملاو بيردتلا تايجمرب اهنمو رتويبمكلا
 تاساردلا بعشب قاحتلالا دنع بالطلا ءالؤه اهب فلكي نأ بجي يتلا ماهملا

 لك عم بسانتت يتلا ةيرتويبمكلا تايجمرب مادختساو ليلحت وه اهريغو ةيعامتجالا
 درجم انه مهرود رصتقي الو ءًالبقتسم هعم مهلماعت عقوتملا نم يميلعت ىوتسم

 يسارد ررقم لكل ةددحملا ةيميلعتلا فادهألا ءوض يف تايجمرب هذه ميوقتو رايتخا

 ىلع ذيمالتلاو ملعملا ةردق ثيح نم تايجمرب هذه ليلحت ىلإ كلذ ىطختت نكلو

 ءاهيلغشت ةلوهسو ءاهل ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةميقلاو ءاهعم لعافتلاو ءاهمادختسا
 .يميلعتلا سايقلا ىلع اهتردق ىدمو اهظفحو

 6 ءماعم 106 ((0111) ميلعتلا يف ايجولونكتلا مادختسا زكرم ماق دقو

 تايجمرب لوصمحلا لاجم عيسوتب 1 «ءطض00ه]10ه عزل زد آ.عدعمام ع دل 1

 كلذو ؛:ةيجولونكتلا ةحاسلا يف رهظت ةديدج تايجمرب لك ءارش ىلإ ةجاحلا نود
 نممو تايجمربلا هذه دادعإ يف ةصصختملا ةيراجتلا تاكرشلل ةباتك قيرط نع

 نمو «كلذ ىلع نيبردملا ةمدخلا لبق بالط ةطساوب مهتايجمرب ليلحت يف نوبغري

 ةوقلا راهظإو اهليلحت دعب ةيلاع ةميق تاذ تايجمربلا هذه حبصت نأ عقوتملا نم مث
 ىرخأ ةرم تايجمربلا هذه ضعب نأ بجي بلاغلا يفو ءاهب ةنمضتملا روصقلاو

 نيملعملا بالبصطلا عم ىقبي اهضعبو ءاموي 4١0 نع ديزت ال ةدم يف تاكرشلا ىلإ

 .اهب ةرفاوتملا تاناكمإلا ضعب نم ةدافتسالل

 بالطلا موقي يتلا تاهجلا مهأ دحأ ةيعامتجالا تاساردلل يموقلا سلجملا دعُيو

 ةردق ثيح نم كلذو ءاهدعُي يتلا ةيرتويبمكلا تايجمربلا ميوقتل هتبطاخمب نيملعملا

 فشكو ءاهتايوتحم ريوطتو ءاهعم لعافتلاو ءاهمادختسا ىلع نيملعملاو بالطلا

 ةيميلعتلا جتاونلا سايق ىلع اهتردقو ءاهظفح ةلوهسو ءاهل ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةميقلا

 بالطلل يلقعلاو نمزلا رمعلا دودح يف حبصتل اهرييغتو اهليدعتو ؛«بالطلا ىدل

 .مهيلإ ةهجوملا

 : 1 تنل( 52علقد 50108021 18:0ز عع( ةددعتملا طئاسولا تايجمرب دادعإ -#

 يفبالاطلاهبفلكييتلا لامعألا رخأةددعتملاطئاسولا تايجم ربدادعإدعي

 :ةيلاتلا ةعبرألا تاعوضوملا نم دحاو لمك يي امبر بلاطلاف «ءيساردلا ررقملا



 بسسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت كلم١

 طئاسو عورشم دادعإ «لاعفلا ملعتلل زكرم دادعإ ءةيسارد ةدحو عورشم دادعإ

 اممبرو «تنرتنإلا ةكبش ىلع ةيعامتجالا تاساردلا سيردتل عقوم دادعإ وأ «ةددعتم

 دعوم كانه نأ ىلع «ةدرفمب اننايحأو ةعومجم يف تاعورشملا هذه بلاطلا دعُي

 .ةيساردلا ةعاقلا لخاد ءالمزلا ةيقب ىلع هضرعو لمعلا مامتإل ددحم

 تاراهم ملعت اولواحي امك «ملعتلا يف انضضعب مهضعب بالطلا عجشي بلاغلا يفو

 لالخ نسم ةددعتملا طئاسولل عورشم لمع ىلع مهتردقم مدع ةلاح يفو ءةديدج

 يف ةيادبلا نوكت هذهف 57021 2886« جمانرب لالخ نم وأ 1110مء1-ك 101 جمانرب

 هذه زكرت نأ طرشب ةددعتملا طئاسولا تاعورشم دادعإ ىلع بالطلا بيردت

 وأ عوبضوم ناونع ذخأت نأو «ةيعامتجالا تاساردلا تاعوضوم ىلع تاعورشملا

 ثيحب 271055 543001205 ةيعامتجالا تاساردلل يموقلا سلجملا ريياعم نم رثكأ

 عم لعافتلاو :ةيضرألا ةركلاو ؛:ةطيرخلا مادختسا ىلع مهتاعورشم لمتشت

 ةيئايبلا موسرلاو 76 صنلاو 5نهدب20 توصلا مادختسا ىلع ديكأتلا عم «مدختسملا

 تاعورشملا هذهل نوكي نأ ىلعو «.41121241085 ةكرحتملا موسرلاو 0 12مط15

 ايفارجولببو «سايقلل تاودأ ىلع نمضتت نأ بجي امك ءاهحفصت ةيفيكل حضاو ليلد

 يف تاعورشملا هذه روطت ناو «ءاهيلإ عوجرلا نيملعتملل نكمي يتلا رداصملاب
 هذه ةددعتملا طئاسولا تاعورشم عجشت نأ ىلع ءاهيمدختسمل ةيلقعلا تاردقلا دودح

 .يراكتبالأ لعفلا درو ةيسكعلا ةباجتسالاو «يدقنلا ريكفتلا ىلع اهيمدختسم

 :31/ءاد 5كز6ع 1ءوذعم» بيولا عقاوم ميمصت -ه

 درجم نم دعبأ وه ام ىلإ مهذخأي ماهملا نم ةيعونلا هذه لثمب بالطلا فيلكت
 مهتامامتهاو مهلويمو ةيتاذلا مهريس ضرعل ةيداعلا 2101260286 تاحفصلا حفصت

 تاحفص دادعإل ةيسايقلا تافصاوملا ىلع فرعتلا ىلإ مهذخأي ثيح «ةيصخشلا

 ةيسايقلا تايوتسملا ءوض يف نوكت ثيحب «ةيعامتجالا تاساردلا لاجم يف ةيميلعت

 جمد ىلع زكرت يتلاو 75055 ةيعامتجالا تاساردلل يموقلا سلجملا اهعضو يتلا

 ريكفتلا نم ايلعلا تايوتسم ةراثإو «ةيعامتجالا تاساردلا تايوتحم يف مدختسملا

 .مهيدل

 يف بيولا تاحفص ميمصتب ةطبترملا ةيفاضإلا تارابتعالا ضعب دجوت امك

 صنلا ثيح نم «بيولا ةحفص جارخإ نمضتت يتلاو ةيعامتجالا تاساردلا لاجم



 ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ىف ةقئافلا طئاسولا ضعب تس مىا/ ١

 راصحبإلا ةيناكمإو ء«ةطشنلا تاطابترالاو ويديفلا تاطقلو توصلاو موسرلاو نوللاو
 لوصحلا ةيناكمإل ًالاجم معدت نأو «مدختسملا عم لعافتلاو 713:183105 لوجتلا وأ
 اهلامتشا بناج ىلإ :«عقوملل نيرئازلا ددعو «7عع0 8212 مدختسملا لعف در ىلع

 ظفح ةيناكمإ عم ءاهلالخ نم ىرخأآلا بيولا عقاوم ضعب ىلإ لوخدلا ةيناكمإ ىلع

 .اهتعابطو اهب ةنمضتملا تايوتحملا ضعب
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 :ةيدرعلا عجارملا :ًالوأ

 .فراعملا راد ءةرهاقلا ء"“ ط «ةرصانعو جهنملا )١551١(: ةريمع ينويسب ميها ريإ

 .ةيملعلا ةيبرتلاو مولعلا سيردت ١(: 10؟5) بيدلا يحتف «5ة ريمع ينويسب ميهاربإ

 .فراعملا راد ءةرهافلا 2ءةءط

 سسسأو ةيلمعلا ةيبرتلا )١93717(: فصاو زيزع فصاو «ءعواطم تمصع ميهاريإ

 .اطنط ةعماج «ةيبرتلا ةيلك ءاطنط .«سيردتلا قرط

 ءماعلا ميلعتلا يف ةيعامتجالا داوملا )١3737(: كرابم يحتفو ناوضر حوتفلا وبأ

 .5-7040؟94 : ص ص «فراعملا راد ءةرهاقلا ءةثلاثلا ةعبطلا

 .ةرهافلا «ىحاعلا ميلعتلا لحارم يف ايفا رغجلا سيردت )١955910(: يبلش ميهأربإ دمحأ

 :بادكلا ةيبرعلا» نادلا ةنككم
 ةيرظنلا نيب ةيعامتجالا تاساردلا سيردت )١315150(: نورخاو «يبلش ميهأ ربإ دمك

