
 
Doc. 13b 

1 

 2017 رياني/يناثلا نوناك 13 يف نییحت

 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملل يملاعلا فلاحتلا

 ةینعملا ةیعرفلا ةنجللا نع ةرداص ةماع تاظحالم
 دامتعالاب

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

--- 

 ةمدقم

 ئدابم( "ةینطولا تاسسؤملا زكرمب ةقلعتملا ئدابملا" لكشت .1
 ةیعمجلاو ناسنإلا قوقحل يملاعلا رمتؤملا اھرقأ يتلا ،)سيراب
 قوقحل ةینطولا تاسسؤملا ءاشنإل ایندلا ةیلودلا َریياعملا ،ةماعلا
 ةیلآلا زكرم ددحيً اعساوً ايرایعمً اراطإ ئدابملا هذھ حیتتو .ناسنإلا
 اھتيالوو اھلكیھ ددحيو ناسنإلا قوقحب ةینعملا ةیساسألا ةیلحملا
 .اھلمع بیلاسأو اھتایحالصو اھنيوكتو
 

 ددحم ضرغل لودلا لبق نم ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا أَشنُت .2
 ،ينطولا ىوتسملا ىلع اھنع عافدلاو ناسنإلا قوقحب ضوھنلا وھ
 ةوجف لودلا اھب دست يتلا تایلآلا مھأ ىدحإ تاسسؤملا هذھ ربتُعتو
 عتمتلاو ناسنإلا قوقح لاجم يف ةیلودلا اھتامازتلا نیب ةمئاقلا ذیفنتلا
 زيزعتو ءاشنإ عقيو .عقاولا ضرأ ىلع ناسنإلا قوقحب يلعفلا
 نم ةعومجم قاطن نمض سيراب ئدابمل اقفو ةینطولا تاسسؤملا
 نمف مث نمو .لودلا اھب دھعتت يتلا ناسنإلا قوقحل ةیلودلا تامازتلالا
 .سيراب ئدابمل لثتمت ةینطو ةسسؤم ءاشنإ نامض ةلودلا ةیلوؤسم

 
 ةینطولا تاسسؤملل يملاعلا فلاحتلل ةیسیئرلا ةفیظولا لثمتت .3

 تاسسؤملا ءاشنإ عیجشت يف )يملاعلا فلاحتلا( ناسنإلا قوقحل
 ئدابم كلذ يف مدختسيو ،سيراب ئدابملً اقفو اھزيزعتو ةینطولا
 ةیعرفلا ةنجللاب تطینأ دقو .هیف ةيوضعلا ديدحتل ریياعمك سيراب
 ةمھم )ةیعرفلا ةنجللا( يملاعلا فلاحتلل ةعباتلا دامتعالاب ةینعملا
 .سيراب ئدابمل يسسؤملا لاثتمالا مییقت
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 نم ةبستكملا فراعملا نم ،2006 ماع ذنم ،ةیعرفلا ةنجللا تدافتسا .4
 ةعومجم عضول يملاعلا فلاحتلا اھعبتي يتلا دامتعالا ةیلمع لالخ
 بجومبو .اھقاطنو ئدابملا ىوتحم رسفت يتلا تاداھتجالا نم ةماھ
 عضو تایحالصب ةیعرفلا ةنجللا علطضت ،يلخادلا اھماظن نم 2.2 عرفلا
 ةلصتملا ةماھلاو ةماعلا ةيریسفتلا اياضقلا نأشب "ةماع تاظحالم"
 .سيراب ئدابم ذیفنتب

 
 نوكي ،سيراب ئدابمل ةعسوملا اھتساردو ةقیمعلا اھتربخ لضفبو .5

 يرورضلا هیجوتلا ميدقتو اھریياعم دیسجت ةیعرفلا ةنجللا رودقمب
 ةیعرفلا ةنجللا مھفتتو .اھقیبطتو اھذیفنت يف جھنلا قاستا نامضل
 فورظ يف لمعت يتلا ةینطولا تاسسؤملا اھھجاوت يتلا اياضقلا
 ةیسایس مظنو ةیسسؤم جذامن دوجو كلذ يف امب ،ادج ةفلتخم
 ىلع ةحضاو ةلثمأ ةیعرفلا ةنجللا تعضو ،كلذل ةجیتنو .ةعونتم
 .ةسرامملا ثیح نم سيراب ئدابمل لاثتمالا

 
 ةنجللا اھمدقت يتلا تایصوتلا يف ةماعلا تاظحالملا ىلإ راشُي .6

 قلعتملا اھبلط ضارعتسا دنع ةینطولا تاسسؤملا ىلإ ةیعرفلا
 ضارعتسالاب وأ ،اھدامتعا ةداعإب وأ ،يملاعلا فلاحتلا ىدل دامتعالاب
 ةيریسفت تاودأ اھرابتعاب ،ةماعلا تاظحالملا مادختسا نكميو .صاخلا
 :ةیلاتلا ضارغألل ،سيراب ئدابمل

 اھتاءارجإ عضوب موقت امدنع تاسسؤملا ىلإ تاھیجوت رادصإ )أ(
 ؛سيراب ئدابمل لاثتمالا نامضل ،ةصاخلا اھتایلآو

 تاذ لئاسملا ةيوست وأ ةجلاعمب ةیلحملا تاموكحلا عانقإ )ب(
 ؛ةماعلا تاظحالملا يف ةنَّیبملا ریياعملل ةسسؤم لاثتماب ةلصلا

 دامتعالا تابلط نأشب اھتارارق ذاختا يف ةیعرفلا ةنجللا هیجوت )ج(
 :ةصاخلا تاضارعتسالا وأ دامتعالا ةداعإ تابلط وأ ةديدجلا

i. ریياعملاب ءافولا نع ةریبك ةجردب ةسسؤم ترّصق اذإ 
 لاجملا نوكي ،ةماعلا تاظحالملا يف اھیلع صوصنملا
 ةسسؤملا نأ ىلإ لُّصوتلل ةیعرفلا ةنجللا مامأً احوتفم
 .سيراب ئدابمل ةلثتمم ریغ

ii. نم ٍيأل ام ةسسؤم لاثتما نأشب قلق ةنجللا رواس اذإ 
 اذإ ،تاوطخلا يف رظنت نأ اھل زوجیف ،ةماعلا تاظحالملا
 قلقلا كلذ ةجلاعمل ةسسؤملا اھتذختا يتلا ،تدجُو
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ً اتابثإ ةیعرفلا ةنجللا َّقلتت مل اذإو .ةلبقملا تابلطلا يف
 يتلا ةماعلا تاظحالملل ةباجتسالل دوھج لذب ىلع لدي
 لذب مدع بابسألً الوقعمً اریسفت وأ ،لبق نم تيدبُأ

 ةیعرفلا ةنجللا مامأً احوتفم لاجملا نوكیس ،دوھج
 لاثتما مدع ةباثمب صوصخلا اذھب مدقت بایغ ربتعتل
 .سيراب ئدابمل

 
 تاسسؤملل ةمئاقلا ةیلكیھلا جذامنلا فلتخم ةیعرفلا ةنجللا كردت .7

 تاسسؤملاو ؛ملاظملا ءانمأ دھاعمو ؛ناجللا :اھیف امب ،ةینطولا
 ةامحو ؛ثحبلا زكارمو دھاعمو ؛ةيراشتسالا تائیھلاو ؛ةطلتخملا
 .نویناملربلا ءاطسولاو ؛نوماعلا عافدلا وماحمو ؛ةیندملا قوقحلا
 ریشت ،جذامنلا عاونأ فلتخمل ةضیفتسم ةشقانم ىلع عالطالل(
 تاسسؤملا :4 مقر ينھملا بيردتلا ةلسلس ىلإ ةیعرفلا ةنجللا
 ،اھتایلوؤسمو اھراودأو اھئدابمو اھخيرات :ناسنإلا قوقحل ةینطولا
 ،ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم
 نأ ةیعرفلا ةنجللا ىرتو .)19-15 تاحفصلا ،2010 ،فینجو كرويوین
 فرصب ،ةینطو ةسسؤم لك ىلع قَّبطُت نأ بجي ةماعلا اھتاظحالم
 .يلكیھلا اھجذومن عون نع رظنلا
 

 نأشب ةصاخ تایصوت رادصإ دنع ةماعلا تایصوتلا ىلإ ةراشإلا متت .8
 تایصوتلا قیبطت قاطن رصتقي نأ ىلع ،ةيدرفلا دامتعالا تابلط
 ،لباقملا يفو .ةینعملا ةینطولا ةسسؤملا ىلع اھتمیقو ةددحملا

 نم ةددحم ةعومجم نع ةلصفنم ةماعلا تاظحالملا نوكت امدنع
 اھقیبطت يف ةلماش نوكت يھف ،دیحو يلحم قایسب ةلصتملا عئاقولا
 هجوب تالاحلا عومجم يفو ةدح ىلع ةلاح لك يف هیجوتلا مدقتو
 .معأ
 

 عیمجل حضوي نییلاتلا نیمسقلا ىلإ ةماعلا تاظحالملا فینصت نإ .9
ً اریسفت لكشت يتلا ةماعلا تاظحالملا نیینعملا ةحلصملا باحصأ
 ةبرجتلا نم ةدمتسملا ةماعلا تاظحالملاو ،سيراب ئدابملً ارشابم
 نامضل ةعجانلا تاسرامملا ديدحت يف ةیعرفلا ةنجللا اھتمكار يتلا
 :سيراب ئدابمل اقبط ةلاعفو ةلقتسم ةینطو تاسسؤم دوجو

i. ؛سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا 
ii. سيراب ئدابمل لاثتمالا ةرشابم ززعت يتلا تاسرامملا.  
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 عضول ةیعرفلا ةنجللا ىعستس ،ةربخلا نم ديزم باستكا عم .10
 ةیلمع 2011 ماع يف يملاعلا فلاحتلا دمتعاو .ةديدج ةماع تاظحالم
 زيزعتل ةیلمعلا هذھ تممُص دقو .كلذ لعفل لحارملا ةددعتم ةیمسر
 نم اھقاستا نامض لالخ نم ةماعلا تاظحالملا ىلإ لوصولا ةیناكمإ

 ،لوقعم مجحبو ،حضاو وحن ىلع اھتباتكو ؛لكشلاو ىوتحملا ثیح
 تاسسؤملا ةصاخو ،ءارقلا نم ةعساو ةعومجم ىلع اھمھف ریسیتو
 .لودلاو ةینطولا
 
 ةیعرفلا ةنجللا ءاضعأ نیب ةشقانم نم ىلوألا ةلحرملا نوكتت .11

 ةیضوفملاو يملاعلا فلاحتلل ةعباتلا ةیمیلقإلا تاكبشلا يلثممو
 يفو .ةماعلا ةظحالملا عوضوم نأشب ناسنإلا قوقحل ةیماسلا
 فلاحتلا ءاضعأ ءارآ علطتسي ،لماع قيرف أشنُي ،ةیناثلا ةلحرملا
 متیس يذلا عوضوملا يف ةیمیلقإلا تاكبشلا قيرط نع يملاعلا
 ىلإ اھمدقي ةدوسم لماعلا قيرفلا عضي ،ةثلاثلا ةلحرملا يفو .هلوانت
 ةيأ كلذ يفً ایعارم ،اھیلع قیلعتلاو اھضارعتسال ةیعرفلا ةنجللا
 رارقإ دنع ً،اریخأو .يملاعلا فلاحتلا ءاضعأ نم اھاقلتي تاقیلعت
ً ایمسر ةحقنملا ةدوسملا دامتعاب ةیعرفلا ةنجللا يصوت ،ةدوسملا

 .يملاعلا فلاحتلا بتكم ىلإ ةمدقملا ةيرودلا اھريراقت قيرط نع
 ئدابمل لصفمو لماش ریسفت عضو ىلع ةیعرفلا ةنجللا لمعل نإ .12
 ةیلاعفلا نامضب ةلصتملا تابلطتملا مھف يرثي هنأل ةعساو ةمیق سيراب
 تاظحالملا لكشتو .اھزيزعتو اھئادأو ةینطولا تاسسؤملا ءاشنإ يف
 فشكت مل يتلا ریسفتلا اياضق مھألً افیلوت فاطملا ةياھن يف ةماعلا

 تاسسؤملل ةبسنلاب ةماھ كلذب يھو ،ةيدرفلا دامتعالا تابلط اھنع
 ضارعتسا دیق نوكت ال يتلا تاسسؤملا اھیف امب ً،امومع ةینطولا
 نم ةحلصملا باحصأ كلذك ةماعلا تاظحالملا ّنكمتو .اھدامتعا زكرمل
 اھتایلآو اھتایلمع ىلع ةيرورضلا تارییغتلا لاخدإل يقابتسا جھن عابتا
 ةجتان ةددحم تایصوت ميدقت ةیعرفلا ةنجللا نم كلذ يعدتسي نأ نود
 .دامتعالا ضارعتسا ةلصحم نع
 
 ریثك ذیفنت يف ةینطولا اھتاموكح ىلع ةینطولا تاسسؤملا دمتعت .13

 ةینطولا ةسسؤملا ءاشنإ كلذ يف امب ،سيراب ئدابم ماكحأ نم
 ةیعرفلا ةنجللا رواس اذإو .اھل يفاكلا ليومتلا ریفوتو عيرشتلا بجومب
 نأ نكمي ،سيراب ئدابمبً المع اھتامازتلاب ةلود ءافو مدع ءازإ قلق
 ةماعلا تاظحالملا يف ةنیبملا ریياعملا ةینطولا ةسسؤملا مدختست
 تارییغتلا لاخدإل ةلودلا هذختت نأ يغبني يذلا ءارجإلاب ةیصوت ردصتو
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 دامتعا زكرمل لبقملا ضارعتسالا لبق اياضقلا لح وأ ةجلاعمل ةيرورضلا
 .ةینطولا ةسسؤملا

 
 ةیسسؤملا ةركاذلا ىلع ظافحللً اضيأ ةماعلا تاظحالملا تدعُأ دقو .14
 .نوبوانتملا اھؤاضعأ هعبتي يذلا جھنلا قاستا نامضلو ةیعرفلا ةنجلل

 
 عضوب ضوھنلا حاتفم وھ ةماعلا تاظحالملل میلسلا ذیفنتلا نإ .15
 حیتت ،سيراب ئدابم تابلطتم حیضوت لالخ نمف .ةینطولا ةسسؤملا
 نكميو ةھیجوو ةرَّسیم ریياعم ةینطولا تاسسؤملل ةماعلا تاظحالملا
 ىلإ تاسسؤملا هذھ ريوطتب عارسإلل ةلوھسب قایسلا يف اھعضو
 ناسنإلا قوقح زيزعت ةدايز ىلإ يدؤي امم ،عجنأو أفكأ تاسسؤم
 .عقاولا ضرأ ىلع اھتيامحو

*** 

 ةيامحو زيزعتل ةینطولا تاسسؤملل يملاعلا فلاحتلا بتكم اھدمتعا*
 7 خيراتب ،ارسيوسب ،فینج يف دوقعملا هعامتجا يف ناسنإلا قوقح
 .2017 سرام/راذآ
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  ةماعلا تاظحالملا
 سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا .1

 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا ءاشنإ 1.1
 ناسنإلا قوقح ةيالو 2.1
 مامضنالا وأ ناسنإلا قوقحل ةیلودلا كوكصلا ىلع قيدصتلا عیجشت 3.1

 اھیلإ
 ناسنإلا قوقحل يلودلا ماظنلا عم لعافتلا 4.1
 ىرخألا ناسنإلا قوقح تائیھ عم نواعتلا 5.1
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا تایصوت 6.1
 ةینطولا تاسسؤملا يف ةيددعتلا نامض 7.1
 قوقحل ةینطولا تاسسؤملا يف رارقلا عنص ةئیھ نییعتو ءاقتنا 8.1

 ناسنإلا
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا يف نویسایسلا نولثمملا 9.1

 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملل يفاكلا ليومتلا 10.1
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملل ةيونسلا ريراقتلا 11.1

 
 سيراب ئدابمل لاثتمالا ةرشابم ززعت يتلا ئدابملا .2
 

 ةینطولا تاسسؤملاب رارقلا عنص ةئیھ ءاضعأل يفیظولا نمألا نامض 1.2
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا يف نوغرفتملا ءاضعألا 2.2
 ةین نسحب ةذختملا ةیمسرلا تارارقلاو تاءارجإلا نع ةیندملاو ةیئانجلا ةیلوؤسملا نم ةیامحلا 3.2
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا يفظوم ءاقبتساو فیظوت 4.2
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا يف نوراعملا نوفظوملا 5.2
 ةلاح وأ بالقنالا ةلاح لالخ ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا 6.2

 ئراوطلا
 يموقلا نمألا ببسب ةینطولا تاسسؤملا ةیحالص دییقت 7.2
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملل يرادإلا میظنتلا 8.2
 ةینطو ةیئاقو ةیلآك ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا مییقت 9.2

 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملل يئاضقلا هبش صاصتخالا 10.2
 
 

  سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا .1

Deleted: 6. ةیئارجإلا لئاسملا¶
¶

¶بلطلا ميدقت تایلمع 1.6
¶دامتعالا ةداعإ تابلط لیجأت 2.6
 قوقحل ةینطولا تاسسؤملا 3.6

¶ضارعتسالا دیق ةدوجوملا ناسنإلا
¶دامتعالا قیلعت 4.6
¶تامولعملا ميدقت 5.6
 ةینطو ةسسؤم نم رثكأ دوجو 6.6

¶ةدحاو ةلود يف
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 ةینطولا تاسسؤملا ءاشنإ  1.1 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا قوقحل

 ّصن بجومب ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا أَشنُت نأ بجي
 ةسسؤملا ةطانإ نامضل ةیفاك لیصافت نمضتي يعيرشت وأ يروتسد
 اذھ ددحي نأ يغبنيو .ةیلالقتسالاب اھعیتمتو ةحضاو ةيالوب ةینطولا
 اھليومتو اھتایحالصو اھفئاظوو ةسسؤملا رود ديدحتلا هجو ىلع صنلا
 .مھتيالو ةدم ديدحتو اھئاضعأ نییعت ةیلآ نعً الضف ،اھتلءاسم طوطخو
 ةطلسلا نع رداص كص لثم ىرخأ لئاسوب ةینطو ةسسؤم ءاشنإ نإ
 .ةیلالقتسالاو ةمادتسالا نامضل ةیفاكلا ةيامحلا حیتي ال ةيذیفنتلا

 لیلعتلا

 ةيالو ةینطولا ةسسؤملل نوكت" :سيراب ئدابم نم 2 فلأ عرفلابً المع
 ةيروتسدلا صوصنلا دحأ يف ةحارص اھیلع صوصنمو ناكمإلا ردق ةعساو
 ."اھصاصتخا قاطنو اھلكش ددحت يتلا ةیعيرشتلا وأ

 ةیعامتجا فورظ يف أَشنُت ةینطولا تاسسؤملا نأب ةیعرفلا ةنجللا رقت
 ُأشُنت يتلا ةقيرطلا يف رثؤي دق امم ،ةفلتخم ةیسایس مظنو ةيداصتقاو
 خیسرت طارتشا نأشب ةحضاو سيراب ئدابمف ،كلذ عمو .ایمسر اھب
 ماظنلا نع رظنلا فرصب ،نوناقلا يفً ایمسر ةینطولا تاسسؤملا
 ةلاكو نع اھزییمت نكمي ثیحب ،هیف لمعت يذلا ينوناقلا وأ يروتسدلا

 نم ،كلذ ىلع ةوالعو .ةصتخم ةئیھ وأ ةیموكح ریغ ةمظنم وأ ةیموكح
 ةینطولا ةسسؤملا ةيالو يعيرشتلا وأ يروتسدلا صنلا ددحي نأ يرورضلا
 ةلماك ماكحأ جاردإ ةرورضلاب كلذ بلطتيو .ةيدایقلا اھتئیھ نيوكت نعً الضف
 اھتيالوو اھطورشو ةيوضعلا ماكحأو ةسسؤملا يف نییعتلا تایلآ نأشب
 .اھتلءاسم طوطخو اھليومتو اھتایحالصو

 ةمادتسا نامض يف ةيزكرم ةیمھأ مكحلا اذھل نأ ةیعرفلا ةنجللا ىرتو
 .اھتیلالقتساو ةسسؤملا

 ةطلسلا نع رداص رارق لثم ،ىرخأ قرطب ةینطولا ةسسؤملا ءاشنإ امأ
 سیلو )يرادإ ءارجإ وأ سمتلم وأ ةحئال وأ موسرم قيرط نع( ةيذیفنتلا

 ةسسؤملا ةمادتسا ءازإ لغاوش ریثیف ،ةیعيرشتلا ةطلسلا نع
 .دویق نود اھتيالو ةسرامم ىلع اھتردقو ةموكحلا نع اھتیلالقتساو
 نأ نكمي ةيذیفنتلا ةطلسلا نع ةرداصلا كوكصلا نأ وھ كلذ يف ببسلاو
 ةطلسلا نمً اقیقدت تارارقلا هذھ بلطتت الو ،اھاوھ بسح ىغلُت وأ لَّدُعت
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 ةلاكو فئاظوو ةيالو ىلع لخدُي رییغت يأ عضخي نأ يغبنيو .ةیعيرشتلا
 هيرجت صحفل اھتيامحو ناسنإلا قوقح زيزعتب ةینعم ةلقتسم ةیموكح
 طرتشُي نأ بجيو .ةيذیفنتلا ةطلسلا نم رمأب نوكي الو ةیعيرشتلا ةطلسلا
 ةسسؤملل ئشنملا يعيرشتلا وأ يروتسدلا صنلل ءاغلإ وأ ليدعت يأ يف
 تانامض ضيوقت مدع نامضل ةیعيرشتلا ةطلسلا ةقفاوم ةینطولا
 .لبقتسملا يف اھتایحالصو ةسسؤملا ةیلالقتسا

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 تایلوؤسملاو تاصاصتخالا  -فلأ

 اھیلع صوصنمو ناكمإلا ردق ةعساو ةيالو ةینطولا ةسسؤملل نوكت .2
 اھلكش ددحت يتلا ةیعيرشتلا وأ ةيروتسدلا صوصنلا دحأ يف ةحارص
 .اھصاصتخا قاطنو
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 سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا .1

 ناسنإلا قوقح ةيالو  2.1 ةماعلا ةظحالملا

 قوقحل ةینطولا تاسسؤملا عیمج ىلإ ّعرشملا دھعي نأ يغبني
 .ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت لجأ نم ةددحم فئاظوب ناسنإلا

 ةماقإل ىعست يتلا فئاظولا لمشي "زيزعتلا" نأ ةیعرفلا ةنجللا ىرتو
 .عسوأ قاطن ىلع اھمارتحاو ناسنإلا قوقحب يعولا هیف رشتني عمتجم
 لصاوتلاو ةروشملاو بيردتلاو فیقثتلا فئاظولا هذھ لمشت نأ نكميو
 يتلا ماھملا اھرابتعاب "ةيامحلا" فئاظو مھف نكميو .ةرصانملاو ماعلا
 هذھ لمشتو .اھعنمل ىعستو ناسنإلا قوقحل ةیلعفلا تاكاھتنالا جلاعت
 دادعإو اھیف قیقحتلاو يصقتلاو ناسنإلا قوقح تاكاھتنا دصر ماھملا
 .ةيدرفلا ىواكشلا ةجلاعم لمشت نأ نكميو ،اھنأشب ريراقتلا

 َدَّدحمو ارحوً اعساوً اریسفت ةینطولا ةسسؤملا ةيالو رَّسفت نأ يغبنيو
 قوقحلا عیمج مضي ناسنإلا قوقحل يجيردت فيرعت زيزعتل دصاقملا
 اھیف امب ،ةینطولاو ةیمیلقإلاو ةیلودلا كوكصلا يف اھیلع صوصنملا
ً اديدحت ةيالولا يف يغبنيو .ةیفاقثلاو ةیعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا
 :نأ

