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  ايط نٔ ايطسِٝبػِ اهلل
 

ُٴِٛا ﴿ ٓٻأؽ َإٔ تٳشٵُه ٔٳ اي ٝٵ ُٵتٴِ بٳ ٚٳٔإشٳا سٳَه ٗٳا  ًٹ ٖٵ ْٳاتٹ ٔإَي٢ َأ َٳا ِٵ َإٔ تٴ٪زټِٚا اَ٭ َٴطٴُن ٜٳِأ ٘ٳ  ًٓ ٕٻ اي ٔإ
ُٹٝعٶا بٳكٹريٶا ٕٳ غٳ ٘ٳ َنا ًٓ ٕٻ اي ٘ٹ ٔإ ٜٳعٹُعُهِ بٹ ُٻا  ْٹعٹ ٘ٳ  ًٓ ٕٻ اي ٍٔ ٔإ  ﴾بٹاِيعٳسٵ

 قسم اهلل ايععِٝ                               
 

 (58)غٛض٠ ايٓػا٤ آ١ٜ 
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 مكدمة

 ععٜعٟ ايكاض٤ٟ ...
ٖصا ايهتاب ايصٟ بني ٜسٜو وتٟٛ ع٢ً زضاغ١ َٝسا١ْٝ ٚ ؼ١ًًٝ ع٢ً ؾهٌ عح 
انازميٞ قاّ بإعسازٙ باسجإ يف اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام ، ٜتٓاٍٚ ايبشح ا٫ٚناع 

اظ يف اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام ، ٚ مبا إ ايكا١ْْٝٛ ٱزاضات ا٫ق٬سٝات ٚ َطانع ا٫ستذ
ايػذٕٛ يف اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام مسٝت با٫ق٬سٝات ، مبع٢ٓ ٖٞ َ٪غػات يٲق٬ح 
ٚ ايتأٌٖٝ ٚ اعاز٠ ازَاز اجملتُعٞ ملطتهيب اؾطا٥ِ ، يٝهْٛٛا اؾطازآ ْاؾعني ٚ َػاُٖني 

 يف اجملتُع .
١ ا٫ق٬ح ٚ ايتكِٜٛ ٚ اعاز٠ ٚ يهٞ تكّٛ ٖصٙ امل٪غػات بايكٝاّ بسٚضٖا يف عًُٝ

املٓشطؾني غًٛنٝا اىل اجملتُع ؼتاز اىل مج١ً َٔ ا٫زٚات ، ٚ يف َكس١َ ٖصٙ ا٫زٚات ، 
قإْٛ خام بايػذٕٛ ٚ ا٫ق٬سٝات ٚ َطانع ا٫ستذاظ ، تؿتٌُ َٛازٙ ع٢ً تؿاقٌٝ 

 –زاض٠ ا٫َٛض املتعًك١ با٫زاض٠ ٚ بطاَر ا٫ق٬ح ٚ سكٛم ٚ ٚادبات نٌ املهْٛات ) ا٫
ايكش١ ... اخل ( ٚ  -ايرتب١ٝ   –اؿطاؽ  –ايباسجني ايٓؿػٝني  –ايباسجني ا٫دتُاعٝني 

وسز ايكإْٛ َٗاّ اؾٗات اييت تؿاضى ٚ تػاِٖ يف ع١ًُٝ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ يف 
املٓع١َٛ ايػذ١ٝٓ ، َٔ ايٛظاضات ٚ اؾٗات املػتك١ً ٚ ٚ غريٖا َٔ امل٪غػات ، ٚ ٜهٕٛ 

َٛا٥ُا ٚ َتٛاؾكا َع املعاٜري ايسٚي١ٝ ٚ خاق١ تًو اييت اقطتٗا اؾُع١ٝ  نٌ ٖصٙ ا٫َٛض
ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ ٚ يف َكسَتٗا قٛاعس َاْس٬ٜ ، ٚ نصيو ايسغتٛض ٚ ايكٛاْني 

 ا٫خط٣ اييت تهؿٌ اؿكٛم ٚ اؿطٜات يٮؾطاز.
( 1ِ )يف اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام ٫ ٜٛدس قإْٛ خام بايػذٕٛ ، بٌ ٖٓاى ْعاّ ضق

املعٍُٛ ب٘ سايٝا ، ٚ اشا نإ ٖصا ايٓعاّ ٚثٝك١  2008يٲق٬ح ا٫دتُاعٞ يػ١ٓ 
دسٜس٠ ؿُا١ٜ سكٛم ٚ سطٜات املٛزعني ٚ ايٓع٤٫ يف اق٬سٝات ا٫قًِٝ ، ا٫ إ 
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ايتطٛضات اييت سسثت يف ايػٓٛات ا٫خري٠ ٚ يعٌ يف َكسَتٗا ايُٓٛ ايػهاْٞ املًشٛظ ٚ 
ىل ا٫قًِٝ ٚ سا٫ت ايٓعٚح ايساخًٞ َٔ احملاؾعات ا٫خط٣ اىل نجط٠ ا٫داْب ايٛاؾسٜٔ ا

ا٫قًِٝ ٚ ٫ ْٓػ٢ تٛقٝات ايسٍٚ ا٫عها٤ يف فًؼ سكٛم ا٫ْػإ ايتابع يٮَِ املتشس٠ 
غكٛم ايػذٕٛ ٚ َطانع ا٫ستذاظ يف ايعطام ، بات َٔ   2014ٚ  2010يف 

بايهٝؿ١ٝ اييت متت ا٫ؾاض٠ ايهطٚضٟ إ ٜهٕٛ ٖٓاى قإْٛ خام بايػذٕٛ يف ا٫قًِٝ ٚ 
 ايٝٗا .

ٚ إ ؾبه١ ايعساي١ يًػذٓا٤ ، بإعتباضٖا ايؿبه١ ايعطاق١ٝ ايٛسٝس٠ املدتك١ يف فاٍ 
َطاقب١ ايػذٕٛ ٚ ا٫ق٬سٝات ٚ َطانع ا٫ستذاظ يف ايعطام ٚ اقًِٝ نٛضزغتإ قس 
٬ُت اخصت ع٢ً عاتكٗا اىل داْب املطاقب١ ٚ ايطقس ٚ نتاب١ ايتكاضٜط ٚ ايكٝاّ ع

املساؾع١ إٔ تػاِٖ ٚ تعإٚ ايػًطات يف ايعطام ، ٚ َٔ خ٬ٍ َؿطٚعٗا ) ؼػني اٚناع 
سكٛم ا٫ْػإ يًُػذْٛني ٚ املٛقٛؾني يف ايعطام ( املٍُٛ َٔ قبٌ َٓع١ُ َػاعسات 

( خككت قٛضا با٫ق٬سات ايتؿطٜع١ٝ ، ٚ ٖصا ايهتاب  NPAايؿعب ايٓطٚهٞ  ) 
ٟ ٜهِ عجا َساْٝا ٚ ؼًًٝٝا ، ٚ َػٛز٠ َؿطٚع قإْٛ ٖٛ دع٤ َٔ ٖصا املؿطٚع ، ايص

يٲق٬سٝات يف ا٫قًِٝ ، ٚ مت اغٓا٤ ؾهط٠ ايبشح ٚ َػٛز٠ َؿطٚع ايكإْٛ ظًػ١ 
سٛاض١ٜ ؾاضنت ؾٝٗا خري٠ اـربا٤ ٚ املدتكني يف فاٍ ا٫زاضات ايػذ١ٝٓ يف ا٫قًِٝ 

ّ ٚ احملإَٛ ٚ املٓعُات ايسٚي١ٝ با٫ناؾ١ اىل ا٫نازميٝني ٚ ايكها٠ ٚ اعها٤ ا٫زعا٤ ايعا
 ٚ املٓعُات احمل١ًٝ ايعا١ًَ يف فاٍ َطاقب١ ايػذٕٛ ٚ سكٛم ايػذٓا٤ .

ْت٢ُٓ إ ٜهٕٛ ٖصٙ ايسضاغ١ ٚ ٖصا ايبشح املتهاٌَ َع املػٛز٠ املطؾك١ ٚ ايتٛقٝات 
 املًشك١ بُٗا ، َٓطًكا يتؿطٜع قإْٛ خام بايػذٕٛ يف اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام .

 
 ايعاّ يًُؿطٚع املٓػل

 ؾٛإ قابط َكطؿ٢
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 احملتويات
 : مقدمة 

 املبشح ا٭ٍٚ : ا٫تؿاقٝات ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ اـاق١ بهُإ سكٛم ايػذٓا٤
املبشح ايجاْٞ: ايتؿطٜعات اـاق١ بايػذٕٛ يف ايعطام َٚس٣ ايتعاَٗا باملعاٜري 

 ا٫مس٢ َٓٗا
 ايعطام: ايهُاْات ايسغتٛض١ٜ ؿكٛم ايػذٓا٤ يف املطًب ا٭ٍٚ -
 : ْبص٠ عٔ أِٖ ايكٛاْني املتعًك١ بايػذٕٛ يف ايعطاماملطًب ايجاْٞ -

 .: يف ايسٚي١ ايعطاق١ٝ املطنع١ٜ ايؿطع ا٭ٍٚ               
        -ٕ ايعطام ٚايتؿطٜعات ايٓاؾص٠ ؾٝ٘اقًِٝ نٛضزغتا :ايؿطع ايجاْٞ               

 ايٓاؾص٠: سكٛم ايػذٓا٤ يف ايكٛاْني املطًب ايجايح -    
 : تأٌٖٝ ٚتسضٜب ايػذٓا٤ايؿطع ا٭ٍٚ               
 : ايعٌُ يف ايػذٕٛايؿطع ايجاْٞ               
 : ظٜاض٠ ايػذنيايؿطع ايجايح               

 : ا٫داظات ٚؾطٚط املؿُٛيني بٗاايؿطع ايطابع            
 : ايطعا١ٜ اي٬سك١ ٚنطٚضتٗاايؿطع اـاَؼ            
 : ايعكٛبات ايبس١ًٜ ٚنطٚضتٗا ايكا١ْْٝٛايؿطع ايػازؽ            

 :اخلامتة 
 التوصيات: و النتائج 
 :املالحق 
 :املراجع 
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 مقدمة
 

 ،ؾطازٜٚػًو خطٛات٘ بني فُٛع ا٭ ،اٱْػإ نا٥ٔ ادتُاعٞ ٜعٝـ ٜٚتكطف  
ـ  سٛي٘ مبٔ ٜػتأْؼ ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ باجملتُع، ؾٗٛ ـ ٚ ٜعيٝ ِ  ٜتعياٜ  ٜٓيتر  َعٗي

ٍ  ـايتعاٜ ٖصا عٔ  ؾٝهتػيب  ،ٚاملعتكيسات  ايعيازات  يف ٚايجكاؾيات  ،ا٭ؾهياض  يف تبياز
ٔ  عباض٠ تتهٕٛ ؾدكٝت٘، ٚبصيو، َٓ٘ ٜٚهتػبٕٛ ،َِٓٗ ٔ  َيعٜر  عي  خيربات  َي
، َٚئ ٖيصا   ٚعًُٝي١  ،عًُٝي١ ، ٚإْػيا١ْٝ ٚ ،ثكاؾٝي١ ٚ ،ادتُاع١ٝ َتٓٛع١ َٗاضاتٚ

ًٌٝ ٜٓذيٕٛ  إ٫ إٔ ايكا٭خطا٤ ٚا٫مطاؾات، ا٫خت٬ط، ٜٛيس اـري ٚايؿط، ٚؽطز 
ايتكيطؾات ايٓابعي١   ْتٝذي١   ؛ؾِٗ َعطنٕٛ يًٛقٛع ؾٝٗآَٗا، أَا ايػٛاز ا٭ععِ 

نٌ بين آزّ خطا٤ " ٖٚصٙ ٖٞ ايكاعس٠ اييت بٴين عًٝٗا ا٭ثط،، َٔ ٖصا ا٫خت٬ط
ٕٳ ٛٳٸابٴٛ ٝٵطٴ اِيدٳطَٸا٥ٹنيٳ ايتٳٸ  ."ٚٳخٳ

ا ٚع٢ً شيو ؾإٕ عكب سٝا٠ اٱْػيإ ٜتُجيٌ يف ا٫تكياٍ مبئ سٛيي٘ يف ٖيص      
بيٌ إْي٘ وتياز إىل ػسٜيس      ،إىل ايتٓعِٝ، يٝؼ ٖصا ؾشػيب اجملتُع، ٚايصٟ ٜؿتكط 
ٕ  ؛ٚشيو يػطض َكا١َٚ ايػًٛى املػتشسخ ؛َػتُط هلصا ايتٓعِٝ غيًٛى   سٝيح إ

اٱْػييإ َييطتبل بايب٦ٝيي١ احملٝطيي١؛ ْٚعييطّا ملييا قيياضت عًٝيي٘ اؿٝييا٠ َيئ سساثيي١  
ٚشييو يف غطيا٤    ايتٓعيِٝ، يف ٖيصا   اٱْػإ عادي١ إىل إعياز٠ ايٓعيط   َػتُط٠، ؾإٕ 

دسٜس ٜتٓاغب َع املطس١ً اؾسٜس٠، ؾٗٞ ع١ًُٝ تعرب عٔ أقٌ ايتطٛض يف اهلٝانٌ 
 ا٫دتُاع١ٝ.

ٕ عيسّ ٚقيٛع ا٭ؾيطاز يف ا٭خطيا٤ ٚاؾيٓ       أ َٔ ٖيصا املٓطًيل ديا٤ ا٫عتكياز    
 إىل اييسٚاؾع ايييت بػيببٗا   يٝػت ٖٞ ا٭قٌ، إمنا ا٭قٌ ٖٛ يف نٝؿ١ٝ إعاز٠ ايٓعيط  
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ٔ  ػيًيب؛ ٭ديٌ ايتٛقيٌ إىل    ايػيًٛى  اي ٖيصا ؾطاز ٜكسض َٔ ا٭ ا٭غيباب   اؾٓيٛح عي
 ،ٓعييط إىل أخطييا٤ بييين ايبؿييط يف أْٗييا ْٗاٜيي١ املػييايوْامل٪زٜيي١ يييصيو، ٫ٚ ميهيئ إٔ 

إىل امليأٍَٛ َئ   بيٌ ْعتربٖيا َطاسيٌ تطيٛض غيًٛى ايؿيطز        ،ٚبايتايٞ ْٗا١ٜ اؿٝيا٠ 
ٚيتشكٝل ٖصا ايػطض ْط٣ ، وب ايتٛابني ٚوب املتطٗطٜٔ ؾإٕ اهلل تعاىل ايطؾاز؛

 نطٚض٠ َؿاضن١ اؾُٝع يف تًو ايع١ًُٝ.
إٕ ؛ سٝيح  اؾطميي١  تيساعٝات  بياستٛا٤ ٜػاضع اجملتُيع   إٔ ْتطًعٚع٢ً شيو 
 اييت تعطنيت أنجيط َئ غريٖيا يهيػٛط ب٦ٝٝي١،       ؛ ِٖ تًو ايؿ١٦ؾطو١ ايػذٓا٤

تايٞ ا٫مطاف، ٚباي زؾعتِٗ إىل ْٚؿػ١ٝ ،ٚثكاؾ١ٝ ،ٚاقتكاز١ٜ ،ٚظطٚف ادتُاع١ٝ
 ٚادٗٛا ايعكاب ٚغًبت سطٜتِٗ ْتٝذ١ يصيو.

ٚيف ن٤ٛ َا تكسّ ٜتأنس يٓا نطٚض٠ إثياض٠ تػيا٫٩ت سيٍٛ نٝؿٝي١ َٛادٗي١       
، ٚاغيتٓباط ْتيا٥ر إهابٝي١    اييت تٴٛزٹٟ بي٘ إىل ا٫ميطاف   تكطؾات اٱْػإ ايػًب١ٝ
َٚٔ خ٬ٍ ٖيصٙ ايسضاغي١ ايكاْْٛٝي١ مياٍٚ ايعجيٛض عًي٢        ،َٓٗا عرب تًو املٛاد١ٗ

ٜتٓاغب َع  ملا دابات املٓاغب١ يًتػا٫٩ت املططٚس١، ٚبايتايٞ إهاز اؿٌ ا٭ٚؾلاٱ
َٔ ٚايهطزغتاْٞ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم، ٚشيو  ،ٚاقع اجملتُع ايعطاقٞ بكٛض٠ عا١َ

اـاقي١ بهيُإ   ٚاملٛاثٝيل ايسٚيٝي١    ا٫تؿاقٝات :َبشجني، ْتٓاٍٚ يف ا٭ٍٚ خ٬ٍ
اـاقيي١  ايتؿييطٜعاتيًٓعييط يف  ٘ؾٓدككيي :، أَييا املبشييح ايجيياْٞسكييٛم ايػييذٓا٤

املبشجني  ٖصٜٔ، ٚنتِ َٓٗا ا٭مس٢َٚس٣ ايتعاَٗا باملعاٜري  ،ايػذٕٛ يف ايعطامب
 اييت تٛقًٓا إيٝٗا.  ٚايتٛقٝات ،ايٓتا٥رأِٖ  تٓطٟٛ ع٢ً :غامت١
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 املبخح األول  
 

متَيد  ناٌ حكوم الطجياءاخلاصة بطواملواثيل الدولية  االتفاقيات
 وتكطيه :

 
ؾييطع١ٝ زٚيٝيي١ يف اجملييا٫ت اييييت   متجييٌ املٛاثٝييل ٚايعٗييٛز ايسٚيٝيي١ بطَتٗييا   

ٕ َعٝاضٖيا ٖيٛ   إأٚ سهَٛي١ بعٝٓٗيا، بيٌ     ؛تٓعُٗا، ٖٚٞ بايتايٞ ٫ متجٌ ضأٟ زٚي١
َعٝاض ػتُع عًٝ٘ زٍٚ عسٜس٠ يتهٕٛ قٛاعيسٖا ْاؾيص٠ يف فيا٫ت ؽيسّ َكيا       

 اٱْػإ ٚب٬ ؾو قٛض تطنٝعٖا. ؛ سٝح ٜهَٕٛؿرتن١
مت  ىيل اسيرتاّ سكيٛم ايػيذٓا٤ يف امل٪غػيات ايييت      َٚٔ ٖصٙ املٛاثٝيل َيا   

؛ ؾكيس ضنيع اجملتُيع اييسٚيٞ يف ايعسٜيس َئ ا٫تؿاقٝيات ٚاملٛاثٝيل         استذاظِٖ ؾٝٗا
 بكيسض ٚعيسّ ٖيسضٖا ٚا٫ْتكيام َٓٗيا      ،ايسٚي١ٝ ع٢ً سؿغ ٚ نا١ٜ تًو اؿكيٛم 

 .املػتطاع
ٍ ٖٓيياى ايعسٜييس َيئ ا٫تؿاقٝييات ٚاملٛاثٝييل ايسٚيٝيي١، َٓٗييا   ؾؿييٞ ٖييصا اجملييا 

ايكٛاعس ايُٓٛشدٝي١ اييسْٝا ملعاًَي١ ايػيذٓا٤، ٚفُٛعي١ املبياز٨ املتعًكي١ عُاٜي١         
، ا٫ستذيياظ أٚ ايػييذٔؾييدام ايييصٜٔ ٜتعطنييٕٛ ٭ٟ ؾييهٌ َيئ أؾييهاٍ   مجٝييع ا٭

٭سيساخ  ٚاملباز٨ ا٭غاغ١ٝ ملعاًَي١ ايػيذٓا٤، َٚبياز٨ ا٭َيِ املتشيس٠ ملٓيع دٓيٛح ا       
)َباز٨ ضٜاض ايتٛد١ٝٗٝ(، ٚقٛاعس ا٭َِ املتشس٠ ايُٓٛشد١ٝ ايسْٝا ٱزاض٠ ؾ٪ٕٚ 

ايسٚيٝيي١ ؿكييٛم  املٛاثٝييلاملػيي٢ُ بكٛاعييس بييٝذني، ٚغريٖييا َيئ  ،قهييا٤ ا٭سييساخ
 ايػذٓا٤.
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أٖييِ ٚأسييسخ تًييو املٛاثٝييل غييٓشاٍٚ َيئ خيي٬ٍ ٖييصا املبشييح ايتطييطم إىل ٚ
ٖٚيٞ قٛاعيس ا٭َيِ املتشيس٠      ،َباؾيط٠  ٚاملتعًكي١ بسضاغيتٓا ٖيصٙ بكيٛض٠     ،ايسٚي١ٝ

ايكيازض٠   (بكٛاعيس ًْٝػيٕٛ َاْيس٬ٜ   )ايُٓٛشد١ٝ ايسْٝا ملعا١ًَ ايػذٓا٤ املعطٚؾي١  
َهيإ ايرتنٝيع عًي٢ أٖيِ املبياز٨ اييٛاضز٠       ، َٚٔ خ٬هلا ماٍٚ قسض اٱ2015غ١ٓ 
أٚ ايتكٝيس بٗيا يف إقي٬ساتٗا    مٖٛيا،  املؿيطع ايعطاقيٞ   بػ١ٝ تٛدٝي٘ اٖتُياّ    ؛ؾٝٗا
ٜع١ٝ املتعًك١ عكٛم ايػذٓا٤, ْٚتطيطم أٜهيا إىل املبياز٨ ا٭غاغي١ٝ ملعاًَي١      ايتؿط

 :ًبني ايتايٝنياملط َٔ خ٬ٍشيو ٚ، 1990ايػذٓا٤ ايكازض٠ غ١ٓ 
 :ٍٚيُٓٛشد١ٝ ايسْٝا ملعا١ًَ ايػذٓا٤قٛاعس ا٭َِ املتشس٠ ا املطًب ا٭ 

 )قٛاعس ًْٝػٕٛ َاْس٬ٜ(.
 :ْٞ١ً ايػذٓا٤.املباز٨ ا٭غاغ١ٝ ملعاَ املطًب ايجا 

 
 

 املطلب األول
 قواعد األمه املتخدة الينوذجية الدىيا ملعاملة الطجياء

 )قواعد ىيلطوٌ ماىديال(
َي٪متط ا٭َيِ    ايييت اعتُيسٖا  إٕ ايكٛاعس ايُٓٛشد١ٝ ايسْٝا ملعاًَي١ ايػيذٓا٤   

، ٚأقطٖييا اجملًييؼ  1955املتشييس٠ ا٭ٍٚ ملٓييع اؾطمييي١ َٚعاًَيي١ اجملييطَني غيي١ٓ    
أْيي٘ بػييبب   غييري ،1977ٚنييصيو غيي١ٓ   ،1957اعٞ غيي١ٓ ا٫قتكييازٟ ا٫دتُيي 

  ٞ ٚعًيِ   ،ٚايػٝاغي١ اؾٓا٥ٝي١ اؿسٜجي١    ،ايتطٛضات اييت ططأت ع٢ً ايكيإْٛ اييسٚي
يف  65/230يبييت اؾُعٝيي١ ايعاَيي١ يف قطاضٖييا ضقييِ اط ،اٱقيي٬ح زاخييٌ ايػييذٕٛ
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ملٓع اؾطمي١ ٚايعسايي١ اؾٓا٥ٝي١؛ ؾٓي١     عؿط  يف َ٪متطٖا ايجاْٞ 2010زٜػُرب 
اؾطمييي١ ٚايعسايي١ اؾٓا٥ٝيي١ إٔ تٓؿي٧ ؾطٜييل خيربا٤ سهييَٛٞ زٚييٞ َؿتييٛح     َٓيع  

ايعه١ٜٛ يتبازٍ املعًَٛات عئ أؾهيٌ املُاضغيات ٚايتؿيطٜعات ايٛطٓٝي١ ٚايكيإْٛ       
ايسٚيٞ ايػاضٟ ٚعئ تٓكيٝ  قيٝػ١ ايكٛاعيس ايُٓٛشدٝي١ اييسْٝا ملعاًَي١ ايػيذٓا٤         

اعتُييست  ،ٚضز يتهييُٝٓٗا أؾهييٌ املُاضغييات يف فيياٍ عًييِ اٱقيي٬ح، ٚبعييس أخييص  
، ٚمسٝيت  2015زٜػيُرب   17اؾُع١ٝ ايعا١َ ايكيٝػ١ ايٓٗاٜي١ يتًيو ايكٛاعيس يف     

عاََا َئ   27بكٛاعس ًْٝػٕٛ َاْس٬ٜ تهطميا يععِٝ دٓٛب أؾطٜكٝا ايصٟ قه٢ 
 .(1)عُطٙ يف ايػذٕٛ

( قاعس٠ َٛظع١ عًي٢ ديعأٜٔ: خكيل    122ٜتهٕٛ ٖصا املٝجام ايعاملٞ َٔ )
يػيذٓا٤، غيٛا٤ نيإ غيبب سبػيِٗ دٓا٥ٝيَا أٚ َيسَْٝا،        اؾع٤ ا٭ٍٚ: ؾُٝيع ؾ٦يات ا  

 ،"قٛاعيس عاَي١ ايتطبٝيل"   ٚغٛا٤ ناْٛا َٛقٛؾني، أٚ قهَٛني هلصا مساٙ املؿطع 
ٜٚكً  ٖصا اؾع٤ يًتطبٝل ع٢ً إق٬سٝات ا٭سساخ أٜهَا؛ أَا اؾع٤ ايجاْٞ: ؾكس 

 .(2) خكل يًػذٓا٤ احملهَٛني

                                         
( ىيَضٝذ ساجع دق٘ق اإلّسبُ ٗاىسجُ٘ "ٍجَ٘عخ طن٘ك دٗىٞخ ىذق٘ق اإلّسابُ  1) 

ٌ األفاٜ ٍجاابه مةبٍاخ اى،ااذه"     . 141  ص 2004اىَزذااذح  ّٞ٘ٝا٘سك ٗجْٞاا     ٍا

رَ٘ص/ٝ٘ىٞأ ٍااِ  جاو اىذشٝاخ ٗاى،ذاىااخ     18ٗمازىل اىٞاً٘ اىاذٗىٜ ىْيسااُ٘ ٍبّاذٝ      

 ٗاىذَٝقشاؿٞخ  ٍقبىخ ٍْش٘سح عيٚ اىَ٘ةع االىنزشّٜٗ عيٚ اىشاثؾ اىزبىٜ 

www.un.org/ar/events/mandeladay/rules.shtml  

(    ٍب اىجاضء اىضابّٜ فْٞـجاق    85ىغبٝخ  1ْٝـجق عيٞٔ ٍِ اىقبعذح ) األٗه( فبىجضء 2) 

  (.122ىغبٝخ  86عيٞٔ اىق٘اعذ ٍِ )

http://www.un.org/ar/events/mandeladay/rules.shtml
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ؿيهٌ ناَيٌ، ؾإْٗيا غتػياعس يف     ٜٚ٪نس ايبعض أْ٘ إشا طبكت ٖصٙ ايكٛاعيس ب 
     ٍ إىل ؾطقي١ يًتُٓٝي١    ،ؼٌٜٛ ؾرت٠ ايػذٔ َئ ٚقيت نيا٥ع بػيبب املعاْيا٠ ٚاٱش٫

 .(1)تكٛز إىل اٱؾطاز عٔ ايػذني، ا٭َط ايصٟ ٜؿٝس اجملتُع بطَت٘ اييت ايصات١ٝ
غيري إٔ َػيياعس ا٭َيني ايعيياّ يؿي٪ٕٚ سكييٛم اٱْػيإ أنييس إٔ تًيو ايكٛاعييس      

از َيط٠ أخيط٣ إىل ؼػيني يف املػيتكبٌ، إش إٔ ض٥يٝؼ      يٝػت َجايٝي١، ٚغيٛف ؼتي   
اؾُع١ٝ ايعا١َ يًسٚض٠ ايػبعني ) َْٛع يٛنٛتؿيت( أنيس إٔ تًيو ايكٛاعيس تٛقيٌ      
ضغاي١ بػٝط١، ٚيهٓٗا عُٝك١، ٖٚٞ نٕٛ ايػذٓا٤ بؿط ٚيسٚا بهطا١َ، ٚهليِ اؿيل   
ٚإٔ  يف ا٭َٔ ٚ نا١ٜ سكٛم اٱْػإ، ٚإٔ مجٝع ايػذٓا٤ هب إٔ ٜعاًَٛا بأز١َٝ،
 . (2)٫ ٜتعطنٛا إىل ايتعصٜب ٚغريٙ َٔ نطٚب املعا١ًَ ايكاغ١ٝ ٚاي٬ إْػا١ْٝ

( َٛنٛعّا ساٍٚ ٚانيعٖٛا  22ٜٚتهٕٛ اؾع٤ ا٭ٍٚ: َٔ تًو ايكٛاعس ع٢ً )
َعاؾ١ مج١ً َٔ ا٭َيٛض، ٖٚيٞ قياؿ١ يًهبياض َئ ايطدياٍ ٚايٓػيا٤، ؾهي٬ّ عئ          

 . (3)ا٭سساخ 

                                         
ساجاع ة٘اعاذ    اىَسزشابس اىقابّّٜ٘ ىَْةَاخ اى،اا٘ اىذٗىٞاخ      ( ٕزا ٍب ةبىٔ ٝ٘فبه غْٞجبس1)

ٍ،بٍيخ اىسجْبء مَب رجْزٖب األٍاٌ اىَزذاذح  ٍقبىاخ     سٝخٞخ ىَ،بٝٞشبٍبّذٝ  ٍشاج،خ ر

 : ٍْش٘سح عيٚ ٍ٘ةع ٍْةَخ اى،ا٘ اىذٗىٞخ عيٚ اىشاثؾ اىزبىٜ

 www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/05/mandela-

rules-on-prisoner-treatment-adopted-in-landmark-

revision-of-un-standards  .  
 ( اىن ً ه "مٝابُ سَّٞ٘٘فزش" ّشش عيٚ اىشاثؾ اىزبىٜ :2) 

https://news.un.org/ar/story/2015/10/237972 . 

اىاظااو ثااِٞ   –ٍيااابد اىسااجْبء   مداسح –( ٗاىَ٘اػااٞع ٕااٜ " اىَجاابدس األسبسااٞخ    3) 

 –اىضٞاابة ٗىاا٘اصً اىسااشٝش    –اىْةبفااخ اىشخظااٞخ   –االدزجاابص    ٍاابمِ –اىائاابد 
اىقٞا٘د ٗاالّؼااجبؽ   –خااذٍبد اىشعبٝاخ اىظااذٞخ   –اىزَاابسِٝ اىشٝبػاٞخ   –اىـ،ابً  

http://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/05/mandela-rules-on-prisoner-treatment-adopted-in-landmark-revision-of-un-standards
http://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/05/mandela-rules-on-prisoner-treatment-adopted-in-landmark-revision-of-un-standards
http://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/05/mandela-rules-on-prisoner-treatment-adopted-in-landmark-revision-of-un-standards
http://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/05/mandela-rules-on-prisoner-treatment-adopted-in-landmark-revision-of-un-standards
https://news.un.org/ar/story/2015/10/237972
https://news.un.org/ar/story/2015/10/237972
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قيياٚض ض٥ٝػيي١ٝ َٓٗييا؛ "ايػييذٓا٤     أَييا اؾييع٤ ايجيياْٞ: ؾٗييٛ تٓيياٍٚ  ييؼ    
ايػييذٓا٤  –ايػييذٓا٤ شٟٚ اٱعاقيي١ ايصٖٓٝيي١ أٚ املؿييانٌ ايكييش١ٝ      –احملهَٛييٕٛ 

ا٭ؾدام املٛقٛؾٕٛ  –ايػذٓا٤ املسْٕٝٛ  –املٛقٛؾٕٛ أٚ احملتذعٕٚ ضٖٔ احملان١ُ 
 أٚ احملتذعٕٚ بػري ت١ُٗ".

ٚزٕٚ أٟ ٚدا٤ يف املباز٨ ا٭غاغ١ٝ إٔ ٖصٙ ايكٛاعس تطبل بكيٛض٠ سٝازٜي١،   
متٝٝييع ٭ٟ غييبب نييإ َييع ا٭خييص يف ا٫عتبيياض ؾ٦ييات ا٭سييساخ، ٚايٓػييا٤ يف بعييض   
اؿا٫ت، ٚشٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١، ٖٚيٛ َيا ْػيُٝ٘ بيايتُٝٝع ا٫هيابٞ ؿُاٜي١       

( ع٢ً أْ٘: "... َٔ اي٬ظّ 1/2سكٛم ايػذٓا٤، ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ أنست ايكاعس٠ )
ذٓا٤ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١، ٚهيب أ٫  اؽاش تسابري ؿُا١ٜ ٚتععٜع سكٛم ايػ

( 45ٜٓعط إىل تًو ايتسابري ع٢ً أْٗا تسابري تٓطٟٛ ع٢ً متٝٝع"، ؾايكاعس٠ ضقِ )
يف ؾكطتٗا ايجاْٝي١؛ ؼعيط ؾيطض اؿيبؼ ا٫ْؿيطازٟ عًي٢ ايػيذٓا٤ شٟٚ اٱعاقي١         
ايعك١ًٝ أٚ ايبس١ْٝ؛ إشا نإ َئ ؾيإٔ ٖيصٙ ايتيسابري إٔ تي٪زٟ إىل تؿياقِ سيايتِٗ،        

طبل سعط اغتدساّ اؿبؼ ا٫ْؿطازٟ ٚايتسابري املُاث١ً عٓسَا ٜتعًيل ا٭َيط   ٜٚٓ
 بٓػا٤ أٚ أطؿاٍ.

ٚنؿييؿت قٛاعييس ًْٝػييٕٛ َاْييس٬ٜ إٔ ٖييسف عكٛبيي١ اؿييبؼ، ٚغريٖييا َيئ   
تسابري سطَإ ا٭ؾدام َئ سيطٜتِٗ بكيؿ١ أغاغي١ٝ، ٖيٛ ؿُاٜي١ اجملتُيع َئ         
                                                                                        

ٗرضٗٝااذ اىسااجْبء   –ازااٞش اىسااجْبء ٗاىضّاابصِٝ   ر – دٗاد اىزقٞٞااذ  –ٗاىجااضاءاد 

 –اىاذِٝ   –اىنزات   –االرظبه ثبى،بىٌ اىخبسجٜ  –ثبىَ،يٍ٘بد ٗرقذٌَٖٝ ىيشنبٗٙ 

ٍ٘ظاا٘ اىساجِ    -ّقاو اىساجْبء   –اىزذقٞقابد   – اإلخـبساد –داظ ٍزبع اىسجْبء 

عَيٞاابد اىزازااٞش اىذاخيٞااخ ٗاىخبسجٞااخ" ىيَضٝااذ ساجااع ة٘اعااذ ّٞيسااُ٘ ٍبّااذٝ     –

 جٞخ اىذّٞب ىَ،بٍيخ اىسجْبء.اىَْ٘ر
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إىل ؼكٝل ٖيصا ا٭َيط إ٫ إشا   اؾطمي١ ٚاؿس َٔ سا٫ت َعاٚز٠ اٱدطاّ، ٫ٚ غبٌٝ 
اغتدسَت ؾرت٠ اؿبؼ يًٛقٍٛ إىل أقكي٢ َيس٣ َػيتطاع؛ يهيُإ إعياز٠ إزَياز       
أٚي٦و ا٭ؾدام يف اجملتُيع بعيس إطي٬م غيطاسِٗ؛ عٝيح ٜتُهٓيٕٛ َئ ايعيٝـ         

(؛ ؾاهليسف إشٕ ٖيٛ   4/1َعتُسٜٔ ع٢ً أْؿػِٗ يف ظٌ اسرتاّ ايكيإْٛ )ايكاعيس٠   
ْ٘ يف نٌ ا٭سٛاٍ ٚيف ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ ٖيٛ ؾيطز   إق٬ح اؾاْٞ ٚيٝؼ َعاقبت٘؛ ٭

يف اجملتُييع هييب تأًٖٝيي٘، ٚإقيي٬س٘؛ يٝهييٕٛ ؾييطزّا ْاؾعييّا يف اجملتُييع بعييس إطيي٬م  
 غطاس٘، ٖٚٛ َا أنست عًٝ٘ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ْؿؼ ايكاعس٠.

ٚع٢ً شيو ٜٓبػٞ ع٢ً إزاض٠ ايػذٕٛ ايػعٞ إىل تكًٝل ايؿيٛاضم بيني سٝيا٠    
، ٖٚييٞ ؾييٛاضم َيئ ؾييأْٗا إٔ تٗييبل عييؼ املػيي٪ٚي١ٝ يييس٣ ايػييذٔ ٚاؿٝييا٠ اؿييط٠

 (.5ايػذٓا٤ أٚ با٫سرتاّ ايٛادب يهطاَتِٗ ايبؿط١ٜ )قاعس٠ 
ٚؼسز قٛاعس َاْس٬ٜ عس٠ َعياٜري يتكيٓٝـ ايػيذٓا٤ عًي٢ أغياؽ اؾيٓؼ       
ٚايعُط ٚغذٌ غٛابكِٗ، ٚا٭غيباب ايكاْْٛٝي١ ٫ستذياظِٖ َٚتطًبيات َعياًَتِٗ،      

ٓػا٤، ٚنصيو عئ ا٭سيساخ، ٜٚؿكيٌ املٛقٛؾيٕٛ عئ      ؾايطداٍ هب ؾكًِٗ عٔ اي
 .(1)احملهَٛني، ٚاملػذْٛني بػبب ايسٜٕٛ عٔ ايصٜٔ غذٓٛا ٭غباب دٓا١ٝ٥

 ،ضبطييت ايكٛاعييس ايُٓٛشدٝيي١ ايييسْٝا ملعاًَيي١ ايػييذٓا٤ إطعيياّ ايػييذٓا٤يكيس  ٚ
طٚض٠ تييٛؾري نييٚخييسَات ايطعاٜيي١ ايكييش١ٝ، ٚأنييست عًيي٢   ،ٚايتُيياضٜٔ ايطٜانيي١ٝ
ٚؽكيٝل غياع١ َٜٛٝي١ يًطٜاني١ يف اهليٛا٤       ،ملا٤ ايكا  يًؿطبٚدبات ايطعاّ ٚا

ٚتتييٛىل ايسٚييي١ َػيي٪ٚي١ٝ تييٛؾري   ،ٚتييٛؾري املعييسات اي٬ظَيي١ هلييصا ايػييطض  ،ايطًييل
                                         

( ٍِ اىق٘اعاذ اىَْ٘رجٞاخ اىاذّٞب ىَ،بٍياخ اىساجْبء "ة٘اعاذ       11( ساجع اىقبعذح سةٌ )1) 

 ٍبّذٝ ".  
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ٞ  ،ايطعاٜيي١ ايكييش١ٝ يًػييذٓا٤ فاْيياَ   ،ٚزٕٚ متٝٝييع عًيي٢ أغيياؽ ٚنييعِٗ ايكيياْْٛ
ايٓػيا٤  ٚنصيو بايٓػيب١ يػيذٕٛ    ،ٚدػسَٜا ٚتطاع٢ يف شيو ظطٚف املعاقني عكًّٝا

ٚيف غبٌٝ ؼكٝل أؾهٌ اـسَات ٚايع٬دات ايطب١ٝ ميٓع إيػا٤  ،يف سا٫ت اي٫ٛز٠
 .(1)ػاًٖٗا َٔ قبٌ اٱزاض٠، أٚ ايكطاضات ايطب١ٝ

ْٚعاؾي١ ايػيذٔ    ،ٚول يًطبٝب أٚ ٦ٖٝي١ ايكيش١ ايعَُٛٝي١ تؿتيٝـ ايػيصا٤     
٬َبيؼ  ٚايتسؾ٦ي١ ٚاٱنيا٠٤ ٚايتٜٗٛي١ ْٚعاؾي١      ،ٚساي١ املطاؾل ايكش١ٝ ،ٚايػذٓا٤
ٚهل٦ٝي١  َٚس٣ ايتكٝيس بايكٛاعيس املتعًكي١ بايرتبٝي١ ايبسْٝي١ ٚايطٜاني١ٝ،        ،ايػذٓا٤
 ( .35تكسِٜ املؿٛض٠ إىل َسٜط ايػذٔ يتشػني َا غبل)ايكاعس٠ ضقِ  ايكش١

ّ     ا ٚتتهئُ غيًط١   َئ   ؛ٱزاض٠ اٱقي٬س١ٝ اؿؿياظ عًي٢ ا٫ْهيباط ٚايٓعيا
ٚؼكٝييل سٝييا٠  ،أَييإٚتػييٝري ؾيي٪ٕٚ اٱقيي٬س١ٝ ب ،أدييٌ نييُإ غيي١َ٬ ايٓييع٤٫
ؿيطٚع١ٝ املدايؿيات ٚايعكٛبيات    مبٖيصا ا٭َيط    ، ٜٚيطتبل فتُع١ٝ دٝس٠ ايتٓعِٝ

ؾهي٬ عئ شييو ٜٓبػيٞ َطاعيا٠       ،(37-36ٚايػًط١ املدتك١ بؿطنيٗا )ايكاعيس٠   
َبيياز٨ اٱْكيياف ٚغيي١َ٬ اٱدييطا٤ات ايكاْْٛٝيي١، ٚيف غييبٌٝ ؼكٝييل ٖييصا ا٭َييط    

٤ات اييت تؿطض ع٢ً أغاغٗا )ايكاعس٠ ٚاؾعا ،ٜتطًب ٚدٛز تٓاغب بني املدايؿات
39.) 

ٚأنست قٛاعس َاْس٬ٜ عًي٢ نيطٚض٠ تيٛؾري نيُاْات عٓيس ؾيطض اؾيعا٤ات        
َع تٛؾري نيُاْات   ،ايتأزٜب١ٝ، َٓٗا ؾطض ايعكٛب١ بعس إدطا٤ ايتشكٝكات اي٬ظ١َ

 (.41ايسؾاع ٚسل ايطعٔ نس تًو ايكطاضات )ايكاعس٠ 
                                         

( ٍاِ اىق٘اعاذ اىَْ٘رجٞاخ اىاذّٞب     27-25-24-23-22( ىيَضٝذ ساجع اىق٘اعذ سةٌ ) 1) 

 ىَ،بٍيخ اىسجْبء.
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كيٌ اؾيعا٤ات ايتأزٜبٝي١ إىل سيس     هٛظ بيأٟ سياٍ َئ ا٭سيٛاٍ إٔ ت    ٫   نُا 
ايتعصٜب، ٚيف غبٌٝ ؼكٝل ٖصا املبتػ٢ ؼعط قٛاعس َاْس٬ٜ اؿبؼ ا٫ْؿيطازٟ  
غري قسز٠ امليس٠ أٚ املطيٍٛ أٚ سيبؼ ايػيذني يف ظْعاْي١ َعًُي١ أٚ َهيا٠٤ زٕٚ        
اْكطياع، أٚ تكًٝييٌ ايطعيياّ أٚ َٝياٙ ايؿييطب، ٚنييصيو وعيط ايعكيياب اؾُيياعٞ، ٫ٚ    

٭ؾهاٍ إٔ تػتدسّ أزٚات تكٝٝس اؿط١ٜ نعكٛب١ تأزٜبٝي١، أٚ  هٛظ بأٟ ؾهٌ َٔ ا
 (.43َٓعِٗ ا٫تكاٍ بأغطِٖ )ايكاعس٠ 

ا٫تكاٍ بايعامل اـاضدٞ ٖٞ إسس٣ اؾٛاْب اؾٖٛط١ٜ اييت أنست عًٝٗيا  إٕ 
أٚ  ،املطاغيي١ً ايهتابٝيي١، ٚشيييو بطييطم عسٜييس٠ َٓٗييا  ،قٛاعييس َاْييس٬ٜ ايُٓٛشدٝيي١

بؿييطط املطاقبيي١ ايهييطٚض١ٜ، أٚ ايعٜيياضات، أٚ    ٚغييا٥ٌ ا٫تكيياٍ ا٭خييط٣ املتييٛؾط٠  
أٚ َا ٜػي٢ُ بياـ٠ًٛ ايؿيطع١ٝ بؿيطط اؿؿياظ عًي٢ ايػي١َ٬         ،ايعٜاضات ايعٚد١ٝ

 (.58ٚقٕٛ ايهطا١َ )ايكاعس٠ 
َٚطانع ا٫ستذاظ ؾًِ تٌُٗ قٛاعيس   ،أَا غكٛم ٚنع ا٭داْب يف ايػذٕٛ

َٶ ،َاْس٬ٜ ٖصا ا٭َط ؾشٝازٜي١  ، بٗيصا ا٭َيط  ا نبريّا بٌ ع٢ً عهؼ شيو أٚيت اٖتُا
َٚييا ٚضزت ؾٝٗييا َيئ سكييٛم تٓطبييل عًيي٢ مجٝييع املييٛاطٓني      ،قٛاعييس َاْييس٬ٜ 

ٜٴ ،ٚا٭داْب ٜؿُْٗٛٗيا، ٜٚػيُ     ١ٺػٳًًُؼ ايػذٓا٤ زٕٚ إبطا٤ بٹبٳٚعٓس تٛدٝ٘ ايت١ُٗ 
 ،أٚ عئ ططٜيل املػياعس٠ ايكاْْٛٝي١     ،يًػذني ا٭دٓيب بايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ؾدكيٝاّ 

  ٚ ٌ َع تٛؾري َرتدِ ؾيؿٟٛ نيـ٤ ز ٜٚيعٚز ايػيذني ا٭ديٓيب مبعًَٛيات      ،ٕ َكابي
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 ،ٚإشا نيإ ايػيذني ٫ ٜؿٗيِ أٜيّا َئ ٖيصٙ ايًػيات        بًػات ؾا٥ع١،َرتمج١ َٚهتٛب١ 
 .(1)ؾٝٓبػٞ َػاعست٘ برتمج١ املعًَٛات ؾؿّٜٛا

يًػييذني ا٭دييٓيب قييسضّا َعكيي٫ّٛ َيئ ايتػيي٬ٝٗت ي٬تكيياٍ بيياملُجًني  ٜٚييٛؾط
ايصٜٔ يٝؼ هلا ممجًٕٛ أَا ٚ ،ٜٓتُٕٛ إيٝٗاايسبًَٛاغٝني ٚايكٓكًٝني يًسٚي١ اييت 

ِ زبًَٛاغٕٝٛ أٚ قٓكًٝني يف ايبًس ٚاي٬د٦ٕٛ ٚعيسميٛ اؾٓػي١ٝ   تػي٬ٝٗت   ، ؾًيٗ
  ِ أٚ أٜيي١  ،مماثًي١ ي٬تكيياٍ باملُجييٌ ايسبًَٛاغييٞ يًسٚيي١ املهًؿيي١ بطعاٜيي١ َكيياؿٗ

تهييييٕٛ َُٗتٗييييا  ناٜيييي١ َجييييٌ ٖيييي٪٤٫     ، ٚاييييييتأٚ زٚيٝيييي١ ،غييييًط١ ٚطٓٝيييي١ 
 (.62ا٭ؾدام)ايكاعس٠ 

أنيست قٛاعيس    ،ٚعٓسَا ٜعتٓيل ا٭ديٓيب زٜاْي١ كتًؿي١ عئ بكٝي١ ايػيذٓا٤       
أٚ ممجيٌ زٜيين َ٪ٖيٌ هليصٙ املُٗي١ بؿيطط        ،َاْس٬ٜ عًي٢ نيطٚض٠ تيٛؾري ٚاعيغ    

ٚناْت ايعطٚف تػُ  ب٘، ٚإشا مل تتشكل ايؿطٚط  َٔ ايػذٓا٤،ٚدٛز عسز ناف 
 (.66-65ؾً٘ اؿل يف مماضغ١ ؾعاضٙ ايس١ٜٝٓ ) ايكاعس٠ ٠، املصنٛض

أَييا غكييٛم إزاض٠ ايػييذٔ َٚٛظؿٝٗييا ؾكييس أنييست قٛاعييس َاْييس٬ٜ عًيي٢      
اٱزاض٠  ٚنصيو تكيّٛ نطٚض٠ اْتكا٤ املٛظؿني ع٢ً اخت٬ف زضداتِٗ بهٌ عٓا١ٜ، 

ايرتنٝع ع٢ً تعًُِٝٗ ٚتسضٜبِٗ ٚتأًِٖٝٗ ٚإزخاهلِ بكيٛض٠ َػيتُط٠ يف زٚضات   ب
،  ِٗ املٗٓٝيي١بػٝيي١ تطغييٝذ ٚؼػييني َعيياضؾِٗ ٚقييسضات   ؛تسضٜبٝيي١ أثٓييا٤ اـسَيي١ 

َعطؾيي١ ايتؿييطٜعات املتعًكيي١ بايػيذٕٛ، ٚسكييٛم املييٛظؿني ٚايتعاَيياتِٗ،  يتٛغيٝع  

                                         
 ( .61 -55 – 41( ىيَضٝذ ساجع ة٘اعذ ّٞيسُ٘ ٍبّذٝ   سةبً )1) 
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-74ٚاؿؿاظ ع٢ً ا٭َٔ ٚايػ١َ٬، ٚايتيسضٜب عًي٢ اٱغيعاؾات ا٭ٚيٝي١ )ايكاعيس٠      
75-76.) 
ٗاَِٗ عًي٢  مب ايكٝاّيف مجٝع ا٭ٚقات  ٜٚتعني ع٢ً مجٝع َٛظؿٞ ايػذٕٛ 

 (.77َٚٛنع اسرتاَِٗ )ايكاعس٠  ،٤مٛ هعٌ َِٓٗ قس٠ٚ طٝب١ يًػذٓا
ٍٚ ايػيذٔ ؾكيس أنيست قٛاعيس َاْيس٬ٜ عًي٢       ٪أَا ؾُٝا ىل َيسٜط أٚ َػي   
َئ سٝيح طباعي٘ ٚنؿا٤تي٘      ،طٚض٠ تٛؾط قسض ٚافٺ َٔ ا٭١ًٖٝ يف َسٜط ايػذٔن

عٔ  ٚقت٘ يف ايػذٔ، ؾه٬ّ َع تهطٜؼ َععِاٱزاض١ٜ ٚتسضٜب٘ املٓاغب ٚخربت٘، 
 (.80-79َععِ ايػذٓا٤)ايكاعس٠  ٜؿُٗٗاقسضت٘ ع٢ً تهًِ يػ١ 

أَييا غكييٛم غييذٕٛ ايٓػييا٤ ؾٝٓبػييٞ إٔ ٜييساض َيئ قبييٌ َٛظؿيي١ َػيي٦ٛي١،  
 (.81ٚاؿطاغ١ تهٕٛ َٔ اختكام َٛظؿات ايػذٔ َٔ ايٓػا٤ سكطّا)ايكاعس٠ 

أَا بايٓػب١ يًُشهَٛني ٚايصٟ ضنع عًٝ٘ اؾع٤ ايجاْٞ َٔ قٛاعيس ًْٝػيٕٛ    
ٚنٝؿٝي١ عيٛز٠ ايػيذني إىل     ،ٝيصٟ يًعكٛبي١  َاْس٬ٜ، ؾٗٛ عباض٠ عٔ ايتؿطٜيس ايتٓؿ 

سان١ٓ اجملتُع نؿطز قا  َجُط، ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٜتٛقـ ٖصا ا٭َط ع٢ً دٗيٛز  
ٚب١٦ٝ  ،َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ ،ٚعا٥ًت٘ ،َؿرتن١ َا بني إزاض٠ ايػذٔ ٚايػذني

 ايػذني ا٫دتُاع١ٝ.
يهيطٚض١ٜ  ٚيف غبٌٝ ؼكٝل َا شنط تتطًب قٛاعس َاْس٬ٜ اؽاش ايتيسابري ا 

 تهُٔ يًػذني عٛز٠ تسضه١ٝ إىل اؿٝا٠ يف اجملتُع. ي ؛قبٌ اْتٗا٤ َس٠ ايعكٛب١
 ،بيٌ ضغيِ آيٝيات يتشكٝكٗيا     ،إٔ تًو ايكٛاعس مل ؼيسز اهليسف أٚ ايػاٜي١    غري

     ٘ أٚ يف  ،ٚشيو َٔ خ٬ٍ ْعاّ ميٗس ٱط٬م غيطاح ايػيذني ٜٓؿيص يف ايػيذٔ ْؿػي
س٘ ؼت ا٫ختبياض َيع إخهياع٘    أٚ َٔ خ٬ٍ إط٬م غطا ،َ٪غػ١ أخط٣ ١ُ٥٬َ
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يهطب َٔ اٱؾطاف ٚايطقاب١ ٫ تت٫ٛٙ ايؿطط١، ٜٚؿتٌُ ع٢ً َػاعس٠ ادتُاع١ٝ 
  .(1)ؾعاي١

ٚتؿاضى يف ع١ًُٝ ايتُٗٝس يطعا١ٜ ٫سك١ َٓعُات اجملتُيع امليسْٞ املديتل    
ملػييياعس٠ ٚتأٖٝيييٌ نيييٛازض َٚيييٛظؿٞ ايػيييذٕٛ، ٜٚعييياِْٚٗ يف شييييو ايبييياسجٕٛ      

ِ ٚتٓشكط َٗ ،ا٫دتُاعٕٝٛ يف تكٜٛي١ ع٬قي١ ايػيذني بأغيطت٘ ٚباملٓعُيات       ُيتٗ
ٖييصا ا٭َييط ٜتطًييب َيئ إزاض٠ ايػييذٔ ٚبايتعييإٚ َييع     ٚا٫دتُاعٝيي١ ٚؼػييٝٓٗا،  

ٚعٛز٠ ايػذني  ،َٓعُات اجملتُع املسْٞ تكٓٝـ ايػذٓا٤ يتػٌٗٝ ع١ًُٝ اٱق٬ح
ٜػيٌٗ ؼكٝيل ٖيصا     ٚمميا يًُذتُع نعٓكط ْاؾع يصات٘ ٚ٭غطت٘ ٚاجملتُيع نيصيو،   

 .(2)َع اخت٬ف ؾ٦ات ايػذٓا٤ ٚسذِ ايػذٕٛ ،٢ اختٝاض َتطًبات ا٭َٔاملبتػ
متٗٝسّا ملطس١ً ايطعا١ٜ اي٬سك١ يًػذني بعس اْتٗا٤ َيس٠   ٜعس َا غبل شنطٙ

٦ٝييات اهلعكٛبتيي٘، ٚبايتييايٞ ٫ ٜٓتٗييٞ ٚادييب اجملتُييع عٓييس ٖييصا اؿييس، بييٌ عًيي٢  
سطٜتي٘ ضعاٜي١    غيرتز اًػيذني اييصٟ   تكيسّ ي كازض٠ عًي٢ إٔ  اياق١ اـه١َٝٛ أٚ اؿ

 ،ْادع١ بعس إط٬م غيطاس٘، بٗيسف ؽؿٝيـ سيس٠ َٛاقيـ ايعيسا٤ ايعؿٜٛي١ نيسٙ        
  .(3)ٚتػُ  بإعاز٠ تأًٖٝ٘ يًعٛز٠ إىل اجملتُع
ٖيٞ َطاسيٌ دع٥ٝي١ يعًُٝي١ ايطعاٜي١      إمنيا  إٕ َا غًـ َٔ َباز٨ تٛد١ٝٗٝ 

٭ُٖٝتٗيا ٚنيطٚضتٗا    َٓؿكي٬ّ  اي٬سك١، اييت خككت هليا قٛاعيس َاْيس٬ٜ ؾطعياّ    
ٖٚيٞ ٫ تبيسأ يف أٚاخيط َطاسيٌ تٓؿٝيص ايعكٛبي١ نُيا ؾٗيِ          ،ايػذني إظا٤تُع يًُذ

                                         
 ( .87( ىيَضٝذ ساجع ة٘اعذ ّٞيسُ٘ ٍبّذٝ  )1) 

 ( .89-88( ىيَضٝذ ساجع ة٘اعذ ّٞيسُ٘ ٍبّذٝ   سةبً )2) 

 ( .90( ىيَضٝذ ساجع ة٘اعذ ّٞيسُ٘ ٍبّذٝ   سةبً )3) 
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بٌ ضغِ ٬َقٗا بهٌ زق١ قٛاعس َاْس٬ٜ بأْٗا تبسأ َٓيص بساٜي١ تٓؿٝيص     ،ايبعض
 ٘ يف شييو  ٜٚػياعسٙ   ،ايعكٛب١، ٚاهلسف َٓٗا ؼػني ٚتك١ٜٛ ع٬ق١ ايػذني بأغيطت

 (.108-107-106أٚ خاق١ خاضز ايػذٔ )ايكاعس٠  ،أؾدام ٦ٖٝٚات سه١َٝٛ
إٔ ا٭دٗيع٠ املؿياض إيٝٗيا تتيابع أَيٛض ايػيذني َٓيص         ٜٚعٗط َٔ ٖصٙ ايكٛاعس

٘     ٚستي٢  ،زخٛي٘ ايػذٔ ؿيرت٠  ايخاقي١ خي٬ٍ    ،خطٚدي٘ ٚتيأَني َتطًبيات عٝؿي
اييت تًٞ َباؾط٠ إط٬م غطاس٘، ٚعًٝ٘ ؾٗٞ عًُٝي١ زٜٓاَٝهٝي١ طًٜٛي١ تتؿاعيٌ     

 ذٓا٤.ؾٝٗا مجٝع ايعٓاقط املؿاضن١ يف ع١ًُٝ إق٬ح ايػ
ٜعترب ايعٌُ أٚ تسضٜب ايػذني ٚتأًٖٝ٘ ع٢ً ١َٓٗ َع١ٓٝ ٖٛ ايٛد٘ ا٭خط ٚ

ٚأنييست قٛاعييس ، داْييب ؼػييني غييًٛن٘ َيئ إليياح عًُٝيي١ ايطعاٜيي١ اي٬سكيي١ إىل 
َاْييس٬ٜ عًيي٢ نييطٚض٠ إتاسيي١ ؾطقيي١ ايعُييٌ ؾُٝييع ايػييذٓا٤ سػييب َيي٪٬ٖتِٗ   

ٝؼ شا طبٝعيي١ ٚييي ،َٓتذييّا ايعُييٌ ٚيٝيياقتِٗ ايبسْٝيي١ ٚايعكًٝيي١، بؿييطط إٔ ٜهييٕٛ
 .(1)أٚ ملٓؿع١ ؾدك١ٝ ،أٚ اغتعباز١ٜ ،َ٪مل١
زاخٌ ايػذٔ ٖسؾ٘ تأَني عٝؿ٘ بهػب ؾيطٜـ   ايػذٓا٤ نباض ايػٔعٌُ إٕ 

بعس إط٬م غطاس٘، أَا بايٓػب١ يًؿباب ؾٝٓبػٞ تسضٜبِٗ ع٢ً ١َٓٗ ْاؾع١، يهئ  
َٚتطًبيات إزاض٠ ايػيذٔ ٚا٫ْهيباط     ،نٌ شيو هب إٔ ٜتُؿ٢ َع ضغب١ ايػذني

 (.98)ايكاعس٠ ؾٝ٘
ٚأنست قٛاعس َاْيس٬ٜ عًي٢ نيطٚض٠ إٔ ٜيٓعِ ايعُيٌ ٚططا٥كي٘ يف ايػيذٔ        

بػٝي١ إعيساز    ؛َهإ َٔ ا٭عُاٍ املُاث١ً خاضز ايػذٔع٢ً مٛ ٜكرتب ب٘ بكسض اٱ

                                         
 ( .97-96( ىيَضٝذ ساجع ة٘اعذ ّٞيسُ٘ ٍبّذٝ   سةبً )1) 
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إٔ ايعٌُ يف ايػذٔ يٝؼ اهلسف َٓ٘ ضب  غري ايػذٓا٤ يًعطٚف امل١ٝٓٗ ايطبٝع١ٝ، 
 (.99م غطاس٘ )ايكاعس٠ بكسض تأٌٖٝ ايػذني ملا بعس إط٬ ،َايٞ

ىهع عٌُ ايػذٓا٤ َٚا ٜرتتب عٓ٘ َٔ آثياض ْٚتيا٥ر يهاؾي١ ايهيُاْات     نُا 
تُتع بٗا ايعُاٍ ا٭سطاض َٔ ْعاّ ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ ٚغياعات ايعُيٌ   ٜاييت 

ؾه٬ّ عٔ نطٚض٠ اغتُطاض ايعُاٍ املػذْٛني يف بطافِٗ ايتع١ًُٝٝ  ،ٚأٜاّ ايطاس١
 .(1)١ٝ ٚايتسضٜب١ٝ ٚايتأًٖٝ

أَييا غكييٛم ا٭دييط ؾكييس ٚظعييت قٛاعييس َاْييس٬ٜ ٖييصا ا٭َييط ٚؾييل ا٭غييؼ 
 ايتاي١ٝ:
َٴ -1  ـ.كٹٓٵٜهاؾأ ايػذٓا٤ ع٢ً عًُِٗ ٚؾكّا يٓعاّ أدٛض 

عًي٢ ا٭قيٌ َئ     هب إٔ ٜػُ  ايٓعياّ يًػيذٓا٤ بيإٔ ٜػيتدسَٛا ديع٤ٶ      -2
  ٞ آخيط   ٚإٔ ٜطغيًٛا ديع٤ٶ   ،أدطِٖ يف ؾطا٤ أؾٝا٤ َطخل بٗا ٫غيتعُاهلِ ايؿدكي

 إىل أغطِٖ.َٓ٘ 

اٱزاض٠ ؾع٤ َٔ ا٭ديط عٝيح    استذاظهب إٔ ٜٓل ايٓعاّ أٜهّا ع٢ً  -3
 (.103إط٬م غطاس٘ )ايكاعس٠  عٓسٜؿهٌ نػبّا َسخطّا ٜتِ تػًُٝ٘ يًػذني 

   ِ  ؛بيٌ ٚنيع يي٘ سيس أزْي٢ َئ ايهيٛابل        ،مل تػؿٌ قٛاعيس َاْيس٬ٜ ايتعًيٝ
٢ً ا٫غتؿاز٠ َٓ٘، عٝح تتدص تطتٝبات ملٛاق١ً تعًِٝ مجٝع ايػذٓا٤ ايكازضٜٔ ع

ٜٚهيٕٛ ايتعًيِٝ َتٓاغيكّا َيع ْعياّ       ،غري أْ٘ إيعاَٞ بايٓػب١ يٮَيٝني ٚا٭سيساخ  

                                         
 ( .102-101سةبً )( ىيَضٝذ ساجع ة٘اعذ ّٞيسُ٘ ٍبّذٝ   1) 
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بٗسف َٛاق١ً ايسضاغ١ بعيس إطي٬م غيطاسِٗ زٕٚ عٓيا٤ )ايكاعيس٠       ؛ايتعًِٝ ايعاّ
104.) 