 .باتكلل يرصملا زكرملا «ةرهافلا ١« ةعبطلا «قيبطتلاو

 :ىلع ةحاتم «ءتاحفص ا/ ءويديفلاو نو يزفلتلا 3٠١(: 5) يشولبلا دمحأ

 ركخأ مانو تصسسنانس 0 ةطوامدط ل . ننروونصطو] ندناطت: مو ماو طر ] 0141

 . م٠١٠٠5© ربمتبس ١1 ةرايز

 قرط ١985(: ) ناميلس ةيطع ىيحي «يبلش ميهاربإ دمحأ «يناقللا نيسح دمحأ

 عم كارتشالاب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ءةرهاقلا «ةيعامتجالا داوملا سيردت
 .لالهلا تاكرش ةعومجم عباطم «ةيرصملا تاعماجلا

 ةفرعملا ةيوبرتلا تاحلطصملا معمم )١435(: لمجلا ىلع «يناقللا نيسدح دمحأ
 .بتكلا ملاع ؛ةرهاقلا «سيردتلا قرطو جهانملا يف

 سيردت )١595٠0(: ناوضر دمحأ سئرب ءدمحس نسح ةعراف «يناقللا نيسح دمحأ

 .بتكلا ملاع ءةرهاقلا ء؟ ج .ةيحامتجالا داوملا

 سيردت )١99٠0(: ناوضر دمحأ سنرب ءدمحم نسح ةعراق :يناغللا نيسح دمحأ

 .بتكلا متاع .ةرهاقلا :؟ ج «ةيعامتجالا داوملا

 ء.جهنملاو ةيميلعتلا لئاسولا )١379(: رباج ديمحلا دبع رباجو ءمظاك يريخ دمحأ

 ش .ةيبرعلا ةضهنلا راد «ةررهاقلا



 بسسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت

 ةضهنلا راد ء:ةرهاقلا ءمولعلا سيردت )١38١(: ىسي دعسو مظاك يريخ دمحأ

 1١9. ء-١ م ص ص ة«ةيبرعلا

 ةفظفاحمب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرادإ «:ةيميلعتلا لئاسولا )٠٠١5(: يوبرتلا فارشإلا

 :يف تنرتنإلا ىلع ةحاتم ءتاحفص ” «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا «تايرقلا

 رخأ ع 7117:1111. عقل هن 1مل. عمان كون تكا نإ 11ه “ها نرج 20

 7٠٠٠١5. «سطسغأ ” ةرايز

 «ةيساردلا داوملا عيمج يف ةيميلعتلا فادهألا مادختسا )١91931١(: ةداعس دمحأ تدوج

 .عيزوتلاو رشنلل ةفاقتلا راد «ةرهاقلا

 «:ةيضرألا ةركلا جذامنو طئارخلا تاراهم سيردت )١337(: ةداعس دمحأ تدوج

 .عيزوتلاو رشنلل ةفاقتلا راد «ةرهاقلا ءىلوألا ةعبطلا

 ملاع ءةرهاقلا :ةيموظنم ةيؤر سيردتلا ميمصت ١995(: ) نوتيز نيسح نسح
 .بتكلا

 ةعبطلا - ميلعتلا يف ايجولونكتلاو لاصتالا لئاسو )١14807(: يجبوطلا نيسح

 .تيوكلا - ملقلا راد - ةنماثلا

 يف تامولعملا ايجولونكت مادختسا ةيلاعف )2١٠1١(: طسابلا دبع دمحا دمحم نيسح

 ىدل ليصحتلاو ةيثحبلا تاراهملا ضعب ةيمنت ىلع ايفارغجلا سيردت
 ةمعماج ءانقب ةيبرتلا ةيلك ءريتسجام ةلاسر «يوناثلا لوألا فصلا بالط

 .يداولا بونج

 يف ةيعامتجالا داوملا سيردت قرط )١1175(: نانهب حوتفلا وبأ ءسيرج ميلح
 نيملعملا رودل سماخلاو عبارلا فصلا بالطل ةيئادتبالا ةسردملا