 ؛امھریصقت تالاحو صاخلاو ماعلا نیعاطقلا تاسرامم لمشت -
 ةيرحب ماعلا يأرلا ةبطاخم صاصتخا ةینطولا ةسسؤملا حنمت -

 فیقثتلا جمارب ذیفنتو ناسنإلا قوقح اياضقب روھمجلا ةیعوتو
 ؛بيردتلاو

 ةلاح لیلحتو ،ةماعلا تاطلسلا ىلإ تایصوت هیجوت ةیحالص حیتت -
 لجأ نم قئاثو وأ تانایب ىلع لوصحلاو ،دلبلا يف ناسنإلا قوقح
 ؛ناسنإلا قوقح نأشبً اقلق ریثت يتلا تالاحلا مییقت

 قفارملا عیمج ثحبو شیتفتل نلعملا ریغو رحلا لوصولاب حمست -
 ؛قبسم يباتك راطخإ نود ةماعلا لوصألاو تازیھجتلاو قئاثولاو

 قوقحل ةموعزملا تاكاھتنالا عیمج يف لماكلا قیقحتلاب حمست -
 ةطرشلاو شیجلا طابض عم قیقحتلا كلذ يف امب ،ناسنإلا
 .نمألاو

 لیلعتلا
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 نوكت نأ يغبني ،سيراب ئدابم نم 2 فلأو 1 فلأ نیعرفلابً المع
 صوصنلا دحأ" اھیلع صني "ناكمإلا ردق ةعساو ةيالو" ةینطولا ةسسؤملل
 ."ًاعم ناسنإلا قوقح زيزعتو ةيامح" لمشتو ،"ةیعيرشتلا وأ ةيروتسدلا
 ىلع بجي ةددحم تایلوؤسم سيراب ئدابم نم 3 فلأ عرفلا نیبيو
 تابلطتملا هذھ نیبتو .ىندأ دحك ،اھب صتخت نأ ةینطولا تاسسؤملا
 ةسسؤملا لمعو ءاشنإ يف امھلوانت ةرورضلاب بجي نیتیسیئر نیتلأسم
 .ةینطولا

i. هذھو .ينطولا نوناقلا يف ةسسؤملا ةيالو ددحُت نأ بجي 
 ةسسؤملل ةمزاللا ةیلالقتسالا نامضل ةيرورض ةلأسم
 ؛ةماعلا اھتيالولً اذیفنت اھتطشنأب عالطضالل ةینطولا

ii. زيزعت يف ةلثمتملا ةینطولا ةسسؤملا ةيالو فَّرُعت نأ بجي 
 لجأ نم ناكمإلا ردقً اعساوً افيرعت اھتيامحو ناسنإلا قوقح
 ریياعملا نم ةعساو ةعومجم لمشت ةيامح سانلا مومع حنم
 ؛ةيداصتقالاو ؛ةیسایسلاو ؛ةیندملا :ناسنإلا قوقحل ةیلودلا
 ةینوك أدبم لیعفت ىلإ كلذ يدؤيو .ةیعامتجالاو ؛ةیفاقثلاو
 .اھطبارتو اھتئزجت مدعو ناسنإلا قوقح عیمج

 

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 تایلوؤسملاو تاصاصتخالا -فلأ

 .اھتيامحو ناسنإلا قوقح زيزعتب ةینطولا ةسسؤملا صتخت .1
 

 اھیلع صوصنمو ناكمإلا ردق ةعساو ةيالو ةینطولا ةسسؤملل نوكت .2
 ددحت يتلا ةیعيرشتلا وأ ةيروتسدلا صوصنلا دحأ يف ةحارص
 .اھصاصتخا قاطنو اھلكش

 
 :ةیلاتلا تایلوؤسملا ،رومأ ةلمج يف ،ةینطولا ةسسؤملل نوكت .3

 
 ساسأ ىلع ،ريراقتو تاحرتقمو تایصوتو ىواتف ميدقت .أ

 ًءاوس صتخم رخآ زاھج يأو ناملربلاو ةموكحلا ىلإ ،يراشتسا
 يف اھقح مادختساب وأ ةینعملا تاطلسلا بلط ىلع ءانب
 نأشب ،ىلعأ ةھج ىلإ ةلاحإلا نود ةلأسم ةيأ ىلإ عامتسالا

 زوجيو ؛اھتيامحو ناسنإلا قوقح زيزعتب ةقلعتملا لئاسملا عیمج
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 تایصوتلاو ىواتفلا هذھ رشن ررقت نأ ةینطولا ةسسؤملل
 اھذختت يتلا تاردابملا عیمج كلذكو ريراقتلاو تاحرتقملاو
 :ةیلاتلا تالاجملا صخت يتلاو ةینطولا ةسسؤملا
 
i. ةقلعتملا ماكحألا كلذكو ةيرادإلاو ةیعيرشتلا ماكحألا عیمج 

 ىلع ةظفاحملا ىلإ فدھت يتلا ةیئاضقلا تامیظنتلاب
 ددصلا اذھ يفو ؛اھقاطن عیسوتو ناسنإلا قوقح ةيامح
 ةيرادإلا صوصنلاو تایصوتلا ةینطولا ةسسؤملا سردت
 مدقتو ،تاحرتقملاو نیناوقلا عيراشم نع ًالضف ،ةيراسلا
 صوصنلا هذھ قاستا نامضل ةبسانم اھارت يتلا تایصوتلا
 دنع ،يصوتو ؛ناسنإلا قوقحل ةیساسألا ئدابملا عم
 ،يراسلا عيرشتلا ليدعتب وأ ديدج عيرشت دامتعاب ،ءاضتقالا
 ؛اھليدعتب وأ ةيرادإلا ریبادتلا دامتعابو

 
ii. ؛اھلوانت ررقت ناسنإلا قوقح كاھتنال ةلاح ةيأ 

 
iii. ماع هجوب ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةلاحلا نع ريراقت دادعإ، 

 ؛ًاديدحت رثكأ لئاسم نعو
 

iv. ناسنإلا قوقح كاھتنا تالاح ىلإ ةموكحلا هابتنا هیجوت 
 قلعتت اھیلإ تاحرتقم ميدقتو دلبلا نم ءزج يأ يف
 دنعو ،تالاحلا هذھل دح عضو ىلإ ةیمارلا تاردابملاب
 ؛اھلعف دودرو ةموكحلا فقوم نأشب يأرلا ءادبإ ،ءاضتقالا

 
 تاسرامملاو ةمظنألاو عيرشتلا نیب ةمءاوملا نامضو زيزعت .ب

 نوكت يتلا ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ةیلودلا كوكصلاو ةینطولا
 ؛ةلاعف ةقيرطب اھذیفنت ىلع لمعلاو ،اھیف ًافرط ةلودلا

 
 ،اھیلإ مامضنالا وأ هالعأ ةروكذملا كوكصلا ىلع قيدصتلا عیجشت .ج

 ؛اھذیفنت ةلافكو
 

 ىلإ اھمدقت نأ لودلل يغبني يتلا ريراقتلا دادعإ يف ةمھاسملا .د
 ًالمع ةیمیلقإلا تاسسؤملا ىلإو ةدحتملا ممألا ناجلو تائیھ
 يف يأرلا ءادبإ ،ءاضتقالا دنعو ،تادھاعملا بجومب اھتامازتلاب

 ؛اھلالقتسال بجاولا مارتحالا ءاليإ عم عوضوملا اذھ
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 يف ىرخألا تاسسؤملا عیمجو ةدحتملا ممألا عم نواعتلا .ه
 تاسسؤملاو ةیمیلقإلا تاسسؤملاو ةدحتملا ممألا ةموظنم
 ةيامحو زيزعت تالاجمب ةصتخملا ىرخألا نادلبلا يف ةینطولا

 ؛ناسنإلا قوقح
 

 ناسنإلا قوقح سيردتب ةقلعتملا جماربلا دادعإ يف ةدعاسملا .و
 سرادملا يف اھذیفنت يف ةكراشملاو ،اھب ةلصتملا ثوحبلاو
 ؛ةینھملا طاسوألاو تاعماجلاو

 
 عیمج ةحفاكمل ةلوذبملا دوھجلاو ناسنإلا قوقح نع نالعإلا .ز

 يعو ةدايز قيرط نع ،يرصنعلا زییمتلا امیس ال ،زییمتلا لاكشأ
 مادختسابو فیقثتلاو مالعإلا قيرط نع ةصاخ ةفصبو ،روھمجلا

 .ةفاحصلا ةزھجأ عیمج
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 سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا .1

 ةیلودلا كوكصلا ىلع قيدصتلا عیجشت  3.1 ةماعلا ةظحالملا
 اھیلإ مامضنالا وأ ناسنإلا قوقحل

 مامضنالا وأ ناسنإلا قوقحل ةیلودلا كوكصلا ىلع قيدصتلا عیجشت نإ
ً افرط ةلودلا نوكت يتلا ناسنإلا قوقحل ةیلودلا كوكصلا ذیفنتو ،اھیلإ
 قوقحل ةینطولا ةسسؤملا فئاظو نم ةیسیئر ٌةفیظو ً،الاعفً اذیفنت اھیف
 تاسسؤملا عجشتو ززعت نأ ىلع كلذك سيراب ئدابم صنتو .ناسنإلا
 هذھ عم ةینطولا تاسرامملاو ةمظنألاو تاعيرشتلا ةمءاوم ىلع ةینطولا
 فئاظولا هذھ لكشت نأ مھملا نم هنأ ةیعرفلا ةنجللا ىرتو .كوكصلا

 مایقلا ىدلو .ةینطولا ةسسؤملل ينیكمتلا عيرشتلا نم أزجتي الً اءزج
 ةطشنأب عالطضالا ىلع ةینطولا ةسسؤملا عَّجشُت ،ةفیظولا هذھب
 :يلي ام لمشت نأ نكمي

 ؛ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا يف ةلصاحلا تاروطتلا دصر -
 قوقحل ةیلود كوكص عضو ىلإ ةوعدلا يف ةلودلا ةكراشم زيزعت -

 ؛اھتغایص يفو ناسنإلا
 ةقلعتملا ةیلودلا تامازتلالل يلحملا لاثتمالل تامییقت ءارجإ -

 ريراقت لالخ نمً الثم كلذو ،اھنأشب ريراقت دادعإو ناسنإلا قوقحب
 يرودلا ضارعتسالا ةیلمع يف ةكراشملاو ،ةصاخ ريراقتو ةيونس

 .لماشلا

 قيدصتلا ىلع اھتاموكح عجشت يھو ،ةینطولا تاسسؤملل يغبنيو
 نود كلذ لعف ىلإ وعدت نأ ،ناسنإلا قوقحل ةیلودلا كوكصلا ىلع
 .تاظفحت

 لیلعتلا

 ىلوتت نأ ىلع سيراب ئدابم نم )ج(و )ب(3 فلأ ناعرفلا صني
 عيرشتلا نیب ةمءاوملا نامضو زيزعت" ةیلوؤسم ةینطولا تاسسؤملا
 ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ةیلودلا كوكصلاو ةینطولا تاسرامملاو ةمظنألاو
 ."ةلاعف ةقيرطب اھذیفنت ىلع لمعلاو ،اھیف ًافرط ةلودلا نوكت يتلا
 عیجشت" ةیلوؤسمب ةینطولا ةسسؤملا علطضت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 ."اھذیفنت ةلافكو ،اھیلإ مامضنالا وأ كوكصلا ]هذھ[ ىلع قيدصتلا

 ضرعتست نأ ،ةسرامملا ثیح نم ،ةینطولا تاسسؤملا نم كلذ بلطتيو
 اھتقباطم ىدم ديدحتل ةلصلا تاذ ةینطولا تاسایسلاو ةمظنألاو نیناوقلا



 
Doc. 13b 

14 

 ليدعت حارتقاو ،ناسنإلا قوقحل ةیلودلا ریياعملا نع ةئشانلا تامازتلالل
 هذھ تابلطتم عم ةقستم ریغ تاسایس وأ ةمظنأ وأ تاعيرشت ةيأ ءاغلإ وأ
 ةینطولا ةسسؤملا لَّوخت نأ يغبني هنأ ةیعرفلا ةنجللا ىرتو .ریياعملا
 .تایلوؤسملا هذھب عالطضالا ةیحالص عيرشتلا بجومب

 قتاع ىلع عقت يتلا دصرلا تامازتلا نیب قرفلا ةیعرفلا ةنجللا ظحالتو
 ةسسؤملا هب موقت يذلا فلتخملا رودلاو ،كوكصلا هذھ بجومب ةلودلا
 كوكصلا ذیفنت بوص هزرحت يذلا مدقتلاو ةلودلا لاثتما دصر يف ةینطولا
 عالطضالاب ةینطولا ةسسؤملا دھعتت امدنعو .اھیلع قدصت يتلا
 كلت يف اھیلع صوصنملا قوقحلا ةيامحو زيزعت لاجم يف اھتطشنأب
 كلذ عنمي الو ً.امامت ةلقتسم ةقيرطب كلذ لعف اھیلع نیعتي ،كوكصلا
 لثم ،ةنیعم ةطشنأ ذیفنت يف ةلودلا عم كارتشالا نم ةینطولا ةسسؤملا
 ةیلودلا كوكصلل ةمئاقلا ةیلحملا ةمظنألاو تاعيرشتلا لاثتما ضارعتسا
 .ناسنإلا قوقحل

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 تایلوؤسملاو تاصاصتخالا -فلأ

 :ةیلاتلا تایلوؤسملا ،رومأ ةلمج يف ،ةینطولا ةسسؤملل نوكت .3

... 

 ةینطولا تاسرامملاو ةمظنألاو عيرشتلا نیب ةمءاوملا نامضو زيزعت  .ب
 ،اھیف ًافرط ةلودلا نوكت يتلا ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ةیلودلا كوكصلاو
 ؛ةلاعف ةقيرطب اھذیفنت ىلع لمعلاو

 ،اھیلإ مامضنالا وأ هالعأ ةروكذملا كوكصلا ىلع قيدصتلا عیجشت .ج
 .اھذیفنت ةلافكو
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 سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا .1

 قوقحل يلودلا ماظنلا عم لعافتلا   4.1 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا

 لعافتلاو ناسنإلا قوقحل يلودلا ماظنلا دصر نأب سيراب ئدابم رقت
 ةصاخلا تاءارجإلا( هتایلآو ناسنإلا قوقح سلجم امیس الو ،هعم
 بجومب ةأشنملا ةدحتملا ممألا تائیھو )لماشلا يرودلا ضارعتسالاو
 تاسسؤملل ةلاعف ةادأ نوكي نأ نكمي ،ناسنإلا قوقح تادھاعم
 ىلع اھتيامحو قوقحلا هذھ زيزعت يف ناسنإلا قوقحل ةینطولا
 .يلحملا ىوتسملا

 بسح نوكت ناسنإلا قوقحل يلودلا ماظنلا يف ةیلعفلا ةكراشملا نإ
 :ةیلاتلا ماھملا لمشت نأ نكميو ،ةیلحملا دراوملاو تايولوألا

 يرودلا ضارعتسالا ةیلآ ىلإ لظلا ريراقت وأ ةيزاوم ريراقت ميدقت -
 ؛تادھاعملا تائیھ ناجلو ةصاخلا تاءارجإلا تایلآو لماشلا

 سلجمو ضارعتسالا تائیھ مامأ تاشقانملا لالخ تانایبب ءالدإلا -
 ؛ناسنإلا قوقح

 ةدحتملا ممألا ءاربخ اھيرجي يتلا ةيرطقلا تارايزلا يف ةدعاسملا -
 تايالوب نیفلكملا تارايز كلذ يف امب ،اھیف ةكراشملاو اھریسیتو
 يصقت تاثعبو تادھاعملا تائیھو ةصاخلا تاءارجإلا راطإ يف
 ؛قیقحتلا ناجلو قئاقحلا

 قوقح ماظن نع ةرداصلا ةلصلا تاذ تایصوتلا ذیفنت زيزعتو دصر -
 .ناسنإلا

 دادعإ يف ةینطولا تاسسؤملا عم رواشتت نأ تاموكحلل بسانملا نمو
 ةسسؤملا نأ الإ ،ناسنإلا قوقح تایلآل اھمدقت يتلا ةلودلا ريراقت
 ةباین ريرقتلا دعت نأ الو يرطقلا ريرقتلا دعت نأ اھیلع يغبني ال ةینطولا

 ىلع ظفاحت نأ ةینطولا تاسسؤملا ىلع بجيو .ةموكحلا نع
 قوقح تایلآ ىلإ تامولعم ميدقت ىلع ةرداق نوكت امدنعو ،اھتیلالقتسا
 ىلع يغبني الو .ةیصخش ةفصب كلذ لعفت نأ يغبنیف ،ناسنإلا
 دفولا يف وضعك كراشت نأ ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا
 مامأ تاضارعتسالا ءانثأو ،لماشلا يرودلا ضارعتسالا لالخ يموكحلا
 ثیح ىرخألا ةیلودلا تایلآلا وأ ،تادھاعم بجومب ةأشنملا تائیھلا
 مدع لاح يفو .ةینطولا تاسسؤملل ةلقتسملا ةكراشملا قوقح دجوت
 لفاحم يف ةینطولا تاسسؤملل ةلقتسملا ةكراشملا قوقح دوجو
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 دفو يف وضعك ةكراشملا ةینطولا ةسسؤملا تراتخا لاح يفو ةنیعم
 ةینطو ةسسؤمك حوضوب اھزیمت نأ بجي اھتكراشم ةقيرط نإف ،ةلودلا
 .ةلقتسم

 عَّجشت ،ناسنإلا قوقحل يلودلا ماظنلا عم اھلعافت يف رظنلا ىدلو
 ضوفملا بتكم عم طاشنب ةكراشملا ىلع ةینطولا تاسسؤملا
 ،يملاعلا فلاحتلاو ،ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا
 تامظنملا نعً الضف ،ىرخألا ةینطولا تاسسؤملاو ،ةیمیلقإلا اھتاكبشو
 .يندملا عمتجملا تامظنمو ةینطولاو ةیلودلا ةیموكحلا ریغ

 لیلعتلا

 ةینطولا تاسسؤملا سيراب ئدابم نم )ھ(3 فلأو )د(3 فلأ ناعرفلا طیني
 ثالث لالخ نم ناسنإلا قوقحل يلودلا ماظنلا عم لعافتلا ةیلوؤسمب

 :يلي امب ةمزلم ةینطولا تاسسؤملا نأ يأ ،ةددحم قرط

 ممألا ناجلو تائیھ ىلإ ةمدقملا ةيرطقلا ريراقتلا يف ماھسإلا .1
 يتلا تامازتلالا عمً ایشامت ،ةیمیلقإلا تاسسؤملا ىلإو ،ةدحتملا
 ؛تادھاعملا بجومب لودلا ىلع عقت

 بجاولا مارتحالا ءاليإ عم ،ءاضتقالا بسح ،عوضوملا نأشب يأر ءادبإ .2
 ؛اھلالقتسال

 عم كلذكو ،اھتموظنم يف ةسسؤم ةيأو ةدحتملا ممألا عم نواعتلا .3
 ةینطولا تاسسؤملاو ناسنإلا قوقحل ةیمیلقإلا تاسسؤملا
 .ىرخأ نادلبل ةعباتلا



 
Doc. 13b 

17 

 وھ ةیلودلا تائیھلا عم ةینطولا ةسسؤملا لمع نأ ةیعرفلا ةنجللا ىرتو
 نیب ةینطولا تاسسؤملا طبرت ،اھتكراشم لالخ نمف .اھلمع يف ماھ ٌدعب
 ةیمیلقإلاو ةیلودلا تائیھلاو ناسنإلا قوقح لامعإل ينطولا ماظنلا
ً ارود ةینطولا تاسسؤملا يدؤت ،يلحملا دیعصلا ىلعو .ناسنإلا قوقحل
 لالخ نم ناسنإلا قوقح لاجم يف ةیلودلا تاروطتلاب ةیعوتلا يفً ایسیئر
 ذیفنت دصرب ةینعملا تائیھلا نع ةرداصلا تایصوتلاو تاءارجإلا نع غالبإلا
 ضارعتسالاو ،ةصاخلا تاءارجإلا راطإ يف تايالوب نیفلكملاو ،تادھاعملا
 قوقح تایلآ يف ةلقتسملا اھتكراشم لالخ نمو .لماشلا يرودلا
 تامازتلالل ةلودلا لاثتما نع ةيزاوم ريراقت دادعإ لالخ نمً الثم ،ناسنإلا
 يفً اضيأ ةینطولا تاسسؤملا مھست ،تادھاعملا بجومب اھیلع ةعقاولا

 ةلصتملا اھتامازتلال لودلا لاثتما ىدم دصرب قلعتملا ةیلودلا تایلآلا لمع
 ً.القتسمً ادصر ناسنإلا قوقحب

 تائیھ يف ةینطولا ةسسؤملا ةكراشم ةیمھأ نمكتو ،كلذ ىلع ةوالعو
 .ماع هجوب ،اھتیلاعفو اھتیلالقتسا زيزعت يف ةیلودلاو ةیمیلقإلا قیسنتلا
 نم ملعتلل ةصرف ةینطولا تاسسؤملل حاُتت ،تامولعملا لدابت لالخ نمو
 ىلإ يعامج لكشب كلذ يدؤي نأ نكميو .اھمساقت متي يتلا براجتلا
 ةیمیلقإلا اياضقلا لح يف ةمھاسملاو ضعبلا اھضعب فقاوم زيزعت
 .ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا

 ريراقتلا لاجم يف لودلا تامازتلا دصر ىلع ةینطولا تاسسؤملا عَّجشتو
 بجومب ةأشنملا ةیلودلا تائیھلاو لماشلا يرودلا ضارعتسالا راطإ يف
 .ةلصلا تاذ تادھاعملا ناجل عم راوحلا اھنم لئاسوب ،تادھاعملا

 دادعإ يف ةینطولا تاسسؤملا عم تاموكحلا رواشتت نأ بسانملا نمو
 ّدُعت نأ يغبني ال نكلو ،ناسنإلا قوقح تایلآ ىلإ ةلودلا ريراقت
 .ةموكحلا مسابً اريرقت مدقت نأ الو يرطقلا ريرقتلا ةینطولا تاسسؤملا
 تناك اذإو ،اھتیلالقتسا ىلع ظفاحت نأ ةینطولا تاسسؤملا ىلع بجيو
 لعفت نأ اھیلعف ،ناسنإلا قوقح تایلآ ىلإ تامولعم ميدقت ىلع ةرداق
 .ةیصخشلا اھتفصب كلذ

 ةیلمع يف ةینطولا ةسسؤملا ةمھاسم نأ حضوت نأ ةیعرفلا ةنجللا دوتو
 لظلا ريراقت وأ ةینعملا تاھجلا ريراقت ميدقت لالخ نم ،ريراقتلا دادعإ
 ،ةلودلا نع ةلقتسم نوكت نأ يغبني ،ةلصلا تاذ ةیلودلا كوكصلا بجومب
 تايدحتلاو اياضقلاو لكاشملا ىلإ مامتھالا هجوت نأ ةسسؤملل زوجيو
 .يفاكلا ردقلاب اھلوانتي مل وأ اھلفغأ دق ةلودلا ريرقت نوكي امبر يتلا



 
Doc. 13b 

18 

 ةسسؤملا ىلإ ةدنسملا ةیلخادلا ةيالولا ةيولوأب ةیعرفلا ةنجللا رقتو
 ناسنإلا قوقحل يلودلا ماظنلا عم لعافتلا ىلع اھتردق نأبو ،ةینطولا
 يفو .ةحاتملا دراوملاو ةینطولا تايولوألل اھمییقت ىلع دمتعت نأ بجي

 ماظنلا عم لعافتلا ىلع ةینطولا تاسسؤملا عَّجشت ،دویقلا هذھ لظ
 دكؤت ،كلذبو .ةیجیتارتسالا اھتايولوألً اقفووً انكمم ناك امثیح يلودلا
 :يلي امب مایقلا ةینطولا تاسسؤملل يغبني هنأ ةیعرفلا ةنجللا

 يماسلا ضوفملا بتكم اھمدقي يتلا ةدعاسملا نم ةدافتسالا •
 يملاعلاو يمیلقإلا نواعتلا ریسیتو ةینقتلا ةدعاسملا لمشتو
 ؛ةینطولا تاسسؤملا نیب تامولعملا لدابتو
 يمیلقإلا ةیعرفلا ةنجللا لثممو ،يملاعلا فلاحتلا عم لعافتلا •

 .ةیمیلقإلا ةكبشلاو

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 تایلوؤسملاو تاصاصتخالا -فلأ

 :ةیلاتلا تایلوؤسملا ،رومأ ةلمج يف ،ةینطولا ةسسؤملل نوكت .3

... 