َٶيي  ػييذٓا٤ املعيياقني شٖٓٝييّا أٚ ايييصٜٔ  ايا خاقييّا بأٚيييت قٛاعييس َاْييس٬ٜ اٖتُا
اييصٜٔ ْتذيت    :ا٭ٚىلٚقػُِٗ إىل ث٬ث١ ؾ٦يات:   ،ك١ًٜٝعإْٛ َٔ َؿانٌ قش١ٝ ع

إقييابتِٗ ايؿييسٜس٠ إىل َػييا٥ًتِٗ دٓا٥ٝييّا، ٚإشا انتؿييؿت سييايتِٗ ٫سكييّا ؾييإِْٗ      
   ٔ  :ايؿ٦يي١ ايجاْٝيي١أَييا  ،ٜٓكًييٕٛ إىل َطاؾييل يًكييش١ ايعكًٝيي١ يف أقييطب ٚقييت ممهيي

املكييابني َيئ غييري َييا شنييط ؾييإِْٗ ٜٛنييعٕٛ ؼييت املطاقبيي١ ٚايعيي٬ز يف َطاؾييل    
ٞٸك١ ؼت إؾطاف َتدك ايؿ٦ي١ ايجايجي١   أَيا   ،ايطعا١ٜ ايكش١ٝ املي٪ًٖني  َتدكك
ايػذٓا٤ ايصٜٔ ٜعإْٛ َئ أَيطاض عكًٝي١ ؾتيٛؾط هليِ زٚا٥يط ايطعاٜي١         :ٚا٭خري٠

  .(1)ايكش١ٝ ايع٬ز املٓاغب
بييٌ قييسَت نييُاْات ع٬دٝيي١  ،مل تكييـ قٛاعييس َاْييس٬ٜ عٓييس ٖييصا اؿييس ٚ

ٚشيييو عٓييس  ،س إطيي٬م قييطاسِٗستيي٢ بعيي ،يًػييذٓا٤ املكييابني بييأَطاض ْؿػيي١ٝ 
 ( .110ايهطٚض٠ ٚبا٫تؿام َع ا٭دٗع٠ املدتك١ )ايكاعس٠ 

                                         
 ( .109( ىيَضٝذ ساجع ة٘اعذ ّٞيسُ٘ ٍبّذٝ   سةبً )1) 
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 املطلب الجاىي
 املبادئ األضاضية ملعاملة الطجياء

 

اعتُييست املبيياز٨ ا٭غاغيي١ٝ ملعاًَيي١ ايػييذٓا٤ بكييطاض اؾُعٝيي١ ايعاَيي١ يٮَييِ  
٢ ايعساي١ ، ٚاهلسف َٓٗا ٖٛ إنؿا٤ طابع إْػاْٞ ع1990ًزٜػُرب  14املتشس٠ يف 
ٚع٢ً  نا١ٜ سكٛم اٱْػيإ، ٚضبيل ٚانيعٖٛا بيني ايتدطيٝل ايكيا         ،اؾٓا١ٝ٥

 ٚٚنع غٝاغ١ غ١ًُٝ ملٓع اؾطمي١ َٚهاؾشتٗا. ،يًت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ
اييٛاضز٠ يف ايكٛاعيس    ا٭غيؼ سٚضٖا َيع  بَٔ داْب آخط تتهاٌَ تًو املباز٨ 
إ َعّا يف إظايي١ ايعكبيات أَياّ غٝاغيات     ايُٓٛشد١ٝ ايسْٝا ملعا١ًَ ايػذٓا٤، ٚتػاُٖ

 ٚؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥. ،َٓع اؾطمي١
تٓاٚييت   ،إٕ املباز٨ ا٭غاغ١ٝ ملعا١ًَ ايػذٓا٤ قػُت إىل إسيس٣ عؿيط٠ ؾكيط٠   

مت بيٌ   ،إىل تؿاقيٌٝ ٚآيٝيات تٓؿٝصٜي١ يتشكٝيل شييو     تتعطض ٚمل  ،املباز٨ ايعا١َ
اؿيس ا٭زْي٢ َئ    ٜي٤٬ّ  ٚمبيا   اتٗيا، نٌ زٚيي١ سػيب قيسضتٗا ٚإَهاْ    ٗاتطنٗا يتهع

 سكٛم َعا١ًَ ايػذٓا٤.
ػب قطا٤تٓا يتًو املباز٨ ٚدسْا أْٗيا َكػي١ُ إىل ثي٬خ قياٚض أغاغي١ٝ:      عٚ

 :ٚاحملييٛض ايجايييح ٚا٭خييري   ،اـييسَات :ٚايجيياْٞ ،سكييٛم ايػييذٓا٤  :احملييٛض ا٭ٍٚ
 اط زاخٌ ايػذٔ.با٫ْه

ؾكطتٗيا ا٭ٚىل إٔ   ٚيف ،ؾكس اٖتُيت املبياز٨ ا٭غاغي١ٝ يف قيسض تًيو ايٛثٝكي١      
تهييٕٛ َعاًَيي١ ايػييذٓا٤ عًيي٢ أغيياؽ اسييرتاّ نييطاَتِٗ املتأقيي١ً ٚقُٝييتِٗ نبؿييط، 

(، 2بٌ ػُعِٗ اٱْػيا١ْٝ )ايؿكيط٠    ،ع بني ايػذٓا٤ ٭ٟ غبب نإٝٵُٳٚبايتايٞ ٫ تٴ
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ٚاملباز٨ ايجكاؾ١ٝ  ،٪نس املباز٨ ا٭غاغ١ٝ ع٢ً اسرتاّ املعتكسات ايس١ٜٝٓتَٚع ٖصا 
 (.3يؿكط٠ ؾُٝع ايػذٓا٤ )ا

ت٪نييس املبيياز٨ ا٭غاغيي١ٝ يف ايؿكييط٠ ايتاغييع١ عًيي٢ نييطٚض٠    ٚيف شات ايػييٝام
سكٍٛ ايػذٓا٤ ع٢ً اـسَات ايكش١ٝ املتٛؾط٠ يف ايبًيس زٕٚ متٝٝيع عًي٢ أغياؽ     

 .ٚنعِٗ ايكاْْٛٞ
ٚت٪نس املباز٨ ا٭غاغ١ٝ ع٢ً إٔ غيًب سطٜي١ ايػيذني ايػيطض َٓي٘ ؼكٝيل       

 :ايػاٜي١ ايجاْٝي١  أَيا  ، ١ٜ اجملتُع َٔ اؾطميي١ ٖٛ  نا :ا٭ٍٚ؛ غاٜتني ٫ ثايح هلُا
ٖٞ إمنا٤ ؾدك١ٝ ايػيذني يتكيٌ إىل سيس ايٓؿيع بأغيطت٘ ٚبياجملتُع بعيس إطي٬م         

ٚشيو عٔ ططٜل إؾطان٘ يف ا٭ْؿط١ ايجكاؾ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚت١٦ٝٗ ايعطٚف  ،غطاس٘
اييت متهٔ ايػذٓا٤ َٔ ا٫نط٬ع بعٌُ َؿٝس َيأدٛض ٜٝػيط إعياز٠ انيطاطِٗ يف     

ا ع٢ً َا غيًـ ت٪نيس املبياز٨ ا٭غاغي١ٝ عًي٢ نيطٚض٠ ايعُيٌ        عٌُ، ٚاغتٓازٶغٛم اي
ات١ٝ ٱعاز٠ إزَاز ايػذٓا٤ املطًل غطاسِٗ يف اجملتُيع يف ظيٌ   ٛيت١٦ٝٗ ايعطٚف امل

ٚبايتعإٚ َع امل٪غػيات ا٫دتُاعٝي١ َٚٓعُيات اجملتُيع      ،أسػٔ ايعطٚف املُه١ٓ
  .(1)املسْٞ 

ٚنعت املباز٨ ا٭غاغ١ٝ فُٛع١ أَا غكٛم ا٫ْهباط زاخٌ ايػذٔ ؾكس 
ٖٚيٞ   ٔ،ٗا بايكٝٛز ايهيطٚض١ٜ ايييت تكتهيٝٗا عًُٝي١ ايػيذ     تأغؼ دٖٛط١ٜ اغتًٗ

ٚمبا وؿيغ نطاَي١ ايػيذني نبؿيط      ،يًُشاؾع١ ع٢ً ا٭َٔ ٚايٓعاّ زاخٌ ايػذٕٛ
ٚتؿذع املباز٨ ا٭غاغ١ٝ ايسٍٚ ع٢ً إيػا٤ عكٛب١ اؿيبؼ ا٫ْؿيطازٟ    ،ٚزٕٚ متٝٝع

                                         
( ٍااِ 10-8-6-4( ٗاالساازْزبط جاابء ّزٞجااخ اىز٘افااق اىَ٘جاا٘د ثااِٞ اىاقااشاد )1) 

 ىَ،بٍيخ اىسجْبء . األسبسٞخاىَجبدس 
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ٍ ا ٚيف غيبٌٝ ؼكٝيل ٖيصا ا٭َيط     ؿس َئ اغيتدساَٗ  اأٚ   ١ايسٚيٝي  اتاجملتُعي  تبيص
ٚعًٝ٘ ؾإٕ إيػا٤ اؿيبؼ ا٫ْؿيطازٟ ٖيٛ املبيسأ ا٭غاغيٞ ييس٣ اجملتُيع         ،(1)دٗٛزٖا
 ا ٚعٓس ايهطٚض٠ ؿني تٛؾري َتطًبات سعطٙ ْٗا٥ّٝا. اغتجٓا٤ٶ، ٜٚعس بكا٤ٙ ايسٚيٞ

عييس ٚؽييتِ املبيياز٨ ا٭غاغيي١ٝ قٛاعييسٖا بهييطٚض٠ تطبٝييل َييا غييًـ َيئ قٛا
ٚعئ   ،ٚبعٝسّا عٔ املػا٥ٌ ايؿدك١ٝ ٚايصاتٝي١  ،ايٛاضز٠ يف تًو ايٛثٝك١ بهٌ ػطز

 ،ٚعًٝ٘ ْط٣ إٔ تًو املباز٨ ق١ًًٝ َٔ سٝح عسز ؾكطاتٗيا  ،ايتُٝٝع ٭ٟ غبب نإ
يتشػني  ؛ايتعاّ ايسٍٚ ميهٔ ع٢ً أغاغٗا بٓا٤إ٫ أْٗا متجٌ ا٭غؼ اؾٖٛط١ٜ اييت 

 .قٛاْٝٓٗاأٚناع ايػذٕٛ ٚإق٬ح 

                                         
 اىسجْبء. ىَ،بٍيخسبسٞخ ( ٍِ اىَجبدس األ7-5( ساجع اىاقشاد ) 1) 
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 املبخح الجاىي
 

 الطجوٌ يف العساماخلاصة ب التػسيعات
 ميَا األمسىومدى التصامَا باملعايري 

 
 متٗٝس ٚتكػِٝ:

٫ ؾو إٔ ايكٛاْني ٚاملٛاثٝيل ايسٚيٝي١ تتُتيع بايؿيطع١ٝ ايسٚيٝي١ أنجيط َئ        
ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ، يهٔ ضغِ شيو ساٚييت ايعسٜيس َئ اييسٍٚ ٚبٓػيب كتًؿي١       

 ،٢ ؿكيٛم اٱْػيإ اييٛاضز٠ يف املٛاثٝيل ٚايكيهٛى ايسٚيٝي١      ايتكٝس باملعاٜري ايؿهيً 
ٚشيو عٓس تؿطٜعٗا يًكٛاْني ايٛط١ٝٓ، غٛا٤ تعًل ٖيصا ا٭َيط بعُيّٛ ايكيٛاْني أٚ     

 املتعًك١ بهٝؿ١ٝ َعا١ًَ ايػذٓا٤ ٚنُاْات سكٛقِٗ.اـاق١ ايكٛاْني 
ٚبايتيايٞ   ،ايعطام غٛا٤ نُٓطكي١ دػطاؾٝي١ أٚ نسٚيي١ هليا عطاقي١ ٚتياضٜذ      إٕ 

 ،يتذطب١ يف تٓعِٝ اجملتُع ٚؾل قٛاعس قا١ْْٝٛ تطدع إىل ظَٔ قٛاْني  نٛضابٞا
؛ م.ّ  1790ايصٟ سهِ قاْْٛ٘ ب٬ز َا بني ايٓٗيطٜٔ ٚبايتشسٜيس يف بابيٌ غي١ٓ     

ايييت أقيبشت تطاثيّا    ٚ ،يصا ؾإٕ يًعيطام بٓٝي١ ؼتٝي١ ديسٜط٠ با٫ٖتُياّ ٚايرتقيس      
 قتٓا اؿايٞ.ٚست٢  ب٘ ٣قاّْْٛٝا َٚطدعّا يف ايٛقت ْؿػ٘ يٝكتس

ٖٚٓا ٜجٛض ايتػا٩ٍ سٍٛ َس٣  نا١ٜ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ ؿكيٛم ايػيذٓا٤   
ّ املؿطع ايعطاقٞ باملعياٜري ايسٚيٝي١ اـاقي١ بٗيصٙ     ايتعا؟  ٚاىل أٟ سس  َٚعاًَتِٗ
 ؟  ايؿ١٦
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يتبٝإ َا غًـ َٔ أؾهاض ٚتػا٫٩ت غٓكػيِ ٖيصا املبشيح إىل ثي٬خ َطاييب      
 ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

 ايهُاْات ايسغتٛض١ٜ ؿكٛم ايػذٓا٤ يف ايعطام.: ا٭ٍٚ املطًب 
 ْْٞبص٠ عٔ أِٖ ايكٛاْني املتعًك١ بايػذٕٛ يف ايعطام: املطًب ايجا. 
 سكٛم ايػذٓا٤ يف ايكٛاْني ايٓاؾص٠يحاملطًب ايجا :. 

 

 
 املطلب األول

 الطناىات الدضتوزية حلكوم الطجياء يف العسام
١ ايسغيتٛض يف ايتؿيطٜعات ايٛطٓٝي١    باز٨ شٟ بيسأ ٜٓبػيٞ إٔ ْعيطف إٔ َهاْي    

ترتبييع يف قُتٗييا، ٚتأنٝييسّا عًيي٢ شيييو هييعّ املؿييطع ايعطاقييٞ يف ايسغييتٛض اؿييايٞ    
ٜٴعس ٖيصا ايسغيتٛض    :ع٢ً أْ٘ 2005ايكازض غ١ٓ  ايكيإْٛ   – 2005زغيتٛض   –"

ٚبايتيايٞ   ،ا٭مس٢ ٚا٭ع٢ً يف ايعطام ٜٚهٕٛ ًَعَّا يف أما٥٘ ناؾ١ ٚبسٕٚ اغتجٓا٤"
ٜٴعيس بياط٬ّ نيٌ ْيل ٜيطز يف       ،غٔ قإْٛ ٜتعاضض َيع ٖيصا ايسغيتٛض   " ٫ هٛظ  ٚ

 .(1)أٚ أٟ ْل قاْْٛٞ آخط ٜتعاضض َع٘" ،زغاتري ا٭قايِٝ
أَييا ؾُٝييا ىييل َٛقييع املعاٖييسات ٚا٫تؿاقٝييات ايسٚيٝيي١ اـاقيي١ عكييٛم       
ايٓاؾيص، ليس    2005يف ايعطام ٚؾكا ٭سهاّ زغتٛض َٚٓٗا سكٛم ايػذٓا٤ ،اٱْػإ

صٙ ا٫تؿاقٝات ٚاملعاٖسات يف سس شاتٗا ق١ُٝ زغيتٛض١ٜ ًَعَي١، ٖٚيصا    أْ٘ يٝػت هل
 ( َٔ ايسغتٛض اؿايٞ. أ13/٫ّٜٚته  َٔ خ٬ٍ ْل املاز٠ )

                                         
 ( ٍْٔ.13اىْبفز ٗثبىخظ٘ص اىَبدح ) 2005اةٜ ىسْخ ( ساجع اىذسز٘س اى،ش1) 
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ات، ٚاملعاٖييسات ايسٚيٝيي١ املعٓٝيي١ عكييٛم  ٝييٕ ا٫تؿاقإعًيي٢ شيييو ؾيي  ٚتطتٝبييّا
ّ اٱْػإ ٚسطٜات٘، تعترب بعيس املٛاؾكي١ عًي٢     ثيِ ايتكيسٜل عًٝٗيا    ، إيٝٗيا  ا٫ْهيُا

مبجابي١   -( َئ ايسغيتٛض  129ٚشييو عُي٬ّ باملياز٠ )    - ْؿطٖا باؾطٜيس٠ ايطمسٝي١  ٚ
قإْٛ َٔ ايكٛاْني ايكازض٠ عٔ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ، ٚبايتايٞ تعيس ْكٛقيٗا َئ    

غييٛا٤  ،ايٓاؾييص٠ أَيياّ مجٝييع ايػييًطات يف ايسٚييي١   ، ايٓكييٛم ايكاْْٛٝيي١ اؿانُيي١  
ٓاقهٗا َع َباز٨ ايسغتٛض أٚ ايكها١ٝ٥، بؿطط عسّ ت ، أٚ ايتٓؿٝص١ٜ ،ايتؿطٜع١ٝ

، ايٓاؾص 2005( َٔ زغتٛض /ثاّْٝا13ملا ْكت عًٝ٘ املاز٠ ) ٚأسهاَ٘، ٚشيو طبكّا
ٚبايتايٞ اػ٘ املؿطع ايسغتٛضٟ ايعطاقٞ إىل اعتباض ا٫تؿاقٝات ٚاملعاٖسات ايسٚي١ٝ 

 .املها١ْ اييت تتُتع بٗا ايكٛاْنيأٟ  ؛أز٢ْ َطتب١ َٔ ايسغتٛض
 ،َٚعاٜري َعياًَتِٗ يف ايسغياتري ايعطاقٝي١    ،ٛم ايػذٓا٤أَا ؾُٝا ىل نُإ سك

نيُاْات َتعًكي١ عكيٛم     ؛ ا٭ٚىل:ؾٝٓبػٞ ايتؿطقي١ بيني ْيٛعني َئ ايهيُاْات     
ٚنيُاْات ؽيل زغيتٛض١ٜ     ايجاْٝي١: ا٭ؾدام ايصٜٔ ٖيِ يف ْيعاع َيع ايكيإْٛ،     

 قٛاْني ايػذٕٛ ٚاٱق٬سٝات.
عيِ ايسغياتري ايعطاقٝي١    ؾبايٓػب١ يًٓٛع ا٭ٍٚ َٔ ايهُاْات أنست عًٝٗيا َع 

-1968 -1964َييطٚضَا بسغييياتري   ،1925بسغييتٛض "ايكييإْٛ ا٭غاغييٞ"     بييس٤ٶ 
اْتٗيا٤ٶ   ،2004إىل قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ يًُطسًي١ ا٫ْتكايٝي١ يػي١ٓ     ٚق٫ّٛ ،1970
 .2005اؿايٞ ايكازض غ١ٓ بايسغتٛض 

 ٚثٝكيي١ زغييتٛض١ٜ ، ٖٚييٛ أٍٚ 1925ؾكييس أنييس املؿييطع ايعطاقييٞ يف زغييتٛض   
٘  يًسٚييي١ ٕ    :ايعطاقٝيي١ أْيي ٚإٕ  ،"٫ ؾييطم بييني ايعييطاقٝني يف اؿكييٛم أَيياّ ايكيياْٛ

ٕ  ، اختًؿٛا يف ايك١َٝٛ ٚايسٜٔ ٚايًػ١" "اؿطٜي١ ايؿدكي١ٝ َكي١ْٛ     :ٚأنيس أٜهيّا أ
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ؾُٝع غهإ ايعطام... ٫ٚ هٛظ ايكبض ع٢ً أسسِٖ أٚ تٛقٝؿ٘ أٚ َعاقبت٘... إ٫ 
  .(1)مبكته٢ ايكإْٛ، أَا ايتعصٜب ... ممٓٛع بتاتّا"

"٫ دطمي١ ٫ٚ  :ؾكس أنس ع٢ً أْ٘ ،امل٪قت 1963أَا غكٛم زغتٛض غ١ٓ 
٫ٚ عكياب إ٫ عًي٢ ا٭ؾعياٍ اي٬سكي١ يكيسٚض ايكيإْٛ        ،عكٛب١ إ٫ بٓا٤ ع٢ً قإْٛ

"٫ هييٛظ  :ٚبايتييايٞ "،"ايعكٛبيي١ ؾدكيي١ٝ :ٚأنييس أٜهييّا إٔ "،ايييصٟ ٜييٓل عًٝٗييا 
ٚأنيس املؿيطع   ، ٚؾل ايكإْٛ" ايكبض ع٢ً أسس أٚ تٛقٝؿ٘ أٚ سبػ٘ أٚ تؿتٝؿ٘ إ٫

َٔ يي٘  تي٪ٻ "املتِٗ بط٨ ست٢ تجبت إزاْت٘ يف قان١ُ قا١ْْٝٛ : ايسغتٛضٟ ع٢ً إٔ
ٚوهيط إٜيصا٤    ،ًُُاضغ١ سل ايسؾاع أقاي١ أٚ بايٛنايي١ يؾٝٗا ايهُاْات ايهطٚض١ٜ 
ٚنئُ املؿيطع ايسغيتٛضٟ يهيٌ َيتِٗ يف دٓاٜي١ َئ        ، املتِٗ دػُاّْٝا أٚ ْؿػيّٝا" 

 1970ٚ 1968ٚبايكييٛض٠ ْؿػييٗا نييُٓت زغيياتري "، (2)ٛاؾكتييٜ٘ييساؾع عٓيي٘ ٚمب
تًييو اؿكييٛم، إ٫ إٔ َييا ميٝييع ٖييصٙ ا٭خييري٠ يف أْٗييا نييُٓت يًؿييعب     ، "2004ٚ

ايعطاقييٞ ايتُتييع بيياؿكٛم املٓكييٛم عًٝٗييا يف املعاٖييسات ٚا٫تؿاقٝييات ايسٚيٝيي١      
ٖا اييت أٚ اْهِ إيٝٗا أٚ غري ،ٚغريٖا َٔ ٚثا٥ل ايكإْٛ ايسٚيٞ اييت ٚقعٗا ايعطام

غيري ايعيطاقٝني يف زاخيٌ    امليٛاطٓني  تعس ًَع١َ ي٘ ٚؾكّا يًكإْٛ ايسٚيٞ، ٜٚتُتع 
     ِ ، ٚبايتيايٞ تعتيرب   (3)ايعطام بهٌ اؿكٛم اٱْػيا١ْٝ ايييت ٫ تتعياضض َيع ٚنيعٗ

املؿييطع ايسغييتٛضٟ ايعطاقييٞ باػيياٙ ايتكٝييس ايتيياّ بييايكٛاْني   اْكًيي١ ْٛعٝيي١ خطٗيي

                                         
 ( ٍْٔ.7-6اىَبدح ) 1925( ساجع اىذسز٘س اى،شاةٜ ىسْخ 1) 

-23-22-21-20ٗثبىخظاا٘ص اىَاا٘اد ) 1963( ساجااع اىذسااز٘س اى،شاةااٜ ىسااْخ  2) 

24.ٍْٔ ) 

 .2004( ٍِ ةبُّ٘ مداسح اىذٗىخ ىيَشديخ االّزقبىٞخ ىسْخ 23( ساجع اىَبدح )3) 
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باػياٙ   ٜع ٖيصٙ اـطي٠ٛ ْٚعتربٖيا تكيسَاّ    ايسٚي١ٝ ايها١َٓ يًشكيٛم، ٚعًٝي٘ ْؿيا   
 سكٛم اٱْػإ عَُّٛا ٚبهآَٗا سكٛم ايػذٓا٤ املٛاطٓني َِٓٗ ٚا٭داْب.

ْك١ً ْٛع١ٝ باػاٙ تكٓني أؾهٌ  2005ٜعترب قسٚض ايسغتٛض اؿايٞ يػ١ٓ 
املبيياز٨ ايييٛاضز٠ يف املٛاثٝييل ايسٚيٝيي١، ٚغاقيي١ املٛاثٝييل املتعًكيي١ عكييٛم اٱْػييإ  

ٚ  ٚخكييل ايبيياب    :( عًيي٢ أ14ٕعتييرب يف َازتيي٘ ) اايجيياْٞ يًشكييٛم ٚاؿطٜييات، 
ٚأٜهيّا: " يهيٌ ؾيطز اؿيل يف     ، "ايعطاقٕٝٛ َتػإٚٚ أَاّ ايكإْٛ زٕٚ متٝٝيع..." 

اؿٝا٠ ٚا٭َٔ ٚاؿط١ٜ ٫ٚ هٛظ اؿطَإ َئ ٖيصٙ اؿكيٛم أٚ تكٝٝيسٖا إ٫ ٚؾكيّا      
 (.15يًكإْٛ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً قطاض قازض َٔ د١ٗ قها١ٝ٥")ّ

( عًي٢ مجًي١ َئ ايهيٛابل املتعًكي١      19ملؿيطع ايسغيتٛضٟ يف املياز٠ )   ٚأنس ا
بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ َٚٓيع اؾطميي١، إش أنيس يف ايؿكيط٠ ايجاْٝي١ أْي٘: "٫ دطميي١ ٫ٚ        
عكٛبيي١ إ٫ بييٓل، ٫ٚ عكٛبيي١ إ٫ عًيي٢ ايؿعييٌ ايييصٟ ٜعييسٙ ايكييإْٛ ٚقييت اقرتاؾيي٘  

       ٚ قييت اضتهيياب  دطمييي١، ٫ٚ هييٛظ تطبٝييل عكٛبيي١ أؾييس َيئ ايعكٛبيي١ ايٓاؾييص٠ 
اؾطمي١"، ٚأنس يف ايؿكط٠ ايطابع١ ع٢ً سل ايسؾاع ٚاعتربٙ سكّا َكسغّا، َٚهؿ٫ّٛ 
يف مجٝع َطاسٌ ايتشكٝل ٚاحملان١ُ، ٚتٓسب احمله١ُ قاَّٝا يًسؾاع ملٔ ييٝؼ يي٘   
قاّ ٜساؾع عٓ٘ ٚشيو ع٢ً ْؿك١ ايسٚي١، ٚإٔ يهٌ ؾطز اؿل يف إٔ ٜعاٌَ َعا١ًَ 

ا١ٝ٥ ٚاٱزاض١ٜ)ايؿكط٠ غازغّا(، ٚإٔ ايعكٛب١ ؾدك١ٝ، ٫ٚ عازي١ يف اٱدطا٤ات ايكه
 (.11-8ٜػطٟ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ بأثط ضدعٞ إ٫ إشا نإ أقً  يًُتِٗ )ايؿكطتني 
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( َبسأ أخط َٔ 19ٚقسّ يٓا املؿطع ايسغتٛضٟ يف ايؿكط٠ ا٭خري٠ َٔ املاز٠ )
ل خ٬ٍ َس٠ املباز٨ ايسغتٛض١ٜ، ٚشيو بعطض أٚضام ايتشكٝل ع٢ً ايكانٞ املدت

٫ تتذاٚظ أضبٕع ٚعؿطٜٔ غاع١ َٔ سني ايكبض ع٢ً املتِٗ، ٫ٚ هٛظ متسٜسٖا إ٫ 
 .ٚيصات املس٠َط٠ ٚاسس٠ 

أَا بايٓػب١ يًهُا١ْ ايجا١ْٝ ٚٱغٓاز ايسغتٛض يتؿيطٜعات ٚقيٛاْني ايػيذٕٛ    
ايٓاؾيص يف تٓعيِٝ ٖيصا     2005ٚاٱق٬سٝات ؾكس أؾطز املؿطع ايعطاقٞ يف زغتٛض 

خكيل  إش . -شييو َئ بيني زغياتري ايسٚيي١ ايعطاقٝي١ بؿرتاتٗيا املدتًؿي١        ٚ - ،ا٭َط
إش سعييط اؿذييع يف ، (19َيئ امليياز٠ ) (عؿييط )ايجاْٝيي١املؿييطع ايسغييتٛضٟ ايؿكييط٠ 

٘    ،ٚدا٤ ايٓل َطًكّا ،ايؿكط٠ )أ( َٓٗا  ،ٚاملطًل بطبٝع١ اؿاٍ هيطٟ عًي٢ إط٬قي
 ٖٚييٛ ايؿيياٖس يف ٚدييا٤ت يف ايؿكييط٠ )ب(  ،ٚعًٝيي٘ ٫ هييٛظ اؿذييع بكييٛض٠ َطًكيي١

"٫ هٛظ اؿبؼ أٚ ايتٛقٝـ يف غري ا٭َانٔ املدكك١  ، ْٚل ع٢ً أْ٘:َٛنٛعٓا
يصيو ٚؾكّا يكٛاْني ايػذٕٛ املؿُٛي١ بايطعا١ٜ ايكيش١ٝ ٚا٫دتُاعٝي١ ٚاـانيع١    

 يػًطات ايسٚي١".
املؿيطع ايسغيتٛضٟ ايكيٛاْني املتعًكي١ بايػيذٕٛ       أٚىلمليا غيبل ؾكيس     ٚاغتٓازّا
ض اٚبايتييايٞ أقييب  تٓعييِٝ نييٌ َييا ٜتعًييل بٗييصا املٛنييٛع يف أطيي ،بػطييا٤ زغييتٛضٟ

املبيياز٨ ايييٛاضز٠ يف ايسغييتٛض. ٚٚنييع يف غييبٌٝ شيييو أضبعيي١ نييٛابل عٓييس قييسٚض 
 قإْٛ خام بايػذٓا٤ ٖٚٞ:

 ٫ هٛظ اؿبؼ أٚ ايتٛقٝـ يف غري ا٭َانٔ املدكك١ يصيو. -1

هب إٔ ٜهئُ قيإْٛ ايػيذٕٛ ايطعاٜي١ ايكيش١ٝ يًػيذٓا٤ احملهَٛيٕٛ         -2
 َٓٗا ٚاملٛقٛؾني.
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 ٜٓبػٞ إٔ ٜهُٔ ايكإْٛ املصنٛض ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ يًػذٓا٤ بؿ٦تٝ٘. -3

هب إٔ تهٕٛ ا٭َيانٔ املدككي١ يًػيذٓا٤ خانيع١ يػيًطات ايسٚيي١ ٫        -4
 يػًطات ا٭سعاب ٚايطٛا٥ـ ٚا٭عطام.

ٚعًٝيي٘ ْطايييب املؿييطع ايعطاقييٞ بػيئ قييإْٛ خييام مب٪غػييات اٱقيي٬ح أٚ  
ْعطّا يهيٕٛ   ؛2005تؿل َع املباز٨ ايٛاضز٠ يف زغتٛض تٓػذِ ٚت ؛ عٝحايػذٕٛ

بؿإٔ امل٪غػ١ ايعاَي١   1981( يػ١ٓ 104ايكإْٛ اؿايٞ ايٓاؾص قس قسض بطقِ )
ضغييِ ايتعييس٬ٜت ايٛاغييع١ عًٝيي٘ إ٫ أْيي٘ وتيياز إىل تػييٝري ٚ ،يٲقيي٬ح ا٫دتُيياعٞ
ٚ    يف ايسغتٛض اؿايٞ. اييت ٚضزتيتتٛاؾل َباز٥٘ َع  مئ  ٖٚٛ َيا سيسخ بايؿعيٌ 

( 14بكسز إعساز ٖصا ايبشيح، إش قيسض قيإْٛ إقي٬ح ايٓيع٤٫ ٚامليٛزعني ضقيِ )       
2018يػ١ٓ 

(1) . 
( يٲقييي٬ح 1أَيييا غكيييٛم إقًيييِٝ نطزغيييتإ ايعيييطام ؾيييإٕ ْعييياّ ضقيييِ )

ٖييٛ املعُييٍٛ بيي٘ يف ايٛقييت اؿانييط ٚضغييِ سساثتيي٘      2008ا٫دتُيياعٞ يػيي١ٓ  
دتُيياعٞ اؿييايٞ يف ٚقييسٚضٙ بعييس ايسغييتٛض اؿييايٞ إ٫ إٔ َ٪غػييات اٱقيي٬ح ا٫  

ٜتٛاؾل َع املعاٜري ٚاملبياز٨ اييٛاضز٠ يف ايسغيتٛض     ،اٱقًِٝ ؼتاز يكإْٛ خام بٗا
 ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ املتعًك١ عكٛم ايػذٓا٤ ٚاحملتذعٜٔ. ،اؿايٞ

                                         
 . 2018رَ٘ص  16( فٜ 4499شش فٜ جشٝذح اى٘ةبئع اى،شاةٞخ فٜ اى،ذد )ّٗ( 1) 
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 املطلب الجاىي

 ىبرة عً أٍه الكواىني املتعلكة بالطجوٌ يف العسام

 

ايربٜطياْٞ نيإ ؼهُي٘ ايسٚيي١     قبٌ إٔ ٜكع ايعطام ؼت غيٝطط٠ ا٫سيت٬ٍ   
، 1876ٚتػطٟ عًٝ٘ أسهاّ ايكيإْٛ ا٭غاغيٞ ايعجُياْٞ ايكيازض غي١ٓ       ،ايعجُا١ْٝ

َٚٔ بٝٓٗا ايكٛاْني ٚا٭ْعُي١ املتعًكي١    ،ٚقٛاْٝٓٗا بطبٝع١ اؿاٍ ْاؾص٠ يف ايعطام
ٚبكيٞ ْاؾيصّا    ،1858ٚنإ أخطٖا قإْٛ اؾعا٤ ايعجُاْٞ ايكيازض غي١ٓ    ،بايػذٕٛ

ت٢ ْٗا١ٜ اؿهيِ ايعجُياْٞ يٝكيع ؼيت غيٝطط٠ ا٫سيت٬ٍ ايربٜطياْٞ        يف ايعطام س
ٚبسأت ؽيطز  ، 1920ٚقٛاْٝٓٗا إىل إٔ مت تؿهٌٝ اؿه١َٛ ايٛط١ٝٓ امل٪قت١ غ١ٓ 

َ٪غػييات ايسٚييي١ ؾيي٦ٝا ؾؿيي٦ّٝا َيئ ؼييت غييٝطط٠ ا٫سييت٬ٍ ايربٜطيياْٞ، ٚقييسض   
ا٭خيط٣   يتأتٞ بعسٙ ايكيٛاْني  ،1924بايؿعٌ أٍٚ قإْٛ يًػذٕٛ يف ايعطام غ١ٓ 

 املٓع١ُ يًػذٕٛ تباعّا .
ٜعتيرب ْكًي١ ْٛعٝي١ َئ سٝيح ايٓعياّ       ، 2003بٝس إٔ غكٛط ايٓعاّ غ١ٓ 

ايكاْْٛٞ املتبيع يف عُيّٛ ايعيطام، ٚؼيٍٛ ايعيطام َئ زٚيي١ َطنعٜي١ إىل زٚيي١ ٫          
ٖٚٛ َا أنيس   ،َطنع١ٜ ؾٝسضاي١ٝ َه١ْٛ َٔ اؿه١َٛ ا٫ؼاز١ٜ ٚأقايِٝ ٚقاؾعات

ٚنييصيو ايسغييتٛض  ،2004ٚييي١ يًُطسًيي١ ا٫ْتكايٝيي١ يػيي١ٓ  عًٝيي٘ قييإْٛ إزاض٠ ايس
 بٗا؛ َٔ سل ا٭قايِٝ إقساض ايتؿطٜعات اـاق١ ؾإْ٘، ٚعًٝ٘ 2005اؿايٞ يػ١ٓ 

بؿطط عسّ كايؿ١ تًو  ،يتٓعِٝ فٌُ ؾ٪ٕٚ اٱقًِٝ عٔ ططٜل بطملإ اٱقًِٝ
 ايتؿطٜعات املباز٨ ايٛاضز٠ يف ايسغتٛض ايٓاؾص. 

ٕ ي٘ اؿيل يف  إؾ ،ٕ ايعطام اٱقًِٝ ايٛسٝس ست٢ اٯٕٚباعتباض إقًِٝ نطزغتا
 إقساض ايكٛاْني املٓع١ُ جملٌُ َؿاقٌ ايب١ٝٓ امل٪غػات١ٝ َٚٔ نُٓٗا ايػذٕٛ.
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تطيطم إىل أٖيِ   َٜئ خي٬ٍ ٖيصا املطًيب إٔ     ٚع٢ً شيو ؾإٕ ايباسيح وياٍٚ   
َٚئ ثيِ   ايٓعياّ املطنيعٟ،   خ٬ٍ سهُٗا بايتؿطٜعات ايكازض٠ يف ايسٚي١ ايعطاق١ٝ 

ٚزٚض ايػييًط١ ايتؿييطٜع١ٝ يف إقًييِٝ  ،طييطم إىل َطسًيي١ اي٬َطنعٜيي١ ايتؿييطٜع١ْٝت
نطزغتإ ايعطام يف تٓعِٝ ؾي٪ٕٚ ايػيذٕٛ ٚسكيٛم ايػيذٓا٤ يف تؿيطٜع َػيتكٌ       

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: عٔ اؿه١َٛ ا٫ؼاز١ٜ، ٖٚصا َا غٓتٓاٚي٘ يف ايؿطعني ايتايٝني
 

 يف الدولة العساقية املسنصية:  الفسع األول
ا ْتشسخ عٔ ايػذٕٛ ٚسكيٛم ايػيذٓا٤ ؾإْٓيا ْتشيسخ عئ َٓعَٛي١       عٓسَ

، ٚعًٝ٘ ؾي٬ ٜهؿيٞ   تكّٛ نٌ َٓٗا ع٢ً إمتاّ َٗاّ ٚعٌُ ا٭خطتؿطٜع١ٝ َتها١ًَ 
ايتططم يًذٗات ا٭خط٣ املػا١ُٖ ٚاملؿاضن١ زٕٚ اؿسٜح ٖٓا عٔ قٛاْني ايػذٕٛ 

ٝيي١، ٚبايتييايٞ يف إليياح ٚتؿطٜييس تٓؿٝييصٟ ملبيياز٨ ٚاضز٠ يف قييٛاْني ايػييذٕٛ ايعطاق
ٖٓاى دٗات غاُٖت ٚتػاِٖ عرب تؿطٜعاتٗا يف إلاح ٖيصا املطًيب، ْٚٛني  ٖيصا     

 ا٭َط عٓسَا ٜأتٞ ايسٚض.
أٍٚ قإْٛ ٜٓعِ أَٛض ايػذٕٛ ٚايػذٓا٤  1924ٜعترب قإْٛ ايػذٕٛ يػ١ٓ 

آشاض 18( يف 169يف ايسٚييي١ ايعطاقٝيي١، ٚقييس ْؿييط يف ايٛقييا٥ع ايعطاقٝيي١ ايعييسز )     
ٚعًٝ٘ ؾكس أيػ٢ قإْٛ ، ع٢ً  ؼ ٚعؿطٜٔ ؾكط٠ قا١ْْٝٛست٣ٛ قس ا، 1924ٚ

مجٝع ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ املتعًكي١ بايػيذٕٛ ايػيابك١ عًي٢      1924ايػذٕٛ يػ١ٓ 
 .(1)ٖصا ايكإْٛ

                                         
 .1924( ٍِ ةبُّ٘ اىسجُ٘ ىسْخ 23( ساجع اىاقشح )1) 
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ؾيإٕ تطبٝيل ايكيإْٛ قيا٥ِ عًي٢      ٚطاملا إٔ ايسٚي١ ناْيت َطنعٜي١ يف سٝٓٗيا    
 ٥ك٘ مبا ٜأتٞ:. ٚميهٔ ؼسٜس أِٖ خكا(1)مجٝع ايػذٕٛ ايعطاق١ٝ ب٬ اغتجٓا٤

مل ٜعطف املؿطع ايػذٔ، يهٔ املبني َٔ املباز٨ اييٛاضز٠ يف ايكيإْٛ أْي٘     .1
َهإ ٜٛزع ؾٝ٘ مجٝيع ايػيذٓا٤ غيٛا٤ نيإ نيبريّا أٚ سيسثّا، ٚغيٛا٤ نيإ ضدي٬ّ أٚ          

 ٠، أٚ نإ قهَّٛا عهِ قها٥ٞ بات أٚ َٛقٛؾّا.أَطا

 ايساخ١ًٝ.أساٍ تبع١ٝ ا٭َٛض املتعًك١ بايػذٕٛ ٚاٱق٬سٝات يٛظاض٠  .2

ٜعتييرب َيئ ايكييٛاْني املتعًكيي١ بييإزاض٠ ايػييذٕٛ ٚيييٝؼ بييرباَر ايتأٖٝييٌ   .3
 ٚإق٬ح ايػذٓا٤.

 .(2)يكس ٚضز يف ايكإْٛ بعض أغايٝب ايتؿطٜس ايتٓؿٝصٟ يًعكٛب١ .4
ضغِ عسّ دس١ٜ املؿطع يف تكٓٝـ ايػذٓا٤ إ٫ أْ٘ أيعّ ٚظٜط ايساخ١ًٝ  .5

ع٢ً ٖصٙ  ٚتطبل ،ٔ ككٛق١ٚسبؼ املعاقني شّٖٓٝا يف أَان ،بتؿطٜل املػذْٛني
باغتؿاض٠ املسٜط ايعاّ يًكيش١   اـاق١ اييت ٜهعٗا ٚظٜط ايساخ١ًٝ  ا٭سهاّ ا٭خري٠

                                         
 ( ٍِ اىقبُّ٘ .1( ساجع اىاقشح )1) 

ٛ ( ٍِ اىقبُّ٘ مُ ىَذٝش اىسجُ٘ 8( مر  مذ اىَششع اى،شاةٜ فٜ اىاقشح )2)   ٗىَامٍ٘س

خاٞش. ٗ مذ  ٝؼاب  فاٜ اىاقاشح      ٗخ ٍشاةت ٗظٞا مىٚٝشف،٘ا اىَسجُ٘   ُاىسجُ٘ 

 اٟرٞاخ اىزبىٞخ ٝسزذق اىَسجِّ٘ٞ ٍِ غٞش اىزِٝ سجْ٘ا ىاذُٝ٘ ٍذّٞاخ اىزخاٞؼابد    

 -ا ٍااِ ٕاازا اىقاابُّ٘.   13اىَاابدح   دناابً رشاعااٜ فااٜ رىاال     ٍُااِ عقاا٘ثزٌٖ عيااٚ   

ً ( 7) اىَسجُّ٘٘ اىَ،ُْٞ٘ خااشاء   اىَساجُّ٘٘ اىَ،ْٞاُ٘    -ة فاٜ ماو راٖش.       ٝاب

  اىَسجُّ٘٘ اىَسزخذٍُ٘ فٜ ٗظبئ  مزبثٞخ  -ط فٜ مو رٖش.    ٝبً( 6)   ٍشاةجِٞ 

  ٝاابً( 4) اىَسااجُّ٘٘ اىَ،ْٞااُ٘ خاااشاء ىٞيٞااِٞ ٗاىاازٛ   -فااٜ مااو رااٖش.د   ٝاابً( 5) 

اىَساجُّ٘٘ ٍاِ غٞاش اىازٛ      -اى،ـ د اىذْٝٞخ فٜ ماو راٖش.ٓ    ٝبًٝسزخذٍُ٘ فٜ  

 .فٜ مو رٖش   ٝبً(3) رقذً رمشٌٕ 
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ِ ايعاَي١ ؾُٝيا ىيل     ِ  غيًٛنٗ ( َئ  7. ٚايتكيٓٝـ مبٛديب ايؿكيط٠ )   (1)  ٚإزاضتٗي
 .(2) ايكإْٛ ٜهٕٛ بني  ػ١ ؾ٦ات

ا اؿيل  ( َٔ ايكإْٛ اؾٗات ايييت هلي  21-20سسز املؿطع يف ايؿكطتني ) .6
يف ظٜاض٠ ايػذٕٛ، ٜٚهيع ٚظٜيط ايساخًٝي١ ايتعًُٝيات اي٬ظَي١ يتشسٜيس َٗياّ تًيو         

 .(3) ( َٔ ايكا22ْٕٛاؾٗات يف ظٜاضاتِٗ يًػذٕٛ، ٚشيو طبكا يٓل ايؿكط٠ )
مل ٜٓعِ املؿطع ا٭سهاّ اـاق١ بعٌُ ايػذٓا٤ ٚإطعاَِٗ ٚاْهباطِٗ،  .7

ُٝيات اي٬ظَي١ يتٓعُٝٗيا ٚؾيل     بٌ أساهلا يٛظٜط ايساخ١ًٝ يٝكسض ٖٛ بايتيايٞ ايتعً 
 قٓٛف املػذْٛني.

قسض قإْٛ دسٜس يًػذٕٛ مسيٞ بكيإْٛ إزاض٠ ايػيذٕٛ ضقيِ      6996غ١ٓ 
، اتػِ ايكإْٛ اؾسٜس غكا٥ل عيس٠ أُٖٗيا تعطٜيـ املؿيطع     1936( يػ١ٓ 66)

                                         
 ( ٍِ اىقبُّ٘ .19-2ِ )( ساجع اىاقشر1ٞ) 

 -ط اىَذنٍ٘اااُ٘ ثااابىذجي اىشاااذٝذ.   -ة اىشااابةخ. ثبألراااغبهاىَذنٍ٘اااُ٘  -  ( ٕٗاااٌ 2) 

 -ٓ .اإلطا دٞخ اىَذنٍ٘اُ٘ ثابىذجي فاٜ ٍذسساخ      -د اىَذنٍُ٘٘ ثبىذجي اىجساٞؾ. 

  اىَذنٍُ٘٘ عِ دِٝ ٍذّٜ.

( ٗاىجٖاابد اىزااٜ ىٖااب دااق صٝاابسح اىسااجُ٘ ٕااٜ جَٞااع اىاا٘صساء ٍٗازشااٜ ٗصاسح       3) 

ٗجَٞااع ساساابء ٍذاابمٌ اىجاااذاءح     ٗ عؼااابئٖبٗسئااٞي ٍذنَااخ اىزَٞٞااض      خيٞااخ اىذا

ٗجَٞاع دنابً اىجاضاء اىازٛ ٕاٌ فاٜ اىَْـقاخ اىزاٜ           اىَذبمٌ ٍٗازش٘ ٗ عؼبءٕب  

ٗاىَذٝش اى،ابً ٗاىَاازش اى،ابً ىيظاذخ اى،بٍاخ        اى،بٍخ األرغبهٍٗذٝش  فٖٞب اىسجِ.

  ٍٗاِ دسجاخ اىَاذٝش    ٗمزىل ٍ٘ظاٜ اىششؿخ اىازٛ ٕاٌ     ٗجَٞع اىجشاح اىَينِٞٞ.

ةٞابٌٍٖ ث٘ظاابئاٌٖ   ٝاضٗسٗا اىسااجُ٘ ٗٝسازْـق٘ا اىَساجِّ٘ٞ عْاذ       ٍُاب ف٘ةأ ىٖاٌ    

  اىشسَٞخ.
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، ْٚعيِ  (1) يبعض املؿطزات اهلا١َ ايهطٚض١ٜ َٔ بٝٓٗا ايػذٔ ٚايػذني ٚاملٛقيٛف 
ٚنصيو ْعياّ   ،َٚٓٗا ايعٌُ خاضز ايػذٔ، ٚاْهباطِٗ تأزٜبّٝاأَٛض عٌُ ايػذٓا٤ 

 .(2)خام ملعاقب١ َٛظؿٞ ايػذٔ
اؿا٫ت اييت هٛظ ؾٝٗا غتذس املؿطع ا٭َٛض املتعًك١ باؾه٬ عُا تكسّ ؾكس 

ٔ  ايػيذٝٓات يف  أَٗاتِٗايعٗس باي٫ٛز٠ َع  ٞاؿسٜج ا٭طؿاٍ إزخاٍ ٚنيصيو  ، ايػيذ
ٚأساٍ تًو ا٭َٛض ٚغريٖيا   ،تعًل مب٬بؼ ايػذٓا٤َٚا ٜ ،تٓعِٝ ايعٜاضات ا٭غط١ٜ

                                         
ٝ٘دااذُٗ فٞاأ ٗٝشااَو   ٗ( فقااذ عااشس اىسااجِ ثمّاأ مااو ٍذااو ٝذجااض فٞاأ اىسااجْبء  1) 

ٗ ُ اىسجِٞ ٕا٘ ماو   . ٗاىَ٘اة  اىزٜ ر،ذٕب ٍذٝشٝخ اىسجُ٘ اى،بٍخ اإلط دٞبد

اىساجِ   ٍاب اىَ٘ةا٘س فٖا٘      ٗ ٗدعّٜ٘ ٍقٞاذ ىيذشٝاخ   رخض طذس ثذقٔ دنٌ ةبّ

ساجاع  . ثإطذاسٓةشاس ثز٘ةٞأ ٍِ سيـخ ٍخزظخ ةبّّ٘ب   ٗ  ٍشمو رخض طذس 

 ( ٍِ اىقبُّ٘.1اىَبدح )

ٝشاغو   -( ٍِ اىقبُّ٘ ثامُ   4( ٍب ٝخض عَو اىسجْبء فقذ  مذ اىَششع فٜ اىَبدح )2) 

  ٗٞخ فاٜ داخااو اىسااجِ  اىساجْبء ٍااب عاذا اىَذنااً٘ عياٌٖٞ ٍااِ اجااو جشَٝاخ سٞبساا    

ً ٝشاعاٚ فاٜ رشاغٞيٌٖ      ُاىزٜ ر،ِٞ ثْةبً خبص ٗثشاشؽ   ثبألعَبهخبسجٔ    دناب

اىزااٜ  األعَاابه  جاا٘س  ٗٝخظااض ىيَساابجِٞ ٍااِ سثااع     -ة. ةاابُّ٘ اى،ق٘ثاابد 

ْظا  ٗٝقٞاذ ٍاب ٝزجَاع ىيساجِٞ ٍاِ رىال        ٝشغيُ٘ ثٖب ٍجيا  ثْساجخ ال رضٝاذ عاِ اى    

ٝزظشس ثقساٌ ٍْأ     ُىذسبثٔ ٗٝذفع ىٔ عْذ اّقؼبء دنَٔ. ٗىنِ ٝج٘ص ىٔ   ٍبّخ

عياٚ ٍاِ    ىإلّابق  ٗةجو اّقؼبء دنَٔ ىز فٜ ث،غ اىَظشٗفبد اىؼشٗسٝخ ىٔ 

ر،ِٞ اىجشائٌ اىسٞبسٞخ ثقشاس ٝظذسٓ ٗصٝاش اى،ذىٞاخ    -ط. ٕ٘ ٍني  ثْاقزٌٖ رشعب

ُ ث،ذ ٍش٘سح دائش ال ٝجا٘ص رشاغٞو اىساجْبء امضاش ٍاِ صَابّٜ        -د. ح اىزذِٗٝ اىقابّ٘

ً سابعبد ٍٝ٘ٞاب ٗال فاٜ     ال  -ٓ. اىذْٝٞاخ ىـا٘ائاٌٖ   ٗاألعٞابد اى،ـا د اىشساَٞخ     ٝاب

اٗ اّاااق عيااٚ  معبراازٔٝجاا٘ص رشااغٞو اىسااجِٞ عااِ دٝااِ ٍااذّٜ ارا دفااع ٍظاابسٝ  

 ٔ ً     معبراز ب  ٗمازىل  ٍٗاب ٝخاض ٍ،بةجاخ اىساجْبء رمدٝجٞا     . ثبىظا٘سح اىزاٜ ر،اِٞ ثْةاب

( 13-12-8-7ثبىْسجخ ىيْةبً اى،قبثٜ ٗاىزمدٝجٜ ىَا٘ظاٜ اىساجُ٘ ساجاع اىَا٘اد )    

 ٍِ اىقبُّ٘.

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120012516407
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120012516407
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 يف إقساضل اؿيٮْع١ُ اييت قس تكسض ٫سكّا، يهٔ َٔ غري ؼسٜس اؾ١ٗ اييت هلا 
 تًو ا٭ْع١ُ.

باغيِ قيإْٛ    1969ٞ ايعٗس اؾُٗٛضٟ قيسض أٍٚ قيإْٛ يًػيذٕٛ غي١ٓ     ؿؾ
اٙ باػي  ١(، ٜٚعتيرب قيسٚض ٖيصا ايكيإْٛ ْكًي١ ْٛعٝي      151َكًش١ ايػذٕٛ ضقِ )

تػٝري تبع١ٝ ايػذٕٛ َٔ ٚظاض٠ ايساخًٝي١ إىل ٚظاض٠ ايعُيٌ ٚايؿي٪ٕٚ ا٫دتُاعٝي١،     
ٖييٛ إْؿييا٤  ؛ٚبايتييايٞ إعطييا٤ زٚض يًبيياسجني ا٫دتُيياعٝني، ٚا٭ٖييِ َيئ شيييو نًيي٘

  .(1)فًؼ ملكًش١ ايػذٕٛ يٛنع غٝاغ١ تػري عًٝٗا ايػذٕٛ
ٚتؿييهٌ يف َكييًش١ ايػييذٕٛ ٚ٭ٍٚ َييط٠ ؾٓيي١ ؾٓٝيي١ بط٥اغيي١ َييسٜط عيياّ     

 املكًش١، ٚؽتل تًو ايًذ١ٓ با٭َٛض ايتاي١ٝ:
زضاغيي١ ساييي١ ايػييذني ٚتؿدٝكيي٘ ٚتكييٓٝؿ٘ ٚٚنييع بطْيياَر ملعاًَتيي٘  .1

ٚتأًٖٝيي٘ ايػييًٛنٞ ٚايجكييايف ٚاملٗييين ٚتتبييع ايتػييٝريات اييييت تطييطأ عًٝيي٘ بكييٛض٠   
  .َع تعسٌٜ ايربْاَر املكطض سػب َا تكتهٝ٘ ساي١ ايػذني ،َػتُط٠

  .عًٝ٘ افٚاٱؾطتٓعِٝ ايعٌُ يف ايػذٔ  .2

                                         
سئاٞي اىَظايذخ    –  – :( ٍاِ اىقابُّ٘ ٍاِ    6( ٝزنُ٘ اىَجيي ٍِ ثَ٘جت اىَبدح )1) 

ٍَضاو ٗصاسح   –جا   . ّبئجاب ىياشئٞي   –اىَاذٝش اى،ابً    –ة . اإلداسحسئٞي ٍجياي   –

ٍَضاو ٗصاسح اىذاخيٞاخ.ٗ    –ٍَضاو ٗصاسح اى،ذه.ٕا    -د ٞاخ اى،َو ٗاىشؤُٗ االجزَبع

ٍَضااو   –ٍَضااو ٗصاسح اىزشثٞااخ ٗاىز،يااٌٞ  عؼاابء.ح     –ٍَضااو ٗصاسح اىَبىٞااخ.ص   –

 –ك . ٍَضااو ٗصاسح اىضساعااخ  –ٍَضااو ٗصاسح اىظااْبعخ.ٛ   –ٗصاسح اىظااذخ.ؽ 

عؼِ٘ٝ ٍاِ رٗٛ اىناابءح اىجابٍ،ِٞٞ اىَخزظاِٞ      –ه . خجٞش فٜ رؤُٗ اىسجُ٘

اىَجيي ٗاخزظبطأ ٗاى،ؼا٘ٝخ     ٍ٘سٗرْةٌ   اىجْبئٞخ الجزَبعٞخ  ٗفٜ اى،يً٘ ا

 ( ٍِ اىقبُّ٘.11-10-9-8-7فٞٔ اىَ٘اد )
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ايكٝاّ ظُٝع َا ؽتل بي٘ ايًذٓي١ َئ أعُياٍ مبٛديب ٖيصا ايكيإْٛ          .3
 . ٚايتعًُٝات ايكازض٠ مبكتهاٙ ٚا٭ْع١ُ

سٝيح   ؛يؿي٪ٕٚ ايكيش١ٝ  اَسٜطٜي١  ( َئ قيإْٛ   15ٚتٓؿأ مبٛديب املياز٠ )   
عًيي٢ ايكييش١ اؾػيي١ُٝ ٚايعكًٝيي١ ٚايٓؿػيي١ٝ يًػييذٓا٤ ٚاملٛقييٛؾني  اٱؾييطافتتييٛىل 

 . ١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ اي٬ظ١َ هلِٚتكسِٜ اـسَات ايٛقا
ٚقييس أؾييطز املؿييطع ايعطاقييٞ ؾكيي٬ َػييتك٬ ٖٚييٛ ايؿكييٌ ايطابييع يتكييٓٝـ    
 ٜٓؿييّأايػييذٓا٤ ٚشيييو َيئ قبييٌ َطنييع ا٫غييتكباٍ ٚايتؿييدٝل ٚايتكييٓٝـ ايييصٟ  

 خكٝكّا هلصا ا٭َط. 
 ( َٔ ايكإْٛ إىل ْٛعني ض٥ٝػٝني:33ٜٚٓكػِ ايػذٓا٤ مبٛدب املاز٠ )

 ٭ٍٚ َط٠. ا٭ٍٚ: ايصٜٔ ٜسخًٕٛ  
 ٚايجاْٞ ايػذٓا٤ ايعا٥سٕٚ. 

هييٕٛ أغاغييّا يتطبٝييل تاملؿييطع ي اٜٚهييٕٛ ايتكييٓٝـ عًيي٢ أغييؼ ثابتيي١ أقطٖيي 
 .(1)بطاَر ايتأٌٖٝ ٚايتسضٜب املٗين

باغيِ قيإْٛ إقي٬ح ايٓيع٤٫      1981ٚقس قسض آخيط قيإْٛ يًػيذٕٛ غي١ٓ     
يٓاؾص ٖٚٛ ا ،2008ناْت أخطٖا غ١ٓ  ،سٍ أضبع َطاتٚعٴ ،(104ٚاملٛزعني ضقِ )

ٱزاض٠  2003( يػيي١ٓ 2سايٝييّا ظاْييب َييصنط٠ غييًط١ ا٥٫ييت٬ف امل٪قتيي١ ضقييِ )    
ٖٚييصا ٜعتييرب اضتبيياى تؿييطٜعٞ يف ايٓعيياّ      ،ايػييذٕٛ َٚطاؾييل استذيياظ ايػييذٓا٤   

ٚيف غييبٌٝ شيييو غيئ  ،غتؿييعط املؿييطع بٓكطيي١ ايهييعـ ٖييصٙاايكيياْْٛٞ ايعطاقييٞ ٚ
                                         

( ساجااع اىاقااشاد اىاا٘اسدح فااٜ اىاظااو اىخاابٍي ٍااِ ةاابُّ٘ ٍظاايذخ اىسااجُ٘ سةااٌ  1) 

 .1969( ىسْخ 151)
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إىل  ،ا ايبشيح ٚمئ بكيسز إعيساز ٖيص     ، 2018( يػي١ٓ  14ايكإْٛ اؾسٜس ضقِ )
ٚاييصٟ   ،داْب نطٚض٠ ٚدٛز قإْٛ ٱق٬ح ايػيذٕٛ يف إقًيِٝ نطزغيتإ ايعيطام    

 غٓٛن  َربضات٘ عٓسَا وني ا٭َط. 
( يػي١ٓ  44أَا بايٓػب١ يٮسساخ اؾامني ؾكس قسض أٍٚ قإْٛ هلِ بطقِ )

، ثيِ  1962( يػ١ٓ 11بؿإٔ ا٭سساخ، يٝأتٞ بعسٙ قإْٛ ا٭سساخ ضقِ ) 1955
، إىل إٔ ؾطع قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ ضقيِ  1972( يػ١ٓ 64ساخ ضقِ )قإْٛ ا٭س

 ٚايٓاؾص سايّٝا.  1983يػ١ٓ  76
ٖٚيصا   ،ٚعًٝ٘ غٝهٕٛ ٖصا ا٭خري قٛض اٖتُآَا َع قيإْٛ اٱقي٬ح ايٓاؾيص   

 ْتططم إىل املطًب ايجايح َٔ ٖصا املبشح.َا غٝتِ عطن٘ عٓسَا 
ا٭دٗييع٠ املعٓٝيي١ بطقابيي١   ٜٚعتييرب دٗيياظ ا٫زعييا٤ ايعيياّ يف ايعييطام َيئ بييني   
يصا ْط٣ نطٚض٠ ايبشح  ؛ٚتؿتٝـ ايػذٕٛ ٚضؾع تكاضٜط إىل اؾٗات املع١ٝٓ بؿأْٗا
  ٕ خاقيي١ بعييس قييسٚض   ؛يف زٚض تًييو اؾٗيي١ ايكهييا١ٝ٥ يف عًُٝيي١ تٓعييِٝ ايػييذٛ

 . 2017يػ١ٓ  49قاْْٛٗا اؾسٜس ضقِ 
 أقييٍٛؾكييس ظٗييطت ٚظٝؿيي١ ا٫زعييا٤ ايعيياّ يف ايعييطام بعييس تؿييطٜع قييإْٛ     

ٞ   احمل ٌ ٚسيني   ,1879غي١ٓ   انُيات اؾعا٥ٝي١ ايعجُياْ  ،ايربٜطيإْٝٛ ايعيطام   استي
ٚسٌ ٖيصا ايكيإْٛ    ,1918 احملانُات اؾعا١ٝ٥ ايبػسازٟ غ١ٓ أقٍٛقإْٛ قسض 

ٍ قٌ قإْٛ  ٍٚ َيط٠ ٚظٝؿي١   احملانُيات اؾعا٥ٝي١ ايعجُياْٞ, ٚاغيتشسثت ٭     أقيٛ
 إنياؾ١  ،با٭سهاّ ٚتتًدل َػ٪ٚيٝت٘ بتعكٝب ايسعا٣ٚ ٚايطعٔ ،ايٓا٥ب ايعَُٛٞ

ٍ قيسض شٜيٌ قيإْٛ    1931غي١ٓ  إىل متجٌٝ ا٫تٗياّ, ٚيف    احملانُيات اؾعا٥ٝي١   أقيٛ



 ...........................................................االطاز الكاىوىي مليعومة الطجوٌ يف اقليه نوزدضتاٌ 

42 

 

زا٥ط٠ ا٫زعا٤ ايعاّ َطتبط١ بٛظاض٠ ايعيسٍ   ٚؾٝ٘ مت تؿهٌٝ ,(42) ايبػسازٟ ضقِ
 . َٚٓ  ايٛظٜط ق٬س١ٝ تعٝني ْٛاب املسعٞ ايعاّ ،ٜطأغٗا َسعٞ عاّ

يػي١ٓ   23اؾعا٥ٝي١ ايٓاؾيص بيايطقِ    احملانُيات   أقٍٛبعس قسٚض قإْٛ  أَا 
٫ إؾطز ؾك٬ خاقيّا تهئُ قي٬سٝات ا٫زعيا٤ ايعياّ ٚاختكاقي٘       أؾكس ، 1971

َٹأٚغاق١  ،ْٗا مل تهٔ مبػت٣ٛ طُٛح ا٫زعا٤ ايعاّأ َُٗيّا   ؿك٬ّٕ ايسغتٛض عسٙ 
ِ        َٔ َؿاقٌ ايكهيا٤,  يػي١ٓ   159 ؾتيٛز شييو بكيسٚض قيإْٛ ا٫زعيا٤ ايعياّ ضقي

شيو بعس َطس١ً ايتػٝري بكإْٛ ايتعسٌٜ ضقِ  ٚمت تععٜع ,املعسٍ ٚايٓاؾص 1979
ا٫زعا٤ ايعاّ دع٤ َٔ تؿه٬ٝت فًؼ  اعتباضٚايصٟ تهُٔ  ،2006( يػ١ٓ 10)

 .(1)سػب قٓٛؾِٗ ٚتطقٝاتِٗٚشيو  ،ٚاملسعني ايعاَني ْٚٛابِٗ قها٠ ايكها٤,
 

 نسدضتاٌ العسام والتػسيعات اليافرة فيُ إقليه: الفسع الجاىي
ْتطيطم إىل أٖيِ ايكيٛاْني ٚايتؿيطٜعات املتعًكي١ بايػيذٕٛ يف إقًيِٝ        قبٌ إٔ 

٘  ،نطزغتإ، هب إٔ ْعٛز إىل ايٛضا٤ ٚنٝؿٝي١   ،ًْٚكٞ ْعط٠ ع٢ً ٚاقع ايػذٕٛ ؾٝي
 هليا ٚديٛز  ايػذٕٛ مبعٓاٖيا اٱقي٬سٞ    تزاضتٗا َٔ اؿهَٛات ايػابك١، ٌٖٚ ناْإ

يف َٓطك١ اؿهِ (ًِٝ أٚ يف اٱقًِٝ أّ ٫ ؟ ٌٖٚ نإ ٖٓاى نٛازض إق٬س١ٝ يف اٱق
ٚدييٛز غييذٔ َطنيعٟ يف أضبٝييٌ نيئُ قػييِ   ٚقييس غيبل   (،اييصاتٞ يف شاى ايٛقييت 

                                         
( ساجااع االدعاابء اى،اابً ٗدٗسٓ فااٜ اىزَضٞااو اىقؼاابئٜ ىيٖٞئااخ االجزَبعٞااخ  اىقبػااٜ   1) 

 عيٚ اىشاثؾ اىزبىٜ:  ٜىنزشّّٗبطش عَشاُ  ٍقبىخ ٍْش٘سح عيٚ اىَ٘ةع اإل

http://newsabah.com/newspaper/103452  

http://newsabah.com/newspaper/103452
http://newsabah.com/newspaper/103452
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غذٕٛ املٛقٌ يػذٔ َٔ وهِ عًٝي٘ َيس٠ تكيٌ عئ ايػي١ٓ يف سيني ٜطغيٌ َئ         
 . (1) ايػذٕٛ املطنع١ٜ تعٜس َس٠ غذٓ٘ عٔ شيو إىل

 1991مل ٜهٔ ٖٓاى غذٕٛ يف إقًِٝ نطزغتإ قبٌ ا٫ْتؿان١ اجملٝس٠ عاّ 
بييٌ ٖٓيياى أَييانٔ أٚ َطانييع يًتٛقٝييـ ٚايتػييؿريات، ٚعٓييس قييسٚض ا٭سهيياّ نييس    

  ٚ ٛقييٌ يكهييا٤ َييس٠  املاملييتُٗني ٜطغييًٕٛ إىل غييذٕٛ َطنعٜيي١ يف نييٌ َيئ بػييساز 
ٖٚصٙ املٛاقيـ ناْيت    ،، ست٢ ايٓػا٤ ٚا٭طؿاٍ مل تػتج٢ٓ َٔ ٖصا اٱدطا٤غذِٓٗ

) َسٜطٜيي١ ايؿييطط١ تييساض َيئ قبييٌ ايؿييطط١ ايعطاقٝيي١ ايتابعيي١ يييٛظاض٠ ايساخًٝيي١  
أٚ تؿيطٜعات تيصنط غيري عًُٝي١ اٱقي٬ح       ،عًٝ٘ مل ٜهٔ ٖٓايو قيٛاْني ٚايعا١َ(، 
أٚ تؿري إىل شيو بػبب ا٫ْتؿان١ اجملٝس٠ ٚعبيح   ، أٚ مل لس غذ٬ت تصنط ،ؾٝٗا
ْٚٗب ػٗٝعات زٚا٥ط ايسٚي١ َٚٔ نُٓٗا زٚا٥ط ايػيذٕٛ يف اٱقًيِٝ َئ     ،ا٭ٖايٞ

 قبٌ اؾُاٖري املٓتؿه١ .
أَييا بعييس ا٫ْتؿانيي١ ايجييا٥ط٠ ٚإْؿييا٤ أٍٚ سهَٛيي١ يف إقًييِٝ نطزغييتإ بعييس    

َيئ ايهييطٚضٟ إهيياز َهييإ يًييصٜٔ    نييإ 1992غيي١ٓ  أدطٜييتا٫ْتدابييات اييييت 
 ٚععهلِ عٔ املٛقٛؾني.  ا٭سهاّ عًِٝٗ،نُٕٛ بأسهاّ ثك١ًٝ أٚ بػٝط١ يكها٤ او

ـ  تا٭َييط اغييتؿاز ٨يف بياز  ٚععيييت أٚ  ،اؿهَٛيي١ يف اٱقًيِٝ َيئ تًييو املٛاقيي
قػُت ايكاعات املٛدٛز٠ ؾٝٗا يٛنع َٔ وهِ عًيِٝٗ َئ قبيٌ قيانِ اٱقًيِٝ،      

اؿه١َٛ ٚاٱزاض٠ قٝست  ،ٚيهٔ َع ا٭غـ دطت يف اٱقًِٝ سٛازخ اقتتاٍ زاخ١ًٝ
ضبٝييٌ أِ اؿهَٛيي١ إىل إزاضتييني يف نييٌ َيئ   ٝكػييتَٚيئ ْتا٥ذٗييا ايػييًب١ٝ    ،ؾٝٗييا

                                         
 . 151   ص2008ىيذٗىخ اى،شاةٞخ   اإلداسٛ( د.  دَذ خي  اى،اٞ   اىزـ٘س 1) 
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ٕ   مما أز٣ إىل ؾًٌ اؾٗٛز ايط ؛ٚايػًُٝا١ْٝ  ؛ا١َٝ يػٔ تؿيطٜعات َتعًكي١ بايػيذٛ
 1997ٞ عياّ  ؿي ؾ ؛ ييصا ايػذٕٛ يف نًتا اٱزاضتني ؼيت غيًط١ ايؿيطط١    ظًتيصا 

قاَييت إزاض٠ ايػييًُٝا١ْٝ بتؿييٝٝس أٍٚ بٓاٜيي١ خيياضز َطنييع املسٜٓيي١ زاخييٌ أغييٛاض    
ٚمتييت تػييُٝتٗا بييسا٥ط٠ اٱقيي٬ح   ،َعػييهط ايػيي٬ّ َيئ قاعييات عػييهط١ٜ قسمييي١ 

إزاضتٗا إىل ٚظاض٠  تغٓسأٚ ،ايػذٕٛ َٔ غًط١ ايؿطط١إزاض٠  ؽًكتا٫دتُاعٞ، ٚ
مت تكػييِٝ ايييٛظاض٠ إىل ٚظاضتييني  1999ٚيف عيياّ ، ايكييش١ ٚايؿيي٪ٕٚ ا٫دتُاعٝيي١

ٚأقيييبشتا ٚظاضتيييني  ،ٚايجاْٝييي١ يًعُيييٌ ٚايؿييي٪ٕٚ ا٫دتُاعٝييي١  ،أسيييسٖا يًكيييش١
إزاض٠ ايػييييذٕٛ إىل ٚظاض٠ ايعُييييٌ ٚايؿيييي٪ٕٚ  َػيييي٪ٚي١ٝ َٓؿكييييًتني، ٚأْٝطييييت  

 ا٫دتُاع١ٝ.
تهٔ ٖٓاى قٛاْني بؿهٌ ضمسٞ ؽل اٱقًِٝ بٗصا ايؿإٔ ٚبعس قيا٫ٚت   مل

( يف 171عسٜيييس٠ أقيييسضت ض٥اغييي١ اٱقًيييِٝ يف إزاض٠ ايػيييًُٝا١ْٝ قيييطاضّا بيييطقِ ) 
ٝيييٌ ايكييي٠ٛ اٱدطا٥ٝييي١ زاخيييٌ زا٥يييط٠ اٱقييي٬ح    ٝبتعيييٝني ٚتؿع 10/9/2001

تعًُٝييات إىل ٖيصا ايكيطاض ؾكيس قيسضت أٚىل اي     ا٫دتُياعٞ يف ايػيًُٝا١ْٝ، ٚاغيتٓازاّ   
، ٚبػبب ايعيطٚف آْيصاى مل تكيسّ اـيسَات     2001( يػ١ٓ 1بٗصا ايؿإٔ بطقِ )
سٝيح قيسضت تعًُٝيات بؿيإٔ َيٓ  احملهيَٛني إدياظ٠         ؛2004املطًٛب١ إىل عياّ  

َٓعيٝيي١ يف سييسٚز إزاض٠ ايػييًُٝا١ْٝ، أٟ مل متييٓ  تًييو ا٭ديياظ٠ يًػييذٓا٤ ايييصٜٔ     
 ٚشيو يػببني:  ؛ٜػهٕٓٛ خاضز سسٚز ٖصٙ احملاؾع١

 ػبب ا٭ٍٚ: يػ١َ٬ سٝا٠ ايٓعٌٜ ٚاملٛزع . اي
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 . (1)ٚايػبب ايجاْٞ: ٱَها١ْٝ عٛزت٘ بػ٬ّ إىل اٱق٬س١ٝ
 ٚ قسضت تعًُٝات خاق١ بٗصا ايؿإٔ ْٚعطّا ٭ُٖٝتٗا ْصنط ْكٗا، نُا ًٜٞ:

 تعًُٝات خاق١ مبٓ  ا٭داظ٠ املٓعي١ٝ  
ٕ َئ   1981يػي١ٓ   104َئ قيإْٛ ضقيِ     35إؾاض٠ إىل املاز٠   إقي٬ح   قياْٛ

تعًُٝات سيٍٛ نٝؿٝي١ َيٓ  ا٭دياظ٠ املٓعيٝي١ يًٓيع٤٫        ،ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني أزْاٙ
 ٚاملٛزعني:

ٚعًيي٢ َػيي٪ٍٚ ايكػييِ إٔ  ،هييب عًيي٢ ايٓعٜييٌ إٔ ٜكييسّ طًبييّا بييصيو  -1
 ٜسٕٚ ضأٜ٘ سٍٛ شيو .

 إٔ ٫ ٜهٕٛ َكسّ ا٭داظ٠ قهَّٛا عًٝ٘ بأقٌ َٔ  ؼ غٓٛات .   -2
َئ املياٍ ييس٣ َكيطف ايػي٬ّ ييي        ع٢ً أقطبا٤ ايٓعٌٜ إٔ ٜٛزع َبًػياّ  -3

سزٙ ؾٓيي١ خاقيي١ يف اٱقيي٬س١ٝ يييي عًيي٢ سػيياب زا٥ييط٠     ؼييايييصٟ 
 ٚشيو يهُإ عٛزتِٗ . ؛ق٬ح املع١ٝٓاٱ

(  ػي١ أٜياّ   5ٞ ٚمليس٠ ) ملسٜط عاّ اٱق٬س١ٝ َيٓ  ايٓعٜيٌ ايعطاقي    -4
َاعييسا أٜيياّ ايػييؿط َييط٠ ٚاسييس٠ نييٌ ث٬ثيي١ أؾييٗط سػييب ايؿييطٚط     

 ايتاي١ٝ:

دطميي١ خاقي١ بيأَٔ ايسٚيي١     ٝي٘ يف  قهَٛيّا عً  إٔ ٫ ٜهٕٛ احملهّٛ - أ
 اـاضدٞ ٚايساخًٞ .

                                         
ر،يَٞاابد خبطااخ ثَااْخ األجاابصح    االجزَبعٞااخشااؤُٗ (  طااذسد ٗصاسح اى،َااو ٗ اى 1) 

 .10/2/2004اىَْضىٞخ ىيْضالء ٗاىَ٘دعِٞ ٗرَذ رْاٞزٕب فٜ 
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ضبيع َيس٠ قهَٛٝتي٘ بعيس طيطح َيس٠        4/1إٔ ٜهٕٛ قس أَهي٢   - ب
اٱؾطاز ايؿططٞ اييت ٜػيتشكٗا، ٚايييت ٫ تكيٌ عئ غي١ٓ      ٚايعؿٛ ايعاّ 
 ٚاسس٠ ؾع١ًٝ .