 .ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو «ةرهاقلا «تاملعملاو

 ءار' ءوض يف ةيعامتجالا داوملا سيردت تابوعص )/١9348(: ميهاربإ ىلع يريخ

 .تابتكملا ةلجم «: رهاقلا ءةيدادعإلا ةلحرملاب نيملعملاو نيهجوملا

 ةيرظنلا ني ب ميلعتلا جهانم يف ةيعامتجالا داوملا )١957(: ميهاربإ ىلع يريخ

 .ةيعداجلا ةفرعملا راد «ةيردنكسإلا :؛قيبطتلاو

 .ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ءةرهأقلا ءسايقلاو ميوقتلا )١37٠0(: بيرغلا ةيزمر



 ١ عجارملا

 تاساردلا تاراهم صضعب ةيمنتل جمانرب ءانب" 0 1914) لاجفلا ديس داعس

 ةلاسر .:ةيدادعإلا ةلحرملا ذيمالت ىدل رتويبمكلا مادختساب ةيعامتجالا

 . سمش نيع ةعماج «تانبلا ةيلك ءماروتكد

 بيردتلا زكرم ءينهذلا فصمعلا بولسأ )٠٠١5(: ةديرشلا هللا دبع نب دعس

 «تاحفص 4 «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءرساودلا يداو ةظفاحم يوبرتلا

 1 نومك معمل # كيرزت بحجج ججست 11 ناو بسبسستلا# : ةك يسم تك اخ

 ٠٠١ ةرايز رخأ 7112: امان. 107:0 ءط ج01 |

 .م85٠١٠6٠5٠ رياربف
 ” 2 مولعلا سيردت يف ةصقلا بولسأ مادختسا )3٠٠١7( ةينامعلا سرادملا ةكبش

 1211/2. ن1: لهن عك معانون كد هرساطم عون م اوروتا - 2203 قعما

 يف ينهذلا فنصعلا بولسأ مادختسا نع ةرشن )3٠٠١(: ةيعامتجالا داوملا ةبعش

 ةضظفاحمب ميلعتلا ةرادإب يوبرتلا فارشإلا «ةيعامتجالا داوملا سيردت

 ةحاتم «ءتاحفص "1 «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ء«فراعملا ةرازو « جرخلا

 رخأ « 71/1: // 111011. /ع/7 2101710. 7/11///0171/0/17095» : ىلع تنرتنإلا ىلع

 .م5١٠5 رياربف ٠١ ةرايز

 ريوطت يف (01)-17200/4 مورديس صا رقأ مادختسا ىودج" )١55(: ينانعلا يركش

 تامولعملا ايجولونكت فيظوت وحن «"رصم يف يملعلا ثحبلاو ميلعتلا
 ةبتكملا «ةرهاقلا «يداهلا دمحم دمحم /ريرحت ءرصم يف ميلعتلا ريوطتل

 ا 121م نك نضا ةنفيداكألا

 ةغايص ةينادجولا فادهألا ةغايص ةيفيك" )١3/0(: مالع دومحم نيدلا حالص

 ةطبار ءةرهاقلا «(5) ةنسلا :ء(؟) ددعلا «ةيبرتلا ةفيحص "ةيئارجإ

 .ةيبرتلا تايلكو دهاعم يجيرخ
 تاساردلا يف ةبلطلا ميوفت يف ملعملا ليلد )١13917(: مالع دومحم نيدلا حالص

 .يبرعلا ركفلا راد ء«ةرهاقلا «١٠ةعبطلا «ةيعامتجالا



 مس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ١5

 ةيوناثلا ةلحرملاب خيراتلا جهنم ريوطت )5٠٠١(: قزارلا دبع عيمسلا دبع حالص

 ءةيبرتلا ةيلك ء.هروتكد ةلاسر «ةيخيراتلا ةفاقثلا تابلطتم عوض نلع

 :قياواق زلا ةعماج
 تاساردلا سيردتو تالكشملا لح )23٠٠١(: قزارلا دبع عيمسلا دبع حالص

 هن رح إلا نييحتلع ةيبشات كاي كيسا رةتيضايقحتلا
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 ولجنألا ةبتكم ء:ةرهاقلا «يوناثلا ميلعتلا يف خيراتلا )١377(: ديسلا ديمحلا دبع