 نأ لودلل يغبني يتلا ريراقتلا دادعإ يف ةمھاسملا )د(
 تاسسؤملا ىلإو ةدحتملا ممألا ناجلو تائیھ ىلإ اھمدقت
 ،ءاضتقالا دنعو ،تادھاعملا بجومب اھتامازتلاب ًالمع ةیمیلقإلا
 بجاولا مارتحالا ءاليإ عم عوضوملا اذھ يف يأرلا ءادبإ

 ؛اھلالقتسال

 ىرخألا تاسسؤملا عیمجو ةدحتملا ممألا عم نواعتلا )ھ(
 ةیمیلقإلا تاسسؤملاو ةدحتملا ممألا ةموظنم يف
 تالاجمب ةصتخملا ىرخألا نادلبلا يف ةینطولا تاسسؤملاو
 ؛ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت
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 سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا .1

 ناسنإلا قوقح تائیھ عم نواعتلا  5.1 ةماعلا ةظحالملا
 ىرخألا

 رمأ نیینعملا ةحلصملا باحصأ عیمج عم ءانبلاو مظتنملا لعافتلا نإ
 .لاعف وحن ىلع اھتايالوب ءافولل ةینطولا تاسسؤملل ةبسنلاب يساسأ
 تاسسؤملا عم لمع تاقالع ريوطت ةینطولا تاسسؤملا ىلع يغبنيو
 ءافضإو ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعتل تئشنُأ يتلا ىرخألا ةیلحملا
 ةرورضلا تعد املك ،اھیلع ظافحلاو تاقالعلا هذھ ىلع يمسرلا عباطلا
 ،ناسنإلا قوقحل ةینوناقلا ةینطولا نود تاسسؤملا كلذ يف امب ،كلذل
 ریغ تامظنملاو يندملا عمتجملا نع الضف ،ةیعیضاوملا تاسسؤملاو
 .ةیموكحلا

 لیلعتلا

 )و( میج ناعرفلا مزلُي ،ةینطولا تاسسؤملا لمع بیلاسأ ديدحت ىدل
 تائیھلا عم تارواشم يرجت" :نأب تاسسؤملا سيراب ئدابم نم )ز( میجو
 قوقح ةيامحو زيزعت نع ةلوؤسملا ،ةیئاضقلا ریغ وأ ةیئاضقلا ،ىرخألا
 تاسسؤملاو ،قیفوتلا ءاطسوو ،ملاظملا ءانمأ امیس ال( ناسنإلا
 .")ةلثامملا

 هيدؤت يذلا يساسألا رودلاب" ديدحتلا هجو ىلع ئدابملا فرتعتو
 ،"ةینطولا تاسسؤملا لمع قاطن عیسوت يف ةیموكحلا ریغ تامظنملا
 تاقالع ةماقإ" ىلع ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا عجشت يلاتلابو
 ،ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعتل ةسركملا ةیموكحلا ریغ تامظنملا عم
 تاعامجلا ةيامحو ،ةيرصنعلا ةحفاكمو ،ةیعامتجالاو ةيداصتقالا ةیمنتللو
 نیئجاللاو نيرجاھملا لامعلاو لافطألا امیس ال( ةصاخ ةفصب ةفیعضلا
 ."ةصصختم تالاجمل وأ ،)ًایلقعو ًايدسج نیقوعملاو

 نأب ةیعرفلا ةنجللا يصوت ،سيراب ئدابم تابلطتمل لماكلا لامعإلا ةیغبو
 عم ةیجھنمو ةءّانبو ةمظتنم لمع تاقالع ةینطولا تاسسؤملا میقت
 زيزعت لجأ نم ةأشنملا ىرخألا ةیلحملا ةلعافلا تاھجلاو تاسسؤملا

 تاقالعلا هذھ ىلع يمسرلا عباطلا يفضت نأبو اھتيامحو ناسنإلا قوقح
 تاساردلا لثم ،فراعملا مساقت لعافتلا لمشي نأ نكميو .اھیلع ظفاحتو
 تانایبلاو تامولعملاو ةیبيردتلا جماربلاو تاسرامملا لضفأو ةیثحبلا
 كلذ ةیعرفلا ةنجللا ربتعتو .اھتطشنأ نع ةماعلا تامولعملاو ةیئاصحإلا
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 ،دلبلا ءاحنأ عیمج يف ناسنإلا قوقحل ماتلا لامعإلا نامضلً ايرورض نواعتلا
 :ةیلاتلا بابسألل كلذو

 ةینطولا ةسسؤملا ةیلاعف طبترت – ناسنإلا قوقحل ينطولا راطإلا •
 اھزيزعتو ناسنإلا قوقح ةيامحل اھتيالو ذیفنت يف ناسنإلا قوقحل
 تاسسؤم عم اھعمجت يتلا لمعلا ةقالع ةیعونبً اديدشً اطابترا
 ؛ةیئاضقلا تائیھلاو ؛ةیموكحلا تارادإلا :لثم ،ىرخأ ةینطو ةیطارقميد
 ؛مالعإلا طئاسوو ؛ةیموكحلا ریغ تامظنملاو ؛نیماحملا تامظنمو
 عم لمعلا فیثكت حیتي نأ نكميو .ىرخألا يندملا عمتجملا تایعمجو
 يف ناسنإلا قوقح اياضق قاطنل لضفأً امھف ةحلصملا باحصأ عیمج
 ةیعامتجالا لماوعلا ىلإً ادانتسا اياضقلا كلت ریثأتلو ؛اھتمرب ةلودلا
 لخادتلا تایناكمإلو تارغثللو ؛ىرخألا لماوعلاو ةیفارغجلاو ةیفاقثلاو
 .ذیفنتلا تایجیتارتساو تايولوألاو تاسایسلا ديدحت يف جاودزالاو
 لمعت يتلا ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا تاردق نوكت دقو
 قوقحل ةیفاكلا ةيامحلا سانلل رفوت نأ يف ةدودحم اھدرفمب
 .ناسنإلا

 ُةمس لكشت – ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملل ديرفلا عقوملا •
 تائیھلا نع اھزیميً الماع ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا ُةيوھو
 تاسسؤملا يدؤت نأ نكمي ثیح ،يندملا عمتجملاو ةیموكحلا
 ةلقتسم تاسسؤم اھرابتعابً اماھً ارود ناسنإلا قوقحل ةینطولا
 .ةيددعتو

 ةینطولا ةسسؤملا تاقالع يستكت – لوصولا ةیناكمإ نیسحت •
 ةیمھأ ةیموكحلا ریغ تامظنملاو يندملا عمتجملاب ناسنإلا قوقحل

 وأً ایفارغج ةدیعبلا عمتجملا حئارش ىلإ اھلوصو نیسحت يف ةصاخ
 قثوأ تاقالع تامظنملا هذھ میقت نأ حَّجرُيو ً.ایعامتجا وأً ایسایس
 عسوأ ةكبش نایحألا نم ریثك يف جسنت اھنأل ةفیعضلا تائفلا عم
 نوكت داكتو ،ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا ةكبش نمً اقاطن
 نیعتست نأ نكمي ،وحنلا اذھ ىلعو .نادیملا ىلإ اھنم برقأً امئاد
 ةیلآ ریفوتل يندملا عمتجملاب ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا
 .ةفیعضلا تائفلا ىلإ لوصولا نم اھّنكُمت لصاوتلل

 تائیھ يدسُت نأ نكمي – ناسنإلا قوقحل ىرخألا تائیھلا ةربخ •
 اھتايالو لضفب ،يندملا عمتجملا تایعمجو ىرخألا ناسنإلا قوقح
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملل ةّمیق ةروشم ،ةصصختملا
 يف ةفیعضلا تائفلا هجاوت يتلا ناسنإلا قوقح اياضق ىربك نأشب
 قوقحل ةینطولا تاسسؤملا عَّجشُت ،هیلعو .دلبلا ءاحنأ فلتخم
 قوقحل ىرخألا تائیھلا عم ماظتناب رواشتت نأ ىلع ناسنإلا
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 جماربلل طیطختلا لحارم عیمج يف يندملا عمتجملاو ناسنإلا
 ةطشنأ نأ نامض لجأ نم ،تاسایسلا مسر نعً الضف ،اھذیفنتو
 ُةماقإ دعتو .ةماعلا تايولوألاو لغاوشلا دسجت ةینطولا تاسسؤملا

 عمتجملا عورف نمً اعرف اھرابتعاب ،مالعإلا طئاسو عم ةلاعف تاقالع
 قوقح لاجم يف فیقثتلل ديدحتلا هجو ىلع ةماھ ةادأ ،يندملا
 .ناسنإلا

 عباطلا ءافضإ ةیمھأ نإ – تاقالعلا ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ •
 قوقحل ىرخألا تائیھلا عم ةیلمعو ةحضاو تاقالع ىلع يمسرلا
 تاركذمً الثم لمشت لئاسوب ،يندملا عمتجملا عمو ناسنإلا
 تاقالع نامض ةیمھأ يف ریكفتللً اقلطنم لكشت ،ةماعلا مھافتلا

 لمع ةیفافش ةدايزل احاتفم لكشت امك ،ةءانبو ةمظتنم لمع
 .تائیھلا هذھ عم ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 لیغشتلا لئاسو )میج

 :يلي امب مایقلا ،اھلمع راطإ يف ،ةینطولا ةسسؤملل يغبني
... 

 ،ةیئاضقلا ریغ وأ ةیئاضقلا ،ىرخألا تائیھلا عم تارواشم يرجت نأ )و(
 ،ملاظملا ءانمأ امیس ال( ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت نع ةلوؤسملا
 ؛)ةلثامملا تاسسؤملاو ،قیفوتلا ءاطسوو

 ةیموكحلا ریغ تامظنملا هيدؤت يذلا يساسألا رودلل ًارظن ،دمعت نأ )ز(
 عم تاقالع ةماقإ ىلإ ،ةینطولا تاسسؤملا لمع قاطن عیسوت يف
 ةیمنتللو ،ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعتل ةسركملا ةیموكحلا ریغ تامظنملا
 ةفیعضلا تاعامجلا ةيامحو ،ةيرصنعلا ةحفاكمو ،ةیعامتجالاو ةيداصتقالا
 نیقوعملاو ،نیئجاللاو ،نيرجاھملا لامعلاو ،لافطألا امیس ال( ةصاخ ةفصب

 .ةصصختم تالاجمل وأ ،)ًایلقعو ًايدسج
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 سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا .1

 قوقحل ةینطولا تاسسؤملا تایصوت  6.1 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا

 نع ةرداصلا ةیعیضاوملاو ةصاخلا ريراقتلاو ةيونسلا ريراقتلا لكشت
 مھأ ىلع ءوضلا طیلستل ةادأ ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا
 نأ نكمي ةلیسو حیتتو ،ناسنإلا قوقح لاجم يف ةینطولا لغاوشلا
 نأشب ةماعلا تاطلسلا ىلإ تایصوت تائیھلا هذھ اھلالخ نم مدقت

 .قوقحلا هذھل اھمارتحا دصرتو ناسنإلا قوقح

 يف ةلثمتملا اھتيالو راطإ يف ،ةینطولا تاسسؤملا ذختت نأ يغبنيو
 يف ةدراولا تایصوتلا ةعباتمل تاءارجإ ،اھتيامحو ناسنإلا قوقح زيزعت

 يتلا ریبادتلا نع ةلصفم تامولعم ممُعت نأ اھل يغبنيو ،ريراقتلا هذھ
 .ةنیعم تارارق وأ تایصوت ذیفنتل اھذختت مل وأ ةماعلا تاطلسلا اھتذختا

 يفتكت نأ بجي ال ،ةيامحلا لاجم يف اھتيالوب عالطضالا ىدلو
 اھیف قیقحتلاو دلبلا يف ناسنإلا قوقح ةلاح دصرب ةینطولا ةسسؤملا
 ةمراص ةعباتم ةطشنأب موقت نأً اضيأ اھل يغبني لب ،اھنأشب ريرقت دادعإو
 تائفلا ةيامحو ،كلذ ىلإ ةوعدلاو اھتاجاتنتساو اھتایصوت ذیفنت زيزعتل
 .اھقوقح تكھُتنا يتلا

 بسانملا تقولا يف بیجتست نأ ىلع ةماعلا تاطلسلا عَّجشُتو
 تاءارجإ نع ةلصفم تامولعم مدُقتو ،ةینطولا تاسسؤملا تایصوتل
 تعد املك ،ةینطولا تاسسؤملا تایصوتل ةیجھنملاو ةیلمعلا ةعباتملا
 .كلذل ةرورضلا

 لیلعتلا

 تاسسؤملا مزلي يذلا اھھیجوت يف طقف ةحيرص سيراب ئدابم تسیل
 نیسحت نأشب ةماعلا تاطلسلا ىلإ تایصوت ميدقت ةیلوؤسمب ةینطولا

 مازلإ يفً اضيأ ةحيرص يھ لب ،ينطولا دیعصلا ىلع ناسنإلا قوقح ةلاح
 3فلأ عرفلاف .عساو قاطن ىلع اھتایصوت میمعت نامضب تاسسؤملا كلت
 ةینطولا تاسسؤملا نم بلطي ،ديدحتلا هجو ىلع ،سيراب ئدابم نم )أ(
 صتخم رخآ زاھج يأو ناملربلاو ةموكحلا ىلإ ]...[ تایصوت ]...[ ميدقت"
 ،"اھتيامحو ناسنإلا قوقح زيزعتب ةقلعتملا لئاسملا عیمج نأشب ]...[
 :تایصوتلا هذھ اھلمشت نأ نیعتي يتلا ةثالثلا تالاجملا ددعيو
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 عيراشم كلذ يف امب ،ةيرادإ وأ ةیعيرشت ماكحأ يأ ليدعت وأ عضو .1
 ؛تاحرتقملاو نیناوقلا

 ؛ةلودلا لخاد ناسنإلا قوقح كاھتنال تالاح ةيأ .2
 ً.اديدحت رثكألا ىرخألا لئاسملاو ،ماع هجوب ناسنإلا قوقح .3

 نم سيراب ئدابم نم )ج( میج عرفلا بلطي ،اھلمع قرط ديدحت ىدلو
 وأ ةرشابم ]...[" ،"اھتایصوتو اھئارآب فيرعتلا ]...[" ةینطولا تاسسؤملا
 ."]...[ يفحص زاھج يأ لالخ نم

 ةینطولا تاسسؤملا نم سيراب ئدابم نم )د( لاد عرفلا بلطيً اریخأو
 ّيقَلت ةطلس اھل يتلا تاسسؤملا يأ ،ةیئاضقلا هبش تاصاصتخالا تاذ
 امیس ال ،ةصتخملا تاطلسلا ىلإ تایصوت ميدقت" ،اھثحبو ىواكشلا
 ،ةيرادإلا تاسرامملاو ةمظنألاو نیناوقلل تاحالصإ وأ تاليدعت حارتقاب
 ومدقم اھھجاوي يتلا تابوعصلا ردصم يھ نوكت امدنع ةصاخ ةفصبو
 ."مھقوقح تابثإل سامتلالا

 لالخ نم اھمیمعتو تایصوتلا ميدقتب مازتلالا زيزعت نأ ةیعرفلا ةنجللا ىرتو
 نأش نم نأ اوربتعا سيراب ئدابم يعضاو نأ ىلع ارشؤم دعي داعبأ ةثالث
 لَّوخت امدنع ةیلاعف رثكأ نوكت نأ ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا

 ةیغبو .اھتایصوتو اھتروشمل ةماعلا تاطلسلا مارتحا ىدم ةعباتم ةیحالص
 ىلع تاموكحلا ةیعرفلا ةنجللا عجشت ،مات وحن ىلع أدبملا اذھ ذافنإ
 نوضغ يف ،غالبإلاو ،ةینطولا تاسسؤملا تابلطو ةروشمل ةباجتسالا
 .اھتایصوتل اھلاثتما ىدم نع ،ةلوقعم ةینمز ةرتف

 ريراقتلا يف ةدراولا تایصوتلا ذیفنت ةینطولا تاسسؤملا دصرت نأ يغبنيو
 .ىواكشلا ثحب تایلمع نم اھریغو تاقیقحتلاو ةیعیضاوملاو ةيونسلا

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 تایلوؤسملاو تاصاصتخالا -فلأ

 :ةیلاتلا تایلوؤسملا ،رومأ ةلمج يف ،ةینطولا ةسسؤملل نوكت .3

 ،يراشتسا ساسأ ىلع ،ريراقتو تاحرتقمو تایصوتو ىواتف ميدقت )أ(
 بلط ىلع ءانب ًءاوس صتخم رخآ زاھج يأو ناملربلاو ةموكحلا ىلإ
 نود ةلأسم ةيأ ىلإ عامتسالا يف اھقح مادختساب وأ ةینعملا تاطلسلا
 قوقح زيزعتب ةقلعتملا لئاسملا عیمج نأشب ،ىلعأ ةھج ىلإ ةلاحإلا
 ىواتفلا هذھ رشن ررقت نأ ةینطولا ةسسؤملل زوجيو ؛اھتيامحو ناسنإلا
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 اھذختت يتلا تاردابملا عیمج كلذكو ريراقتلاو تاحرتقملاو تایصوتلاو
 :ةیلاتلا تالاجملا صخت يتلاو ةینطولا ةسسؤملا

i. ةقلعتملا ماكحألا كلذكو ةيرادإلاو ةیعيرشتلا ماكحألا عیمج 
 قوقح ةيامح ىلع ةظفاحملا ىلإ فدھت يتلا ةیئاضقلا تامیظنتلاب
 ةینطولا ةسسؤملا سردت ددصلا اذھ يفو ؛اھقاطن عیسوتو ناسنإلا
 نیناوقلا عيراشم نع ًالضف ،ةيراسلا ةيرادإلا صوصنلاو تایصوتلا
 قاستا نامضل ةبسانم اھارت يتلا تایصوتلا مدقتو ،تاحرتقملاو
 دنع ،يصوتو ؛ناسنإلا قوقحل ةیساسألا ئدابملا عم صوصنلا هذھ
 ،يراسلا عيرشتلا ليدعتب وأ ديدج عيرشت دامتعاب ،ءاضتقالا
 ؛اھليدعتب وأ ةيرادإلا ریبادتلا دامتعابو

ii. ؛اھلوانت ررقت ناسنإلا قوقح كاھتنال ةلاح ةيأ 
iii. نعو ،ماع هجوب ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةلاحلا نع ريراقت دادعإ 

 ؛ًاديدحت رثكأ لئاسم
iv. ءزج يأ يف ناسنإلا قوقح كاھتنا تالاح ىلإ ةموكحلا هابتنا هیجوت 

 عضو ىلإ ةیمارلا تاردابملاب قلعتت اھیلإ تاحرتقم ميدقتو دلبلا نم
 ةموكحلا فقوم نأشب يأرلا ءادبإ ،ءاضتقالا دنعو ،تالاحلا هذھل دح
 .اھلعف دودرو

 لیغشتلا لئاسو )میج

 :يلي امب مایقلا ،اھلمع راطإ يف ،ةینطولا ةسسؤملل يغبني
... 

 ال ،يفحص زاھج يأ لالخ نم وأ ةرشابم ماعلا يأرلا بطاخت نأ )ج(
 ؛اھتایصوتو اھئارآب فيرعتلل امیس

... 

 هبش تاصاصتخالا تاذ ناجللا زكرم نأشب ةیفاضإ ئدابم )لاد
 ةیئاضقلا

 تاسامتلالاو ىواكشلا ثحبو يقلت ةطلس ةینطولا ةسسؤملا لوخت دق
 وأ ،دارفألا ةطساوب اھیلع اياضقلا ضرع نكميو .ةيدرف تالاحب ةقلعتملا
 وأ ةیباقن تاطبار وأ ،ةیموكح ریغ تامظنم وأ ،ةثلاث فارطأ وأ ،مھیلثمم
 ئدابملاب لالخإلا نودو ،فورظلا كلت يفو .ةیلیثمتلا تائیھلا نم اھریغ
 ماھملا دنتست نأ زوجي ،ناجلل ىرخألا تاصاصتخالا نأشب هالعأ ةنیبملا
 :ةیلاتلا ئدابملا ىلإ اھب فلكت يتلا
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... 