إٔ ٜتأنييس سػيئ غييًٛن٘ َيئ قبييٌ ايكػييِ ا٫دتُيياعٞ، ٜٚتٛقييع     - ت
 ضدٛع٘ إىل ايسا٥ط٠. 

تعييطض سٝييا٠ احملهييّٛ بػييبب تًييو ا٭ديياظ٠ إىل اـطييط       ت٫  إٔ - خ
 ٚبا٭خل ٖ٪٤٫ ايصٜٔ يسِٜٗ َؿانٌ عؿا٥ط١ٜ أٚ يسِٜٗ قهاٜا قتٌ.

 

إشا مل ٜطدع احملهّٛ بعس اْتٗا٤ ا٭داظ٠ ٚمل ًٜتشل بكػيُ٘ مليس٠ ٫ تتذياٚظ     -5
ث٬ثيي١ أٜيياّ، ؾايًُييسٜط ايعيياّ إٔ ٜكييطض َؿييطٚعٝت٘، ٚتهيياف عٓس٥ييص َييس٠    

٠ قهَٛٝت٘ أَا إشا مل ٜكطض املسٜط ايعاّ َؿطٚعٝت٘ ؾتهياف  ايتأخري إىل َس
 َس٠ ايتأخري إىل َس٠ قهَٛٝت٘، ٚوطّ َٔ ا٭داظ٠ املٓعي١ٝ. 

إشا نإ احملهّٛ قهَّٛا بيأنجط َئ عكٛبي١، ٚنيإ َئ بٝٓٗيا عكٛبي١ تكيطض          -6
 سطَاْ٘ َٔ ا٭داظ٠، ؾ٬ ٜػتشل َس٠ ا٭داظ٠ إ٫ بعس إنُاٍ ايعكٛب١.

٬س١ٝ َٓ  ا٭سيساخ إدياظ٠ َٓعيٝي١ مليس٠ ٫ تتذياٚظ عؿيط٠       ملسٜط عاّ اٱق -7
 أٜاّ َاعسا أٜاّ ايػؿط َطتني يف ايعاّ .

ملسٜط عاّ اٱق٬س١ٝ َٓ  إداظ٠ َٓعي١ٝ يًُبيسعني َئ احملهيَٛني؛ بٓيا٤ٶ      -8
 ع٢ً تكطٜط ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ .

 اٱدطا٤ اي٬ظّ ٚتعًٝك٘ يف مجٝع ا٭قػاّ   -9
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خطي٠ٛ تؿيطٜع١ٝ َُٗي١ ٚيهئ ٖيصٙ       ٚيف إزاض٠ أضبٌٝ خطت اؿهَٛي١ ؾٝٗيا   
ٚشيو عرب قسٚض إع٬ٕ َئ قبيٌ    ،املط٠ باػاٙ تجبٝت سكٛم ايػذٓا٤ ٚاملعتكًني

ْٚؿط يف ايعسز  30/7/2003فًؼ ٚظضا٤ إقًِٝ نطزغتإ/ إزاض٠ أضبٌٝ بتاضٜذ 
 ( َٔ دطٜس٠ ايٛقا٥ع ايهطزغتا١ْٝ.44)

 ٚظاض٠ سكيٛم  ٜتهٕٛ اٱع٬ٕ غايـ ايصنط َٔ تػع١ َٛاز أٚنٌ تٓؿٝيصٖا إىل 
اٱْػييإ يف اٱقًييِٝ بايتعييإٚ َييع ايييٛظاضات املعٓٝيي١، ٖٚييٛ بييصيو ٜؿييب٘ اٱع٬ْييات 
ايعامل١ٝ ؿكٛم ايػذٓا٤ مبا ؾٝٗيا َئ سكيٛم هليِ َػيٓس٠ يف شييو عًي٢ ايكيٛاْني         

 ايسٚي١ٝ يف ٖصا ايؿإٔ.
ٚقيسّ اٱعي٬ٕ نيُاْات ٱدييطا٤ات ايتٛقٝيـ ٚايتشكٝيل ٚاحملانُي١ عٝييح ٫       

س إ٫ مبٛدييب ايكييإْٛ أٚ بكييطاض قهييا٥ٞ، ٚعٓييس اعتكيياٍ أسييس   هييٛظ اعتكيياٍ أسيي
ٜؿرتط سؿغ نطاَت٘ ٚبايتايٞ ميٓع تعصٜب٘ أٚ إغا٠٤ َعاًَت٘ أٚ تعطن٘ يعكٛب١ 

 . (1)ٚتهُٔ اؿه١َٛ ؼكٝل شيو  ،٫ تت٤٬ّ َع نطا١َ اٱْػإ
ٚشيو عٔ  ،ٚقس قسّ املؿطع عكٛبات نس ايصٜٔ ٜٓتٗهٕٛ أسهاّ ٖصا اٱع٬ٕ

عيي١ احملييانِ املدتكيي١ يًٓعييط بؿييهٌ َػييتعذٌ يف قييش١ اٱدييطا٤ات   ططٜييل َطاد
أٚ املػذٕٛ ٚاؿه١َٛ َػ٪ٚي١ عٔ تٓؿٝص ا٭سهياّ ايكيازض٠    ،املطتهب١ نس املعتكٌ
 ٚشيو طبكّا يٓل املاز٠ اـاَػ١ َٔ اٱع٬ٕ.  ،يكا  املؿتهني

ٚبكٛض٠ َػتك١ً نُاْات يٲدطا٤ات اؾعا١ٝ٥  ،ٚقسّ املؿطع يف ٖصا اٱع٬ٕ
يت تتبع عل ا٭سساخ، ٚشيو عٓسَا أنس ع٢ً أْ٘ ٫ وطّ أٟ سسخ َٔ سطٜت٘ اي

                                         
 .   ع ٓ مىٞٔاىَشبس  اإلع ُ( ٍِ 3-2-1( اىَبدح )1) 
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 ،بكٛض٠ غري قا١ْْٝٛ أٚ تعػؿ١ٝ، ٚعًٝ٘ ٫ هيٛظ ايًذي٤ٛ إىل شييو إ٫ نًُذيأ أخيري     
َيع سؿيغ سيل     ،٫ٚ هٛظ استذاظِٖ َيع ايبيايػني   ،ٚ٭قكط ؾرت٠ ظ١َٝٓ َٓاغب١
 .(1)اؿسخ يف املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ

ٚشييو عٓيسَا    ،س عًي٢ ايطعاٜي١ اي٬سكي١   ٝي يف اٱع٬ٕ ايتأن املؿطع ٌُٜٗٚمل 
أنس ع٢ً إٔ تعٌُ ٚظاض٠ سكٛم اٱْػإ بايتعإٚ َع ايٛظاضات ا٭خط٣ عًي٢ زَير   

ٚشيو َٔ خي٬ٍ   ،ايػذٓا٤ ٚاملعتكًني ايصٜٔ ٜطًل غطاسِٗ يف اجملتُع زٕٚ متٝٝع
ٚايٓػيا٤ اييصٜٔ   تأنٝس َبسأ املػاٚا٠ ٚاملٛاطٓي١ ايهاًَي١، ٚمييٓ  ايؿيباب ٚا٭سيساخ      

تعطنٛا ي٬عتكاٍ أٚ ايػذٔ ؾطقّا َهاعؿ١ يهيٞ ٜعٛنيٛا َيا ؾياتِٗ، ييٝؼ ٖيصا       
ؾشػييب بييٌ قييسّ املؿييطع نييطٚض٠ تكييسِٜ بييطاَر تأًٖٝٝيي١ ٚتعًُٝٝيي١ ٚتجكٝؿٝيي١   

 .(2)ؾه٬ عٔ اٖتُاَ٘ بتٛؾري ؾطم ايعٌُ هلِ ؛يًػذٓا٤ ٚاملعتكًني
س٠ يتٛسٝييس ٚبعييس عييٛز٠ ايػيي٬ّ ٚا٭َيئ إىل اٱقًييِٝ دييطت قييا٫ٚت عسٜيي   

تؿهٌٝ َع  2006مت شيو غ١ٓ ٚاٱزاضتني ٚإْؿا٤ سه١َٛ َٛسس٠ متجٌ اٱقًِٝ، 
ٚأقييبشت أضبٝييٌ عاقيي١ُ   ،ٚسييست مجٝييع ايييٛظاضات  ، ٚبايتييايٞسهَٛيي١ َٛسييس٠

اٱقًِٝ َطنع ٖصٙ اؿه١َٛ، ٚٚؾل املاز٠ ايجايج١ / عاؾطّا َٔ قيإْٛ ٚظاض٠ ايعُيٌ   
٫دتُاعٞ نُٔ تؿيه٬ٝت اييٛظاض٠   ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ أقبشت زا٥ط٠ اٱق٬ح ا

 ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:
 املسٜط١ٜ ايعا١َ يٲق٬ح ا٫دتُاعٞ . -1

 َسٜط١ٜ إق٬ح ايهباض يف احملاؾعات ايج٬خ أضبٌٝ، ايػًُٝا١ْٝ، زٖٛى. -2

                                         
 . اإلع ُ( ٍِ 6( ساجع اىَبدح )1) 

  .اإلع ُ( ٍِ 7( ساجع اىَبدح )2) 
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َسٜطٜيي١ إقيي٬ح ايٓػييا٤ ٚا٭سييساخ يف احملاؾعييات ايييج٬خ أضبٝييٌ، ايػييًُٝا١ْٝ،    -3
 زٖٛى .

ايٓػيا٤ ٚا٭سييساخ َسٜطٜي١ ٚاسييس٠   سٝيح أقيبشت نييٌ َئ زا٥طتييٞ إقي٬ح     
ٚشيييو يكًيي١ احملهييَٛني َيئ ٖييصٜٔ ايؿ٦ييتني، ٚمت تؿييهٌٝ ايٛسييسات اٱزاضٜيي١         
ٚايكاْْٛٝيي١ ٚاؿػيياب١ٝ يف نييٌ َسٜطٜيي١ َػييتك١ً يتػييٝري ا٭َييٛض اييييت ؽييل          

 اٱق٬س١ٝ .
ٚيف خطيي٠ٛ تؿييطٜع١ٝ ْييازض٠ بعييس تٛسٝييس اٱزاضتييني مت إقييساض أٍٚ ْعيياّ    

( يػي١ٓ  1اعٞ يف إقًيِٝ نطزغيتإ ايعيطام بيطقِ )    خام بسا٥ط٠ اٱقي٬ح ا٫دتُي  
ٖٚٞ قاٚي١ دسٜط٠ با٫عتباض يتػيٝري أَيٛض اٱقي٬سٝات ٚايتكًٝيٌ َئ       2008
ٕ  املٛدٛز َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ، ٖٚيٛ ْاؾيص   ايؿطاؽؾإٔ  ضغيِ احمليا٫ٚت    ستي٢ ا٭

 .(1)ايهجري٠ يتعسٌٜ بعض أسهاَٗا
 ٔ بٝٓٗا:ٚقس قسضت تعًُٝات عسٜس٠ يف ظٌ ٖصا ايٓعاّ َٚ 
 تعًُٝات غكٛم َٓ  ايٓعٌٜ ٚاملٛزع أداظات َٓعي١ٝ. -1

 ٚظٟتعًُٝات غكٛم ؼسٜس ؾهٌ ؾعاض اٱق٬س١ٝ يف اٱقًِٝ ٚضتب  -2
 ايك٠ٛ اٱدطا١ٝ٥ . ٚع٬َات َٓتػيب

تعًُٝيات سييٍٛ نُٝييات ْٚٛعٝيي١ غيصا٤ ايٓييع٤٫ ٚاملييٛزعني يف َييسٜطٜات    -3
 اٱق٬ح .

 ق٬س١ٝ .تعًُٝات ملٓع املٛاز املُٓٛع١ بسخٛي٘ اٱ -4

                                         
( ٍاااِ ٗةااابئع  84شااا٘س فاااٜ اى،اااذد ) ٗاىَْ  عااا ٓ( ساجاااع ٍااا٘اد اىْةااابً اىَااازم٘س   1) 

 .2008م٘سدسزبُ ىسْخ 
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 تعًُٝات سٍٛ نٝؿ١ٝ عٌُ ايػذٓا٤.  -5

ٚٚؾيل   ،ٚأخريّا ٚيٝؼ آخطّا هب إٔ ٫ ْٓػ٢ أُٖٝي١ ٚديٛز بٓاٜيات سسٜجي١     
املعيياٜري ايسٚيٝيي١ ملبٝييت ايٓييع٤٫ ٚاملييٛزعني ؾٝٗييا يهييٞ ْييتُهٔ َيئ تٓؿٝييص قٛاعييس  
سكٛم ايػذٓا٤ سػب املعاٜري ايسٚي١ٝ، ٚتًب١ٝ هلصا املطًب مت إْؿا٤ َب٢ٓ نبري يف 

ٚعييعٍ  ،يهييٞ تكييّٛ اٱزاض٠ بتكييٓٝـ احملهييَٛني ؛اؾعيي١ زٖييٛى يف بيياز٨ ا٭َييطق
ايٓػا٤ ٚا٭سساخ عٔ ايهباض، إش خكل هلِ بٓاٜات أخط٣، ٚعًٝ٘ مت اغت٬ّ بٓا١ٜ 

( مت إْؿيا٤  2011-2010َٔ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ، ٚيف غيٓيت )  2008"ظضن٘" غ١ٓ 
ٚايػييًُٝا١ْٝ،  أبٓٝيي١ أخييط٣ يهييٌ َيئ َييسٜطٜات أقيي٬ح ايهبيياض يف نييٌ َيئ أضبٝييٌ

ٚبػبب ظيطٚف اقتكياز١ٜ ؾطنيت عًي٢ اٱقًيِٝ تٛقيـ ايعُيٌ يف تؿيٝٝس أبٓٝي١          
أخط٣ دسٜس٠ ملسٜطٜات إق٬ح ايٓػا٤ ٚا٭سساخ ضغِ ٚدٛز أبٓٝي١ َػيتك١ً يهيٌ    

 ، إ٫ إٔ تًييو ا٭بٓٝيي١ قسمييي١ ٫ تكييً  ٫ستذيياظ   غييًـ اٱؾيياض٠ إيٝٗييا نُييا  ،َُٓٗييا
 . أٚ ست٢ ايٓػا٤ا٭سساخ 
 
 

 لحاملطلب الجا
 حكوم الطجياء يف الكواىني اليافرة

يػيطض  ؾٝي٘  هٔ ايػذٕٛ يف ايعطام املهإ ايصٟ ٜعتكٌ ايػيذني  تتؿطٜعّٝا مل 
ٖٚييٛ أٍٚ قييإْٛ  - 1924بييٌ اٖييتِ املؿييطع َييع قييسٚض قييإْٛ غيي١ٓ    ؛تعصٜبيي٘

ايكإْٛ اؿايٞ؛ عكيٛم ايػيذٓا٤ ٚإقي٬سِٗ     ٚست٢ -يًػذٕٛ يف ايسٚي١ ايعطاق١ٝ 
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 ٝاتَٔ ايػيًٛن  َ٪ًٖني، ٚغاملنيإىل سان١ٓ اجملتُع  َٔ أدٌ ضدٛعِٗ ٚعٛزتِٗ
 اٱدطا١َٝ ٚاملٓشطؾ١ .

يف ٖصا املطًب ماٍٚ ايرتنٝع ٚايتطيطم إىل أٖيِ اؿكيٛم اييٛاضز٠ يف قيإْٛ      ٚ
املعيسٍ، ٚيف قيإْٛ ضعاٜي١ ا٭سيساخ      1981( يػ١ٓ 104ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ضقِ )

ٍ  1983( يػي١ٓ  76ضقِ ) ايكي٬ح ا٫دتُياعٞ يف   ٚنيصيو يف ْعياّ زا٥يط٠     ،املعيس
ٚايتؿيطٜعات ايكيازض٠ مبيٛدبِٗ،     ،2008( يػ١ٓ 1إقًِٝ نطزغتإ ايعطام ضقِ )

  :ع٢ً ايٓشٛ اٯتٜٞتِ عطنٗا ٚيف غبٌٝ شيو غٓكػِ ٖصا املطًب إىل غت١ ؾطٚع، 
 

 تأٍيل وتدزيب الطجياء
ٍ ٜككس بايػيذٔ تًيو امل٪غػيات املعيس٠       احملهيّٛ عًيِٝٗ بعكٛبيات     ٫غيتكبا

ايعكٛب١ عس شات٘ بٌ إبعاز  اهٔ ايػطض َٓٗتٚإٕ ْؿأ٠ ايػذٕٛ مل  ،١ٜغايب١ يًشط
 ًُذطَني . يٚغ١ًٝ يطزع ٖٛ أٚ  ،اجملطّ عٔ اجملتُع ٚعٔ ْؿػ٘

بٗا يف ايعكط ايٛغٝل نُا يف ايعكيط ايكيسِٜ،    إٕ عكٛب١ اؿبؼ نإ َع٫ُّٛ
ٛ    اٱق٬حٚايػا١ٜ َٓٗا ا٫ْتكاّ ٚايتٓهٌٝ أنجط َٔ   ٍ أٜهياّ ٚايتٗيصٜب، ٚميهئ ايكي

تأٖٝيٌ   ٱعياز٠ ايؿهيط ايكياْْٛٞ ايكيسِٜ ٚايٛغيٝل      يفبأْ٘ مل ٜهٔ وػيب سػياب   
سٝا٠ نطمي١، بٌ ناْت ايهٓٝػ١ ٚضداهلا ٜؿاضنٕٛ يف ايعٓيـ  عٛزتِٗ إىل يػذٓا٤ ٚا

  .(1) ٚا٫ْتكاّ َٔ املػذْٛني زاخٌ ايػذٔ

                                         
األٍٞااش عيااٜ اىٞبسااِٞ  اىسااجُ٘ دساسااخ ربسٝخٞااخ ةبّّ٘ٞااخ        ج،اااش عجااذ ( د. 1) 

 .  34-33  ص 2016  األٗىٚاجزَبعٞخ  اىـج،خ 



 ...........................................................االطاز الكاىوىي مليعومة الطجوٌ يف اقليه نوزدضتاٌ 

52 

 

ٚإٕ ظٗييطت املييساضؽ ايعكابٝيي١ ْتٝذيي١ ؾٗييٛز املؿهييطٜٔ ٚاملعًُييني، ٚقييس        
ت تًييو املييساضؽ ٚاؾٗييٛز اييييت بييصيت يف تػييٝري ايُٓييٛشز ايكييسِٜ يؿًػييؿ١   غيياعس

إىل ؾًػييؿ١ ايعكيياب اؿسٜجيي١ ايكا٥ُيي١ عًيي٢   ٚاٱضٖييابايعكيياب ايكييا٥ِ عًيي٢ ايييطزع  
غُٝا دٗيٛز أقيشاب املسضغي١ ايتكًٝسٜي١      ٫ اٱق٬ح،َٚٔ ثِ  ،ايتأٌٖٝ ٚايتٗصٜب

ريت تػي ٚ 1909 -1835غيٝعاض ييَٛريٚظٚ   اؿسٜج١ ٚاملسضغ١ ايٛنع١ٝ بععاَي١  
احملهيّٛ عًٝي٘ إىل دعًيٗا     ٚاستكاضايٓعط٠ إىل عكٛب١ ايػذٔ يف نْٛٗا ٚغ١ًٝ إش٫ٍ 
 .(1)ٚإق٬سِٗٚغ١ًٝ ؾعاي١ َٔ ٚغا٥ٌ تأٌٖٝ احملهّٛ عًِٝٗ 

ّ ؾكس سعٝيت ايػيذٕٛ    ،دسٜسّا عكابّٝا َّاانُا ؾٗس شيو ايعكط ْع   باٖتُيا
ٛ تكيٓٝـ ايٓيع٤٫ ٚؽكيٝل    مي ؾاػٗت نبري يف فاٍ أغايٝب املعا١ًَ ايعكاب١ٝ، 

، ٚمتٝييع ْعيياّ  ٚا٫دتُيياعٞايػييذٕٛ ٚا٭خكييا٥ٝني يف اؾاْييب ايطيييب ٚايٓؿػييٞ   
عييساز إ، ايتأٖٝييٌ ايييصٟ ٖييٛ ٚاٱقيي٬حايػييذٕٛ اؿسٜجيي١ بٓيياسٝتني ُٖييا ايتأٖٝييٌ 

دطاّ بعيس إطي٬م غيطاس٘ عئ     ٜعٝـ سٝا٠ بعٝس٠ عٔ اٱست٢  ؛ايٓعٌٜ أٚ املٛزع
ٌ ايػيذٔ َجيٌ: ايتعًيِٝ ٚايعُيٌ ٚايكيش١      ططٜل ايرباَر ايييت تطبيل عًٝي٘ زاخي    

 .(2)اٱق٬حْكٌ إىل ع١ًُٝ  اٚايعٜاضات ٚغريٖا َٚٔ خ٬هل
ٖٓيياى عييس٠ عٛاَييٌ غيياعست عًيي٢ تطييٛض ساييي١ ايػييذٕٛ َيئ ساييي١ غيي١٦ٝ   
َٓٗيا زٚض ايهٓٝػي١ ٚضدياٍ     ٚاٱقي٬ح إىل َ٪غػات تٓؿس ايتأٌٖٝ  َرتز١ٜ قسميّاٚ

ٚديٕٛ   بٝهاضٜيا دتُاعٝني َٔ بِٝٓٗ ٚض عسز َٔ املؿهطٜٔ ٚاملعًُني ا٫زايسٜٔ ٚ

                                         
 . 33( اىَشجع ّاسٔ  ص1) 

 . 35( اىَشجع ّاسٔ  ص2) 
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تٓطًيل َئ أقي٬ح ايٓيع٤٫ ٚامليٛزعني       ايييت بأٖساف ايعكاب  اٖتُٛاايصٜٔ  ،ٖٛاضز
 سكٛم اٱْػإ. ٨مبباز اٖتُاَِٗعٔ  ؾه٬ّ

ٚٚنع  ٚاٱق٬حاملؿطع ايعطاقٞ بأ١ُٖٝ ايتأٌٖٝ  اٖتُاَّٚٔ ٖٓا ٜته  يٓا 
ايتأٖٝيٌ ٚايتيسضٜب عًي٢     ايرباَر اٱق٬س١ٝ شات أ١ُٖٝ نرب٣ َئ خي٬ٍ بيطاَر   

ملُاضغي١   املٗٔ ٚاؿطف ايييت تتٓاغيب َيع قيسضات احملهيّٛ َٚٝٛيي٘ ٚشييو متٗٝيساّ        
 ايطبٝع١ٝ بني أؾطاز فتُع٘ بعس خطٚد٘ َٔ اٱق٬س١ٝ . ٘سٝات

َٚٓٗييا قييإْٛ امل٪غػيي١ ايعاَيي١     ،بايػييذٕٛ خاقيي١ٚعٓييس قييسٚض قييٛاْني   
سيت تػ١ُٝ ايكإْٛ املعسٍ ٚايصٟ ع 1981يػ١ٓ 104 ضقِ ا٫دتُاعٞيٲق٬ح 

قيي٬ح إقييإْٛ  إىل: " 2002 يػيي١ٓ 22مبٛدييب قييإْٛ ايتعييسٌٜ ايجيياْٞ املييطقِ  
 يف ايعطام.  ايٓاؾص سايّٝا "ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني 

َيئ خيي٬ٍ أٖييساف  ٚاٱقيي٬حاملؿييطع ايعطاقييٞ بأُٖٝيي١ زٚض ايتأٖٝييٌ   اٖييتِ
 :اييت ٖٞا٭ٚىل  ت٘يف َاز ٗابٝٓ ايصٟايكإْٛ 
بعكٛبيات أٚ تيسابري    عني اييصٜٔ تكيسض عكٗيِ أسهاَياّ    تكِٜٛ ايٓع٤٫ ٚامليٛز  -1

 يتأًٖٝييِٗ غييًٛنّٝا بإقييساضٖا غييايب١ يًشطٜيي١ َيئ قهُيي١ كتكيي١ قاْْٛيياّ 
 .ٚتطبّٜٛا َّٚٗٓٝا

 ٚتأًٖٝيِٗ تطبٜٛياّ   ٚادتُاعٝياّ  ٚنع َٓاٖر يتٛع١ٝ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني زّٜٓٝا -2
 .(1)أٜهّا

                                         
 ىإلطا ح ،بٍاخ  ةابُّ٘ اىَؤسساخ اى   971( ص2852اى٘ةبئع اى،شاةٞخ اى،ذد)(1) 

 . 1981ىسْخ  104سةٌ االجزَبعٜ
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ِ ضغِ دٗٛز اؾٗيات املعٓٝي١ يف     ٗيٛز  اؾبيصٍ نيٌ   نطزغيتإ بهيطٚض٠    إقًيٝ
ايصٖٓٝي١   ِٗٚقيسضت  ِ،ٝيٛهل ََيع  َتٛاؾكي١  مبٗٓي١   تأٌٖٝ ايػذٓا٤مٛ  ػري قسَّاًي

رباَر ايتأٌٖٝ ٚايتسضٜب املٗيين أز٣  يإ٫ إٔ عسّ ٚدٛز ٚضف أٚ أَانٔ  ؛ٚاؾػ١ُٝ
تهٕٛ سذط عجط٠ يف ططٜك٘  عاق١ ٚعطق١ً ١َُٗ ايتأٌٖٝ بؿهٌ دٝس ٚأسٝاّْاإإىل 

ْط٣ أُٖٝي١ ٚنيطٚض٠ ا٫ٖتُياّ ايي٬ظّ بإْؿيا٤      ا بعس خطٚد٘ َٔ ايػذٔ، َٚٔ ٖٓ
 :يف اجملا٫ت ايتاي١ٝٚضف ٚقاعات يًتسضٜب املٗين 

 ايًشياّ ٚاؿيساز٠   -ز . ايتربٜس ٚايتهٝٝـ -ز . نَٛبٝٛتط -ب .غٝاضات َهاْٝهٞ - أ
 اػاِٖ يف تطٛض ايتأٌٖٝ ٚايتسضٜب يًُشهّٛ ٜٚػتؿاز َٓٗت ييتا اٱيهرتْٚٝات -ٙ .

 أخط شٚ ٍَٝٛ ْاؾع١ يًُذتُع. هٕٛ ؾدكّابعس خطٚد٘ َٔ ايػذٔ يٝ
 

 العنل يف الطجوٌ: الفسع الجاىي
إٕ ناْت ايبطاي١ َٔ بني ا٭غباب ايط٥ٝػي١ٝ ٫ضتهياب ايؿيطز أؾعياٍ دطَٝي١      
عجّا عئ َكيسض ضظم غيري َؿيطٚع، ٚبػيببٗا سطَيت عًٝي٘ اؿطٜي١؛ ؾيإٕ عيسّ           
تيي٘ تأٖٝييٌ ٚتييسضٜب ايػييذني عًيي٢ َٗٓيي١ َعٝٓيي١ تييأتٞ َييع ضغبيي١ ايػييذني ٚقسض  

       ٘ عٓس٥يصٺ ؾكيس    ،تطدعٓا إىل ْكطي١ ايعيٛز٠ إىل اؾطميي١ َيع اْتٗيا٤ َيس٠ قهَٛٝتي
 ٚعطنٓا اجملتُع يف ايٛقت شات٘ ملداطط اْتؿاض اؾٓٛح .  زؾعٓا ايؿطز إىل اؾطمي١،

ٍٕ َٔ اؾطميي١ ٚديب َعاؾي١ ا٭غيباب      يصا َٚٔ أدٌ ايٛقٍٛ إىل فتُع خا
تتِ َعاؾ١ تًيو ا٭غيباب ٚايعيطٚف    ٚشيو ٭ْ٘ إٕ مل  ؛دطاَٞاٱػًٛى ًامل٪ز١ٜ ي

 ٚايعٛاٌَ ؾكس ٜٓتر عٔ شيو ؾت١ٓ ت٪زٟ إىل خطاب.
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ٚقييس أزضى املؿييطع ايعطاقييٞ ٚنييصيو ايهطزغييتاْٞ خطييٛض٠ ٖييصٙ ايعٛاَييٌ       
ييصا أزضز املؿيطع ايعطاقيٞ تؿيػٌٝ     ؛ ٚبايتايٞ خطٛض٠ ْتا٥ذٗا ع٢ً ايؿطز ٚاجملتُع

ٚاملٛزعني، يف سني خكل ايػذٓا٤ يف قسض ايؿكٌ ايجاْٞ اـام عكٛم ايٓع٤٫ 
  ٕ " ايتأٖٝييٌ املٗييين ٚإعيياز٠   :املؿييطع ايهطزغييتاْٞ ييي٘ ايؿكييٌ ايطابييع ؼييت عٓييٛا
 . (1)ايتسضٜب ايػًٛنٞ ٚايجكايف ٚايرتبٟٛ يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني

( َيئ ايكييإْٛ بييصنا٤ عيئ أُٖٝيي١  18ٚقييس عييرب املؿييطع ايعطاقييٞ يف امليياز٠ ) 
هيٌ ْعٜيٌ َٚيٛزع يف سيسٚز     ايتؿػٌٝ ٚأٖساؾ٘ ٚشيو عٓيسَا أنيس إٔ ايعُيٌ سيل ي    

َهاْييات املتييٛؾط٠ قسضتيي٘ َٚ٪٬ٖتيي٘، ٚيف ْطييام ايكٛاعييس ايؿٓٝيي١ ٚايتكييٓٝـ ٚاٱ 
   ٘  ،بككس تأًٖٝ٘ ٚتسضٜب٘ َّٗٓٝا ٚت١٦ٝٗ أغباب ايعٝـ ي٘ بعيس اْكهيا٤ قهَٛٝتي

 َٚػاعست٘ ع٢ً ا٫ْسَاز يف اجملتُع ٚقريٚضت٘ َٛاطّٓا قاؿّا.
ٌٝ ايػيذٓا٤ َتٛقيـ عًي٢ عيس٠     ٚعٓس ايتُعٔ يف ايٓل ايػابل ليس إٔ تؿيػ  

 أَٛض:
 إٔ ٜهٕٛ ايٓعٌٜ ٚاملٛزع قازضّا ع٢ً ايعٌُ املٛنٍٛ إيٝ٘. .1

 إٔ تػُ  َ٪٬ٖت ٚضغب١ ايٓعٌٜ ٚاملٛزع قٝاَ٘ بٗصا ايعٌُ. .2

 إٔ ٜهٕٛ ايتؿػٌٝ َتٛاؾكّا َع ايهٛابل املٛنٛع١ َٔ قبٌ اٱزاض٠. .3

 تٛؾط اٱَهاْٝات يس٣ إزاض٠ ايػذٔ.  .4

                                         
( ٍااِ ةاابُّ٘ 22ىغبٝااخ  18( ساجااع ٍاا٘اد اىاظااو اىضاابّٜ اىزااٜ رجااذ  ثبىَاابدح )  1) 

اىْااضالء ٗاىَا٘دعِٞ ٗماازىل ٍا٘اد اىاظااو اىشاثاع اىزااٜ رجاذ  ثبىَاابدح     مطا ح  

ٌ االجزَابعٜ فاٜ    اإلطا ح ( ٍِ ّةبً دائشح 22ىغبٝخ  15) م٘سدسازبُ   مةياٞ

 .  2008ىسْخ ( 1اى،شاق سةٌ )
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١َٓٗ تهُٔ يي٘ ايعيٝـ بعيس اٱؾيطاز     تسضٜب٘ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ تأٌٖٝ ايػذني ٚ .5
ٚمل ٜهٔ املؿطع ايهطزغتاْٞ َٛؾكّا يف ايتُٝٝع بني ايتأٌٖٝ ٚايتسضٜب املٗيين  
يًػييذٓا٤ ٚتؿييػًِٝٗ، ٚبايتييايٞ مل ٜهيئ َٛؾكييّا يف ايتػًػييٌ ايٓعييطٟ يعًُٝيي١  
ايتؿييػٌٝ زاخييٌ ايػييذٕٛ اييييت تبييسأ بايتأٖٝييٌ ٚايتييسضٜب املٗييين ٚتٓتٗييٞ        

إشٕ اهلسف َٔ تأٖٝيٌ ٚتيسضٜب    .(1)زاخٌ ايػذٔ أٚ خاضد٘ بايتؿػٌٝ غٛا٤ 
ايػييذٓا٤ ٚتؿييػًِٝٗ ٖييٛ إقيي٬ح ايػييذني ٚتأًٖٝيي٘ يٝذييس عُيي٬ّ َٓاغييبّا يييس٣ 
 خطٚد٘ َٔ ايػذٔ، ٚعًٝ٘ ؾ٬ هٛظ تؿػٌٝ ايػذٓا٤ نعكٛب١ اْهباط١ٝ.
 مل ٜهتـ املؿطع ايعطاقٞ بتٓعِٝ ايعٌُ زاخٌ ايػذٔ ؾكل بٌ ٚنع 

 
خاضز ايػذٔ أٜهيّا ٖٚيٛ َيا ْعتيربٙ خطي٠ٛ قُيٛز٠       َعاٜري ٚؾطٚط ايعٌُ 
 ٌ ( َئ ايكيإْٛ   2 1-ٚ -/ثاْٝياّ 20ؾطبكيّا ييٓل املياز٠ )    ،باػاٙ اٱق٬ح ٚايتأٖٝي

هيييٛظ اؾيييتػاٍ ايػيييذٓا٤ خييياضز ايػيييذٔ ييييس٣ اؾٗيييات اؿهَٛٝييي١ ممييئ تعٜيييس   
قهَٛٝاتِٗ ع٢ً  ؼ غٓٛات إشا نياْٛا قيس قهيٛا يف ايػيذٔ َيس٠ ٫ تكيٌ عئ        

10 ٚ نييصيو ايييصٜٔ تعٜييس قهَٛٝيياتِٗ عًيي٢  ييؼ غييٓٛات، إشا نييإ % َئ املييس٠ 
% َٔ َيس٠ قهَٛٝياتِٗ يف ايػيذٔ، ٜٚطاعي٢ يف شييو سػئ       25ٖ٪٤٫ قس أَهٛا 

 غًٛى ايػذني ٚدساضت٘ يًعٌُ اـاضدٞ بتأٜٝس َٔ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ .
ٚيف غبٌٝ شييو تتيٛىل زا٥طتيا إقي٬ح ايهبياض ٚا٭سيساخ َُٗي١ ايتعاقيس َيع           

اييت ؼتاز إىل ق٣ٛ عا١ًَ يف َؿاضٜعٗا ٚؾل ا٭غؼ ٚايهيٛابل  اؾٗات اؿه١َٝٛ 
                                         

ٌ االجزَابعٜ فاٜ    اإلطا ح ( ساجع ٍ٘اد اىاظو اىشاثع ٍِ ّةابً دائاشح   1)   مةياٞ

 .  2008( ىسْخ 1م٘سدسزبُ اى،شاق سةٌ )
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تُتع ايػذني ايعاٌَ يف تًو املؿياضٜع ظُٝيع   ٜكسضٖا اٱزاض٠، ٚتٚايتعًُٝات اييت 
اؿكييٛم ايييٛاضز٠ يف قييإْٛ ايعُييٌ ايٓاؾييص ؾُٝييا ىييل ا٭دييٛض ٚؼسٜييسٖا ٚأٚقييات 

ُإ ا٫دتُيياعٞ ايعُييٌ ٚايطاسيي١ ٚا٭ديياظات ٚا٭عٝيياز، ٚيف قييإْٛ ايتكاعييس ٚايهيي   
  .(1)يًعُاٍ ايٓاؾص ؾُٝا ىل ؾطع إقابات ايعٌُ

ؾًٛ أَعٓا ايٓعط إىل َا غًـ لس إٔ املؿيطع ايعطاقيٞ مل ٜتطيطم إىل تؿيػٌٝ     
ؿػًِٝٗ يف ايكطاع اؿهيَٛٞ  بايػذٓا٤ يس٣ دٗات ايكطاع اـام بٌ انتؿ٢ ؾكل 

ني ٚؾل ٖصا َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ مل ٜٓل املؿطع ع٢ً تهُني ايعاٌَ ايػذ
أسهاّ ايؿكٌ ايػازؽ َٔ قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ ا٫دتُاعٞ يًعُاٍ بيٌ انتؿي٢   

 ؾكل بهُإ إقابت٘ أثٓا٤ ايعٌُ.
ٚمٔ ْط٣ إٔ عٌُ ايػذني إَيا إٔ ٜهيٕٛ عا٥يسّا تبعٝتي٘ يًػيذٔ أٚ يًكطياع       

ا٭خيري٠ إَيا إٔ ٜهيٕٛ َٛقيع ايعُيٌ زاخيٌ        ااؿهَٛٞ أٚ يًكطياع اـيام، ٚإٔ ٖيص   
سػب ْٛعٝي١ ايعُيٌ، ٚيف نيٌ ا٭سيٛاٍ هيب إٔ ٜهيٕٛ تؿيػٌٝ        ايػذٔ أٚ خاضد٘ 

ايػذٓا٤ زا٥ُا ؼت إؾطاف َٛظؿٞ ايػذٔ ٖٚٞ ايكاعس٠ اييت أنست عًٝٗا قٛاعيس  
ا٭َييِ املتشييس٠ ايُٓٛشدٝيي١ ايييسْٝا ملعاًَيي١ ايػييذٓا٤ املعطٚؾيي١ بكٛاعييس ًْٝػييٕٛ       

 .َاْس٬ٜ
بؿييطط ايتؿييػٌٝ اـيياضدٞ يًػييذٓا٤  ٜييط٣ايييطأٟ ايييصٟ  ْ٪ٜييسٚعًٝيي٘ ؾإْٓييا  

 نُإ أَِٓٗ ٚغ٬َتِٗ. 

                                         
 /صبّٞب ( ٍِ ةبُّ٘ اىْضالء ٗاىَ٘دعِٞ.  20( ساجع اىَبدح )1) 
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أَا ؾُٝا ىل ا٭دط ٚآي١ٝ تٛظٜع٘ ؾًِ ٜٓل املؿطع ايعطاقٞ ع٢ً ٖصا ا٭َط 
بٌ تطى ؼسٜسٙ يتعًُٝات تكسض ٫سكّا، أَا املؿطع ايهطزغيتاْٞ ؾكيس أنيس عًٝي٘     

 ( َٔ ايٓعاّ إٔ ا٭دٛض تسؾع بايؿهٌ ايتايٞ:22بٓل املاز٠ )
 إٜطازّا يسٜٗا. % َٔ ا٭دٛض ؿػاب ايسا٥ط٠ ٜٚػذ10ٌ .1

 % َٔ ا٭دٛض ؿػاب زؾاتط ايتٛؾري يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني.60 .2

% ٜتِ قطؾٗا يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني َباؾط٠ َٔ قبٌ املٓؿأ٠ أٚ اؾٗي١ ايييت   30 .3
 مت ايتعاقس َعٗا َباؾط٠.

( َٔ ْعاّ زا٥ط٠ 22إٔ َا ىل ايؿكط٠ ا٭ٚىل َٔ املاز٠ )ع٢ً ًٜعّ ايتٓبٝ٘ 
ِ نطزغتإ ايعيطام ٜؿهيٌ إٔ ٜػيذٌ نيإٜطاز ـعٜٓي١      اٱق٬ح ا٫دتُاعٞ يف إقًٝ

ايسٚي١ يف ساي١ اغتدساّ ٖصٙ ا٭خري٠ ْؿكيات تؿيػ١ًٝٝ كككي١ هليصا ا٭َيط، أَيا       
 .اْتؿاع ايسٚي١ َٔ غري َا شنط َٔ أغباب ؾ٬ ساد١ ملجٌ ٖصا ايتأنٝس

أَا يف ساي١ ايتؿػٌٝ اـاضدٞ ؾُٔ باب أٚىل عسّ اغتكطاع تًو ايٓػب١ َٔ 
 ايػذني.  أدط ايعاٌَ

يهٔ يف املكابٌ ْط٣ نطٚض٠ اغتكطاع ْػب١ َٔ ا٭دط يعا١ً٥ ايػيذني ستي٢   
 يسؾع، خاق١ يف ساي١ استٝاز ا٭غط٠ يًُػاعس٠ املاز١ٜ.عٔ اعٓس اَتٓاع٘ 

 
 

 شيازة الطجني:  الفسع الجالح
ْعِ املؿطع ايعطاقٞ ظٜاض٠ ايػذني يف ايػذٕٛ ٚاٱق٬سٝات ٚاعتربتٗيا َئ   

ٚخكييل يف غييبٌٝ شيييو ؾطعييّا َػييتك٬ّ يف قييإْٛ إقيي٬ح  بييني سكييٛم ايػييذٓا٤،
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ٚاييصٟ ٜتهيٕٛ َئ أضبيع َيٛاز َئ        1981( يػي١ٓ  104ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ضقِ )
(، ٚع٢ً ْؿؼ املٓٛاٍ ْعِ املؿطع ايهطزغتاْٞ ٖيصا اؿيل يف   31يػا١ٜ  28املاز٠ )

( َيئ ْعيياّ زا٥ييط٠ اٱقيي٬ح  38َٚيئ َيياز٠ ٚاسييس٠ ٖٚييٞ امليياز٠ )  ،ؾييطع َػييتكٌ
 . 2008( يػ١ٓ 1اعٞ يف إقًِٝ نطزغتإ ايعطام ضقِ )ا٫دتُ

ٖٛ ايػيُاح ييٲزاض٠ بعٜياز٠ عيسز      ،ا٭خري ضغِ ق١ً َٛازٙ اإ٫ إٔ َا ميٝع ٖص
ايعٜاضات ؿا٫ت خاقي١ َٚٓاغيبات ادتُاعٝي١ تهيٕٛ يف خسَي١ بيطاَر اٱقي٬ح        
زاخٌ ايػذٕٛ يف إقًِٝ نطزغتإ، َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ايػيُاح بعٜياض٠ ايػيذني    
خ٬ٍ ا٭عٝاز ايس١ٜٝٓ يٮزٜإ ٚايطٛا٥ـ غري اٱغي١َٝ٬، ٚظٜياضات ايٓػيا٤ يف ٜيّٛ     

. يف سييني تييطى املؿييطع ايعطاقييٞ تؿاقييٌٝ ٖييصا ا٭َييط يتعًُٝييات   (1)املييطآ٠ ايعيياملٞ
 ( َٔ ايكإْٛ .30ٜكسضٖا فًؼ اٱزاض٠ طبكّا يٓل املاز٠ )

َٹييٓ   أخييط٣  ؾهيي٬ّ عُييا غييًـ ؾكييس قييسّ املؿييطعإ ايعطاقييٞ ٚايهطزغييتاْٞ 
جبيت ايػيذني ييٲزاض٠ سػئ     ٜيًػذٓا٤ غكيٛم ايعٜياض٠ ايعا٥ًٝي١ ٚشييو عٓيسَا      

جبت تؿٛقّا يف عًُ٘ أٚ زضاغت٘ أٚ أبس٣ غًٛنّا َتُٝعّا، ٜغريت٘ ٚغًٛن٘، أٚ عٓسَا 
 . (2)ٖٚٛ َا ْعتربٙ ْٗذّا غًُّٝا ٚقُٛزّا اْتٗذ٘ املؿطعني

طزغيتإ ايعيطام   ٚطاملا مٔ بكسز تؿطٜع قإْٛ خام بايػذٕٛ يف إقًِٝ ن
ؾاْ٘ هب إٔ ًٜيب اؿكٛم ايٛاضز٠ يف املٛاثٝل ايسٚي١ٝ َٚٔ بٝٓٗا قٛاعيس َاْيس٬ٜ   

                                         
ٌ االجزَبعٜ فاٜ   اإلط ح( ٍِ ّةبً دائشح 38( ساجع اىاقشح صبّٞب  ٍِ اىَبدح )1)   مةياٞ

 . 2008( ىسْخ 1٘سدسزبُ اى،شاق سةٌ )م

ُ  29( ساجع اىَابدح ) 2)  اىْاضالء ٗاىَا٘دعِٞ ٗمازىل اىَابدح      مطا ح  ( ٍاِ ةابّ٘

 مةيااااٌٞاالجزَاااابعٜ فااااٜ  اإلطاااا ح( ٍااااِ ّةاااابً دائااااشح 10-9/صبّٞااااب / 38)

 .  2008( ىسْخ 1م٘سدسزبُ اى،شاق سةٌ )



 ...........................................................االطاز الكاىوىي مليعومة الطجوٌ يف اقليه نوزدضتاٌ 

61 

 

اييت ٚنعت أغؼ َت١ٓٝ يًعٜاضات َٔ بٝٓٗا نيطٚض٠ تٛظٜيع    2015ايكازض غ١ٓ 
ايػييذٓا٤ عًيي٢ غييذٕٛ قطٜبيي١ َيئ َٓيياظهلِ أٚ أَييانٔ إعيياز٠ تأًٖٝييِٗ ادتُاعٝييّا،   

ل ايػيذٔ ضٖٓيّا مبيٛاؾكتِٗ عًي٢ اـهيٛع      ٜٚهٕٛ قبٍٛ زخيٍٛ ايعا٥يطٜٔ إىل َطؾي   
يًتؿتٝـ، ٫ٚ هٛظ إٔ تهٕٛ إدطا٤ات تؿتٝـ ايعا٥طٜٔ ٚزخيٛهلِ َٗٝٓي١، ٚهيب    

 .(1)َطاعا٠ ٚنع ا٭داْب يف ايعٜاضات غٛا٤ ايعا١َ أٚ اـاق١
أغػيّا يًعٜياضات ايعٚدٝي١ أٚ     ت٫ٚ ٜؿٛتٓا ايصنط إٔ قٛاعس َاْس٬ٜ قس ٚنيع 

ٚأنيست عًي٢ أْٗيا سيل يًػيذٓا٤ ٚهيب إٔ ٜطبيل         " اـ٠ًٛ ايؿطع١ٝ"يَا ٜػ٢ُ ب
زٕٚ متٝٝع، ٚتتاح يًػذٝٓات إَها١ْٝ مماضغي١ ٖيصا اؿيل عًي٢ قيسّ املػياٚا٠ َيع        
ايطداٍ، ٚتٛنع إدطا٤ات ٚتيٛؾط أَيانٔ يهيُإ إتاسي١ ؾطقي١ عازيي١ َٚتػيا١ٜٚ        

٤٬ ايعٓاٜي١ ايٛادبي١ يًشؿياظ عًي٢ ايػي١َ٬ ٚقيٕٛ       ٜي٬ْتؿاع َٔ ٖصا اؿل، َع إ
 .(2)ايهطا١َ

ٚعيي٠ٚ٬ عًيي٢ َييا تكييسّ ْييط٣ نييطٚض٠ تطنٝييع املؿييطع ايهطزغييتاْٞ عًيي٢       
 ٌ ايػطض َٔ ايعٜاضات ايعا١ًٝ٥: ٝزعاَتني أغاغٝتني يتؿعٝ

ايسعاَيي١ ا٭ٚىل: عييسّ ايػًييٛ يف اغييتدساّ َٓييع ايعٜيياضات ايعا٥ًٝيي١ نعكٛبييات    
 .  ٣تأزٜب١ٝ ع٢ً ايػذني، إ٫ يف سا٫ت نٝك١ ٚيًهطٚض٠ ايككٛ

                                         
-59٘اعاذ سةاٌ )  ( ساجع اىاظاو اىخابص ثبالرظابه ثبى،ابىٌ اىخابسجٜ ٗثبىزذذٝاذ ة      1) 

اىَزذااذح اىَْ٘رجٞااخ اىااذّٞب ىَ،بٍيااخ اىسااجْبء  اىَشجااع   األٍااٌ( ٍااِ ة٘اعااذ 60-62

 اىسبثق. 

اىَزذااذح اىَْ٘رجٞااخ اىااذّٞب ىَ،بٍيااخ    األٍااٌ( ٍااِ ة٘اعااذ  58ساجااع اىقبعااذح سةااٌ )   (2) 

  اىسجْبء.
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ظٜيياز٠ عييسز ايعٜيياضات ايعا٥ًٝيي١ عٓييسَا تكييرتب َييس٠   ٖٞيي :ايسعاَيي١ ايجاْٝيي١
 اٱؾطاز ٚشيو با٫ػاٖني غٛا٤ بايٓػب١ يعٜاض٠ ايػذني يعا٥ًت٘ أٚ ايعهؼ .

 
 وغسوط املػنولني بَا األجاشات:  الفسع السابع

ا٭داظ٠ املٓعي١ٝ ٖٞ َٔ بني سكٛم ايػذني ؾه٬ّ عٔ أْٗا ططٜك١ يتأًٖٝي٘  
يعًُٝيي١ ايطعاٜيي١ اي٬سكيي١، هلييصا اٖييتِ املؿييطع    ٚاْسَاديي٘ زاخييٌ ا٭غييط٠ متٗٝييساّ 

ٚٚنييع هلييا ؾييطٚطّا َٚعيياٜري بٗييسف     ،ايعطاقييٞ ٚايهطزغييتاْٞ با٭ديياظ٠ املٓعيٝيي١  
 َجٌ هلا.ايتطبٝل ا٭

( يػي١ٓ  104ٚنع املؿطع ايعطاقٞ يف قإْٛ إق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ضقيِ ) 
ايييت تؿيطض    املعسٍ ؾطٚط تطبٝل ا٭داظ٠ املٓعي١ٝ ٚايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ 1981

 35ع٢ً ايػذني عٓس كايؿت٘ ايهٛابل املٛنيٛع١ هليصا ا٭َيط، ٚشييو يف امليٛاز )     
(. ٚقس ما املؿطع ايهطزغتاْٞ ْؿؼ َٓش٢ املؿطع ايعطاقٞ ٚخكل هلا 38يػا١ٜ 

( َئ ْعياّ زا٥يط٠    44يػاٜي١  40ؾطعّا َػتك٬ّ ٜتهُٔ  ػي١ َيٛاز َئ املياز٠ )    
 .2008( يػ١ٓ 1اٱق٬ح ا٫دتُاعٞ ضقِ )

ٚشييو َيط٠    ،أٜاّ ايػيؿط  اٚتهٕٛ َس٠ ا٭داظ٠ بايٓػب١ يًهباض  ػ١ أٜاّ عس
ٚبايٓػب١ يٮسساخ تهٕٛ ا٭داظ٠ ملس٠ عؿط٠ أٜاّ ٚملطتني  ،ٚاسس٠ نٌ ث٬ث١ أؾٗط

َٚيئ اؾييسٜط بييايٓعط ؾكييس اغييتدسّ املؿييطعإ ايعطاقييٞ ٚايهطزغييتاْٞ   ،يف ايػيي١ٓ
ٚامليٛزعني ٚشييو عٓيسَا أقيطا     ا٭داظ٠ املٓعي١ٝ نٛغي١ًٝ ٱقي٬ح ٚتأٖٝيٌ ايٓيع٤٫     

َٓ  إداظ٠ إناؾ١ٝ يًُبسعني َِٓٗ َط٠ ٚاسيس٠ نيٌ غي١ٓ عئ اٱبيساع يف ايعُيٌ       
ٚايٓذاح املتُٝع يهٔ بٓا٤ٶ ع٢ً تٛق١ٝ َٔ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ، غري إٔ املًؿت يًٓعط إٔ 
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٫ٚ َؿاس١ يف إٔ  ،(1)املؿطع ايهطزغتاْٞ اقتكط ٖصٙ املٓش١ يًٓع٤٫ زٕٚ املٛزعني
ساخ بٗيصٙ املٓشي١ غيتعٜس َئ اٱقي٬ح قي٠ٛ، خاقي١ إٔ ا٭سيساخ ٖيِ          مشٍٛ ا٭س

هليصٙ املياز٠ ٫ يف ايعيطام    ناؾٝي١  أسٛز هلا، يهٔ ضغِ شيو مل لس مناشز تطبٝكٝي١  
 ٫ٚ يف إقًِٝ نطزغتإ ضغِ أُٖٝتٗا ٱق٬ح ٚتأٌٖٝ ايػذٓا٤. 

َٔ املػًِ بي٘ إٔ اهليسف ايط٥ٝػيٞ ٚضا٤ َيٓ  ايػيذٓا٤ ا٭دياظ٠ املٓعيٝي١ نُيا         
أؾطْا غيًؿّا ٖيٛ زعي٠ٛ سكٝكٝي١ ٱقي٬ح ايػيذٓا٤ ٚإعيازتِٗ إىل سعيري٠ اجملتُيع          
أعهييا٤ ْيياؾعني، ؾهيي٬ّ عيئ خًييل دييٛ َيئ ايجكيي١ بييني ايػييذٓا٤ ٚإزاض٠ ايػييذٕٛ    
ٚتعٛزِٜٗ ع٢ً ا٫يتعاّ بايكإْٛ ٚايٓعاّ ٚا٫غيتكا١َ، ٚا٭ٖيِ َئ شييو نًي٘ ٖيٛ       

 . (2)يهٝاعمتاغو ٚسس٠ ا٭غط٠ ٚٚقاٜتٗا َٔ ايتؿهو ٚا ع٢ً ؿؿاظا
ٚعًٝ٘ ؾإ عًي٢ املؿيطع ايهطزغيتاْٞ عيسّ تهيٝٝل ْطيام تطبٝيل ا٭دياظ٠         

َجٌ هلا ٚاييت ؽسّ إق٬ح ايػيذٓا٤  املٓعي١ٝ يًػذٓا٤ بٌ ايرتنٝع ع٢ً ايتطبٝل ا٭
يكإْٛ إق٬ح ٚتأٖٝيٌ ايػيذٓا٤ ٱقًيِٝ نطزغيتإ      تؿطٜع٘ٚتأًِٖٝٗ، ٚشيو عٓس 

يًػذٓا٤ ايصٜٔ عًي٢ ٚؾيو اٱؾيطاز    ايعطام، ؾه٬ عٔ ظٜاز٠ عسز َطات٘ خكٛقّا 
 متٗٝسّا يًطعا١ٜ اي٬سك١.

                                         
 1981( ىساْخ  104/ ٗال( ٍِ ةبُّ٘ اىْاضالء ٗاىَا٘دعِٞ سةاٌ )   38( ساجع اىَبدح )1) 

ٌ االجزَابعٜ فاٜ    اإلط ح( ٍِ ّةبً دائشح 43ذه. ٗاىَبدح )اىَ، م٘سدسازبُ   مةياٞ

ٕزٓ طاذسد ر،يَٞابد سةاٌ     األخٞشح. ٗىزسٖٞو رْاٞز 2008( ىسْخ 1اى،شاق سةٌ )

اىَْش٘سِٝ فاٜ ٗةابئع م٘سدسازبُ اى،اذد      2017( ىسْخ 2ٗسةٌ ) 2010( ىسْخ 1)

(109( ٗ )216. ) 

ِ  اىسااجُ٘ دساسااخ ربسٝخٞااخ ةبّّ٘ٞااخ     عيااٚ ٝبسااٞ  األٍٞااش  ( ساجااع د. ج،اااش عجااذ  2) 

 . 283ىجْبُ  ص -اجزَبعٞخ  ٍْش٘ساد صِٝ اىذق٘ةٞخ  ثٞشٗد
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 السعاية الالحكة وضسوزتَا: الفسع اخلامظ
َجًُا وتاز احملهّٛ عًٝي٘ إىل ايطعاٜي١ عٓيس زخٛيي٘ اٱقي٬س١ٝ أٚ ايػيذٔ       

ْ٘ نصيو وتاز إست٢ ٜهٝـ ظطٚؾ٘ َع ايٛاقع اؾسٜس يف فتُع زاخٌ ايػذٔ، ؾ
"أظ١َ ي٭ٕ املؿطز عٓي٘ ٜٛادي٘ َيا ٜػي٢ُ بي     ؛ ٓٗاإىل ضعا١ٜ ٫سك١ عٓس خطٚد٘ َ

اٱؾطاز" اييت تٓؿأ عئ ا٫خيت٬ف بيني ظيطٚف اؿٝيا٠ ايييت اعتياز عًٝٗيا زاخيٌ          
٭دييٌ ٖييصا اػٗييت ايػٝاغيي١ اؾٓا٥ٝيي١ اؿسٜجيي١ إىل  ؛ايػييذٔ ٚبييني سٝييا٠ خاضديي٘

 . (1)ا٫عرتاف يًُؿطز عٓ٘ عك٘ يف ايطعا١ٜ اي٬سك١
ٜيي١ اي٬سكيي١ يف قييإْٛ إقيي٬ح ايٓييع٤٫     مل ٜعييطف املؿييطع ايعطاقييٞ ايطعا   

ٚاملٛزعني ٫ٚ املؿطع ايهطزغتاْٞ يف ْعاّ زا٥ط٠ اٱق٬ح ا٫دتُاعٞ، ع٢ً ايطغِ 
َٔ إٔ ا٭ٍٚ سسز آيٝات يتأَٝٓٗا ٚشييو بايتٓػيٝل بيني زا٥يط٠ إقي٬ح ايهبياض َيع        
اؾٗييات املعٓٝيي١ يػييطض تكييسِٜ املػيياعس٠ املٓاغييب١ يًٓييع٤٫ يتػييٌٗٝ اْتعيياَِٗ يف  

 .(2)ت ايعٌُ ٚمبا ٜهؿٌ زفِٗ ٚاغتكطاضِٖ يف اجملتُعفا٫
 1983( يػي١ٓ  76يف سني عطؾٗا املؿطع يف قإْٛ ضعاٜي١ ا٭سيساخ ضقيِ )    

"ضعاٜي١ اؿييسخ بعيس اْتٗييا٤ َيس٠ إٜساعيي٘     :( َٓي٘ بأْٗييا 99ٚبايتشسٜيس يف امليياز٠ ) 
يٝؼ َٚسضغ١ ايتأٌٖٝ مبا ٜهُٔ اْسَاد٘ يف اجملتُع ٚعسّ عٛزت٘ إىل اؾٓٛح"، 

ٕ          ،صا ؾشػبٖ ٚسيسز   :بيٌ خكيل ؾكي٬ نيا٬َ ٖٚيٛ ايؿكيٌ ايػيابع َئ ايكياْٛ

                                         
ٗاىزاشٝاااذ اىزْاٞااازٛ ىي،ق٘ثاااخ "دساساااخ فاااٜ   اإلطااا ح( د. دىٞاااش طااابثش خ٘راااْبٗ  1) 

 . 62  ص 2018اىزششٝ،بد اى،شاةٞخ"  اىـج،خ األٗىٚ  

ٌ    51( ساجااع اىَاابدح ) 2)   1981( ىسااْخ  104) ( ٍااِ ةاابُّ٘ اىْااضالء ٗاىَاا٘دعِٞ سةاا

 اىَ،ذه. 
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نيٛابل ايعُيٌ يف قػيِ ايطعاٜي١ اي٬سكي١، ٖٚييٛ َيا ٜعهيؼ اٖتُياّ املؿيطع عييل          
    ٘ ٚبايتيايٞ عٛزتي٘ إىل اجملتُيع     ،ايػذني يف ايطعاٜي١ اي٬سكي١ ٚنيطٚضتٗا ٱقي٬س

 ٔ ايكإْٛ.َط٠ أخط٣، ٚمل ٜرتى ٖصا ا٭َط اهلاّ يًتؿطٜعات ا٭ز٢ْ زضد١ َ
( إزاض٠ َسضغي١ ايتأٖٝيٌ   101ؾه٬ عُا تكسّ ؾكيس أييعّ املؿيطع يف املياز٠ )     

ايكٝياّ بيبعض اٱديطا٤ات     قبٌ اْتٗا٤ َس٠ اٱٜساع بؿرت٠ ٫ تكٌ عئ ث٬ثي١ أؾيٗط   
  ْصنطٖا نُا ٜأتٞ:

َع  إٜساع٘تعٜٚس قػِ ايطعا١ٜ اي٬سك١ باغِ اؿسخ ايصٟ غٛف تٓتٗٞ َس٠  .1
 تكطٜط َؿكٌ عٓ٘.

 انرب َٔ اؿط١ٜ. سخ يف دٓاح خام ٜٛؾط ي٘ قسضّاٚنع اؿ .2
متٗييس ـطٚديي٘ إىل اؿٝييا٠ ا٫دتُاعٝيي١     إنيياؾ١ٝبييني  أديياظ٠َييٓ  اؿييسخ   .3

 اؾسٜس٠.
زاخيٌ املسضغي١ أٚ خاضدٗيا ايييت َئ       اٱنياؾ١ٝ  ا٭عُاٍتهًٝـ اؿسخ ببعض  .4

 ايجك١ بٓؿػ٘. إعاز٠ْٗا أؾ

اؿيسخ   ٚىكل قػيِ ايطعاٜي١ اي٬سكي١ باسيح ادتُياعٞ يػيطض َتابعي١       
( َٔ ايكيإْٛ،  102قبٌ خطٚد٘ َٔ َسضغ١ ايتأٌٖٝ ٚشيو مبٛدب ْل املاز٠ )

اي٬ظَيي١  باٱضؾييازاتتعٜٚييسٙ ٜٚهييٕٛ اٖتُيياّ ايباسييح يف ٖييصا ايؿييإٔ تطنييع عًيي٢  
 ،ملٛادٗيي١ َتطًبييات اؿٝييا٠ اؾسٜييس٠ َٚػيياعست٘ يف اؽيياش ايكييطاضات ايكييشٝش١     

طٚط ايعٌُ ايصٟ ٜطغب يًٛقٛف ع٢ً َ٪٬ٖت٘ ٚاغتعسازات٘ َٚس٣ َطابكتٗا يؿٚ
ٌ     ، ٚؾٝ٘ يًتعيطف  ، ٚملػاعست٘ يف تاَني ايٛثا٥ل ايييت ٜكتهيٝٗا اؿكيٍٛ عًي٢ عُي

ٌ ع٢ً ايب١٦ٝ اييت ٜيطّٚ ا٫يتشيام بٗيا بعيس خطٚدي٘ َئ َسضغي١          ٱعياز٠  ايتأٖٝي
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يتكسِٜ املػاعسات اييت ت٪َٔ يي٘ اؿكيٍٛ   ، ٚب ع٬قات٘ ايعا١ًٝ٥أع٬قات٘ بٗا أٚ ض
 ا١ُ٥.ع٢ً غهٔ بكٛض٠ َ٪قت١ أٚ ز

تكيسِٜ َٓشي١ َايٝي١    ٚاغتٓازّا إىل َا غًـ ؾيإ َتابعي١ ايباسيح غيتجُط إىل     
، ٜؿييا٤ ساداتيي٘ ايعادًيي١إ َػيياعست٘ يفتطًييب ا٭َييط يػييطض إشا  ،َٓاغييب١ يًشييسخ

 .(1)تبسٌٜ ايب١٦ٝ اييت نإ ٜعٝـ ؾٝٗا عٓس دٓٛس٘ إشا ناْت غببا يف شيوٚي
ايعُيٌ  َٔ ايكإْٛ ( 104مبٛدب ْل املاز٠ )ع٢ً قػِ ايطعا١ٜ اي٬سك١ ٚ 
 َييأ٣ٚٚيييٝؼ هلييِ  ،إٜييساعِْٗٗييٛا َييس٠ أا٭سييساخ ايييصٜٔ  ٱٜييٛا٤َني زاض أعًيي٢ تيي
 ؾٗط.أيف اؿاٍ ٚملس٠ ٫ تعٜس ع٢ً ث٬ث١  إيٝ٘ ًٜذ٦ٕٛ
غيط١ٜ، ؾعًي٢ قػيِ ايطعاٜي١ اي٬سكي١      ٕ اؿيسخ ؾاقيس يًطعاٜي١ ا٭   أشا ثبت ٚإ

 يسٚي١.زٚض ا إسس٣ بإٜساع٘ايطًب إىل قه١ُ ا٭سساخ اغتكساض قطاض 
ْج٢ املٛزع١ ايجا١َٓ عؿط٠ َٔ عُطٖا ٚناْت ؾاقس٠ يًطعا١ٜ ا٭ إنُاٍ ٚعٓس
أٚ ىؿيي٢ عًي٢ سٝاتٗييا يف سايي١ تػييًُٝٗا إىل شٜٚٗيا ؾعًيي٢ قػيِ ايطعاٜيي١      ا٭غيط١ٜ 

قييطاض  إقييساض اٱٜييساعقييطاض  أقييسضتاي٬سكيي١ ايطًييب إىل قهُيي١ ا٭سييساخ اييييت   
سييٌ  إهييازغيي١ٓ أٚ ؿييني  22ا يف دٓيياح ايؿييابات ايبايػييات ؿييني بًٛغٗيي بإٜٛا٥ٗييا
أٚ تػًُٝٗا ييصٜٚٗا إشا ٚاؾكيت ٖيٞ     ،عٌُ َٓاغب هلا إهازأٚ  ،بايعٚاز إَا ،ملؿهًتٗا
 .(2)ع٢ً شيو

يس٣ َهتب ا٭ٚي١ٜٛ  إٜساعَ٘س٠  أ٢ْٗيًشسخ ايصٟ  ٚقس قسّ املؿطع ايعطاقٞ
( َيئ ايكييإْٛ، ٖٚييٞ خطيي٠ٛ 106ٚشيييو طبكييّا يييٓل امليياز٠ ) ايعُييٌ يف ايتؿييػٌٝ

                                         
 اىَ،ذه.  1983( ىسْخ 76( ٍِ ةبُّ٘ سعبٝخ األدذاس سةٌ )103( ساجع اىَبدح )1) 

 ( ٍِ اىقبُّ٘ ّاسٔ. 105( ساجع اىَبدح )2) 
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ٚباػاٙ اٱق٬ح، يٝؼ ٖصا ؾشػب بيٌ باػياٙ عيٛز٠ امليٛزع إىل اجملتُيع      قشٝش١ 
 .نعٓكط ؾاعٌ ٚإهابٞ

( َئ ايٓعياّ اييساخًٞ يتكػيُٝات َٚٗياّ      5أَيا بايٓػيب١ يًهبياض ؾيإ املياز٠ )     
قس أٚنًت َُٗي١ َتابعي١ أسيٛاٍ     ،2012( يػ١ٓ 1زا٥ط٠ اٱق٬ح ايعطاق١ٝ ضقِ )

ٜس ؾيعب١ ايطعاٜي١ اي٬سكي١ ٚشييو قبيٌ      ايٓع٤٫ يكػِ ايبشح ا٫دتُاعٞ ٚبايتشس
َيع اجملتُيع    ،غت١ أؾٗط َٔ إخ٤٬ غبًِٝٗ يًٛقٛف ع٢ً َس٣ إق٬سِٗ ٚتهٝؿِٗ

يًعٌُ ع٢ً ٚقاٜتِٗ َٔ ايعٛز٠ إىل اؾطمي١، ٚشيو بايتٓػٝل َع اؾٗات املدتك١، 
 ِ تكطٜط زٚضٟ )ؾٗطٟ ٚؾكًٞ ْٚكـ غٟٓٛ ٚغٟٓٛ( ملا مت إلاظٙ.ٜٚتكس

٢ ؾيعب١ ايطعاٜي١ اي٬سكي١ َتابعي١ ؾي٪ٕٚ املدًي٢       ؾه٬ عُيا غيبل ؾيإٕ عًي    
غبًِٝٗ خ٬ٍ َس٠ ايطعا١ٜ اي٬سك١ احملسز٠ بػت١ أؾيٗط بٗيسف َػياعس٠ ايٓيع٤٫     
ع٢ً ػاٚظ ايعكبات ٚسٌ َؿانًِٗ ٚزفِٗ يف اجملتُع ٚتٛؾري اؿٝا٠ ايهطمي١ هلِ 

 .(1)ٚشيو بايتٓػٝل َع َٓعُات اجملتُع املسْٞ ،ٚٚقاٜتِٗ َٔ ايعٛز٠ يًذطمي١
( َيئ ْعيياّ زا٥ييط٠ اٱقيي٬ح 17ٚانتؿيي٢ املؿييطع ايهطزغييتاْٞ بييٓل امليياز٠ )

" هيب إٔ ٜهيٕٛ ايعُيٌ يف     :ايٓاؾص، إش أنس أْ٘ 2008( يػ١ٓ 1ا٫دتُاعٞ ضقِ )
اٱق٬س١ٝ َػتٗسؾّا يتأٖٝيٌ ايٓعٜيٌ ٚامليٛزع ٚتسضٜبي٘ َٗٓٝيّا ٜٚٗٝي٧ يي٘ أغيباب         

ايتيسضهٞ يف اجملتُيع   املعٝؿ١ زاخٌ ٚخاضز اٱق٬س١ٝ ٜٚػياعسٙ عًي٢ ا٫ْيسَاز    
ٚهعً٘ َٛاطّٓا قاؿّا"، ٚعًٝ٘ ؾإْ٘ ضبل بني اهلسف َٔ ايعٌُ ٚايتسضٜب املٗيين  

ٚبايتايٞ عٛزتِٗ ع٢ً ٖصا  ،ٚبني تأٌٖٝ ٚضعا١ٜ ايٓعٌٜ ٚاملٛزع زاخٌ اٱق٬س١ٝ
                                         

( ساجااع اىاقااشاد األٗىااٚ ٗاىضبّٞااخ ٍااِ اىْةاابً اىااذاخيٜ ىزقسااَٞبد ٍٖٗاابً دائااشح          1) 

  اىَ،ذه. 2012( ىسْخ 1اى،شاةٞخ سةٌ ) اإلط ح
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ايٓشٛ إىل اجملتُع َٔ غري ايرتنٝيع عًي٢ ايطعاٜي١ اي٬سكي١ هليِ بعيس اٱؾيطاز، بيٌ         
ًذٗيس ايؿيطزٟ يًبياسجني ا٫دتُياعٝني َئ غيري ٚديٛز ٖٝهيٌ         تطى تًو املُٗي١ ي 

 .(1)ثابت ٜسعِ تًو ايع١ًُٝ 
ٚقؿ٠ٛ ايكٍٛ ؾإ ضغِ قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ ايعطاقٞ يًطعا١ٜ اي٬سك١ ٖٛ 

 ا٭ؾهٌ ٚا٭ْػب َكاض١ْ بايتؿطٜعات ا٭خط٣ ٚشيو يٮغباب ايتاي١ٝ:
يتٓؿٝصٜيي١ ْعييِ ايطعاٜيي١ اي٬سكيي١ بكييإْٛ ٚمل ٜييرتى ا٭َييط يًػييًط١ ا   .1

 ٱقساض ْعاّ أٚ تعًُٝات بٗصا ايؿإٔ.