 : وسلا
 «؛ط ءحجانلا اهسيردتو ةيعامتجالا داوملا )١918٠0(: ميهاربإ داؤف فيطللا دبع

 .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم «ةرهاقلا

 ةيمنتل حرتفم يبيردت جمانرب ةيلاعف )١55315(: نامثع بيدلا ينغلا دبع ديع

 ةلاسر «ةروطملا ةيعامتجالا تاساردلا ملعمل ةمزاللا ةيسيردتلا تايافكلا

 .ةروصنملا ةعماج «ةيبرتلا ةيلك ءريتسجام
 «:ةيعامتجالا داوملا سيردت يف ةيميلعتلا فادهألا )١3407(: ةديمح ميهاربإ ةمطاف

 .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم «ةرهاقلا

 .ةيميلعتلا لئتاسولا يف ةثيدحلا تاهاجتالا ١(: 41075) ديس ميلحلا دبع بابلا حتف

 دهاعم يجيرخ ةطبار «,ةرهاقلا «.(55) ةنسلا «(7) ددعلا «ةيبرتلا ةفيحص

 .ةيبرتلا تايلكو
 تاساردلا سيردت يف ةفلتخُم ةيملعت طامنأ )3٠٠١(: ةدوع وبأ برح يزوف

 :ىدتلع ةسهاتتا# نانسانكا نوكملا دبع ةشهؤوم: (ةكفشص 4 * (ةيعاقشخلالا

 رخأ ١ 8/17: طاطا لقا1 2/0110 ها1 ن1 هنمم ل ] ]97 2 لوح

 .م2٠٠١5© هينوي ٠١ ةرايز
 زكرم ءينهذلا فش ” ..ءولسأ مادختسا ١339(: ) يطايمد ميهاربإ ةيزوف

 .دوعس كلملا ةعماج «ثوحبلا

 :ةرهاقلا ءسسكأ تانايبلا ةدعاقل يساسألا عجرملا )©١13(: اطعلاوبأ دمحم يدجم

 ظ .بساحلا مولعل ةيبرعلا ةكرشلا



 عسا را تس سا

 ةرازو «ملعتلا رداصم زكعكرم «ينواعتلا ملعتلا 6 )٠5 ميهاربإ نب دمحم

 :تنرتكتالا ىلع ةحاتم «:كاحفس 6 «ةيدوعسلا ةنيرقلا ةكلمتلا ءهقزاعملا
 رياني ”4 ةرايز رخأ « /87:0/766177.20171/171//:77117/ 0.2171 : ىلع

١6 

 م .مهآل٠٠ :

 ةبتكم «تيوكعكلا «ةيعامتجالا داوملا سي ردت تايجيتا رتسا 10١ 4191) يواطنط دومحم

 .حالفلا
 .«:ةيعامتجالا تاساردلا ميلعتل ةراتخم لخادم )١19393(: دمحم دياز ىفطصم

 .تاعوبطملا عيزوتل يرصملا بتكملا «ةرهاقلا

 ميهافملا ةيمنت يف مولعلا تاررقم رود )١5335(: دمحأ حاتفلا دبع روصنم

 ءانقب ةيبرتلا ةيلكب يئادتبالا ميلعتلا ةبعش بالط ىدل ةيئيبلا تاهاجتالاو

 اخفي ةيبررقلا ةيلك «ئداولا بوت :ةعفاح» رشا ةلاسر
 ؛:ةيعامتجالا تاساردلا سيردتو ةيفصلا ةطشنألا 7١٠(: 4) ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 :تنرتنإلا ىلع ةحاتم «ءتاحفص "5 «تيوكلا «ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 ]دارج طال. 1110 ع. تلأقل. مانا ءوعاط رم[ نع هوست نونو / 3 3

 7٠١٠١. 5 هينوي 7١ ةرايز رخأ

 ةيبرتلا ةرازو ءتايعامتجالا سيردت تاراهم 3٠3٠١(: 5) ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 : ثن رتيشألا :نهستع ةييمحاكت كلاب جحش :تيوكلا «يجيلعتلاو

 لوا ارد لاا. 1770 6تء هن( علنا وعمار هرمون عز هارب نوت وأ 2 21

 ©5٠0٠١. ربمتبس ١7 ةرايز رخأ
 ىلوألا ةقلحلل ةيساردلا جهانملاو ةينفلا تاهيجوتلا 3٠١(: 5) ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 ةيروهمج «ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو (ةيئادتبالا ةلحرملا) يساسألا ميلعتلا نم
 :ةيدتولا ١ ناذلا ةحيطم :ةزعاقلا «ةيجرعلا ننمت

 تاساردلا بتك «ةيميلعتلا داوملاو جهانملا ريوطت زكرم :ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو
 .يدادعإلاو يئادتبالا يف ةيعامتجالا