 وأ تاليدعت حارتقاب امیس ال ،ةصتخملا تاطلسلا ىلإ تایصوت ميدقت )د(
 امدنع ةصاخ ةفصبو ،ةيرادإلا تاسرامملاو ةمظنألاو نیناوقلل تاحالصإ
 تابثإل سامتلالا ومدقم اھھجاوي يتلا تابوعصلا ردصم يھ نوكت

 .مھقوقح
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 سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا .1

 تاسسؤملا يف ةيددعتلا نامض  7.1 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا

 ةسسؤملل لھسي نیفظوملا عونتو تارارقلا عنص ةئیھ ءاضعأ عونت نإ
 يتلا ناسنإلا قوقح اياضق عیمج مییقت ةمھم ناسنإلا قوقحل ةینطولا
 لعف ىلع ةردقلا اھل لھسي امك ،هیف لغتشت يذلا عمتجملا يف رثؤت
 .اھیلإ نینطاوملا عیمج لوصو ةیناكمإ ززعيو ،كلذ

 نیعتيو ً.اقاطن عسوأً الیثمت ينطولا عمتجملا لیثمت ىلإ ةيددعتلا ریشتو
 .ةیلقألا وأ قرعلا وأ سنجلا عون ساسأ ىلع ةيددعتلا نامض يف رظنلا
 ةسسؤملا يف ةأرملل ةيواستملا ةكراشملا نامض ً،الثم ،كلذ لمشيو
 .ةینطولا

 يف ةيددعتلا طرش نامضل ةعونتم جذامن دوجو ةیعرفلا ةنجللا ظحالتو
 ىلعف .سيراب ئدابم يف ّنیبملا وحنلا ىلع ةینطولا تاسسؤملا نيوكت

 :لاثملا لیبس

 وھ امك ،عمتجملا حئارش فلتخم تارارقلا عنص ةئیھ ءاضعأ لثمي )أ(
 عنص ةئیھ يف ةيوضعلا ریياعم نوكت نأ يغبنيو .سيراب ئدابم يف ّنیبم
 عضختو مومعلل حاُتت نأ يغبنيو ،عيرشتلا يف ةددحم تارارقلا
 .يندملا عمتجملا كلذ يف امب ،ةحلصملا باحصأ عیمج عم تارواشملل
 قاطن نم ،رربم نود ،دحت وأ قیضت دق يتلا ریياعملا يدافت يغبنيو
 ؛ةینطولا ةسسؤملا ءاضعأ لیكشت يف ةيددعتلاو عونتلا

 ،ةینطولا تاسسؤملا ةرادإ ةئیھ نییعت تاءارجإ لالخ نم ةيددعتلا )ب(
 وأ نیحشرملا ةعونتم ةیعمتجم قرف اھیف حرتقت يتلا ةلاحلا يفً الثم
 ؛مھب يصوت

 فلتخم عم لاّعفلا نواعتلا نم ِنّكمت تاءارجإ لالخ نم ةيدّدعتلا )ج(
 تارواشملا وأ تاكبشلا وأ ةيراشتسالا ناجللا لثم ،ةیعمتجملا قرفلا
 ؛ةماعلا تايدتنملا وأ

 .عمتجملا حئارش فلتخم نولثمي نیفظوم لالخ نم ةيدّدعتلا )د(
 ً،ادحاوً اوضع مضت يتلا تاسسؤملا ىلع صاخ لكشب كلذ قبطنيو
 .ملاظملا نیمأ لثم
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 لیلعتلا

 نم يساسأ طرش ةینطولا ةسسؤملا نيوكت يف ةيددعتلا نامض نإ
 صني 1 ءاب عرفلاف .ةسسؤملا ةیلالقتسا ةلافكل سيراب ئدابم طورش
 اھئاضعأ نییعتو ةینطولا ةسسؤملا نيوكت نوكي نأ يغبني" :يلي ام ىلع
 لیثمتلا ةلافكل ةمزاللا تانامضلا عیمج رُّفوت حیتت تاءارجإل ًاقفو ]...[
 زيزعت يف ةكرتشملا )يندملا عمتجملا يف( ةیعامتجالا ىوقلل يددعتلا
 زيزعت ىلإ فدھت ةيددعتلا نأ مكحلا كلذ دكؤيو ."ناسنإلا قوقح ةيامحو
 تاھجلا لثمتو ،ةيداشرإ ةمئاق يف ِدرت ةینعم تاھج عم لاعفلا نواعتلا
 :ةیلاتلا

 دوھجو ناسنإلا قوقح نع ةلوؤسملا ةیموكحلا ریغ تامظنملا )أ(
 ةیعامتجالا تامظنملاو ،لامعلا تاباقنو ،يرصنعلا زییمتلا ةحفاكم
 ءاملعلاو ،نییفحصلاو ،ءابطألاو ،نییقوقحلا تاطبار لثم ،ةینعملا ةینھملاو
 ؛نيزرابلا
 ؛ينيدلا وأ يفسلفلا ركفلا يف تارایتلا )ب(
 ؛نولھؤملا ءاربخلاو تاعماجلا )ج(
 ؛ناملربلا )د(
 .ةیموكحلا تارادإلا )ھ(

 طبترت ةینطولا ةسسؤملا لیكشت يف ةيددعتلا نأ ةیعرفلا ةنجللا ىرتو
 ةیناكمإو ةیلاعفلاو ةیقادصملاو ةیلالقتسالا تابلطتمبً ایساسأً اطابترا
 .لوصولا

 يعامتجالا عونتلا اھوفظومو ةینطولا تاسسؤملا ءاضعأ لثمي امدنعو
 نوكت سانلا مومع نإف ،عمتجملا يف دئاسلا يفارغجلاو ينيدلاو ينثالاو
 مھتاجایتحا مھفت ةینطولا ةسسؤملا نأ يف ةقثلا حجرألا ىلع مھل
 ةأرملا كراشت نأ مھملا نم ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .اھل بیجتستو ةصاخلا
 نم ةریبك ةبسن مھف نامضل تايوتسملا عیمج ىلع ىنعم تاذ ةكراشم
 يتلا تاعمتجملا يفو .ةینطولا ةسسؤملا ىلإ مھلوصو نامضو ناكسلا
 عیمجب لصاوتلا ىلع ةسسؤملا ةردق لكشت ،كلذك يوغللا ددعتلاب زیمتت
 .اھیلإ لوصولا ةیناكمإ حاتفم تاغللا

 اذھ ىلع مھفُي امدنع ،ةینطولا ةسسؤملا يفظومو ءاضعأ عونت لكشيو
 اھتیلالقتساو ةینطولا ةسسؤملا ةیلاعف نامض يفً اماھً ارصنع ،وحنلا
 .اھیلإ لوصولا ةیناكمإو ةروصتملاو ةیلعفلا
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 .ةسسؤملا ةیلاعفل ایسیئر الماع مھتءافكو ءاضعألا ةھازن نامض دعيو
 ءافكأ ءاضعأ نییعت نمضت يتلا ءاقتنالا ریياعم ديدحت يغبني ،ببسلا اذھلو
 اھنع نالعإلا يغبنيو عيرشتلا بجومب تارارقلا عنص ةئیھ يف نیلقتسمو
 .نییعتلا لبق

 عیمج عم رواشتلل ریياعملا كلت دامتعا عضخي نأب ةیعرفلا ةنجللا يصوتو
 نوكت نأ نامضل ،يندملا عمتجملا كلذ يف نمب ،ةحلصملا باحصأ
 .ةنیعم تائف وأً ادارفأ دعبتست الو ةبسانم ةراتخملا ریياعملا

 ،رربم نود ،دحت وأ ضوقت دق يتلا ریياعملا نأ نم ةیعرفلا ةنجللا رذحتو
 ةینطولا ةسسؤملا ءاضعأ لیكشت يف ةيددعتلاو عونتلا قاطن نم
 ةردق دیقت نأ نكمي ،ةنیعم ةنھم ىلإ ءامتنالا طرش لثم ،اھیفظومو
 اذإ امأ ً.الاعف ًءادأ اھیلإ ةدنسملا ةطشنألا ءادأ ىلع ةینطولا ةسسؤملا
 كلذ نإف ،ةینھملا تایفلخلا نم ةعونتم ةفئاط ءاضعألاو نیفظوملل ناك
  .عسوم وحن ىلع ناسنإلا قوقح اياضق ریطأت نامض ىلع دعاسي

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 ةيددعتلاو لالقتسالا تانامضو نيوكتلا -ءاب

 ًءاوس ،اھئاضعأ نییعتو ةینطولا ةسسؤملا نيوكت نوكي نأ يغبني .1
 ةمزاللا تانامضلا عیمج رُّفوت حیتت تاءارجإل ًاقفو ،كلذ ریغب وأ باختنالاب
 )يندملا عمتجملا يف( ةیعامتجالا ىوقلل يددعتلا لیثمتلا ةلافكل
 حمست تاطلسب امیس ال ،ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت يف ةكرتشملا
 :اھل نیلثمم كارتشاب وأ ،ةیلاتلا تاھجلا عم لاعف نواعت ةماقإب

 دوھجو ناسنإلا قوقح نع ةلوؤسملا ةیموكحلا ریغ تامظنملا )أ(
 ةیعامتجالا تامظنملاو ،لامعلا تاباقنو ،يرصنعلا زییمتلا ةحفاكم
 ءاملعلاو ،نییفحصلاو ،ءابطألاو ،نییقوقحلا تاطبار لثم ،ةینعملا ةینھملاو
 ؛نيزرابلا
 ؛ينيدلا وأ يفسلفلا ركفلا يف تارایتلا )ب(
 ؛نولھؤملا ءاربخلاو تاعماجلا )ج(
 ؛ناملربلا )د(
 يف اھولثمم كراشي ال ،اھمامضنا ةلاح يفو( ةیموكحلا تارادإلا )ھ(
 .)ةيراشتسا ةفصب الإ تالوادملا
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 سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا .1

 يف رارقلا عنص ةئیھ نییعتو ءاقتنا  8-1 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا

 نییعتو ءاقتنا ةیلمع ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ نامض ادج مھملا نم
 ةفافشو ةحضاو نوكت ثیح ،ةینطولا ةسسؤملاب رارقلا عنص ةئیھ
 ئدابملا وأ حئاوللا وأ تاعيرشتلا يف اھیلع صوصنمو ةیكراشتو
 يتلا ةیلمعلا نإ .ءاضتقالا بسح ،ةلصلا تاذ ةمزلملا ةيرادإلا ةیھیجوتلا
 نامضل ةيرورض نوكت ةيددعتلا نمضتو ةرادجلا ساسأ ىلع ءاقتنالا ززعت
 سانلا مومع ةقث نامضو ةینطولا ةسسؤملل ایلعلا ةدایقلا ةیلالقتسا
 :ةیلاتلا تابلطتملا ةیلمعلا كلت لمشت نأ يغبنيو .اھیف

 ؛عساو قاطن ىلع ةرغاشلا فئاظولا نع نالعإلا )أ
 نیلمتحملا نیحشرملا نم نكمم ددع ربكأل ةصرفلا ةحاتإ )ب

 ؛ ةیعمتجملا تائفلا نم ةعساو ةعومجم نم
 ميدقت ةیلمع يف ةعسوم ةكراشم وأ /و تارواشم ءارجإ عیجشت )ج

  ؛نییعتلاو رایتخالاو زرفلاو حیشرتلا
 ةیعوضومو افلس ةددحم ریياعم ساسأ ىلع نیحشرملا مییقت )د

 ؛روھمجلل ةحاتمو
 يتلا ةمظنملا نع ةباین سیلو ةيدرفلا مھتفصب ءاضعأ ءاقتنا )ه

 .اھنولثمي

 لیلعتلا

 نيوكت نوكي نأ يغبني" هنأ ىلع سيراب ئدابم نم 1 ءاب عرفلا صني
 ًاقفو ،كلذ ریغب وأ باختنالاب ًءاوس اھئاضعأ نییعتو ةینطولا ةسسؤملا

 ىوقلل يددعتلا لیثمتلا ةلافكل ةمزاللا تانامضلا عیمج رُّفوت حیتت تاءارجإل
 قوقح ةيامحو زيزعت يف ةكرتشملا )يندملا عمتجملا يف( ةیعامتجالا
 ."ناسنإلا

 ،ةیلمعلا هذھ يف اھجاردإ نكمي يتلا تائفلا كلذك 1 ءاب عرفلا ددعيو
 :ةیلاتلا تاھجلا لثمت يھو

 دوھجو ناسنإلا قوقح نع ةلوؤسملا ةیموكحلا ریغ تامظنملا )أ("
 ةیعامتجالا تامظنملاو ،لامعلا تاباقنو ،يرصنعلا زییمتلا ةحفاكم
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 ،نییفحصلاو ،ءابطألاو ،نییقوقحلا تاطبار لثم ،ةینعملا ةینھملاو
 ؛نيزرابلا ءاملعلاو
 ؛ينيدلا وأ يفسلفلا ركفلا يف تارایتلا )ب(
 ؛نولھؤملا ءاربخلاو تاعماجلا )ج(
 ؛ناملربلا )د(
 اھولثمم كراشي ال ،اھمامضنا ةلاح يفو( ةیموكحلا تارادإلا )ھ(
 .")ةيراشتسا ةفصب الإ تالوادملا يف

 ،ىرخأ ةلثامم ةیلمع وأ باختنالا ىلإ ةراشإلا ةیعرفلا ةنجللا رسفتو
 رایتخا ةیلمع دامتعا ةرورضب ،قاطنلا ةعساو ةكراشم ىلإ ةراشإلا كلذكو
 .ةرادجلا ساسأ ىلع ةمئاقو ةیكراشتو ةفافشو ةحضاو نییعتو

 اھتیلاعفو ةینطولا ةسسؤملا ةیلالقتسا نامضل ةیساسأ ةیلمعلا هذھو
 .اھیف سانلا ةقث نامضو

 .ةیفافشلاو حاتفنالاب رایتخالا ةیلمع مستت نأ مھملا نم ،ببسلا اذھلو
 نمضتتو ةیقادصم تاذو ةلقتسم ةئیھ ةبقارمل عضخت نأ يغبني يأ
 عمتجملاو ةیموكحلا ریغ تامظنملا عم ةفثكمو ةحوتفم تارواشم
 تائیھلا هذھ عم ةدیج ةقالع ةماقإل ةلیسو كلذ لكشي الو .يندملا
 عمتجملاو ةیموكحلا ریغ تامظنملا براجتو تاربخ ةاعارم نإ لب ،بسحف
 ریبك ردقب ىظحت ةینطو ةسسؤم ىلع رفوتلا ىلإ يدؤت نأ نكمي يندملا
 .مومعلا ىدل ةیعورشملا نم

 نیحشرتملا ددع نم عساو قاطن ىلع رغاوشلا نع نالعإلا عفري امك
 .ةيددعتلا ززعي امم ،دح ىصقأ ىلإ نیلمتحملا

 ميدقت ةیلمع يف قاطنلا ةعساو ةكراشمو تارواشم عیجشت نأ امك
 ةقثلاو ةيددعتلاو ةیفافشلا زيزعت ىلإ يدؤي نییعتلاو ءاقتنالاو زرفلاو بلطلا
 .ةینطولا ةسسؤملاو نیحجانلا نیحشرتملاو ةیلمعلا يف ةماعلا

 ةیعوضوموً افلس ةددحم ریياعم ىلع ًءانب ،نیحشرتملا مییقت ززعيو
 دَُحي امك ،ةرادجلا ساسأ ىلع مئاقلا نیحشرتملا نییعت ،مومعلل ةحاتمو
 لفكت ةادأ لكشيو ،رایتخالا ةیلمع يف رربملا ریغ لخدتلا ىلع ةردقلا نم
 .ةینطولا ةسسؤملا يف ةیلاعفلاو ةمیلسلا ةرادإلا

 نع ةباینلاب سیلو ةيدرفلا مھتفصب لمعلل ءاضعألا رایتخا نأش نمو
 .ةینھمو ةلقتسم ءاضعأ ةئیھ نيوكت ىلإ يدؤي نأ اھنولثمي يتلا ةمظنملا
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 وأ ةمظنألا وأ تاعيرشتلا يف نییعتلاو ءاقتنالا ةیلمع میسرتب ىَصويو
 وھ امكو ءاضتقالا بسح ،ةلصلا تاذ ةمزلملا ةيرادإلا ةیھیجوتلا ئدابملا
 .هالعأ نیبم

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 يددعتلاو لالقتسالا تانامضو نيوكتلا -ءاب

 ،اھئاضعأ نییعتو ةینطولا ةسسؤملا نيوكت نوكي نأ يغبني -1
 تانامضلا عیمج رفوت حیتت تاءارجإل ًاقفو ،كلذ ریغب وأ باختنالاب ًءاوس

 عمتجملا يف( ةیعامتجالا ىوقلل يددعتلا لیثمتلا ةلافكل ةمزاللا
 امیس ال ،ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت يف ةكرتشملا )يندملا
 كارتشاب وأ ،ةیلاتلا تاھجلا عم لاعف نواعت ةماقإب حمست تاطلسب
 :اھل نیلثمم

 ناسنإلا قوقح نع ةلوؤسملا ةیموكحلا ریغ تامظنملا )أ(
 تامظنملاو ،لامعلا تاباقنو ،يرصنعلا زییمتلا ةحفاكم دوھجو
 ،نییقوقحلا تاطبار لثم ،ةینعملا ةینھملاو ةیعامتجالا
 ؛نيزرابلا ءاملعلاو ،نییفحصلاو ،ءابطألاو
 ؛ينيدلا وأ يفسلفلا ركفلا يف تارایتلا )ب(
 ؛نولھؤملا ءاربخلاو تاعماجلا )ج(
 ؛ناملربلا )د(
 كراشي ال ،اھمامضنا ةلاح يفو( ةیموكحلا تارادإلا )ھ(
 .)ةيراشتسا ةفصب الإ تالوادملا يف اھولثمم
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 سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا .1

 تاسسؤملا يف نویسایسلا نولثمملا  9.1 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا

 ةینطولا تاسسؤملا ةیلالقتسا بلطتت ئدابم نأ ةیعرفلا ةنجللا ظحالت
 .اھلمع ةقيرطو اھتارارق عنصو اھلیكشتو اھتینب ثیح نم ةموكحلا نع
 اھتطشنأو اھتايولوأ يف رظنلا لجأ نم اھنیكمتو اھلیكشت متي نأ بجيو
 اھددحت يتلا تايولوألا ىلإ طقف ادانتسا اھديدحتو ةیجیتارتسالا
 .يسایس لخدت نود نم دالبلا يف ناسنإلا قوقح لاجم يف اھسفنب

 ناملربلا ءاضعأو ةموكحلا ولثمم نوكي نأ يغبني ال ،بابسألا هذھلو
 وأ ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملاب تارارقلا عنص ةزھجأ يف ءاضعأ
 تاسسؤملا يف رارقلا عنص ةزھجأ يف مھتيوضع نأل كلذ ،اھیف اوكراشي
 ةیقیقحلا ةیلالقتسالا ىلع رثؤت نأ نكمي اھیف ةكراشملاو ةینطولا
 .ةینطولا تاسسؤملل ةروصتملاو
 
 عم ةلاعف لمع تاقالع ىلع ظافحلا مھملا نم هنأ ةیعرفلا ةنجللا رقتو
 ققحتي نأ يغبني ال كلذ نأ الإ ،ءاضتقالا دنع ،اھعم رواشتلاو ةموكحلا
 ةسسؤملاب رارقلا عنص ةئیھ يف ةموكحلا يلثمم ةكراشم لالخ نم
 .ةینطولا
 
 ءاضعأ وأ ةموكحلا نع نیلثمم رارقلا عنص ةئیھ تمض ام لاح يفو
 ةینطولا ةسسؤملا نوناق نإف ،ةیموكح تالاكو نع نیلثمم وأ ناملربلا
 الإ نوكراشي ال صاخشألا ءالؤھ نأ ىلإ حضاو لكشب ریشي نأ يغبني
 رارقلا عنص يف ةیلالقتسالا عیجشت معد لجأ نمو .ةيراشتسا ةفصب
 ةسسؤملل يلخادلا ماظنلا سسؤي نأ يغبني ،حلاصملا براضت يدافتو
 لكشب ریثأتلا نم صاخشألا ءالؤھ نكمت مدع نمضت تاسرامم ةینطولا

 روضح نم الثم مھداعبتسا لالخ نم ،رارقلا عنص ىلع بسانم ریغ
 اھیف ذختُتو ةیئاھنلا تالوادملا اھیف متت يتلا تاءاقللا تارتف ضعب
   .ةیجیتارتسالا تارارقلا
 
 يلثمم وأ ناملربلا ءاضعأ وأ ةموكحلا يلثمم ةكراشم رصتقت نأ يغبني
 لكشب مھفئاظوو مھراودأ لصتت نيذلا كئلوأ ىلع ةیموكحلا تالاكولا
 نأ نكمي نيذلا كئلوأو ،اھماھمو ةینطولا ةسسؤملا ةيالوب رشابم
 .اھتيالوب ءافولا ىلع ةینطولا ةسسؤملا مھنواعتو مھتروشم دعاست
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 الأو ادودحم نیلثمملا ءالؤھ ددع نوكي نأ بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 .ةینطولا ةسسؤملل ةيرادإلا ةئیھلا يف نيرخآلا ءاضعألا ددع زواجتي

 لیلعتلا

 ةینطولا ةسسؤملا نوكت نأ ىلع سيراب ئدابم نم )أ( میج عرفلا صني
 قاطن يف لخدت يتلا لئاسملا عیمج يف ةيرحب رظنت نأ" ىلع ةرداق
 ."اھصاصتخا

 دوجو طارتشا نم ضرغلا نأ ىلع سيراب ئدابم نم 2 ءاب عرفلا صنيو
 ةینطولا ةسسؤملا نوكت نأ نامض وھ ةبسانملا ةیساسألا لكایھلا
 ."ةموكحلا نع ةلقتسم"

 رارقتسا ةلافك لجأ نم هنأ ىلع سيراب ئدابم نم 3 ءاب عرفلا صني امك
 اقح ةلقتسم ةسسؤم نوكت نل يتلا" ،ةینطولا ةسسؤملا ءاضعأ ةيالو
 .يمسر رارقب مھنیعت نوكي نأ يغبني ،"هریغب

 ولثمم كراشي الأ ىلع ً،اديدحت ،سيراب ئدابم نم 1 ءاب عرفلا صنيو
 ."ةيراشتسا ةفصب الإ" ةیموكحلا تارادإلا

 ةینطولا ةسسؤملا لیكشت ثیح نم ةیلالقتسالل حضاو زيزعت لالخ نمو
 نكمم لخدت يأ يدافتل ماكحألا هذھ ىعست ،اھلمع بولسأو اھلكیھو
 ديدحتو ،ةلودلا يف ناسنإلا قوقح ةلاحل ةینطولا ةسسؤملا مییقت يف
 امیس الو ،ناملربلا ءاضعأ نإف ،هیلعو .دعب امیف ةیجیتارتسالا اھتايولوأ
 تالاكولا يلثمم وأ ،مكاحلا يسایسلا فلاحتلا وأ بزحلا ءاضعأ مھنم
 الو ،تارارقلا عنص ةیلمع ءانثأ اولَّثمُي نأ ،ماع هجوب ،يغبني ال ،ةیموكحلا
 عمً انایحأ ضراعتت نأ نكمي بصانم نولغشي اوماد ام ،اھیف اوكراشي نأ
 .ةینطولا ةسسؤملا ةیلالقتسا

 تالاكولاو ءارزولا عم ةلاعف تاقالع ريوطت ةمیقب ةیعرفلا ةنجللا فرتعتو
 دعاسي يتلا تالاحلا يف امیس الو ،اھیلع ظافحلاو ةینعملا ةیموكحلا
 ةیعرفلا ةنجللا نأ ریغ .ةینطولا ةسسؤملا ةيالو زيزعت ىلع نواعتلا اھیف
 ةروصتملاو ةیلعفلا ةیلالقتسالا لفكت ةقيرطب كلذ لعف ةرورض ىلع ددشت
 نإ .حلاصملا براضت ىدافتتو ،لمعلا ةقيرطو تارارقلا عنص ةیلمع يف
 ظافحلا اھلالخ نم متي نأ نكمي ةیلآ ىلع لاثم ةيراشتسالا ناجللا ءاشنإ

 .ةینطولا ةسسؤملا ةیلالقتسا ىلع ریثأتلا نود تاقالعلا كلت ىلع
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 ىلعً اديدحت صني 1 ءاب سيراب أدبم نأ دامتعالل ةیعرفلا ةنجللا ظحالتو
 ال امنیب ،بسحف يراشتسا رودب ةیموكحلا تالاكولا ولثمم علطضي نأ
 ،كلذ عمو .ناملربلا يلثمم ىلع هسفن دیقلا ضرفي حيرص صن دجوي
 ةمئاق ميدقت لالخ نم ،ىخوتي 1 ءاب سيراب أدبم نأ ىلإ ةنجللا ریشت
 وأ نیلثمملا ءالؤھ "روضح" امإ ،نیینعملا ةحلصملا باحصأب ةيداشرإ
 ةیلالقتسالا تابلطتم ىلإ رظنلابو .مھعم "لاعف نواعت" ةماقإ ةیناكمإ
 اھیلع ةلثمأ ِدرت يتلاو ،سيراب ئدابم عیمج يف ةحارص اھیلع صوصنملا
 ءاضعأ ىلع لثامم دییقت قابطنا ةرورض ةیعرفلا ةنجللا ىرت ،هالعأ
 يسایسلا فلاحتلا وأ بزحلل نومتني نيذلا كئلوأ امیس الو ،ناملربلا
 .مكاحلا

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 ةيددعتلاو لالقتسالا تانامضو نيوكتلا -ءاب

 ًءاوس ،اھئاضعأ نییعتو ةینطولا ةسسؤملا نيوكت نوكي نأ يغبني .1
 ةمزاللا تانامضلا عیمج رفوت حیتت تاءارجإل ًاقفو ،كلذ ریغب وأ باختنالاب
 )يندملا عمتجملا يف( ةیعامتجالا ىوقلل يددعتلا لیثمتلا ةلافكل
 حمست تاطلسب امیس ال ،ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت يف ةكرتشملا
 :اھل نیلثمم كارتشاب وأ ،ةیلاتلا تاھجلا عم لاعف نواعت ةماقإب

... 