 أْؿأ املؿطع قػُّا َػتك٬ يًكٝاّ مب١ُٗ ايطعا١ٜ اي٬سك١. .2

 مشًت تًو ايطعا١ٜ زاخٌ اٱق٬س١ٝ ٚخاضدٗا. .3

مشًت ايطعا١ٜ اؾاْب ايٓؿػٞ ٚايػيًٛنٞ ٚايتيسضٜيب إىل داْيب تكيسِٜ      .4
 ايسعِ املازٟ ٚاملأ٣ٚ يًشسخ ملا بعس اـطٚز َٔ اٱق٬س١ٝ.

يصا ْكيرتح عًي٢ املؿيطع ايهطزغيتاْٞ ا٫ٖتُياّ بياـطٛات ايعًُٝي١ يًطعاٜي١         
أٚ ا٭سساخ ٚغٛا٤ يف َطس١ً ايطعا١ٜ ا٭ٚي١ٝ زاخٌ  ،اي٬سك١ غٛا٤ بايٓػب١ يًهباض

أٚ بايٓػب١ يًطعا١ٜ اي٬سك١ ملا بعس اٱؾطاز، ٚشييو عٓيس غئ قيإْٛ      ،اٱق٬س١ٝ
 ًِٝ نطزغتإ ايعطام.ٚاـام بإق ،إق٬ح ٚتأٌٖٝ ايػذٓا٤ املعٗٛز

                                         
 .  ع ٓ مىٞٔ( ٍِ اىْةبً اىَشبس 2( ساجع ىزاد اىغشع اىَبدح )1) 
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 تَا الكاىوىيةالعكوبات البديلة وضسوز: الفسع الطادع

ٞ   إٕ  اختًيـ عًٝٗييا ؾكٗيا٤ ايكييإْٛ،    نييجري٠، ملؿٗيّٛ َٚكيطً  ايعكٛبيي١ َعياْ
خطٕٚ ٜطٕٚ إٔ يًعكٛب١ َؿّٗٛ َٛنيٛعٞ،  ٚأؾُِٓٗ َٔ ْعط إيٝٗا ْعط٠ ؾه١ًٝ، 

يًعكٛب١ عٓكط إق٬سٞ ٜ٪نسٕٚ بإٔ  -ْ٪ٜسِٖٚمٔ  -ٚايؿ١٦ ايجايج١ َٔ ايؿكٗا٤ 
اْب ايؿهًٞ ٚاملٛنٛعٞ، ٚعًٝ٘ ؾيإ ايعكٛبي١ ٖيٞ    اؾؾه٬ّ عٔ تأنٝسِٖ ٭١ُٖٝ 

دعا٤ ٚع٬ز ٜؿطض باغِ اجملتُع ٚيكاؿ٘ ٚشيو عًي٢ ؾيدل َػي٪ٍٚ دعا٥ٝيَا     
عٔ دطمي١ بٓا٤ ع٢ً سهِ قها٥ٞ قازض َٔ قهُي١ دعا٥ٝي١ كتكي١، ٚايعي٬ز     

 .(1)عٛز ؾطزّا قاؿَا يف اجملتُعٖٓا ٜأتٞ مبع٢ٓ تكِٜٛ املصْب ٚتأًٖٝ٘ يٝ
ٚتأغٝػّا ع٢ً َا تكسّ ؾكس تٛقًت عًُا٤ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ إىل ٚنع غٝاغي١  

بييس٫ّ َيئ ايعكٛبييات   ،دٓا٥ٝيي١ سسٜجيي١ ت٪نييس عًيي٢ اؾاْييب اٱقيي٬سٞ يًعكٛبيي١   
ايرتنٝيع عًي٢ ايٓؿيع    ، تتُجيٌ يف  ايتكًٝس١ٜ، ٖٚٛ مما أز٣ إىل إهاز عكٛبات بسًٜي١ 

َيئ  غيياملّاَيي٪٬ّٖ ب دطمييي١ يف سييل اجملتُييع، يٝعييٛز إيٝيي٘    ٚا٫ْتؿيياع مليئ اضتهيي 
 اٱدطا١َٝ. ٝاتايػًٛن

عكٛب١ ؾايعكٛبات ايبس١ًٜ ٖٞ اغتدساّ عكٛبات غري غايب١ يًشط١ٜ بس٫ّ َٔ 
 . (2)عٝح تكطضٖا اؾٗات ايكها١ٝ٥ املدتك١ ايػذٔ؛

                                         
 األدذاس( ىيَضٝذ ساجع د. دىٞش طبثش خ٘رْبٗ  دٗس اى،ق٘ثبد اىجذٝيخ فٜ مط ح 1) 

 .15-14  صٍشجع سبثقاىجبّذِٞ  دساسخ ٍقبسّخ  

َااخ اىَااْ،ٌ  دَااذ  ٍاٖااً٘ اى،ق٘ثااخ ٗ ّ٘اعٖااب فااٜ األّة ( ىيَضٝااذ ساجااع د. فااؤاد عجااذ2) 

ٚ اىَقبسّخ  ثذش ٍقاذً   ٍيزقاٚ االرجبٕابد اىذذٝضاخ فاٜ اى،ق٘ثابد اىجذٝياخ  اىازٛ         مىا

. ٗمازىل ٍذَااذ  2011ّةَزأ ٗصاسح اى،اذه فاٜ اىََيناخ اىساا،٘دٝخ اى،شثٞاخ  ساْخ       

اىزاٜ رـجاق عياٚ اىنجابس       اهلل ٗىذ ٍذَذ اىشْقٞـٜ   ّ٘اع اى،ق٘ثابد اىجذٝياخ   عجذ
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ٚعًٝيي٘ ؾإْيي٘ هييب ايتؿطقيي١ ٚايتُٝٝييع بييني ايعكٛبييات ايبسًٜيي١ ٚايتؿطٜييس      
صٟ يًعكٛب١، ؾٗصٙ ا٭خري٠ ٖٞ دع٤ َٔ ايع١ًُٝ اٱق٬س١ٝ زاخٌ ايػذٕٛ ايتٓؿٝ

بعس إٔ ٜهٕٛ اؿهِ باتّا عل اؾاْٞ، يف سني إٔ اهلسف ٚايػا١ٜ يف إقطاض ايعكٛبات 
 ايبس١ًٜ ٖٞ عسّ ظز اؾاْٞ يف ايػذٕٛ. 

عٗط أٜهّا بني ٖصٙ ا٭خري٠ ٚايتؿطٜيس ايكهيا٥ٞ يًعكٛبي١ عًي٢     ٜٚا٫خت٬ف 
٭ٕ ايتؿطٜييس ايكهييا٥ٞ يييٝؼ ؛ ؾييرتان٘ َعٗييا يف ايعسٜييس َيئ اؾٛاْييبايييطغِ َيئ ا

بايهطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ اؿهِ غري غذين، يهٔ يف املكابٌ قس ٜهٕٛ ايتؿطٜيس ايكهيا٥ٞ   
َٔ ايعكٛبات ايبسًٜي١ عٓيسَا ٜهيٕٛ اؿهيِ بٛقيـ تٓؿٝيص ايعكٛبي١، ٚعًٝي٘          دع٤ٶ

ّ        ٚاغتٓازّا ايكيازض٠ ٚؾكٗيا    إىل َيا غيًـ ؾإْٓيا ْيط٣ إٔ ايتؿطٜيس ايكهيا٥ٞ ٚا٭سهيا
 ٚاييت ت٪زٟ إىل عسّ غًب سط١ٜ اؾاْٞ ٜعترب دع٤ َٔ ايعكٛبات ايبس١ًٜ.

يكس عطؾت ايتؿطٜعات اؿسٜج١ أؾهاٍ كتًؿ١ يًعكٛبات ايبس١ًٜ نيٌ سػيب   
 سادتٗا يتًو ايبسا٥ٌ َٚس٣ اْػذاَٗا َع ٚاقع فتُعاتٗا، ٖٚٞ نجري٠ َٓٗا: 

ٚاملطاقبي١ ايكهيا١ٝ٥، ٚايعُيٌ    ٚقـ تٓؿٝيص ايعكٛبي١، ٚاؿطاغي١ ا٫يهرتْٚٝي١،     
 يًُٓؿع١ ايعا١َ. 
ٖصٙ ا٭خري٠ َٔ أبيطظ أْيٛاع ايعكٛبيات ايبسًٜي١ ٚأنجطٖيا اغيتدساَّا يف       ٚتعس 

 ا٭ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ املكاض١ْ .

                                                                                        
جاابة ثااِ عاابئغ اىاازٝبثٜ  ثااذائو  ٍيزقااٚ االرجبٕاابد  اىَشجااع اىساابثق. ٗماازىل د 

  اىَ،ٖاذ اى،ابىٜ   اإلس ٍٞخاىسجِ  ثذش ٍبجسزٞش  جبٍ،خ اإلٍبً ٍذَذ ثِ س،٘د 

 . 18  ص 2000ىيقؼبء  سْخ 
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أَييا بايٓػييب١ يًتؿييطٜعات اؾٓا٥ٝيي١ ايعطاقٝيي١ غييٛا٤ ناْييت املتعًكيي١ بكييإْٛ    
ٕ  ، 1969( يػي١ٓ  111ايعكٛبات ايعطاقٞ ضقيِ )  ضعاٜي١ ا٭سيساخ ضقيِ     أٚ بكياْٛ

، ؾؿُٝٗا مناشز َٔ ايعكٛبات ايبس١ًٜ، أٚ بعباض٠ أزم عكٛبيات  1983( يػ١ٓ 76)
ٔ  بس١ًٜ  ، نعيسّ تٓؿٝيص ايعكٛبي١ أٚ اؿهيِ باٱْيصاض عًي٢ اؿيسخ يف        يعكٛبي١ ايػيذ

ساي١ اضتهاب٘ يًُدايؿ١، أٚ اؿهِ بتػًِٝ اؿسخ اؾياْ  إىل ٚيٝي٘ أٚ أسيس أقاضبي٘     
٘    يتٓؿٝص تٛقٝات احمله١ُ ، أٚ عكٛبي١ ايػطاَي١   (1)باحملاؾع١ عًي٢ تطبٝتي٘ ٚغيًٛن

بييسٍ ايػييذٔ ٚغريٖييا َيئ ايُٓيياشز ايتؿييطٜع١ٝ ايييٛاضز٠ يف ايكييٛاْني اؾعا٥ٝيي١         
 .(2)ايعطاق١ٝ
بايعكٛبيات   ا٭خيص ب٬ ؾو أْ٘ ثبت ع٢ً مٛ قاطع ٫ َيطا٤ ؾٝي٘ بهيطٚض٠    ٚ

تكٌ نيِ يف  أٚ نتؿيطٜع َػي   ،َٔ ايكٛاْني ايعكابٝي١  ايبس١ًٜ غٛا٤ باعتباضٖا دع٤ٶ
أٚ ا٭سساخ أٚ ؾيطع هليصا ايػيطض قياْْٛني      ،طٝات٘ ايهباض ) َٔ ايٓػا٤ ٚايطداٍ (
ٚميهئ إٔ ٜهيٕٛ إقًيِٝ نطزغيتإ ايعيطام       ،َٓؿكًني نٌ َٓ٘ ىل ؾ٦ي١ َعٝٓي١  

                                         
ٗ  77ٗ  76ٗ  75ٗ  74ٗ  73ٗ  72ٗ  83ٗ  80( ىزاد اىغشع ساجاع اىَا٘اد )  1) 

٘اد اىَ،اذه  ٗمازىل اىَا    1983( ىساْخ  76( ٍِ ةبُّ٘ سعبٝخ األدذاس سةاٌ )  87

 87اىَز،يقخ ثبىذابالد اىَ،بةات عيٖٞاب اىذاذس رذاذ ٍشاةجاخ اىساي٘ك ٕٗاٜ ٍاِ )          

 ( ٍِ اىقبُّ٘ ّاسٔ .98ىغبٝخ 

( ٕٗ٘ ٍب ٝ،زجشٓ اىج،غ عق٘ثبد  طيٞخ ٗىٞسذ ثذٝيخ ٕٗ٘ ٍاب  ماذ عيٖٞاب اىَشاشع     2) 

 ُ اىغشاٍاخ ٍاِ    اعزجاش ( مر 85اى،شاةٜ فٜ ةبُّ٘ اى،ق٘ثبد ٗثبىزذذٝذ فٜ اىَابدح ) 

فاٜ   األداذاس   ٗةاذ ٗسدد ريال اى،ق٘ثاخ فاٜ ةابُّ٘ سعبٝاخ       األطيٞخ٘ثبد ثِٞ اى،ق

ثاامُ اى،ق٘ثاابد  اعزقبدّااب(  ّٗذااِ ّشاابٝع اىَشااشع سغااٌ  83ٗ  78ٗ  73اىَا٘اد )  

اىجذٝياخ ٗعق٘ثااخ اىغشاٍااخ رذققابُ راد اىغبٝااخ فااٜ دسط ثاذائو اى،ق٘ثااخ فااٜ اىقاابُّ٘    

 اىجْبئٜ ٕٗ٘ عذً سيت اىذشٝخ ىَِ اسرنت جْبئٞخ.
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ْعييطّا يًعييطٚف  ؛ضا٥ييسّا ٚغييباقّا يف تجبٝييت ٖييصا ا٭َييط نيئُ ايكييٛاْني اؾعا٥ٝيي١  
ا٭َط، ٚخكٛقّا َيع عيسّ ٚديٛز عٛا٥يل      املٝسا١ْٝ ٚايتؿطٜع١ٝ امل١ُ٥٬ ملجٌ ٖصا

 زغتٛض١ٜ أَاّ إلاظ ٖصا املطًب ايتؿطٜعٞ.
َٚكته٢ املطًب ايػابل ٜأتٞ يهطٚضات ادتُاعٝي١ ٚإقي٬س١ٝ ٚاقتكياز١ٜ    
أٚ ست٢ ا٭١َٝٓ، ٖٚٛ َا ٜسعِ ٜٚؿذع ايتٛدي٘ ٱسي٬ٍ ايعكٛبيات ايبسًٜي١ قيٌ      

ايسٚيي١   ،٥يس٠ يًطيطؾني  ايعكٛبات ايتكًٝس١ٜ، ٖٚصٙ ايهطٚضات تطديع بيايٓؿع ٚايؿا  
 ،ٚنصيو بايٓػب١ يًُػذْٛني ٚأغطِٖ ،اييت متجًٗا امل٪غػ١ اٱق٬س١ٝ أٚ ايػذٕٛ

 ٚست٢ يًب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا املتِٗ ايصٟ قس وهِ بعكٛب١ بس١ًٜ.
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 اخلامتة
 
 ، ٚبعيض َئ ْتيا٥ر ض٥ٝػي١ٝ    إيٝ٘اْتٗٝٓا َٔ عجٓا ْبني َا تٛقًٓا  إٔبعس 
تعسٌٜ ايأٚ  ناؾ١، املتُج١ً يف اٱاي٬ظ١َ ايتؿطٜع١ٝسز املعاؾات اييت ؼ ايتٛقٝات

بٗسف تٛاؾكٗيا   ؛يف ايكٛاْني ايعطاق١ٝ شات ايك١ً عكٛم ايػذٓا٤ أٚ اٱيػا٤، ٚشيو 
ِ َع املباز٨ ايسغتٛض١ٜ ٚاملعاٜري ايسٚي١ٝ َٚس٣ نطٚض٠ إقساض قيإْٛ هليا يف     إقًيٝ

 :ايتايٞنطزغتإ، ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ 
 
 بخح:ىتائج ال 
ايكٛاعس ايسٚي١ٝ ؿكٛم ايػذٓا٤ َٚٔ بٝٓٗا قٛاعس َاْيس٬ٜ يٝػيت    إٔضغِ  .1

بكٛاعس َجاي١ٝ، إ٫ أْٗا ييٛ أزخًيت يف ايتؿيطٜعات ايٛطٓٝي١ ٚطبكيت بؿيهٌ       
ناٌَ، ؾإْٗا غتػاعس يف ؼٌٜٛ ؾرت٠ ايػذٔ َٔ ٚقت نيا٥ع بػيبب املعاْيا٠    

يػييذني، ا٭َييط ٚاٱش٫ٍ إىل ؾطقيي١ يًتُٓٝيي١ ايصاتٝيي١ تكييٛز إىل اٱؾييطاز عيئ ا
 ايصٟ ٜؿٝس اجملتُع بطَت٘.

ؾُٝا ىل َٛقع املعاٖيسات ٚا٫تؿاقٝيات ايسٚيٝي١ اـاقي١ عكيٛم اٱْػيإ        .2
ايٓاؾص، ليس أْي٘ يٝػيت هليصٙ      2005ايػذٓا٤ يف ايعطام ٚؾكا ٭سهاّ زغتٛض

ا٫تؿاقٝات ٚاملعاٖسات يف سس شاتٗا ق١ُٝ زغتٛض١ٜ ًَع١َ، ٖٚصا ٜته  َٔ 
ٚبايتييايٞ اػيي٘ املؿييطع  ،( َيئ ايسغييتٛض اؿيياي٫ٚٞأ/13خيي٬ٍ ْييل امليياز٠ )

ايسغتٛضٟ ايعطاقٞ إىل اعتباض ا٫تؿاقٝيات ٚاملعاٖيسات ايسٚيٝي١ أزْي٢ َطتبي١      
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ٚشيو طبكيا ييٓل    ،يف شات املها١ْ اييت تتُتع بٗا ايكٛاْنيأٟ َٔ ايسغتٛض، 
 .2005( َٔ زغتٛض 13ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املاز٠ )

ضى٘ ؾُٝيا ىيل نيُاْات سكيٛم ايػيذٓا٤      اتقسّ يٓا املؿطع ايسغتٛضٟ عرب  .3
ايصٜٔ ِٖ يف ْعاع  ا٭ؾدامنُاْات َتعًك١ عكٛم  ْٛعني َٔ ايهُاْات:

 .ٚاٱق٬سٝاتٚنُاْات ؽل زغتٛض١ٜ قٛاْني ايػذٕٛ  ،َع ايكإْٛ
 ّا،زغيتٛضٜ  غطيا٤ٶ ايكيٛاْني املتعًكي١ بايػيذٕٛ    مبٓ  املؿطع ايسغتٛضٟ  اٖتِ .4

ًل بٗصا املٛنٛع يف أطط املباز٨ ايٛاضز٠ يف ٚبايتايٞ أقب  تٓعِٝ نٌ َا ٜتع
 /ثاْٞ عؿط/ ب(.19ايٓاؾص ٚشيو طبكّا يٓل املاز٠ ) 2005زغتٛض 

يف ايبساٜي١   ؛َطت ايسٚي١ ايعطاقٝي١ َئ سٝيح ْعاَٗيا ايػٝاغيٞ مبيطسًتني       .5
ٚعٓس تؿهٌٝ ايسٚي١ ايعطاقٝي١ ناْيت زٚيي١ َطنعٜي١ غٝاغيّٝا ٚأغيتُط ٖيصٙ        

ؼٍٛ ايعطام يف ٖصا ايتاضٜذ َٔ زٚيي١  عٓسَا  2003غ١ٓ ، ٚست٢ اهلٝه١ًٝ
ؾسضايٝيي١، ضغييِ شيييو ٚطييٍٛ ٖييصٙ ايؿييرت٠ ناْييت  اؼازٜيي١َطنعٜيي١ إىل زٚييي١ 

قٛاْني تٓعِٝ ايػذٕٛ ايعطاق١ٝ تطبل يف ناؾ١ أميا٤ ايعيطام يف امليطسًتني    
املصنٛضتني ضغيِ ايػيُاح ايسغيتٛضٟ بتؿيطٜع قيٛاْني يف اجملًيؼ اييٛطين )        

نطزغتإ ايعطام غري ْعياّ   إقًِٝؾًِ ٜكسض يف نطزغتإ،  ٱقًِٝايربملإ ( 
مل  ا٭خري٠، ست٢ إٔ ٖصٙ 2008( يػ١ٓ 1ا٫دتُاعٞ ضقِ ) اٱق٬حزا٥ط٠ 

تعسٍ ضغِ احملا٫ٚت ايهجري٠ قاَت بٗيا ايػيًط١ ايتٓؿٝصٜي١ املتُجًي١ بيٛظاض٠      
 يف اٱقًِٝ إ٫ إٔ مجٝعٗا قاَت بايؿؿٌ. ا٫دتُاع١ٝايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ 

 ٚاْتٗيا٤ٶ  1924ايػذٕٛ ايعطاق١ٝ بيس٤ا بكيإْٛ غي١ٓ     مجٝع قٛاْني تٓعِٝ .6
املعيسٍ ٚايٓاؾيص سايٝيّا     1981( يػ١ٓ 104بكإْٛ ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ضقِ )
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ناْييت قييٛاْني ضاعييت ؾٝٗييا املؿييطع سكييٛم ايػييذٓا٤ ايييٛاضز٠ يف ايسغييتٛض       
ٚا٫تؿاقات ايسٚي١ٝ، ٚيهٔ ٖصٙ مشًت اؾاْب ايٓعطٟ ٚبايتيايٞ مل ليس هليا    

 ع تطبٝكات منٛشد١ٝ باػاٙ  نا١ٜ تًو اؿكٛم.ع٢ً أضض ايٛاق

ؼتياز إىل تٓعيِٝ    اٱقي٬ح ايعطاقيٞ َ٪غػيات    2005بعس قسٚض زغيتٛض   .7
ٜٴ ٚيف  ،بٓي٢ عًي٢ ٖيسٟ املبياز٨ اييٛاضز٠ يف ايسغيتٛض اؾسٜيس       تؿطٜعٞ دسٜس 

ايكٛاعس ايُٓٛشدٝي١ اييسْٝا اييٛاضز٠ يف قٛاعيس ًْٝػيٕٛ َاْيس٬ٜ، ٚقيس أعيس         
ٚيهئ مل وػيِ    ،٤2012 ٚاملٛزعني َٓص غ١ٓ ايٓع٫ إق٬حَؿطٚع قإْٛ 

ٚشيو بػبب أخطيا٤ ؾيه١ًٝ ٚقعيت يف فًيؼ ايٓيٛاب      ؛ أَطٙ نكإْٛ دسٜس
، إىل إٔ قييسض ْٚؿييط يف ايٛقييا٥ع بعييس ايتكييسٜل عًيي٢ َييٛاز ايكييإْٛ املييصنٛض

 . 2018( يػ١ٓ 14ايعطاق١ٝ باغِ قإْٛ اق٬ح ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني ضقِ )
اّ يف ايكٛاْني ايٓاؾص٠ غٛا٤ يف املطنيع ا٫ؼيازٟ   ساٍٚ املؿطع ايعطاقٞ ا٫ٖتُ .8

نطزغييتإ بايتؿطٜييس ايتٓؿٝييصٟ يًعكٛبيي١ عيئ ططٜييل إقييطاض        إقًييِٝأٚ يف 
فُٛع١ َٔ بطاَر تأٖٝيٌ ٚتيسضٜب ايػيذٓا٤ يػيطض إعيازتِٗ إىل اجملتُيع       

 نأؾطاز ْاؾعني يب٦ٝتِٗ. 

    ِ  َٚٔ بني َا أقطٙ املؿطع تؿػٌٝ ايػذٓا٤ زاخيٌ ٚخياضز ايػيذٔ، ٚتأًٖٝيٗ
ثكاؾٝييّا ٚتطبٜٛييّا، ٚتكييسِٜ خييسَات ايطعاٜيي١ اي٬سكيي١، ٚا٫تكيياٍ املػييتُط    

 ٚغري شيو َٔ ايرباَر. ،املٓعي١ٝ ٚا٭داظات ،بأغطِٖ عرب ايعٜاضات ايعا١ًٝ٥
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 :التوصيات
 

نطزغييتإ أؾهييٌ   إقًييِٝيف  اٱقيي٬سٝاتمبييا إٔ ايٛاقييع ايبٓٝييٟٛ يًػييذٕٛ أٚ    .1
ِ ا٫غيتكطاض املٛديٛز يف   ْعطّا يعاَيٌ   ؛َكاض١ْ بٛنعٗا يف عُّٛ ايعطام  اٱقًيٝ

املطنعٜي١ يف تًييو املٓياطل يػاٜي١ ٚقتٓييا     اٱزاض٠بعييس غيشب   1991َٓيص غي١ٓ   
اؿايٞ، ؾهي٬ عئ اييسعِ املػيتُط هليصا ايكطياع َئ قبيٌ املٓعُيات ايسٚيٝي١           

ٚاحمل١ًٝ، ضغِ شيو ؾإ ايب١ٝٓ ايتؿطٜع١ٝ تؿتكط إىل قيإْٛ ٜؿيطع    ٚاٱق١ًُٝٝ
ييصا ْكيرتح عًي٢ املؿيطع ايهطزغييتاْٞ      ؛غييؼيٝتٓاغيب َيع َيا َٛديٛز َئ ا٭     

 نطزغتإ .  إقًِٝٚتأٌٖٝ ايػذٓا٤ يف  ٱق٬حيف غٔ قإْٛ  اٱغطاعنطٚض٠ 

ضغِ إٔ تؿػٌٝ ايػذٓا٤ استٌ يف َععيِ ايكيٛاْني ايعطاقٝي١ َهاْي١ بياضظ٠، إ٫       .2
أْٓا ْكرتح ع٢ً املؿيطع ايهطزغيتاْٞ عٓيس قيسٚضٙ ايكيإْٛ اـيام بايػيذٓا٤        

ٚتأًٖٝييِٗ  إقيي٬سِٗ، املتُجييٌ يف ف َيئ تؿييػٌٝ ايػييذٓا٤ ايرتنٝييع عًيي٢ اهلييس 
يٝذسٚا ع٬ُّ َٓاغبّا عٓيس خيطٚدِٗ َئ ايػيذٔ، ٖيصا َئ دٗي١، ٚا٫ٖتُياّ         
أٜهّا بايتؿػٌٝ اـياضدٞ َئ دٗي١ ثاْٝي١، ؾهي٬ عئ نيطٚض٠ تيٛؾري ؾيطم          

 تهُٔ ٚنعِٗ املعٝؿٞ. اٱؾطازايعٌُ املٓاغب هلِ بعس 

ٚايتأٖٝييٌ ْييط٣  اٱقيي٬حٖييا إسييس٣ أغييؼ بايٓػييب١ يًعٜيياضات ايعا٥ًٝيي١ باعتباض .3
 .غني َُٗني يتؿعٌٝ ايػطض َٓٗاانطٚض٠ تطنٝع املؿطع ايهطزغتاْٞ ع٢ً أغ

 

ا٭غاؽ ا٭ٍٚ: عسّ ايػًٛ يف اغتدساّ َٓع ايعٜاضات ايعا١ًٝ٥ نعكٛبات تأزٜبٝي١  
  .ع٢ً ايػذني، إ٫ يف سا٫ت نٝك١ ٚيًهطٚض٠ ايكك٣ٛ
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ٞ  ٚأَيا   عٜياضات ايعا٥ًٝي١ عٓيسَا تكيرتب َييس٠     ٖيٛ ظٜياز٠ عييسز اي   :ا٭غياؽ ايجياْ
، ٫ٚ ْٓػ٢ ٚشيو با٫ػاٖني غٛا٤ بايٓػب١ يعٜاض٠ ايػذني يعا٥ًت٘ أٚ ايعهؼ اٱؾطاز

ٕٕأ١ُٖٝ اـ٠ًٛ ايؿطع١ٝ ٚتٓاغبٗا َع سكٛم ايػذٓا٤ ٚقِٝ اجملتُع يف   .ٚاسس آ
 

ع هلصا ْكرتح ع٢ً املؿيط  ؛يبكا٤ ق١ً ايػذني بعا٥ًت٘ ا٭غاؽاملٓعي١ٝ ٖٞ  ا٭داظ٠ .4
بٌ ايرتنٝيع   ،املٓعي١ٝ يًػذٓا٤ ا٭داظ٠ايهطزغتاْٞ عسّ تهٝٝل ْطام تطبٝل 

ايػيذٓا٤ ٚتأًٖٝيِٗ، ٚشييو عٓيس      إقي٬ح َجٌ هلا ٚاييت ؽيسّ  ع٢ً ايتطبٝل ا٭
عئ   نطزغيتإ ايعيطام، ؾهي٬ّ    ٱقًِٝٚتأٌٖٝ ايػذٓا٤  إق٬حيكإْٛ  تؿطٜع٘

متٗٝسّا يًطعاٜي١   زاٱؾطاظٜاز٠ عسز َطات٘ خكٛقّا يًػذٓا٤ ايصٜٔ ع٢ً ٚؾو 
 اي٬سك١.

ؾإْٓا ْكرتح ع٢ً املؿطع  ،أَا بايٓػب١ يًطعا١ٜ اي٬سك١ ٚأُٖٝتٗا يًػذني ٚأغطت٘ .5
غييٛا٤ بايٓػييب١  ،ايهطزغييتاْٞ ا٫ٖتُيياّ بيياـطٛات ايعًُٝيي١ يًطعاٜيي١ اي٬سكيي١ 

زاخييٌ اٱقيي٬س١ٝ أٚ  ا٭ٚيٝيي١أٚ ا٭سييساخ ٚغييٛا٤ يف َطسًيي١ ايطعاٜيي١  ،يًهبيياض
 تكيسِٜ اييسعِ امليازٟ ٚاملعٓيٟٛ     ربع اٱؾطازسك١ ملا بعس بايٓػب١ يًطعا١ٜ اي٬

ِ ٚتأٖٝيٌ ايػيذٓا٤ املعٗيٛز ٚاـيام      إقي٬ح هلِ، ٚشيو عٓس غٔ قإْٛ   بيإقًٝ
 نطزغتإ ايعطام.

 ،بايعكٛبات ايبس١ًٜ ا٭خصب٬ ؾو إْ٘ ثبت ع٢ً مٛ قاطع ٫ َطا٤ ؾٝ٘ بهطٚض٠  .6
ع َػتكٌ نِ يف طٝات٘ َٔ ايكٛاْني ايعكاب١ٝ أٚ نتؿطٜ غٛا٤ باعتباضٖا دع٤ٶ

ؾييطع هلييصا ايػييطض قيياْْٛني   إش  (،ايهبيياض )َيئ ايٓػييا٤ ٚايطديياٍ أٚ ا٭سييساخ  
 َٓؿكًني نٌ َٓ٘ ىل ؾ١٦ َع١ٓٝ. 
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ِ ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ   ا٭َيط نطزغيتإ ايعيطام ضا٥يسّا ٚغيباقّا يف تجبٝيت ٖيصا        إقًيٝ
ٖيصا  ْعيطّا يًعيطٚف املٝساْٝي١ ٚايتؿيطٜع١ٝ امل٥٬ُي١ ملجيٌ        ؛نُٔ ايكٛاْني اؾعا١ٝ٥

 ، ٚخكٛقّا َع عسّ ٚدٛز عٛا٥ل زغتٛض١ٜ أَاّ إلاظ ٖصا املطًب ايتؿطٜعٞ.ا٭َط
 مت عُس اهلل ٚتٛؾٝك٘                      
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 املساجع:
 ايهتب 
 .2008ز. أ نس خًـ ايعؿٝـ، ايتطٛض ا٫زاضٟ يًسٚي١ ايعطاق١ٝ،  .1
ٱَاّ قُس سذاب بٔ عا٥ض ايصٜابٞ، بسا٥ٌ ايػذٔ، عح َادػتري، داَع١ ا .2

 .2000بٔ غعٛز ا٫غ١َٝ٬، املعٗس ايعايٞ يًكها٤، غ١ٓ 

ز. دعؿط عبسا٫َري ع٢ً ٜاغني، ايػذٕٛ زضاغ١ تاضى١ٝ قا١ْْٝٛ ادتُاع١ٝ،  .3
 يبٓإ.  -َٓؿٛضات ظٜٔ اؿكٛق١ٝ، بريٚت

سكٛم ا٫ْػإ ٚايػذٕٛ "فُٛع١ قهٛى زٚي١ٝ ؿكٛم ا٫ْػإ يف فاٍ إقا١َ  .4
 . 2004، ْٜٝٛٛضى ٚدٓٝـ، املتشس٠ ايعسٍ"، ا٫َِ

ز. زيري قابط خٛؾٓاٚ، ا٫ق٬ح ٚايتؿطٜس ايتٓؿٝصٟ يًعكٛب١ "زضاغ١ يف  .5
 .2018ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ"، ايطبع١ ا٫ٚىل، 

ز. زيري قابط خٛؾٓاٚ، زٚض ايعكٛبات ايبس١ًٜ يف إق٬ح ا٫سساخ اؾامني،  .6
 .2018زضاغ١ َكاض١ْ، 

 :ايبشٛخ ٚاملكا٫ت 

متٛظ/ٜٛيٝ٘ َٔ أدٌ اؿط١ٜ ٚايعساي١  18ٕٛ َاْس٬ٜ ايّٝٛ ايسٚيٞ يًٓػ  .1
        :ٚايسميكطاط١ٝ، َكاي١ َٓؿٛض٠ ع٢ً املٛقع ا٫يهرتْٚٞ ع٢ً ايطابل ايتايٞ

                      
www.un.org/ar/events/mandeladay/rules.shtml             

                      
قٛاعس َاْس٬ٜ َطادع١ تأضى١ٝ ملعاٜري َعا١ًَ ايػذٓا٤ نُا تبٓتٗا ا٭َِ  .2

 املتشس٠، َكاي١ َٓؿٛض٠ ع٢ً َٛقع َٓع١ُ ايعؿٛ ايسٚي١ٝ ع٢ً ايطابل ايتايٞ :

http://www.un.org/ar/events/mandeladay/rules.shtml
http://www.un.org/ar/events/mandeladay/rules.shtml
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-www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/05/mandela

-landmark-in-adopted-treatment-prisoner-on-rules

standards-un-of-revision  . 
                          تـ" ْؿط ع٢ً ايطابل ايتايٞ: ايه٬ّ ٍ "إٜؿإ غُْٝٛٛؾ  .3

           https://news.un.org/ar/story/2015/10/237972      

                   
ا٫زعا٤ ايعاّ ٚزٚضٙ يف ايتُجٌٝ ايكها٥ٞ ي١٦ًٝٗ ا٫دتُاع١ٝ، ايكانٞ ْاقط  .4

            ٢ً املٛقع ا٫يهرتْٚٞ ع٢ً ايطابل ايتايٞ:    عُطإ، َكاي١ َٓؿٛض٠ ع

        http://newsabah.com/newspaper/103452                

                                
١ املكاض١ْ، عح ز. ؾ٪از عبساملٓعِ أ نس، َؿّٗٛ ايعكٛب١ ٚأْٛاعٗا يف ا٭ْعُ .5

َكسّ اىل ًَتك٢ ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف ايعكٛبات ايبس١ًٜ، ايصٟ ْعُت٘ ٚظاض٠ 
 . 2011ايعسٍ يف املًُه١ ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ، غ١ٓ 

. قُس عبساهلل ٚيس قُسٕ ايؿٓكٝطٞ، أْٛاع ايعكٛبات ايبس١ًٜ اييت تطبل 18 .6
١ً، ايصٟ ْعُت٘ ٚظاض٠ ع٢ً ايهباض، ًَتك٢ ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف ايعكٛبات ايبسٜ

 .2011ايعسٍ يف املًُه١ ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ، غ١ٓ 
 : ايتؿطٜعات ايسٚي١ٝ ٚايٛط١ٝٓ 

 ايٓاؾص. 2005ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ  .1

 .2004قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ يًُطس١ً ا٫ْتكاي١ٝ يػ١ٓ  .2
 14املباز٨ ا٭غاغ١ٝ ملعا١ًَ ايػذٓا٤ بكطاض اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ يف  .3

 .1990رب زٜػُ

http://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/05/mandela-rules-on-prisoner-treatment-adopted-in-landmark-revision-of-un-standards
http://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/05/mandela-rules-on-prisoner-treatment-adopted-in-landmark-revision-of-un-standards
http://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/05/mandela-rules-on-prisoner-treatment-adopted-in-landmark-revision-of-un-standards
http://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/05/mandela-rules-on-prisoner-treatment-adopted-in-landmark-revision-of-un-standards
https://news.un.org/ar/story/2015/10/237972
http://newsabah.com/newspaper/103452
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ايكٛاعس ايُٓٛشد١ٝ ايسْٝا ملعا١ًَ ايػذٓا٤ إعتُستٗا َ٪متط ا٭َِ املتشس٠ ا٭ٍٚ  .4
 .2015زٜػُرب  17ملٓع اؾطمي١ َٚعا١ًَ اجملطَني 

 .1924قإْٛ ايػذٕٛ يػ١ٓ  .5
 . 1936( يػ١ٓ 66قإْٛ إزاض٠ ايػذٕٛ ضقِ ) .6
 .1969( يػ١ٓ 151قإْٛ َكًش١ ايػذٕٛ ضقِ ) .7
 املعسٍ . 1981( يػ١ٓ 104ني ضقِ )قإْٛ ايٓع٤٫ ٚاملٛزع .8

 املعسٍ .  1983( يػ١ٓ 76قإْٛ ضعا١ٜ ا٭سساخ ضقِ )  .9

 ايعطام . –إع٬ٕ سكٛم ايػذٓا٤ ٚاملعتكًني يف أقًِٝ نٛضزغتإ  .10

( يػ١ٓ 1ضزغتإ ايعطام ضقِ )ْعاّ زا٥ط٠ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ يف اقًِٝ نٛ .11
2008. 

( يػ١ٓ 1ح ايعطاق١ٝ ضقِ )ايٓعاّ ايساخًٞ يتكػُٝات َٚٗاّ زا٥ط٠ ا٫ق٬  .12
 املعسٍ . 2012

اق١  اـ ) يف إزاض٠ ايػًُٝا١ْٝ ( ٚظاض٠ ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٭دتُاع١ٝتعًُٝات  .13
 .10/2/2004مبٓ  ا٭داظ٠ املٓعي١ٝ يًٓع٤٫ ٚاملٛزعني  ٚمتت تٓؿٝصٖا يف 

املٓؿٛضٜٔ يف ٚقا٥ع  2017( يػ١ٓ 2ٚضقِ ) 2010( يػ١ٓ 1تعًُٝات ضقِ ) .14
 ( .216( ٚ )109ز )نٛضزغتإ ايعس

قهط ادتُاع اؾًػ١ اؿٛاض١ٜ اـاق١ مبػٛز٠ َؿطٚع قإْٛ خام بإزاض٠  .15
 ايػذٕٛ ٚ ا٫ق٬سٝات ٚ َطانع ا٫ستذاظ يف إقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام

 ( يف اضبٌٝ / نٛاضنطا 2018/  6/  3ّٜٛ ا٫سس املكازف  ) .16
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 املكدمة :

 
اِٖ قاٚض َؿطٚع )ؼػني إٕ ايعٌُ ع٢ً ا٫ق٬سات ايتؿطٜع١ٝ َٔ بني 

اٚناع سكٛم ا٫ْػإ يف ايػذٕٛ ٚ َطانع ا٫ستذاظ يف ايعطام ( ٚ قس تٓاٚيٓا يف 
ا٫عٛاّ املٓكط١َ مج١ً َٔ ايكٛاْني ٚ َٔ بٝٓٗا قإْٛ َهاؾش١ ا٫ضٖاب ٚ 
قإْٛ ضعا١ٜ ا٫سساخ ٚ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ٚ قإْٛ اقٍٛ احملانُات 

يف ايػذٕٛ ٚ ا٫ق٬سٝات ٚ َكرتح قإْٛ ايعكٛبات اؾعا١ٝ٥ ٚ ٚنع ا٫داْب 
ايبس١ًٜ ٚ قٛاْني اخط٣ متت عجٗا ٚ ابسا٤ ا٫ضا٤ ٚ املكرتسات َٔ شٟ 
ا٫ختكام ٚ اـرب٠ يف فاٍ ايكها٤ ٚ املٓعُات غري اؿه١َٝٛ ٚ ا٫نازميٝني ٚ 

 غريِٖ .
ٚ َطانع  ٚ اغتهُا٫ حملٛض ا٫ق٬سات ايتؿطٜع١ٝ مت تٓاٍٚ قإْٛ إزاض٠ ايػذٕٛ

ا٫ستذاظ يف ايعطام ٚ إقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام ، سٝح مت ايرتنٝع يف ٖصٙ اؾًػ١ 
 ع٢ً إقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام .

َٓص إ بسأت سه١َٛ اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام َٗاَٗا ، ناْت ايػذٕٛ ٚ َطانع 
ا٫ستذاظ دع٤ا َٔ امل٪غػات اييت ناْت ٚ ٫ تعاٍ تساض َٔ قبًٗا ، ٚ تؿاضى يف 

ض٠ تًو امل٪غػات انجط َٔ د١ٗ أٚ انجط َٔ ٚظاض٠ ، ؾُٔ بٝٓٗا ، ٚظاض٠ ايعٌُ إزا
 ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ، ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ، ٚ دٗات ا١َٝٓ اخط٣ .

ٚ املعطٚف إ امل٪غػ١ ، اٟ ا٫ق٬سٝات ٚ َطانع ا٫ستذاظ ساهلا ساٍ أ١ٜ 
كٛاْني خاق١ َ٪غػ١ أخط٣ ٫بس َٔ إٔ تٓعِ اعُاهلا ٚ َٗاَٗا ٚ َػ٪ٚيٝاتٗا ب
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، ٚ مبا أْٓا اغًؿٓا إ ٖٓاى انجط َٔ د١ٗ َع١ٝٓ بإزاض٠ ٖصٙ امل٪غػ١ ، يصا َٔ 
ايطبٝعٞ إ تتعسز ايكٛاْني اييت ؼهِ اعُاهلا ، سٝح إ اؾع٤ ايتابع يٛظاض٠ 
ايعٌُ ي٘ قاْْٛ٘ ٚ اؾع٤ ايتابع يٛظاض٠ ايساخ١ًٝ ي٘ قاْْٛ٘ ٚ نصا اؿاٍ بايٓػب١ 

 ؿطف ع٢ً ًَـ ا٫ستذاظ ٚ ايتٛقٝـ .يًذٗات ا٫خط٣ اييت ت
ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز َسٜط١ٜ عا١َ ، تػ٢ُ املسٜط١ٜ ايعا١َ يٲق٬ح 
ا٫دتُاعٞ يف اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام ٚ ٖٞ َٔ بني اِٖ تؿه٬ٝت ٚظاض٠ ايعٌُ 
ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ يف سه١َٛ اقًِٝ نٛضزغتإ ، ٚ ٖٞ املسٜط١ٜ ايعا١َ اييت 

 –ق٬ح ا٫دتُاعٞ يف احملاؾعات ايج٬خ ) اضبٌٝ تؿطف ع٢ً َسٜطٜات ا٫
زٖٛى ( ٚ ٖٞ تٓكػِ اىل َسٜط١ٜ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ يًهباض ٚ  –ايػًُٝا١ْٝ 

َسٜطٜات ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ يًٓػا٤ ٚ َسٜطٜات ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ يٮسساخ 
.  

امل٬سغ إ ٖصٙ املسٜط١ٜ ايعا١َ َٓص إ تأغػت يٲؾطاف ع٢ً َسٜطٜات 
ح ا٫دتُاعٞ يف احملاؾعات ايج٬خ يف اقًِٝ نٛضزغتإ تسٜط ؾ٪ٕٚ تًو ا٫ق٬

 1امل٪غػات مبٛدب ْعاّ قازض َٔ ض٥اغ١ فًؼ ايٛظضا٤ ٜػ٢ُ ) ايٓعاّ ضقِ 
( قازض َٔ فًؼ ٚظضا٤ اقًِٝ نٛضزغتإ ، ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز  2118يػ١ٓ 
ؿاض ايٝ٘ قسض ايٓاؾص يف ا٫قًِٝ ٚ شيو ٭ٕ ايكإْٛ امل 1981يػ١ٓ  114قإْٛ 

ٚ ٖٓاى  1992قبٌ بطملإ نٛضزغتإ ايصٟ مت ايرتؾ  ٚ ا٫ْتدابات يف عاّ 
قطاض ٜؿٝس بإٔ ناؾ١ ايكٛاْني ٚ ا٫ْع١ُ ٚ ايتعًُٝات اييت غبل ايربملإ يف 
ايٛدٛز تبك٢ غاض١ٜ املؿعٍٛ يف ا٫قًِٝ ا٫ اشا قسض َا ٜؿٝس ايتعسٌٜ اٚ اٜكاف 

هٛضزغتاْٞ ، ٚ مجٝع ايكٛاْني ٚ ايتعس٬ٜت ايعٌُ ايعٌُ َٔ قبٌ ايربملإ اي
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ايتؿطٜع١ٝ اييت تًٞ بطملإ نٛضزغتإ ٫بس َٔ قسٚض قإْٛ اْؿاش ايكإْٛ ي٘ 
 يهٞ ٜكب  ْاؾصا يف ا٫قًِٝ .

ٚ  2118ٚ مبا إ ايٓعاّ ايصٟ وهِ اعُاٍ ٚ َٗاّ ا٫ق٬سٝات ايكازض يف عاّ 
٬س١ٝ ا٫ إ ا٫َط ايّٝٛ إٕ نإ دٝسا يف َطس١ً َا َٔ َطاسٌ امل٪غػات ا٫ق

ىتًـ ٚ بات َٔ ايهطٚضٟ ايعٌُ ع٢ً تؿطٜع قإْٛ خام با٫ق٬سٝات ٚ 
 َطانع ا٫ستذاظ يف اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام .

ٚ مبا إ َؿطٚعٓا ) ؼػني اٚناع سكٛم ا٫ْػإ يف ايػذٕٛ ٚ َطانع 
ٜهِ ا٫ستذاظ يف ايعطام ( املٍُٛ َٔ قبٌ َٓع١ُ َػاعسات ايؿعب ايٓطٚهٞ 

قٛض ا٫ق٬سات ايتؿطٜع١ٝ يصا نإ ايعٌُ ع٢ً اعساز عجني سٍٛ اٚناع 
ايػذٕٛ ٚ ا٫ق٬سٝات ٚ َطانع ا٫ستذاظ يف ا٫قًِٝ ٚ اعساز َػٛز٠ َؿطٚع 
قإْٛ خام بإزاض٠ ايػذٕٛ ٚ َطانع ا٫ستذاظ َٔ بني َٗاّ ؾبهتٓا ، ؾبه١ 

 ايعساي١ يًػذٓا٤ يف ايعطام هلصا ايعاّ .
باسجني ٚ ُٖا نٌ َٔ ايسنتٛض زيري قابط ٚ املػتؿاض ْكطاهلل يكس مت تهًٝـ 

عُط بؿإٔ ايبشٝجني املؿاض ايُٝٗا يف ايبسا١ٜ ، ٚ نإ اختٝاضْا هلُا يػبب ٚ ٖٛ 
إ لُع بني اؾاْب ايٓعطٟ ٚ اؾاْب ايتطبٝكٞ ٚ ايعًُٞ يؿ٪ٕٚ ٚ اَٛض 

اسس ست٢ ا٫ق٬سٝات ، ٚ قس اتؿكٓا ع٢ً إ ٜهٕٛ ايبشجني َٛسسا يف عح ٚ
ٜهٕٛ عجا َتها٬َ َٔ ْاسيت ايٓعطٟ ٚ ايتطبٝكٞ ، ٚ بايؿعٌ قاَا بهتاب١ 
عح غ١ٜٛ ٚ قاَا اٜها بإعساز َػٛز٠ َؿطٚع قإْٛ خام بإزاض٠ ايػذٕٛ ٚ 

 ا٫ق٬سٝات ٚ َطانع ا٫ستذاظ يف ا٫قًِٝ ٚ مت تػًُٝ٘ اىل إزاض٠ املؿطٚع .
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ٚ ا٫ؾهاض ٚ اـربات ، بٗسف  ٚ يًشكٍٛ ع٢ً املعٜس َٔ املعًَٛات ٚ ايتٛقٝات
تععٜع ايبشجني ٚ َػٛز٠ َؿطٚع ايكإْٛ املعس ، ٚ بايتعإٚ ٚ ايتٓػٝل َع 
املسٜط١ٜ ايعا١َ يٲق٬ح ا٫دتُاعٞ يف ا٫قًِٝ ، ٚ مت تٓعِٝ دًػ١ سٛاض١ٜ 
( 39ْكاؾ١ٝ َؿتٛس١ يًذٗات اؿه١َٝٛ ٚ غري اؿه١َٝٛ ، سٝح متت زع٠ٛ ) 

اضٜٔ َٔ ٚظاض٠ ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚ نصيو ؾدكا َٔ اـربا٤ ٚ املػتؿ
املسٜط١ٜ ايعا١َ يٲق٬ح ا٫دتُاعٞ يف ا٫قًِٝ ٚ نصيو املسضا٤ ٚ املعاْٚني ٚ 
َػ٪ٚيٞ ايؿعب ايكا١ْْٝٛ ؾُٝع َسٜطٜات ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ يف احملاؾعات 

ٚ احمل١ًٝ ٚ ايج٬خ ، ٚ اٜها ايكها٠ ٚ احملإَٛ ٚ ا٫نازميٝني ٚ املٓعُات ايسٚي١ٝ 
 ايربملاْٝني َٔ ايسٚضات ايربملا١ْٝ ايػابك١ .

( َٛعسا يتٓؿٝص اؾًػ١  2118/  6/  3مت ؼسٜس ّٜٛ ا٫سس املكازف ) 
 اؿٛاض١ٜ ٚ ناْت نا٫تٞ :

عػب ا٫دٓس٠ اييت مت ا٫تؿام عًٝٗا تكطض إ ٜهٕٛ ايبس٤ باؾًػ١ يف متاّ 
عتباض قٝاّ أغًب اؿانطٜٔ ، ٚ ايػاع١ ايػازغ١ َػا٤ا ٚ شيو آخصٜٔ بٓعط ا٫

تػتُط اؾًػ١ ؿني اٯشإ ٚ ٜهٕٛ قٛض اؾًػ١ ا٫ٚىل اؿسٜح عٔ اِٖ 
ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ اييت تتٓاٍٚ سكٛم ايػذٓا٤ ٚ املعتكًني ٚ املٛقٛؾني ٚ نصيو 
قٛاعس َاْس٬ٜ اييت اقبشت َٔ املطتهعات ا٫غاغ١ٝ يف  نا١ٜ سكٛم ايػذٓا٤ ٚ 

اّ ، بعس شيو ٜهٕٛ ٖٓاى َآزب١ إؾطاض مجاعٞ ، ثِ تػتأْـ املٛقٛؾني يف ايع
اؾًػات ٚ مت ؼسٜس قٛض اؾًػ١ ايجا١ْٝ سٝح اؿسٜح عٔ ايكٛاْني ٚ 

ٚ يػا١ٜ ايّٝٛ ، ٚ  1924ا٫ْع١ُ ٚ ايتعًُٝات اييت ؾطعت يف ايعطام َٓص عاّ 
اخريا ٜهٕٛ قٛض اؾًػ١ ايجايج١ اؿسٜح عٔ قت٣ٛ ايبشح املعس َٔ قبٌ 
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باسجني ٚ نصيو َػٛز٠ َؿطٚع قإْٛ إزاض٠ ايػذٕٛ ٚ ا٫ق٬سٝات ٚ َطانع اي
ا٫ستذاظ يف ا٫قًِٝ ، ٚ ناْت انجط املػاسات ايٛقت١ٝ ككك١ يف اؾًػات 
ايج٬خ ملؿاضنات اؿانطٜٔ ٚ زْٚت مجٝع اضا٥ِٗ ٚ َكرتساتِٗ ٚ ٬َسعاتِٗ 

 -بسق١ ... ٚ ناْت نا٫تٞ :
 ايبس٤ باؾًػ١ ا٫ٚىل ...

ت اؾًػ١ ا٫ٚىل يف متاّ ايػاع١ ايػازغ١ بايرتسٝب ٚ ايتعاضف ٚ تعطٜـ بسأ -1
املؿطٚع ٚ ايباسجني ٚ اهلسف َٔ اؾًػ١ ٚ اٜها نتاب١ امسا٤ اؿانطٜٔ ٚ 
تٛظٜع بعض املطبٛعات اـاق١ بايكٛاْني اييت مت ايعٌُ ايعٌُ عًٝٗا يف 

ؾ١ٗ املام١ ا٫عٛاّ املٓكط١َ نُٔ ْؿؼ املؿطٚع ٚ نصيو متت ا٫ؾاض٠ اىل ا
ٚ ايساع١ُ ؾُٝع ْؿاطات ؾبه١ ايعساي١ يًػذٓا٤ ٚ ٖٞ َٓع١ُ َػاعسات 

 ايؿعب ايٓطٚهٞ .
بعس شيو اعطٝت ايؿطق١ يًػٝس َسٜط عاّ املسٜط١ٜ ايعا١َ يٲق٬ح  -2

ا٫دتُاعٞ ٱيكا٤ ن١ًُ غكٛم اؾًػ١ ٚ َٛنٛع اؾًػ١ ٚ تٛقعات٘ ٚ 
اْؿط١ ؾبه١ ايعساي١ يًػذٓا٤  تكٛضات٘ ، ٚ بسأ نًُت٘ بايجٓا٤ ٚ ايؿهط ع٢ً

ٚ املٓعُات ا٫عها٤ يف ايؿبه١ ٚ َس٣ ايع٬ق١ اؾٝس٠ اييت تطبطِٗ ببعض 
ٚ اث٢ٓ اٜها ع٢ً َٛنٛع اؾًػ١ اؿٛاض١ٜ هلصا ايّٝٛ ٚ ٚقؿ٘ بايهطٚضٟ 
ٚ املً  ٚ قاٍ َع آْا تأخطْا نجريا يف تٓاٍٚ َٛنٛع ايكإْٛ اـام 

هٌ َٔ ايتأخري انجط ٚ انجط ٚ قاٍ اٜها بايػذٕٛ ا٫ إ ايبس٤ ب٘ ايّٝٛ اؾ
اْ٘ ٜطدٛ إ ٜهٕٛ ٖصا املؿطٚع بٛاب١ يكإْٛ خام قهِ ٚ ؾاٌَ ٚ 
داَع ٚ َػتكط ٚ قٟٛ ايكٝاغ١ ٚ احملت٣ٛ ست٢ ٜهٕٛ ايكإْٛ بعٝسا عٔ 
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ا٫ْتكازات ٚ اؿاد١ اىل ايتعس٬ٜت نُا سكًت يكٛاْني عسٜس٠ سٝح 
طبٝك٘ ع٢ً اضض ايٛاقع ٚ شيو استادت اىل ايتعسٌٜ ست٢ قبٌ ايبس٤ بت

٭ٕ يًػذٕٛ ٚ ا٫ق٬سٝات ممٝعات ٚ َٛقؿات ؽتًـ عٔ امل٪غػات 
ا٫خط٣ سٝح إ ا٫غتكطاض ايتؿطٜعٞ ٜػاعس ع٢ً  نا١ٜ ا٫غتكطاض ا٫زاضٟ 
ٚ ايتٓعُٝٞ يًشكٛم ٚ ا٫يتعاَات ٚ ؾسز ع٢ً إ ٜهٕٛ ايكإْٛ ؾا٬َ 

ٕٛ احملهَٛني ٚ املٛقٛؾني ؿكٛم ٚ ايتعاَات مجٝع ا٫ططاف ايصٜٔ ٜؿاضن
 اَٛضِٖ ٚ قهاٜاِٖ َٔ ايٛظاضات ٚ اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚ غري اؿه١َٝٛ .

( بتكسِٜ ٚضق١ سٍٛ  خٛؾٓاٚ ثِ بسأ ايباسح ا٫ٍٚ ) ايسنتٛض زيري قابط -3
اِٖ ا٫تؿاقٝات اييت ٚضزت ؾٝٗا اؿسٜح عٔ سكٛم ايػذٓا٤ ٚ املٛقٛؾني ٚ 

َٔ ثِ ا٫تؿاقٝات اييت اعتُست ٚ املعتكًني بس٤آ َٔ عٗس عكب١ ا٫َِ ٚ 
اقطت َٔ قبٌ اؾُع١ٝ ايعا١َ ي٬َِ املتشس٠ ٚؾكا تػًػًٗا ايعَين بس٤ا مبا 
أقطت يف أٍٚ ا٭َط َٔ َباز٨ عا١َ ؿكٛم ا٫ْػإ ٚبهُٓٗا سكٛم 
ايػذٓا٤ ٚاْتٗا٤ا باتؿاقٝات عكست خكٝكّا ؿُا١ٜ سكٛم ايػذٓا٤، ٚبصيو 

اييت ططأت يف َتٕٛ ا٫تؿاقٝات ٚؾكا  اؾاض ٚبكٛض٠ غطٜع١ اىل ايتطٛضات
يتطٛض َؿّٗٛ ايسٍٚ ؿكٛم ا٫ْػإ ٚ اٜها ايتػري اؿاقٌ يف ايٓعط٠ اىل 
ؾًػؿ١ اؾطمي١ ٚ ايعكاب ٚنإ ابطظ ايٓكاط اييت اؾاض ايٝٗا متشٛضت يف 

 -ا٫تٞ :

(  اعتربت ايػذٕٛ ٚ َعا١ًَ  1946 – 1919يف عٗس عكب١ ا٫َِ )     
ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ ٚيٝؼ َٔ سل املٓع١ُ ايسٚي١ٝ ا١ٜ املػذْٛني َٔ ايؿ٪

( َٔ َٝجام عكب١ ا٭َِ   15َربضات يًتسخٌ ؾٝٗا ٚشيو طبكّا يٓل املاز٠ ) 
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ٖصا ضغِ ايعطٚف ايػ١٦ٝ اييت ناْت تعٝؿٗا ايػذٓا٤ ٚ املٛقٛؾني ٚ املعتكًني ٚ 
ناْت ايػذٕٛ تؿتكط اىل ابػل ايهُاْات ٚاؿُا١ٜ ؿكٛم احملهَٛني ٚ 

 ٛقٛؾني .امل
ٚ بعس شيو ظٗط عٗس ا٫َِ املتشس٠ ، ٚ ع٢ً ايطغِ َٔ ايتأنٝس ع٢ً َبسأ     

عسّ ايتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ  ٚاسرتاّ غٝازتِٗ يف ازاض٠ ؾ٪ْٚٗا ٚؾكا 
( َٔ َٝجام ا٭َِ املتشس٠، ا٫ إ ايؿكٌ ايػابع َٓ٘ مسشت  7/  2يًُاز٠ ) 

ٝل يف اْتٗانات ايسٍٚ ؿكٛم َٛاطٓٝٗا ٚ يًُٓع١ُ ايسٚي١ٝ ا٫ٖتُاّ ٚ ايتشك
ايتكسٟ ؿُاٜتٗا ملا مسٝت با٫ْتٗانات اـطري٠ ؿكٛم ا٫ْػإ ٚ سل املٓع١ُ 
ايسٚي١ٝ يف تٛؾري اؿُا١ٜ اي٬ظ١َ بؿت٢ ايططم ٚق٫ٛ اىل اغتدساّ ايك٠ٛ طاملا 
تعطنت ا٫َٔ ٚايػًِ ايسٚيٝني يًدطط، بٝس إٔ املٓع١ُ ايسٚي١ٝ إنتؿت يف تًو 

ملطس١ً بايتأنٝس ع٢ً املباز٨ ايعا١َ ؿكٛم ا٫ْػإ عرب إقساضٖا فُٛع١ ا
سٝح ْل يف  1948إع٬ْات زٚي١ٝ، َٓٗا  ا٫ع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ا٫ْػإ يػ١ٓ 

املاز٠ اـاَػ١ ع٢ً سل ا٫ْػإ يف عسّ ا٫خهاع يًتعصٜب ٫ٚ املعا١ًَ اٚ 
١ ٚ نصيو املاز٠ املاز٠ ايػابع١ ايعكٛب١ ايكاغ١ٝ اٚ اي٬اْػا١ْٝ اٚ اؿاط١ بايهطاَ

اييت ت٪نس ع٢ً سل ا٫ؾطاز يف املػاٚا٠ اَاّ ايكإْٛ ٚ نصيو املاز٠ ايتاغع١ اييت 
ت٪نس ع٢ً سل ا٫ؾطاز يف عسّ ا٫عتكاٍ اٚ اؿذع اٚ ايٓؿٞ تعػؿا ٚمت ايتأنٝس 
ع٢ً ٖصٙ اؿكٛم يف ايعٗس ايسٚيٞ اـام باؿكٛم املس١ْٝ ٚ ايػٝاغ١ٝ يف َٛاز 

 ١ .َؿكً
ٚيف ايؿرت٠ اييت ناْت ٖٓاى غذٕٛ تٛقـ بأبؿع ايػذٕٛ ، سٝح إ ٚدٛز     

غذٔ ضاٜهطظ آًٜس يف ْٜٝٛٛضى ايصٟ نإ هط٣ ؾٝ٘ تٓعِٝ بط٫ٛت ايعطاى 
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بني ايػذٓا٤ ٚ ناْت َعاضى ز١َٜٛ ، ٫ يؿ٤ٞ ا٫ يتػ١ًٝ ا٫زاضات ايػذ١ٝٓ ، ٚ 
غٝا ايصٟ نإ هرب نصيو غذٔ ٫غاْيت يف باضٜؼ ، ٚ غذٔ بٝتايو يف ضٚ

ايػذٓا٤ ع٢ً ايبكا٤ يف ايػطف ا٫ْؿطاز١ٜ ملس٠ عؿطٜٔ غاع١ َتٛاق١ً َٜٛٝا ٚ 
ٜػُ  بايعٜاضات يف ايعاّ َطتني ، تػريت املٓع١ُ ايسٚي١ٝ املتُج١ً با٫َِ املتشس٠ 
أػاٖٗا ايتؿطٜعٞ يتشُٞ ٖصٙ املط٠ سكٛم ايػذٓا٤ عرب إقساضٖا إع٬ْات 

ٚ نصيو  1955ٛشد١ٝ ايسْٝا ملعا١ًَ ايػذٓا٤ غ١ٓ خاق١ بسأت بايكٛاعس ايُٓ
قٛاعس ا٫َِ املتشس٠ ايُٓٛشد١ٝ ايسْٝا ٱزاض٠ ؾ٪ٕٚ قها٤ ا٫سساخ ) قٛاعس 

، ٚ بعس شيو فُٛع١ املباز٤ٟ املتعًك١ عُا١ٜ ا٫ؾدام 1985بهني ( غ١ٓ 
، ٚ تًٝٗا  1988ايصٜٔ ٜتعطنٕٛ ٭ٟ ؾهٌ َٔ اؾهاٍ ا٫ستذاظ اٚ ايػذٔ غ١ٓ 

ا٫َِ املتشس٠ ملٓع دٓٛح ا٫سساخ ) َباز٤ٟ ضٜاض ايتٛد١ٝٗٝ ( غ١ٓ  َباز٤ٟ
، ٚ اخطٖا  1991، ٚ بعس شيو املباز٤ٟ ا٫غاغ١ٝ ملعا١ًَ ايػذٓا٤ غ١ٓ  1988

ايكٛاعس ايُٓٛشد١ٝ ايسْٝا ملعا١ًَ ايػذٓا٤ ٚ اييت مسٝت بي ) قٛاعس ْٝػًٕٛ 
 .  2115َاْس٬ٜ ( غ١ٓ 

ا ملعا١ًَ ايػذٓا٤ ٚ اييت مسٝت بي ) قٛاعس إ ايكٛاعس ايُٓٛشد١ٝ ايسْٝ    
( عاَّا ٚاييت اعتُست بكطاض اؾُع١ٝ 27ْٝػًٕٛ َاْس٬ٜ ( تهطميّا ي٘ يػذٓ٘ )

 491بٓا٤ ع٢ً تكطٜط ايًذ١ٓ ايجايج١ )  2115نإْٛ ا٫ٍٚ غ١ٓ  17ايعا١َ يف 
 /71  /A ٖصٙ ايٛثٝك١ ٖٛ اَتساز ٚ اعاز٠ ْعط يف َ٪متط ا٫َِ املتشس٠ . )
ٚ متت شيو يف َ٪متط ايجاْٞ  1955ٍ ملٓع اؾطمي١ ٚ َعا١ًَ اجملطَني ا٫ٚ

، ٚبتٓؿٝص  2115إ٭ إٔ أعتُست تًو ايتعس٬ٜت غ١ٓ  2111عؿط يػ١ٓ 
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قٛاعس َاْس٬ٜ تتشٍٛ ؾرت٠ ايػذٔ َٔ اناع١ ٚقت اىل ت١ُٝٓ ٚتأٌٖٝ قسضات 
 ايػذني .
،ا٫ٍٚ قٛاعس ( قاعس٠ َٛظع١ ع٢ً قػُني122تتهٕٛ قٛاعس َاْس٬ٜ َٔ )     

عا١َ ؾُٝع ايؿ٦ات، ٚايجا١ْٝ خككت َععِ قٛاعسٙ يًُشهَٛني ، ؾايكػِ 
َٛنٛعّا ، تتعًل املٛانٝع بايػذٓا٤  22ا٫ٍٚ ايصٟ ٜؿٌُ مجٝع ايؿ٦ات ٜتٓاٍٚ 

َٔ ؾ٦يت ايهباض )ايطداٍ َِٓٗ ٚايٓػا٤( ٚا٫سساخ ، ٚ ت٪نس ع٢ً عسّ ايتُٝٝع 
ع اـام يًؿ٦ات ايج٬خ ا٫سساخ ٚ بني ايػذٓا٤ ٭ٟ غبب نإ، بٝس إٔ ايٛن

ايٓػا٤ ٚ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ٚنعت هلا قٛاعس خام متٝعِٖ عٔ بك١ٝ 
ت٪نس ع٢ً ٚنع  45ايػذٓا٤  ٚ ٖصا َا ٜػ٢ُ بايتُٝٝع ا٫هابٞ ، ٚ ايكاعس٠ 

نٛابل ٚ سسٚز يًشبؼ ا٫ْؿطازٟ َٔ سٝح َس٠ اؿبؼ ٚطٛهلا، ٚٚدٛز 
املػتُط  ٚميٓع تكًٌٝ َكازٜط ٚدبات ا٫نٌ  ا٫نا٠٤ بكٛض٠ َػتُط٠ أٚ ايع٬ّ

ٚت٪نس اٜها ع٢ً عسّ تطبٝل ٖصٙ ايعكٛب١ ع٢ً املعاقني اشا اؾه٢ اىل ا٫نطاض 
 بِٗ، ٚع٢ً ا٫سساخ بكٛض٠ َطًك١ .