 ءاط «ةيعامتجالا تاساردلا ميلعت )30٠١١(: عفان هدبع ديعس «ناميلس ةيطع يحي

 .يبد «ميلعتلا راد

 داوملا ملعم دادعإ يف ةيملاعلا تاهاجتالا )١9/85(: ةداعس رفعج ءفسوب

 :يفرغلا"يلخلا ةسسؤم: ةوقاقلا“؛ةيعابتكالا



 بسسس ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت ١55

 ةكرش «ضايرلا ءاهسيردتو ةيعامتجالا مولعلا :1 481) يضافلا ىفطصم فسوبي

 .عيزوتلاو رشنلل ظاكع تابتكم

 :ةيبنجألا عجارملا :ايناث

 م7117, .؟تاومدا (]9920): م4 ]9 [ارب 1271ه و1 نأ 12151 1ءاقهندوأ ]0105056 :
 رزمرمم + نا ]ع ك1: ل عراك  !؟ءكعوءطنمم ى!/ااك, 1 هت ء ماانهنوأ

 1 عم ما نون, الما. 30, 3م. 4, مرور, ر2ث[0 ب 535-356 .
 ما 5503911077 0/471: هنآ عوج (2ءم عمرو ]زر ءربع ( 1| 998): 2 ءمعهرمترب ك!عنااك

: 01 1215 
 ارو سدا وحطها. هلا [7تنعوتكا هد لم لك لاأك. طاقلا

 روم, لودجءا (] 9925): )رءمءامروام عع 1ع ندعو ع ىاااك 177نكءرج نتن علا
 12و نو7*ن]ر 27[ م] عاج نزج م7125 ه27نأ [2[يكرداك زلم 81/171

 رمد و1/1 ص  ى/ان]]؟ نإ عربون (0 ,7782-028٠
 تما 1 مددت, هكر عاورر, [ث10.120--9

 7قهم م01, مل ىلع - ()منعأاوب (2ومب (]7_:)9297لءنع_1 عطفا هرعنعك_ زو
 1: ل1: وا1 نرد, 370 1 لأ1, (201ن نونو, ]16 همق عك ع[ 121/177 11نأ, 177
 2و5 ءل يك أارن (/9929) ٠ 711/1 ع 1 عا نأ نوب ة» |١] عج+ءماوممرن ىك0عاوأ

 ك1 1 نك 1هلء1170 نك, كك .لنديرتوأ, الهأ.7, 3لو 3, ل ارنرفم 1
 راد وأ |جطأ]ع ت١1 1 ارو ماا ا 71 أ] أ

 ماذا 0م, اناء طوعا 2 كدا ملع» لما ( ]9295): ]111 ءعمولت 017 0]
 6(: نروورمو 1 تزن 1 تعال هورن ن7 نأ 77:12م اق  ط.كه771171 070
 (2همو7ورد/رب 1: ء01107,  لوتسسوأا هز (72 0ع هرحاورب قة آلة هز

 1: ل::جولق ونا, طمأآ. ]9 8لو.], [2.97[2-[1 ]4
 70/لقع  .]:ا3ن (]92926] ٠ 1غ ءدعوم7ءاطام»ع ىلاا]؟ ]215171 عل7301 0

 ا رمل ءعرمرموم واح )2مم مور ؟ , لوتيزتتوألة 8177: قتلو ركل كك

 /رقنا لن مح  لواازع / ]996) ٠ 1خءودمو م معانمع ىعاا]ك 1ك ا71نلقل)]) 0
 المعلم ج» هلام 72 ممجر: ومنك ,  لفتنتن7 ]2717_1511 ملكك

 0 ا ا ا ل ا ا ل

 ن7, منع (]992): [ نزطمورمت مو منع 8١]ء 7لواتوددمأ م1
 2 هماك,. ا(. ١) معدا 60( تورنت اا 1 ]1| جز 11

 ريك نقار يمك, رنا" نعناكم [ ]211251

 /[ رون  [[[لنوط/2000] طالعت مرع معن مورد رب /(ءرعاممواع ىب ام ( ]ماك
 1158 تل١ ه7 ل هروزب 811115, ]؟؟2:: تك ا (0©22 27 نرد وزن ل ته ع/71171عب

 1[ | لمع, ١] ج|و7 تلك 1 071ه 070, ..