 ؛ناملربلا )د(
 يف اھولثمم كراشي ال ،اھمامضنا ةلاح يفو( ةیموكحلا تارادإلا )ھ(
 .)ةيراشتسا ةفصب الإ تالوادملا

 ةیساسألا لكایھلا ةینطولا ةسسؤملا ىدل رفوتت نأ يغبني .2
 .كلذل ةیفاكلا لاومألا ةصاخ ةفصبو ،اھتطشنأ ریس ةسالسل ةبسانملا
 اھیفظوم ریبدت نم اھنیكمت وھ لاومألا هذھ نم ضرغلا نوكي نأ يغبنيو
 دق ةیلام ةبقارمل ةعضاخ ریغو ةموكحلا نع ةلقتسم نوكتل اھلمع نكامأو
 .اھلالقتسا سمت

 نوكت نل يذلا ،ةینطولا ةسسؤملا ءاضعأ ةيالو رارقتسا ةلافك لجأ نم .3
 يمسر رارقب مھنییعت نوكي نأ يغبني ،هریغب ًاقح ةلقتسم ةسسؤملا
 ةلافك ةطيرش ،ديدجتلل ةلباق ةيالولا نوكتو .مھتيالول ةنیعملا ةدملا ددحي
 .ةسسؤملا ةيوضع يف ةيددعتلا
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 لیغشتلا لئاسو -میج

 :يلي امب مایقلا ،اھلمع راطإ يف ،ةینطولا ةسسؤملل يغبني

 ،اھصاصتخا قاطن يف لخدت يتلا لئاسملا عیمج يف ةيرحب رظنت نأ )أ(
 ةطلس ىلإ ةلاحإلا نود اھلوانت تررق وأ ةموكحلا نم ةمدقم تناك ًءاوس

 .رخآ سمتلم يأ نم وأ اھئاضعأ نم مدقم حارتقا ىلع ًءانب ىلعأ
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 سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا .1

 ةینطولا تاسسؤملل يفاكلا ليومتلا 10.1 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا قوقحل

 نأ بجي ،ةیلاعفب اھماھم ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا يدؤت يك
 ىلع اھتردقو اھتیلالقتسا نامضل ليومتلا نم مئالم ىوتسم اھل رَّفوُي
 ةیحالصب علطضت نأ اضيأ بجيو .رح لكشب اھتطشنأو اھتايولوأ ديدحت
 نأ يغبني ،صوصخلا هجو ىلعو .اھتايولوأ بسح لاومألا صیصخت
 يجيردتلا نسحتلا قیقحت ،ةلوقعم ةجرد ىلإ ،يفاكلا ليومتلا نمضي
 .اھتيالوب عالطضالا يفو ةینطولا تاسسؤملا تایلمع يف درطملاو

 :ىندأ دحك يلي ام ةلودلا نم مدقملا يفاكلا ليومتلا يطغي نأ يغبنيو

 احاتم اھیلإ لوصولا نوكي يتلا ةسسؤملا تارقمل ةیلام تاصصخم )أ
 يضتقيو .ةقاعإلا يوذ صاخشألا كلذ يف نمب ،سانلا مومعل
 مدع ةّنیعم فورظ يف لوصولا ةیناكمإو ةیلالقتسالا زيزعت
 زيزعت يغبنيو .ىرخأ ةیموكح تالاكو عم دحاو رقم يف كارتشالا
 لالخ نم كلذو ،انكمم كلذ ناك املك ،ربكأ لكشب لوصولا ةیناكمإ
 ؛ةمئاد ةيوھج عورف ءاشنإ
 ةینطولا ةسسؤملا يفظومل ةحونمملا ايازملاو تابترملا )ب

 نيذلا ةیندملا ةمدخلا يفظوم ايازمو تابترمل ةھباشم نوكت
 ؛ةلودلل ةعبات ىرخأ ةلقتسم تاسسؤم يف ماھملا سفن نودؤي

 ؛)ءاضتقالا بسح( تارارقلا عنصب ةینعملا اھتئیھ ءاضعأل تاضيوعت )ج
 ؛تنرتنإلاو فتاھلا كلذ يف امب ،تالاصتالل دیج ماظن ءاشنإ )د
 راطإ يف ةجردنملا ةطشنألل دراوملا نم ةیفاك تاصصخم )ه

 ةسسؤملا ةلودلا ّنیعت امدنعو .ةینطولا ةسسؤملا تایحالص
 دراوم اھل رفوت نأ يغبني ،ةیفاضإ تایلوؤسمب مایقلل ةینطولا
 .فئاظولا هذھب عالطضالا اھل ىنستي يك ةیفاضإ

 

 نییلودلا ءاكرشلا لثم ،ةیجراخ رداصم نم ليومتلا نوكي نأ يغبني الو
 كلذ نأل ،ةینطولا ةسسؤملل يساسألا ليومتلا وھ ،ةیمنتلا لاجم يف
 يف هنأب ةیعرفلا ةنجللا رقت ،كلذ عمو .ةلودلا قتاع ىلع عقت ةیلوؤسم
 لعافتلا لصاوي نأ يلودلا عمتجملا ىلع نیعتي ،ةردانو ةددحم فورظ
 ليومتلا ىلع اھلوصح نامض لجأ نم اھمعديو ةینطولا ةسسؤملا عم
 ،ةديرفلا تالاحلا هذھ يفو .كلذ ریفوت نم ةلودلا نكمتت نأ ىلإ يفاكلا

 نم ةلودلا ةقفاوم ىلع لوصحلاب ةینطولا تاسسؤملا مازلإ يغبني ال
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 نم صقتني دق كلذ نأل ،ةیجراخ رداصم نم ليومتلا يقلت لجأ
 لب نوحناملا اھددحي تايولوأب لاومألا هذھ طبر يغبني الو .اھتیلالقتسا
 ً.افلس ةددحملا ةینطولا ةسسؤملا تايولوأب

 يف لصفنم دنب لكش يف يموكحلا ليومتلا صصخُي نأ نیعتيو
 ليومتلا اذھ قالطإ بجيو .طقف ةینطولا ةسسؤملاب صاخ ةینازیملا
 ،ةیمویلا ةيرادإلا اھتایلمعو ،اھفئاظو ىلعً ابلس رثؤت ال ةقيرطبو ماظتناب
 .اھیفظوم ءاقبتساو

 صیصخت يف ةمات ةیلالقتساب ةینطولا ةسسؤملا عتمتت نأ يغبنيو
 يتلا ةیلاملا ةلءاسملا تابلطتمل لاثتمالاب ةمزلم اھنأ ریغ ،اھتینازیم
 .ىرخألا ةلقتسملا ةیموكحلا تالاكولا ىلع قبطنت

 لیلعتلا

 يفاكلا ليومتلا ریفوت طارتشا سيراب ئدابم نم 2 ءاب عرفلا لوانتي
 ليومتلا كلذ نم ضرغلا ِدريو .اھلالقتسالً انامض ةینطولا تاسسؤملل
 ىدل رفوتت نأ يغبني" :يلاتلا وحنلا ىلع هیلع يوطني ام ديدحتو
 ،اھتطشنأ ریس ةسالسل ةبسانملا ةیساسألا لكایھلا ةینطولا ةسسؤملا
 هذھ نم ضرغلا نوكي نأ يغبنيو .كلذل ةیفاكلا لاومألا ةصاخ ةفصبو
 نع ةلقتسم نوكتل اھلمع نكامأو اھیفظوم ریبدت نم اھنیكمت وھ لاومألا
 ."اھلالقتسا سمت دق ةیلام ةبقارمل ةعضاخ ریغو ةموكحلا

 لودلا نأ ریغ ،ةینطولا ةیلاملا ةئیبلاً ایئزج هددحت "ةیفاكلا لاومألا" ریفوت نإ
 دارفأ فعضأ ةيامحب ،دراوملا يف ديدشلا حشلا تاقوأ يف ىتح ،ةمزلم
 قوقح تاكاھتنا اياحض نایحألا نم ریثك يف نوعقي نيذلا ،عمتجملا
 ضعب ديدحت كلذ عم نكمملا نم هنأ ةیعرفلا ةنجللا ىرت ،هیلعو .ناسنإلا
 اھتاعارم نم دب ال يتلاو ،سيراب ئدابم يف دراولا طرشلا اذھ نم بناوجلا
 :يلي ام بناوجلا كلت لمشتو .نیعم قایس يأ يف

 اذھ مستي – ةینطولا ةسسؤملا ىلإ سانلا مومع لوصو ةیناكمإ )أ
 يتلا ،عمتجملا حئارش فعضأ ىلإ ةبسنلاب ةغلاب ةیمھأب بناجلا
 كاھتنا يأ ىلإ مامتھالا هیجوت يف ةنیعم ةبوعص دجت نأ نكمي
 .ةیناسنإلا اھقوقحل

o نوكي دق نیفعضتسملا صاخشألا نمً اریبكً اددع نأ ىلإً ارظن 
 مظعم دجوت ثیح ىربكلا ندملا نع ةدیعب قطانم يفً امیقم
 ةیناكمإ ديزي ةیمیلقإ عورف ءاشنإ نإف ،ةینطولا تاسسؤملا
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 يفارغجلا اھقاطن عسوي ثیحب ،تاسسؤملا هذھ ىلإ لوصولا
 ةلماش ةینطو ةیطغت غولب نم اھّنكميو ،نكمم دح ربكأ ىلإ
 ةیفاكلا دراوملا ریفوت نم دب الو .ىواكشلا يقلتب قلعتي امیف
 .ةیلاعفب اھلاغتشا نامضل ،تدجُو امثیح ،ةیمیلقإلا بتاكملل

o ةشھلا تائفلا لوصو ةیناكمإ ديزت يتلا ىرخألا لئاسولا نم 
 ءایحأ يف اھرقم دوجو مدع ُنامض ةینطولا تاسسؤملا ىلإ
 رصنعلا اذھ يستكيو .ةیموكحلا ينابملا نم برقلاب الو ةيرث
 ةیمحم ةیموكحلا ينابملا نوكت امدنع ةغلاب ةیمھأ ریخألا
 تاسسؤملا بتاكم نوكت امدنعو .ةینمأ وأ ةيركسع تاوقب
 ضوقي ال دق كلذ نإف ،ةیموكحلا ينابملا نمً ادج ةبيرق ةینطولا
 ينثي دق امنإو ،ةسسؤملل ةروصتملا ةیلالقتسالا طقف
 .ىواكشلا ميدقت نعً اضيأ صاخشألا

 ايازملاو تابترملا نوكت نأ يغبني – ةینطولا تاسسؤملا وفظوم )ب
 ةصصخملا كلتل ةھباشم ةینطولا ةسسؤملا يفظومل ةحونمملا
 يف ةلثامم ماھم نودؤي نيذلا ةیندملا ةمدخلا يفظومل
 .ىرخألا ةلقتسملا ةیموكحلا تاسسؤملا
 

 ىقلتي نأ ً،ابسانم ناك امثیح ،يغبني – ةینطولا ةسسؤملا ءاضعأ )ج
 روجألً الداعمً ارجأ ةینطولا ةسسؤملا يف تارارقلا عنص ةئیھ ءاضعأ
 ةیموكحلا تاسسؤملا يف ةلثامم تایلوؤسم نولوتي نيذلا دارفألا
 .ىرخألا ةلقتسملا
 

 لمشت ،تالاصتا مظن ءاشنإ نإ – تالاصتالل ةیساسألا تاینبلا )د
 بتاكم ىلإ سانلا لوصول يساسأ لماع ،تنرتنإلاو فتاھلا
 تاءارجإ كلذ يف امب ،ةدیجلا تالاصتالا ةینبف .ةینطولا تاسسؤملا
 ىواكشلا يقلت لمشت دق يتلاو ىواكشلا يف رظنلل ةطسبم

 ىلإ ةشھلا تائفلا لوصو صرف نم ديزي ،تایلقألا تاغلبً ايوفش
 .ةسسؤملا تامدخ
 

 ةینطولا تاسسؤملا ىقلتت نأ يغبني – ةطشنألل دراوملا صیصخت )ه
 لعجي نأ نكميو .اھب ةطونملا ةطشنألاب علطضتلً ایفاكً اماعً اليومت
 ةیلاعفلا اھغولب نم دحي وأ ةیلاعفلا ةميدع ةسسؤملا ةینازیملا صقن
 ةسسؤملل ةیفاضإ تایلوؤسم ةلودلا ّنیعت امدنعو .ءادألا يف ةماتلا
 كصبً المع ةینطولا دصرلا ةیلآ وأ ةیئاقولا ةیلآلا رود ءادأ لثم ،ةینطولا
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 دراوم اھل رفوت نأ يغبني ،ناسنإلا قوقحل ةیلودلا كوكصلا نم
 .ماھملا هذھب عالطضالا اھل ىنستي يك ةیفاضإ

 نیحناملا نم مدقملا ليومتلا

 ةیساسألا ةینازیملا نامض يف ةلودلا ىلع عقت ةیلوؤسملا نأ مغر
 رداصم نم ليومتلا نأ ىرت ةیعرفلا ةنجللا نأ الإ ،ةینطولا ةسسؤملل

 ال ،ةیمنتلا لاجم يف نییلودلا ءاكرشلا نم مدقملا ليومتلا لثم ،ةیجراخ
 ةیعرفلا ةنجللا نأ ریغ .ةسسؤملل يساسألا ليومتلا لكشي نأ يغبني
 لعافتلا ،ةردانو ةددحم فورظ يف ،يلودلا عمتجملا ةلصاوم ةرورضب رقت
 ليومتلا ىلع اھلوصح نامض لجأ نم اھمعدو ةینطولا ةسسؤملا عم
 صاخ هجوب كلذ قبطنيو .كلذ ریفوت نم ةلودلا نكمتت نأ ىلإ يفاكلا

 مازلإ يغبني ال ،فورظلا هذھ يفو .تاعازن نم ةجراخلا لودلا ىلع
 ليومتلا يقلت لجأ نم ةلودلا ةقفاوم ىلع لوصحلاب ةینطولا تاسسؤملا
 .اھتیلالقتسا ىلعً ارطخ لكشي دق طرشلا اذھ نأل ،ةیجراخ رداصم نم

 ةلءاسملاو ةیلاملا مظنلا

 عتمتلا ةیناكمإ ةینطولا ةسسؤملل ةیلاملا مظنلا لفكت نأ يغبني
 اھتايولوأ ديدحت يف ةماعلا اھتيرحلً انامض ةمات ةیلام ةیلالقتساب
 ةینازیم ردصم ىلإ ينطولا نوناقلا ریشي نأ يغبنيو .اھتطشنأو
 وھو ،بسانملا تقولا يف لاومألا نع جارفإلا نمضيو ،ةینطولا ةسسؤملا
 .ةرھملا نیفظوملا نم مئالم ددع دوجو نامضل ةصاخ ةیمھأ يستكي رمأ
 ةسسؤملا ةرادإل عضخي ةینازیملا يف الصفنمً ادنب كلذ نوكي نأ يغبنيو
 قیسنتلا نامضب ةمزلم ةینطولا ةسسؤملاو .ةقلطملا اھتبقارمو
 ةماع ةیلام ريراقت ميدقت لالخ نم اھلاومأ ةرادإ يف ةلءاسملاو ةیفافشلاو
 .اھتاباسحل ةمظتنم ةيونس ةلقتسم ةعجارمو ةمظتنم

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 ةيددعتلاو لالقتسالا تانامضو نيوكتلا -ءاب

 ةیساسألا لكایھلا ةینطولا ةسسؤملا ىدل رفوتت نأ يغبني .2
 .كلذل ةیفاكلا لاومألا ةصاخ ةفصبو ،اھتطشنأ ریس ةسالسل ةبسانملا
 اھیفظوم ریبدت نم اھنیكمت وھ لاومألا هذھ نم ضرغلا نوكي نأ يغبنيو
 دق ةیلام ةبقارمل ةعضاخ ریغو ةموكحلا نع ةلقتسم نوكتل اھلمع نكامأو
 .اھلالقتسا سمت
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 سيراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا .1

 ةینطولا تاسسؤملل ةيونسلا ريراقتلا 11.1 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا قوقحل

 زاربإل ةادأ يھ ةیعیضاوملاو ةصاخلا ريراقتلاو ةيونسلا ريراقتلا نإ
 دلبلا يف ناسنإلا قوقح ةلاح ىلع تأرط يتلا ةیسیئرلا تاروطتلا
 ةینطولا ةسسؤملا ةیلاعفل ،ماع قیقدت مث نمو ،ماع فشك ميدقتو
 ةسسؤملل اھلالخ نم نكمي ةلیسوً اضيأ ريراقتلا حیتتو .ناسنإلا قوقحل
 دصرتو ناسنإلا قوقح نأشب ةموكحلا ىلإ تایصوت مدقت نأ ةینطولا
 .قوقحلا هذھل اھمارتحا

 هرشنو يونس ريرقتل ةینطولا ةسسؤملا دادعإ ةیمھأ ىلع دیكأتلا متيو
 دیعصلا ىلع ناسنإلا قوقح ةلاح لوانتي ،عساو قاطن ىلع همیمعتو
 ريرقتلا اذھ نمضتي نأ يغبنيو ً.اديدحت رثكأ لئاسمو ،ماع هجوب ،ينطولا

 اھتيالو زيزعتل ةینطولا ةسسؤملا اھب تعلطضا يتلا ةطشنأللً اضرع
 لك ةجلاعمل اھتاحرتقمو اھتایصوتو اھءارآ نمضتي نأ يغبنيو ماعلا لالخ
 .قلقلل ةریثملا ناسنإلا قوقح اياضق

 ةینیكمتلا نیناوقلا أشنُت نأ مھملا نم هنأ ةیعرفلا ةنجللا ىرتو
 تاسسؤملا هذھ ريراقت میمعت اھبجومب متي ةیلمع ةینطولا تاسسؤملل
 .ةیعيرشتلا ةطلسلا لبق نم اھتساردو اھتشقانمو عساو قاطن ىلع
 ميدقتل ةحضاو ةیحالصب ةینطولا ةسسؤملا علطضت نأ نسحتسيو
 ةطلسلا لالخ نم سیلو ،ةیعيرشتلا ةطلسلا ىلإ ةرشابم ريراقتلا
 .اھنأشب تاءارجإب مایقلا زيزعت عیطتست كلذبو ،ةيذیفنتلا

 ةداعإ وأ دامتعالا ىلع لوصحللً ابلط ةینطولا ةسسؤملا مدقت امدنعو
 ةنسلا ريرقت يأ ،يلاح يونس ريرقت ميدقتب ةمزلم نوكت ،دامتعالا
 فلاحتلا تاغل ىدحإبً ابوتكم رداصلا ريرقتلا نوكي ال امدنعو .ةقباسلا
 ةمجرت دامتعالاب قلعتملا اھبلط يف ةسسؤملا مدقت نأ بجي ،يملاعلا
 نم هنأ ةیعرفلا ةنجللا ىرتو .ريرقتلا يف ةدراولا ةیسیئرلا رصانعلل ةقثوم
 يف سيراب ئدابمل اھلاثتماو ةینطولا ةسسؤملا ةیلاعف مییقت بعصلا

 .يلاح يونس ريرقت بایغ

 لیلعتلا

 نوكت نأب ةینطولا تاسسؤملا سيراب ئدابم نم )أ(3 فلأ عرفلا مزلي
 زاھج يأو ناملربلاو ةموكحلا ىلإ ]...[ ريراقت ]...[ ميدقت" نع ةلوؤسم
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 ناسنإلا قوقح زيزعتب ةقلعتملا لئاسملا عیمج نأشب ]...[ صتخم رخآ
 هذھ رشن ررقت نأ ةینطولا ةسسؤملل زوجي" هنأ ىلع صنيو ."اھتيامحو
 ،ريراقتلا هذھ اھیلإ قرطتت يتلا ةعبرألا تالاجملا ددعيو ،"ريراقتلا ]...[
 :يتآلاك يھو

 وأ ،ةيرادإلا وأ ةیعيرشتلا ماكحألا عیمج دادعإ نأشب تایصوت ‘1‘
 ؛تاحرتقملاو نیناوقلا عيراشم اھیف امب ،اھليدعت
 ؛ناسنإلا قوقح كاھتنال ةلاح ةيأ ‘2‘
 ً؛اديدحت رثكأ لئاسمو ،ماع هجوب ناسنإلا قوقح ‘3‘
 نأشب اھيأرو ،ناسنإلا قوقح تاكاھتنال دح عضول تاحرتقم ‘4‘
 .تالاحلا هذھ ىلع ةموكحلا لعف درو تاحرتقملا

 اذھبً المع اھتامازتلاب ءافولا ىلع ةینطولا تاسسؤملا ةدعاسم ةیغبو
 نأشب ةیلاتلا تاھیجوتلا ةیعرفلا ةنجللا مدقت ،سيراب ئدابم نم مكحلا
 :ةخسارلا ةیلودلا تاسرامملا ىلإً ادانتسا ،اھتابلطتم

 ةصاخلا ريراقتلاو ةيونسلا ريراقتلا نإ - ريراقتلا نم ضرغلا •
 ةلاح ىلع تأرط يتلا ةیسیئرلا تاروطتلا زاربإل ةادأ ةیعیضاوملاو
 ،ماع قیقدت مث نمو ،ماع فشك ميدقتو دلبلا يف ناسنإلا قوقح
 نم نكمي ةلیسوً اضيأ ريراقتلا حیتتو .ةینطولا ةسسؤملا ةیلاعفل

 نأشب ةموكحلا ىلإ تایصوت مدقت نأ ةینطولا ةسسؤملل اھلالخ
 ؛قوقحلا هذھل اھمارتحا دصرتو ناسنإلا قوقح

 ةسسؤملا نع رداصلا يونسلا ريرقتلا لكشي – ريراقتلا ىوتحم •
 ءادأل بسحف امظتنم اضارعتسا مدقت ال ةيویح ةماع ةقیثو ةینطولا
 هتزجنأ امً اضيأ ضرعت لب ،ناسنإلا قوقح لاجم يف ةموكحلا
ً اضرع ريرقتلا اذھ نمضتي نأ يغبني ،هیلعو .ةینطولا ةسسؤملا
 لالخ اھتيالو زيزعتل ةینطولا ةسسؤملا اھب تعلطضا يتلا ةطشنألل
 ةجلاعمل اھتاحرتقمو اھتایصوتو اھءارآ نمضتي نأ يغبنيو ماعلا كلذ
 اھتذختا يتلا تاءارجإلاو ،قلقلل ةریثملا ناسنإلا قوقح اياضق لك
 ؛اھتایصوت نأشب ةموكحلا

 ريرقت رشنب ةینطولا ةسسؤملا موقت نأ مھملا نم – ريراقتلا رشن •
 ناسنإلا قوقح ةلاح لوانتي ،عساو قاطن ىلع همیمعتو يونس
 ةیمھألا نمو ً.اديدحت رثكأ لئاسمو ،ماع هجوب ،ينطولا دیعصلا ىلع
 نأل اھتایصوتو ةسسؤملا تاجاتنتسا عیمج مومعلل حاتت نأ ناكمب
 ،ةینطولا ةسسؤملا يدؤتو .ةماعلا اھتلءاسمو اھتیفافش ززعي كلذ
ً ارود ،عساو قاطن ىلع همیمعتو يونسلا اھريرقت رشن لالخ نم
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 يف ناسنإلا قوقح تاكاھتنا ةلاحب مومعلا فیقثت يف ةیمھألا غلاب
 ؛دلبلا

 تایحالصلا ةینطولا ةسسؤملل لَّوخت نأ يغبني – ريراقتلا ميدقت •
ً الدب ،ةیعيرشتلا ةطلسلا ىلإ ةرشابم اھريراقت ميدقتل ةیعيرشتلا
 ةطلسلا مَزُلت نأ يغبنيو .ةيذیفنتلا ةطلسلا قيرط نع اھھیجوت نم
 لجأ نم ،اھثحبو ةینطولا ةسسؤملا ريراقت ةشقانمب ةیعيرشتلا

 ىلع ةسسؤملا تایصوت يف ةلصلا تاذ ةماعلا تاطلسلا رظن نامض
 .میلس وحن

 ةینطو ةسسؤم دامتعا ضارعتسا بعصلا نم هنأ ةیعرفلا ةنجللا ىرتو
 ةنس زواجتت ال ةرتف ذنم خّرؤم ريرقت يأ ،يلاح يونس ريرقت بایغ يف
 .ةیعرفلا ةنجللا لبق نم دامتعالا زكرم ضارعتسا دعوم لبق ةدحاو

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 تایلوؤسملاو تاصاصتخالا -فلأ