( ع٢ً ايػطض َٔ ايعكٛب١ ، ٚأنست أْ٘ ؿُا١ٜ اجملتُع 4ٚت٪نس ايكاعس٠ )    
رب تكسِٜ بطاَر ايتأٌٖٝ ٚ َٔ ا٫دطاّ ٚ عسّ ايعٛز اىل اؾطمي١ ٚ شيو ع

 ا٫ق٬ح يًػذٓا٤ .
(  دا٤ت ؾٝٗا ، ع٢ً ا٫زاض٠ تكًٝل ايؿٛاضم بني سٝا٠ ايػذٔ 5ايكاعس٠ )    

ٚاؿٝا٠ اؿطٳٸ٠، ٖٚٞ ؾٛاضم َٔ ؾأْٗا إٔ تٗبل عؼ املػ٪ٚي١ٝ يس٣ ايػذٓا٤ أٚ 
 .با٫سرتاّ ايٛادب يهطاَتِٗ ايبؿط١ٜ
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هَٛني ٚسسزت يف غبٌٝ شيو ( تتشسخ عٔ تكٓٝـ احمل11ايكاعس٠ )    
فُٛع١ َعاٜري ٚأغؼ اييت تػاعس ع١ًُٝ ايتكٓٝـ َٓٗا إٔ ٜكٓـ ايػذٓا٤ 
بٓا٤ ع٢ً اؾٓؼ ٚ ايعُط ٚ ايػٛابل اؾط١َٝ ٚ اَٛض اخط٣ ٚ دا٤ت ؾٝٗا ْكا 

تٛنٳع ؾ٦ات ايػذٓا٤ املدتًؿ١ يف َ٪غػات كتًؿ١ أٚ أدعا٤ كتًؿ١ َٔ َا ًٜٞ )
ٚعُطِٖ ٚغذٌ غٛابكِٗ ٚا٭غباب ايكا١ْْٝٛ امل٪غػات َع َطاعا٠ دٓػِٗ 

ٜٴػذٔ ايطداٍ       ٫ستذاظِٖ َٚتطًبات َعاًَتِٗ. َٚٔ أدٌ شيو:)أ(
ٚايٓػا٤، بكسض اٱَهإ، يف َ٪غػات كتًؿ١؛ ٚسني تهٕٛ ٖٓاى َ٪غػ١ 
تػتكبٌ اؾٓػني ع٢ً ايػٛا٤، ٜتشتٳٸِ إٔ ٜهٕٛ فُٛع ا٭َانٔ املدكٳٸك١ يًٓػا٤ 

ٝٶٸا؛)ب(     ٜٴؿكٌ ايػذٓا٤ غري احملاَنُني عٔ ايػذٓا٤ املساْني؛)ز(    َٓؿك٬ّ نً
ٜٴؿكٌ املػذْٕٛٛ بػبب ايسٜٕٛ ٚغريِٖ َٔ املػذْٛني ٭غباب َس١ْٝ عٔ 

 (  ٜٴؿكٌ ا٭سساخ عٔ ايبايػني.     املػذْٛني بػبب دطمي١ دٓا١ٝ٥؛)ز(
( ضبل املؿطع ايسٚيٞ ٚتػًػٌ  27ٚ  25ٚ  24ٚ  23ٚ  22ايكٛاعس )      
سهاّ قٛاعس َاْس٬ٜ بني نطٚض٠ مماضغ١ ايطٜان١ اي١َٝٛٝ ْٚعاّ ايػصا٤ أ

ٚتكسِٜ اـسَات ايكش١ٝ، َع َطاعا٠ ٚنع املعاقني ٚاؿٛاٌَ يف َطسًيت 
تٛؾٹٸط إزاض٠ ايػذٕٛ     - 1/    22ايكاعس٠ اؿٌُ ٚاي٫ٛز٠ سٝح دا٤ت ؾٝٗا ) 

١ٝ٥ ناؾ١ٝ يًشؿاظ ق١ُٝ غصا يهٌ غذني، يف ايػاعات املعتاز٠، ٚدب١ طعاّ شات
ٝٹٸس٠ ايٓٛع١ٝ ٚسػ١ٓ اٱعساز تٴٛؾَٸط يهٌ     - 2ٚايتكسِٜ. ع٢ً قشت٘ ٚقٛاٙ، د

غذني إَها١ْٝ اؿكٍٛ ع٢ً َا٤ قا  يًؿطب نًَٸُا استاز إيٝ٘.ايتُاضٜٔ 
يهٌ غذني غري َػتدسٳّ يف عٌُ يف اهلٛا٤ ايطًل     - 1/  23ايطٜان١ٝايكاعس٠ 

ٌٔٸ ّٜٛ مياضؽ ؾٝٗا ايتُاضٜٔ ايطٜان١ٝ املٓاغب١ يف اؿلٴٸ يف غاع١ ع٢ً ا٭قٌ يف  ن
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ٛٳؾَٸط تطب١ْٝ ضٜان١ٝ ٚتطؾ١ٝٗٝ،     - 2بصيو. اهلٛا٤ ايطًل، إشا مس  ايطكؼ تٴ
خ٬ٍ ايؿرت٠ املدكٳٸك١ يًتُاضٜٔ، يًػذٓا٤ ا٭سساخ ٚغريِٖ ممَٸٔ ٜػُ  هلِ 

ٜٴٛؾَٸط هلِ، ؼكٝكّا هلصا ايػط ض، املهإ بصيو عُطِٖ ٚٚنعِٗ ايكشٞ. ٚهب إٔ 
تتٛيَٸ٢     - 1/  24ٚاملٓؿآت ٚاملعسٳٸات اي٬ظ١َ.خسَات ايطعا١ٜ ايكش١ٝايكاعس٠ 

ايسٚي١ َػ٪ٚي١ٝ تٛؾري ايطعا١ٜ ايكش١ٝ يًػذٓا٤. ٜٚٓبػٞ إٔ وكٌ ايػذٓا٤ 
ع٢ً ْؿؼ َػت٣ٛ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ املتاح يف اجملتُع، ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ هلِ اؿلٴٸ 

ايهطٚض١ٜ فَٸاّْا ٚزٕٚ متٝٝع ع٢ً أغاؽ  يف اؿكٍٛ ع٢ً اـسَات ايكش١ٝ
ٜٓبػٞ إٔ تٴٓعَٸِ اـسَات ايكش١ٝ َٔ خ٬ٍ ع٬ق١     - 2ٚنعِٗ ايكاْْٛٞ.

ُٳٔ اغتُطاض١ٜ ايع٬ز  ٚثٝك١ باٱزاض٠ ايعا١َ يًكش١ ايع١َُٝٛ ٚبططٜك١ ته
ٚايطعا١ٜ، مبا يف شيو ؾُٝا ىلٴٸ ؾريٚؽ ْكل املٓاع١ ايبؿط١ٜ ٚايػٴٸٌ 

هب  - 1/   25يًُدسٹٸضات.ايكاعس٠  ١ٜ ا٭خط٣، ٚنصيو ا٫ضتٗإٚا٭َطاض امُلعس
ٌٔٸ غذٔ زا٥ط٠ ـسَات ايطعا١ٜ ايكش١ٝ َهًَٸؿ١ بتكِٝٝ ايكش١  إٔ ٜهٕٛ يف ن
ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ يًػذٓا٤ ٚتععٜعٖا ٚ ناٜتٗا ٚؼػٝٓٗا، َع إ٤٬ٜ اٖتُاّ خام 

ْٕٛ َٔ َؿانٌ يًػذٓا٤ ايصٜٔ يسِٜٗ استٝادات إىل ضعا١ٜ قش١ٝ خاق١ أٚ ٜعا
تتأيَٸـ زا٥ط٠ خسَات ايطعا١ٜ ايكش١ٝ َٔ  - 2قش١ٝ تعٛم إعاز٠ تأًِٖٝٗ.

ٖٳٸًني ايصٜٔ ٜعًُٕٛ  ِٴٸ عسزّا ناؾّٝا َٔ ا٭ؾطاز امل٪ ؾطٜل َتعسٹٸز ايتدكٴٸكات ٜه
ِٴٸ َا ٜهؿٞ َٔ خبييط٠ ؾييٞ عًِ ايٓؿييؼ  باغتك٬ي١ٝ إنًٝٓٝه١ٝ تا١َ، ٚته
ٌٔٸ غذني خسَات طبٝب أغٓإ ٚايطييب ايٓؿػييٞ. ٚهييب إٔ تٴ تاح يه

ٖٳٸٌ.ايكاعس٠  تٳهؿٌ مجٝع ايػذٕٛ إَها١ْٝ اؿكٍٛ ايؿٛضٟ     - 1/    ٪َ27
َٳٸا ايػذٓا٤ ايصٜٔ تتطًَٸب سا٫تِٗ  ع٢ً ايطعا١ٜ ايطب١ٝ يف اؿا٫ت ايعاد١ً. أ
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عٓا١ّٜ َتدكٹٸك١ أٚ دطاس١ ؾٝٓكًٕٛ إىل َ٪غػات َتدكٹٸك١ أٚ إىل َػتؿؿٝات 
ايٛادب، سني تتٛؾَٸط يف ايػذٔ زا٥ط٠ خسَات طبٹٸ١ٝ خاق١ ب٘ َس١ْٝ. َٚٔ 

ٚٳٸز٠ّ مبا ٜهؿٞ َٔ املٛظؿني ٚاملعسات  تؿتٌُ ع٢ً َطاؾل َػتؿؿ٢، إٔ تهٕٛ َع
٫ هٛظ إ٫َٸ     - 2يتٛؾري خسَات ايع٬ز ٚايطعا١ٜ املٓاغب١ يًػذٓا٤ امُلشايني إيٝٗا.

ت إنًٝٓٝه١ٝ، ٫ٚ هٛظ ٫ختكاقٝٞ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ املػ٪ٚيني اؽاش قطاضا
 ملٛظؿٞ ايػذٕٛ غري ايطبٹٸٝني إيػا٤ تًو ايكطاضات ٫ٚ ػاًٖٗا.

( َا ىل املطاقب١ ايكش١ٝ يٮنٌ ٚ ْعاؾ١ ايػذٔ ٚ 35ٚدا٤ت يف ايكاعس٠ )    
احملهَٛني ٚ ٬َبػِٗ ٚ املطاؾل ايكش١ٝ ٚايتهٝٝـ ٚ ا٫ْاض٠ ٚايطٜان١،  ٚأٚنٌ 

 ايػذٔ. إلاظ ٖصٙ امل١ُٗ ع٢ً عاتل طبٝب
ٚ  39ٚ  37ٚ  36اَا غكٛم ايعكٛبات ٚ اٖساؾٗا ؾكس ٚضزت يف املٛاز )    
( ، سٝح أنس املؿطع ايسٚيٞ ع٢ً فُٛع١ نٛابل اييت ٫ هٛظ اْتٗانٗا َٔ 41

يسٕ ا٫زاض٠ َٓٗا إٔ تهٕٛ املدايؿ١ ٚايعكٛب١ َؿطٚع١، ٚإٔ تهٕٛ اؾ١ٗ اييت 
ٓاغب املدايؿ١ ٚايعكٛب١ املؿطٚن١، تؿطض ايعكٛب١ كتك١ يف شيو قاّْْٛا، َع ت

ؾه٬ّ عٔ تأنٝس املؿطع ع٢ً ايعسٜس َٔ ايهُاْات اؾعا١ٝ٥ َٓٗا ٚدٛز ؾ١ٓ 
ؼكٝك١ٝ ٚسل زؾاع ايػذني عٔ ايت١ُٗ املٛد١ٗ ايٝ٘ َع سك٘ يف طعٔ قطاضات 
 ؾطض ايعكٛب١ ، َع نطٚض٠ إٔ ٫ تهٕٛ ايعكٛب١ ؾٝٗا ؾهٌ َٔ اؾهاٍ ايتعصٜب .

ٚ ٖٞ ت٪نس ع٢ً ايتٛاقٌ َع ايعامل اـاضدٞ عرب كتًـ  (58ايكاعس٠ )    
ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ٚايتٛاقٌ اييت ؽسّ ع١ًُٝ ا٫ق٬ح يف ايػذٕٛ َٓٗا سل 
 ايػذٓا٤ يف اغتدساّ  ايربٜس ٚا٫تكاٍ ٚايعٜاضات ايعا١ًٝ٥ ٚاـ٠ًٛ ايؿطع١ٝ ( 
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 ( يت٪نس ع٢ً نطٚض٠ اْتكا٤ 81ٚ  79ٚ  76ٚ  75ٚ  74دا٤ت ايكٛاعس )     
َٛظؿٞ ايػذٕٛ بهٌ عٓا١ٜ ٚع٢ً إزاض٠ ايػذٔ ايرتنٝع ع٢ً تسضٜبِٗ ٚتعًُِٝٗ 
ٚتأًِٖٝٗ ، أَا بايٓػب١ يهٝؿ١ٝ اختٝاض َسضا٤ ايػذٕٛ ؾإ ايكٛاعس املصنٛض٠ 
ت٪نس ع٢ً نطٚض٠ إختٝاضِٖ ع٢ً أغاؽ ايهؿا٠٤ ٚاـرب٠ َع قها٤ َععِ أٚقات٘ 

 .يف ايػذٔ، َع قسضت٘ يف ايتهًِ بًػ١ َععِ ايػذٓا٤
 -اَا ايكػِ ايجاْٞ ؾٝهِ  ػ١ َٛانٝع ١َُٗ دسا ٚ ٖٞ :

تؿطٜس ايعكٛب١ ٚ ٖٞ ع١ًُٝ ؼتاز اىل تعإٚ َؿرتى بني ا٫زاض٠ ٚ  -1
 احملهّٛ ٚ ايعا١ً٥ ٚ اجملتُع املسْٞ 

 ( .87ايطعا١ٜ اي٬سك١ اييت أنست عًٝٗا ايكاعس٠ ضقِ ) -2

ضن١ ( اييت ٚضزت ؾُٝٗا َا ىل ايعٌُ ٚاملؿا 97ٚ  96ايكٛاعس )  -3
بٓؿاط يف اعاز٠ ايتأٌٖٝ ٚ اييت ٚضزت ؾُٝٗا اٜها طبٝع١ ا٫عُاٍ ٚ 
ايكسض٠ اؾػس١ٜ ٚ ايؿهط١ٜ يًُشهّٛ ٚإ ٫ ٜهٕٛ ايعٌُ بككس ايطب  ٚ 

 ٫ ٜهِ ايعٌُ أش٣ ٚ اغرتقاقا يًُشهّٛ .

 ( ىل ايتعًِٝ يف ايػذٕٛ ٚ انُاٍ ايسضاغ١ .114ايكاعس٠ ) -4

اظ ٚنع املعاقني شٖٓٝا اٚ ( ٚاييت تٓل ع٢ً عسّ د119ٛايكاعس٠ ) -5
عكًٝا يف ايػذٕٛ ، ٚ اشا ناْت اؿاي١ سسثت بعس ا٫ٜساع هب ع٢ً 
ا٫زاض٠ ٚ بايػطع١ املُه١ٓ اؽاش ا٫دطا٤ات يٓكً٘ اىل املكشات ايٓؿػ١ٝ 

 ٚ ايعك١ًٝ .

  1991املباز٨ ا٭غاغ١ٝ ملعا١ًَ ايػذٓا٤ 
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ٚ قٛاعسٖا ٖٞ ايػطض َٓٗا انؿا٤ ايطابع ا٫ْػاْٞ يًعساي١ اؾٓا١ٝ٥،  -
 َه١ًُ يكٛاعس َاْس٬ٜ .

( ؾكط٠ عا١َ ٫ تسخٌ يف ايتؿاقٌٝ بٌ تطنت 11تتهٕٛ َٔ ) -
 تؿاقًٝٗا يًسٍٚ .

 -تتهٕٛ َٔ ث٬ث١ قاٚض ض٥ٝػ١ٝ ٚ ٖٞ : -

ايعساي١ يف  –اسرتاّ املعتكسات  –سكٛم احملهَٛني ) عسّ ايتُٝٝع  -1
 تٛؾري اـسَات (

ٛب١  نا١ٜ اجملتُع ٚ ايػطض َٔ ايعك –تٛؾري اـسَات ) ايكش١ٝ  -2
 خس١َ احملهّٛ ( 

ا٫َٔ  –ا٫دطا٤ات ايعكاب١ٝ ٜككس َٓٗا )  نا١ٜ نطا١َ ايػذني  -3
ادطا٤ات ا٫ق٬ح ٚ ايتأٌٖٝ زاخٌ ا٫ق٬س١ٝ ٚ اؿس أٚ  –

 ايتكًٝل َٔ اؿبؼ ا٫ْؿطازٟ ( 

 َساخ٬ت ٚ َكرتسات املؿاضنني :
a)  َػٛزت٘ ٚ تكسمي٘ مت ايتؿسٜس ع٢ً نطٚض٠ تهُني ايكإْٛ املكرتح إعساز

يًربملإ ، ع٢ً مجٝع املباز٤ٟ ٚ اؿكٛم اييت اقطتٗا ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ 
ايعا١َ ٚ ا٫ق١ًُٝٝ ٚ ايجٓا١ٝ٥ اييت هلا ع٬ق١ عكٛم ايػذٓا٤ ٚ املٛقٛؾني ٚ 

 املعتكًني .

b)  ٬ٜسغ إ ايكٛاْني اييت تعس يًػذٕٛ ٚ املعتك٬ت ٚ َطانع ا٫ستذاظ يف
ٍ ؾطم ا٫ٚغل ٖٞ قٛاْني ترتنع ع٢ً املػا٥ٌ اغًب ايسٍٚ ٚ خاق١ زٚ

ا٫زاض١ٜ ٚ املاي١ٝ ٚ ايكا١ْْٝٛ بإعتباضٖا َ٪غػ١ ٚ يٝػت َته١ُٓ بؿهٌ 
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َػٗب ٚ َؿكٌ يًشكٛم ٚ اؿطٜات اييت اقطت يًُشهَٛني ٚ املٛقٛؾني ٚ 
املعتكًني ٚ ٫ تتهُٔ ايكٛاْني َٛاز َٓع١ُ يًذٗات اييت تتساخٌ عًُٗا 

س١ٝ ٚ ايػذٕٛ ٚ َطانع ا٫ستذاظ يصا مت ايتأنٝس َع عٌُ امل٪غػ١ ا٫ق٬
 ع٢ً نطٚض٠ َطاعا٠ ٖصٙ املػأي١ يف ايكإْٛ ايصٟ ٜتِ اعساز َػٛزت٘ .

c)  مت ايتؿسٜس ٚ ايتأنٝس ع٢ً نطٚض٠ تٛنٝ  ٚ ؼسٜس زٚض نٌ َٔ ا٫زعا٤
ايعاّ ٚ اهل٦ٝات املػتك١ً ٚ ا٫ع٬ّ ٚ ايرتب١ٝ ٚ ايكش١ ٚ ايٛظاضات ٚ 

 ايٓٗٛض عكٛم ايػذٓا٤ ٚ املٛقٛؾني ٚ املعتكًني ٚ امل٪غػات ا٫خط٣ يف
 َٗاَِٗ ٚ ايتعَاتِٗ .

d)  هب إ ؼتٟٛ ايكإْٛ ع٢ً اِٖ املٛاز اييت تبني سكٛم ٚ ايتعاَات
ايػذٓا٤ ٚ املٛقٛؾني ٚ املعتكًني بؿهٌ َؿكٌ ٚ ٚان  ٚ نصيو املٛاز اييت 

ايطعا١ٜ ايػابك١ هلا ع٬ق١ با٫ق٬ح ٚ ايتأٌٖٝ ٚ اعاز٠ ا٫زَاز اجملتُعٞ ٚ 
 ٚ اي٬سك١ ٚ اهاز ؾطم ايعٌُ ٚ املتابع١ .

e)  نطٚضٟ إ وتٟٛ ايكإْٛ ع٢ً قٛاعس َاْس٬ٜ عصاؾريٖا ٚ ٫ غُٝا َا
ٜتعًل بتكِٝٝ امل٪غػات ايػذ١ٝٓ ، سٝح إ ايكٛاعس اييت تػ٢ُ بي ) 

اخهط (  –اقؿط  –ايرتاؾٝو ( وتٟٛ ع٢ً تكِٝٝ يْٛٞ ) ا نط 
اييت َٔ خ٬هلا ميهٔ ايٛقٛف ع٢ً َس٣ لاح  يًُ٪غػات ايػذ١ٝٓ ٚ

 امل٪غػ١ ايػذ١ٝٓ يف عًُٗا نُ٪غػ١ اق٬س١ٝ .

f)  ٟنإ ٖٓاى امجاع ع٢ً نطٚض٠ تٛسٝس اؾٗات اييت تسٜط ايػذٕٛ ا
ايتبع١ٝ ا٫زاض١ٜ يًُ٪غػات ايػذ١ٝٓ ، سٝح إ ايػذٕٛ ٚ ا٫ق٬سٝات يف 

ايعسٍ ٚ ٚظاض٠ ايعطام تساض َٔ قبٌ ايعسٜس َٔ اؾٗات ٚ َٓٗا ٚظاض٠ 
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ايساخ١ًٝ ٚ ٚظاض٠ ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚ ٚظاض٠ ايسؾاع ٚ ايبعض َٔ 
امل٪غػات ا١َٝٓ٫ ا٫خط٣ ، ٚ ٖصا ايتعسز يف ايتبع١ٝ ا٫زاض١ٜ ٚ ا٫ؾطاف 
غببت ايهجري َٔ املؿانٌ ٚ انجط ايتكاضٜط اييت تؿري اىل ا٫ْتٗانات اؿاق١ً 

ٚ املعتكًني ٜؿريٕٚ اىل ٖصٙ املػأي١ ،  يف فاٍ سكٛم ايػذٓا٤ ٚ املٛقٛؾني
يصا هب إ تهٕٛ ٖٓاى د١ٗ ٚاسس٠ ؾكل تسٜط ايػذٕٛ ٚ ا٫ق٬سٝات ٚ 

 نإ ا٫تؿام ع٢ً ٚظاض٠ ايعسٍ .

g) ٌب ینطٚض٠ ٚدٛز َعٗس اٚ انازمي١ٝ خاق١ يتسضیامجع املؿاضنٕٛ ع
 ٠ َٔ ا٫زاضٜني ٚ املطاقبني ٚ ايك٠ٛ ا٫دطا١ٝ٥ ٚ ايباسجنيیايهٛازض ايػذٔ

ٚ غريِٖ بػبب نٕٛ ايػذٔ َ٪غػ١ سػاغ١ ٚ وتاز اىل َٗاضات ٚ قسضات 
 ٫ تتٛؾط يف املٛظؿني ايصٜٔ ٜتِ تعِٝٝٓٗ َطنعٜا .

h)  تططف ايبعض َٔ املؿاضنني اىل َؿه١ً احملهَٛني بعكٛب١ ا٫عساّ ٚ اييت ٫
تٓؿص يف ا٫قًِٝ ٚ قس بًػت اعسازِٖ بامل٦ات ٚ ٖ٪٤٫ ٚ عػب ا٫ْع١ُ ٚ 

ت ٫ ٜتِ اؾطانِٗ بأ١ٜ بطاَر تأ١ًٖٝٝ ٚ تك١َٝٛ ٚ اق٬س١ٝ ٚ ٫ ايتعًُٝا
ٜؿاضنٕٛ ا٫ْؿط١ ايعاز١ٜ ٚقس اقبشٛا ٜؿهًٕٛ َؿه١ً سكٝك١ٝ يٲزاضات 
ايػذ١ٝٓ سٝح اشا اقسَت ا٫زاض٠ ع٢ً ٚنعِٗ يف َهإ خام قس ٜؿهًٕٛ 
فاَٝع ٚ ٜؿهًٕٛ خططا سكٝكٝا ٚ اشا مت ٚنعِٗ َع ايػذٓا٤ ا٫خطٜٔ 

١ً بػبب تعاضنٗا َع ايتكٓٝـ ايؿ٦ٟٛ املؿاض ايٝ٘ يف ا٫تؿاقٝات اٜها َؿه
 ايسٚي١ٝ ، يصا ٜتٛدب اخص ٖصا املٛنٛع بعني ا٫عتباض يف ايكإْٛ .
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i)  اؾاض ايبعض َٔ املسضا٤ ٚ ايهٛازض ا٫زاض١ٜ اىل نطٚض٠ تٛغٝع ايك٬سٝات
سٚز يٲزاضات ايػذ١ٝٓ يتتُهٔ َٔ ايتعاٌَ َع املعطٝات ٚ املؿانٌ اييت ٫ س

 هلا يف اؾاْب ا٫زاضٟ يًؿ٦ات ايػذ١ٝٓ املدتًؿ١ .

j)  ٚ هب إ تصنط قطاس١ يف َاز٠ خاق١ اىل مشٍٛ ناؾ١ احملهَٛني
املٛقٛؾني ٚ املعتكًني مبا ٚضزت َٔ سكٛم ٚ ايتعاَات يف ٖصا ايكإْٛ ، 
سٝح إ ايهجري َٔ ا٫َٛض ايٛاضز٠ يف ايكٛاْني ٚ ا٫ْع١ُ املعٍُٛ بٗا تؿٌُ 

زٕٚ املٛقٛؾني ٚ َٓٗا ساي١ اؿذط اٟ ايٛنع يف احملذط عٓس  احملهَٛني
 ايهطٚض٠ .

k)  ٚ أنس اؿهٛض ع٢ً إ ايكإْٛ هب إ ٜؿري قطاس١ اىل َؿطزات سكٛم
 ايتعاَات املٛظؿني اٜها بإخت٬ف اختكاقاتِٗ ٚ زضداتِٗ ايٛظٝؿ١ٝ .

l)  ٚ ٕٛايتأنٝس ع٢ً ػطِٜ بعض املؿطزات اضتبطت شنطٖا بايػذ
ٚ َطانع ا٫ستذاظ ٚ ا٫عتكاٍ َجٌ ايتعصٜب ٚ ايتُٝٝع ٚ ا٫ق٬سٝات 

 ايعكٛبات ا٫ناؾ١ٝ ٚ ا٫قؿاز ٚ ا٫غ٬ٍ ٚ غري شيو .
 اؾًػ١ ايجا١ْٝ ...

خككت اؾًػ١ ايجا١ْٝ يًشسٜح عٔ ايكٛاْني اييت سهُت ا٫زاضات ايػذ١ٝٓ ٚ 
 قاّ بإزاض٠ ٖصا احملٛض املػتؿاض ْكط اهلل عُط ، سٝح قاّ بإغتعطاض مجٝع
ايكٛاْني اييت ؾطعت هلصا ايػطض َٓص ايعٗس ايعجُاْٞ ٚ َطٚضا بايكٛاْني اييت 

ٚ يػا١ٜ ايّٝٛ ٚ ع٢ً ايٓشٛ  1924ؾطعت َٔ قبٌ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ َٓص عاّ 
 -ايتايٞ :
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 عً الكواىني و التػسيعات اخلاصةىبرة 
 بالطجوٌ يف العسام  و أقليه نسدضتاٌ

 
 اصة بالطجوٌ يف العساماالول : الكواىني و التػسيعات اخل

بعس اْٗٝاض ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ َٔ دطا٤ سطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ أقب  ايعطام ؼت 
، ٚ  1921غًط١ اؾٝـ ايربٜتاْٞ ٚ مت تؿهٌٝ سه١َٛ عرياق١ٝ َ٪قت١ يف عاّ 

ٚدب ع٢ً اؿه١َٛ غٔ قٛاْني خاق١ بٗا يتػٝري أَٛضٖا َٔ د١ٗ ٚ ايتدًل 
٠ ؾٝٗا ٚ َٔ نُٓٗا قإْٛ اؾعا٤ ايعجُاْٞ  يػ١ٓ َٔ ايكٛاْني ايعجُا١ْٝ ايٓاؾص

 ٚ إخطاز َ٪غػات ايسٚي١ ؼت غٝطط٠اؿت٬ٍ ايربٜتاْٞ .  1858
( ٚ ْؿط يف  1924قسض يف ايعطام أٍٚ قإْٛ مسٞ بي ) قإْٛ ايػذٕٛ يػ١ٓ 

( َاز٠ قا١ْْٝٛ  25ٚ أست٣ٛ ع٢ً )  1924/َاضؽ/18يف  169ايٛقا٥ع ايعسز/
طاق١ٝ ناؾ١ , ٚ إ أِٖ خكا٥ل ٖصا ايكإْٛ ٖٛ اْاط١ يٝطبل ع٢ً ايػذٕٛ ايع

تبع١ٝ إزاض٠ ايػذٕٛ بٛظاض٠ ايساخ١ًٝ ، ٚ ٜعترب ٖصا ايكإْٛ قاْْٛا ٱزاض٠ 
ايػذٕٛ ٚ يٝؼ قاْْٛا اق٬سٝا ٚ تأًٖٝٝآ يًػذٓا٤ ٚ املٛزعني ٚ مل ٜهٔ 
 ٜتهُٔ بطاَر ايتأٌٖٝ ٚايتجكٝـ ٚ اٱق٬ح  .، ٚ ايعّ ٚظٜط ايساخ١ًٝ بإقساض
تعًُٝات سٍٛ تكٓٝـ ايػذٓا٤ ٚ ؼسٜس َٛاعٝس ظٜاضات ايػذٔ ٚ اؾدام 
ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بتًو ايعٜاضات ، ٚ َٓ  املؿطع  ايك٬سٝات ملسٜطٟ ٚ َأَٛضٟ 

َٔ ايكإْٛ  ،   8ايػذٕٛ بطؾع املػذٕٛ اىل ٚظٝؿ١ َطاقب أٚ خؿري ٚؾل املاز٠/
غذٓٛا يسٜٕٛ ) اٟ اغتشكام املػذْٛني ٚ َٔ غري ايصٜٔ  9ٚ أنس يف املاز٠ /

 َٔ ايكإْٛ .. 13َس١ْٝ ( ؽؿٝض  عكٛبتِٗ ع٢ً إٔ تطاعٞ املاز٠/
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 66قسض قإْٛ دسٜس  مسٞ  بي ) قإْٛ إزاض٠ ايػذٕٛ ضقِ   1936ٚيف غ١ٓ 
( َاز٠ ٚ ْؿط يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ بايعسز/  29َتهٕٛ َٔ )   1936يػ١ٓ /
ٖٛ تعطٜـ َؿطزات   ٚ َاميٝع ٖصا ايكإْٛ عٔ ا٭ٍٚ  5/9/1936يف 1513

ؼسٜس عٌُ   4َٓ٘ / ٚ يف املاز٠  1ؽل ازاض٠ ايػذٕٛ  نُا دا٤ت يف املاز٠ /
ايػذٓا٤ زاخٌ ٚ خاضز ايػذٕٛ  َاعسا احملهِ عًِٝٗ ظطمي١ غٝاغ١ٝ ٚ ٜطاعٞ 
يف تؿػًًِٝٗ أسهاّ قإْٛ ايعكٛبات  ٚ سسزت يف ٖصا ايكإْٛ  أدٛض ايعٌُ أٚ 

ًٕٛ بٗا عٝح ىكل يًُػادُٝٓا ٫ ٜكٌ عٔ  ؽكٝل أدٛض ا٫عُاٍ اييت ٜؿػ
ضبع َبًؼ ا٫دط ٚ إٔ ٫ ٜعٜس ع٢ً ايٓكـ ٚ ٜكٝس ايباقٞ يًػذني َٔ 

 تًها٫دٛض يف ا٫َاْات ؿػاب٘ ٚ ٜسؾع ي٘ عٓس إنُاٍ َس٠ سهُ٘ . 
ايؿكط٠ ز اؾًس بايػٛط أٚ املكطع١ ع٢ً إٔ ٫ تتذاٚظ عسز اؾًسات  7يف املاز٠ /

 ٫هٛظ اؿهِ ع٢ً ا٫ْاخ  باؾًس . ع٢ً ايعؿطٜٔ دًس٠ ٚ
ؾكس سسزت نٝؿ١ٝ َعاقب١ املٛقٛف ايصٟ ٜطتهب كايؿ١ َٛاز  8أَا يف املاز٠ /

ٖصا ايكإْٛ بايتهبٌٝ باؿسٜس َع اؿذع اٟ اؿبؼ ا٫ْؿطازٟ  أٚ بسْٚ٘  ملس٠ 
٫تتذاٚظ  ػ١ عؿط َٜٛا  أٚ اؾًس باملكطع١ َاعسا ا٫ْاخ ٚ ٫هٛظ ػاٚظ 

ًسات  عؿط٠ دًسات  ٚ تٓتٗٞ ايعكٛب١ أٚ اؿذع املٓؿطز عٓس إخ٤٬ عسز  اؾ
 غبًٝ٘ ؾٛضا 
اؾرتط تٓؿٝص عكٛب١ اؾًس بؿٗاز٠ ايطبٝب بإ احملهّٛ ٜتشٌُ  15ٚ يف املاز٠ /

اؾًس  ٚإشا ؾٗس ايطبٝب بإ احملهّٛ ٫ ٜتشٌُ اؾًس نً٘ أٚ بعه٘ تػتبسٍ 
اييت ٜطاٖا َٓاغبا  ٚؾل ايعكٛب١ أٚ بعهٗا َٔ قبٌ َٔ ؾطنٗا بايعكٛب١ 

، ٚ أعط٢ املؿطع سل ايسؾاع يًػذني عٓس ؾطض  15َٔ املاز٠ / 2ايؿكط٠/
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ٚ اعطاٙ فا٫  يًسؾاع عٔ ْؿػ٘ عٔ  12ٚ  8ٚ  7ايعكٛب١ مبكته٢ املٛاز  
، ٚ اٜها سسز نٝؿ١ٝ ايتُٝٝع   14ططٜل ايتُٝٝع ٚ ا٫غت٦ٓاف  ٚؾل املاز٠ /
سٜط ٚ املاَٛض تػتأْـ يس٣ ٚظٜط عٝح ايعكٛبات اييت تكسض َٔ قبٌ امل

/أ  أَا اسهاّ ايكها١ٝ٥ اييت ٜكسضٖا املدٛيٕٛ بايػًط١ 9ايساخ١ًٝ ٚؾل املاز٠ /
اؾعا١ٝ٥ سػب ٖصا ايكإْٛ تػتأْـ يس٣ قه١ُ ايتُٝٝع ٚؾل ايؿكط٠/ب َٔ 

 .9املاز٠/
أْٝطت ازاض٠ ايػذٕٛ بٛظاض٠ ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ  1958متٛظ   14ٚ بعس ثٛض٠/
١  سٝح تبني شملو َٔ تعسٌٜ ايكإْٛ يًُط٠ ايجا١ْٝ بٓا٤  ع٢ً طًب ا٫دتُاعٝ

ٚظٜط ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ  ٚ أناف َاز٠ دسٜس٠ يًكإْٛ بأضتسا٤ 
َٓتػيب  ايػذٕٛ ا٭يبػ١ ايعػهط١ٜ اـاق١ بِٗ ٚ إظٗاضِٖ مبعٗط ٥٫ل ٚ 

 َٓشِٗ كككات ٬َبؼ ٚ ٭دً٘ اعست ٖصا ايتعسٌٜ .
قسض قإْٛ دسٜس مسٝت بي ) قإْٛ َكًش١  1968 ٚ بعس إْك٬ب عاّ
( ٚ ايصٟ ْؿط يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ بايعسز  1969يػ١ٓ  151ايػذٕٛ  ضقِ /

ٚ َا ميٝٝع ٖصا ايكإْٛ عٔ بك١ٝ ايكٛاْني ايػابك١   9/11/1169يف  1788
ٚ ٖٛ ايػًط١  اييت ٜكّٛ بٗا  5ٖٛ إْؿا٤ فًؼ ٭زاض٠ ؾ٪ٕٚ املكًش١ ٚؾل املاز٠/

عٝح  ٠2 ؾ٪ْٚٗا ٚ ٚنع ايػٝاغ١ اييت تػري عًٝٗا ٚؾل َادا٤ يف املاز٠ /بإزاض
ٜتهٕٛ اجملًؼ َٔ عس٠ ايٛظاضات َٓٗا ) ايساخ١ًٝ ٚ ايعسٍ ٚ ايكش١ ٚ ايعٌُ ٚ 
ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚ ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ ٚ ايكٓاع١ ٚ ايعضاع١ أعها٤آ ( ٚ بعس 

ٛظضا٤ يًُكازق١ عًٝٗا ٚ إقطاض ايتٛق١ٝ َٔ قبٌ اجملًؼ  ٜطؾع اىل فًؼ اي
أعط٢ يًُكًش١ ؾدك١ٝ  4، ٚؾل املاز٠/   11ٜهٕٛ قطاضا  قطعٝا   ٚؾل املاز٠ /
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َع١ٜٛٓ ٚ اغتك٬ٍ إزاضٟ ٚ َايٞ َطتبل بايٛظاض٠ ٚ اؾسٜس يف ٖصا ايكإْٛ ٖٛ 
ٚ سسز أختكاقاتٗا بسضاغ١ ساي١ ايػذني  12إْؿا٤ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ ٚؾل املاز٠ /

ٚ ٚنع بطْاَر  ملعا١ًَ ايػذني ٚ تأًٖٝ٘ ايػًٛنٞ ٚ  ٚ تؿدٝكٗا ٚ تكٓٝؿٗا
... ٚ ؾطع ٖصا ايكإْٛ    14ايجكايف ٚ املٗين ٚ تٓعِٝ ايعٌُ ي٘ ٚؾل املاز٠ /

يهٕٛ ايكٛاْني ايػابك١ ؾطع يف عٗٛز ايكسمي١ سٝح متجٌ عك١ًٝ باي١ٝ ٚنإ 
٬ح ايعطام ٜطظر ؼت ْري ا٫غتعُاض ٚ ايطدع١ٝ سٝح إٕ ايٓعط١ٜ اؿسٜج١ ٭ق

ايػذني ٚ تكِٜٛ غًٛن٘ ٚ تأًٖٝ٘ ثكاؾٝا ٚ َٗٓٝا  يٝكب  عهٛا  قاؿا  ٚ 
 ؾعا٫  يس٣ عٛزت٘ اىل اجملتُع .

قسض قإْٛ دسٜس مسٞ بي ) قإْٛ امل٪غػ١ ايعا١َ يٮق٬ح 1981ٚ يف عاّ 
َاز٠ َٔ  77(  سٝح قًكت عسز املٛاز َٔ  1981يػ١ٓ 114ا٫دتُاعٞ ضقِ 

( َاز٠  ٚ سسزت أٖساف  امل٪غػ١ بٛنٛح ٚؾل املاز٠  54ايكإْٛ ايػابل اىل ) 
بتكِٜٛ ايٓع٤٫ ٚ املٛزعني  ايصٜٔ تكسض عكِٗ أسهاّ بعكٛبات ٚ تسابري   2/

غايب١ يًشط١ٜ َٔ غًط١ كتك١ قاْْٛا بأقساضٖا ٚ شيو بتكٓٝؿِٗ ٚ تأًِٖٝٗ 
غًٛنٝا  ٚ َٗٓٝا ٚ تطبٜٛا  ، ٚ قًكت عسز اعها٤ اجملًؼ اىل أقٌ عسز ممهٔ 

ٝح بكٝت ؾكل  ٚظاضتٞ ايعسٍ ٚ ايساخ١ًٝ ٚ أنٝؿت اعها٤ َٔ اؼاز ايٓػا٤ س
 ٚ ايؿباب اىل اجملًؼ .

 2113ٚ مت تعسٌٜ ايكإْٛ ا٫ْـ ايصنط اضبع١ َطات  ست٢ غكٛط ايٓعاّ عاّ 
َٓ٘ ٚ غٔ َاز٠  21بإيػا٤ املاز٠ / 15/1/1986، سٝح عسٍ يًُط٠ ا٫ٚىل يف 

ا٤ زاخٌ ٚ خاضز زا٥ط٠ ا٫ق٬ح يًهباض دسٜس٠ عٝح ْعُت نٝؿ١ٝ عٌُ ايػذٓ
ٚ ا٫سساخ ٚ طبل اسهاّ ايؿكٌ ايطابع با٫دٛض ٚ ؼسٜس ٖا ٚ اسهاّ ايؿكٌ 
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اـاَؼ باٚقات ايعٌُ ٚ ايطاس١ ٚ ا٫داظات ٚ ا٫عٝازَٔ قإْٛ ايعٌُ ضقِ 
 ٚ ٖصا ؼٍٛ دسٜس ملكًش١ ايػذني ٚ احملهّٛ . 1971يػ١ٓ 151

يف  3936يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ بايعسز/ أَا ايتعسٌٜ ايجاْٞ  ٚايصٟ ْؿط
تهُٔ ايػا٤ تػ١ُٝ امل٪غػ١ ٚ سٌ قًٗا عباض٠ ) قإْٛ أق٬ح   24/1/2112

ٚسٌ عباض٠ ) اق٬ح ايٓع٤٫ ٚ   1981يػ١ٓ  114ايٓع٤٫ ٚاملٛزعني املطقِ 
املٛزعني ( قٌ عباض٠ ) ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ ( آُٜا ٚضز يف ايكإْٛ املصنٛض  ٚ 

َٓ٘ أٟ ايػا٤ فًؼ امل٪غػ١ ٚ سٌ قًٗا  إٔ تعٌُ زا٥طتا  2املاز٠/نُا ايػٝت 
اق٬ح ايهباض ٚ ا٫سساخ  املٓكٛم عًُٝٗا يف قإْٛ ٚظاض٠ ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ 

ٚ ايػٝت املٛاز املتعًك١ بعٌُ اجملًؼ  يف  1987يػ١ٓ  29ا٫دتُاع١ٝ املطقِ 
٬سٝات ٚ سٌ قًِٗ َاز٠ دسٜس٠ أعطت مجٝع ق 6ٚ  5ٚ  4ٚ  3املٛاز 

امل٪غػ١ ايػابك١ اىل ٚظٜط ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٫قطاض اـطل اي٬ظ١َ 
َٔ ايكإْٛ  اـاق١ بعٌُ ايًذ١ٓ  16٭ٖساف ايسا٥طتني ، ٚ نصيو ايػٞ املاز٠ /

ايؿ١ٝٓ  ٚ سٌ قًٗا َاز٠ دسٜس٠ أٚنشت نٝؿ١ٝ عٌُ ٚ تؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ 
ا٫سساخ  ٚ سسزت َٗاَٗا ٚ ططٜك١  يف نٌ َٔ زا٥طتٞ أق٬ح ايهباض ٚ إق٬ح

عكس ادتُاعٗا ٚ اغًٛب ايعٌُ ؾٝٗا ٚ تػ١ُٝ اعها٥ٗا ٚ َهاؾا٥اتِٗ بتعًُٝات 
 ٜسضٖا ايٛظٜط . 

اـاق١ بتعٝني اؿطاؽ  ٚ سًت قًٗا   11ٚمت ايتعسٌٜ ايجايح  بإيػا٤ املاز٠ /
َاز٠ دسٜس٠ بتعٝني اؿطاؽ اؿا٥عٜٔ ع٢ً ؾٗاز٠ ايسضاغ١  املتٛغط١ أٚ 

غ١ٓ ٚ إ هتاظٚا 35غ١ٓ ٚ ٫ تعٜس ع٢ً 25َاٜعازهلا ٚ ٫ ٜكٌ اعُاضِٖ عٔ 
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زٚض٠ تسضٜب١ٝ ٫ تكٌ عٔ ث٬خ أؾٗط ٚ ٜكسّ نؿاي١ بصيو ٚ هتاظ َكاب١ً 
 ؾدك١ٝ اَا ايًذ١ٓ شات خرب٠ يف ايسا٥ط٠ املع١ٝٓ ٚ إٔ ٜهٕٛ َتعٚدا .

ضابعا ٚ  ٠11 /ٚ يف ايتعسٌٜ ايطابع  ايػٝت ؾكط٠ إٔ ٜهٕٛ َتعٚدا ٚؾل املاز 
سًت قًٗا إٔ ٜهٕٛ َتعٚدا  ٚ يٛظٜط ايعٌُ اغتجٓا٤ املتكسّ  يًتعٝني َٔ ٖصا 

 . 14/2/2118يف  4161ايؿطط ٚ ْؿط ايتعسٌٜ يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ بايعسز 
مت ايػا٤ مجٝع ايكٛاْني ايعطاق١ٝ  2113ٚ بعس غكٛط ايٓعاّ ايبا٥س عاّ 

امل٪قت١  ٚ ع٢ً ن٤ٛ شيو مت إقساض  ايػاض١ٜ املؿعٍٛ  َٔ قبٌ غًط١ ا٥٫ت٬ف
٭زاض٠ َطانع ا٫ستذاظ ٚ ايتٛقٝـ ٚ  11أٚاَط يػًط١ ا٥٫ج٬ف امل٪قت١ بطقِ /

ايػذٕٛ سٝح اْاط ازاضتٗا بٛظاض٠ ايعسٍ سكطا  ٚ أعطٝت ناٌَ ايػًط١ 
ٚايػٝطط٠ اييت ناْت متاضغٗا ٚظاض٠ ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚ  ٚظاض٠ 

يعسٍ ٚ ْكٌ ٬َى مجٝع املٛظؿني زا٥طتٞ اق٬ح ايهباض ٚ ايساخ١ًٝ اىل ٚظاض٠ ا
َٔ ا٫َط  ٚ ْؿط ا٫َط ضقِ  1ا٫سساخ  اىل ٬َى ٚظاض٠ ايعسٍ ٚؾل ايكػِ 

،ٚيف خط٠ٛ ثا١ْٝ   2113/أب/17يف  3978يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ بايعسز  11/
سسزت عٌُ أزاض٠ ايػذٕٛ   2أقسض غًط١ ا٥٫ت٬ف امل٪قت١  َصنط٠ بطقِ /

 َا دا٤ باملصنط٠ ٚ ْؿط اٜها يف ايعسز ْؿػ٘ َٔ ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ .ٚؾل 
َٔ قبٌ ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ  2115يػ١ٓ  8اقسض أَط ضقِ /  2115ٚ يف عاّ 

باؿام زا٥ط٠ إق٬ح ا٫سساخ  بٛظاض٠ ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚ ؾو 
اَاتٗا َٔ اضتباطٗا بهاٌَ َٓتػبٝٗا ٚ َٛدٛزاتٗا ٚ اعتُازاتٗا ٚسكٛقٗا ٚ ايتع

 ٚظاض٠ ايعسٍ .
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 الجاىي : أقليه نسدضتاٌ العسام و التػسيعات اليافرة فيُ .
قبٌ إٔ ْتططم اىل أِٖ ايكٛاْني ٚ ايتؿطٜعات املتعًك١ بايػذٕٛ يف أقًِٝ 
نطزغتإ هب إٔ ْعٛز اىل ايٛضا٤ ٚ ًْكٞ ْعط٠ ع٢ً ٚاقع ايػذٕٛ ؾٝ٘ ٚ نٝؿ١ٝ 

مل تهٔ ٖٓاى غذٕٛ يف أقًِٝ  إزاضتٗا َٔ قبٌ اؿه١َٛ ايػابك١ ، سٝح
مبعٓاٖا ا٫ق٬سٞ ٚ ايرتبٟٛ  بٌ  1991نطزغتإ قبٌ ا٫ْتؿان١ اجملٝس٠ عاّ 

اٟ َطانع تٛقٝـ ( يًتٛقٝـ ٚ ايتػؿريات  ٚ عٓس  –ناْت ٖٓاى ) َٛاقـ 
اؿهِ ع٢ً ايؿدل َٔ قبٌ احملانِ  يف املٓطك١  ٜطغًٕٛ اىل ايػذٕٛ املطنع١ٜ 

ٕ اىل غذٔ املٛقٌ  يكها٤ قهَٛٝاتِٗ ٚ ست٢ يف بػساز ٚ يف بعض ا٫سٝا
ايٓػا٤ ٚ ا٫سساخ مل ٜػتجٓٛا َٔ شيو , ٚناْت تًو املٛاقـ تساض َٔ قبٌ 
ايؿطط١ ايتابع١ يٛظاض٠ ايساخ١ًٝ  ٚ يف بعض اؿا٫ت ٜبك٢ احملهَٕٛٛ بعكٛب١ 

 أقٌ َٔ غ١ٓ يف غذٕٛ املٓطك١ يكها٤ ؾرت٠ قهَٛٝاتِٗ .
ٚ  1992ٚ ادطا٤ ا٫ْتدابات ايٓٝاب١ٝ عاّ  1991أَا بعس ا٫ْتؿان١ يف عاّ 

تؿهٌٝ اٍٚ سه١َٛ ق١ًٝ يف ا٫قًِٝ  أٚدب نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بإهاز اَانٔ 
يًصٜٔ ٜعاقبٕٛ باسهاّ ثك١ًٝ ٚ بػٝط١ يتؿطٜكِٗ عٔ املٛقٛؾني ، ٚيف بسا١ٜ 
ا٫َط اغتؿازت اؿه١َٛ َٔ تًو املٛاقـ اييت ناْت َٛدٛز٠ يف ظَٔ ايٓعاّ 

ٝح  ععٍ ٚ قػِ ايكاعات ٚ ايطزٖات املٛدٛز٠ َٓٗا ٚ شيو يتكٓٝـ ايبا٥س ع
احملهّٛ عٔ املٛقٛف , ا٫ إ ا٫سساخ اييت َطت بإقًِٝ نٛضزغتإ ٚ ا٫قتتاٍ 
ايساخًٞ ٚ اْكػاّ ا٫زاض٠ يف ا٫قًِٝ أز٣ اىل ؾًٌ اعُاٍ اؿه١َٛ  ٚ بصيو قػُت 

مما  1996ُٝا١ْٝ عاّ اؿه١َٛ اىل ازاضتني َػتكًتني يف نٌ َٔ اضبٌٝ ٚ ايػً
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از٣ اىل ؾًٌ اؾٗٛز ايطا١َٝ يػٔ قٛاْني ٚ تؿطٜعات شات ايع٬ق١ بايػذٕٛ 
 يٮقًِٝ ٚ بكٞ ايػذٕٛ يف ن٬ ا٫زاضتني ؼت اَط٠ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ .

قاَت سه١َٛ ا٫قًِٝ يف ازاض٠ ايػًُٝا١ْٝ بإْؿا٤ أٍٚ غذٔ َٔ  1997يف عاّ 
نِ عٔ َطنع  18ػ٬ّ ٚ اييت تبعس ايجه١ٓ ايعػهط١ٜ اييت تػ٢ُ  َعػهط اي

املس١ٜٓ ٚ اقسض اَطا  بؿو أزاض٠ ايػذٕٛ ) احملهَٕٛٛ ( َٔ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ٚ 
قػِ  1999اْٝطت ازاضتٗا بٛظاض٠  ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ  ٚ يف عاّ 

ٚظاض٠ ايكش١  ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ اىل ٚظاضتني َػتكًتني  ٚ اقب  زا٥ط٠ 
نُٔ تؿه٬ٝت  ٚظاض٠ ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚ بكٞ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ 

َٛاقـ ايتٛقٝـ ٚ ايتؿػريات ؼت اَط٠ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ، ٚ اقب  غذٔ 
 ا٫سساخ َٔ نُٔ تؿه٬ٝت ٚظاض٠ ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ اٜها .

مل تهٔ ٖٓاى  قٛاْني خاق١ يف ا٫قًِٝ يتػري اَٛض ايػذٕٛ إ٫ إٔ ازاض٠ ايػذٕٛ 
 1981يػ١ٓ  114طبل  قإْٛ امل٪غػ١ يٮقاح ا٫دتُاعٞ  ضقِ ناْت ت

ايعطاق١ٝ   ، ٚ يف بازض٠ دسٜس٠ ؿه١َٛ ا٫قًِٝ ازاض٠ ايػًُٝا١ْٝ مت اقساض قطاض 
بتعٝني ٚ تؿعٌٝ ايك٠ٛ ا٫دطا١ٝ٥  زاخٌ زا٥ط٠   2111يػ١ٓ  171ضقِ 

ؿإٔ  ) ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ يف ايػًُٝا١ْٝ ٚ ع٢ً ن٤ٛٙ قسضت تعًُٝات بٗصا اي
( سٍٛ نٝؿ١ٝ تعني اؾطاز ايك٠ٛ ا٫دطا١ٝ٥ ٚ  2111يػ١ٓ/ 1ايكطاض  ضقِ/

ؾطٚط٘ ٚ َٔ ثِ اقسضت ايٛظاض٠ تعًُٝات خاق١ سٍٛ نٝؿ١ٝ َٓ  ا٫داظ٠ 
 . 11/2/2114املٓعي١ٝ يًٓعٌٜ ٚ املٛزع  ٚ مت تٓؿٝص شيو يف 

١ٝ  أَا يف سه١َٛ اقًِٝ ازاض٠ اضبٌٝ  بكٝت ايػذٕٛ ؼت اَط٠ ٚظاض٠ ايساخً
، ٚ خطت اؿه١َٛ احمل١ًٝ يف ا٫قًِٝ  2116ؿني تٛسٝس ا٫زاضتني يف عاّ 
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خط٠ٛ تؿطٜع١ٝ باػاٙ تجبٝت سكٛم ايػذٓا٤ ٚ املعتكًني ٚ شيو عرب قسٚض 
ٚ ْؿط يف دطٜس٠ ايٛقا٥ع   31/7/2113اع٬ٕ َٔ فًؼ ايٛظضا٤ بتاضٜذ   

اض٠ سكٛم ا٫ْػإ  ٚ اٚنٌ تٓؿٝصٙ اىل ٚظ  2113يػ١ٓ  44ايهٛضزغتا١ْٝ ايعسز 
بايتٓػٝل َع ايٛظاض٠ املع١ٝٓ  ٚ ا٫ع٬ٕ  ٜؿب٘  ا٫ع٬ْات ايعامل١ٝ ؿكٛم 
ا٫ْػإ َٔ سٝح قٝاغت٘ ٚ َهُْٛ٘ ، ٚ يف ٖصا ا٫ع٬ٕ مت ايتأنٝس ع٢ً سؿغ 
نطا١َ ا٫ْػإ ) ايػذٓا٤ ٚ املعتكًني ( ٚ َعاقب١ ايصٜٔ ٜٓتٗهٕٛ اسهاّ ٖصا 

 ا٫ع٬ٕ .
ٚ  2116ٚ ا٫َٔ يف ا٫قًِٝ ٚ تٛسٝس ا٫زاضتني يف  عاّ  ٚ بعس سًٍٛ ايػ٬ّ

بصيو مت تؿهٌٝ سه١َٛ َٛسس٠ سٝح ٚسست مجٝع ايٛظاضات ٚ اقبشت اضبٌٝ 
عاق١ُ ا٫قًِٝ ، ٚ عٓس قسٚض قإْٛ ٚظاض٠ ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ بطقِ 

اقبشت زا٥ط٠ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ  نُٔ تؿه٬ٝت ايٛظاض٠    2117يػ١ٓ  12/
 املاز٠ ايجايج١ / عاؾطا َٔ ايكإْٛ  ع٢ً مٛ ا٫تٞ : ٚؾل
 املسٜط١ٜ ايعاّ يٮق٬ح ا٫دتُاعٞ  -1
 َسٜط١ٜ اق٬ح ايهباض يف احملاؾعات اضبٌٝ ٚ ايػًُٝا١ْٝ ٚ زٖٛى  -2

 َسٜط١ٜ اق٬ح ايٓػا٤ ٚا٫سساخ يف احملاؾعات اضبٌٝ ٚ ايػًُٝا١ْٝ ٚ زٖٛى  -3

ٚاسس٠ ٚ يهٔ باقػاّ كتًؿ١  عٝح  اقب  يهٌ َٔ ايٓػا٤ ٚ ا٫سساخ َسٜط١ٜ
ٚ بععٍ ايٓػا٤ عٔ ايهباض ٚ عٔ ا٫سساخ يف بٓاٜات َػتك١ً ٚ عًٝ٘ مت تؿهٌٝ 
اقػاّ ا٫زاض١ٜ ٚ ايكا١ْْٝٛ ٚ اؿػاب١ٝ يف املسٜطٜات ا٫ْؿ١ ايصنط يتػٝري ا٫َٛض 
اييت ؽل ا٫ق٬س١ٝ ، ٚ يف اـط٠ٛ ايجا١ْٝ  بعس تٛسٝس ا٫زاضتني  مت اقساض 

يػ١ٓ  1خام بسا٥ط٠ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ يف اقًِٝ نطزغتإ بطقِ/اٍٚ ْعاّ 



 ...........................................................االطاز الكاىوىي مليعومة الطجوٌ يف اقليه نوزدضتاٌ 

111 

 

  2118يػ١ٓ / 84ٚ ايصٟ ْؿط دطٜس٠ ايٛقا٥ع ايهٛضزغتا١ْٝ بايعسز / 2118
ٚ ٖٞ قاٚي١ دسٜط٠ با٫عتباض  يتػٝري أَٛض ا٫ق٬سٝات ٚ ايتكًٌٝ َٔ ؾإٔ 

ع٢ً ن٤ٛٙ  ايٓٛاقل املٛدٛز٠ يف ايسا٥ط٠  ، ٚ ٖٞ غاض١ٜ ايتٓؿٝص ؿس ا٫ٕ  ، ٚ
 مت اقساض عس٠ تعًُٝات َٓٗا :

 َٓ  ايٓعٌٜ ٚ املٛزع اداظ٠ َٓعي١ٝ  -1
ؼسٜس ؾهٌ ؾعاض ا٫ق٬س١ٝ يف ا٫قًِٝ ٚ ضتب ٚ اظٜا٤ ٚع٬َات َٓتػيب  -2

 ايك٠ٛ ا٫دطا١ٝ٥ 

 ؼسٜس ن١ُٝ ٚ ْٛع١ٝ غصا٤ ايٓع٤٫ ٚ املٛزعني يف َسٜطاٜات ا٫ق٬ح . -3

 ٫ق٬س١ٝ ؼسٜس املٛاز املُٓٛع١ َٔ ايسخٍٛ اىل ا -4

 ؼسٜس عٌُ ايػذٓا٤  -5

ٚ اقب  اٖتُاّ اؿه١َٛ انجط َٜٛا بعس ّٜٛ ٚ شيو يتػٝري ٚاقع ايػذٕٛ مٛ 
ا٫سػٔ ، ٚ بصيو خطت خطٛات يبٓا٤ غذٕٛ سسٜج١ ٚؾل املعاٜري ايسٚي١ٝ 
ملبٝت ايٓع٤٫ ٚ املٛزعني ٚ بايؿعٌ مت انُاٍ بٓا٤ اق٬سٝات ايهباض يف نٌ َٔ 

، ٚ يٮغـ ٚ   2111ٚ ايػًُٝا١ْٝ  2111 ٚ اضبٌٝ 2118زٖٛى عاّ 
يًعطٚف ا٫قتكاز١ٜ ايػ١٦ٝ اييت متط بٗا ا٫قًِٝ مل تػتطع اؿه١َٛ تؿٝٝس 
أب١ٝٓ خاق١ دسٜس٠  يهٌ َٔ اق٬سٝات ايٓػا٤ ٚ ا٫سساخ  يف اضبٌٝ ٚ يهٔ 

  احملا٫ٚت ٫ ظايت َػتُط٠ .
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 مداخالت و مكرتحات املػازنني :
ط١ ا٫زاضات ايػذ١ٝٓ َهاؾا ايٝٗا ايػذٕٛ مت ايتأنٝس ع٢ً نطٚض٠ اْا -1

 ايعػهط١ٜ ٚ ق٣ٛ ا٫َٔ ايساخًٞ يٛظاض٠ ايعسٍ .

ٚمت ايتططم اىل نطٚض٠ مل ًَـ ايتشكٝل ايصٟ اقب  َؿتتا بني قانِ  -2
ايتشكٝل ٚ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ٚ بعض اهل٦ٝات اييت متاضؽ ايتشكٝل ؼت 

ٜ٪نس ايكإْٛ ع٢ً َػُٝات اخط٣ ا٫ اْٗا َؿاب١ٗ يًتشكٝل ايكها٥ٞ ايصٟ 
إ اؾ١ٗ قاسب١ ا٫ختكام ٖٞ قانِ ايتشكٝل َٔ خ٬ٍ قها٠ 

 ايتشكٝل ٚ احملككني سكطا .

ناْت ٖٓاى اضا٤ ٚ َكرتسات ظعٌ امل٪غػات ايػذ١ٝٓ ، َ٪غػات َػتك١ً  -3
متاَا عٔ ا١ٜ ٚظاضات اٚ دٗات اخط٣ ٚ متت ا٫ؾاض٠ اىل ػاضب بعض ايسٍٚ 

 َجٌ املػطب ٚ َكط ٚ زٍٚ اخط٣ .

مت ايتأنٝس ع٢ً ؾكٌ ازاضات ا٫ق٬سٝات اـاق١ بايٓػا٤ ٚ ا٫سساخ سٝح  -4
 ٬ٜسغ يف عسز َٔ ا٫َهإ إ ا٫زاض٠ َٛسس٠ .

ٚضزت َكرتسات سٍٛ ايًذ٤ٛ اىل ايعكٛبات ايبس١ًٜ ٚ نٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا  -5
ٚ اعطا٤ ايك٬س١ٝ ايكا١ْْٝٛ ملسٜطٜات ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ بتكًٌٝ اٚ 

ٛبات ٚ اؾريت اىل َٛاز قا١ْْٝٛ ْاؾص٠ يف بعض ايبًسإ تػٝري دٓؼ ايعك
اييت تعطٞ ايك٬س١ٝ يٲزاضات ايػذ١ٝٓ بتدؿٝض َس٠  ايعكٛب١ 
يًُشهَٛني ايصٜٔ ٜتػُٕٛ عػٔ ايػري٠ ٚ ايػًٛى ؾرت٠ قها٤ َس٠ 

 احمله١َٝٛ ٚ شيو بإيتعاَِٗ با٫ْع١ُ ٚ ايتعًُٝات يف ايػذٕٛ .
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يت َٔ ؾأْٗا اعاز٠ تأٌٖٝ احملهَٛني ٚ مت ايتأنٝس ع٢ً مج١ً َٔ ا٫َٛض اي -6
 َٓٗا ا٫داظات املٓعي١ٝ ٚ اـ٠ًٛ ايؿطع١ٝ .

نطٚض٠ ايعاّ اؾ١ٗ اييت تهًـ بإزاض٠ امل٪غػ١ ايػذ١ٝٓ بهُإ اؿكٛم  -7
ايٛاضز٠ يف ايكإْٛ ٚ ٫ ٜػُ  هلا إ تربض املػاؽ بتًو اؿكٛم ؼت شضا٥ع 

 غري تًو اييت تطز سكطا يف ايكإْٛ .

 
 لجالجة ...اجللطة ا
مت ؽكٝل اؾًػ١ ايجايج١ ٚ ا٫خري٠ يًشسٜح عٔ ايبشجني ٚ َػٛز٠     

َؿطٚع قإْٛ ايػذٕٛ ٚ َطانع ا٫ستذاظ ٚ ا٫عتكاٍ ٚ اييت متت ازاضتٗا َٔ 
قبٌ ايباسح )ايسنتٛض زيري قابط خٛؾٓاٚ(  ٚدا٤ت يف َساخًت٘ املٛانٝع 

 -ايتاي١ٝ :
يف اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام ٚ نطٚض٠ ٚدٛز قإْٛ سكٛم ايػذٓا٤ ٚ املعتكًني 
 خام يًُ٪غػات ايػذ١ٝٓ .

، ول  2115/ ا٫ٚ ... َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ  121ٚؾكا يًُاز٠     
يٲقًِٝ اقساض ايتؿطٜعات اييت تتٓاغب َع ظطٚف َٚتطًبات ا٫قًِٝ ٚ اٜها 

يف تعسٌٜ ايتؿطٜعات يربملإ ا٫قًِٝ ٚؾكا يًؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ْؿؼ املاز٠ اؿل 
 ايكازض٠ َٔ فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ .

ٚأنس ايباسح ع٢ً أبطظ املٛانٝع ايٛاضز٠ يف َػٛز٠ قإْٛ اق٬ح ٚتأٌٖٝ     
 -ايػذٓا٤ يف اقًِٝ نطزغتإ، ٚاييت ميهٔ إمجاهلا يف ايتاي١ٝ:

 تسضٜب ٚ تأٌٖٝ املػذْٛني ...  - أ
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َٗاّ ايًذ١ٓ  – ازاض٠ ايػذٕٛ ٚأضتباطٗا بٛظاض٠ ٚاسس٠ أٚ كتًؿ١ - ب
َتعاطٞ املدسضات ٚنٝؿ١ٝ  –تكٓٝـ ايػذٓا٤  -ايؿ١ٝٓ ٚنٝؿ١ٝ تؿهًٝٗا

 ايتعاٌَ َعِٗ .

ؾطٚط  -عٌُ ايػذٓا٤ زاخٌ ايػذٔ ، ٖٛ سل َٔ سكٛقِٗ املؿطٚع١ - ج
ٚنٝؿ١ٝ  -ٚنٝؿ١ٝ تٛظٜع ا٫دٛض  -َٚتطًبات ايعٌُ خاضز ايػذٔ 

 نُإ ايػذني ايعاٌَ .

ٚط َٓشٗا َع نطٚض٠ تكًٌٝ ظٜاض٠ ايػذٓا٤ ٚؼسٜس أُٖٝتٗا ٚؾط - د
سا٫ت َٓع ايعٜاض٠ ، ؾه٬ عٔ نطٚض٠ ظٜاز٠ عسز ايعٜاضات يف خس١َ 
ايع١ًُٝ ا٫ق٬س١ٝ خكٛقّا َع تكطب ؾرت٠ ايطعا١ٜ اي٬سك١، ٚؾٛم 
شيو نً٘ َٓاقؿ١ ا٭َٛض املتعًك١ بايعٜاض٠ ا٫غط١ٜ أٚ َا ٜػ٢ُ باـ٠ًٛ 

 ايؿطع١ٝ .

١ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا يف ع١ًُٝ ا٫داظ٠ املٓعي١ٝ ٚؾطٚط َٓشٗا ٚنٝؿٝ - ذ
ا٫ق٬ح ٚايتأٌٖٝ ، ٌٖٚ إٔ املس٠ ايٛاضز٠ يف ايتؿطٜعات ايٓاؾص٠ َكٓع١ 
ٚيف َكًش١ اق٬ح ايػذٓا٤ ، َع نطٚض٠ ايعٌُ مبٓ  اداظ٠ َٓعي١ٝ 
يًُبسعني َٔ ايهباض ٚا٫سساخ ، ٚنصيو َٓشِٗ تًو ا٫داظ٠ يف ؾرت٠ 

 ايطعا١ٜ اي٬سك١ .

ؿٝصٖا َٚتابع١ خطٛاتٗا ايع١ًُٝ ، ٌٖٚ إٔ ايطعا١ٜ اي٬سك١ ٚآي١ٝ تٓ - ز
تًو ايطعا١ٜ ٖٞ ع١ًُٝ َػتُط٠ َع زخٍٛ احملهّٛ اىل ايػذٔ ، أّ 
تبسأ يف ؾرت٠ اْتٗا٤ َس٠ احمله١َٝٛ، َع نطٚض٠ ايرتنٝع ع٢ً اؾاْب 



 ...........................................................االطاز الكاىوىي مليعومة الطجوٌ يف اقليه نوزدضتاٌ 

114 

 

ايٓٛعٞ يًدسَات اييت تكسّ يف ؾرت٠ ايطعا١ٜ اي٬سك١ قبٌ ٚبعس 
 ا٫ؾطاز .

زت يف ايكٛاْني اؾعا١ٝ٥ ايعطاق١ٝ ؟ َٚا ايعكٛبات ايبس١ًٜ : ٌٖ ٖٞ ٚض - ش
ٖٞ اـط٠ٛ ايُٓٛشد١ٝ ٫عُاهلا عٔ ططٜل قإْٛ خام أٚ زفٗا 
نُٔ ايكٛاْني اؾعا١ٝ٥ أٚ قإْٛ ايػذٕٛ املططٚح ؟ َٚا ٖٞ أْػب 
مناشز بس١ًٜ يًعكٛبات ايتكًٝس١ٜ ٚاييت تكرتب يًُعاٜري ايسٚي١ٝ 

 ضزغتاْٞ .ٚتتٓاغب َع ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ يًُذتُع ايهٛ
 

  :نيمداخالت و مكرتحات املػازن
تططم بعض املؿاضنني اىل َؿه١ً احملهَٛني ع٢ً قه١ٝ املدسضات ، ٚ  - أ

نإ ٖٓاى امجاع ع٢ً إ ايتادط ٚ املتعاطٞ سايتإ كتًؿتإ ، ؾا٫ٍٚ 
) أٟ ايتادط ( ٖٛ اجملطّ اؿكٝكٞ ٚ ٜػتشل ايعكاب مبا تطاٖا احملانِ 

ني ايٓاؾص٠ ، يهٔ املتعاطٞ ٖٛ ايؿدل َٔ ايعكٛبات مبٛدب ايكٛاْ
ايصٟ ابت٢ً باملدسضات ٚ ٖٛ َطٜض ٚ هب إ ٜعاٌَ َعا١ًَ املطن٢ ٚ 
يٝؼ ظد٘ يف ايػذٕٛ ، خاق١ إ ايػذٕٛ يٝػت ؾٝٗا اَانٔ ٚ 
اَهاْٝات َاز١ٜ ٚ بؿط١ٜ يًتعاٌَ ايػًِٝ َع املتعاطني ٚ املعتازٜٔ 

س٘ ، ٱعازت٘ اىل ع٢ً ا٫ز١ٜٚ املدسض٠ بػ١ٝ اعاز٠ تأًٖٝ٘ ٚ اق٬
اجملتُع بعس امتاّ َس٠ عكٛبت٘ ، يصا هب إ ٜتٓاٍٚ ٖصا ايكإْٛ 

 َعاؾ٘ ٖصا ا٫َط .
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نإ ٖٓاى امجاع ع٢ً نطٚض٠ ٚدٛز َٛاز قا١ْْٝٛ خاق١ ملعاؾ١  - ب
 -ا٫َٛض ايتاي١ٝ ٚ ٖٞ :

 ايرباَر ايتأ١ًٖٝٝ ٚ ا٫ق٬س١ٝ .  -1

ِٗ َٔ زٚضات تعًِٝ َٗٔ ٜػتؿٝس َٓٗا احملهَٛني بعس خطٚد -2
 ايػذٔ .

ظٜاضات خاق١ ٚ َتابع١ دس١ٜ يًُسٜط١ٜ ايعا١َ يٲق٬ح  -3
ا٫دتُاعٞ اىل ايعٛا٥ٌ عٓس ايكا٤ ايكبض اٚ اؿهِ ع٢ً املعٌٝ 

 يًعا١ً٥ بٗسف َػاعستِٗ .