 1١1 عجاارملا

 ]م قلد, ]1 0ءاععأأ لع !7يااعر» 8«هدسرب (]997): 1ع (0نمورومعياعرم زرم_(طع

 تمعجتوأ ىاةنواوك_ زدات نتنأ0721 , ]وص ظمرلع , الذناءطعإ]
 )ه1 ء مروح -- 7

 0.. 28هكد عال, 1١07 ءدا (1993)ل:_تيسستعباسسوت_ج|ورووادع_ و 7س
 الووعووعاب, 617 17 قت هرم, 1مل را ريب نرجو 8هعوم )ع ب)دب

.303 

 1ه اد, 17هرن ( )1999  : 11 تاتو 1! ءدعو7» عج 1غ ءصوساو أ (2ءموعومرب تربل

 4177© 127701011177 ءرداوأ 5 ءنء27 عد, لوتتسسوأ 0/07 ءمعموصارب زم

 17 : وزرع“ ل[ لييعو اذ وو ,المأ. 23 7لو. ] , ]غدرا ]25-5

 .1ته17 1 لعردسو مو ع0 7]/0: عزم »لعدم نم (]990):_ 0: هردرعتنا رع نمو

 1600717311712, | 011 نل0ند, 87111 ى]» ]387جم

 1 اكتناعم 2 ه7 ( ]997): ”*4 ىالرب نإ 12/67 ول7م» ك5ك1عنااع

 1/77 ءدجاهررب 5كءط0ومأ , 127//ع عام عرب كك 020 7 توعط متو رمل 1ك

 “ زاىند ءلاه11]م71 مق طداروعا 177:1ءهرتتتوانمدتوأ , آلمآ. 57, 7لوب ف 7: ءط
 رز. 3376 -مأ

 ا... 1 هرنع» (]994)] :امرواع (0!تكك» 007715 نإ 107707: ملح 1 نتينصوأ ن]

 1:0: 011 هندوأ !ز. هو عرج ]ارو , الم. 571, 7/0. 7, ردزجإ ك-0

 ]11700 8 ت7 ءال1 كي لمار,  طورنع (] 225م: 77 عار نورن: (0>ءوان»ع و
 6 01117111171 م /]0  1817+ / عقبك ]2181 )1 تاك 3

 . لمز دع رعع | ان

 [مدضء, 141:ءلطعءااع يي 51 لمحنوإن, لو: تك. (1992): (0 هرج ماونتن ]1[

 504/ءارن 1 8 لءيدطءربك27  [نوس ام 1 ءوعط (2ءموجومازربو

 0110111 ن1166 01 نردوعع» ]ومرت نحول نرد تردوأ ]ه1 و110 ]رج 1

 (0هدبت5ءع ه1 فوندو لوتتصوأ_ نإ (6ءدومورصبرن_طذو_ 87 عطعرم

 1: ل1111 ه1, المأآ. 16, 7/0.2, 2272, 171-178

 1110109 - م0ع لع])ز ورع 1219: ذ نر (] 999)] : 111 تعارممربز ع [72ناونطووع

 507017177 ع هنأ (2: اا هأأرب 72مءزبجو_ 055 زنييعموا, انما. 7
 8/02, رامو طم ممن] 20145 011

 717117: را طا طماط اد ص صقور 71-21//07101

 لو عمت ءا, 1 3ءءلععإ و1999(.1): كهعنتوأ كالا ءك؟ 7 هوعطعرب نررو

 12117010 ورب ٠ م 111115 لما ]ع (نهدوكارسي اططماعا 0| وحكم 00و

 تك _ل0قعتوأ , ال0هآ.7, 7/ل0.3, ليام عتنكا .العوتاوطلاع نول
 : 171 ارم: طم طماطم د0 © 700771. رجب لني ور رج 21



 سس ةمدقتلا ايجولونكتلا مادختساو ةيعامتجالا تاساردلا سيردت 8م١34

 لوا, ]7 واهب (199 ]) ١ 17»مرتمعمأ71ع 117 17726177777255 0] 511102701-
 [.هوأ 59677117015, لونان أ_ 01 _(2ءمعج مروان _ةذ__ 1ع

 1: ل: ع«ه11 001, المأآ. ]5, )لل. ] [210.225- )
 1يلعءعرمملتا], ىرنلبزب ](  995)- 777 رجزملتتء771ق11 177 720 ع7هزدأ زن ل 1,

 1:11( 12 وعدا _ 01و عطوتاكع_رمن»_ىد0عنوأ _ىاتنلة عمك وعتدا
 يزن تن1721 لنا نق 13031, زمنه ناك 777715 زم

 ملوكة وربوأ (©تهتعيدءعأأ زلمر١ (2ءوموعهرمارأع طل: واتم ( 995]1): 2 ءنموتهرد/ررب
 رم 11/2 (7ءموع»هرجت 51 3ا15 هدأ [2ءدك و ععاتطءعك, ال١ هتاسطأع