 :ةیلاتلا تایلوؤسملا ،رومأ ةلمج يف ،ةینطولا ةسسؤملل نوكت .3

 ،يراشتسا ساسأ ىلع ،ريراقتو تاحرتقمو تایصوتو ىواتف ميدقت )أ(
 بلط ىلع ءانب ًءاوس صتخم رخآ زاھج يأو ناملربلاو ةموكحلا ىلإ
 نود ةلأسم ةيأ ىلإ عامتسالا يف اھقح مادختساب وأ ةینعملا تاطلسلا
 قوقح زيزعتب ةقلعتملا لئاسملا عیمج نأشب ،ىلعأ ةھج ىلإ ةلاحإلا
 ىواتفلا هذھ رشن ررقت نأ ةینطولا ةسسؤملل زوجيو ؛اھتيامحو ناسنإلا
 اھذختت يتلا تاردابملا عیمج كلذكو ريراقتلاو تاحرتقملاو تایصوتلاو
 :ةیلاتلا تالاجملا صخت يتلاو ةینطولا ةسسؤملا

i. ةقلعتملا ماكحألا كلذكو ةيرادإلاو ةیعيرشتلا ماكحألا عیمج 
 قوقح ةيامح ىلع ةظفاحملا ىلإ فدھت يتلا ةیئاضقلا تامیظنتلاب
 ةینطولا ةسسؤملا سردت ددصلا اذھ يفو ؛اھقاطن عیسوتو ناسنإلا
 نیناوقلا عيراشم نع ًالضف ،ةيراسلا ةيرادإلا صوصنلاو تایصوتلا
 قاستا نامضل ةبسانم اھارت يتلا تایصوتلا مدقتو ،تاحرتقملاو
 دنع ،يصوتو ؛ناسنإلا قوقحل ةیساسألا ئدابملا عم صوصنلا هذھ
 ،يراسلا عيرشتلا ليدعتب وأ ديدج عيرشت دامتعاب ،ءاضتقالا
 ؛اھليدعتب وأ ةيرادإلا ریبادتلا دامتعابو

ii. ؛اھلوانت ررقت ناسنإلا قوقح كاھتنال ةلاح ةيأ 
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iii. نعو ،ماع هجوب ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةلاحلا نع ريراقت دادعإ 
 ؛ًاديدحت رثكأ لئاسم

iv. ءزج يأ يف ناسنإلا قوقح كاھتنا تالاح ىلإ ةموكحلا هابتنا هیجوت 
 عضو ىلإ ةیمارلا تاردابملاب قلعتت اھیلإ تاحرتقم ميدقتو دلبلا نم
 ةموكحلا فقوم نأشب يأرلا ءادبإ ،ءاضتقالا دنعو ،تالاحلا هذھل دح
 .اھلعف دودرو
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 سيراب ئدابمل لاثتمالا ًةرشابم ززعت يتلا تاسرامملا .2

 ءاضعأل يفیظولا نمألا نامض  2.1 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملاب رارقلا عنص ةئیھ
 
 ،ةرقتسملا ةيالولا تابلطتمل ةباجتسالا لجأ نم هنأ ةیعرفلا ةنجللا ىرت
 ينیكمتلا نوناقلا نمضتي نأ يغبني ،ةیلالقتسالا زيزعتل مھم رمأ وھو
 كلتل ةھباشمو ةیعوضومو ةلقتسم لزع ةیلمع ةینطو ةسسؤمل
 .ةلودلل ةعباتلا ىرخألا ةلقتسملا تالاكولا ءاضعأ ىلع ةقبطملا

 ةیئارجإلاو ةیعوضوملا تایضتقملا عیمجل اقبط لزعلا متي نأ يغبنيو
  .نوناقلا يف اھیلع صوصنملا

 لكشب رصتقتو حضاو وحن ىلع ةددحم لزعلا بابسأ نوكت نأ بجيو
 ىلع ءاضعألا ةردق ىلعً ابلس رثؤت يتلا لاعفألا كلت ىلع مئالم
  .مھتيالوب عالطضالا

 بجي نیعم ببس قیبطت نأ ىلع نوناقلا صني نأ يغبني ،ءاضتقالا دنعو
  .مئالم صاصتخا تاذ ةلقتسم ةئیھ نم رارقب معدُي نأ

 تاطلسل ةيريدقتلا ةطلسلا ىلع طقف لزعلا دنتسي نأ يغبني الو
  .نییعتلا

 اھنم دب الو ،ةرادإلا ةئیھ ءاضعأل يفیظولا نمألا تابلطتملا هذھ لفكتو
 مومع ةقث نامضو ةینطولا ةسسؤملا ءاسؤر رابك ةیلالقتسا نامضل
 .مھیف سانلا

 لیلعتلا

 يف تارارقلا عنص ةئیھ ءاضعأل ةرقتسملا ةيالولا نامض طورش ديدحت دنع
 ويرانیس ىلع سيراب ئدابم نم 3 ءاب عرفلا صني ال ،ةینطولا ةسسؤملا

 ءاضعأل يفیظولا نمألا نامض نأ ةیعرفلا ةنجللا ىرت ،كلذ عمو .مھلزع
 قلعتي امیف سيراب ئدابم تابلطتم عم ىشامتي ةینطولا ةسسؤملا
 .ةيددعتلاو ةیلالقتسالا تانامضو ةینطولا ةسسؤملا لیكشتب

 نیبناج ةینوناقلا لوصألا ةاعارمو ةبسانملا ةیئارجإلا ةيامحلا لكشتو
 امیف ةصاخ ةیمھأ امھل نأ ریغ ،ناسنإلا قوقح عیمج يف نییساسأ
 بجي يأ .اھئاضعأو ةینطولا ةسسؤملا ةیلالقتسا نامض ةلأسمب قلعتي
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 نود مھتایلوؤسمب عالطضالا ةینطولا ةسسؤملا ءاضعأ رودقمب نوكي نأ
 يفو .ىرخألا ةلعافلا تاھجلا وأ ةلودلا نم مئالم ریغ لخدت نودو فوخ
 :يلي ام ةیعرفلا ةنجللا زربت ،كلذ ءوض

 مدع وأ فرصتلا ءوسب قلعتت ةریطخ بابسأل الإ ءاضعألا لزع زوجي ال •
 صوصنملا ةھازنلاو ةیعوضوملا نمضت ةلداع تاءارجإلً اقفوو ،ةءافكلا

 .ينطولا نوناقلا يف امھیلع
 مھلزعك ،ةيذیفنتلا ةطلسلا بناج نم ءاضعألا لزع ءارجإ لكشي •

 ةددحم بابسأ ميدقت نود ،اھلجأل اوِنّیُع يتلا ةيالولا ةدم ءاھتنا لبق
 رارق ىلع ضارتعالل ةیلعف ةیفیظو ةناصح مھحنم نودو مھیلإ
 .ةینطولا ةسسؤملا ةیلالقتسا عم ضراعتي ًءارجإ ،لزعلا

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 ةيددعتلاو لالقتسالا تانامضو نيوكتلا -ءاب

 نوكت نل يذلا ،ةینطولا ةسسؤملا ءاضعأ ةيالو رارقتسا ةلافك لجأ نم .3
 يمسر رارقب مھنییعت نوكي نأ يغبني ،هریغب ًاقح ةلقتسم ةسسؤملا
 ةلافك ةطيرش ،ديدجتلل ةلباق ةيالولا نوكتو .مھتيالول ةنیعملا ةدملا ددحي
 .ةسسؤملا ةيوضع يف ةيددعتلا
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 سيراب ئدابمل لاثتمالا ًةرشابم ززعت يتلا تاسرامملا -2

 يف نوغرفتملا ءاضعألا  2.2 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا

 نم نوكي نأ ىلع ةینطولا ةسسؤملل ينیكمتلا نوناقلا صني نأ يغبني
 .ارجأ نوقلتيو لماك ماودب نولمعي ءاضعأ رارقلا عنص ةئیھ ءاضعأ نیب
  :يلي ام نامض يف كلذ دعاسيو
 

 روصتم وأ يلعف براضت نود نم ةینطولا تاسسؤملا ةیلالقتسا )أ
 ؛حلاصملل
 ؛ءاضعألا ةيالو ةدم يف رارقتسا )ب
  ؛نیفظوملل بسانملاو مظتنملا هیجوتلا )ج
 .ةینطولا ةسسؤملا ماھمب لاعفلاو رمتسملا ءافولا )د

 ةیلالقتسا زيزعتل ةماھ ةلأسم نییعتلل ةبسانم ىندأ ةدم ديدحت نإ
 ةدم ربتعتو .اھتامدخو اھجمارب ةيرارمتسا نامضو ،ةینطولا ةسسؤملا
ً ایفاك نوكي نأ نكمي يذلا ىندألا دحلا تاونس )3( ثالثل نییعتلا
 ىلع ةیعرفلا ةنجللا عجشت ،ةتباث ةسراممكو .فادھألا هذھ قیقحتل
 نیب حوارتت ةدم ىلع ةینطولا ةسسؤملل ينیكمتلا نوناقلا صني نأ
 .ةدحاو ةرم ديدجتلا ةیناكمإ عم تاونس )7( عبسو )3( ثالث

 ةیلالقتساو وضعلل ةرقتسملا ةيالولا نامضل ىرخألا تابلطتملا نمو
 طورشو ماكحأ ليدعت عنم اھئاضعأو ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا

 ىلإ ةفاضإلابو .مھنییعت ةرتف لالخً ابلس مھیف رثؤي امب ءاضعألا ةمدخ
 طورشلاو ماكحألل ةلثامم طورشلاو ماكحألا هذھ نوكت نأ يغبني ،كلذ
 ىرخألا ةلقتسملا تاسسؤملا يف ةھباشم تایلوؤسمب ةقلعتملا
 .ةلودلل ةعباتلا

 لیلعتلا

 ةرقتسملا ةيالولا نامض تابلطتم سيراب ئدابم نم 3 ءاب عرفلا ددحي
 رارقب مھنییعت نوكي نأ" ىلع عرفلا صنيو .ةینطولا ةسسؤملا ءاضعأل
 ةلباق ةيالولا" هذھ نأ كلذك حضويو ."مھتيالول ةنیعملا ةدملا ددحي يمسر
 ."]...[ ديدجتلل

 نأ ةیعرفلا ةنجللا ىرت ،نییعتلا ةدم ىلع صني ال مكحلا اذھ نأ مغرو
 بسانم ىندأ دح ىلع ةینطولا ةسسؤملل ينیكمتلا نوناقلا يف صنلا
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 ةسسؤملا ءاضعأ ةیلالقتسا زيزعتل ةماھ ةلأسم وھ ةيالولا ةرتفل
 ةیلودلا تاسرامملل اقفوو .اھتامدخو اھجمارب ةيرارمتسا نامضو ،ةینطولا
 عم تاونس )7( عبسو )3( ثالث نیب حوارتت نییعت ةدمب يصوي ،ىلضفلا
 .ةدحاو ةرم ديدجتلا ةیناكمإ

 عنص ةئیھ ءاضعأل ةرقتسملا ةيالولا نامض طورش ديدحت صخي امیفو
 سيراب ئدابم نم 3 ءاب عرفلا لوانتي ال ،ةینطولا ةسسؤملا يف رارقلا
 مدع وأ مھل روجأ عفد ةلأسمو مھغرفت مدع وأ ءاضعألا غرفت ةلأسم
 ززعي غرفتلا ساسأ ىلع ءاضعألا نییعت نأ ةیعرفلا ةنجللا ىرتو .اھعفد
 رطاخم نم دحيو ،هیجوتلاو ةرادإلا نمً ابسانمً اردق لفكيو ،رارقتسالا
 ،كلذ ىلع ةوالعو .مھبصانم يلوت ىدل حلاصملا براضتل ءاضعألا ضرعت
 رجألا كلذ يف امب ،ةمدخلا طورشو ماكحأ حوضوب ءارجإلا كلذ ددحي
 .مھتھازنو مھلالقتسا زيزعتل ةادأ لكشيو ،ءاضعألل بسانملا

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 ةيددعتلاو لالقتسالا تانامضو نيوكتلا -ءاب

 نل يذلا ،ةینطولا ةسسؤملا ءاضعأ ةيالو رارقتسا ةلافك لجأ نم .3
 يمسر رارقب مھنییعت نوكي نأ يغبني ،هریغب ًاقح ةلقتسم ةسسؤملا نوكت
 ةلافك ةطيرش ،ديدجتلل ةلباق ةيالولا نوكتو .مھتيالول ةنیعملا ةدملا ددحي
 .ةسسؤملا ةيوضع يف ةيددعتلا
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 سيراب ئدابمل لاثتمالا ًةرشابم ززعت يتلا تاسرامملا -2

 تاءارجإلا نع ةیندملاو ةیئانجلا ةیلوؤسملا نم ةیامحلا  3.2 ةماعلا ةظحالملا
 ةین نسحب ةذختملا ةیمسرلا تارارقلاو

 ذاختا يف عورشلا قیرط نع ةینطولا ةسسؤملل لقتسملا لمعلا ىلع ریثأتلل ةیجراخ فارطأ ىعست دق
 .اھیفظوم وأ ةینطولا ةسسؤملا يف رارقلا عنص ةئیھ ءاضعأ دحأ دض اھذاختاب دیدھتلا وأ ،ةینوناق تاءارجإ
 ةیئانجلا ةیلوؤسملا نم اھیفظومو ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا ءاضعأ ةیامح بجی ،ببسلا اذھلو
 زیزعت ىلع ةیامحلا هذھ دعاستو .ةیمسرلا مھتفصبو ةین نسحب اھب نوموقی يتلا لامعألا نع ةیندملاو
 نامضو ،ناسنإلا قوقح ایاضق ىلع قیلعتلاو يدقنلا لیلحتلا يف ةكراشملا ىلع ةینطولا ةسسؤملا ةردق
 .ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا يف سانلا مومع ةقث زیزعتو ،ایلعلا ةدایقلا ةیلالقتسا

 

 لكشب اھیلع اصوصنم ةیامحلا هذھ نوكت نأ لضفألا نم ھنأ دامتعالاب ةینعملا ةیعرفلا ةنجللا ىرتو
 اھنأ ریغ ،ماعلا قیبطتلل ھب لومعم رخآ نوناق يأ وأ ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا عیرشت يف حیرص
 ةسسؤملا ھیف لمعت يذلا صاخلا ينوناقلا قایسلا راطإ يف اضیأ ةدوجوم نوكت دق ةیامحلا هذھ نأب رقت
  .ناسنإلا قوقحل ةینطولا

 

 يرورضلا نم نوكی دق ھنإف يلاتلابو ،نوناقلا قوف نوكی نأ بصنم يأ بحاصل زوجی ال ھنأب رارقإ ةمثو
 ،درف هذختی نأ يغبنی ال نأشلا اذھب ارارق نإف ،كلذ عمو . ةیئانثتسالا فورظلا ضعب يف ةیامحلا هذھ عفر
 صنی نأب ىَصویو .ناملربلل ةصاخ ةیبلغأب وأ ایلعلا ةمكحملا لثم ،مئالم وحن ىلع ةأشنم ةئیھ امنإو
 .ةفافشو ةلداع رطاسمل اقفو ةیامحلا هذھ عفر اھیف متی نأ نكمی يتلا ةددحملا فورظلا ىلع ينطولا نوناقلا

 لیلعتلا

 ةیلوؤسملا نم اھیفظوم و ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا يف رارقلا عنص ةئیھ ءاضعأل ةیامحلا ریفوت نإ 
 اھیلإ راشی ام ابلاغ يتلاو - ةیمسرلا مھتفصبو ةین نسحب اھب نوموقی يتلا تاءارجإلا نع ةیندملاو ةیئانجلا
 وأ رارق ىلع ضرتعی صخش يأ اھعفری يتلا ةیدرفلا ةینوناقلا ىواعدلا نم مھیمحی - ةیفیظولا ةناصحلاب
 .ةینطولا  ةسسؤملا لمع

 ،ةیامحلا هذھ نأل ،يرورض رمأ نوناقلا يف ةیامحلا هذھ خیسرت نأ عساو قاطن ىلع  ًالوبقم حبصأ دقو
 ةیلالقتسالا تامس نم ةیساسأ ةمس ،ةینوناقلا مظنلا مظعم بجومب ةاضقلل ةحونمملا ةیامحلا ھبشت يتلا
 .ةیسسؤملا

 كلذلو ،ةینوناقلا دیلاقتلا راطإ يف لخدت ال ةینطولا تاقایسلا ضعب يف ةیفیظولا ةناصحلا نأ ھب ملسملا نمو
 يفو .ةیمسر ةینوناق ماكحأ دامتعا ةینطولا ةسسؤملا بلطت نأ بسانملا ریغ وأ يعقاولا ریغ نم نوكی دق
 ببس ریسفتل ةیفاك تامولعم ةضرعتسملا ةینطولا ةسسؤملا رفوت نأ  بجی ،ةیئانثتسالا فورظلا هذھ لثم
 ىرخألا تانامضلا عم ىشامتی امب تامولعملا هذھ ضارعتسا متیس و .صاخلا ينطولا اھقایس ءوض ىلع كلذ
 ایاضقل يدقن لیلحت ءارجإ ىلع ةردقلاو ،يفیظولا نمألاو ،ةیلالقتسإلا نامضل ينطولا ىوتسملا ىلع ةمدقملا
 .ناسنإلا قوقح
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 ءاضعأ اھیف ءيسی يتلا تالاحلا لمشت نأ يغبنی الو ةقلطم نوكت نأ يغبنی ال ةیامحلا هذھ نأ موھفمو
 ةددحم فورظ يف يغبنیو .ةین ءوسب نوفرصتی وأ ةیمسرلا مھتفیظو لامعتسا اھیفظومو ةینطولا ةسسؤملا
 ةلوؤسم ةینطولا ةسسؤملا نوكت يتلا ،ةیعیرشتلا ةطلسلا لثم ً،ایطارقمید ةبختنملا ةطلسلل نوكت نأ ، ًادج
 .ةفافشو ةلداع ةیلمعلً اقفو ةیامحلا هذھ عفر ةیحالص ،اھمامأ

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 ةيددعتلاو لالقتسالا تانامضو نيوكتلا -ءاب

 نل يذلا ،ةینطولا ةسسؤملا ءاضعأ ةيالو رارقتسا ةلافك لجأ نم .3
 يمسر رارقب مھنییعت نوكي نأ يغبني ،هریغب ًاقح ةلقتسم ةسسؤملا نوكت
 ةلافك ةطيرش ،ديدجتلل ةلباق ةيالولا نوكتو .مھتيالول ةنیعملا ةدملا ددحي
 .ةسسؤملا ةيوضع يف ةيددعتلا

 لیغشتلا لئاسو -میج

 :يلي امب مایقلا ،اھلمع راطإ يف ،ةینطولا ةسسؤملل يغبني

 ،اھصاصتخا قاطن يف لخدت يتلا لئاسملا عیمج يف ةيرحب رظنت نأ )أ(
 ةطلس ىلإ ةلاحإلا نود اھلوانت تررق وأ ةموكحلا نم ةمدقم تناك ًءاوس

 .رخآ سمتلم يأ نم وأ اھئاضعأ نم مدقم حارتقا ىلع ًءانب ىلعأ

... 
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 سيراب ئدابمل لاثتمالا ًةرشابم ززعت يتلا تاسرامملا -2

 تاسسؤملا يفظوم ءاقبتساو فیظوت  2.4 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا

 لكیھلا ديدحتب موقت يك ایعيرشت ةینطولا تاسسؤملا نیكمت يغبني
 ىرخأ ةبسانم ریياعم ديدحتو ،اھتيالو ذیفنتل ةمزاللا تاراھملاو يفیظولا
 .ينطولا نوناقلل اقفو اھیفظوم رایتخاو ،)عونتلا لثم(
 
 نمضتو ةیددعتلا لفكت ،ةرادجلا ساسأ ىلعو ةفافشو ةحوتفم رایتخا ةیلمعل اقفو نیفظوملا مادقتسا بجیو
 ةیلالقتسا ززعت ةیلمعلا هذھ نإ .ةینطولا ةسسؤملا ةیالو ذیفنتل ةمزاللا تاراھملا نوكلتمی نیفظوم ةلیكشت
 .اھیف سانلا مومع ةقثو اھتیلاعفو ةسسؤملا
 
 نع لقتسم لكشب لمعلا ىلع ةینطولا تاسسؤملا ةردق يھ سیراب ئدابمل ةیساسألا تابلطتملا ىدحإ نإ
 بلطتملا اذھ ىلإ رظنلا يغبنی ال ھنأ ةیعرفلا ةنجللا ددشتو .كلذك اھیلإ رظنی نأ يغبنیو ،ةموكحلا لخدت
 تاربخلاو تاراھملاب عتمتی يمومع فظوم مادقتسا ىلع ةینطولا ةسسؤملا ةردق نم دحی ھنأ ىلع
 ةحضاوو ،عیمجلل امئاد ةحوتفم بصانملا هذھ يف فیظولا ةیلمع نوكت نأ يغبنی ،كلذ عمو .ةبولطملا
 نم بلُطی امدنعو .طقف ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا ریدقت بسحو ةرادجلا ىلع ةمئاقو ةفافشو
 نمضتی امدنع ةصاخ ةفصبو ،ةموكحلا لبق نم نینیعم نیفظوم لوبق ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا
 لكشب لمعلا ىلع اھتردق يف ككشی كلذ نإف ،ةینطولا ةسسؤملا يف ایلعلا بصانملا يف نیفظوملا كلذ
 .لقتسم
 
 مھل نیذلا نیفظوملا ءاقبتساو مادقتساب اھل حامسلل ةیفاكلا دراوملاب ةینطولا تاسسؤملا دیوزت بجیو
 هذھ حمست نأ يغبنیو .ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا ةیالوب ءافولل ةمزاللا تاربخلاو تالھؤملا
 ىرخألا ةلقتسملا تالاكولا يف ةقبطملا كلت لداعت فیظوتلل ماكحأو طورشو تابترملل تایوتسمب دراوملا
 ..ةلودلل ةعباتلا

 لیلعتلا

 ةسسؤملل فاك ليومت ریفوت مزلي ،سيراب ئدابم نم 2 ءاب عرفلابً المع
 نوكتل ]...[ اھیفظوم ریبدت نم اھنیكمت وھ" هنم ضرغلا نوكي ،ةینطولا
 وحنلا ىلع مكحلا اذھ ةیعرفلا ةنجللا رسفتو ."ةموكحلا نع ةلقتسم
 :يلاتلا

 ةیباتك ةیھیجوت ئدابملً اقفو اھیفظوم مادقتسال ةیعیرشتلا تایحالصلا ةینطولا تاسسؤملا كلتمت نأ يغبنی
 رییاعم مدختستو ةیفافشلاب زیمتت رایتخا ةیلمع لالخ نم ذَّفُنیو ةرادجلا ىلإ اھبجومب نییعتلا دنتسی
 .ةروشنم

 ةربخلاو تاءافكلا مھیدل نیفظوم ءاقبتساو نییعت اھل ىنستیل دراوملاب ةینطولا تاسسؤملا دیوزت يغبنی
 ىلع قبطنی نأب دراوملا كلت حمست نأ يغبنی ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةسسؤملا ةیالوب عالطضالل ةبولطملا
 يفظوم ىلع قبطنی امل ةلثامم فیظوت طورشو ماكحأو روجأ تایوتسم ةینطولا ةسسؤملا يفظوم
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 سفن مھیدلو ًالثامم ًالمع نودؤی نیذلا ةماعلا ةمدخلا يفظوم ىلعو ةھباشملا ةلقتسملا ةلودلا تالاكو
 .تایلوؤسملاو تاءافكلا

 نامضل يساسأ لماع سیراب ئدابم نم 2 ءاب عرفلا تابلطتم ءافیتسا نأب ةیعرفلا ةنجللا رقت ،ھیلعو
 ىلإ وأ ةیفاكلا دراوملا ىلإ ةینطولا ةسسؤملا رقتفت امدنعو .اھئادأ ةیلاعفو ةینطولا ةسسؤملا ةیلالقتسا
 ءالؤھ نییعت ىلوتتو ،نیفظوملا رابك ىوتسم ىلع امیس الو ،اھیفظوم مادقتسال ةیعیرشتلا تایحالصلا
 .ةیسسؤملا ةیلالقتسالا أدبم ضوقی كلذ نإف ،ةیذیفنتلاُ ةطلسلا نیفظوملا