تؿعٌٝ سكٝكٞ يًطعا١ٜ ايػابك١ ٚ اي٬سك١ يًُشهَٛني يًشًٝٛي١  -4
 زٕٚ عٛز٠ ايؿدل اىل اؾطمي١ .

 عٞ يف ا٫ق٬سٝات .تؿعٌٝ زٚض ايباسح ا٫دتُا -5

تؿعٌٝ زٚض ايباسح ا٫دتُاعٞ ٚ تكاضٜطِٖ يف احملانِ عٓس ايٓعط  -6
 يف قهاٜا احملهَٛني ٚ املٛقٛؾني .

 ا٫ٖتُاّ بٛنع ايٓػا٤ يف ايػذٕٛ . -7

 ا٫ٖتُاّ بٛنع ا٫سساخ يف ايػذٕٛ . -8

 ا٫ٖتُاّ بٛنع ا٫داْب يف ايػذٕٛ . -9

 ٕ .ا٫ٖتُاّ بٛنع شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ يف ايػذٛ -11

 ا٫ٖتُاّ بايٓػا٤ اي٬تٞ يسٜٗٔ اطؿاٍ يف ايػذٔ . -11

 ا٫ٖتُاّ بٛنع ا٫طؿاٍ ايصٜٔ ٜبكٕٛ َع اٖايِٝٗ يف ايػذٕٛ . -12

 ا٫ٖتُاّ باؾاْب ايٓؿػٞ ٚ ايعكًٞ يًُٛزعني يف ايػذٕٛ . -13



 ...........................................................االطاز الكاىوىي مليعومة الطجوٌ يف اقليه نوزدضتاٌ 

116 

 

ا٫ٖتُاّ بايعكٛبات ايبس١ًٜ يف ا٫ق٬سٝات ٚ نطٚض٠ اعطا٤  -14
 زٚض يًُسٜطٜات يف ٖصا اؾاْب .

 ػات ايٓكاؾ١ٝ ...ختاّ اؾً
مت ا٫تؿام ع٢ً عكس دًػ١ خاق١ َع املسٜط١ٜ ايعا١َ يٲق٬ح  -1

ا٫دتُاعٞ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايكٝؼ ايٓٗا١ٝ٥ يًبشجني املٛسسٜٔ ٚ 
َػٛز٠ َؿطٚع ايكإْٛ ٚ قهط اؾًػ١ اؿٛاض١ٜ يٲتؿام ع٢ً 

 قٝاغتٗا ايٓٗا١ٝ٥ .

عسازٙ َٔ قبٌ مت ا٫تؿام ع٢ً اناؾ١ َػٛز٠ َؿطٚع قإْٛ انايف مت ا -2
املسٜط١ٜ ايعا١َ غًؿا ٚ اناؾتٗا اىل َا ْكسَ٘ اىل ايربملإ أٚ زضاغ١ 

 اَها١ْٝ تٛسسُٜٗا َعا .

مت ا٫تؿام ع٢ً ايعٌُ ع٢ً ْٛاقل ايٓعاّ ايٓاؾص سايٝا ؿني تؿطٜع  -3
 ايكإْٛ ايصٟ ٜكسّ يًربملإ ٚ اـام بايػذٕٛ .

 
 
 

 َكطض اؾًػ١
 ؾٛإ قابط َكطؿ٢

3  /6  /2118 
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مػسوع قاىوٌ اصالح وتأٍيل الطجياء القليه 
 2118نوزدضتاٌ/ العسام زقه )   ( لطية 
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 الفصل األول
 التعسيف والتأضيظ واألٍداف

 
 ( 6املاز٠ )

 -ٜهٕٛ يًعباضات ٚاملكطًشات ايتاي١ٝ ايٛاضز٠ يف ٖصا ايكإْٛ املعاْٞ املب١ٝٓ إظا٤ٖا:
  ٕايعطام . –ا٭قًِٝ : أقًِٝ نٛضزغتا 

 ايٛظضا٤ : فًؼ ٚظضا٤ ا٫قًِٝ . فًؼ 

     ايٛظاض٠ : ٖٞ ايٛظاضات املؿطؾ١ ع٢ً ؾ٪ٕٚ ايػذٓا٤ نٌ يف فاهلا احمليسز ٚؾيل ٖيصا
 ايكإْٛ.

     ايييٛظٜط : ٖييٛ ايؿييدل املػيي٪ٍٚ عيئ أزاض٠  َ٪غػييات ا٫قيي٬ح ٚتأٖٝييٌ ايػييذٓا٤
 ايتابع١ يهٌ ٚظاض٠.

  ٚاملٛقٛؾٕٛ.املسٜط ايعاّ : َسٜط عاّ اق٬ح ٚتأٌٖٝ ايػذٓا٤ احملهَٛني َِٗٓ 

 .املطانع: ٖٞ َطنع اق٬ح ٚتأٌٖٝ ايػذٓا٤ ٚاملٛقٛؾني 

 . املسٜط : َسٜط اق٬ح ٚتأٌٖٝ املطانع 

 .ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ : ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ يف َسٜطٜات اق٬ح ٚتأٌٖٝ ايػذٓا٤ 

     ايػذني : نٌ ؾدل قسض عك٘ سهِ أٚ قطاض قها٥ٞ بػيًب سطٜتي٘ ٚٚنيع٘ يف
 ا٤.َسٜطٜات اق٬ح ٚتأٌٖٝ ايػذٓ

           املٛظـ املديتل: ٖيٛ املٛظيـ اييصٟ ٜعُيٌ يف َيسٜطٜات اقي٬ح ٚتأٖٝيٌ ايػيذٓا٤
املدتل يف ايعًّٛ اؾٓا١ٝ٥ أٚ عًيِ ا٫دتُياع اٚ عًيِ اييٓؿؼ أٚ طبٝيب ا٭َيطاض       

 ايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ.

     ايك٠ٛ ا٫دطا١ٝ٥: ٖٞ اييت ع٢ً عاتكٗا  نا١ٜ ايػذٓا٤ يف زاخيٌ َيسٜطٜات اقي٬ح
 ِ ٫ٟ غطض نإ .ٚتأٌٖٝ ايػذٓا٤ ٚعٓس ْكًٗ
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 . ايهباض : غذٓا٤ َٔ ن٬ اؾٓػني 

  . اؿسخ : نٌ ؾدل قسض عك٘ سهِ أٚ أَط قها٥ٞ ٚمل ٜبًؼ ايجا١َٓ عؿط َٔ ايعُط 

  . ٘املٛقٛف : نٌ ؾدل قسض عك٘ قطاض أٚ أَط قها٥ٞ بتٛقٝؿ 

         ٌاملٛاز احملعٛض٠: ٖٞ نيٌ وعيط إزخاهليا اىل ايػيذني يف َيسٜطٜات اقي٬ح ٚتأٖٝي
ٚتؿٌُ املؿطٚبات ايطٚس١ٝ ٚاملدسضات ٚايػُّٛ ٚا٫٫ت ٚا٫زٚات ٚايعكٞ ايػذٓا٤ 

ٚايؿؿطات ٚايػهانني ٚا٫غًش١ ع٢ً اخيت٬ف أْٛاعٗيا ٚايطعياّ قبيٌ ؾشكي٘ ٚنيٌ       
َيياز٠ نيياض٠ باؾػييِ ٚاؿٝييا٠، ٚأٟ َيياز٠ وعييط عًيي٢ ايػييذني سٝاظتٗييا مبكتهيي٢ 

 أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ٚايتعًُٝات ايكازض٠ مبٛدب٘.
 

 (2املاز٠ )

 ت٪غؼ مبٛدب أسهاّ ٖصا ايكإْٛ املسٜطٜات ايعا١َ ايتاي١ٝ: 
 املسٜط١ٜ ايعا١َ ٱق٬ح ٚ تأٌٖٝ ايهباض ٚتطتبل بٛظاض٠ ايعسٍ . .1
املسٜطٜي١ ايعاَيي١ ٫قيي٬ح ٚتأٖٝيٌ ا٭سييساخ ٚتييطتبل بيٛظاض٠ ايعُييٌ ٚ ايؿيي٪ٕٚ     .2

 ا٫دتُاع١ٝ .

  املسٜط١ٜ ايعا١َ يًتٛقٝـ ٚتطتبل بٛظاض٠ ايساخ١ًٝ . .3
 
 

 (9)املاز٠ 

 -تعٌُ ايٛظاض٠ عٔ ططٜل املسٜطٜات ايعا١َ ايتابع١ هلا ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف ا٭ت١ٝ : 
تكِٜٛ ايػذٓا٤  ايصٜٔ تكسض عكِٗ أسهاّ بعكٛبيات أٚ تيسابري غيايب١ يًشطٜي١      .1

َيئ قبييٌ غييًط١ كتكيي١ قاْْٛييا" بإقساضٖييييا ٚشيييو بتكييٓٝؿِٗ ٚأقيي٬سِٗ  
ٚشيو َٔ خي٬ٍ بيطاَر تعيس    ٚتأًِٖٝٗ غًٛنٝا"ٚثكاؾٝا" ٚ َٗٓٝا" ٚ تطبٜٛا" 

 هلصا ايػطض.
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اؿس َٔ ظاٖط٠ دٓٛح ا٭سساخ َٔ خ٬ٍ ٚقاٜي١ اؿيسخ َئ اؾٓيٛح ٚ َعاؾي١       .2
اؾاْ  ٚ تهٝٝؿ٘ إدتُاعٝا" ٚؾيل ايكيِٝ ٚايكٛاعيس ا٭خ٬قٝي١ يًُذتُيع ٚ تيٛؾري       

 اؿُا١ٜ اي٬ظ١َ يًشسخ .
يعٛاَييٌ تييٛؾري ايطعاٜيي١ اٱدتُاعٝيي١ اييييت تػيياعس ايػييذٓا٤ عًيي٢ ايتهٝٝييـ َييع ا     .3

ايٓؿػيي١ٝ ٚ اٱدتُاعٝيي١ اييييت تكييـ عييا٥ل أَيياَِٗ ٚتيي٪ثط يف قٝيياَِٗ باملػييا١ُٖ    
مبذٗٛز ؾعاٍ يف اؿٝا٠ ٚ ايكسض٠ ع٢ً ايتٛاقٌ َع ا٭غط٠ ٚ اجملتُع بعس ا٫ؾطاز . 
ٚشيو با٫غٗاّ َع اؾٗات املع١ٝٓ ا٭خيط٣ ملٓيع اؾطميي١ ٚايٛقاٜي١ َٓٗيا َٚعاؾي١       

 سك١ .آثاضٖا مبا يف شيو ايطعا١ٜ اي٬
إزاض٠ َطاؾل ايتٛقٝـ مبا ٜي٪َٔ َطاعيا٠ خكٛقي١ٝ املٛقيٛف يف اٱٜيساع ٚ تيأَني        .4

 إسهاضٙ أَيييييياّ  ايػًطي١ ايكها١ٝ٥ ْٚكً٘ ملسٜطٜات اق٬ح ٚتأٌٖٝ ايػذٓا٤.
زضاغ١ أسٛاٍ أغط ايػذٓا٤ ٚتكسِٜ املػاعس٠ ٚ ايعٕٛ هليِ يهيُإ عيسّ دٓيٛسِٗ      .5

 دتك١ ٚ َٓعُات اجملتُع املسْٞ .ٚشيو بايتعإٚ َع اؾٗات اؿهَٛيي١ٝ امل
إعييساز نييٛازض يف كتًييـ فييا٫ت إقيي٬ح ٚتأٖٝييٌ ايػييذٓا٤ مبييا يف شيييو ايكيي٠ٛ          .6

ا٫دطا١ٝ٥ ٚؾكّا ملتطًبات ؼكٝل ا٫قي٬ح زاخيٌ املطانيع َطاعٝيّا يف شييو املعياٜري       
 ايسٚي١ٝ ملعا١ًَ ايػذٓا٤ .

 

 (4املاز٠ )

َٔ ٖصا ايكإْٛ َئ َطانيع ؾطعٝي١ يف    ( 2تتهٕٛ املسٜطٜات ايعا١َ ايٛاضز٠ يف املاز٠ )
قاؾعات ا٭قًيِٝ نيٌ سػيب إختكاقياتٗا، ٚيًيٛظٜط اغيتشساخ َطانيع يف ا٫قهي١ٝ         

 عٓس ايهطٚض٠ .
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 (5املاز٠ )
( َئ ٖيصا   3ٜؿهٌ فًؼ اق٬ح ٚتأٌٖٝ ايػذٓا٤ يتشكٝل ا٫ٖيساف اييٛاضز٠ يف املياز٠ )   

 ايكإْٛ، ٜٚكسض ْعاّ هلصا ايػطض .
 

 الفصل الجاىي
 يف املسانصاخلدمة 

 (6املاز٠ )
ٜؿرتط ؾُٝٔ ٜعني ساضغا" يف أسس املطانع إناؾ١ اىل ايؿيطٚط ايعاَي١ املٓكيٛم عًٝٗيا     

 -يف قإْٛ اـسَييييييي١ املس١ْٝ َاٜأتٞ : 
 إٔ ٫ٜكٌ عُطٙ عٔ عؿطٜٔ ٚ ٫ٜعٜس ع٢ً  ؼ ٚ ث٬ثٕٛ غ١ٓ .  أ٫ّٚ/       
 غ١ املتٛغط١ أٚ َاٜعازهلا يف ا٫قٌ .إٔ ٜهٕٛ ساق٬ّ ع٢ً ؾٗاز٠ ايسضا  ثاّْٝا/       
 إٔ ٫ٜهٕٛ قهَّٛا  ظطمي١ َٔ اؾطا٥ِ املد١ً بايؿطف .  ثايجّا/       
 إٔ هتاظ َكاب١ً ؾدك١ٝ ػطٜٗا ؾ١ٓ شات خرب٠ يف املطانع املع١ٝٓ .ضابعّا/        
عُيٌ  إٔ ٜتعٗس بايعٌُ ٚؾيل تٓػيٝب املسٜطٜي١ ايعاَي١ ٚ سػيب َكتهيٝات اي       خاَػّا/      

 ع٢ً إٔ ٫ تكٌ عٔ ث٬خ غٓٛات .
إٔ ٜكسّ نؿاي١ نا١َٓ بك١ُٝ املٛاز ٚ ايتذٗٝعات اييت بعٗست٘ ع٢ً إٔ ٫ تكيٌ   غازغّا/      

( ًَْٝٛٞ زٜٓاض  قابًي١ يًعٜياز٠ يف ساييييي١  إنياؾ١ َيٛاز أخيط٣       2000000عٔ     ) 
ٌ     غابعّا/بعس ايتعٝني    َيستٗا عئ    إٔ هتاظ زٚض٠ تسضٜبٝي١ َهجؿي١ َتدككي١ ٫ تكي

 ث٬خ أؾٗط تكُٝٗا املسٜطٜات ايعا١َ .
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 (7املاز٠ )
ٜعني املكبٍٛ يف ايسٚض٠ َٔ تأضٜذ إيتشاقي٘ بٗيا بطاتيب زضدي١ أعًي٢ َئ ايسضدي١ ايييت         

 ٜػتشكٗا مبٛدب ؾٗازت٘ .
 

 (8املاز٠ )
ميٓ  اؿطاؽ ٚ ايطقبا٤ َئ َٓتػييب ايكي٠ٛ اٱدطا٥ٝي١ ايتابعي١ يًُسٜطٜي١ ايعاَي١         أ٫ّٚ/

أٌٖٝ ايهباض ٚاملسٜط١ٜ ايعا١َ ٫ق٬ح ٚتأٌٖٝ ا٭سيساخ ممئ مياضغيٕٛ    ٱق٬ح ٚت
 % َٔ ايطاتب .200اؿطاغ١ ٚ ايطقاب١ ؾع٬ّ يف املطانع كككات ؾٗط١ٜ بٓػب١ 

% َئ  100/ ميٓ  َسٜطٚ َٚأَٛضٚ املطانع َٚعاِْٖٚٛ كككات ؾٗط١ٜ بٓػيب١  ثاّْٝا
 ايطاتب .

يعا١َ ا٫ْؿي١ اييصنط ٚ املطانيع ايتابعي١ هليا َئ       / ميٓ  بك١ٝ ايعاًَني يف املسٜطٜات اثايجّا
ا٫زاضٜييني ٚ اؿػييابٝني ٚايكيياْْٛٝني ٚ ايبيياسجني ٚغريٖييِ كككييات ؾٗطٜييييييي١ 

 % َٔ ايطاتب .50بٓػب١ 
أييـ زٜٓياض    120/ ميٓ  َٓتػييب ايكي٠ٛ اٱدطا٥ٝي١ كككيات ٬َبيؼ َكيساضٖا       ضابعّا

 غّٜٓٛا .
ع كككيات أضظام مبٛديب تعًُٝيات    / ٜكيطف ؾيٗطّٜا يهيٌ َئ َٓتػييب املطاني      خاَػّا

 تكسض هلصا ايػطض .
/ تػتج٢ٓ املدككات املصنٛض٠ يف ايبٓٛز أع٬ٙ َٔ أسهاّ قيإْٛ ضٚاتيب َيٛظؿٞ    غازغّا

 . 2008(  يػ١ٓ 22ايسٚي١ ضقِ )
   / تكطييع املدككييات املييصنٛض٠ يف ايبٓييٛز أعيي٬ٙ عٓييس ْكًييِٗ أٚ عٓييس تٓػييٝبِٗ ٚ  غييابعّا

 يعا١َ.إعاضتِٗ اىل خاضز املسٜط١ٜ ا
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/ ميٓ  ايباسجٕٛ اٱدتُاعٕٝٛ ٚ ايٓؿػٕٝٛ ايعإًَٛ يف امليسٜطٜات ايعاَي١ َئ    ثآَّا   
املعٝٓني غابكّا أٚ ايصٜٔ ٜٓكًٕٛ ايٝٗا َٔ زٚا٥يييييط أخيط٣  أٚ اييصٜٔ ٜعٝٓيٕٛ     
ؾٝٗييا َػييتكب٬ّ زضديي١ ٚاسييس٠ أعًيي٢ َيئ ضاتييب ايسضديي١ اييييت ٜػييتشكْٛٗا      

 مبٛدب ؾٗازاتِٗ .
 

 (9املاز٠ )  
 أَا بايٓػب١ يًُٛظؿني املسْٝني :         
/ تعُييٌ ايييٛظاض٠ عًيي٢ غيي١َ٬ أختٝيياض املييٛظؿني َيئ مجٝييع ايؿ٦ييات ٚ أختٝيياضِٖ   أ٫ّٚ

بعٓا١ٜ َع نطٚض٠ ايتأنٝٝس ع٢ً ؾطط ْعاٖتِٗ ٚإْػاْٝتِٗ ٚقيسضاتِٗ املٗٓٝي١   
 ٚإْػذاّ ؾدكٝاتِٗ َع طبٝع١ ايعٌُ .

عًي٢ َٗياَِٗ ايعاَي١ ٚ احمليسز٠ قبيٌ       / ىهع َٛظؿٛا املطنع اىل زٚضات تسضٜب١ٝثاّْٝا
 إيتشاقِٗ بايٛظٝؿ١ ٚ خ٬هلا . 

/ تعٌُ إزاض٠ املطنع ع٢ً تصنري َٛظؿٝٗا ٚاؾُٗٛض بإٔ ٖصا ايعٌُ عٌُ إدتُاعٞ ثايجّا
ٚإْػاْٞ شٚ أ١ُٖٝ نبري٠ نُا تعٌُ بإغتُطاض َٔ أدييٌ احملاؾع١ عًي٢ إزضانٗيِ   

 ؾُٗٛض ٚ َٛظؿٝٗا بصيو .ٚ هب إغتدساّ مجٝع ايٛغا٥ٌ املتاس١ ٭ع٬ّ ا
/ إزاض٠ َطانع اق٬ح ٚتأٌٖٝ ايٓػا٤ هب إٔ تهٕٛ ؼت غيًط١ َٛظؿي١ َػي٪ٚي١    ضابعّا

 ٚهب:
 إٔ تتٛىل سطاغ١ ايػذٝٓات ٚ أعُاٍ اـس١َ املتعًك١ بٗٔ ْػا٤ . -1
 إٔ ٜهٕٛ َٛظؿٛ ٖصا املطنع َٔ ايٓػا٤ بكسض اٱَهإ . -2

يٓػيا٤ هيب إٔ ٜهيٕٛ قػيِ ايٓػيا٤ ؼيت       / يف املطانع اييت ٜٛزع ؾٝ٘ ايطدياٍ ٚ ا خاَػّا
 غًط١ َٛظؿ١ َػ٪ٚي١ ٚ تهٕٛ مجٝع َؿاتٝ  ايكػِ يف عٗستٗا .
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غازغّا/  ٫ٜػُ  زخٍٛ أٟ ضدٌ ٜعٌُ َٛظؿّا يف َطنع اق٬ح ٚتأٌٖٝ ايٓػا٤ َيامل  
 ٜهٔ َكشٛبا" مبٛظؿ١ تعٌُ يف شيو املطنع .

ٓاغبّا يًكٝاّ مبٗاَي٘ َئ   غابعّا/  ٜؿرتط ؾُٝٔ ٜعني َسٜطّا يًُطنع َ٪٬ّٖ تأ٬ّٖٝ َ
عًيي٢ ايتييسضٜب ٚ اـييرب٠   سٝييح ؾدكييٝت٘ ٚ قسضتيي٘ ا٫زاضٜيي١ ٚ سكييٛي٘     

 املٓاغبني
ثآَييّا/  هييب إٔ ٜهييٕٛ َييسٜط املطنييع ٚ ْا٥بيي٘ ٚ َععييِ َييٛظؿٞ املطنييع ا٭خييطٜٔ   

ايعيسز  قازضٜٔ ع٢ً تهًِ يػ١ ايعسز ا٭نرب َٔ ايػذٓا٤ أٚ ايًػ١ اييت ٜؿُٗٗييييا 
 ا٭نرب َِٓٗ 

٫ ٜتٛىل ضعا١ٜ ايػذٝٓات ٚ اٱؾيطاف عًيٝٗٔ أ٫ املٛظؿيات ايًيٛاتٞ ٜعًُئ يف      تاغعّا/ 
املطنييع إ٫ إٔ ٖييصا ٫ وييٍٛ زٕٚ قٝيياّ ايطديياٍ املييٛظؿني ٚ ٫غُٝيييا ايهييٛازض   
ايطب١ٝ ٚ ايتع١ًُٝٝ بأزا٤ ٚظا٥ؿِٗ امل١ٝٓٗ يف َطانع ايٓػا٤ أٚ أقػاّ ايػذٕٛ 

 املدكك١ يًٓػا٤ .
ع تسضٜبّا دػسّٜا خاقّا يتُهِٝٓٗ َئ ايػيٝطط٠ متاَيّا    عاؾطّا/  ٜتًك٢ َػ٪ٚيٛ املطن

 ع٢ً ايػذٓا٤ ايعسٚاْٝني .
أسس عؿط/ ٫ ٜػُ  بتػًٝ  املٛظؿني ايصٜٔ وتهٕٛ إستهانيّا َباؾيطّا بايػيذٓا٤ يف    
أطاض أزا٥ِٗ ملٗاَِٗ إ٫ يف ظطٚف خاقي١ نُيا ٜٓبػيٞ عيسّ تعٜٚييس َيٛظؿٞ       

 غتدساَٗا .املطنع بايػ٬ح َا مل ٜهْٛٛا قس زضبٛا ع٢ً إ
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 الفصل الجالح
 االحهاو املالية

 (61املاز٠ )
مجٝع أَٛاٍ املسٜطٜات ايعا١َ أَٛاٍ عاَي١ ٫هيٛظ ايتكيطف بٗيا إ٫ ٭غيطاض ٖيصا       
 ايكإْٛ ٚ ٚؾكّا يًكٛاعس املكطض٠ ؾٝ٘ ٚ ا٫ْعُي١ ٚايتعًُٝات  ايكازض٠ مبٛدب٘ .

 (66املاز٠ )
 تتهٕٛ أَٛاٍ املسٜطٜات ايعا١َ َٔ : 

 يًكإْٛا٭َٛاٍ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ ٚاملدكك١ ملكًش١ املسٜط١ٜ ايعا١َ ٚاملطانع طبكّا أ٫ّٚ/ 
 ثاّْٝا/ َا ىكل يًُسٜطٜات ايعا١َ يف املٛاظ١ْ ايعا١َ يٮقًِٝ ٚ اـط١ ايػ١ٜٛٓ .

 أمثإ املٛاز اييت تبٝعٗا ثايجّا/ ا٭ضباح ايٓامج١ عٔ أدٛض اـسَات اييت ت٪زٜٗا املطانع ٚ
 ٚؾل أسهاّ ٖصا ايكإْٛ  / اهلبات ٚايتربعات اييت متٓشٗا اهل٦ٝات ٚا٭ؾطاز يًُطانعضابعّا

 
 الفصل السابع
 اللجية الفيية

 (62املاز٠ )
تؿهٌ ؾ١ٓ ؾٓٝي١ يف نيٌ َئ َطانيع إقي٬ح ٚتأٖٝيٌ ايهبياض َٚطانيع اقي٬ح ٚتأٖٝيٌ           

   -ا٭سساخ َٚطانع ايتٛقٝـ يف احملاؾعات، ٚتتهٕٛ َٔ:
 ا٥ب٘ .َسٜط املطنع أٚ ْ .1

 طبٝب اختكاقٞ يف ا٫َطاض ايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ. .2

 َػ٪ٍٚ ايؿ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛ يف املطنع. .3

 باسح ْؿػٞ . .4

 باسح ادتُاعٞ. .5
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 َػ٪ٍٚ َسضغ١ املطنع. .6

 كتل يف ايتٛدٝ٘ املٗين . .7

 َػ٪ٍٚ ا٫سكا٤ يف املطنع. .8
 

 (69املاز٠ )
 -: َا ًٜٞ ايؿ١ٝٓ تؿٌُ اختكاقات ايًذ١ٓ

ٚتؿدٝكي٘ ٚتكيٓٝؿ٘ ٚٚنيع بطْياَر ملعاًَتي٘ ٚتأًٖٝي٘       زضاغي١ سايي١ ايػيذني     أ٫ّٚ/ 
ايػًٛنٞ ٚايجكايف ٚاملٗين ٚتتبع ايتػٝريات اييت تططأ عًٝ٘ بكٛض٠ َػتُط٠ َيع  

 . تعسٌٜ ايربْاَر املكطض سػب َا تكتهٝ٘ ساي١ ايػذني
  ٚا٫ؾطاف عًٝ٘ طنعتٓعِٝ ايعٌُ يف امل ثاّْٝا/
ُاٍ مبٛديب ٖيصا ايكيإْٛ ٚايتعًُٝيات     ايكٝاّ ظُٝع َا ؽتل ب٘ ايًذ١ٓ َٔ أعثايجّا/ 

 .ايكازض٠ مبكتهاٙ
 

 الفصل اخلامظ
 تصييف الطجياء وتػديصَه

 (64املاز٠ )
ا٫ّٚ/  ٜٓؿييأ يف نييٌ َطنييع َهييإ خييام ٜعييطف بؿييعب١ ا٫غييتكباٍ ٚ ايتكييٓٝـ ٚ  

 ايتؿدٝل .
ثاّْٝا/ ٫ٜػيتًِ أٟ غيذني يف ؾيعب١ ا٫غيتكباٍ ٚ ايتكيٓٝـ ٚ ايتؿيدٝل إ٫ بٓيا٤        

ها٥ٞ ٚ مبٛدب أَط تٛقٝـ أقٛيٞ قازض َٔ غًط١ كتكي١  ع٢ً قطاض ق
قاّْْٛا بإقساضٖا ٫ٚ هٛظ إٔ ٜبك٢ ؾٝٗا بعس إْتٗا٤ املس٠ املكيطض٠ يف ايكيطاض   

. 
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. تييتِ َكابًيي١ ايػييذني يف ايؿييعب١ أعيي٬ٙ عٓييس إٜييساعِٗ املطنييع ٚػييطٟ   1ثايجييّا/ 
 ايؿشكٛقات ايطب١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ هلِ .

ّا يجبات ساي١ يف ساٍ ثبت إٔ يًػيذني ع٬َيات أٚ إقيابات ٚ    . ٜعس قهط2       
ٜهُٔ ضز ايػذني يف احملهط عكٌ خام أ١ٜع٬َييات  ظاٖط٠ أٚ زاخًٝي١  

 ع٢ً دػسٙ.     
.  تًتعّ إزاض٠ املطنع بإؾعاض  ض٥ٝػ٘ ا٭ع٢ً أٚ َٔ ىٛي٘ ٚ ممجيٌ اٱزعيا٤   3       

 ي١ .ايعاّ ٚ ؾإ ايتؿتٝـ اـاق١ عكٛم ا٫ْػإ باؿا
 

 (65املاز٠ )
وؿغ يف نٌ َئ َطنيع اقي٬ح ٚتأٖٝيٌ ايػيذٓا٤ غيذٌ فًيس َيطقِ ايكيؿشات          

 -تسٕٚ ؾٝ٘ ايبٝاْات ايتاي١ٝ عٔ نٌ غذني ٜتِ إغتكباي٘ ؾٝ٘ :
 َعًَٛات تتعًل ب١ٜٛٗ ايػذني.  - أ
 أغباب ا٫ٜساع ٚ ايػًط١ اٯَط٠ با٫ٜساع . - ب

 تاضٜذ ٚ غاع١ زخٛي٘ املطنع ٚ تاضٜذ إْتٗا٤ اؿهِ . - ت

 أ١ٜ َعًَٛات أخط٣ تتطًب تسٜٚٓٗا . - خ
 (66املاز٠ )

ٜبًييؼ نييٌ غييذني عٓييس إٜساعيي٘ املطنييع بطبٝعيي١ عًُيي٘ ٚ سكٛقيي٘ ٚ ٚادباتيي٘ ٚ      
 ايكطاضات املعس٠ ٚاملهإ املدكل ي٘ .

     

 (67املاز٠ )
تؿكيٌ ؾ٦يات ايػيذٓا٤ املدتًؿي١ سػيب غيِٓٗ ٚ دٓػيِٗ ٚ غيٛابكِٗ ْٚيٛع ديطا٥ُِٗ           

يػيبب ايكياْْٛٞ ٱستذياظٙ َٚتطًبيات ايتعاَيٌ َعي٘       ٚساي١ ايعٛز َٚس٠ عكٛبياتِٗ ٚ ا 
 -عٝح :
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 ٜتِ ؾكٌ ايطداٍ عٔ ايٓػا٤  . -1
 ٜتِ ؾكٌ ايػذٓا٤ املساْني عٔ ايػذٓا٤ املٛقٛؾني . -2
 ٜتِ ايؿكٌ بني احملهَٛني َسّْٝا ٚاحملهَٛني دٓا٥ّٝا . -3
أٖٝيٌ  ( عاَيّا يف َطنيع اقي٬ح ٚت    18ٜٛزع ايػيذٓا٤ اييصٜٔ تكيٌ أعُياضِٖ عئ )       -4 

 ا٭سساخ .
ٜٛزع ا٫ؾدام ايصٜٔ ٜعيإْٛ َئ أَيطاض َعَٓي١ أٚ إْتكايٝي١ أٚ ايييت ٫ ٜطدي٢         -5 

 ؾؿا٥ٗا يف أقػاّ خاق١ ٚ يف ضزٖات عيعٍ طبٝييييييي١ ٚ بإؾطاف طبٝب املطنع .
ؾكٌ ايػذٓا٤ املكابني بأَطاض أٚ إعاقات شٖٓٝي١ أٚ ْؿػي١ٝ، ٜٚيٛؾط هليِ ايطعاٜي١       -6

 اي٬ظ١َ :
يف املطنع ا٫ؾدام ايصٜٔ تبني أِْٗ قس ؾكسٚا قيٛاِٖ ايعكًٝي١ ٚ تتديص     ٫ وتذع -أ

اٱدييطا٤ات يٓكًييِٗ اىل َػتؿييؿٝات يٮَييطاض ايعكًٝيي١ ٚايٓؿػيي١ٝ يف    
 أغطع ٚقت ممهٔ .

 

ىهع ايػذٓا٤ ايصٜٔ ٜعيإْٛ َئ أَيطاض عكًٝي١ أخيط٣ أٚ سيا٫ت عكًٝي١ غيري          -ب
يي١ زاخٌ املطنع طبٝع١ٝ يًُطاقب١ ايطب١ٝ ٚ ٜعاؾٕٛ يف أقػاّ خاقييي

ٚ بإؾطاف ايطبٝب املديتل، ٜٚػيتُط تكيسِٜ املػياعس٠ ايطبٝي١ بعيس       
 خطٚد٘ إشا تطًب ا٫َط شيو.
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 الفصل الطادع
 العياية بالطجني

 (68املاز٠ )      
 -بايٓػب١ ٫َانٔ ايّٓٛ هب َطاعا٠ َا ًٜٞ : 

ع١ أٚ عٓيرب  أ٫ّٚ/ يف املطانع اييت ؾٝٗا قاعات أٚ عٓابط ٜتِ إختٝاض ؾاغًٞ نٌ قا
َيئ ايػييذٓا٤ بعٓاٜيي١ َيئ سٝييح قييسضتِٗ عًيي٢ ايتعاؾييط، ٚ ٜطاعييٞ ؾٝٗييا    
 ا٫ؾطاف املٓتعِ ع٢ً ايػذٓا٤ أثٓا٤ ايًٌٝ مبا ٜتُاؾ٢ َع طبٝع١ املطنع .
ثاّْٝا/ يف ساي١ ٚدٛز غطف يؿدل ٚاسيس ٜٓبػيٞ إٔ ٜؿيػٌ نيٌ غيذني غطؾي١       

ا٫غيتجٓا١ٝ٥ يف  ٚاسس٠ مبؿطزٙ أثٓا٤ ايًٌٝ ٚ هٛظ يٲزاض٠ إؽاش اٱديطا٤ات  
 سا٫ت ا٫ظزساّ امل٪قت يف املطنع .

ثايجّا/ هب إٔ ٜهٕٛ يف أَانٔ ايٓيّٛ مجٝيع املتطًبيات ايكيش١ٝ ٚ ٜطاعيٞ ؾٝٗيا       
ايعطٚف املٓاخ١ٝ ؾٝٗيا، خاقي١ نُٝيات اهليٛا٤ املتيٛاؾط ؾٝٗيا ٚتيٛؾري اؿيس         

 ا٭ز٢ْ َٔ املػاس١ ا٭ضن١ٝ ٚا٫نا٠٤ ٚايتسؾ١٦ ٚايت١ٜٛٗ .
هيٕٛ ايٓٛاؾيص ٚاغيع١ بايكيسض ايهيايف يف ا٭َيانٔ ايييت ٜعيٝـ أٚ         ضابعّا/ هيب إٔ ت 

ٜعُييٌ ؾٝٗييا ايػييذٓا٤ يتُهييِٓٗ َيئ ايكييطا٠٤ أٚايعُييٌ َػييتعٝٓني بايهيي٤ٛ    
 ايطبٝعٞ ٚ ٜطاعٞ ت١ٜٛٗ املهإ بكٛض٠ طبٝع١ٝ .

خاَػّا/ هب تٛؾري إنيا٠٤ إقيطٓاع١ٝ ناؾٝي١ ييتُهني ايػيذٓا٤ َئ ايكيطا٠٤ أٚ        
 ايعٌُ زٕٚ ا٫نطاض ببكطِٖ .

غازغّا/ هب إٔ تهٕٛ املطاؾل ايكش١ٝ بكسض نايف يتُهني نٌ غذني َئ قهيا٤   
 سادات٘ ايطبٝع١ٝ عٓس ايهطٚض٠ بكٛض٠ ْعٝؿ١ ٥٫ٚك١ .
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 (69املاز٠ )
 -نطٚض٠ ايتكٝس بايٓعاؾ١ ايؿدك١ٝ ٚتٛؾري َا ًٜٞ:

ا٫ّٚ/ تيٛؾط ازاض٠ املطنييع َطاؾيل َٓاغييب١ يٲغيتشُاّ ، يييتُهني نيٌ غييذني َيئ      
ٚ ٜطاعٞ يف تًو املطاؾل إٔ تتٓاغب زضد١ اؿيطاض٠ ؾٝٗيا َيع     اٱغتشُاّ

املٓييار ، ٚإٔ تتييٝ  ؾطقيي١ ا٫غييتشُاّ يهييٌ غييذني ٚؾييل َاتكتهييٝ٘        
نييطٚضات احملاؾعيي١ عًيي٢ ايٓعاؾيي١ ٚ ايكييش١ ايعاَيي١ ٚ ٜ٪خييص بٓعييط      
ا٫عتبييييياض طبٝعي١ َٓيار املٓطكي١ عًيي٢ إٔ ٫ ٜكيٌ عئ َيط٠ ٚاسييس٠ يف        

 ا٭غبٛع .
طاؾييل َيئ قبييٌ اٱزاض٠ وكييٌ ؾٝٗييا ايػييذٓا٤ عًيي٢ ايعٓاٜيي١ ثاْٝييّا/ ٜييتِ تييٛؾري َ

ايػيي١ًُٝ بايؿييعط ٚ ايًشٝيي١ َيئ أدييٌ متهٝييِٓٗ َيئ اؿ٬قيي١ بكييٛض٠      
َٓتعُيييي١ ست٢ ٜتػ٢ٓ هلِ ايعٗٛض مبعٗط سػئ ٜتُاؾي٢ َيع إسيرتاّ     

 ايصات .
ثايجّا/ ٜتشٌُ ايػذٓا٤ َػ٪ٚي١ٝ احملاؾع١ ع٢ً ْعاؾتِٗ ايؿدكي١ٝ ٚ تيٛؾط هليِ    

ًعَات ايهييطٚض١ٜ يييصيو ٚاييييت تكتهييٝٗا ا٭َييٛض ايكييش١ٝ   اٱزاض٠ املػييت
 ٚايٓعاؾ١ .

 
 (21املاز٠ )

 -امل٬بؼ ٚيٛاظّ ايؿطاف، نطٚض٠ ايتكٝس مبا ًٜٞ:
ٜعٚز نٌ غذني ٫ٜػُ  ي٘ إضتسا٤ ٬َبػ٘ اـاق١ مب٬بيؼ ٥٬َُي١ يًكيش١     -1

ٚ ؿاي١ املٓار ٚ ٫تهٕٛ ٖصٙ امل٬بؼ َٗٝٓي١ يًػيذني أٚ ساطي١ بايهطاَي١ .     
 يف شيو ايٛنع اـام بايػذٝٓات ٚنصيو ا٫سساخ .  ٜٚطاع٢
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هب متٝٝع ٬َبيؼ نيٌ ؾ٦ي١ َئ املػيذْٛني عئ ٬َبيؼ ايؿ٦ي١ ا٭خيط٣ ٚ           -2
 ؼسز بتعًُٝات ٜكسضٖا ايٛظٜط املدتل .

هب إٔ تهٕٛ مجٝع امل٬بؼ ْعٝؿ١ ٚ هيب عًي٢ ايػيذٓا٤ تػيٝري ٬َبػيِٗ       -3
 ع٢ً ايٓعاؾ١ ٚايكش١  ظَني يًشؿاظايساخ١ًٝ ٚ غػًٗا بإْتعاّ ٚايتٛاتط اي٬

إشا نإ َػُٛسّا يًػذٓا٤ إضتيسا٤ ٬َبػيِٗ اـاقي١ ٚبايتشسٜيس املٛقيٛؾني أٚ       -4
احملهييَٛني يف قهيياٜا َسْٝيي١، هييب إٔ تهييٕٛ امل٬بييؼ ْعٝؿيي١ ٚقيياؿ١       

 يٲغتعُاٍ يف املطنع .

ٜٛؾط يهٌ غذني غطٜط خام َع ايًٛاظّ ايهاؾ١ٝ اـاق١ بؿطاؾ٘ اييت هيب   -5
ًُٗا ي٘ ، ٚواؾغ عًي٢ يٝاقتٗيا، ٚتػيتبسٍ بايكيسض     إٔ تهٕٛ ْعٝؿ١ عٓس تػ
 ايصٟ وؿغ ْعاؾتٗا.

 
 (26املاز٠ )

  -يتٓعِٝ ٚدبات ا٭نٌ يف املطنع ٜٓبػٞ َطاعا٠ َا ًٜٞ :  
ا٫ّٚ/ تٛؾط إزاض٠ املطنع يهٌ غذني يف َٛاعٝس َٓتع١ُ غيصا٤ دٝيس َئ سٝيح ايٓيٛع      

كيييي٠ٛ ٚؼيسز   ٚايهِ ، تهؿيٞ قُٝتي٘ ايػصا٥ٝي١ يًُشاؾعي١ عًي٢ ايكيش١ ٚ اي      
 بتعًُٝات ٜكسضٖا ايٛظٜط املدتل .

 ثاّْٝا/ تٛؾط إزاض٠ املطنع َٝاٙ قا  يًؿطب يهٌ غذني نًُا أستاز ايٝٗا .
َعٗيس عيٛخ ايتػصٜي١ عًي٢ ديساٍٚ ايطعياّ        –ثايجّا/ تكازم ٚظاض٠ ايكش١ يف ا٭قًِٝ 

 املكطض٠ َٔ سٝح نؿاٜتٗا نُّا ٚ ْٛعّا .
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 (22املاز٠ )
مجٝيع املطانيع أْؿيط١ ضٜاني١ٝ ٚتطؾٝٗٝي١ اهليسف َٓٗيا اؿؿياظ         أ٫ّٚ/  تٓعِ يف 

 ع٢ً قش١ ايػذٓا٤ ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ. 
ثاّْٝا / وكٌ نٌ غذني غري َػتدسّ يف عٌُ ٜ٪زٜ٘ يف اهليٛا٤ ايطًيل عًي٢ َيا     
٫ٜكٌ عٔ غاع١ ٚاسس٠ َّٜٛٝا ملُاضغ١ ايتُياضٜٔ ايطٜاني١ٝ املٓاغيب١ ؾيييييٞ     

 ١َٝٓ ٚاملٓاخ١ٝ .اهلٛا٤ ايطًل ٚتطاعٞ ايعطٚف ا٭
ثايجييّا / ميهيئ تٓعييِٝ ْؿيياطات ضٜانيي١ٝ ٚتطؾٝٗٝيي١ زاخييٌ املطانييع مبػييا١ُٖ       

 أؾدام أٚ ؾطم َٔ خاضز املطنع ٚشيو برتخٝل َٔ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ.
 
 

 الفصل الطابع
 السعاية الصخية واخلدمات الطبية

 (29املاز٠ )      
سَات طبٝي١  تٓؿأ يف نٌ َطنع عٝاز٠ طب١ٝ ٜسٜطٖا طبٝب، تٛؾط ضعا١ٜ ٚخ -1

فا١ْٝ يًػذٓا٤، ٜٚكسَٗا هلِ ع٢ً ا٭قيٌ َػي٪ٍٚ طييب ٚاسيس َ٪ٖيٌ ٜهيٕٛ       
ًَُييّا بايطييب ايٓؿػييٞ، ٜٚعاْٚيي٘ عييسز َيئ املُطنييني، ٚتييٛؾط هلييِ املعييسات     
ٚا٭دٗع٠ ٚا٫ز١ٜٚ اي٬ظ١َ َٔ قبٌ ٚظاض٠ ايكش١ ٖٚٞ ؼيسز َٗياّ ايعياًَني    

 ؾٝٗا بتعًُٝات.

ايكيٝس١ْٝ٫ َٓاغيب١ يتكيسِٜ     ٜتعني إٔ تهيٕٛ َعيسات ٚػٗٝيعات ٚإَيسازات     -2
ايطعياٜييييي١ ايكييش١ٝ ٚايعيي٬ز يًػذٓا٤املطنيي٢ نُييا ٜييتعني إٔ تهييٕٛ ايهييٛازض   
ايعاًَي١ ؾٝٗيا َيئ َيٛظؿٞ ا٫ختكاقييات ايطبٝي١ ٚايكييش١ٝ املسضبي١ تييسضٜبّا      

 َٓاغبّا.
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تكّٛ ايعٝاز٠ ايطب١ٝ باعيساز ًَؿيات طبٝي١ يهيٌ غيذني ؼؿيغ ؾٝٗيا ْتيا٥ر          -3
 عٞ غطٜتٗا.ايؿشٛقات ٚؼسخ زٚضّٜا، ٜٚطا

ٜتِ ْكٌ ايػيذٓا٤ املطني٢ اييصٜٔ وتيادٕٛ يعي٬ز اىل َطاؾيل طبٝي١ خياضز          -4
املطنع ع٢ً أٜسٟ نٛازض طب١ٝ َتدكك١ اىل َػتؿؿٝات سه١َٝٛ أٚ أًٖٝي١ ،  

دٓيياح خييام  هلييصا ايػييطض ؽكييٝلٚ ٜٚطاعييٞ ايعييطٚف ا٫َٓٝيي١ بييصيو . 
تيي٘ ؾيييٞ املػتؿييؿٝات ايعاَيي١ اشا اغييتسعت ساي   ايػييذٓا٤ ٚاملٛقييٛؾني يطقييٛز 

 . ايكش١ٝ شيو
إشا تطًب ا٫َيط ْكيٌ ايػيذني امليطٜض اىل َػتؿيؿٝات خياضز ايبًيس هيب إٔ          -5

ٜهٕٛ ؿا٫ت نطٚض١ٜ تكطضٖا ايًذ١ٓ ايطب١ٝ، ٚتكسض تعًُٝات هلصا ايػيطض  
 بايتؿاٚض َع ٚظاض٠ ايكش١ تٛن  ؾٝٗا ْٛع١ٝ ا٫َطاض ٚتهايٝؿٗا .

 ٪ٌٖ .تتاح يهٌ غذني إَها١ْٝ سكٛي٘ ع٢ً خسَات طبٝب أغٓإ َ -6

يف َطانع اق٬ح ٚتأٌٖٝ ايٓػا٤ تتِ تٛؾري مجٝع ايتذٗٝعات اـاق١ يتكسِٜ  -7
َييا ًٜييعّ َيئ عٓاٜيي١ ٚ عيي٬ز يًػييذٝٓات اؿٛاَييٌ قبييٌ اييي٫ٛز٠ ٚ بعييسٖا ٚ   
تتديييييييص ايرتتٝبيات اي٬ظَي١ نًُيا تٝػيط شييو عًُٝيّا يهيٞ ٜٛييس ا٭طؿياٍ يف          

ملطنيع ٫ٜصنيييييط شييو    َػتؿؿ٢ خاضز املطنع، ٚ يف ساي١ ٫ٚز٠ ايطؿٌ زاخٌ ا
 ؾييييٞ ؾٗاز٠ امل٬ٝز .

يف َطنع اق٬ح ٚتأٌٖٝ ايٓػا٤ ايصٟ ٜػيُ  ؾٝي٘ ببكيا٤ ا٫طؿياٍ ايطنيع َيع        -8
أَٗيياتِٗ ٜييتِ تييٛؾري سهييا١ْ يٮطؿيياٍ ٜؿييطف عًٝٗييا طيياقِ َيئ املييٛظؿني   

 امل٪ًٖييييييني ٜٚبك٢ ؾٝٗا ا٫طؿاٍ عٓسَا ٫ٜهْٕٛٛ يف ضعا١ٜ أَٗاتِٗ .
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يطبٝي١ َػي٪٫ّٚ عئ تيٛؾري ايطعاٜي١ ايكيش١ٝ اؾػيس١ٜ        ٜهٕٛ َسٜط ايعٝاز٠ ا -9
( ٚمجٝييع  مجٝيع املطني٢ َٜٛٝياّ   ٚايعك١ًٝ يًػذٓا٤ ٜٚٓبػٞ إٔ ٜكّٛ بؿشل )

 ايصٜٔ ٜؿتهٕٛ َٔ املطض ٚأٟ غذني ٜجري إْتباٖ٘ بكٛض٠ خاق١ .
ع٢ً ايطبٝب املػ٪ٍٚ  تبًٝؼ َسٜط املطنع نًُا أعتيرب إٕ ايكيش١ اؾػيس١ٜ أٚ     -10

تهطضت أٚ قس تتهطض ْتٝذ١ بكا٥٘ ؾيييييييٞ  املطنع أٚ  ايعك١ًٝ يػذني َا قس
ْتٝذ١ ٭١ٜ ظطٚف تتعًل باملطنع ٚ تكسّ اـسَات ايطب١ٝ أٚ خسَات ايطب 

 ايٓؿػٞ هلِ عٓس اؿاد١ .

اشا بًػت ساي١ ايػذني املطٜض زضد١ اـطٛض٠ هب ع٢ً املسٜط إٔ ٜبيازض اىل   -11
 إب٬ؽ أًٖ٘ ؾٛضّا، ٜٚ٪شٕ هلِ بعٜاضت٘.

ايػذني املكاب بعذع نًٞ بأَط َٔ اييٛظٜط بعيس َٛاؾكي١ ا٫زعيا٤      ٜؿطز ع٢ً -12
 ايعاّ إغتٓازّا اىل تكطٜط ايًذ١ٓ ايطب١ٝ . 

ع٢ً َسٜط ايعٝاز٠ ايتؿتٝـ بكٛض٠ َٓتع١ُ َٚػتُط٠  ٚإؾاز٠ َسٜط املطنيع   -13
 مب٬سعات٘ يف اؾٛاْب ايتاي١ٝ:

 ن١ُٝ ايػصا٤ ٚ ْٛعٝت٘ ٚ ططٜك١ إعسازٙ ٚ تكسمي٘ .  - أ
 دك١ٝ ْٚعاؾ١ ٬َبؼ ايػذٓا٤ ٚيٛاظّ ؾطاؾِٗ ٚاملطنع .ايٓعاؾ١ ايؿ  - ب

 املطاؾل ايكش١ٝ يف املطنع ٚايتسؾ١٦ ٚا٫نا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ . - ت

َطاقب١ تيٛؾري ايرتبٝي١ ايبسْٝي١ ٚا٫يعياب ايطٜاني١ٝ يًػيذٓا٤ يف اؿيا٫ت         - خ
 اييت ٫ٜٛدس ؾٝٗا َٛظؿٕٛ َسضبٕٛ َػ٪ٚيٕٛ عٔ ٖييييييصٙ ا٫ْؿط١ .

بعني ا٫عتبياض َيا ٜكسَي٘ يي٘ َيسٜط ايعٝياز٠ َئ        ع٢ً َسٜط املطنع إٔ ٜأخص  -14
تكاضٜط َٚؿٛض٠ ٚإٔ ٜتدص ؾٛضّا ا٭دطا٤ات املٓاغب١ يتٓؿٝيصٖا ٚيف سياٍ عيسّ    
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قٓاعت٘ بٗا أٚ إٔ ايتٛقيٝات خياضز ْطيام قي٬سٝت٘ ٚديب عًٝي٘ ضؾعٗيا اىل         
 ض٥ٝػ٘ ا٭ع٢ً ٚ تسٕٚ ؾٝٗا اٜهّا  َربضاتييي٘ بعسّ قٓاعت٘ .

سَات طبٝييب َتؿييطؽ ٚاسييس أٚ أنجييط َٚيئ     هييب اٱغييتعا١ْ يف ا٫قييٌ غيي    -15
املػتشػيئ إٔ ٜهييٕٛ ٚاسييس َييِٓٗ عًيي٢ ا٭قييٌ َكُٝييّا يف املطنييع  أٚ ظييٛاضٙ     
َباؾط٠ ميهٓ٘ َٔ ايتٛد٘ اىل املطنيع زٕٚ تيأخري يتكيسِٜ خسَاتي٘ يف سايي١      

 ايطٛاض٤ٟ .

هيب عًي٢ املييسٜط أٚ ْا٥بي٘ إبيي٬ؽ ا٫زعيا٤ ايعياّ أٚ أٟ دٗيي١ كتكي١ ؾييٛضّا        -16
ميٛت ؾذأ٠ أٚ ْتٝذ١ سيازخ أٚ اقيابت٘ اقياب١ بايػي١ ٚبهيٌ      بٛؾا٠ أٟ غذني 

دٓا١ٜ تكع َٔ ايػذٓا٤ أٚ عًِٝٗ أٚ أٟ سيازخ نيإ خطيريّا. ٚيف سايي١ ٚؾيا٠      
 ايػذني زاخٌ املطنع ٜٓذع ي٘ بٝإ ايٛؾا٠ .

 
 الفصل الجامً

 الصيازة والتواصل واملساضلة
 (24املاز٠ )

أغييطِٖ ٚ أقييسقا٥ِٗ شٟٚ  ٜػييُ  يًػييذٓا٤ يف ظييٌ ايطقابيي١ اي٬ظَيي١ اٱتكيياٍ ب    
ايػُع١ اؿػ١ٓ ع٢ً ؾرتات َٓتع١ُ عٔ ططٜل املطاغي١ً ٚ إغتكبييييياٍ ايعٜياضات    
َٓٗا ٚؼسز بتعًُٝات ٜكسضٖا ايٛظٜط املدتل نٛابل ٚ َٛاعٝس ٖصٙ ايعٜاضات 

 -ٚاملٛاز املػُٛح إزخاهلا، ع٢ً إٔ ٜطاع٢ ؾٝٗا ايهٛابل ايتاي١ٝ:
 ثٓني يف ا٫قٌ يف ايؿٗط.أ٫ّٚ/ إٔ ٫ ٜكٌ عسز ايعٜاضات عٔ أ

بعٜييياز٠ عييسز ايعٜييياضات اشا اثبييت تؿٛقيييّا ؾيييٞ عًُيي٘ اٚ   ايػييذنيٜهاؾييأ ثاْٝييّا / 
 0غًٛنّا َتُٝعّا  زضاغت٘ اٚ ابس٣ 
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َئ ايعٜياض٠ ا٫ مبٛاؾكي١ امليسٜطايعاّ ٫ٚ ويطّ      ايػذٓا٤ ٫ هٛظ سطَإ ثايجّا /   
 .باٟ ساٍ َٔ ا٫سٛاٍ ؾٗطَٜٔٓٗا ٫نجط َٔ 

ول يًشسخ باغتكباٍ ظا٥طٜ٘ يف ٜيّٛ ايطؿيٌ ايعياملٞ، ٚنيصيو يًُيطأ٠ يف       ضابعّا / 
 عٝسٖا ايػٟٓٛ، ٚشيو إغتجٓا٤ّا يًعٜاضات ايعاز١ٜ.

خاَػّا / َطاعا٠ ٚنع ايػذني املطٜض يف ظٜاز٠ عسز ايعٜاضات بٓا٤ ع٢ً تٛدٝي٘  
 ايطبٝب.

 غازغّا / ٫ هرب ايػذني يف اغتكباٍ ظا٥طٜ٘ يف ساي١ ضؾه٘ هلِ .
 

 (25از٠ )امل
ؽهع ايعٜاضات يًُطاقبي١ نُيا ميهئ ٚقؿٗيا أٚ َٓعٗيا أٚ إيػا٩ٖيا إشا ناْيت تؿيهٌ         

 تٗسٜسّا يٓعاّ ٚأَٔ املطنع، أٚ إشا إمطؾت عٔ اهلسف املتٛخٞ َٓٗا .
 

 (26املاز٠ )
أ٫ّٚ/  ٜػيُ  يًػيذٓا٤ ا٭داْيب اٱتكياٍ بسبًَٛاغيٞ ايسٚيي١ ايييت ٜٓتُيٕٛ إيٝٗييا          

ايسٚي١ ٚ تٛؾط هلِ ايتػ٬ٝٗت اي٬ظ١َ يًكٝياّ   ٚبايعاًَني يف قٓك١ًٝ تًو
 بصيو .

ثاّْٝا/  ٜػُ  يًػذٓا٤ َٔ َٛاطين زٍٚ يٝؼ هلا متجٝيٌ زبًَٛاغيٞ اٚ قٓكيًٞ     
يف ايعييطام ٚاٱقًييِٝ اٱتكيياٍ بسبًَٛاغييٞ ايسٚييي١ اييييت تتييٛىل ضعاٜيي١      
َكيياؿِٗ يف ايعييطام ٚا٭قًييِٝ نُييا ٜػييُ  يًػييذٓا٤ اي٬ديي٦ني اٱتكيياٍ 

َٛاغٞ يًسٚي١ ايتييٞ تتٛىل ضعاٜي١ َكياؿِٗ أٚ مبٓيسٚب    باملٓسٚب ايسبً
 أ١ٜ غًط١ ٚط١ٝٓ أ٩ زٚي١ٝ َُٗتٗا  نا١ٜ ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام .
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 (27املاز٠ )
ٜػُ  ٭عهيا٤ ايبعجيات ايطمسٝي١ يًذٓي١ ايكيًٝب ا٫ نيط ايسٚيٝي١ ٚ                      

ؾييإ سكييٛم ا٫ْػييإ يف ايعييطام ٚ ا٭قًييِٝ زخييٍٛ املطنييع يف َٛاعٝييس       
عًٝٗييا ايططؾييإ نًُييا طًبييٛا شيييو ٚ ٜػييُ  هلييِ نييصيو تؿكييس     ٜتيؿيييييل

ايرتتٝبات ايكش١ٝ يف املطنع ٚتطتٝبات ايٓعاؾ١ ايكش١ٝ ٚظطٚف املعٝؿ١ 
ٚ َكاب١ً مجٝيع ايػيذٓا٤ ٚاحملتذيعٜٔ ٚ ْكيٌ ضغيا٥ٌ َيِٓٗ إىل أغيطتِٗ        

 ٚبايعهؼ ؼت ضقاب١ إزاض٠ املطنع .
 (28املاز٠ )

ني مبيطض خطيري أٚ يف سايي١    يف ساي١ ٚديٛز إقياب١ أسيس أقطبيا٤ ايػيذ     
ايٛؾييا٠ ٜٓبػييٞ ايػييُاح ييي٘ بعٜيييياض٠ قطٜبيي٘ أٚ املؿيياضن١ يف ايعييعا٤ ؼييت   

 اؿطاغ١ أٚ مبؿطزٙ نًُا مسشت ايعطٚف بصيو.
 (29املاز٠ )

يًػذٓا٤ اؿل يف إب٬ؽ أغطِٖ أٚ أٟ ؾدل آخط ٜعتربٙ ٚاغيط١ إتكياٍ   
ني ملهيإ  ع٢ً ايؿٛض بٓكً٘ اىل َطنع آخط، ٜٚطاع٢ يف ايٓكيٌ قيطب ايػيذ   

 أغطت٘، باغتجٓا٤ ساي١ ايتأزٜب.
 

 (91املاز٠ )
ول يًُٛقٛف أٚ احملهّٛ ا٫تكاٍ مبشاَِٝٗ يًُػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ، غٛا٤ باملطاغ١ً 
نتاب١ أٚ عٔ ططٜل ايتًؿٕٛ املتٛؾط يف املطنع هلصا ا٭َيط، أٚ عئ ططٜيل    
ايعٜاض٠ نًُا تطًب ا٭َط شيو، غٛا٤ ناْت ايعٜياض٠ بيسع٠ٛ َئ ايػيذني     

 أٚ بٓا٤ ع٢ً طًب احملاَٞ.
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 (31املاز٠ )
ايػييُاح يًدًيي٠ٛ ايعٚدٝيي١ ايؿييطع١ٝ زٕٚ متٝٝييع ٚؾييل نييٛابل ؼؿييغ ايهطاَيي١   

 ٚايػُع١ ا٫غط١ٜ، ٜٚكسض هلصا ايػطض ايتعًُٝات اي٬ظ١َ.

 
 الفصل التاضع

 املهتبة
 (92املاز٠ )

هب إٔ ٜهِ نٌ َطنع َهتب١ ٱغتدساّ مجٝع ؾ٦ات ايػذٓا٤ ٚ هيب إٔ تهيِ   
املهتب١ عسزّا ناؾٝيّا َئ ايهتيب ايٓاؾعي١ ٚاملػيُٛح بتيساٚهلا قاْْٛيّا         ٖصٙ

ٚهييييب تؿيييذٝع ايػيييذٓا٤ عًييي٢ املطايعييي١ ٚا٫ْتؿييياع بتًيييو ايهتيييب      
ٚاملطبٛعات يف أٚقات ؾطاغِٗ ٚتتاح هلِ ايؿطم املٓاغب١ يتشكٝل شييو  

. 
 (99املاز٠ )

اْْٛيّا عًي٢   ٚهٛظ يًػذٓا٤ إسهاض ايهتب ٚاجمل٬ت ٚايكيشـ املػيُٛح بتيساٚهلا ق   
 ْؿكتِٗ ٚشيو ٚؾل نٛابل ؼسزٖا إزاض٠ املطنع .

 

 (94املاز٠ )
 الػعائس والطكوع الدييية

أ٫ّٚ/ ٜػُ  يهٌ غذني بكسض َا ٖٛ عًُٞ تًب١ٝ إستٝادات سٝات٘ ايسٜٓٝي١ َئ   
خ٬ٍ سهٛضٙ ايكيًٛات ايييت تكياّ يف املطنيع ٚ سٝياظ٠ ايهتيب ايسٜٓٝي١        

 اييت ٜٓتُٞ ايٝٗا أٚ ٜ٪َٔ بٗا.عٔ ؾعا٥ط ٚ تعايِٝ ايطا٥ؿ١ ايس١ٜٝٓ 
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ثاّْٝا/ ٜعني ايٛظٜط عسزّا َئ ايٛعياظ اييسٜٓٝني يف أقػياّ املطنيع بايتٓػيٝل َيع        
ٚظاض٠ ا٭ٚقيياف ٚ ايؿيي٪ٕٚ ايسٜٓٝيي١ يف ا٭قًييِٝ ٚ مميئ تتييٛؾط ؾٝٗيييييييِ    
امل٪٬ٖت اي٬ظ١َ ٚشيو سػب َكتهٝات اؿاد١، ٜٚهٕٛ ايتعني بؿيهٌ  

 زا٥ِ. 
غيذني يٲتكياٍ بأٜي١ ؾدكي١ٝ زٜٓٝي١ َ٪ًٖي١ إ٫ أْي٘         ثايجّا/ ٫ ٜطؾض طًب أٟ

هييٛظ ٭ٟ غييذني إٔ ٜييطؾض إغييتكباٍ ظٜيياض٠ أٜيي١ ؾدكيي١ٝ زٜٓٝيي١ ٚ      
 ٜهييييٕٛ ع٢ً إزاض٠ املطنع عٓس٥ص إسرتاّ َٛقـ ايػذني إسرتاَّا نا٬َّ .

 
 الفصل العاغس

 ممتلهات الطجياء
 (95املاز٠ )
 ا٠ َا ًٜٞ :عٓس ايتعاٌَ َع ممتًهات ايػذني ٜٓبػٞ َطاع      

ا٫ّٚ/ مجٝع ا٭َٛاٍ ٚ ا٭ؾٝا٤ ايج١ُٓٝ ٚ امل٬بؼ ٚ املُتًهات  ايؿدكي١ٝ ا٭خيط٣   
ايعا٥س٠ يًػذني اييت ٫ تػُ  ي٘ ايكٛاْني ٚايتعًُٝيات ا٫ستؿياظ  بٗيا ،    
تييٛزع يف َهييإ آَيئ يييس٣ إزخيياٍ ايػييذني املطنييع، ٚتعييس قا٥ُيي١ بٗييصٙ    

ٱبكا٥ٗييا يف سايييييي١ املُتًهييات ٜٛقييع عًٝٗييا ايػييذني ٚ تتدييص تطتٝبييات   
دٝس٠ ، ٚ يًػذني اؿل إٔ ٜطًب تػيًُٝٗا يصٜٚي٘ أٚ أٟ ؾيدل ٜطغيب     

 عٓس ايعٜاض٠ .
ثاّْٝا/ إشا تبني إٔ امل٬بؼ اييت ٜتهي  أْٗيا غيري قياؿ١ يٲغيتعُاٍ أٚ يًشؿيغ       

 ؾتعسّ ٚ ٜبًؼ ايػذني بصيو .
اضز ٭سيس  ثايجّا/ تعاٌَ بٓؿؼ ايططٜك١ أٟ أَٛاٍ أٚ أؾٝا٤ ٜتًكاٖا املطنع َٔ اـ

 ايػذٓا٤ .
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ضابعّا/  إشا اسهط أٟ غذني عكاقري أٚ أز١ٜٚ ييس٣ زخٛيي٘ املطنيع ٜبًيؼ املػي٪ٍٚ      
 ايطيب بصيو ٖٚٛ ٜكطض نٝؿ١ٝ إغتدساَٗا .

خاَػّا/ تعاز مجٝيع املُتًهيات أٚ املتبكٝي١ َٓٗيا يًػيذني ييس٣ املطنيع إيٝي٘ ؾيٛض          
ٛاٍ ايتيييٞ ا٫ؾييطاز عٓيي٘ ٜٚٛقييع ايػييذني إٜكييا٫ّ بتػييًِٝ ا٭ؾييٝا٤ ٚ ا٫َيي

 أعٝست إيٝ٘ . 

    
 الفصل احلادي عػس

 ىكل الطجياء
 (96املاز٠ )

 -ا٫ّٚ/ ٜطاعٞ عٓس ْكٌ ايػذٓا٤ َاًٜٞ :
عسّ تعطٜه٘ ٭ْعاض اؾُٗٛض إ٫ بأز٢ْ قيسض ممهئ ٚ هيب إؽياش تيسابري       .  

 ؿُاٜت٘ َٔ اٱٖا١ْ ٚ ايؿهٍٛ ٚ ايتؿٗري بؿت٢ أؾهاهلا .
ت اـاي١ٝ  َئ ايتٜٗٛي١ ٚ ا٭نيا٠٤    عسّ ْكً٘ يف ظطٚف غ١٦ٝ يف  ايعطبا . ة

 أٚ أ١ٜ ٚغ١ًٝ قس تعطنِٗ يعٓا٤ دػسٟ ٫ نطٚض٠ ي٘ .

 ىهع ايػذني يؿشل طيب َػبل يًتأنس َٔ غ٬َت٘ قبٌ ايٓكٌ . . د

ثاّْٝا/ َٔ سل نٌ غيذني إٔ ىيرب أغيطت٘ عًي٢ ايؿيٛض بػيذٓ٘ أٚ ْكًي٘ إىل غيذٔ         
 آخط .

 هلِ مجٝعّا ظطٚف َتػا١ٜٚ . ثايجّا/ ٜتِ ْكٌ ايػذٓا٤ ع٢ً ْؿك١ اٱزاض٠ ٚ تٛؾط
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 الفصل الجاىي عػس
 التأديب والعكوبات

 (97املاز٠ )
نٌ غذني ىايـ ايكٛاْني أٚ ا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات ايٓاؾص٠ يف املطنع ٜعاقب تأزٜبّٝا 
ٚتتدييص إزاض٠ ايكػييِ ا٭دييطا٤ات اي٬ظَيي١ يًشيياؾغ عًيييييييييي٢ ا٭ْهييباط ٚ ايٓعيياّ    

املؿطٚني١ ايكيسض ايي٬ظّ ٚ ايهيطٚضٟ يتيأَني       بكطا١َ عًي٢ إٔ ٫ تتذياٚظ ايكٝيٛز   
 غ١َ٬ ايػذٓا٤ ٚ تٓعِٝ سٝاتِٗ َع غريِٖ َييئ ايػذٓا٤ .

 

 (98املاز٠ )
هب إٔ ٫ ٜػتدسّ املطنع ايػذني يًكٝياّ بعُيٌ شات قيؿ١ عكابٝي١ أٚ تأزٜبٝي١ ،      
ٚهب إ تهٕٛ ايعكٛب١ ؾطع١ٝ ٫ٜٚعاقيب أٟ غيذني عئ املدايؿي١ ايييت أضتهبتي٘       

 َطتني.  
 

 (99املاز٠ )
٫ تهييٕٛ ا٭دييطا٤ات املكييطض٠ عا٥كييّا أَيياّ ايػييذٓا٤ يف تٓعييِٝ أْؿػييِٗ ملُاضغيي١       

ا٭ْؿط١ أٚ املػ٪ٚيٝات ا٭دتُاع١ٝ أٚ ايجكاؾ١ٝ أٚ ايطٜانييييييي١ٝ احمليسز٠ بايػيذٓا٤    
املييٓعُني يف فُٛعييات ٱغييطاض ايتعاَييٌ َعٗييِ ٚاييييت ٜباؾييطْٚٗا ؼييت إؾييطاف  

 َػ٪ٚيٞ املطنع .
 

 (41املاز٠ )
تكطض املػا٥ٌ ايتاي١ٝ زا٥ُّا ٚؾكّا ايكإْٛ أٚ تكيسض اييٛظاض٠ املدتكي١ َئ تعًُٝيات      

 تٓع١ُٝٝ ؼسز مبٛدبٗا :
ايػًٛى ايصٟ ٜؿهٌ خطقّا يًٓعاّ أٚ إخ٫ّ٬ بايكٛاعس ايصٟ ٜػتشل ايتأزٜيب   -1

 عًٝٗا.
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 أْٛاع ايعكٛبات اييت ميهٔ إٜكاعٗا . -2

 ايػًط١ املدٛي١ أٚ املع١ٝٓ بؿطض ايعكٛب١ .  -3

هييب إعيي٬ّ ايػييذني مبييا تكييسض َيئ تعًُٝييات غكييٛم ايػييًٛى ايييصٟ   -4
 ٜؿهٌ كايؿ١ ٚايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ اييت تؿطض ع٢ً أغاغٗا.