 و١1 1711م: رامون 2. ]رهط وأ أ. تمعن 0 عكا وتتناك قا [ك. 11/172[
 رواة وأ (0011713] رلمر» (2ءمعهرج]1 1: ءهال7 07 ( :)996]  11 الكء 0]

 02 0و7:هرج ]ل مسجلا ع 011
 77112: ومواد 2. جهد 011. «نأ 21/170 عك 107:27: نأ/ ارك كك 9 ] 2. 171770

 رىلواتمرجوأ (0هديرجعأأ 0 8ع ىك0عأوأ يان كج (]994): طار ءعاو11077 0]
 1[: ءعا] عرج من تويت نياعرر»» ك1 07700ه7نأك لق 50 ءقوأ ىاةا لا كر

 ملكك 1 وأ) ع1, طه ك]177214071, 100.
 مون, 1290ء]ءإ لع زلمرصأ, 2و1 277 (]29296): 1هرصت: هاد ع 20 2ع7هرصأ/ زب
 زيا ناز ربو 1 ]5171 عع 171170101١ 551 لويد وأل 01
 20 عم هروارب_ 1 ]لة عطعت» ]ضن عوانة الأ. 20, 8لو. آ], ثان 19 -

.37 
 هوك, .1ءإ] (1995) : 1! صدءرتاوتن ىءممأ تل طس1 ءتلأتل771 , غل. ةام ررم1#

100-71 .]1 77 71771110170105 1177 
 مورا  ةيلعمرمت]] (] 2926)>__ 20271220127“ 777 37-1 370 نأ , 0

 51177011 012117 52 ةرعام# ( 0. ]'. 2
 ]مجمورآ 8ل  ()|ةررعر»ما]976)١ 7 هوعطتمو_ 11 هتتت ءراوتنب_م50عتوأ _ىاتاا كب

 عون معليا 8نععم لمموت» نام1ىل ]مج 7ل ودم ]هع
 تنام رمو 01, 1,07779  0 9925) : ]177017 1 ش1 ه1 160 5ءمأوت» :1 ءهمعاطاأرع

 1. ةةنورون 1؟هكعوممءطذد ع ىك/لا]ك 10 ىاعا] (72:بلءرك (ل1ك11ع
 حرمت رج هزمرن 1207171 اك, 1: طفقت طل ءولق هلل, اطل. 32, 8لل. 5

 لور, رن[, 5361-6
 [دارةاةرج 8. 1 هرب[ م»(1970): 8 هدم 1 معك ]2|نتو 117+ ءق» 5 202135 ( 

 8لواة نرجوا ]10117 لولزون» رم طلي عولتل7وأ 1 عءدعو7»ءأ] 0
 /117172/01770 0770 17 تاعك, .

 رجرم مر مرم  جونرإ لع (2/ءربع ( ١)997|/ لواعترهل7مرتوأ _]21ءلاتةدوتإب نإ
 1:1 2/1517, 1,0770011, ه1: لأ عع لوو قال, آو .

 10نطعا ]2 #0971 ءا ه1977(.1) 18 كاع لااك نه 7 ءمع]1 )ص 70
 ]تو 0170م [ر ندد ]0711 جررإ ]2 توك 011١



 عجارملا ١44

 50/3211 47717 :)19290(  4 ]أرب ]2:1ءو7هاعنأ ]من كا:ءاققرنوأ

 رجرممت77 01172 5111027115 125 ص972 ع اء اا]5, 1 نييعوا7ت هرجوأ
 1 تمار 01 هورن, آ]01آ. 30, 8ل0.4, مرو. , 270 55-58 .

 501 تلع, 871 نوعا لع لذا, 1 )ودنآ (1997)) طم +737
 77 060 1:17 جا >ءارب_ 137 1 001272 0700 __ ],©077113178

 70710011, 871115 ]7 [ر 157:1,
 50177«: تلزم, ]زن ص لع 57711117, م1977 ( | 2925): 1! توحمارع نت االكءط 0]/

 1[ هوععوم ع 5[ قالا,  خ.عوممتامع هردو !رعووندو الة ا]» 1 تعطصما نعلم,
 انوا. 25 80.85, ةلورزن, [02.60-3[2.

 ,510/117187» , 05د ءرج] (]9291): 7 ومع 7ع (7ء0عج هروب ها 5ءارم0مأ هلأ
 12610 1 - 1 11 000004 ك1 3
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