 نینیعم نیفظوم لوبق وأ مادقتسا تابلطتم وأ اھیفظوم مادقتسا ىلع ةینطولا ةسسؤملا ةردق ىلع دویقلا نإ
 ةروصتملاو ةیقیقحلا ةیلالقتسالا ىلع رثؤت ،ةلص تاذ وأ ةیئانثتسا فورظ يف الإ ،ةیموكحلا تالاكولا نم
 .ةموكحلا لخدت نود نم ،ةلقتسم ةقیرطب ةصاخلا اھنوؤشب مایقلا ىلع اھتردق نم دحت دقو ةینطولا تاسسؤملل
 ةینطولا تاسسؤملا ھجوت نوددحی نیذلا نیفظوملا رابك ةراعإ متت امدنع صاخ لكشب عضولا اذھ مقافتیو
 .اھتفاقث نوززعیو ناسنإلا قوقحل

 ةینطولا ةسسؤملا ةردق نم دحی ھنأ ىلع بلطتملا اذھ ىلإ رظنلا يغبنی ال ھنأ ىلع ةیعرفلا ةنجللا ددشتو
 بصانم كانھ نوكت دق لعفلاب ھنأب رقتو .ةبولطملا تاربخلاو تاراھملاب عتمتی يمومع فظوم مادقتسا ىلع
 ةیلمع نوكت نأ يغبنی ،كلذ عمو .تاراھملا كلت ةصاخ بلطتت ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا لخاد ةنیعم
 ریدقت بسحو ،ةرادجلا ىلع ةمئاقو ةفافشو ةحضاوو عیمجلل امئاد ةحوتفم بصانملا هذھ يف فیظوتلا
 ..طقف ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 ةيددعتلاو لالقتسالا تانامضو نيوكتلا -ءاب

 ةیساسألا لكایھلا ةینطولا ةسسؤملا ىدل رفوتت نأ يغبني .2
 .كلذل ةیفاكلا لاومألا ةصاخ ةفصبو ،اھتطشنأ ریس ةسالسل ةبسانملا
 اھیفظوم ریبدت نم اھنیكمت وھ لاومألا هذھ نم ضرغلا نوكي نأ يغبنيو
 دق ةیلام ةبقارمل ةعضاخ ریغو ةموكحلا نع ةلقتسم نوكتل اھلمع نكامأو
 .اھلالقتسا سمت
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 سيراب ئدابمل لاثتمالا ًةرشابم ززعت يتلا تاسرامملا .2

 يف نوراعملا نوفظوملا  5.2 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا

 لكشب لمعلا ىلع ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا ةردق نإ
 تابلطتملا نیب نم يھ ،كلذك اھیلإ رظنلاو ،ةموكحلا نع لقتسم
 وفظوم راعُي امدنعو .سيراب ئدابم يف اھیلع صوصنملا ةیساسألا
 نم نوكي امدنع امیس الو ،ةماعلا ةمدخلا نم ةینطولا ةسسؤملا
 حرطُي ،ةینطولا ةسسؤملا يف ایلع بصانم نولغشي نوفظوم نيراعملا

 .ةیلالقتساب لمعلا ىلع ةسسؤملا ةردق نأشب لاؤس
 
 اھلكیھ ديدحت ةیحالص ةینطولا ةسسؤملا ىدل نوكت نأ بجيو
 .اھیفظوم نییعتو يفیظولا
 
 :يلي ام ةیعرفلا ةنجللا ىرت ،ةلصلا يذ سيراب أدبملً اقفوو
 
 ؛ایلع فئاظو نوراعملا لغشي نأ يغبني ال )أ(
 الإ نیفظوملا نم ةئاملا يف 25 نيراعملا ددع زواجتي نأ يغبني ال )ب(
 .ةّنیعم فورظ وأ ةیئانثتسا تالاح يف
 
 
 لیلعتلا

 ةسسؤملل فاك ليومت ریفوت مزلي ،سيراب ئدابم نم 2 ءاب عرفلابً المع
 نوكتل ]...[ اھیفظوم ریبدت نم اھنیكمت وھ" هنم ضرغلا نوكي ،ةینطولا
 ."ةموكحلا نع ةلقتسم

 مادقتسا يف ةینطولا ةسسؤملا ةیحالص ىلع ةضورفملا دویقلا نإ
 نم نيراعم نیفظوم لوبق وأ مادقتسا ددحت يتلا طورشلا وأ ،اھیفظوم
 رثؤت ،ةّنیعم تالاح وأ ةیئانثتسالا تالاحلا ادع امیف ،ةیموكح تالاكو
 قوعت نأ نكميو ،ةسسؤملل ةروصتملاو ةیلعفلا ةیلالقتسالا يف اھعیمج
 لخدت نع ىأنم يفو ةلقتسم ةقيرطب اھلامعأب عالطضالا ىلع اھتردق
 نيذلا نیفظوملا رابك راعُي امدنع صاخ هجوب عضولا اذھ مقافتيو .ةموكحلا
 .ةینطولا ةسسؤملا ةفاقث نوززعيو تاھیجوتلا نوعضي
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 ةیحالص دیقيً اطرش هرابتعا يغبني ال طرشلا اذھ نأ ةیعرفلا ةنجللا دكؤتو
 تاراھملا هيدل ةماعلا ةمدخلا نم فظوم مادقتسا يف ةینطولا ةسسؤملا
 لخاد ةّنیعم فئاظو دوجو ةیناكمإب رقت يھف مث نمو ،ةمزاللا ةربخلاو
 نأ يغبني ،كلذ عمو .ةبولطم تاراھملا كلت اھیف نوكت ةینطولا ةسسؤملا
 ةحضاوو عیمجلا مامأ ةحوتفمً امئاد فئاظولا كلتل نییعتلا ةیلمع نوكت
 اھیف نییعتلل ةيريدقتلا تایحالصلا نوكتو ةرادجلا ىلع ةمئاقو ةفافشو
 .اھدحو ةینطولا ةسسؤملا صاصتخا نم

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 ةيددعتلاو لالقتسالا تانامضو نيوكتلا -ءاب

 ةیساسألا لكایھلا ةینطولا ةسسؤملا ىدل رفوتت نأ يغبني .2
 .كلذل ةیفاكلا لاومألا ةصاخ ةفصبو ،اھتطشنأ ریس ةسالسل ةبسانملا
 اھیفظوم ریبدت نم اھنیكمت وھ لاومألا هذھ نم ضرغلا نوكي نأ يغبنيو
 دق ةیلام ةبقارمل ةعضاخ ریغو ةموكحلا نع ةلقتسم نوكتل اھلمع نكامأو
 .اھلالقتسا سمت
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 سيراب ئدابمل لاثتمالا ًةرشابم ززعت يتلا تاسرامملا .2

 قوقحل ةینطولا تاسسؤملا  6.2 ةماعلا ةظحالملا
 ئراوطلا ةلاح وأ بالقنالا ةلاح لالخ ناسنإلا
 

 ةینطولا ةسسؤملا نم رظتنُي ،ئراوط ةلاح يف وأ بالقنا ةلاح يف
 ،ةیلالقتسالاو ةظقیلا نم ىوتسم ىصقأب فرصتت نأ ناسنإلا قوقحل
 .اھتيالوب مراصلا دیقتلا راطإ يفو

 ناسنإلا قوقح مارتحا لفكتو ززعت نأ ةینطولا تاسسؤملا نم عقوتُيو
 نودو فورظلا عیمج يف نوناقلا ةدایس دیطوتو ةیطارقميدلا ئدابملاو
 َدصرلا كلذ لمشي نأ نكمي ،ئراوطلا وأ عازنلا تالاح يفو .ءانثتسا
 قيرط نع ةلصفمو ةمظتنم ريراقت رشنو ةماعلا تانایبلا رادصإو قیثوتلاو
 قوقحل ةئراطلا تاكاھتنالا ةجلاعمل بسانملا تقولا يف مالعإلا طئاسو
 .ناسنإلا

 لیلعتلا

 نم عقوتملا فرصتلا نأشبً احيرصً اھیجوت سيراب ئدابم مدقت ال
 نأ ریغ .بالقنا وأ ئراوط ةلاح اھدلب شیعي امدنع ةینطولا ةسسؤملا
 ةسسؤملا ىلوتت نأ ىلع حوضوب صني سيراب ئدابم نم 1 فلأ عرفلا
 ددحي ،كلذ ىلع ةوالعو .اھتيامحو ناسنإلا قوقح زيزعت ةیلوؤسم ةینطولا
 اھتایلوؤسمو ةینطولا ةسسؤملا تاطلس سيراب ئدابم نم 3 فلأ عرفلا
 :يلي ام لمشت يتلا

 )i( – )ii()أ(3 فلأ عرفلا( ناسنإلا قوقح تاكاھتنا نع ريراقت دادعإ •
 ؛)سيراب ئدابم نم

 كلذ نأشب ريراقت دادعإو لمعلا نع اھسعاقت وأ ةموكحلا لمع دصر •
 ؛)سيراب ئدابم نم )iv( )أ(3 فلأ عرفلا(

 ناسنإلا قوقح زيزعتب ةقلعتملا لئاسملا عیمج نأشب اھئارآ میمعت •
 ةیلوؤسملا هذھ نَّیُبتو .)سيراب ئدابم نم )أ(3 فلأ عرفلا( اھتيامحو
 يذلا ،سيراب ئدابم نم )ج( میج عرفلا يف لیصفتلا نم ديزمب
 ماعلا يأرلا ةبطاخم يف ةینطولا ةسسؤملا تایحالص ىلع صني
 اھئارآب فيرعتلل امیس ال ،يفحص زاھج يأ لالخ نم وأ ةرشابم
 .اھتایصوتو
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 ةیعرفلا ةنجللا نأ ریغ ،ىرخأ ىلإ ةلاح نم ئراوطلا فورظ ریثأت فلتخيو
 قوقحلا ىلع ةيواسأمً امئاد نوكت داكت راثآ اھل تالاحلا كلت نأب كردت
 تائفلا ىلع امیس الو ،ناسنإلا قوقحل ةیلودلا ریياعملا يف اھب فرتعملا
 تامازتلالا لاوحألا نم لاح يأب نمألاو مالسلاب لالخإلا لطبي الو .ةشھلا
 ىلعو .اھنم صقتني الو ةینطولا ةسسؤملا ىلع عقت يتلا ةلصلا تاذ
 ةیلمع ةیمھأ تامازتلالا كلت يستكت ،ةھباشملا ىرخألا تالاحلا رارغ
 ناسنإلا قوقح ةيامح حبصت ،فورظلا هذھ يفف .ةدشلا تاقوأ يف ىربك
 ىلع دارفألا ةردق نمضت نأ ةینطولا تاسسؤملا ىلع بجيو ،مھأ
 .ناسنإلا قوقح تاكاھتنا ةجلاعمل ةلاعف فاصتنا لبس ىلإ لوصولا

ً ارود ،ةدياحمو ةلقتسم تائیھ اھرابتعاب ،ةینطولا تاسسؤملا يدؤتو
 تاءاعدا يف لاعفلاو لماشلاو يروفلا قیقحتلا لالخ نم ةياغللً اماھ
 مارتحا لفكتو ززعت نأ ةینطولا تاسسؤملا نم عقوتُي ،هیلعو .تاكاھتنالا

 عیمج يف نوناقلا ةدایس دیطوتو ةیطارقميدلا ئدابملاو ناسنإلا قوقح
 رشنو ةماعلا تانایبلا رادصإ كلذ لمشي نأ نكميو .ءانثتسا نودو فورظلا
 بسانملا تقولا يف مالعإلا طئاسو قيرط نع ةلصفمو ةمظتنم ريراقت
 .ناسنإلا قوقحل ةحلملا تاكاھتنالا ةجلاعمل

 لمعلا لصاوت نأ يرورضلا نم ،اھتامازتلاب ةینطولا ةسسؤملا يفت يكلو
 .اھتيالوب عالطضالا دنع ةیلالقتسالاو ةظقیلا نم ىوتسم ىصقأب
 تاوطخ ةینعملا ةینطولا ةسسؤملا ذاختا ىدم ةیعرفلا ةنجللا صحفتسو
 قوقحل ةيامحلا نم نكمم ردق ربكأ ریفوتل اھدراوم هب حمست ام ىصقأب
 .اھتيالو دودح يف درف لكل ةبجاولا ناسنإلا

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 تایلوؤسملاو تاصاصتخالا -فلأ

 .اھتيامحو ناسنإلا قوقح زيزعتب ةینطولا ةسسؤملا صتخت .1

 :ةیلاتلا تایلوؤسملا ،رومأ ةلمج يف ،ةینطولا ةسسؤملل نوكت .3

 ،يراشتسا ساسأ ىلع ،ريراقتو تاحرتقمو تایصوتو ىواتف ميدقت )أ(
 بلط ىلع ءانب ًءاوس صتخم رخآ زاھج يأو ناملربلاو ةموكحلا ىلإ
 نود ةلأسم ةيأ ىلإ عامتسالا يف اھقح مادختساب وأ ةینعملا تاطلسلا
 قوقح زيزعتب ةقلعتملا لئاسملا عیمج نأشب ،ىلعأ ةھج ىلإ ةلاحإلا
 ىواتفلا هذھ رشن ررقت نأ ةینطولا ةسسؤملل زوجيو ؛اھتيامحو ناسنإلا
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 اھذختت يتلا تاردابملا عیمج كلذكو ريراقتلاو تاحرتقملاو تایصوتلاو
 :ةیلاتلا تالاجملا صخت يتلاو ةینطولا ةسسؤملا

... 

)ii( ؛اھلوانت ررقت ناسنإلا قوقح كاھتنال ةلاح ةيأ 

 (iii)نعو ،ماع هجوب ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةلاحلا نع ريراقت دادعإ 
 ؛ًاديدحت رثكأ لئاسم

(iv) ءزج يأ يف ناسنإلا قوقح كاھتنا تالاح ىلإ ةموكحلا هابتنا هیجوت 
 دح عضو ىلإ ةیمارلا تاردابملاب قلعتت اھیلإ تاحرتقم ميدقتو دلبلا نم
 دودرو ةموكحلا فقوم نأشب يأرلا ءادبإ ،ءاضتقالا دنعو ،تالاحلا هذھل
 ؛اھلعف

... 

 لیغشتلا لئاسو -میج

 :يلي امب مایقلا ،اھلمع راطإ يف ،ةینطولا ةسسؤملل يغبني

... 

 ال ،يفحص زاھج يأ لالخ نم وأ ةرشابم ماعلا يأرلا بطاخت نأ )ج(
 .اھتایصوتو اھئارآب فيرعتلل امیس
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 سيراب ئدابمل لاثتمالا ًةرشابم ززعت يتلا تاسرامملا .2

 تاسسؤملا ةیحالص دییقت  7.2 ةماعلا ةظحالملا
 يموقلا نمألا ببسب ناسنإلا قوقحل ةینطولا

 قلعتت بابسأل ناسنإلا قوقحل ةینطو ةسسؤم ةيالو قاطن دییقت زوجي
 عمو ،سيراب ئدابم عم هتاذ دحب دییقتلا اذھ ضراعتي الو .يموقلا نمألاب
 يغبني الو يفّسعت لكشب وأ لوقعم ریغً اقیبطت هقیبطت يغبني ال كلذ
 .ةیعرملا لوصأللً اقفو الإ هتسرامم

 لیلعتلا

 ةینطولا ةسسؤملل نوكت نأ يغبني ،سيراب ئدابم نم 2 فلأ عرفللً اقفو
 ةنجللا يصوت ،أدبملا اذھل ماتلا لامعإلا ةیغبو ."ناكمإلا ردق ةعساو ةيالو"
 ةيالو لمشت نأ يغبني يأ .ىنعم عسوأب مكحلا اذھ مھفُي نأب ةیعرفلا
 ،اھسعاقت وأ ةماعلا تاطلسلا لاعفأ نم سانلا ةيامح ةینطولا ةسسؤملا
 امدنعو .ةصاخلا نمألا تاوقو ةطرشلاو شیجلا دارفأو طابض كلذ يف نمب
 نكمي يتلا ،ةماعلا تاطلسلا كلت ةینطولا ةسسؤملا ةيالو نم ىنثتسُت
 ةیقادصم ضوقي دق كلذ نإف ،ناسنإلا قوقح يفً اديدشً اریثأت رثؤت نأ
 .ةسسؤملا

 قوقح ةلاحلً الیلحت يرجت امدنع ،ةینطولا تاسسؤملل نذؤي نأ يغبنيو
 تاكاھتنا تاءاعدا عیمج يف مات وحن ىلع ققحت نأب ،دلبلا يف ناسنإلا

 يغبنيو .اھنع نولوؤسملا نویموكحلا نوفظوملا ناكً ايأ ،ناسنإلا قوقح
 عیمج ىلإ دیقملا ریغو نلعملا ریغ لوصولا ىلع ةردقلا كلذ لمشي نأ
 راطخإ نود اھثحبو اھشیتفتو ةماعلا لوصألاو تازیھجتلاو قئاثولاو قفارملا
 كلت ءارجإ يف ةینطولا تاسسؤملا ةطلس نأ مغرو .قبسم يباتك
 كلذ قَّبطُي نأ يغبني ال ،يموقلا نمألاب قلعتت بابسأل دَّیُقت دق تاقیقحتلا
ً اقفو هتسرامم يغبنيو ،يفسعت لكشب وأ لوقعم ریغً اقیبطت دییقتلا
 .ةیعرملا لوصألل

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 تایلوؤسملاو تاصاصتخالا -فلأ

 اھیلع صوصنمو ناكمإلا ردق ةعساو ةيالو ةینطولا ةسسؤملل نوكت .2
 اھلكش ددحت يتلا ةیعيرشتلا وأ ةيروتسدلا صوصنلا دحأ يف ةحارص
 .اھصاصتخا قاطنو
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 سيراب ئدابمل لاثتمالا ًةرشابم ززعت يتلا تاسرامملا -2

 ةینطولا تاسسؤملل يرادإلا میظنتلا  8.2 ةماعلا ةظحالملا
  ناسنإلا قوقحل

 ةلقتسم ةلاكوك ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا فینصت يوطني
 كلذ يف امب ،تاسرامملا ضعب میظنت يف ةماھ راثآ ىلع ةلودلل ةعبات
 .ةبساحملاو ليومتلاو فیظوتلاو ريراقتلا دادعإ

 ةعباتلا تالاكولا عوضخ نامضل ةدحوم حئاول وأ دعاوق ةلودلا عضت امدنعو
 قیبطت نإف ،ةماعلا لاومألل اھمادختسا نع ةبجاولا ةلءاسملل ةلودلل
 ریغ ةلأسم ربتعُي ال ةینطولا ةسسؤملا ىلع حئاوللا وأ دعاوقلا كلت
 .ةیلاعفو ةیلالقتساب اھرود ءادأ ىلع اھتردق ضوقت الأ ةطيرش ةمئالم

 ةینطولا ةسسؤملا ىلع ةضورفملا ةيرادإلا تابلطتملا نوكت نأ بجيو
 ةقبطنملا تابلطتملا نم رثكأ ةقھرم نوكت نأ يغبني الو ،حوضوب ةددحم
 .ةلودلل ةعباتلا ىرخألا ةلقتسملا تالاكولا ىلع

 لیلعتلا

 ةسسؤملل "ةیفاكلا لاومألا" ریفوت سيراب ئدابم نم 2 ءاب عرفلا ربتعي
 نوكت" نأ وھ لاومألا هذھ نم ضرغلاو .اھلالقتسال ةيرورض ةنامض ةینطولا
 ."اھتیلالقتسا سمت دق ةیلام ةبقارمل ةعضاخ ریغو ةموكحلا نع ةلقتسم
 تالاكولا مزلُت يتلا نیناوقلا قیبطت دییقت هنم دصقي ال مكحلا اذھ نأ ریغ
 .ةیلاملا ةلءاسملا نم بسانم ىوتسمب ةماعلا

 اھیف ىلوتت يتلا تالاحلا يف ةیلالقتسالا أدبم مارتحا نامض ةیغبو
 ةنجللا رذحت ،ةینطولا ةسسؤملا ةرادإ نم ةّنیعم بناوج میظنت ةموكحلا
 ةینطولا ةسسؤملا ةردق ضوقي نأ بجي ال میظنتلا كلذ نأ نم ةیعرفلا

 .ةیلاعفو لالقتساب اھرود ءادأ ىلع

 ةماع ةیمیظنت تابلطتم ةلودلا ضرفت نأ بسانملا نم نوكي دق كلذلو
 :يلي ام زيزعتل

 ؛ةرادجلا ىلع ةمئاقو ةفافشو ةلداع رایتخا تایلمع •
 ؛ةماعلا لاومألا مادختسا يف ةیلاملا ةقدلا •
 .ةیلمعلا ةلءاسملا •
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 ةینطولا ةسسؤملا مازلإ نمضتي نأ يغبني ال میظنتلا كلذ نأ ریغ
 اھیلإ ةدنسملا اھتطشنأب عالطضالا لبق ةموكحلا ةقفاوم ىلع لوصحلاب
 هذھ ضراعتتو .اھتیلالقتسا ضوقي دق كلذ نأل ،عيرشتلا بجومب
 ةسسؤملا تئشنأ نیتللا زيزعتلاو ةيامحلا يتفیظو عم ةسرامملا
 نأ مھملا نم ،ببسلا اذھلو .دویق نودبو ةیلالقتساب امھئادأل ةینطولا
 لجأ نم حوضوب ةدَّدحُم ةینطولا ةسسؤملاو ةموكحلا نیب ةقالعلا نوكت
 .رربم نود ةموكحلا لخدت يدافت



 
Doc. 13b 

61 

 سيراب ئدابم نم سبتقم

 ةيددعتلاو لالقتسالا تانامضو نيوكتلا -ءاب

 ةیساسألا لكایھلا ةینطولا ةسسؤملا ىدل رفوتت نأ يغبني .2
 .كلذل ةیفاكلا لاومألا ةصاخ ةفصبو ،اھتطشنأ ریس ةسالسل ةبسانملا
 اھیفظوم ریبدت نم اھنیكمت وھ لاومألا هذھ نم ضرغلا نوكي نأ يغبنيو
 دق ةیلام ةبقارمل ةعضاخ ریغو ةموكحلا نع ةلقتسم نوكتل اھلمع نكامأو
 .اھلالقتسا سمت
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ً ازيزعت سيراب ئدابمل لاثتمالا ززعت يتلا تاسرامملا  .2
ً ارشابم
 
 ةینطولا تاسسؤملا مییقت  9.2 ةماعلا ةظحالملا
  ةینطو دصر ةیلآو ةینطو ةیئاقو ةیلآك ناسنإلا قوقحل
 

 قوقحل يلود كصب المع ،ناسنإلا قوقحل ةینطو ةسسؤم نَّیعت امدنع
 میقت ،امھیف فرطك وأ ةینطو دصر ةیلآ وأ ةینطو ةیئاقو ةیلآك ،ناسنإلا
 تمدق دق ةسسؤملا هذھ تناك اذإ ام دامتعالاب ةینعملا ةیعرفلا ةنجللا
 .سيراب ئدابمل اقفو اھماھمب اھعالطضا تبثت ةیفاك تامولعم
 
 ةینطولا ةسسؤملا ىلإ ةدنسملا ةصاخلا ماھملاو راودألا بسحبو
 بسح ،يلي امیف ،اھمییقت ىدل ،ةیعرفلا ةنجللا رظنت ،ناسنإلا قوقحل
 :ءاضتقالا
 