تؿهٌ ؾ١ٓ تأزٜب١ٝ َه١ْٛ َٔ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ ٚعهٜٛٔ َٔ شٟٚ اـيرب٠   -5
أسييسُٖا قيياْْٛٞ ٚاٯخييط باسييح إدتُيياعٞ أٚ ْؿػييٞ ٚعهييٛض ممجييٌ      

 ا٫زعا٤ ايعاّ يف املطنع.
 

   (٠46 )املاز 
٫ ٜعاقب أٟ غذني إ٫ بعس إخطاضٙ بايعٌُ املدايـ يًٓعاّ ٚ ايكٛاعس ايصٟ ٜيععِ  
أْ٘ أضتهب٘ ٚ ٜػيُ  يي٘ اييسؾاع عئ ْؿػي٘ ٚ إغت٦ٓييييياف قيطاض ايعكٛبي١، ٜٚػيُ           
يًػذني ا٫دٓيب تكيسِٜ زؾاعي٘ َئ خي٬ٍ َرتديِ سٝجُيا أقتهي٢ ا٭َيط بيصيو          

 ٚنإ عًُّٝا.
 

 (42املاز٠ )
 ايتاي١ٝ َٔ ايعكٛبات أٚ وس َٓٗا :ميٓع ا٫ؾهاٍ 

أ٫ٚ/ ايعكٛب١ اؾػس١ٜ ٚايعكٛبي١ بايػيذٔ يف ظْعاْي١ َعًُي١ ٚمجٝيع ايعكٛبيات       
ايكاغ١ٝ أٚ اي٬إْػا١ْٝ أٚ امل١ٓٝٗ اييت تؿطض عًييييييي٢ ايػيذٓا٤ قعيٛض٠    

 ٚشيو عٓس إضتهابِٗ أعُا٫ّ تػتشل ايتأزٜب .
 َهإ نيٝل أٚ عكٛبي١ ؽؿيٝض    ثاّْٝا/ ٫ تٓؿص ع٢ً ايػذني عكٛب١ ايػذٔ يف  

نُٝات ايٛدبات ايػصا١ٝ٥ ايييت ٜتٓاٚهليا َيا مل ٜكيّٛ املػي٪ٍٚ ايطبيييييييٞ       
بؿشل ايػذني ٚإعطا٤ ؾٗاز٠ َهتٛب١ إْ٘ ٜػتطٝع ؼٌُ ٖصٙ ايعكٛبي١  

. 
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ثايجّا/  ٜٓطبل ْؿؼ املعٝاض عًي٢ أٜي١ عكٛبي١ أخيط٣ قيس تهيٕٛ نياض٠ بكيش١           
 ايػذني اؾػس١ٜ أٚ ايعك١ًٝ .

 -/ ميٓع َٓعّا باتّا ؾطض اؿذع اٱْؿطازٟ ع٢ً :ضابعّا
 ايػذٓا٤ شٟٚ ا٫عاق١ ايعك١ًٝ أٚ ايبس١ْٝ . - أ

 ا٫سساخ . - ب

 ايػذٝٓات اؿٛاٌَ . - ت
خاَػّا /  ع٢ً املػ٪ٍٚ ايطيب ايكٝاّ بايعٜاض٠ اي١َٝٛٝ يًػذٓا٤ اييصٜٔ ٜكهيٕٛ   
عكٛبات تأزٜب١ٝ ٚ نُيا هيب عًٝي٘ إبي٬ؽ إزاض٠ املطنيع إشا ضأ٣ إٕ إيػيا٤       

ٙ ايعكٛبيي١ أٚ تبسًٜييٗا نييطٚضٟ ٭غييباب تتعًييل بكييش١ ايػييذني       ٖييص
 اؾػس١ٜ أٚ ايعك١ًٝ.

غازغّا/  ٫ وطّ ايػذني َٔ ايعٜاض٠ ٭نجط َٔ ؾيٗط ٚاسيس إ٫ مبٛاؾكي١ امليسٜط     
 ايعاّ ، ٫ٚ وطّ َٓٗا ٭نجط َٔ ؾٗطٜٔ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ .

   
 (49املاز٠ )      

 أدوات تكييد الطجياء  

٫ تػييتدسّ أبييسّا أزٚات تكٝٝييس ايػييذٓا٤ َجييٌ ا٫قييؿاز ٚ ايػ٬غييٌ ٚ       أ٫ّٚ/     
ايكٝٛز اؿسٜس١ٜ ٚ َعياطـ ايتهتٝيـ ملعياقبتِٗ ٚ عي٠ٚ٬ عًي٢ شييو ٫       
تػتدسّ ايػ٬غٌ أٚ ايكٝيٛز اؿسٜسٜي١ يتكٝٝيسِٖ ٚ ٫ تػيتدسّ أزٚات     

 -ايتكٝٝس ا٭خط٣ إ٫ يف ايعطٚف ايتاي١ٝ :
أثٓيا٤ ْكًي٘ ؾيطٜط١ إٔ تؿيو      نإدطا٤ ٚقا٥ٞ ملٓع ايػذني َٔ اهليطب  .  

 ذني أَاّ ايكانٞ أٚ غًط١ إزاض١ٜ  ٖصٙ ايكٝٛز عٓسَا ميجٌ ايػ
 ٭غباب طب١ٝ بتٛدٝ٘ َٔ َسٜط ايعٝاز٠ ايطب١ٝ . . ة
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بأَط َٔ املسٜط إشا ؾؿًت أغايٝب ايػٝطط٠ ا٭خط٣ يف َٓيع ايػيذني    . د
َٔ إٜصا٤ ْؿػ٘ أٚ إٜصا٤ ا٭خيطٜٔ أٚ ا٭نيطاض باملُتًهيات ٚيف ٖيصٙ     

ب إٔ ٜػتؿيياض َييسٜط ايعٝيياز٠ ؾييٛضّا ٚإٔ ٜبًييؼ ايػييًط١ اؿييا٫ت هيي
 اٱزاض١ٜ ا٭ع٢ً .

ثاّْٝا/ ميٓع َٓعّا باتّا إغتدساّ أزٚات ايتكٝٝس يًػذٓا٤ اييصٜٔ ٜي٪زٕٚ ا٫َتشاْيات    
 خاضز املطنع، ٚؾُٝع املطاسٌ ايسضاغ١ٝ.

ثايجّا/ ؼسز ايٛظٜط املديتل بتعًُٝيات  أمنياط ٚ أغيايٝب إغيتدساّ أزٚات تكٝٝيس       
ػذٓا٤ ايييت هيب عيسّ إغيتدساَٗا يؿيرت٠ ظَٓٝي١ تتذياٚظ ايٛقيت ايي٬ظّ          اي

 يتشكٝل ايػطض املٓؿٛز َٔ إغتدساَٗا .
 

 الفصل الجالح عػس
 اضتعنال الكوة          

 (44املاز٠ )
إغتعُاٍ ايك٠ٛ َٔ قبٌ أؾيطاز ايكي٠ٛ اٱدطا٥ٝي١ ػياٙ ايػيذٓا٤ قعيٛض٠ إ٫ يف       

 اؿا٫ت ايتاي١ٝ: 
 عٔ أقػاّ املطنع . ايسؾاع عٔ ايٓؿؼ ٚ -1
 تابع١ هلا عٓس ٚدٛزِٖ يف املطنع ايسؾاع عٔ َٓتػيب املطنع ٚا٫قػاّ اي -2

 ايسؾاع عٔ ايػذٓا٤ . -3

 سا٫ت قاٚي١ ايػذٓا٤ اهلطب ٚ تعصض إغتشاي١  َٓع٘ بٛغا٥ٌ ا٭خط٣ . -4

يف ساي١ إغتدساّ ايػذني ؾػسٙ بكٛض٠ إهاب١ٝ أٚ غًب١ٝ ملكاَٚي١ أَيط    -5
 َا ٜػتٓس اىل ايكإْٛ .
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ٱْٗا٤ أٟ متطز أٚ ؾػب أٚ أعُاٍ عٓـ باتت تٗسز بإقتشاّ أبٛاب املطنيع   -6
 أٚ ايكػِ أٚ تػًل أغٛاضٙ أٚ تٓصض بإخ٬ٍ أَٔ املطنع .

إشا سييياٍٚ أؾيييدام اييييسخٍٛ اىل املطنيييع أٚ زخًيييٛا إيٝييي٘، ٚمل ميتجًيييٛا   -7
يٲْيصاضات املٛدٗي١ إيييِٝٗ، ٚسياٚيٛا اٱؾيي٬ت َئ ايبشييح عيِٓٗ أٚ إؿييام      

 َٔ ايك٠ٛ ا٫دطا١ٝ٥ أٚ ايػذٓا٤.نطض بػ١َ٬ ٚأ
 

 (45املاز٠ )
ع٢ً ايك٠ٛ ا٫دطا١ٝ٥ عٓس إغتعُاهلا ايك٠ٛ أٚ ايػي٬ح ا٭َتٓياع عئ إغيتدساّ أنجيط مميا       

 ًٜعّ َٓٗا ٱستٛا٤ اؿازخ ٚع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ :
 بػٞ ؼسٜس َهإ ايؿػب ٚايكا٥ُني ب٘ . -1

ملطنييع ٚشيييو عييرب  بًٝييؼ ايكييا٥ُني بايؿييػب مبدييايؿتِٗ يًييٛا٥  ا٫ْهييباط زاخييٌ ا   -2
 َهربات ايكٛت.

 تػتعٌُ ايػاظات املػ١ًٝ يًسَٛع. ساي١ عسّ ايتكٝس -3

إطيي٬م أٍٚ عٝيياض ْيياضٟ يف  شا تطًييب ا٫َييط إطيي٬م ايعٝيياض ايٓيياضٟ ٜييتعني إٔ ٜهييٕٛ -4
 ايؿها٤ 

ٜهٕٛ إط٬م ايعٝاض ايجاْٞ يف إػاٙ ايػاقني ، ؾيإشا مل هيس ْؿعيّا دياظ إطي٬م ايٓياض        -5
 ٕٛ .ع٢ً أٟ دع٤ َٔ دػِ املػذ

 
 (46املاز٠ )
 -ع٢ً إزاض٠ املطنع َا ًٜٞ : 

 ايكٝاّ ؾٛضّا إب٬ؽ املسٜط ايعاّ ٚ تكسِٜ ايتكطٜط ايؿاٌَ عٔ اؿازخ . -1
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ميٓييع املييٛظؿني املييسْٝني َيئ  نييٌ ايػيي٬ح إ٫ يًشييا٫ت ايهييطٚض١ٜ ٚيف ظييطٚف     -2
 اغتجٓا١ٝ٥ َطخك١.

إ٫ بايكيسض املتعًيل   َٓع املٛظؿني املسْٝني َئ املؿياضن١ يف ايػيٝطط٠ عًي٢ اؿايي١       -3
 بعًُِٗ .

 
 (47املاز٠ )

 ٫ هٛظ اغتعُاٍ ايػ٬ح ايٓاضٟ يف اؿا٫ت اييت تعطض سٝا٠ ا٫خطٜٔ يًدطط.
 

 الفصل السابع عػس
 املواد احملعوزة

 (48املاز٠ )
أ٫ّٚ/ ٫هييٛظ إزخيياٍ املييٛاز احملعييٛض٠ اىل ايػييذني يف املطنييع ٫ٚ هييٛظ سٝاظتٗييا أٚ   

 ٚز ايكإْٛ .إخطادٗا َٓ٘ إ٫ يف سس
 -ثاّْٝا/ ميٓع إزخاٍ املٛاز ايتاي١ٝ املطنع :

 املدسضات ٚ املػهطات بهاؾ١ أْٛاعٗا . .  
ايٓكٛز ٚ اؿًٞ إ٫ يف سسٚز اييت ٜػُ  بٗا ا٭ْع١ُ ٚ ايتعًُٝيات ايكيازض٠    . ة

 بصيو .

 ايتػذ٬ٝت ٚ ا٭ؾطط١ املُٓٛع١ . . د

 ايهتب ٚاجمل٬ت ٚ اؾطا٥س ٚ املٓؿٛضات املُٓٛع تساٚهلا . . س

 ٯ٫ت ايٓاض١ٜ اؾاضس١ .ا . ط

 أدٗع٠ اٱتكاٍ بإغتجٓا٤ اـاق١ باٱزاض٠ . . ح
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ثايجّا/عٓييس نييبل املييٛاز املُٓٛعيي١ َيئ ايييعٚاض عٓييس تؿتٝؿييِٗ ٚ اييييت تيي٪زٟ اىل  
اىل ْيٛب عٓي٘   یض أٚ َئ  یبيأَط امليس  اٱخ٬ٍ بأَٔ املطنع ٚايػيذٓا٤ ؼياٍ   
 ايػًط١ املدتك١ يًتشكٝل َع٘. 

 ز٠ املُٓٛع١ دطمي١ داظ يًُسٜط َا ًٜٞ:ضابعّا / إشا مل ٜٓتر عٔ املا
 إغتعُاهلا ملكًش١ َٚٓؿع١ ايػذٓا٤. - أ

 إت٬ؾٗا إشا ناْت عسمي١ ايٓؿع ٚايك١ُٝ.  - ب

 بٝعٗا ٚإٜساع قُٝتٗا يًدع١ٜٓ ايعا١َ إشا ناْت شات ق١ُٝ . - ت

 
 الفصل اخلامظ عػس

 املطاعدة الكاىوىية      
 (49املاز٠ )

ًُشانُي١ أٚ اييصٟ مل ٜهتػيب سهيِ     أ٫ّٚ/ ٜػُ  يًُٛقٛف ايصٟ مل ٜكسّ ي   
ا٫زا١ْ ايكازض٠ عك٘ ايسضدي١ ايكطعٝي١ بعيسٵ إٔ ٜطًيب  َػاعييييييس٠      
قاْْٛٝيي١ فاْٝيي١ سٝجُييا ناْييت ٖييصٙ املػيياعس٠ َتييٛؾط٠، ٚتييٛؾط ييي٘   
املػاعس٠ ٭غطاض ايسؾاع عٔ ْؿػي٘ ٚ ٜػيُ  يي٘ بتًكيٞ ظٜياضات َئ       

يػيطض   قاَٝ٘ يػيطض ا٭عساز يًسؾاع عٓ٘ ٚ إعساز تعًُٝيات غيط١ٜ  
ايسؾاع ٚ تػًُٝٗا يًُشاَٞ ٚهلصا ايػطض تٛؾط يًػذني أزٚات ايهتاب١ 
إشا ضغب بصيو ٚ هيٛظ إٔ تيتِ املكياب٬ت عئ َيطأ َئ َػي٪ٍٚ َئ        
ايؿطط١ أٚ َػ٪ٍٚ املطنع ٚ يف َهإ ىكل هلصا ايػطض ؾطٜط١ إٔ 

 ٜتعصض ع٢ً أٟ َُٓٗا غييييُاع سسٜح ايصٟ ٜسٚض بُٝٓٗا .
املسإ عهِ بات تًكٞ ظٜاضات قاَٝ٘ ٚ ي٘ إٔ ٜطًيب   ثاّْٝا/ ٜػُ  يًػذني 

 َػاعس٠ قا١ْْٝٛ ٜتشٌُ ٖٛ أدٛضٖا .  
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 الفصل الطادع عػس
 الرتبية و التعليه

 (51املاز٠ )
أ٫ّٚ/  ٜهييٕٛ ايعُييٌ ايرتبييٟٛ ٖازؾييّا باػيياٙ تٛدٝيي٘ ايػييذٓا٤ ٫بييطاظ ٚتُٓٝيي١        

تِٗ قييسضاتِٗ ٚنؿييا٤اتِٗ ملييا بعييس ا٭ؾييطاز عييِٓٗ ٚشيييو يتييٛؾري سادييا        
 َٚتطًباتِٗ املعٝؿ١ٝ يف اؿسٚز املػُٛح بٗا قاّْْٛا.

ثاْٝييّا/ تكييّٛ املطانييع بعكييس ايٓييسٚات ايتجكٝؿٝيي١ ٚإيكييا٤ احملانييطات ا٫ضؾيياز١ٜ      
ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚايرتب١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ ٚإتاس١ ايؿطم ملؿاضن١ ايػذٓا٤ 
 ٖيصا  ؾٝٗا، ٚشيو مبػاعس٠ اؾٗات ايطمسٝي١ ٚاملٓعُيات املسْٝي١ ايعاًَي١ يف    

 اؾاْب. 
ثايجّا/ يًػذٓا٤ سل يف ايتعًِٝ ٚ َٛاق١ً ايسضاغ١ خ٬ٍ َس٠ قهَٛٝت٘.ٚتعًِٝ 

 ا٫َٝني َِٓٗ إيعاَٞ .
 

 (56املاز٠ )
تػع٢ ايٛظاض٠ اىل تيأَني سادي١ ايػيذٓا٤ اىل ايتعًيِٝ ٚ َٛاقي١ً ايسضاغي١ بؿيت         
 املييساضؽ ايعاَيي١ ٚاملٗٓٝيي١ املًشكيي١ بيياملطانع أٚ تييأَني َٛاقيي١ً ايسضاغيي١      
خاضدٗا يف ْطام َكتهٝات ا٭َٔ ايساخًٞ ٚ إَهاْٝات املطانع . ٚهلِ سيل  

ٓ   ١َتابع یف  ١زضاغتِٗ خاضز املطنع بعس ا٫ؾطاز عِٓٗ قبٌ غٓتٗيا٤ ايػي
 . ١ٝايسضاغ



 ...........................................................االطاز الكاىوىي مليعومة الطجوٌ يف اقليه نوزدضتاٌ 

151 

 

 (52املاز٠ )
تتيييٛىل ٚظاض٠ ايرتبٝييي١ بايتٓػيييٝل َيييع اييييٛظاضات املدتكييي١ ؼكٝيييل املتطًبيييات    

يتعًِٝ  ايػذٓا٤ ٚؾت  امليساضؽ   املٛنٛع١ٝ يتٓؿٝص بطاَر َساضؽ املطانع
 ايعا١َ ٚامل١ٝٓٗ ظُٝع َطاسًٗا زاخٌ املطانع. 

 
 (59املاز٠ )                                                  

ِ ٜهيي ِ یٕٛ ديي ٌ یٕ ٚاملييسضؽ یع املعًيي ٚ   یٕ عيي سييل  سَيي٬ى ٚظاض٠ ايرتبٝيي١  
  یؽیامل٬ى ايتسض یٕ عٓس ٚدٛز ْكل فیض قاظطیيًٛظاضات املدتك١ تٛف

 (54املاز٠ )
هٛظ قٝاّ ايػذٓا٤ بتسضٜؼ ظ٥٬َِٗ زاخٌ َسضغ١ املطانع بيإقرتاح َئ ايًذٓي١    

 ايؿ١ٝٓ ٚ َٛاؾك١ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ يكا٤ أدٛض ؼسزٖيييييييا ٖصٙ ا٫خري٠.
 (55املاز٠ )

ميٓع شنيط أٟ بٝيإ يف ايؿيٗاز٠ ايسضاغي١ٝ أٚ املٗٓٝي١ ايييت وكيٌ عًٝٗيا ايػيذني          
ؿري إىل أْ٘ سكٌ عًٝٗا ؾييييييٞ َطنع اق٬ح ٚتأٌٖٝ أثٓا٤ تٓؿٝص عكٛبت٘ ٜ

 ايػذٓا٤ .
 (56املاز٠ )
تعس ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ َٓٗذّا بايتٓػيٝل َيع ٚظاض٠ ايرتبٝي١ يتأٖٝيٌ ايػيذٓا٤ َٗٓٝيّا        

 ٜتٓاغب َع إَهاْٝات تؿػًِٝٗ بعس اٱؾطاز عِٓٗ .
 (57املاز٠ )

اغيت٘ أٚ أبيس٣ غيًٛنّا    ٜهاؾأ ايػذني بعٜياز٠ عيسز ايعٜياضات إشا ثبيت تؿٛقيّا يف زض     
 َتُٝٝعّا .



 ...........................................................االطاز الكاىوىي مليعومة الطجوٌ يف اقليه نوزدضتاٌ 

151 

 

 (58املاز٠ )
ٱغييطاض ٖييصا ايكييإْٛ ٚ بػٝيي١ متهييني ايػييذٓا٤ َيئ َٛاقيي١ً تعًييُِٝٗ ٚزٕٚ      
قعٛب١ بعس اٱؾطاز عِٓٗ ٜعس ايٓعاّ ايتعًُٝٞ اـيام بتعًيِٝ ايػذٓييييييا٤    
ٚاملطبييل يف املطانييع دييع٤ ٫ ٜتذييع٤ َيئ ايٓعيياّ ايتعًُٝييٞ اـييام  بييٛظاض٠    

 ايرتب١ٝ .
 

 الطابع عػس الفصل
 االجاشة امليصلية

 (59املاز٠ )
يًٛظٜط أٚ َٔ ىٛي٘ َٓ  ايػذٓا٤ احملهَٛني ايػانٓني يف أقًِٝ نطزغتإ إدياظ٠  
َٓعي١ٝ َييييييس٠ ٫تتذاٚظ غبع١ أٜاّ عسا أٜاّ ايػؿط َط٠ ٚاسس٠ نٌ ثٰث١ أؾيٗط  

 -ٚؾل ايؿطٚط ايتاي١ٝ :
ٚؾل قإْٛ ا٭ضٖياب  إٔ ٫ ٜهٕٛ قهَّٛا عًٝ٘ عٔ دطمي١ َعاقب عًٝٗا  .1

 أٚ دطمي١ َاغ١ بأَٔ ا٫قًِٝ ايساخًٞ ٚ اـاضدٞ .
 إٔ ٫ ٜهٕٛ قهَّٛا عًٝ٘ عٔ دطمي١ ايػطق١ . .2

 احملهَٕٛٛ ايعا٥سٕٚ . .3

إٔ ٫ تهييٕٛ شَتيي٘ املايٝيي١ َؿييػٛي١ يييسٚا٥ط ايسٚييي١ ٚايكطيياع اـييام يف    .4
 ايكه١ٝ احملهّٛ بػببٗا .

 إٔ تكسّ عٓ٘ نؿاي١ َاي١ٝ ٚؾدك١ٝ نا١َٓ . .5

ٜهٕٛ قيس أَهي٢ يف َطنيع ا٫قي٬ح ٚايتأٖٝيٌ ضبيع َيس٠ قهَٛٝتي٘         إٔ  .6
بعس ططح ايتدؿٝهات ٚ َس٠ ا٫ؾطاز ايؿططٞ اييت ٜػتشكٗا بؿطط إٔ 

 ٫ تكٌ تًو املس٠ عٔ غ١ٓ ٚاسس٠ .
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إٔ ٜهٕٛ ايػذني َٔ شٟٚ سػٔ ايػيري٠ ٚ ايػيًٛى زاخيٌ املطنيع بتأٜٝيس       .7
 خام َٔ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ ٚ بإمجاع أعها٥ٗا .

عطض سٝا٠ ايػذني ٚا٭خطٜٔ اىل اـطط بػبب متتعي٘ باٱدياظ٠   إٔ ٫ تت .8
 املٓعي١ٝ .

 

 (61املاز٠ )
إشا تأخط ايػذني بعس إْتٗا٤ اداظت٘ َٔ اٱيتشيام بياملطنع َيس٠ ٫ تتذياٚظ ث٬ثي١      
أٜاّ َٔ تأضٜذ إْتٗا٤ اٱداظ٠ يػبب ٜكطض املسٜييط ايعاّ املدتل َؿيطٚعٝت٘ ،  

قهَٛٝت٘ ، أَا إشا قطض املسٜط ايعاّ عسّ تهاف عٓس٥ص َس٠ ايتأخري اىل َس٠ 
َؿطٚعٝت٘ ؾتهاف َس٠ ايتأخري ايييييي٢ َس٠ قهَٛٝت٘ ٚ وطّ َٔ اٱدياظ٠  
املٓعي١ٝ ملس٠ غ١ٓ ٚاسيس٠ ٚ عٓيس تهيطاضٙ ويطّ َئ اٱدياظ٠ املٓعيٝي١ طيٛاٍ         

 َس٠ قهَٛٝت٘.
 

 (66املاز٠ )
ب١ تكطض سطَاْ٘ إشا نإ ايػذني قهَّٛا بأنجط َٔ عكٛب١ ٚنإ َٔ بٝٓٗا عكٛ

َٔ اٱداظ٠ املٓعي١ٝ ؾ٬ ٜػتشل َس٠ اٱداظ٠ إ٫ بعس إنُاي٘ تًو ايعكٛبي١ ٚ  
 تٛاؾط ايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصا ايكإْٛ .

 

 (62املاز٠ )
يهٌ َٔ َسٜط عاّ إق٬ح ٚ تأٌٖٝ ايهباض ٚ َسٜطعاّ اقي٬ح ٚتأٖٝيٌ ا٭سيساخ    

 ُ بيسعني َئ ايػيذٓا٤ َييط٠     أٚ َٔ ىٛهلُا َٓ  اٱداظ٠ املٓعي١ٝ إنياؾ١ٝ يً
ٚاسس٠ نٌ غ١ٓ عٔ اٱبيساع يف ايعُيٌ ٚ ايٓذياح املتُٝٝيع يف ايسضاغي١ ٚعئ       
ايػًٛى ايُٓٛشدٞ بٓا٤ا ع٢ً تٛق١ٝ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ ع٢ً إٔ ٫ ٜتعاضض َيع  

 ْكٛم ٖييييصا ايكإْٛ.
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 (69املاز٠ )
بعس َه٢ ثًجيٞ َيس٠ ايعكٛبي١ احملهيّٛ بٗيا ايػيذني مييٓ  ادياظ٠ َٓعيٝي١ مليس٠           

(  ػ١ عؿط َٜٛا عسا أٜاّ ايػؿط بؿطط إٔ ٫ تكٌ املس٠ ايباق١ٝ َئ  15)
قهَٛٝت٘ عٔ غٓتني، ٚشيو بككس اؿؿاظ ع٢ً ايطٚابل ا٭غط١ٜ ٚمتٗٝسّا 
يرباَر ايطعا١ٜ اي٬سك١ بؿطط إٔ ٜهيٕٛ َئ شٟٚ سػئ ايػيري٠ ٚايػيًٛى      

 ٚمل ٜتأخط يف ايطدٛع اىل املطنع يف ا٫داظات املٓعي١ٝ املٓكط١َ.
 

 (64ملاز٠ )ا
هٛظ يهٌ َئ َيسٜط عياّ إقي٬ح ٚ تأٖٝيٌ ايهبياض ٚ َيسٜطعاّ اقي٬ح ٚتأٖٝيٌ          
ا٭سساخ َٓ  ايػذني إداظ٠ طاض١٥ َستٗا ث٬ث١ أٜاّ يف سايي١ ٚؾا٠ أٚ ْكيٌ  
أسس أقاضب٘ ستي٢ ايسضدي١ ايجاْٝي١ اىل املػتؿيؿ٢ يف سايي١ َطني١ٝ خطيري٠        

يعييٛز٠ اىل املطنع سياٍ  ؾطٜط١ إٔ ٜكسّ نؿ٬ّٝ ٜهُٓ٘ أثٓا٤ ؾرت٠ ا٫داظ٠ ٚا
 إْتٗا٥ٗا ع٢ً إٔ ٫ ٜتعاضض َع ْكٛم ٖصا ايكإْٛ .

 

 (65املاز٠ )
ٜػتج٢ٓ ايػذٓا٤ ايصٜٔ ٫ تعٜس َس٠ قهَٛٝاتِٗ عٔ ث٬خ غٓٛات َئ ؾيطٚط   

 َٓ  اٱداظ٠ املٓعي١ٝ .

 الفصل الجامً عػس
 التدزيب املَين والعنل

 (66املاز٠ )
ِٗ املٗييين بتشكٝييل ضبيي  َييايٞ َبييسأ  ٜعتييرب عييسّ ضبييل عُييٌ ايػييذٓا٤ ٚتييسضٜب 

 أغاغٞ.
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يهٌ غذني اؿل يف ايتؿػٌٝ ٚ ايعٌُ يف سسٚز قسضتي٘ َٚ٪٬ٖتي٘، عًٝي٘ ٜعُيٌ     
إزاض٠ املطنع ع٢ً تسضٜبِٗ َّٗٓٝا ٚت١ُٝٓ َٗاضاتِٗ ٚإنػابِٗ سطؾيّا أٚ َٗٓيّا   
َؿٝييس٠ خيي٬ٍ ؾييرت٠ تٓؿٝييص ايعكٛبيي١ تػيياعسِٖ عًيي٢ نػييب عٝؿييِٗ بعييس    

ات تٓعِ أيٝات تؿيػٌٝ ايػيذٓا٤ زاخيٌ املطنيع أٚ     ا٫ؾطاز عِٓٗ، ٚؾل تعًُٝ
خاضديي٘  بعكييٛز ايؿييطان١ ٚ ا٭ْتيياز َييع َ٪غػييات ػاضٜيي١ أٚ ظضاعٝيي١ أٚ     

 قٓاع١ٝ.
 

 (67املاز٠ )
هب إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ ٚ ايتؿػٌٝ دع٤ َٔ تٓؿٝص ايعكٛب١ ٚ يٝؼ عكٛب١ بصات٘ ، 

ت سؿيغ  ٚ ع٢ً ايًذإ ايؿ١ٝٓ إٔ تٓعط اىل ايعٌُ بإعتباضٙ َٔ َػتًعَيييييا
 نٝإ ايػذني يف اجملتُع .

 

 (68املاز٠ )
ٜهٕٛ ايعٌُ ايصٟ ٜٛؾط يًػذٓا٤ ع٬ُّ وياؾغ قيسض اٱَهيإ عًي٢ قيسضتِٗ عًي٢       

 نػب عٝـ ؾطٜـ بعس ا٫ؾطاز عِٓٗ أٚ ٜعٜس َٔ ٖصٙ ايكسض٠ .
 

 (69املاز٠ )
يًُطنييع إٔ ٜتعاقييس َييع َ٪غػييات غييري سهَٛٝيي١ بعكييٛز ؾييطان١ يف اٱْتيياز أٚ    

ساي١ إغتدساّ ايػذٓا٤ يتأز١ٜ عٌُ ٫ ىهع يػٝطيط٠  إزاض٠  ايتؿػٌٝ ٚ يف
املطنع ٜ٪زٟ ايػذٓا٤ عًُِٗ زا٥ُّا ؼت إؾطاف َٛظـ املطنع ٚتتًك٢ إزاض٠ 
املطنع َٔ ا٭ؾدام املػتؿٝسٜٔ َٔ عٌُ ايػذٓا٤ ا٭دييٛض ايعازٜي١ ايهاًَي١    
١ عٔ ايعٌُ ايصٟ ٜ٪زْٚ٘ إ٫ إشا نإ ٖصا ايعٌُ ٜ٪زٟ يكا  دٗات سهَٛٝي 

 أخط٣ ٚ ٜ٪خص يف اؿػبإ اٱْتاز ايَٝٛٞ يًػذٓا٤ .
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 (71املاز٠ )

 -عٌُ ايػذٓا٤ َكٝس مبذُٛع١ نٛابل ٚنُا ًٜٞ :
 أ٫ّٚ/  

٫ هٛظ تؿػٌٝ ايػذٓا٤ أنجط َٔ مثاْٞ غاعات يف ايّٝٛ يف نٌ ا٭سيٛاٍ ٜٚطاعيٞ   . 1
 يف شيو سايتِٗ ايكيش١ٝ ٚايبسْٝي١ ٚايعكًٝي١ ٜٚطاعي٢ أٜهيّا ؾيطم املؿياضن١ يف       

 ايٓؿاطات ايرتب١ٜٛ ٚايرتؾ١ٝٗٝ اييت تكسّ يف املطنع يًػذٓا٤.

 طبٝع١ ايعٌُ َٓتذ١ ٚغري َ٪مل١ . .2

 ٜعط٢ ا٫ؾه١ًٝ يف ايعٌُ يًػذني ايصٟ أَه٢ ضبع َس٠ قهَٛٝت٘ .  .3

 ٫ هٛظ تؿػٌٝ ايػذٓا٤ يف أعُاٍ ؾدك١ٝ تتعًل مبٛظؿٞ املطنع. .4
عييسا أعُيياٍ املطنييع   ٫ هييٛظ تؿييػٌٝ ايػييذٓا٤ أٜيياّ ايعطييٌ ٚأعٝييازِٖ ؾُٝييا        .5

 ايهطٚض١ٜ نايٓعاؾ١ ٚ ايطٗٞ .

هٛظ يًػيذٓا٤ اييصٜٔ مل ٜكيسَٛا يًُشانُي١ بعيس؛ ؾطقي١ ايعُيٌ يهٓي٘ ٫ هيرب           .6
 عًٝ٘ .

 ٫ هٛظ تؿػٌٝ ايٓع١ًٜ خاضز املطنع . .7

تؿػٌٝ ا٫سساخ ٜهٕٛ ٚؾل ايهٛابل ايٛاضز٠ يف قإْٛ ايعٌُ ايٓاؾص يف ا٫قًيِٝ،   .8
 ؾطٜط١ عسّ ايتأثري يف ايعًِٝ.

 

 ثاّْٝا/
ايتعاقيييس َييع اؾٗييات  إزاضتيي٘ٚتتييٛىل  املطنييعخيياضز  ايػييذنيهييٛظ تؿييػٌٝ . 1 

، اييييت ؼتييياز اىل قيي٣ٛ عاًَيي١ يف َؿيياضٜعٗا  أٚ ايكطيياع اـييام اؿهَٛٝيي١ 
ٚشيييو يًػييذٓا٤ ايييصٜٔ أَهييٛا ْكييـ َييس٠ قهييَٛٝتِٗ َٚيئ شٟٚ سػيئ    

 ايػري٠ ٚايػًٛى زاخٌ املطنع.
 :ِ ايتاي١ٝ َٔ ايتؿػٌٝ اـاضدٜٞػتج٢ٓ احملهَٕٛٛ عٔ اؾطا٥.  2 
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 0أي دطا٥ِ ايكتٌ ايعُس غرياملتٓاظٍ عٓٗا      
  0ب ي دطا٥ِ ايػطق١ ٚاخت٬ؽ اَٛاٍ ايسٚي١      
 0دي ي دطا٥ِ ا٫ضٖاب     
 0املدسضات املتادط٠ بز ي دطا٥ِ     
 0ٖي ي دطا٥ِ اـطـ ٚا٫غتكاب    

 
 (76املاز٠ )

 -:أدٛض ايعٌُ تٛظع بايؿهٌ ايتايٞ 
هٛظ إٔ ٜػًِ ايػذني بعهّا َٔ أدطٙ اىل َٔ ٜطٜس َئ أؾيطاز أغيطت٘ أٚ إٔ     -1

ٜػييتعًُٗا يف أغطانيي٘ ايؿدكيي١ٝ يف املطنييع عًيي٢ أْيي٘ هيييييب ا٭ستؿيياظ ييي٘   
 بٓكـ فُٛع ا٭دٛض يتهٕٛ مبجاب١ َسخطات تػًِ ي٘ عٓس ا٭ؾطاز عٓ٘ .

زٚات َئ  هٛظ ٱزاض٠ املطنع خكِ ق١ُٝ َا ٜتػبب ايػذني يف إت٬ؾ٘ َئ أ  -2
 ٖصٙ ا٭دٛض. 

٫ هيٛظ إغيتٝؿا٤ ا٭يتعاَييات املايٝي١ ايييت تػييتشل عًي٢ ايػيذٓا٤ يٮؾييطاز أٚ        -3
 اؿه١َٛ َٔ ا٭دٛض اييت متٓ  ي٘ .

 
 (72املاز٠ )

ٜػييتؿاز ايػييذني ايعاَييٌ َيئ اؿكييٛم ٚا٫َتٝيياظات ايييٛاضز٠ يف قييإْٛ ايتكاعييس       
ل با٫ؾيرتانات ٚاقيابات   ٚايهُإ ا٫دتُاعٞ يًعُاٍ ايٓاؾيص يف ا٫قًيِٝ ؾُٝيا ٜتعًي    

 ايعٌُ ٚايتكاعس . 
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 الفصل التاضع عػس
 تفكد املسانص وتفتيػَا

 (79املاز٠ )
أ٫ّٚ/ هب إٔ ٜؿتـ نٌ غذني عٓس زخٛي٘ املطنيع ٚ ٜ٪خيص َيا ٜٛديس َعي٘ َئ       
ممٓٛعات أٚ ْكٛز أٚ أؾٝا٤ شات ق١ُٝ ٚ تٛزع خعا١ْ املطنع يتػًُٗييييا ايٝي٘  

 تػًُٝٗا يؿدل َعني ؾتػًِ ايٝ٘ . عٓس ا٭ؾطاز عٓ٘ إ٫ إشا ضغب
ثاّْٝا/ إشا نبل َع ايػذني بعس تؿتٝؿ٘ ممٓٛعيات أٚ ْكيٛز أٚ أؾيٝا٤ شات قُٝي١     

 نإ ىؿٝٗا عُسّا داظ َكازضتٗا .
 (74املاز٠ )

أ٫ّٚ/ يٛظضا٤ ايساخ١ًٝ ٚ ايعسٍ ٚ ايعٌُ ٚ ايؿي٪ٕٚ اٱدتُاعٝي١ أٚ َئ ٜٓتسبي٘ أٟ     
ٚإبيسا٤ امل٬سعيات أٚاملكرتسيات     َِٓٗ سل ايسخٍٛ ٭ٟ َطنع بككس تؿكسٙ
 اييت ٜطْٚٗا ع٢ً إٔ تسٕٚ يف غذٌ خام .

ثاّْٝا/ ٭عها٤ بطملإ ا٫قًِٝ ٚايكهيا٠ املديٛيني ٚا٭زعيا٤ ايعياّ أٚ ْيٛابِٗ ٦ٖٝٚي١       
سكٛم ا٫ْػإ يف ا٭قًِٝ ٚاحملاؾعني نيٌ يف زا٥يط٠ إختكاقي٘ اييسخٍٛ اىل     

 -يتشكل مما ًٜٞ :مجٝع أقػاّ املطانع ؾيييٞ أٟ ٚقت يتؿكسٙ بككس ا
 قش١ ايػذ٬ت ٚ ا٭ٚضام ٚ ايكٝٛز املتعًك١ بإزاض٠ املطنع ٚإْهباط٘ ٚ ْعاَ٘  -1
 ؾشل طعاّ ايٓع٤٫ َٔ سٝح نُٝت٘ ٚ ْٛعٝت٘ . -2

تطبٝل َا تكتهٞ ب٘ ايكٛاْني ٚا٫ْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚإؽاش َا ٜطْٚ٘ ٫ظَيّا   -3
 بؿإٔ َا ٜكع َٔ كايؿات .

 ْٞ .عسّ ٚدٛز ؾدل ْعٌٜ بػري ٚد٘ قاْٛ -4
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تٓؿٝص أسهاّ احملانِ ٚقانٞ ايتشكٝل هطٟ تٓؿٝصٖا عٔ ايٛد٘ املبني ؾٝٗيا   -5
ٚهلِ قبٍٛ ؾهاٟٚ ايٓع٤٫ ٚ إبسا٤ ٬َسعاتٗييييييِ ٚعًي٢  امليسٜط إٔ ٜيٛاؾِٝٗ    
 ظُٝع َا ٜطًبْٛ٘ َٔ ايبٝاْات اـاق١ بامل١ُٗ املٛنٍٛ ايِٝٗ ايكٝاّ بٗا .

تابعيي١ ٚايتؿتييٝـ ٚتٓؿٝييص َٚتابعيي١  ثايجييّا/ عًيي٢ إزاض٠ املطانييع تػييٌٗٝ عًُٝيي١ امل  
ا٭ٚاَط ٚايتٛقٝات ايكازض٠ عٔ اؾٗات ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠ )ثاْٝيّا( َئ ٖيصٙ    

 املاز٠.

ضابعّا/  ملسضا٤ ايعإَٛ ٚ َسٜطٟ املطانع أٚ َٔ ىٛهلِ سل ايتؿتيٝـ عًٝٗيا يف أٟ   
ٚقت ٚ هب عًيِٝٗ ايكٝياّ بيايتؿتٝـ اييسٚضٟ أثٓيا٤ عًُي٘ يًتشكيل َيييئ         

ص ايهٛابل املٛنٛع١ َٚئ إغيتٝؿا٤ ؾيطٚط ا٭َئ ٚايٓعاؾي١ ٚ      سػٔ تٓؿٝ
 ايكش١ ٚايٓعاؾ١ زاخٌ املطنع .

خاَػّا/ يًُسٜطٜات ايعا١َ َؿتؿٕٛ َٚؿتؿات يًتؿتٝـ ع٢ً املطانع يًتشكيل َئ   
إغتٝؿا٤ ؾيطٚط ايٓعاؾي١ ٚايكيش١ ٚا٭َئ ٚاسيرتاّ سكيٛم ا٫ْػيإ زاخيٌ         

ٗا، ٜٚطؾعيٕٛ تكياضٜطِٖ يف   املطانع، َٚٔ تٓؿٝص ناؾ١ ايهٛابل املٛنٛع١ ؾٝ
 ٖصا ايؿإٔ اىل املسٜط ايعاّ .

غازغّا/  وعط زخٍٛ سذط٠ ايػذني ي٬ّٝ  إ٫ عٓس ايهيطٚض٠ ٚ عهيٛض امليسٜط أٚ    
 َٔ ٜٓٛب عٓ٘ .
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 الفصل العػسوٌ
 أحهاو عامة

 (75املاز٠ )          
 بايتٓػييٝل َييع اؾٗييات املعٓٝيي١ بتييأَني ايطعاٜيي١ َطانييع ا٫قيي٬ح ٚايتأٖٝييٌتكييّٛ 

يػطض تكيسِٜ املػياعس٠ املٓاغيب١ هلييِ ٚتػيٌٗٝ اْتعياَِٗ ؾييٞ         ػذٓا٤اي٬سك١ يً
 . فيا٫ت ايعُيٌ ٚمبا ٜهؿٌ زفِٗ ٚاغتكطاضِٖ يف اجملتُع

 (76املاز٠ )
٫ ىهييع ا٭ؾييدام ايييصٜٔ ٜػييذٕٓٛ بػييبب ايييسٜٔ يكٝييٛز أنييرب أٚ أؾييس ممييا ٖييٛ   

ٔ َعاًَي١ ايػيذٓا٤   نطٚضٟ يهُإ ايػ١َ٬ ٚ ايٓعاّ  ٫ٚ تهٕٛ َعاًَتِٗ أقيٌ َي  
 ايصٜٔ مل ٜكسَٛا يًُشان١ُ بعس بإغتجٓا٤ أَها١ْٝ إدباضِٖ ع٢ً ايعٌُ .

 (77املاز٠ )
٫ ؼطّ ا٭ّ ايٓع١ًٜ أٚ املٛزع١ َٔ اٱستؿاظ بطؿًٗا ؿني إنُاٍ غٔ ايجايجي١ َئ   
عُييطٙ ؾييإٕ مل تطغييب يف بكا٥يي٘ َعٗييا أٚ بًييؼ ٖييصٙ ايػيئ تطبييل بؿييأْ٘  أسهيياّ     

ا يف قإْٛ اٱسٛاٍ ايؿدك١ٝ ايٓاؾص ؾيإشا مل ٜهئ يًطؿيٌ    اؿها١ْ املٓكٛم عًٝٗ
ممٔ ٜهؿً٘ تتٛىل املطنع إٜساع٘ يف إسس٣ زٚض ايسٚيييييي١ يطعاٜتي٘ ٚ ايعٓاٜي١ بي٘ ٚ     

 تؿعط ا٭ّ مبهاْ٘ ٚ تٝػط هلا ض٩ٜت٘ يف أٚقات زٚض١ٜ .
 (78املاز٠ )

١ اؿؿياظ  تتٛىل إزاض٠ املطانع ناؾ١ اٱٖتُاّ اـام بع٬قي١ ايػيذني ٚ أغيطت٘ بػٝي    
 ع٢ً ؼػٝٓٗا ٱْٗا َؿٝس٠ يًططؾني .

  (79املاز٠ )
 وعط ع٢ً ناؾ١ َٛظؿٞ املطانع َٛان١ً ايػذني أٚ ظا٥طٙ أٚ مماظست٘ .
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 (81املاز٠ )
ؼييسز بتعًُٝييات تعييسٖا املييسٜطٜات ايعاَيي١ يٲقيي٬ح ٚ ٜكييسضٖا ايييٛظٜط املدييتل  

كيل َٓٗييييا غيّٜٓٛا    أٚقاف ظٟ َٓتػيب ايك٠ٛ اٱدطا١ٝ٥ ايتابع١ هلا ٚ عسز َا ى
 يهٌ ؾطز َٔ أؾطاز ٖصٙ ايك٠ٛ ٚ َٛاعٝس ػٗٝعٖا .

 (86املاز٠ )  
 يًٛظضا٤ املدتكٕٛ ٚ بايتٓػٝل َع ٚظاض٠ املاي١ٝ ؾت  ؾطٚع ملكاضف سه١َٝٛ  زاخٌ املطانع .

 (82املاز٠ )      
جملًؼ ايٛظضا٤ ٚ ايٛظاضات املدتك١ إقيساض ا٭ْعُي١ ٚ ايتعًُٝيات  يتػيٌٗٝ تٓؿٝيص      

 ايكإْٛ . ٖصا
 (89املاز٠ )
٫ ٜعٌُ بأٟ ْل ٜتعاضض ٚ أسهاّ ٖيصا ايكيإْٛ ٚتبكي٢ ا٫ْعُي١ ٚايتعًُٝيات         

 ايكازض٠ َعُٛي١ بٗا َا مل تًػ٢ أٚ تعسٍ مبٛدب أسهاّ ٖصا ايكإْٛ.
 (84املاز٠ )
 ٜٓؿص ٖصا ايكإْٛ َٔ تاضٜذ ْؿطٙ يف دطٜس٠ ٚقا٥ع٢ نٛضزغتإ .   
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 األضباب املوجبة
 

  ٛ ايعيطام ٜٚهيئُ   -ز قيإْٛ ٜييٓعِ أَيٛض ايػيذٓا٤ يف أقًييِٝ نٛضزغيتإ     يعيسّ ٚدي
سكٛقِٗ ٚؾل املباز٨ ايسغتٛض١ٜ ٚاملعاٜري ايسٚي١ٝ ؿكٛم ايػيذٓا٤ خكٛقيّا بعيس    

ايعطاقيٞ ٚقيسٚض قٛاعيس ا٫َيِ املتشيس٠ ايُٓٛشدٝي١        2005قسٚض زغتٛض غي١ٓ   
قيازقت عًٝٗيا   ايسْٝا ملعاًَي١ ايػيذٓا٤ املعطٚؾي١ بكٛاعيس ًْٝػيٕٛ َاْيس٬ٜ ٚايييت        

/ نييإْٛ ا٭ٍٚ 17يف  70/175اؾُعٝيي١ ايعاَيي١ يٮَييِ املتشييس٠ يف قطاضٖييا ضقييِ  
ٚشيو يتشكٝل قيسض أنيرب َئ اؿُاٜي١ ؿكيٛم اٱْػيإ عَُٛيّا ٚايػيذٓا٤          2015

 خكٛقّا  ؾكييييييس ؾطع ٖصا ايكإْٛ .
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  قواعد ىيطلوٌ ماىديال
 

 (طجياءقواعد األمه املتخدة الينوذجية الدىيا ملعاملة ال)

  

 
  ْػد١ يًطباع١: ايكٛاعس

  

 ٬َ1سع١ متٗٝس١ٜ 
ٜٴككٳس َٔ ٖصٙ ايكٛاعس تكسِٜ ٚقـ تؿكًٝٞ يٓعاّ منيٛشدٞ يًػيذٕٛ. ؾُيا    تتٛخٳٸياٙ ٖيٛ    ٫ 

ٝٹٸٔ، عًيي٢ أغيياؽ ايتٛاؾييل ايعيياّ املعاقييط يف اٯضا٤ ٚايعٓاقييط ا٭غاغيي١ٝ يف أقييً  ايييٓعِ       إٔ تبيي
َييّا باعتباضٖييا َبيياز٨ ٚمماضغييات دٝييس٠ يف فيياٍ  املعاقييط٠، املبيياز٨ ٚاملُاضغييات املكبٛييي١ عُٛ

 َعا١ًَ ايػذٓا٤ ٚإزاض٠ ايػذٕٛ.
 

 ٬َ2سع١ متٗٝس١ٜ 
ٞٔٸ، ْعييطّا ملييا تتٳٸكييـ بيي٘ ايعييطٚف ايكاْْٛٝيي١ ٚا٫دتُاعٝيي١ ٚا٫قتكيياز١ٜ        -1 َيئ اؾًيي

ٕٳٸ َٔ غري املُهٔ تطبٝيل مجٝيع    ٛٴٸع بايؼ، أ ٚاؾػطاؾ١ٝ يف كتًـ أما٤ ايعامل َٔ تٓ
ٜٴتيٛخ٢ إٔ ؼؿٹٸيع ٖيصٙ ايكٛاعيس عًي٢ بيصٍ        ظَإ َٚهإ. َٚعايكٛاعس يف نٌ  شيو، 

دٗس سجٝيح يًتػًُٸيب عًي٢ املكياعب ايعًُٝي١ ايييت تعيرتض تطبٝكٗيا، اْط٬قيّا َئ           
 نْٛٗا متجٹٸٌ، يف مجًتٗا، ايؿطٚط ايسْٝا اييت تعرتف بك٬سٗا ا٭َِ املتشس٠.

ٌٴٸ ا      -  -2 ٛٴٸض ٚتتٓيياٍٚ ٖييصٙ ايكٛاعييس، َيئ دٗيي١ أخييط٣، َٝييساّْا ٜعيي يييطأٟ ؾٝيي٘ يف تطيي
ِٳٸ ٫ تػتبعس إَها١ْٝ ايتذطب١ ٚاملُاضغ١ ؾيطٜط١ إٔ تتٳٸؿكيا َيع     َػتُط. ٖٚٞ َٔ ث

ٌٴٸ زا٥ُّا َٔ سيل   املباز٨ ٚاملكاقس ايٓابع١ َٔ مجٝع ٖصٙ ايكٛاعس. ٚبٗصٙ ايطٚح ٜع
 اٱزاض٠ املطنع١ٜ يًػذٕٛ إٔ تػُ  باـطٚز عٔ ٖصٙ ايكٛاعس.
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 ٬َ3سع١ متٗٝس١ٜ 
ع٤ ا٭ٍٚ َئ ٖيصٙ ايكٛاعيس اٱزاض٠ ايعاَي١ يًػيذٕٛ، ٖٚيٛ ٜٓطبيل عًي٢         ٜتٓاٍٚ اؾ  -1

ٝٶٸا، ٚغيٛا٤ نياْٛا غيري        ٝٶٸيا أٚ َيسْ مجٝع ؾ٦ات ايػذٓا٤، غٛا٤ نإ غبب سبػيِٗ دٓا٥
َساْني، ٚمبا يف شيو ايػذٓا٤ ايصٜٔ تٴطبٳٸل يف سكِٗ"تسابري أ١َٝٓ" أٚ  َٴشانُني أٚ

َٳطٳ  بٗا ايكانٞ. تسابري إق٬س١ٝ َأ

َٳٸا   -2 ُٳٸٔ قٛاعس ٫أ تٓطبل إ٫َٸ ع٢ً ؾ٦ات ايػذٓا٤ ايصٜٔ ٜتٓياٚهلِ   اؾع٤ ايجاْٞ، ؾٝته
ٕٳٸ ايكٛاعس ايٛاضز٠ يف ايباب أيـ َٓ٘ بؿإٔ ايػيذٓا٤   نٌ باب َٔ أبٛاب٘. َٚع شيو، ؾإ
املساْني تٓطبل أٜهّا ع٢ً ؾ٦ات ايػذٓا٤ اييصٜٔ تتٓياٚهلِ ا٭بيٛاب بيا٤ ٚديِٝ ٚزاٍ،      

اعييس اـاقيي١ بٗييصٙ ايؿ٦ييات ٚؽييسّ َكييًش١ ٖيي٪٤٫  تتعيياضض َييع ايكٛ زاَييت ٫ َييا
 ايػذٓا٤.
 ٬َ4سع١ متٗٝس١ٜ 

٫ تػع٢ ٖصٙ ايكٛاعس إىل تٓعِٝ إزاض٠ امل٪غػات املدكٳٸك١ يٮسساخ اؾامني َجيٌ   -1
ٚٳٸٍ َٓٗيا          ٕٳٸ اؾيع٤ ا٭ َطاؾل استذاظ ا٭سيساخ أٚ امليساضؽ اٱقي٬س١ٝ، َٚيع شييو ؾيإ

  ٖصٙ امل٪غػات.ٜكً  أٜهّا، ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ، يًتطبٝل يف

ٜٓبػٞ اعتبياض ؾ٦ي١ ايػيذٓا٤ ا٭سيساخ ؾيا١ًَّ عًي٢ ا٭قيٌ ؾُٝيع ايكاقيطٜٔ اييصٜٔ            -2
ٜٴشَهيِ    ٜؿًُِٗ اختكام قانِ ا٭سساخ. ٜٚٓبػٞ إٔ تهٕٛ ايكاعس٠ ايعا١َ ٖيٞ أ٫َٸ 

 ع٢ً ٖ٪٤٫ اؾامني ايكػاض بعكٛب١ ايػذٔ.
 

 قواعد عامة التطبيل -أوالً 

 املبادئ األضاضية

 1ايكاعس٠ 

ٌٴٸ ايػذٓا٤ٹ با٫سرتاّ ايٛادب يهطاَتِٗ ٚقُٝتِٗ املتأقٹٸ١ً نبؿط. ٫ٚ َٳٌ ن ٟٔٸ   ٜٴعا هٛظ إخهياع أ
امل١ٓٝٗ، ٚتٴٛؾَٸط ؾُٝع ايػيذٓا٤   غذني يًتعصٜب أٚ املعا١ًَ أٚ ايعكٛب١ ايكاغ١ٝ أٚ اي٬إْػا١ْٝ أٚ
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ٛٔٸغّا ي٘ ٟٔٸ ظطٚف باعتباضٖا َػ . ٚهب نيُإ غي١َ٬    نا١ٜ َٔ شيو نً٘، ٫ٚ هٛظ ايتصضٴٸع بأ
ٚٳٸاض يف مجٝع  ا٭ٚقات. ٚأَٔ ايػذٓا٤ ٚاملٛظؿني َٚكسٹٸَٞ اـسَات ٚايع

 
 2ايكاعس٠ 
تٴطبٳٸل ٖصٙ ايكٛاعس بكٛض٠ سٝاز١ٜ. ٫ٚ هٛظ إٔ ٜهيٕٛ ٖٓاييو متٝٝيع يف املعاًَي١       -1

بػييبب ايعييطم أٚ ايًييٕٛ أٚ اؾييٓؼ أٚ ايًػيي١ أٚ ايييسٜٔ، أٚ ايييطأٟ ايػٝاغييٞ أٚ غييري       
ٟٔٸ ٚنييٕع آخييط.   ايػٝاغييٞ، أٚ  املٓؿييأ ايكييَٛٞ أٚ ا٫دتُيياعٞ، أٚ ايجييط٠ٚ، أٚ املٛيييس أٚ أ

 ٚتٴشرتٳّ املعتكسات ايس١ٜٝٓ ٚاملباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ يًػذٓا٤.

بػٝيي١ تطبٝييل َبييسأ عييسّ ايتُٝٝييع يف املُاضغيي١ ايعًُٝيي١، تأخييص إزاضات ايػييذٕٛ يف     -2
٦ٝييات  ا٫عتبيياض ا٫ستٝادييات ايؿطزٜيي١ يًػييذٓا٤، ٚخكٛقييّا ايؿ٦ييات ا٭نييعـ يف ب      

ايػيييذٕٛ. َٚييئ ايييي٬ظّ اتٹٸدييياش تيييسابري ؿُاٜييي١ ٚتععٜيييع سكيييٛم ايػيييذٓا٤ شٟٚ      
ٜٴٓعط إىل تًو ايتسابري ع٢ً أْٗا تسابري تٓطٟٛ ع٢ً  ا٫ستٝادات اـاق١، ٚهب أ٫َٸ 

 متٝٝع.
 

 3ايكاعس٠ 
ٕٳٸ اؿبؼ ٚغريٙ َٔ ايتسابري اييت تؿهٞ إىل ععٍ ا٭ؾدام عٔ ايعامل اـاضدٞ تسابري َ٪مل١  إ

ٜٓبػيٞ   سٝح إْٗا تػًب ايؿيطز سكَٸي٘ يف تكطٜيط َكيريٙ عطَاْي٘ َئ سطٔٸٜتي٘. ٚييصيو ٫        َٔ 
يٓعاّ ايػذٕٛ، إ٫َٸ يف سسٚز َربٔٸضات ايعيعٍ أٚ اؿؿياظ عًي٢ ا٫ْهيباط، إٔ ٜؿياقِ َئ املعاْيا٠        

 امل٬ظ١َ ملجٌ ٖصٙ اؿاٍ.
 

 4ايكاعس٠ 
1-        ٜ تِٗ بكيؿ١  تطَٞ عكٛب١ اؿبؼ ٚغريٖيا َئ تيسابري سطَيإ ا٭ؾيدام َئ سيطٔٸ

أغاغيي١ٝ إىل  ناٜيي١ اجملتُييع َيئ اؾطمييي١ ٚاؿييسٹٸ َيئ سييا٫ت َعيياٚز٠ اٱدييطاّ.         
غبٌٝ إىل ؼكٝل ٖصٜٔ ايػطنني إ٫َٸ إشا اغتٴدسَت ؾرت٠ اؿبؼ يًٛقٍٛ، ستي٢   ٫ٚ

أقك٢ َس٣ َػتطاع، إىل نُإ إعاز٠ إزَاز أٚي٦و ا٭ؾدام يف اجملتُع بعس إط٬م 
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ـ   ٌٔٸ اسييرتاّ    غييطاسِٗ، عٝييح ٜتُهَٸٓييٕٛ َيئ ايعييٝ َعتُييسٜٔ عًيي٢ أْؿػييِٗ يف ظيي
 ايكإْٛ.

غعّٝا إىل ؼكٝل شيو ايػطض، ٜٓبػٞ ٱزاضات ايػذٕٛ ٚايػًطات املدتكٳٸ١ إٔ تيٛؾٹٸط    -2
ايتعًِٝ ٚايتسضٜب املٗين ٚايعٌُ، ؾه٬ّ عٔ ا٭ؾهاٍ ا٭خيط٣ َئ املػياعس٠ املٓاغيب١     

   ٚ ا٭خ٬قيٞ ٚايطٚسيٞ   ٚاملتاس١، مبا يف شيو أؾهاٍ املػياعس٠ شات ايطيابع اٱقي٬سٞ 
ٚا٫دتُاعٞ ٚايكيشٞ ٚايطٜانيٞ. ٜٚٓبػيٞ تكيسِٜ مجٝيع ٖيصٙ اييرباَر ٚا٭ْؿيط١         

 ٚاـسَات مبا ٜتُاؾ٢ َع َكتهٝات املعا١ًَ ايؿطز١ٜ يًػذٓا٤.
 

 5ايكاعس٠ 
ٜٓبػٞ يٓعاّ ايػذٕٛ ايػعٞ إىل إٔ ٜكًٹٸل إىل أز٢ْ سسٺٸ َٔ ايؿٛاضم بني سٝا٠     -  -1

ٞ ؾٛاضم َٔ ؾأْٗا إٔ تٗبل عؼ املػ٪ٚي١ٝ يس٣ ايػذٓا٤ ايػذٔ ٚاؿٝا٠ اؿطٳٸ٠، ٖٚ
 أٚ با٫سرتاّ ايٛادب يهطاَتِٗ ايبؿط١ٜ.

ٝٹٸيي٧ إزاضات ايػييذٕٛ مجٝييع ايرتتٝبييات ايتٝػييري١ٜ ٚايتعييس٬ٜت املعكٛييي١ يهييُإ      -2 تٗ
َعٝؿ١ ايػذٓا٤ شٟٚ اٱعاقات ايبس١ْٝ أٚ ايعك١ًٝ أٚ غريٖا َئ اٱعاقيات يف ايػيذٔ    

 ع٢ً أغاؽ َٔ املػاٚا٠.بؿهٌ ناٌَ ٚؾعٳٸاٍ 
 
 

 إدازة ملفات الطجياء
 6ايكاعس٠ 

ٜٴشبٳؼ ؾٝ٘ أؾدام ْعياّ َٛسٳٸيس ٱزاض٠ ًَؿيات ايػيذٓا٤. ٚهيٛظ إٔ ٜهيٕٛ        ٟٔٸ َهإ  ٜٛنع يف أ
شيو ايٓعاّ قاعس٠ بٝاْيات إيهرتْٚٝي١ يًػيذ٬ت أٚ غيذ٬ّٸ قيؿشات٘ َطقُي١ َٚٛقَٸعي١. ٚتٴطبٳٸيل         

     ٛ ٕ ملطادعي١ ايبٝاْيات ٚملٓيع ا٫طٹٸي٬ع عًي٢ املعًَٛيات       إدطا٤ات يهيُإ ٚديٛز َػياض تتبٴٸيع َيأَ
ُٳٸ١ٓ يف ايٓعاّ أٚ تعسًٜٗا زٕٚ إشٕ.  املته
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 7ايكاعس٠ 
ٟٔٸ ؾيدل يف ايػيذٔ زٕٚ أَيط سيبؼ َؿيطٚع. ٚتٴيسخٳٌ املعًَٛيات ايتايٝي١ يف           ٜٴكبٳٌ إزخياٍ أ  ٫

ٔٳ: ٌٔٸ غذنٕي ايػذ  ْعاّ إزاض٠ ًَؿات ايػذٓا٤ عٓس زخٍٛ ن

ٜٳٸتي٘ املُٝيع٠، مبيا ٜطاعيٞ اهلٜٛي١ اؾٓػيا١ْٝ       َعًَٛات زقٝ      )أ( ك١ تتٝ  ايٛقٛف ع٢ً ٖٛ
 اييت ٜطاٖا يٓؿػ٘؛

 عًٝ٘؛ أغباب غذٓ٘ ٚايػًط١ املػ٪ٚي١، ٚتاضٜذ ٚٚقت َٚهإ ايكبض    )ب(
ٟٔٸ ْكٌ؛    )ز(  ّٜٛ ٚغاع١ إزخاي٘ ٚإط٬م غطاس٘، ٚنصيو ّٜٛ ٚغاع١ أ
ٟٴٸ إقابات ظاٖط٠ أٚ ؾها٣ٚ بؿإٔ غ٤ٛ َ     )ز(  عا١ًَ غابل؛أ
 ايؿدك١ٝ؛ مبُتًهات٘ قا١ُ٥     (ٕ)
أمسا٤ أعها٤ أغطت٘، مبا يف شيو، سػب ا٫قتها٤، أمسيا٤ أ٫ٚزٙ ٚأعُياضِٖ َٚهياِْٗ         )ٚ(

 ٚٚنعِٗ َٔ سٝح اؿها١ْ أٚ ايٛقا١ٜ؛
 ايػذني. بٝاْات ا٫تكاٍ يف سا٫ت ايطٛاض٨ َٚعًَٛات عٔ أقطب أقطبا٤     )ظ(
 8ايكاعس٠ 
َٛييات ايتايٝيي١ يف ْعيياّ إزاض٠ ًَؿييات ايػييذٓا٤ أثٓييا٤ ٚدييٛزِٖ يف ايػييذٔ، سػييب     تٴييسخٳٌ املعً
 ا٫قتها٤:

املعًَٛييات املتعًكيي١ بايييسع٣ٛ ايكهييا١ٝ٥، مبييا يف شيييو تييٛاضٜذ دًػييات احملييانِ              )أ(
 ٚايتُجٌٝ ايكاْْٛٞ؛

ٚٳٸيٞ ٚتكاضٜط ايتكٓٝـ؛    )ب(  ايتكِٝٝ ا٭
 هباط؛املعًَٛات املتٳٸك١ً بايػًٛى ٚا٫ْ    )ز(
ايطًبات ٚايؿها٣ٚ، مبا يف شييو ا٫زٹٸعيا٤ات املتعًكي١ بايتعيصٜب ٚغيريٙ َئ نيطٚب             )ز(

 مل تهٔ شات طابع غطٔٸٟ؛ املعا١ًَ أٚ ايعكٛب١ ايكاغ١ٝ أٚ اي٬إْػا١ْٝ أٚ امل١ٓٝٗ، َا
 ايتأزٜب١ٝ؛ اؾعا٤ات ؾطض بؿإٔ َعًَٛات     (ٕ)
ـ      )ٚ( ٚ   َعًَٛات بؿإٔ امل٬بػات ٚا٭غيباب ا ٟٔٸ إقيابات أ سيا٫ت ٚؾيا٠، ٚاؾٗي١     اقي١ بيأ

 اييت ْكٌ إيٝٗا ايطٴٸؾات يف ساي١ ايٛؾا٠.
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 9ايكاعس٠ 
ٜٴتياح ا٫طٹٸي٬ع عًٝٗيا     ٫ٚ 8 ٚ 7ٜٴشاَؾغ ع٢ً غطٔٸ١ٜ مجٝع ايػذ٬ت املؿاض إيٝٗيا يف ايكاعيستني   

ٌٔٸ غذني با٫طٹٸ٬ع ع٢ً ايػ ٜٴػُ  يه ذ٬ت املتعًكي١  إ٫َٸ ملٔ تػتسعٞ َػ٪ٚيٝاتِٗ امل١ٝٓٗ شيو. ٚ
ٟٔٸ تعس٬ٜت ؼطٜط١ٜ َكطٳٸح بٗا مبكته٢ ايتؿطٜعات ايساخ١ًٝ، ٜٚهيٕٛ َئ سكٹٸي٘     ب٘، ضّٖٓا بأ

 اؿكٍٛ ع٢ً ْػد١ ضمس١ٝ َٔ ٖصٙ ايػذ٬ت عٓس إط٬م غطاس٘.
 

 11ايكاعس٠ 
ْٴعييِ إزاض٠ ًَؿييات ايػييذٓا٤ أٜهييّا ٫غييتد٬م بٝاْييات َٛثييٛم بٗييا عيئ ا٫ػاٖييات      تٴػييتدسٳّ 

ػذٓا٤ ٚخكا٥ل اؿٝا٠ يف ايػذٕٛ، مبا يف شيو َعيسٳٸ٫ت اٱؾيػاٍ، َئ أديٌ ٚنيع      املتعًك١ باي
 أغاؽ ٫ؽاش ايكطاضات با٫غتٓاز إىل أزي١.

 
 الفصل بني الفئات

 11ايكاعس٠ 

تٛنٳع ؾ٦ات ايػذٓا٤ املدتًؿ١ يف َ٪غػات كتًؿ١ أٚ أدعا٤ كتًؿ١ َٔ امل٪غػات َيع َطاعيا٠   
اب ايكا١ْْٝٛ ٫ستذاظِٖ َٚتطًبات َعاًَتِٗ. َٚٔ دٓػِٗ ٚعُطِٖ ٚغذٌ غٛابكِٗ ٚا٭غب

 أدٌ شيو:

ٜٴػذٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤، بكسض اٱَهإ، يف َ٪غػات كتًؿ١؛ ٚسيني تهيٕٛ ٖٓياى          )أ(
َ٪غػ١ تػتكبٌ اؾٓػني ع٢ً ايػٛا٤، ٜتشتٳٸِ إٔ ٜهٕٛ فُٛع ا٭َانٔ املدكٳٸك١ يًٓػا٤ 

ٝٶٸا؛  َٓؿك٬ّ نً
 اَنُني عٔ ايػذٓا٤ املساْني؛ٜٴؿكٌ ايػذٓا٤ غري احمل    )ب(
ٜٴؿكيٌ املػيذْٕٛٛ بػيبب ايييسٜٕٛ ٚغريٖيِ َئ املػييذْٛني ٭غيباب َسْٝي١ عيئ            )ز(

 املػذْٛني بػبب دطمي١ دٓا١ٝ٥؛
 ٜٴؿكٌ ا٭سساخ عٔ ايبايػني.     )ز(
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 أمانً االحتجاش
 12ايكاعس٠ 

ايٛاسس٠ َٓٗيا أنجيط    هٛظ إٔ ٜٛنع يف سٝجُا ٚدست ظْعاْات أٚ غطف ؾطز١ٜ يًّٓٛ، ٫    - 1
َٔ غذني ٚاسس ي٬ّٝ. ؾإشا سيسخ ٭غيباب اغيتجٓا١ٝ٥، نا٫نتعياظ امل٪قَٸيت، إٔ انيُططٳٸت اٱزاض٠       
ٜٴتؿياز٣ ٚنيع غيذٝٓني اثيٓني يف ظْعاْي١ أٚ          املطنع١ٜ يًػذٕٛ إىل اـطٚز عئ ٖيصٙ ايكاعيس٠، 

 غطؾ١ ؾطز١ٜ.