 ؛ةیمسر ةینوناق ةيالو ىلع صنلا مت اذإ ام -
 ةيامحو زيزعت لمشتل بسانم لكشب تددُح دق ةيالولا تناك اذإ ام -
 ؛يلودلا كصلا يف ةدراولا ةلصلا تاذ قوقحلا عیمج
 تاربخلاو تاراھملا نوكلتمي ةینطولا ةسسؤملا وفظوم ناك اذإ ام -
 ؛ةبسانملا
 دراومب تدوُز دق ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا تناك اذإ ام -
 ؛ةیفاكو ةیفاضإ
 لكشب علطضت ةینطولا ةسسؤملا نأ تبثي لیلد كانھ ناك اذإ ام -
 اھیلع صني نأ نكمي يتلا ةلصلا تاذ ماھملاو راودألا عیمجب لاعف
 ةینطولا ةسسؤملا ةيالوو ةلصلا يذ كصلا بسحبو .يلودلا كصلا
 ،قیقحتلاو دصرلا ةطشنألا هذھ لمشت دق ،ناسنإلا قوقحل
 ةصاخبو ةموكحلا ىلإ ةمساحلا وأ/و ةءانبلا ةروشملا ءادسإو
 تاكاھتنالا نأشب اھتاجاتنتساو اھتایصوتل ةیجھنملا ةعباتملا
 .1ناسنإلا قوقحل ةموعزملا

 

                                                        
 بيذعتلا ةضھانم ةیقافتاب قحلملا يرایتخالا لوكوتوربلا بجومب اھیلع صوصنملا ةینطولا ةیئاقولا تایلآلاب قلعتي امیف 1
 ىلإ 17 نم داوملا لاثملا لیبس ىلع رظنا ،ةنیھملا وأ ةیناسنإاللا وأ ةیساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم هریغو

 بجومب ةینطولا دصرلا تایلآب قلعتي امیفو .مألا ةیقافتالا بجومب ةیمحملا قوقحلاو لوكوتوربلل ثلاثلا ءزجلا نم 23
 32و 31و 4و 3 داوملا يف ةدراولا ماھملاو ئدابملا لاثملا لیبس ىلع رظنا ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةیقافتا
 .30 ىلإ 3 نم داوملا بجومب ةیمحملا قوقحلاو 35و 33و
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 هتدعأ هیجوت يأ يف ،ءاضتقالا دنع ،اضيأ رظنت نأ ةیعرفلا ةنجلل زوجيو
 .2ةلصلا تاذ ةدھاعملا ةئیھ

 
 لیلعتلا
 
ً اطرش جردت ناسنإلا قوقحل ةیلودلا كوكصلا تأدب ،ةریخألا تاونسلا يف
 تائیھ ِنّیعت وأ ةیلحم )تالاكو وأ( ةلاكو ئشنت نأب فارطألا لودلا مزلي
 .كصلا كلذ فادھأ زيزعتو دصر نع ةلوؤسم نوكت ،ةمئاق
 
 يغبني يتلا ةنیعملا ماھملاو راودألا ةیلودلا كوكصلا هذھ ددحت ام اریثكو
 اھیلإ راشي يتلاو ،ةلصلا تاذ ةیلحملا تالاكولا وأ ةلاكولا اھب علطضت نأ
 .ةینطو دصر تایلآب وأ ةینطو ةیئاقو تایلآب
 
 قوقحل ةینطولا اھتسسؤم نییعت لودلا راتخت ام ابلاغ ،كلذل ةباجتساو
 .ةیلآلا هذھ يف فرطك وأ دصرلل ةینطو ةیلآ وأ ةینطو ةیئاقو ةیلآك ناسنإلا
ً ایساسأً ارود ةینطولا ةسسؤملل نأ ىلإ ةلودلا ریشت ،كلذب اھمایقبو
 .كوكصلا كلت يف ةدراولا قوقحلا ةيامحو زيزعت يف هيدؤت
 
 هذھب موقت ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا تناك اذإ ام مییقت دنعو
 نم ةعومجم يف ةیعرفلا ةنجللا رظنت ،سيراب ئدابمل اقفو ماھملا
 ىلع ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا ةردق يف رثؤت يتلا لماوعلا
 ةینوناق ةيالو دوجو طرشب قلعتي امیفو .لاعفو لقتسم لكشب لمعلا
 ةینطولا ةسسؤملل ةمئاقلا ةيالولا قاطن ىلع كلذ فقوتي دق ،ةددحم
 ةسسؤملا ىلإ ةدنسم ةیفاضإ ماھمو راودأ ةيأ عاستاو ناسنإلا قوقحل
 تایحالص حارتقا دنعو .دصرلل ةینطو ًةیلآ وأ ةینطو ةیئاقو ًةیلآ اھتفصب
 قیقحتلاو اھدصرو زاجتحالا نكامأ لوخدل ةصاخ تایحالص لثم ،ةیفاضإ
 ایلاح ةحاتملا تاطلسلا زواجتت تایحالص يھو ،اھنأشب ريراقت دادعإو اھیف
 لكشب ةددحم ةینوناق ةيالو كانھ نوكت نأ يغبني ،ةینطولا تاسسؤملل
 ىلع ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا ةردق نامض لجأ نم حضوأ
 .لخدت يأ نع ىأنمبو ةلاعف ةروصب اھرودب مایقلا
 

                                                        
 نم هریغو بيذعتلا ةضھانم ةیقافتاب قحلملا يرایتخالا لوكوتوربلا بجومب ةینطولا ةیئاقولا تایلآلاب قلعتي امیف 2

 ةلصاومل ةیلوأ ةیھیجوت ئدابم :لاثملا لیبس ىلع رظنا ،ةنیھملا وأ ةیناسنإاللا وأ ةیساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض
 ةیساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم هریغو بيذعتلا عنمل ةیعرفلا ةنجللا اھتعضو يتلاو ةیئاقو ةینطو تایلآ ءاشنإ
 – 2007 رياربف/طابش( لوألا يونسلا اھريرقت نم 29 ىلإ 24 نم تارقفلا يف تدرو يتلاو ةنیھملا وأ ةیناسنإاللا وأ
 .)CAT/C/40/2 عجرملا( .)2008 سرام/راذآ
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 اھتعضو ةیھیجوت ئدابم ةيأ يف مییقتلا دنع اضيأ ةیعرفلا ةنجللا رظنتو
 مییقت وھ اھرود نأ ظحالت اھنإف ،كلذ عمو .ةلصلا تاذ ةدھاعملا ةئیھ
 امنیب ،سيراب ئدابم ساسأ ىلع ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا
 ةیلآ وأ ةینطولا ةیئاقولا ةیلآلل اھمییقت ةلصلا تاذ ةدھاعملا ةئیھ ىلوتت
 هبجومب تئشنأ يذلا ةلصلا يذ يلودلا كصلا ساسأ ىلع ةینطولا دصرلا
 ئدابم ةلصلا تاذ ةدھاعملا ةئیھ تعضو دقف ،ةماع ةفصبو .ةئیھلا
 ةیئاقو ةیلآك نَّیعت دق يتلا تالاكولا نم ةعساو ةعومجم ةدئافل ةیھیجوت
 ىلع رشابم لكشب ًةقبطنم امئاد نوكت ال امبرو ،ةینطو دصر ةیلآ وأ ةینطو
 .ناسنإلا قوقحل ةینطو ةسسؤم
 
 سيراب ئدابم نم فطتقم
 
 .تایلوؤسملاو تاصاصتخالا -فلأ
... 
 :ةیلاتلا تایلوؤسملا ،رومأ ةلمج يف ،ةینطولا ةسسؤملل نوكت .3
 

 ناملربلاو ةموكحلا ىلإ ... ريراقتو تاحرتقمو تایصوتو ءارآ ميدقت )أ
 :ةیلاتلا تالاجملا ... نأشب ... صتخم رخآ زاھج يأو

... 
    )ii( ؛اھلوانت ررقت ناسنإلا قوقح كاھتنال ةلاح يأ 

 
 تاسرامملاو ةمظنألاو عيرشتلا نیب ةمءاوملا نامضو زيزعت )ب

 نوكت يتلا ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ةیلودلا كوكصلاو ةینطولا
 ؛ةلاعف ةقيرطب اھذیفنت ىلع لمعلاو ،اھیف افرط ةلودلا

 
 ،اھیلإ مامضنالا ىلع وأ ةروكذملا كوكصلا ىلع قيدصتلا عیجشت )ج

 ؛اھذیفنت ةلافكو
 

 ىلإ اھمدقت نأ لودلل يغبني يتلا ريراقتلا دادعإ يف ةمھاسملا )د
 المع ةیمیلقإلا تاسسؤملا ىلإو ،ةدحتملا ممألا ناجلو تائیھ
 اذھ يف يأرلا ءادبإ ،ءاضتقالا دنعو ،تادھاعملا بجومب اھتامازتلاب
 ؛اھلالقتسال بجاولا مارتحالا ءاليإ عم ،عوضوملا
 

 ةموظنم يف ىرخألا تاسسؤملا عیمجو ةدحتملا ممألا عم نواعتلا  )ه
 يف ةینطولا تاسسؤملاو ةیمیلقإلا تاسسؤملاو ،ةدحتملا ممألا
 ؛ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت تالاجمب ةصتخملا ،ىرخألا نادلبلا
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  سيراب ئدابمل لاثتمالا ةرشابم ززعت يتلا تاسرامملا .2
 
 3ةیئاضقلا هبش تاصاصتخالا 10.2 ةماعلا ةظحالملا
 )ىواكشلا ةجلاعم( ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملل
 

 ثحب وأ/و يقلتل ةيالو ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملل نوكت امدنع
 نوكت نأ يغبني ،ناسنإلا قوقحل تاكاھتنا عوقو معزت ىواكش لح وأ/و
 .بسانم لكشب ةيالولا هذھب عالطضالل ةمزاللا تایحالصلاو ماھملا اھل
 
 :يلي ام ماھملاو تایحالصلا هذھ لمشت دق ،ةسسؤملا ةيالو بسحبو
 
 لخدت يتلا ةصاخلاو ةماعلا تائیھلا دض ىواكشلا يقلت ىلع ةردقلا •
 ؛اھتاصاصتخا راطإ يف
 اياحضلا نع ةباین صاخشأ اھعفري يتلا ىواكشلا يقلت ىلع ةردقلا •
 ؛ةقفاوملا ىلع مھلوصح ةطيرش ،نیموعزملا
 ؛اھنم ةردابمب ىوكشلا تاءارجإ يف ءدبلا ىلع ةردقلا •
 مازلإلا ةطلس كلذ يف امب ،ىواكشلا يف قیقحتلا ىلع ةردقلا •
 ؛ةيرحلا نم نامرحلا نكامأ ةرايزو ،دوھشلاو ةلدألا ميدقتب
 مھميدقتل مھنم ماقتنالا نم ىواكشلا يمدقم ةيامح ىلع ةردقلا •

 ؛ىوكش
 قلعتي امیف ةلدأ مھميدقتل ماقتنا يأ نم دوھشلا ةيامح ىلع ةردقلا •
 ؛ىواكشلا ىدحإب
 لالخ نم ىوكشلل ةيرسو ةيدو ةيوست ىلإ يعسلا ىلع ةردقلا •
 ؛تاعزانملا ةيوستل ةليدب ةیلمع
 ؛مزلم رارق ذاختاب ىواكشلا ةيوست ىلع ةردقلا •
 ةصتخملا ةیئاضقلا تائیھلا وأ مكاحملا ىلإ اھجئاتن ةلاحإ ىلع ةردقلا •
 ؛اھیف تبلل
 نمض وأ اھتاصاصتخا جراخ عقت يتلا ىواكشلا ةلاحإ ىلع ةردقلا •
 ؛ةبسانملا رارقلا عنص ةئیھ ىلإ لثامم صاصتخا
 اھتارارق ذافنإ ىلإ مكاحملا ماظن لالخ نم يعسلا ىلع ةردقلا •
 ؛ىواكشلا ةيوستب ةقلعتملا
 ؛ىواكشلا ةيوستب ةقلعتملا اھتارارق ذیفنت ةبقارمو ةعباتم ىلع ةردقلا •

                                                        
 كلذ نم الدبو .ةمجرتلا يف أطخ "jurisdictional competence-quasi" حلطصم سيراب ئدابمل يزیلكنإلا صنلا يف درو 3
 ىواكشلا لوانت صخي امیف ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملا ةيالو ىلإ ریشيو " competencejudicial -quasi" هب دصقي
 .تایحالصو ماھم نم كلذب لصتي امو
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 اھیف مدقت يتلا تالاحلا يف ةموكحلا ىلإ اھجئاتن ةلاحإ ىلع ةردقلا •
 قوقحل يجھنم وأ قاطنلا عساو كاھتنا دوجو ىلع الیلد ىوكشلا
 .ناسنإلا
 
 ةینطولا ةسسؤملل يغبني ،ىواكشلا يف رظنلا ةيالوب عالطضالا دنعو
 ةعرسو ،ةءافكو ةیفافشو لدعب ىواكشلا ةجلاعم ىلع صرحت نأ
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةسسؤملل يغبني ،كلذ لجأ نمو .قاستاو
 :يلي امب مایقلا

 اھیلإ لوصولا اھتاءارجإو اھتاسراممو اھوفظومو اھقفارم لھست نأ •
  ؛مھیلثمم اذكو تكھتنا دق مھقوقح نأ نوعدي نيذلا كئلوأ لبق نم

 ئدابم يف ةنمضم ىواكشلا ةجلاعم نأشب اھتاءارجإ نوكت نأ •
 .روھمجلل ةحاتمو ةبوتكم ةیھیجوت

 
 لیلعتلا
 
 يقلت ةیحالص ةینطولا ةسسؤملل نوكت نأ سيراب ئدابم طرتشت ال
 كاھتناب قلعتي امیف ،تاعامجلا وأ دارفألا نم تاسامتلالا وأ ىواكشلا
 هذھ ةسسؤملا سرامت امدنع ،كلذ عمو .ةیناسنإلا مھقوقحل موعزم
 .)هاندأ فطتقملا رظنا( ةنیعم ماھم يف رظنلا سيراب ئدابم حرتقت ،ةيالولا
 ةعرسو لدعب ىواكشلا ةجلاعمً اساسأ ةینطولا تاسسؤملا نم عقوتيو
 لَّوخي دقو .اھیلإ لوصولا روھمجلا ىلع لھسي تایلمع لالخ نم ةیلاعفو
 ىلإ اھجئاتن ةلاحإو ىواكشلا يف تاقیقحت ءارجإ ةینطولا تاسسؤملل
 لماعتلا ةطلس ةینطولا تاسسؤملل نوكت نأ يغبنيو .ةینعملا ةطلسلا
 ىعست نأب اھل حامسلا زوجيو ىواكشلا اھدض هجوت يتلا تائیھلا عم
 .ءاضقلا لالخ نم اھتارارقل لاثتمالا مازلإ ىلإ
 
 سيراب ئدابم نم فطتقم
 
 هبش تاصاصتخالا تاذ ناجللا زكرم نأشب ةیفاضإ ئدابم’
 ‘ةیئاضقلا
 
 تاسامتلالاو ىواكشلا ثحبو يقلت ةطلس ةینطولا ةسسؤملا لَّوخت دق
 وأ ،دارفألا ةطساوب اھیلع اياضقلا ضرع نكميو .ةيدرف تالاحب ةقلعتملا
 وأ تاباقن وأ تاطبار وأ ،ةیموكح ریغ تامظنم وأ ،ةثلاث فارطأ وأ ،مھیلثمم
 ئدابملاب لالخإلا نودو ،فورظلا كلت يفو .ةیلیثمتلا تائیھلا نم اھریغ
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 ماھملا دنتست نأ زوجي ،ناجلل ىرخألا تاصاصتخالا نأشب هالعأ ةنیبملا
 :ةیلاتلا ئدابملا ىلإ اھب فَّلكُت يتلا
 

 دودحلاب مازتلالا عم ،وأ ةحلاصملا قيرط نع ةيدولا ةيوستلا سامتلا )أ
 ءوجللاب ،ءاضتقالا دنع ،وأ ةمزلم تارارق قيرط نع ،ًانوناق ةررقملا
 ؛ةيرسلا ىلإ
 فاصتنالا لبسب امیس ال ،هقوقحب سامتلالا مدقم راطخإ )ب

 ؛اھیلإ هلوصو ریسیتو ،هل ةحاتملا
 ةطلس يأ ىلإ اھتلاحإ وأ تاسامتلا وأ ىواكش ةيأ ىلإ عامتسالا )ج

 ؛ًانوناق ةررقملا دودحلاب مازتلالا عم ىرخأ ةصتخم
 وأ تاليدعت حارتقاب امیس ال ،ةصتخملا تاطلسلا ىلإ تایصوت ميدقت )د

 ةصاخ ةفصبو ،ةيرادإلا تاسرامملاو ةمظنألاو نیناوقلل تاحالصإ
 تاسامتلالا ومدقم اھھجاوي يتلا تابوعصلا ردصم يھ نوكت امدنع
 .مھقوقح تابثإل
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 اھریغ وأ ةصاخلا تاضارعتسالاو
 :يلي امیف ةیعرفلا ةنجللا رظنت
 ةسسؤملل ّنكَمُي يذلا عيرشتلا
 يأو ناسنإلا قوقحل ةینطولا
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 اوضع اھرودب نوكت نأ بجي يتلا( ةلودلا ةموكح نم ةیباتك ةقفاوم 
 .)ةدحتملا ممألا يف
 ناسنإلا قوقحل ةینعملا ةینطولا تاسسؤملا عیمج نیب يباتك قافتا 

 امب ةیلودلا قیسنتلا ةنجل يف اوضع اھتفصب تابجاولاو قوقحلا ىلع
  .مالكلا يف دحاو قحو تيوصتلا يف دحاو قح ةسرامم كلذ يف

 
 قوقحل ةیلودلا ةموظنملا يف ةكراشملل تابیترت اضيأ قافتالا اذھ نمضتيو
 .تادھاعملا تائیھو ناسنإلا قوقح سلجم كلذ يف امب ،ناسنإلا
 
 يف رظنلل ةبجاو هالعأ ةروكذملا طورشلا نأ ىلع ةیعرفلا ةنجللا ددشتو
 بلطلا
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 قوقحل ةینطولا تاسسؤملا ءادأ مییقت 7-6 ةماعلا ةظحالملا
 ناسنإلا
 
 دنعو .ةسرامملاو نوناقلا يف سيراب ئدابمل لاثتمالا ةیعرفلا ةنجللا میقت
 رظنت اھریغ وأ ةصاخلا تاضارعتسالاو دامتعالا ةداعإو ،دامتعالا تابلط مییقت
 قوقحل ةینطولا ةسسؤملل ّنكَمُي يذلا عيرشتلا :يلي امیف ةیعرفلا ةنجللا
 تاءارجإلاو تاسرامملاو ،ةلص تاذ ىرخأ حئاولو دعاوقو نیناوق يأو ناسنإلا
 نیفظوملل يلكلا ددعلا كلذ يف امب يمیظنتلا لكیھلاو ؛ةلصلا تاذ
 تاظحالملا/تایصوتلاو ؛اھریغو ةيونسلا ريراقتلاو ةيونسلا ةینازیملاو
 يرودلا ضارعتسالا كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقحل ةیلودلا تایلآلل ةیماتخلا
 ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةصاخلا تاءارجإلاو تادھاعملا تائیھو ،لماشلا
 عمتجملا نم ةدراولا ريراقتلا كلذ يف امب ،اھب قوثوملا ةثلاثلا فارطألا ريراقتو
 .يندملا
 
 لیلعتلا
 



 ةینطولا تاسسؤملا ءاشنإل ایندلا ةیلودلا ریياعملا يھ سيراب ئدابم
 ةلودلا ةیلآ عضو ديدحتلً اعساوً ايرایعمً اراطإ لكشت يھف .ناسنإلا قوقحل
 ،اھتيالوو اھلكیھ ديدحتلو ناسنإلا قوقحب ةینعملا ةیسیئرلا ةیلحملا
 .اھلمع بیلاسأو ،اھتطلسو ،اھتلیكشتو
 
 ءاشنإ ىلع ةیساسألا اھتفیظو راطإ يف ةیلودلا قیسنتلا ةنجل عجشتو
 ذاختاب سيراب ئدابمل اقفو ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملا زيزعتو
 5 عرفلل اقفوو .ةیلودلا قیسنتلا ةنجل يف ةيوضعلا ديدحتل َریياعم ئدابملا
 ةینعملا ةیعرفلا ةنجلل تضوُف ةیلودلا قیسنتلا ةنجلل يساسألا ماظنلا نم
 ةیلودلا قیسنتلا ةنجل بتكم ىلإ تایصوتلا ميدقتو ،مییقتلا ةمھم دامتعالاب
 .سيراب َئدابم ةینطو ةسسؤم لاثتما نأشب
 
 ةنجللا يرجت ،ةفلكتلا ثیح نم ةیلاعفلاو ةيرادإلا ةءافكلاب قلعتت بابسألو
 ناسنإلا قوقحل ةینطولا تاسسؤملل اھمییقت لوألا ماقملا يف ةیعرفلا
 ةیعرفلا ةنجللا تعضو دقو .ةیباتك تابلط ىلإً ادانتسا ةيوضعلل ةبلاطلا
 ءاشنإ نع ةرینتسم ةروص اھيدل نوكت ىتح ةبولطملا قئاثولاب ةمئاق
 َئدابم اھلاثتما ىدمل مییقت ءارجإ ،يلاتلابو ،اھتیلاعفو ةینطولا ةسسؤملا
 :يلي ام قئاثولا هذھ لمشتو .سيراب
 
 يأ نع الضف ،سيراب ئدابم ةسسؤملا لاثتما ةیفیك حضوي لصفم نایب •
 .لاثتمالا نامضل تاحرتقم ةيأو ئدابملا هذھل اھیف لثتمت ال بناوج
 نیناوقلا( روشنملا وأ يمسرلا هلكش يف رخآ كص وأ عيرشت نم ةخسن •
 تدمتساو هبجومب ةسسؤملا تئشنأ يذلا )ةلصلا تاذ حئاوللاو دعاوقلاو

 ؛هنم اھتطلس
 ؛نیفظوملل يلكلا ددعلا كلذ يف امب يمیظنتلا اھلكیھل نایب •
 ؛ةيونسلا اھتینازیم •
 يمسرلا اھلكش يف ةلداعم ةقیثو وأ ریخألا يونسلا اھريرقت نم ةخسن •
 .روشنملا وأ
 
 تاسسؤملا مسق( ةیلودلا قیسنتلا ةنجل ةنامأ مدقت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 اصخلم )ناسنإلا قوقحل ةیماسلا ةیضوفملا – ةیمیلقإلا تایلآلاو ةینطولا
 فارطألا ريراقت كلذ يف امب( ةلصلا تاذ ىرخألا تامولعملا عیمجو بلطلل



 لبق ،هنم ققحتلا دصق بلطلا مدقم ىلإ الوأ صخلملا لسرُي ثیح ،)ةثلاثلا
 .دامتعالاب ةینعملا ةیعرفلا ةنجللا ىلع همیمعت
 
 ناجل ءاضعأ ىلإ عمتست نأ ةیعرفلا ةنجلل زوجي ،ضارعتسالا ةسلج لالخو
 بتكم يفظوم ىلإو ،ةیلودلا قیسنتلا ةنجلل ةعباتلا ةیمیلقإلا قیسنتلا
 ةیماسلا ةیضوفملل نیعباتلا نیینادیملا نیفظوملاو يفارغجلا عاطقلا
 ،دلبلاب ةصاخ تامولعم ریفوت ىلع نيرداق نونوكي دق نيذلا ناسنإلا قوقحل

 .ةجاحلا بسح
 
ً اكاردإو ،ةاواسملا مدق ىلع تابلطلا يمدقم عیمج ةلماعم ىلعً اصرحو
 رفسلا لجأ نم دراوملاو تقولا ىلإ ةینطولا تاسسؤملا نم ديدعلا راقتفال
 يمدقمل حاُتت ال ،دامتعالا قئاثو ضارعتسا درجمل ،ارسيوسب ،فینج ىلإ
 مھل حاتت ةصرفلا نأ دیب .ةیعرفلا ةنجللا مامأً ایصخش لوثملا ةصرف تابلطلا
 رمتؤم يف ةيوفش ضورع ميدقتو ةیعرفلا ةنجللا ةلئسأ ىلع درلا لجأ نم
  .هبلط ضارعتسا ةسلج لالخ بلاط لك عم فتاھلا ربع



 
 