ٜٴدتياض       - 2 ٕٚ بعٓاٜي١ َئ سٝيح قيسضتِٗ     سٝجُا تٴػتدسٳّ املٗادع، هب إٔ ٜؿيػًٗا غيذٓا٤ 
ٌٳٸ ٖيي٪٤٫ ييي٬ّٝ ؼييت ضقابيي١ َػييتُط٠ ٥٬َُيي١     عًيي٢ ايتعاؾييط يف ٖييصٙ ايعييطٚف. ٚهييب إٔ ٜعيي

 يطبٝع١ امل٪غػ١.
 13ايكاعس٠ 

تٴٛؾَٸط ؾُٝع ايػطف املعسٳٸ٠ ٫غتدساّ ايػذٓا٤، ٫ٚ غُٝا سذيطات ايٓيّٛ يي٬ّٝ، مجٝيع املتطًَٸبيات      
ملٓاخٝيي١، ٚخكٛقييّا َيئ سٝييح سذييِ اهلييٛا٤  ايكييش١ٝ، َييع اؿييطم عًيي٢ َطاعييا٠ ايعييطٚف ا 

ٌٔٸ غذني ٚاٱنا٠٤ ٚايتسؾ١٦  ٚايت١ٜٛٗ. ٚاملػاس١ ايسْٝا املدكٳٸك١ يه

 14ايكاعس٠ 
ٟٔٸ َهإ ٜهٕٛ ع٢ً ايػذٓا٤ ؾٝ٘ إٔ ٜعٝؿٛا أٚ ٜعًُٛا:  يف أ

هييب إٔ تهييٕٛ ايٓٛاؾييص َيئ ا٫تٹٸػيياع عٝييح متهٹٸيئ ايػييذٓا٤ َيئ اغييتدساّ ايهيي٤ٛ         )أ(
ايكطا٠٤ ٚايعٌُ، ٚإٔ تهٕٛ َطنَٸب١ّ ع٢ً ميٛ ٜتيٝ  زخيٍٛ اهليٛا٤ ايٓكيٞ غيٛا٤       ايطبٝعٞ يف 

ّٵ ٫؛  ٚٴدست ت١ٜٛٗ قٓاع١ٝ َأ
هب إٔ تهٕٛ اٱنا٠٤ ايكٓاع١ٝ ناؾ١ّٝ يتُهني ايػذٓا٤ َئ ايكيطا٠٤ ٚايعُيٌ زٕٚ        )ب(

 إضٖام ْعطِٖ.
 

 15ايكاعس٠ 
ٌٔٸ غييذني َيئ قهييا٤ س     اداتيي٘ ايطبٝعٝيي١ عٓييس  هييب إٔ تهييٕٛ املييطاسٝض ناؾٝيي١ يييتُهني نيي

 ايهطٚض٠ ٚبكٛض٠ ْعٝؿ١ ٥٫ٚك١.
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 16ايكاعس٠ 
ٌٔٸ غييذني       هييب إٔ تتييٛؾَٸط َطاؾييل ا٫غييتشُاّ ٚا٫غتػيياٍ بايييسف عٝييح ٜهييٕٛ يف َكييسٚض نيي
ٝٹٸؿيي١ َييع ايطكييؼ، بايكييسض ايييصٟ   ِٳٸ أٚ ٜػتػييٌ، بسضديي١ سييطاض٠ َته َٚؿطٚنييّا عًٝيي٘ إٔ ٜػييتش

ٌٳٸ شييو عئ َيط٠        تتطًَٸب٘ ايكش١ ايعا١َ تبعّا يًؿكيٌ ٚاملٛقيع ا   ؾػيطايف يًُٓطكي١، عًي٢ أ٫َٸ ٜكي
 ٚاسس٠ يف ا٭غبٛع يف َٓار َعتسٍ.

 17ايكاعس٠ 
هب قٝا١ْ مجٝع أدعا٤ ايػذٔ اييت ٜرتزٳٸز عًٝٗا ايػذٓا٤ باْتعاّ، ٚاحملاؾعي١ عًي٢ ْعاؾتٗيا    

ٌٔٸ سني.  ايتا١َ يف ن

 
 اليعافة الػدصية

 18ايكاعس٠ 

عاؾتِٗ ايؿدك١ٝ، َٚٔ أدٌ شيو هيب إٔ  هب إٔ تٴؿطٳض ع٢ً ايػذٓا٤ ايعٓا١ٜ بٓ -1
 ٜٴٛؾَٸط هلِ املا٤ َٚا تتطًَٸب٘ ايكش١ ٚايٓعاؾ١ َٔ أزٚات.

بػٝيي١ متهييني ايػييذٓا٤ َيئ اؿؿيياظ عًيي٢ َعٗييط َٓاغييب ٜػيياعسِٖ عًيي٢ اسييرتاّ      -2
ٚٳٸز ايػذٔ بايتػ٬ٝٗت اي٬ظَي١ يًعٓاٜي١ بايؿيعط ٚاييصقٔ، ٚتتياح يًيصنٛض        شٚاتِٗ، ٜع

 إَها١ْٝ اؿ٬ق١ باْتعاّ.
 

 الجياب ولواشو الطسيس
 19ايكاعس٠ 

ٌٴٸ غذني ٫    - 1 ٚٳٸز مبذُٛعي١ ثٝياب َٓاغيب١       ن ٜٴيع ٜٴػُ  ي٘ باضتسا٤ ثٝاب٘ اـاق١ هيب إٔ 
ٟٔٸ سيياٍ إٔ تهييٕٛ ٖييصٙ ايجٝيياب َٗٝٓيي١ّ أٚ  يًُٓييار ٚناؾٝيي١ يًشؿيياظ عًيي٢ عاؾٝتيي٘. ٫ٚ هييٛظ يف أ

 ساطَٸ١ّ بايهطا١َ.

ٝٹٸيس٠. ٚهيب تبيسٌٜ       هب إٔ تهٕٛ مجٝع ايجٝاب ْعٝؿ١ّ     - 2 ٚإٔ وياؾغ عًٝٗيا يف سايي١ د
 ايجٝاب ايساخ١ًٝ ٚغػًٗا بايٛتري٠ ايهطٚض١ٜ يًشؿاظ ع٢ً ايكش١.
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ُٳ  يًػيذني بياـطٚز َئ ايػيذٔ يػيطض َيطخٳٸل بي٘،            - 3 ٜٴػ يف سا٫ت اغتجٓا١ٝ٥، سني 
 تػتًؿت ا٭ْعاض. ٜػُ  ي٘ باضتسا٤ ثٝاب٘ أٚ باضتسا٤ ثٝاب أخط٣ ٫

 

 21ايكاعس٠ 

ُٳ  يًػذٓا٤ باضتيسا٤ ثٝيابِٗ اـاقي١، تٴتٳٸديص ييس٣ زخيٛهلِ ايػيذٔ تطتٝبيات يهيُإ          سني ٜٴػ  
 ْعاؾتٗا ٚق٬سٝتٗا ي٬ضتسا٤.

 
 21ايكاعس٠ 

ٌٴٸ غذني، ٚؾكّا يًُعاٜري احمل١ًٝ أٚ ايٛط١ٝٓ، بػطٜط ؾطزٟ ٚيٛاظّ هلصا ايػطٜط ككٳٸك١  ٚٳٸز ن ٜٴع
ٜٴ        ٜٳٸاٖيا، ٚ شياَؾغ عًي٢ يٝاقتٗيا، ٚتٴػيتبسٳٍ يف َٛاعٝيس      يي٘ ٚناؾٝي١، تهيٕٛ ْعٝؿي١ّ ييس٣ تػيًُٝ٘ إ

 َتكاضب١ بايكسض ايصٟ وؿغ ْعاؾتٗا.

 
 الطعاو
 22ايكاعس٠ 

قُٝيي١  تييٛؾٹٸط إزاض٠ ايػييذٕٛ يهييٌ غييذني، يف ايػيياعات املعتيياز٠، ٚدبيي١ طعيياّ شات        - 1
ٝٹٸس٠ ايٓٛع١ٝ ٚسػ١ٓ اٱعساز  ٚايتكسِٜ. غصا١ٝ٥ ناؾ١ٝ يًشؿاظ ع٢ً قشت٘ ٚقٛاٙ، د

 ط يهٌ غذني إَها١ْٝ اؿكٍٛ ع٢ً َا٤ قا  يًؿطب نًَٸُا استاز إيٝ٘.تٴٛؾَٸ    - 2
 

 التنازيً السياضية
 23ايكاعس٠ 

ٌٔٸ ٜيّٛ       - 1 يهٌ غذني غري َػتدسٳّ يف عٌُ يف اهلٛا٤ ايطًل اؿلٴٸ يف غاع١ ع٢ً ا٭قٌ يف ني
 و.بصي مياضؽ ؾٝٗا ايتُاضٜٔ ايطٜان١ٝ املٓاغب١ يف اهلٛا٤ ايطًل، إشا مس  ايطكؼ

ٛٳؾَٸط تطب١ْٝ ضٜان١ٝ ٚتطؾٝٗٝي١، خي٬ٍ ايؿيرت٠ املدكٳٸكي١ يًتُياضٜٔ، يًػيذٓا٤ ا٭سيساخ            - 2 تٴ
ٜٴيٛؾَٸط هليِ، ؼكٝكيّا هليصا        ٚغريِٖ ممَٸٔ ٜػُ  هلِ بصيو عُطِٖ ٚٚنعِٗ ايكيشٞ. ٚهيب إٔ 

 ايػطض، املهإ ٚاملٓؿآت ٚاملعسٳٸات اي٬ظ١َ.
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 خدمات السعاية الصخية
 24ايكاعس٠ 

ٛيَٸ٢ ايسٚي١ َػ٪ٚي١ٝ تٛؾري ايطعاٜي١ ايكيش١ٝ يًػيذٓا٤. ٜٚٓبػيٞ إٔ وكيٌ ايػيذٓا٤       تت    - 1
ع٢ً ْؿؼ َػت٣ٛ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ املتاح يف اجملتُع، ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ هليِ اؿيلٴٸ يف اؿكيٍٛ    

 ع٢ً اـسَات ايكش١ٝ ايهطٚض١ٜ فَٸاّْا ٚزٕٚ متٝٝع ع٢ً أغاؽ ٚنعِٗ ايكاْْٛٞ.

ـيسَات ايكيش١ٝ َئ خي٬ٍ ع٬قي١ ٚثٝكي١ بياٱزاض٠ ايعاَي١ يًكيش١          ٜٓبػٞ إٔ تٴٓعَٸِ ا    - 2
ُٳٔ اغتُطاض١ٜ ايع٬ز ٚايطعا١ٜ، مبا يف شيو ؾُٝا ىلٴٸ ؾريٚؽ ْكيل   ايع١َُٝٛ ٚبططٜك١ ته

 يًُدسٹٸضات. املٓاع١ ايبؿط١ٜ ٚايػٴٸٌ ٚا٭َطاض امُلعس١ٜ ا٭خط٣، ٚنصيو ا٫ضتٗإ
 25ايكاعس٠ 

1 -      ٔ ٌٔٸ غيذ زا٥يط٠ ـيسَات ايطعاٜي١ ايكيش١ٝ َهًَٸؿي١ بتكٝيِٝ ايكيش١         هب إٔ ٜهٕٛ يف ني
ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ يًػيذٓا٤ ٚتععٜعٖيا ٚ ناٜتٗيا ٚؼػيٝٓٗا، َيع إٜي٤٬ اٖتُياّ خيام يًػيذٓا٤          
ايصٜٔ يسِٜٗ استٝادات إىل ضعا١ٜ قش١ٝ خاقي١ أٚ ٜعيإْٛ َئ َؿيانٌ قيش١ٝ تعيٛم إعياز٠        

 تأًِٖٝٗ.

ِٴٸ عيسزّا ناؾٝيّا    تتأيَٸـ زا٥ط٠ خسَات ايطعا١ٜ ايكشٝ    - 2 ١ َٔ ؾطٜل َتعسٹٸز ايتدكٴٸكات ٜهي
ِٴٸ َيا    ٖٳٸًني ايصٜٔ ٜعًُٕٛ باغتك٬ي١ٝ إنًٝٓٝه١ٝ تاَي١، ٚتهي ٜهؿيٞ َئ خبيييط٠     َٔ ا٭ؾطاز امل٪

ٌٔٸ غييذني خييسَات طبٝييب أغييٓإ    ؾييييٞ عًييِ ايٓؿييييؼ ٚايطييييب ايٓؿػييييٞ. ٚهييييب إٔ تٴتيياح يهيي
ٖٳٸٌ. ٪َ 
 26ايكاعس٠ 

ٗٴٸييس ًَؿييات طبٹٸٝيي١ ؾطزٜيي١ زقٝكيي١    تكييّٛ زا٥ييط٠ خييسَات    - 1 ايطعاٜيي١ ايكييش١ٝ بإعييساز ٚتع
ٜٴػيُ  ؾُٝيع ايػيذٓا٤ بيا٫طٹٸ٬ع عًي٢ ًَؿياتِٗ بٓيا٤ٶ عًي٢          ٚقسٳٸث١ ٚغطٔٸ١ٜ ؾُٝع ايػذٓا٤، ٚ

ٛٔٸض يططف ثايح ا٫طٹٸ٬ع ع٢ً ًَؿ٘ ايطبٹٸٞ.   طًبِٗ. ٚيًػذني إٔ ٜؿ
١ٜ ايكش١ٝ يف امل٪غػ١ املػتكبٹ١ً يس٣ ْكٌ ؼاٍ املًؿات ايطبٹٸ١ٝ إىل زا٥ط٠ خسَات ايطعا    - 2

 ايػذني ٚؼاط بايػطٔٸ١ٜ ايطبٹٸ١ٝ.

 27ايكاعس٠ 
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تٳهؿييٌ مجٝييع ايػييذٕٛ إَهاْٝيي١ اؿكييٍٛ ايؿييٛضٟ عًيي٢ ايطعاٜيي١ ايطبٝيي١ يف اؿييا٫ت           - 1
َٳٸييا ايػييذٓا٤ ايييصٜٔ تتطًَٸييب سييا٫تِٗ عٓاٜيي١ّ َتدكٹٸكيي١ أٚ دطاسيي١ ؾٝٓكًييٕٛ إىل        ايعادًيي١. أ

كي١ أٚ إىل َػتؿيؿٝات َسْٝي١. َٚئ ايٛاديب، سيني تتيٛؾَٸط يف ايػيذٔ زا٥يط٠          َ٪غػات َتدكٹٸ
ٚٳٸز٠ّ مبييا ٜهؿييٞ َيئ   خييسَات طبٹٸٝيي١ خاقيي١ بيي٘ تؿييتٌُ عًيي٢ َطاؾييل َػتؿييؿ٢، إٔ تهييٕٛ َييع

 املٛظؿني ٚاملعسات يتٛؾري خسَات ايع٬ز ٚايطعا١ٜ املٓاغب١ يًػذٓا٤ امُلشايني إيٝٗا.

١ٜ ايكش١ٝ املػ٪ٚيني اؽاش قطاضات إنًٝٓٝه١ٝ، ٫ٚ هيٛظ  ٫ هٛظ إ٫َٸ ٫ختكاقٝٞ ايطعا    - 2
 ملٛظؿٞ ايػذٕٛ غري ايطبٹٸٝني إيػا٤ تًو ايكطاضات ٫ٚ ػاًٖٗا.

 28ايكاعس٠ 
ٚٳٸز غذٕٛ ايٓػا٤ باملطاؾل اـاق١ ايهطٚض١ٜ يتٛؾري ايطعا١ٜ ٚايعي٬ز قبيٌ ايي٫ٛز٠ ٚبعيسٖا.      تٴع

     ٍ يف َػتؿيؿ٢ خياضز ايػيذٔ. ٚيف سايي١ ٫ٚز٠      ٚتٴتٳٸدص، سٝجُيا أَهئ، تطتٝبيات يي٫ٛز٠ ا٭طؿيا
ٌٕ زاخٌ ايػذٔ، ٫  ٜٴػذٳٸٌ شيو يف ؾٗاز٠ امل٬ٝز. طؿ

 29ايكاعس٠ 
ٜٴػييتٓس يف اؽيياش قييطاض بؿييإٔ ايػييُاح يًطؿييٌ بايبكييا٤ َييع أسييس ٚايسٜيي٘ يف ايػييذٔ إىل         - 1

تٴتٳٸديص  َكًش١ ايطؿٌ ايُؿه٢ً. ٚيف ساٍ ايػُاح ببكيا٤ ا٭طؿياٍ يف ايػيذٔ َيع أسيس ايٛاييسٜٔ،       
 ًٜٞ: تطتٝبات يتأَني َا

ٖٳٸًييٕٛ ٜييٛزع           )أ( َطاؾييل زاخًٝيي١ أٚ خاضدٝيي١ يطعاٜيي١ ا٭طؿيياٍ ٜكييّٛ عًٝٗييا أؾييدام َ٪
 ٜهْٕٛٛ ؼت ضعا١ٜ ٚايسِٜٗ؛ ا٭طؿاٍ ؾٝٗا عٓسَا ٫

خسَات ضعا١ٜ قيش١ٝ خاقي١ با٭طؿياٍ، مبيا يف شييو ايؿشيل ايكيشٞ عٓيس اييسخٍٛ              )ب(
 ٌ َتدكٹٸكني.ٚضقس منِٖٛ باغتُطاض َٔ قٹبٳ

َٳٌ ا٭طؿاٍ ايصٜٔ ٜطاؾكٕٛ أسس ٚايسِٜٗ يف ايػذٔ إط٬قّا نػذٓا٤.    - 2 ٜٴعا  ٫ 
 31ايكاعس٠ 

ٜكّٛ طبٝب، أٚ غريٙ َٔ اختكاقٝٞ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ املي٪ًٖني، بػيض ايٓعيط عئ تبعٝيتِٗ      
ئ يًطبٝب أٚ عسّ تبعٝتِٗ ي٘، مبكاب١ً نٌ غذني ٚايتشسخ إيٝ٘ ٚؾشك٘ يف أقطب ٚقيت ممهيي  
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بعييس زخٛييي٘ ايػذٔ أ٫ّٚ، ثِ نًُيا اقتهيييت ايهيييطٚض٠ بعيييس شييو. ٜٚيٛىل اٖتُياّ خيام مليا          
:ًٜٞ 

ؼسٜييييس ا٫ستٝادييييات َيييئ ايطعاٜيييي١ ايكشٝيييي١ ٚاؽيياش مجٝييييع ايتييسابري اي٬ظَيي١             )أ(
 يتكسِٜ ايع٬ز؛

ٟٔٸ غ٤ٛ َعا١ًَ قس ٜهٕٛ ايػذٓا٤ ايٛاؾسٕٚ قس تعطٳٸ    )ب( ٝٴٸٔ أ  ايػذٔ؛ نٛا ي٘ قبٌ زخٛهلِتب
ٟٔٸ ع٬َييات ع٢ً سييسٚخ تٛتٴٸط ْؿػٞ أٚ غريٙ بػبب ٚاقع١ ايػٳٸذٔ، مبا يف شييو،      )ز( ٝٴٸٔ أ تب

اؿكط، كاطط ا٫ْتشاض أٚ إٜصا٤ ايٓؿؼ ٚا٭عطاض ايٓاػي١ عئ ا٫ْكطياع     ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫
ٌٔٸ ٜٓاغيب َئ ايتيسابري ايؿطزٜي١ أٚ      َيا  عٔ تعاطٞ املدسٹٸضات أٚ ا٭ز١ٜٚ أٚ ايهشٛيٝات؛ ٚاؽاش ن

 ايع٬د١ٝ؛
َٴعس١ٜ، ايرتتٝيب يًعيعٍ اٱنًٝٓٝهيٞ ٚايعي٬ز          )ز( يف ساي١ ا٫ؾتباٙ بإقاب١ غذٓا٤ بأَطاض 

 امل٥٬ِ هل٪٤٫ ايػذٓا٤ خ٬ٍ ؾرت٠ ايعس٣ٚ؛
ايطٜانيي١ٝ ٚاملؿيياضن١ يف ا٭ْؿييط١   ايتُيياضٜٔ ٚمماضغيي١ يًعُييٌ ايػييذٓا٤ يٝاقيي١ ؼسٜييس     (ٕ)
 ط٣، سػب ا٫قتها٤.ا٭خ

 31ايكاعس٠ 
ٖٳٸًني، إَهاْٝيي١   تٴتيياح يًطبٝييب، ٚعٓييس ا٫قتهييا٤ يػييريٙ َيئ اختكاقييٝٞ ايطعاٜيي١ ايكييش١ٝ امليي٪
ٝٶٸا إىل مجٝع ايػذٓا٤ املطن٢، ٚمجٝع ايػذٓا٤ ايصٜٔ ٜؿهٕٛ َئ َؿيانٌ َتعًكي١     ايٛقٍٛ َٜٛ

    ْ ٜٴػيرتع٢ ا ٟٔٸ غيذني  تبياِٖٗ إيٝي٘ عًي٢ ٚدي٘     بايكش١ ايبس١ْٝ أٚ ايعك١ًٝ أٚ اٱقياب١ بيأش٣، ٚأ
 تا١َ. خام. ٚتٴذط٣ مجٝع ايؿشٛم ايطبٹٸ١ٝ يف غطٔٸ١ٜ

 32ايكاعس٠ 
ؼُهيِ ايع٬قي١َ بييني ايطبٝيب، أٚ غييريٙ َئ اختكاقيٝٞ ايطعاٜيي١ ايكيش١ٝ، ٚايػذٓييييا٤           - 1

 ًٜٞ: ْؿييؼ املباز٨ ا٭خ٬قٝيي١ ٚاملٗٓٝيي١ اييت تٓطبل ع٢ً املطن٢ يف اجملتُع، ٚخكٛقّا َا

ٚادب  نا١ٜ ايكيش١ ايبسْٝي١ ٚايعكًٝي١ يًػيذٓا٤ ٚٚقياٜتِٗ َئ ا٭َيطاض َٚعاؾتٗيا               )أ(
 ع٢ً أغؼ طبٹٸ١ٝ إنًٝٓٝه١ٝ ؾكل؛
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ٝٴٸييس باغييتك٬ي١ٝ ايػييذٓا٤ ايصاتٝيي١ ؾُٝييا ٜتعًييل بكييشتِٗ ٚاملٛاؾكيي١ املػييتٓري٠ ؾُٝييا     )ب( ايتك
 ىل ايع٬ق١ بني ايطبٝب ٚاملطٜض؛

مل ٜيي٪زٹٸ شيييو إىل خطييط سكٝكييٞ ٚٚؾييٝو ٜٗييسٹٸز   ٝيي١، َييااسييرتاّ غييطٔٸ١ٜ املعًَٛييات ايطبٹٸ    )ز(
 بإؿام ايهطض باملطٜض أٚ بػريٙ؛

اؿعط املطًل يًُؿاضن١، غٛا٤ بؿهٌ ؾاعٌ أٚ غري ؾاعٌ، يف أؾعاٍ قس تؿهٹٸٌ تعيصٜبّا أٚ       )ز(
    ٚ املٗٝٓي١، مبيا يف شييو ايتذياضب      غريٙ َٔ نطٚب املعاًَي١ أٚ ايعكٛبي١ ايكاغي١ٝ أٚ اي٬إْػيا١ْٝ أ

ايطبٹٸ١ٝ أٚ ايع١ًُٝ اييت قس تهطٴٸ بكش١ ايػذني، َجٌ إظاي١ خ٬ٜا أٚ أْػذ١ َٔ دػِ ايػذٓا٤ 
 أٚ ْعع أعها٥ِٗ.

)ز( َيئ ٖييصٙ ايكاعييس٠، هييٛظ ايػييُاح يًػييذٓا٤، بٓييا٤ٶ عًيي٢       1زٕٚ َػيياؽ بييايؿكط٠      - 2
نًٝٓٝهٝيي١  َييٛاؾكتِٗ اؿييطٳٸ٠ ٚاملػييتٓري٠ ٚٚؾكييّا يًكييإْٛ املٓطبييل، باملؿيياضن١ يف ايتذيياضب اٱ       

ٝٶٸا ؾا٥س٠ َباؾيط٠   ٚايبشٛخ ايكش١ٝ ا٭خط٣ املتاس١ يف اجملتُع، إشا نإ املتٛقع إٔ تؿٝسِٖ قش
 يصِٜٚٗ. أعها٤ َٚعترب٠، ٚبايتربٴٸع غ٬ٜا أٚ أْػذ١ َٔ دػُِٗ أٚ

 33ايكاعس٠ 
ٕٳٸ ايكشييييي١ ايبس    ْٝيي١ أٚ عًييي٢ ايطبٝييييب إٔ ٜكييسٹٸّ تكطٜييييطّا إىل َسٜييييط ايػذيييئ نًَٸُييا اضتييييأ٣ أ

ٟٔٸ ظيطف       ايعك١ًٝ يػذنٕي َا قس تهطٳٸضت أٚ غتتهطٳٸض َٔ دطٳٸا٤ اغيتُطاض غيذٓ٘ أٚ َئ ديطٳٸا٤ أ
 َٔ ظطٚف ايػذٔ.

 34ايكاعس٠ 
ٝٳٸٔ ٫ختكاقٝٞ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ أثٓا٤ ؾشل غذني يس٣ زخٛي٘ ايػذٔ أٚ أثٓا٤ تكسِٜ  إشا تب

ٟٔٸ ع٬َيات تعيصٜب ٚغيريٙ     َئ نيطٚب املعاًَي١ أٚ ايعكٛبي١      ايطعا١ٜ ايطبٹٸ١ٝ ي٘ ٫سكّا ٚديٛز أ
ايكاغ١ٝ أٚ اي٬إْػا١ْٝ أٚ امل١ٓٝٗ، ٚدب عًِٝٗ تٛثٝل ٖصٙ اؿيا٫ت ٚإبي٬ؽ ايػيًط١ ايطبٹٸٝي١ أٚ     
اٱزاضٜيي١ أٚ ايكهييا١ٝ٥ املدتكٳٸيي١ بٗييا. ٚتٴطبٳٸييل ايهييُاْات اٱدطا٥ٝيي١ ايكييشٝش١ َيئ أدييٌ عييسّ  

 ب ا٭ش٣.تعطٜض ايػذني أٚ ا٭ؾدام املطتبطني ب٘ ملداطط َٓعٛض٠ تػبٹٸ

 35ايكاعس٠ 
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ٜٛاظييب ايطبٝييب أٚ ٦ٖٝيي١ ايكييش١ ايعَُٛٝيي١ املدتكٳٸيي١ عًيي٢ إدييطا٤ ايتؿتييٝـ ٚتكييسِٜ     - 1
 املؿٛض٠ إىل َسٜط ايػذٔ ؾُٝا ٜتعًل مبا ًٜٞ:

ِٴٸ ايػصا٤ ْٚٛعٝت٘ ٚإعسازٙ ٚتكسمي٘؛      )أ(  ن
 َس٣ اتٹٸباع ايكٛاعس ايكش١ٝ ٚايٓعاؾ١ يف ايػذٔ ٚيس٣ ايػذٓا٤؛    )ب(
 ساي١ املطاؾل ايكش١ٝ ٚايتسؾ١٦ ٚاٱنا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ يف ايػذٔ؛    ()ز
 َس٣ ١َ٤٬َ ثٝاب ايػذٓا٤ ٚؾطؾِٗ ْٚعاؾتٗا؛     )ز(
ٝٴٸيييس َيييس٣     (ٕ)  مثٳٸييي١ ٜهييئ مل إشا ٚايطٜانييي١ ايبسْٝييي١ بايرتبٝييي١ املتعًكييي١ بايكٛاعيييس ايتك

 ْؿط١.ا٭ ٖصٙ ع٢ً قا٥ُٕٛ َتدكٹٸكٕٛ
َئ   1 ٜطز إيٝ٘ َئ َؿيٛض٠ ٚتكياضٜط ٚؾكيّا يًؿكيط٠      عتباض َاٜأخص َسٜط ايػذٔ يف ا٫    - 2

، ٜٚتٳٸديص خطيٛات ؾٛضٜي١ ٱعُياٍ اٯضا٤ ٚايتٛقيٝات املؿياض بٗيا يف        33ٖصٙ ايكاعيس٠ ٚايكاعيس٠   
َٳٸييا إشا مل تهيئ تًييو اٯضا٤ أٚ ايتٛقييٝات ٚاقعيي١ّ يف ْطييام اختكييام املييسٜط أٚ إشا       ايتكيياضٜط. أ

تكطٜييطّا بطأٜيي٘ ايؿدكييٞ، َؿييؿٛعّا بييآضا٤ أٚ تٛقييٝات    ٜتٳٸؿييل َعٗييا، ؾعًٝيي٘ إٔ ٜطؾييع ؾييٛضاّ   مل
 ايطبٝب املػ٪ٍٚ أٚ ١٦ٖٝ ايكش١ ايع١َُٝٛ املدتكٳٸ١، إىل غًط١ أع٢ً.

 
 الكيود واالىطباط واجلصاءات

 36ايكاعس٠ 
هييب اؿؿيياظ عًيي٢ ا٫ْهييباط ٚايٓعيياّ زٕٚ ػيياٚظ اؿييسٹٸ اييي٬ظّ َيئ ايكٝييٛز يهييُإ غيي١َ٬   

ٝٹٸس٠ا٫ستذاظ ٚتػٝري ؾ٪ٕٚ ايػذٔ   ايتٓعِٝ. بأَإ ٚؼكٝل سٝا٠ فتُع١ٝ د

 

 37ايكاعس٠ 
تهٕٛ ا٭َٛض ايتاي١ٝ َط١ّْٖٛ زَّٚا مبا تأشٕ ب٘ أسهياّ ايكيإْٛ أٚ ايًيٛا٥  ايتٓعُٝٝي١ يًػيًط١      

 اٱزاض١ٜ املدتكٳٸ١:

 ايػًٛى ايصٟ ٜؿهٹٸٌ كايؿ١ّ تأزٜب١ٝ؛      )أ(
 َسٳٸتٗا؛أْٛاع اؾعا٤ات ايتأزٜب١ٝ اييت هٛظ ؾطنٗا ٚ    )ب(
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 ايػًط١ املدتكٳٸ١ بتٛقٝع ٖصٙ ايعكٛبات؛    )ز(
ٟٴٸ ؾييهٌ َيئ أؾييهاٍ ايؿكييٌ غييري ايطييٛعٞ عيئ عُييّٛ ْييع٤٫ ايػييذٔ، َجييٌ اؿييبؼ          )ز( أ

ٝٳٸيس٠، غيٛا٤ نيإ شييو َئ       ا٫ْؿطازٟ ٚايععٍ ٚايتؿطٜل ٚٚسسات ايطعا١ٜ اـاق١ أٚ اٱقا١َ املك
اّ ٚا٭َٔ، مبا يف شييو إقيساض غٝاغيات ٚإديطا٤ات     باب ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ أٚ احملاؾع١ ع٢ً ايٓع

ٟٔٸ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايؿكٌ غري ايطٛعٞ أٚ  ضؾع٘. ؼهِ اغتدساّ َٚطادع١ تطبٝل أ
 

 38ايكاعس٠ 
1 -        ٓ عاعيات، أٚ   تٴؿذٳٸع إزاضات ايػذٕٛ ع٢ً ا٫غتعا١ْ، قسض املػتطاع، بآيٝيات َٓيع ْؿيٛب ايي

ٟٔٸ آيٝات بس١ًٜ أخط٣ يتػي١ٜٛ   ٓ ايٛغاط١، أٚ أ عاعيات َئ أديٌ ايٛقاٜي١ َئ ٚقيٛع املدايؿيات         ايي
 عاعات. ايتأزٜب١ٝ أٚ َٔ أدٌ تػ١ٜٛ ايٓ

ًٜييعّ َيئ تييسابري  تتٳٸدييص إزاض٠ ايػييذٔ سٝيياٍ نييٌ غييذني ىهييع أٚ خهييع يًؿكييٌ َييا      - 2
يًتدؿٝـ َٔ اٯثاض ايهاض٠ احملت١ًُ هلصا ايٓيٛع َئ اؿيبؼ عًٝي٘ ٚعًي٢ فتُعي٘ إثيط إطي٬م         

 غطاس٘ َٔ ايػذٔ.
 39عس٠ ايكا
ٟٴٸ غييذني إ٫َٸ ٚؾكييّا ٭سهيياّ ايكييإْٛ أٚ ايًييٛا٥  ايتٓعُٝٝيي١ املؿيياض إيٝٗييا يف           - 1 ٜٴعاَقييب أ  ٫

ٜٴعاَقيب غيذني      َٚباز٨ اٱْكاف ٚغ١َ٬ اٱدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ. ٫ٚ 37ايكاعس٠  هيٛظ أبيسّا إٔ 
 َطتني ع٢ً ْؿؼ ايؿعٌ أٚ املدايؿ١.

غب بني اؾعا٤ ايتأزٜبيٞ ٚاملدايؿي١ ايييت تػيتٛدب    ع٢ً إزاضات ايػذٕٛ إٔ تطاعٞ ايتٓا    - 2
 ؾطض شيو اؾعا٤، ٚعًٝٗا إٔ ؼتؿغ بػذ٬ت غ١ًُٝ ؾُٝع اؾعا٤ات ايتأزٜب١ٝ املؿطٚن١.

عًيي٢ إزاضات ايػييذٕٛ إٔ تٓعييط قبييٌ ؾييطض دييعا٤ات تأزٜبٝيي١ يف َييس٣ ٚنٝؿٝيي١ إغييٗاّ      - 3
 ٘ ٛٔٸٙ يف غًٛن٘ ٚيف اضتهابي املدايؿي١ أٚ ايؿعيٌ اييصٟ ٜػيتٛدب      َطض ايػذني ايعكًٞ أٚ إعاق١ من

ٟٔٸ غييًٛى ٜعتييرب ْتٝذيي١      اؾييعا٤ ايتأزٜبيييٞ. ٫ٚ هييٛظ ٱزاضات ايػييذٕٛ َعاقبيي١ غييذني عًيي٢ أ
 َباؾط٠ ملطض ايػذني ايعكًٞ أٚ إعاقت٘ ايص١ٖٝٓ.
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 41ايكاعس٠ 
ٟٴٸ غذني، يف خس١َ ايػذٔ، يف عٌُ ٜٓطٟٛ ع٢ً قؿ١ تأزٜب١ٝ.    - 1 ٜٴػتدسٳّ أ  ٫ هٛظ إٔ 

هٛظ تطبٝل ٖيصٙ ايكاعيس٠ عًي٢ ميٛ ٜعٝيل سػئ أزا٤ ْعيِ قا٥ُي١ عًي٢           َع شيو، ٫    - 2
ضٜان١ٝ قيسٳٸز٠،   اؿهِ ايصاتٞ، تٴٓاط يف إطاضٖا أْؿط١ أٚ َػ٪ٚيٝات ادتُاع١ٝ أٚ تجكٝؿ١ٝ أٚ

 ايع٬ز. ؼت إؾطاف اٱزاض٠، بػذٓا٤ َٓعَٸُني يف فُٛعات ٭غطاض
 

 41ايكاعس٠ 

ٟٔٸ ازٹٸعا٤ باضتهاب غذني ملدايؿ١ تػتٛدب ايتأزٜب، ٚع٢ً تٴبًَٸؼ ايػًط١ امل    - 1 دتكٳٸ١ ؾٛضّا بأ
ٕٵ ؼكٹٸل يف ا٭َط زٕٚ إبطا٤ ٫  َربٔٸض ي٘. تًو ايػًط١ أ

ٜٴُٓشيٕٛ           - 2 ٜٴبًَٸؼ ايػذٓا٤ زٕٚ إبطا٤ ٚبًػ١ ٜؿُْٗٛٗيا بطبٝعي١ ا٫تٗاَيات املٛدٳٸٗي١ إييِٝٗ ٚ
 .ٜهؿٞ َٔ ايٛقت ٚايتػ٬ٝٗت ٱعساز زؾاعِٗ َا
ٝٶٸا أٚ عئ ططٜيل املػياعس٠ ايكاْْٛٝي١ عٓيسَا          - 3 ٜٴػُ  يًػذٓا٤ بايسؾاع عٔ أْؿػِٗ ؾدك

تتطًَٸييب َكييًش١ ايعساييي١ شيييو، ٚخكٛقييّا يف اؿييا٫ت اييييت تتعًييل بييتِٗ تأزٜبٝيي١ خطييري٠.      
ٚ    ٚإشا ايتشييسخ بٗييا، ٚدييب إٔ  تعيصٳٸض عًيي٢ ايػييذٓا٤ ؾٗيِ ايًػيي١ املػييتدس١َ يف فًييؼ ايتأزٜيب أ

 ِ ؾؿٟٛ نـ٤ زٕٚ َكابٌ.ٜػاعسِٖ َرتد
 عًِٝٗ. تٴتاح يًػذٓا٤ ؾطق١ ٫يتُاؽ َطادع١ قها١ٝ٥ يًعكٛبات ايتأزٜب١ٝ املؿطٚن١    - 4
يف ساٍ قان١ُ غذني ع٢ً دطمي١ متجٹٸٌ إخ٫ّ٬ بايٓعاّ، ولٴٸ ي٘ اؿكٍٛ ع٢ً مجٝيع      - 5

٣ٚ اؾٓا٥ٝي١، مبيا يف   نُاْات َطاعا٠ ا٭قٍٛ اٱدطا١ٝ٥ ايكا١ْْٝٛ ايٛادب١ ايتطبٝل ع٢ً ايسعا
ّٕ زٕٚ قٝٛز.  شيو إَها١ْٝ ا٫غتعا١ْ مبشا

 42ايكاعس٠ 
تٴطبٳٸل ع٢ً مجٝع ايػذٓا٤ زٕٚ اغتجٓا٤ ايعطٚف املعٝؿ١ٝ ايعا١َ اييت تتٓاٚهليا ٖيصٙ ايكٛاعيس،    
مبا يف شييو ايؿيطٚط املتعًكي١ بايهي٤ٛ ٚايتٜٗٛي١ ٚزضدي١ اؿيطاض٠ ٚايكيطف ايكيشٞ ٚايتػصٜي١           

اـييطٚز إىل اهلييٛا٤ ايطًييل ٚمماضغيي١ ايطٜانيي١ ايبسْٝيي١ ٚايٓعاؾيي١        َٚٝيياٙ ايؿييطب ٚإَهاْٝيي١  
ٝٹٸع املهاْٞ  ايؿدكٞ. ايؿدك١ٝ ٚايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٚايكسض ايهايف َٔ اؿ
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 43ايكاعس٠ 
ٟٔٸ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ تكٌ ايكٝٛز أٚ اؾيعا٤ات ايتأزٜبٝي١ إىل سيسٹٸ ايتعيصٜب         - 1 ٫ هٛظ بأ

بي١ ايكاغي١ٝ أٚ اي٬إْػيا١ْٝ أٚ املٗٝٓي١. ٚتٴشَعيط املُاضغيات       أٚ غريٙ َٔ نطٚب املعا١ًَ أٚ ايعكٛ
 ايتاي١ٝ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم:

ُٳٸ٢؛          )أ(  اؿبؼ ا٫ْؿطازٟ إىل أدٌ غري َػ
ٛٳٸٍ؛      )ب(  اؿبؼ ا٫ْؿطازٟ املط
َٴها٠٤ زٕٚ اْكطاع؛       )ز(  سبؼ ايػذني يف ظْعا١ْ َع١ًُ أٚ 
 ايؿطب؛ َٝاٙ ٜكسٳٸّ يًػذني َٔ ايطعاّ أٚ ن١ُٝ َاايعكاب ايبسْٞ أٚ خؿض          )ز(
 .اؾُاعٞ ايعكاب        (ٕ)

 ٫ هٛظ أبسّا إٔ تٴػتدسٳّ أزٚات تكٝٝس اؿطٔٸ١ٜ نعكٛب١ تأزٜب١ٝ.       - 2
ُٳٸٔ اؾيعا٤ات ايتأزٜبٝي١ أٚ تيسابري ايتكٝٝيس َٓيعٳ ايػيذٓا٤ َئ ا٫تكياٍ             - 3 ٫ هٛظ إٔ تته

غبٌ ا٫تكياٍ ا٭غيطٟ إ٫َٸ يؿيرت٠ ظَٓٝي١ قيسٚز٠ ٚيف أنيٝل سيسٚز         بأغطِٖ. ٫ٚ هٛظ تكٝٝس
 ٫ظ١َ ؿؿغ ا٭َٔ ٚايٓعاّ.

 44ايكاعس٠ 
غياع١ أٚ أنجيط يف    22ٜؿري اؿبؼ ا٫ْؿطازٟ يف غٝام ٖصٙ ايكٛاعيس إىل سيبؼ ايػيذٓا٤ مليس٠     

ٛٳٸٍ إىل ايٝييّٛ زٕٚ غييبٌٝ ٱدييطا٤ اتكيياٍ شٟ َعٓيي٢ َييع ايػييري. ٜٚؿييري  اؿييبؼ ا٫ْؿييطازٟ املطيي
 َتتاي١ٝ. َّٜٛا عؿط اؿبؼ ا٫ْؿطازٟ ملس٠ تعٜس ع٢ً  ػ١

 45ايكاعس٠ 
ٜٴػتدسٳّ اؿبؼ ا٫ْؿطازٟ إ٫َٸ يف سا٫ت اغتجٓا١ٝ٥ ن٬ُش أخري ٚ٭قكط ؾرت٠ ممهٓي١      - 1  ٫

ٜٴؿيطض           ٜٚهٕٛ ضّٖٓا مبطادعي١ َػيتك١ً يًشايي١، ٚمبكتهي٢ تكيطٜ  َئ غيًط١ كتكي١. ٫ٚ 
 يف سل ايػذني.اغتٓازّا إىل اؿهِ ايكازض 

ٜٴشَعط ؾطض اؿبؼ ا٫ْؿطازٟ ع٢ً ايػذٓا٤ شٟٚ اٱعاقي١ ايعكًٝي١ أٚ ايبسْٝي١ إشا نيإ         - 2
َٔ ؾإٔ ٖصٙ ايتسابري إٔ ت٪زٟ إىل تؿاقِ سايتِٗ. ٜٚٓطبل سعط اغتدساّ اؿبؼ ا٫ْؿيطازٟ  
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 َعيياٜري ٚايتييسابري املُاثًيي١ عٓييسَا ٜتعًييل ا٭َييط بٓػييا٤ أٚ أطؿيياٍ، عًيي٢ ايٓشييٛ املؿيياض إيٝيي٘ يف   
 اؾٓا١ٝ٥. املتشس٠ ٚقٛاعسٖا يف فاٍ َٓع اؾطمي١ ٚايعساي١ ا٭َِ

 46ايكاعس٠ 
ٟٴٸ زٚض يف ؾطض ايتسابري ايتأزٜب١ٝ أٚ       - 1 غريٖا  هب أ٫َٸ ٜهٕٛ ملٛظؿٞ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ أ

ٝٹٸس٠. غري أْ٘ هب عًِٝٗ إٔ ٜٛييٛا اٖتُاَيّا خاقٶٸيا يكيش١ ايػيذٓا٤ اـا      نيعني  َٔ ايتسابري املك
ٟٔٸ ؾيهٌ َيئ أؾيهاٍ ايؿكييٌ غيري ايطييٛعٞ، ٚشيييو َئ خيي٬ٍ عيسٳٸ٠ غٴييبٌ َٓٗيا ظٜيياض٠ ٖيي٪٤٫        ٭
ٝٶٸييا ٚتكييسِٜ املػيياعس٠ ايطبٹٸٝيي١ ٚايعيي٬ز عًيي٢ مييٛ ؾييٛضٟ بٓييا٤ٶ عًيي٢ طًييب ٖيي٪٤٫    ايػييذٓا٤ َٜٛ

 ايػذٓا٤ أٚ طًب َٛظؿٞ ايػذٔ.

ٟٔٸ آثيياض غييًب١ٝ عًي٢ َييٛظؿٞ ايطعاٜي١ ايكييش١ٝ املػياضع١ إىل إبيي٬ؽ َيسٜط ايػييذٔ عي         - 2 ٔ أ
ٟٔٸ غيذني           ٝٹٸيس٠ عًي٢ ايكيش١ ايبسْٝي١ أٚ ايعكًٝي١ ٭ ؾعا٤ات تأزٜب١ٝ أٚ غريٖيا َئ ايتيسابري املك

تعسًٜٗا  ىهع هلصا ايٓٛع َٔ اؾعا٤ات أٚ ايتسابري، ٚإع٬ّ املسٜط إشا ٚدسٚا نطٚض٠ ٱْٗا٥ٗا أٚ
 ٭غباب تتعًل بايكش١ ايبس١ْٝ أٚ ايعك١ًٝ.

ٛٳٸٍ َٛظؿٛ     - 3 ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ق٬س١ٝ َطادع١ سا٫ت ايؿكٌ غري ايطٛعٞ يًػيذٓا٤  ى
ٚايتٛقيي١ٝ بإزخيياٍ تػييٝريات يهييُإ عييسّ إؾهييا٤ شيييو ايؿكييٌ إىل تؿيياقِ اؿاييي١ ايكييش١ٝ أٚ   

 اٱعاق١ ايعك١ًٝ أٚ ايبس١ْٝ يًػذني.
 

 أدوات التكييد
 47ايكاعس٠ 

٣ اييييت تهييٕٛ بطبٝعتٗييا  ٜٴشعييط اغييتدساّ ايػ٬غييٌ ٚا٭قييؿاز ٚأزٚات ايتكٝٝييس ا٭خييط      - 1
 ١َٓٝٗ أٚ َ٪مل١.

َٳٸا غيري شييو َئ أزٚات تكٝٝيس اؿطٔٸٜي١ ؾي٬ تٴػيتدسٳّ إ٫َٸ عٓيسَا هٝعٖيا ايكيإْٛ ٚيف               - 2 أ
 ايتاي١ٝ: ايعطٚف
نتسبري ي٬سرتاظ َٔ ٖطب ايػذني خ٬ٍ ْكً٘، ؾطٜط١ إٔ تٴَؿوَٸ سيني َجيٍٛ ايػيذني          )أ(

 أَاّ غًط١ قها١ٝ٥ أٚ إزاض١ٜ؛
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بأَط َٔ َسٜط ايػذٔ، إشا أخؿكت ايٛغا٥ٌ ا٭خط٣ يف نيب  مجياح ايػيذني ملٓعي٘ َئ          )ب(
إؿام ا٭ش٣ بٓؿػ٘ أٚ بػريٙ أٚ َٔ ايتػبٴٸب يف خػا٥ط َاز١ٜ؛ ٚع٢ً املسٜط يف َجٌ ٖصٙ اؿايي١  

ٖٳٸًني إىل شيو ؾٛضّا ٚإٔ ٜب ًٹٸؼ بي٘  إٔ ٜٓبٹٸ٘ ايطبٝب أٚ غريٙ َٔ اختكاقٝٞ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ امل٪
 ايػًط١ اٱزاض١ٜ ا٭ع٢ً.

 48ايكاعس٠ 
َيئ  2تٓطبييل املبيياز٨ ايتايٝيي١ إشا أدٝييع ؾييطض أزٚات تكٝٝييس اؿطٔٸٜيي١ ٚؾكييّا يًؿكييط٠         - 1

 :47 ايكاعس٠
٫ تٴؿييطض أزٚات تكٝٝييس اؿطٔٸٜيي١ إ٫َٸ إشا تعييصٳٸض اغييتدساّ ؾييهٌ أخييـ ٚطييأ٠ َيئ أؾييهاٍ        )أ(

ٝٳٸس٠؛ايػٝطط٠ يًتكسٹٸٟ بؿعاي١ٝ يًُداطط ايٓاؾ١٦ ع  ٔ اؿطن١ غري املك
ٜٴػيتدسٳّ َئ أغييايٝب ايتكٝٝيس إ٫َٸ أخييـ َيا        )ب( ٖيٛ نييطٚضٟ َٚتياح عًيي٢ ميٛ َعكييٍٛ     ٫ 

 ٚطبٝعتٗا؛ يًػٝطط٠ ع٢ً سطن١ ايػذني يف ن٤ٛ َػت٣ٛ املداطط ايكا١ُ٥
٫ تٴؿطٳض أزٚات تكٝٝس اؿطٔٸٜي١ إ٫َٸ يًؿيرت٠ اي٬ظَي١، ٚهيب ضؾعٗيا عئ ايػيذني بأغيطع             )ز(
ٝٳٸس٠. َا  ميهٔ بعس ظٚاٍ اـطط املتٛقَٸع َٔ اؿطن١ غري املك
٫ تٴػتدسّ أزٚات تكٝٝس اؿطٔٸٜي١ ايبتٳٸي١ َيع ايٓػيا٤ أثٓيا٤ املدياض ٚأثٓيا٤ ايي٫ٛز٠ ٚبعيس              - 2

 ايٛنع َباؾط٠.
 

 49ايكاعس٠ 
ٜٓبػييٞ ٱزاض٠ ايػييذٔ ايتُيياؽ اؿكييٍٛ عًيي٢ أغييايٝب يًػييٝطط٠ تٴػييين عيئ اؿاديي١ إىل ؾييطض 

 ٝس اؿطٔٸ١ٜ أٚ ؼسٴٸ َٔ ؾستٗا، ٚتٛؾري ايتسضٜب ع٢ً اغتدساّ تًو ا٭غايٝب.أزٚات تكٝ
 

 تفتيؼ الطجياء والصىاشيً
 51ايكاعس٠ 

هب إٔ تهٕٛ ايكٛاْني ٚايًٛا٥  ايتٓع١ُٝٝ اييت ؼهيِ إديطا٤ات تؿتيٝـ ايػيذٓا٤ ٚايعْياظٜٔ      
بإ املعياٜري ٚايكٛاعيس   َتٛاؾك١ّ َع ا٫يتعاَات اييت ٜؿطنٗا ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚإٔ تأخيص يف اؿػي  
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ٜٴذط٣ ايتؿتٝـ بططٜك١ ؼرتّ ايهطا١َ  ايسٚي١ٝ، َع َطاعا٠ نطٚض٠ نُإ ا٭َٔ يف ايػذٔ. ٚ
اٱْػييا١ْٝ املتأقٹٸيي١ً يًؿييدل اـانييع يًتؿتييٝـ ٚخكٛقييٝت٘، ؾهيي٬ّ عيئ َبيياز٨ ايتٓاغييب     

 ٚاملؿطٚع١ٝ ٚايهطٚض٠.

 51ايكاعس٠ 
ٜٴػييتدسٳّ ايتؿتييٝـ يًتشييطٴٸف بػييذني أٚ ؽٜٛؿيي٘    أٚ ايتطؿُٸييٌ زٕٚ زاع عًيي٢ خكٛقييٝت٘.  ٫ 

ٝٳٸييس ؾٝٗييا إدييطا٤ات ايتؿتييٝـ،   ٚؼييتؿغ إزاض٠ ايػييذٔ، ٭غييطاض املػييا٤ي١، بػييذ٬ت َٓاغييب١ تك
ٚخكٛقييّا إدييطا٤ات تؿتييٝـ اؾػييس ايعيياضٟ ٚتؿتييٝـ ػيياٜٚـ اؾػييِ ٚتؿتييٝـ ايعْاظٜيييئ،  

ٜٴػؿٹ ٟٴٸ ْتا٥ر   ط عٓٗا ايتؿتٝـ.ٚنصيو أغبيياب ٖصٙ اٱدطا٤ات، ٖٜٚٛات ايكا٥ُني عًٝٗا، ٚأ
 

 52ايكاعس٠ 
ٜٴًذأ إىل إدطا٤ات ايتؿتٝـ ا٫قتشاَٞ، مبا يف شييو تؿتيٝـ اؾػيس ايعياضٟ ٚتؿتيٝـ          - 1  ٫

ػاٜٚـ اؾػيِ، إ٫َٸ يف سيا٫ت ايهيطٚض٠ ايككي٣ٛ. ٚتٴؿيذٳٸع إزاضات ايػيذٕٛ عًي٢ ٚنيع بيسا٥ٌ          
ص إديطا٤ات ايتؿتيٝـ   َٓاغب١ يًتؿتٝـ ا٫قتشاَٞ ٚع٢ً اغتدساّ تًو ايبسا٥ٌ. ٚهب إٔ تٓؿَٸي 

ا٫قتشاَٞ يف َهإ تتٛؾَٸط ؾٝ٘ اـكٛق١ٝ، ٚإٔ ٜتٛىل ايكٝاّ بٗا َٛظؿٕٛ َسضٳٸبٕٛ َئ ْؿيؼ   
 دٓؼ ايػذني.

٫ ٜتيٛيَٸ٢ ايكٝياّ بيإدطا٤ات تؿتيٝـ ػيياٜٚـ اؾػيِ إ٫َٸ اختكاقيٝٛ ايطعاٜي١ ايكييش١ٝ            - 2
ٚٳٸٍ عٔ ضعاٜي  ٖٳٸًٕٛ خ٬ف أٚي٦و املػ٪ٚيني يف املكاّ ا٭ ١ ايػيذني، أٚ، نشيسٺٸ أزْي٢، َٛظؿيٕٛ     امل٪

َسضٳٸبٕٛ تسضٜبّا َٓاغبّا ع٢ً ٜس اختكاقٝني طبٹٸٝني طبكّا ملعاٜري ايٓعاؾي١ ايكيش١ٝ ٚايكيش١    
 ٚايػ١َ٬.
 53ايكاعس٠ 

ٜٴػُ  يًػذٓا٤ با٫طٹٸ٬ع ع٢ً ايٛثا٥ل شات ايك١ً باٱدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ اـاق١ بِٗ، أٚ ٜػيُ   
 ٝاظتٗييِ زٕٚ إٔ ٜهييٕٛ ٱزاض٠ ايػذييئ اؿلٴٸ يف ا٫ط٬ع عًٝٗا.هلِ با٫ستؿيياظ بٗييا ؾييٞ س
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 تصويد الطجياء باملعلومات وتكدميَه للػهاوى
 54ايكاعس٠ 

ُٳٸا ًٜٞ: ٚٳٸز نٌ غذني ؾٛض زخٛي٘ ايػذٔ مبعًَٛات َهتٛب١ ع  ٜع

 قإْٛ ايػذٔ ٚايًٛا٥  ايتٓع١ُٝٝ ايػاض١ٜ يف ايػذٔ؛      )أ(
يططا٥ل املأشٕٚ بٗا يطًب املعًَٛات ٚاؿكٍٛ ع٢ً َؿيٛض٠ قاْْٛٝيييي١،   سكٛق٘، َٚٓٗا ا    )ب(

مبييا ؾييييٞ شيييو َيئ خيييي٬ٍ بطاَيييير املػاعييييس٠ ايكاْْٛٝيييي١، ٚإدييييطا٤ات تكسٜييييِ ايطًبييات أٚ     
 ايؿها٣ٚ؛
 ٚادبات٘، مبا يف شيو اؾعا٤ات ايتأزٜب١ٝ ايػاض١ٜ؛    )ز(
 ايػذني َٔ تهٝٝـ ْؿػ٘ َع اؿٝا٠ يف ايػذٔ.مجٝع املػا٥ٌ ا٭خط٣ اي٬ظ١َ يتُهني      )ز(

 

 55ايكاعس٠ 
بأؾيٝٔع ايًػيات اغيتعُا٫ّ ٚؾكيّا ٫ستٝاديات       54تٴتاح املعًَٛيات املؿياض إيٝٗيا يف ايكاعيس٠         - 1

ٜٶٸييا َيئ ٖييصٙ ايًػييات، ؾٝٓبػييٞ َػيياعست٘ برتمجيي١    ْييع٤٫ ايػييذٔ. ٚإشا نييإ ايػييذني ٫  ٜؿٗييِ أ
ٜٶٸا.  املعًَٛات ؾؿٛ

2 -     ٕ ٜٶٸا. ٜٚٓبػييٞ إٔ تٴكييسٳٸّ   إشا نيا ٝٶٸييا ٚدييب إٔ تٴتًيي٢ عًٝي٘ ٖييصٙ املعًَٛييات ؾييؿٛ ايػييذني ُأَ
ٝٳٸ١ بططٜك١ ١ُ٥٬َ تًبٹٸٞ استٝاداتِٗ.  املعًَٛات إىل ايػذٓا٤ شٟٚ اٱعاقات اؿػ

 ايػذٔ. تٳعطض إزاض٠ ايػذٔ بؿهٌ باضظ ًَدٳٸكات هلصٙ املعًَٛات يف ا٭َانٔ املؿرتن١ يف    - 3
 

 56ايكاعس٠ 
ٟٔٸ ٜيّٛ بطًبيات أٚ ؾيها٣ٚ إىل َيسٜط ايػيذٔ أٚ إىل            - 1 ٌٔٸ غذني ؾطقي١ ايتكيسٴٸّ يف أ تٴتاح يه

ٛٳٸض بتُجًٝ٘.  املٛظـ املؿ

تٴتيياح يًػييذٓا٤ إَهاْٝيي١ تكييسِٜ طًبييات أٚ ؾييها٣ٚ إىل َؿييتٹٸـ ايػييذٕٛ خيي٬ٍ دٛيتيي٘       - 2
ٟٔٸ َٛظـ آخيط َهًَٸيـ    ايتؿتٝؿ١ٝ يف ايػذٔ. ٚتٴتاح يًػذني ؾطق١ ايتشسخ َع املؿتٹٸـ أٚ َع أ

 بايتؿتٝـ عطٔٸ١ٜ ٚبػطٔٸ١ٜ تا١َ زٕٚ سهٛض َسٜط ايػذٔ أٚ غريٙ َٔ َٛظؿٝ٘.
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ٌٔٸ غييذني بتكييسِٜ طًييب أٚ ؾييه٣ٛ ؾُٝييا ٜتعًييل مبعاًَتيي٘، زٕٚ ضقابيي١ عًيي٢     - 3 ٜٴػييُ  يهيي
ؾش٣ٛ شيو، إىل اٱزاض٠ املطنع١ٜ يًػذٕٛ أٚ ايػًط١ ايكها١ٝ٥ أٚ إىل ايػًطات ا٭خط٣ املدتكٳٸي١،  

ٛٳٸييييييييييي١ قيييييييييي٬س١ٝ املطادعيييييييييي١ أٚ   ايتكييييييييييشٝ . مبييييييييييا يف شيييييييييييو اؾٗييييييييييات املد
َئ ٖيصٙ ايكاعيس٠ عًي٢ قياَٞ ايػيذني.        3إىل  1تٓػشب اؿكٛم ايٛاضز٠ يف ايؿكطات     - 4

ٚيف اؿا٫ت اييت ٜتعصٳٸض ؾٝٗا ع٢ً ايػذني أٚ قاَٝ٘ مماضغ١ ٖصٙ اؿكٛم، هيٛظ ٭سيس أؾيطاز    
ًٹ َٴ ٟٔٸ ؾدل آخط   ِ بايكه١ٝ ايكٝاّ بصيو.أغط٠ ايػذني أٚ ٭

 
 57ايكاعس٠ 

ٜٴذاب عٓ٘ زٕٚ إبطيا٤. ٚيف سايي١ ضؾيض ايطًيب         - 1 ٌٴٸ طًب أٚ ؾه٣ٛ ع٢ً ايؿٛض، ٚ ٜٴعاَير ن
زاعٞ ي٘، ول يًؿانٞ عطض شيو ع٢ً غيًط١ قهيا١ٝ٥ أٚ غيًط١     أٚ ايؿه٣ٛ أٚ ٚقٛع تأخٴٸط ٫

 أخط٣.

ايؿها٣ٚ بأَيإ، ٚبططٜكي١ غيطٔٸ١ٜ إشا    تٴٛنٳع نُاْات تهؿٌ يًػذٓا٤ تكسِٜ ايطًبات أٚ     - 2
ٟٴٸ ؾدل آخيط َؿياض إيٝي٘ يف ايؿكيط٠     ٟٴٸ غذني أٚ أ  4 طًب ايؿانٞ شيو. ٫ٚ هٛظ إٔ ٜتعطٳٸض أ

ٟٕٸ َٔ كاطط ا٫ْتكاّ أٚ 56َٔ ايكاعس٠  ايتدٜٛـ أٚ غري شيو َٔ ايعٛاقب ايػًب١ٝ ْتٝذي١   ٭
 يتكسمي٘ يطًب أٚ ؾه٣ٛ.

ٚ تٴعاَير ازعا٤ات ايتعصٜب     - 3 اي٬إْػيا١ْٝ   أٚ غريٙ َٔ نطٚب املعا١ًَ أٚ ايعكٛب١ ايكاغي١ٝ أ
أٚ امل١ٓٝٗ ع٢ً ايؿٛض ٚتؿهٞ إىل ؼكٝل ؾٛضٟ سٝازٟ ػطٜ٘ غًط١ ٚط١ٝٓ َػتك١ً مبكته٢ 

 .71َٔ ايكاعس٠  2 ٚ 1ايؿكطتني 
 

 االتصال بالعامل اخلازجي
 58ايكاعس٠ 

ُٳ  يًػذٓا٤، يف ظٌ ايطقاب١ ايهطٚض١ٜ، با٫ت    - 1 كاٍ بأغطتِٗ ٚأقيسقا٥ِٗ عًي٢ ؾيرتات    ٜٴػ
 َٓتع١ُ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
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باملطاغييي١ً نتابييي١ّ، ٚسٝجُيييا ٜهيييٕٛ َتاسيييّا، باغيييتدساّ ٚغيييا٥ٌ ا٫تكييياٍ ٚايٛغيييا٥ٌ           )أ(
 اٱيهرت١ْٝٚ ٚايطق١ُٝ ٚغريٖا؛

 باغتكباٍ ايعٜاضات.    )ب(
ٜٴطبٳٸييل ٖييصا اؿييل زٕٚ متٝٝييع     - 2 ُٳ  بايعٜيياضات ايعٚدٝيي١،  ٜٴػيي ، ٚتٴتيياح يًػييذٝٓات سٝجُييا 

إَها١ْٝ مماضغي١ ٖيصا اؿيل عًي٢ قيسّ املػياٚا٠ َيع ايطدياٍ. ٚتٴٛنيع إديطا٤ات ٚتٴيٛؾَٸط أَيانٔ             
يهُإ إتاسي١ ؾطقي١ عازيي١ َٚتػيا١ٜٚ ي٬ْتؿياع َئ ٖيصا اؿيل، َيع إٜي٤٬ ايعٓاٜي١ ايٛادبي١             

 يًشؿاظ ع٢ً ايػ١َ٬ ٚقٕٛ ايهطا١َ.
 

 59ايكاعس٠ 
٢ غييذٕٛ قطٜبيي١ َيئ َٓيياظهلِ أٚ أَييانٔ إعيياز٠ تأًٖٝييِٗ   ٜييٛظٳٸع ايػييذٓا٤، قييسض املػييتطاع، عًيي  

ٝٶٸا.  ادتُاع
 

 61ايكاعس٠ 
ٜهٕٛ قبٍٛ زخٍٛ ايعا٥طٜٔ إىل َطؾل ايػذٔ ضّٖٓا مبٛاؾكتِٗ ع٢ً اـهٛع يًتؿتٝـ.     - 1

ٟٔٸ ٚقت، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ولٴٸ ٱزاض٠ ايػذٔ َٓع٘ َٔ ايسخٍٛ.  ٚيًعا٥ط إٔ ٜػشب َٛاؾكت٘ يف أ

َٴٗٝٓي١ّ ٚهيب إٔ ؽهيع ملبياز٨     ٫ هٛظ أ    - 2 ٕ تهٕٛ إدطا٤ات تؿتٝـ ايعا٥طٜٔ ٚزخٛهلِ 
ٝٳٸٓيي١ يف ايكٛاعييس  ٓٴٸييب 52إىل  55تييٛؾٹٸط عًيي٢ أنييعـ تكييسٜط نييطٚب اؿُاٜيي١ املب . ٜٚٓبػييٞ ػ

 تؿتٝـ ػاٜٚـ اؾػِ ٚعسّ إخهاع ا٭طؿاٍ ي٘.
 

 61ايكاعس٠ 
يهٞ ٜيعٚضِٖ قياّ َئ اختٝياضِٖ     تٴتاح يًػذٓا٤ ايؿطق١ ٚايٛقت ٚايتػ٬ٝٗت امل١ُ٥٬     - 1

ضقابي١   تٓكٴٸيت ٫ٚ  أٚ َكسٹٸّ يًُػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ٜتهًَٸُٕٛ َعي٘ ٜٚػتؿيريْٚ٘، زٚمنيا إبطيا٤ ٫ٚ    
ٟٔٸ َػأي١ قا١ْْٝٛ ٚؾكّا يًكإْٛ ايساخًٞ ايػياضٟ. ٚهيٛظ إٔ ػيطٟ ٖيصٙ      ٚبػطٔٸ١ٜ تا١َ، بؿإٔ أ

 َِٓٗ.ا٫غتؿاضات ؼت أبكاض َٛظؿٞ ايػذٔ، ٚيهٔ يٝؼ ع٢ً َػُٕع 

ٜتشسٳٸخ ؾٝٗا ايػذٓا٤ ايًػ١ احمل١ًٝ، تٝػٹٸط إزاض٠ ايػذٔ غٴيبٌ اؿكيٍٛ    يف اؿا٫ت اييت ٫    - 2
 ع٢ً خسَات َرتدِ ؾؿٟٛ نـ٤ َػتكٌ.
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 ٜٓبػٞ إٔ تتاح يًػذٓا٤ غٴبٌ اؿكٍٛ ع٢ً َػاعس٠ قا١ْْٝٛ ؾعٳٸاي١.    - 3
 

 62ايكاعس٠ 
َعكي٫ّٛ َئ ايتػي٬ٝٗت ي٬تكياٍ بياملُجٹٸًني       ٜٴُٓ  ايػيذٓا٤ َئ ايطعاٜيا ا٭داْيب قيسضاّ         - 1

 ايسبًَٛاغٝني ٚايكٓكًٝني يًسٚي١ اييت ٜٓتُٕٛ إيٝٗا.

2 -     ٚ قٓكيًٕٝٛ يف   ٜٴُٓ  ايػذٓا٤ ايصٜٔ ِٖ َٔ ضعاٜا زٍٚ يٝؼ هلا ممجٹٸًٕٛ زبًَٛاغيٕٝٛ أ
ًسٚيي١  ايبًس، ٚاي٬د٦ٕٛ ٚعيسميٛ اؾٓػي١ٝ، تػي٬ٝٗت مماثًي١ ي٬تكياٍ باملُجٹٸيٌ ايسبًَٛاغيٞ ي       

ٜٳٸي١ غيًط١ ٚطٓٝي١ أٚ زٚيٝي١ تهيٕٛ َُٗتٗيا  ناٜي١ َجيٌ ٖي٪٤٫           املهًَٸؿ١ بطعا١ٜ َكاؿِٗ أٚ بأ
 ا٭ؾدام.

 

 63ايكاعس٠ 
تتاح يًػذٓا٤ َٛاق١ً ا٫طٹٸ٬ع باْتعاّ ع٢ً فيط٣ ا٭سيساخ شات ا٭ُٖٝي١ عئ ططٜيل قيطا٠٤       

ٚ ايكشـ اي١َٝٛٝ أٚ ايسٚض١ٜ أٚ املٓؿٛضات اـاق١ اييت تكسضٖا َ٪غٳٸػ١  با٫غيتُاع   ايػيذٕٛ أ
ٟٔٸ ٚغ١ًٝ مماث١ً تػُ  بٗا إزاض٠ ايػذٔ أٚ تهٕٛ خانيع١ّ   إىل بطاَر إشاع١ٝ أٚ قانطات، أٚ بأ

 ٱؾطاؾٗا.

 ايهتب
 

 64ايكاعس٠ 

ِٴٸ قسضّا ٚاؾّٝا َئ ايهتيب ايرتؾٝٗٝي١     ٚٳٸز نٌ غذٔ مبهتب١ ككٳٸك١ ملدتًـ ؾ٦ات ايػذٓا٤ ته ٜٴع
ٜٴؿذٳٸع ا  يػذٓا٤ ع٢ً اٱؾاز٠ َٓٗا إىل أبعس سسٺٸ ممهٔ.ٚايتجكٝؿ١ٝ ع٢ً ايػٛا٤. ٚ

 

 الديً
 65ايكاعس٠ 

ٝٳٸٔ أٚ              - 1 ِٴٸ عيسزّا ناؾٝيّا َئ ايػيذٓا٤ اييصٜٔ ٜعتٓكيٕٛ ْؿيؼ اييسٜٔ، ٜعي إشا نإ ايػذٔ ٜه
ُٳٸ١. ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتعٝني يًعُيٌ بيسٚاّ ناَيٌ     ٖٳٸٌ هلصٙ املٗ ُٳس ممجٹٸٌ هلصا ايسٜٔ َ٪ ٜٴعت

 ٓا٤ ٜربٔٸض شيو ٚناْت ايعطٚف تػُ  ب٘.إشا نإ عسز ايػذ
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ُٳييس ٚؾكييّا يًؿكييط٠     - 2 ٝٳٸٔ أٚ امُلعت ٖٳٸييٌ املعيي ٜٴكييِٝ  1ٜٴػييُ  يًُُجٹٸييٌ امل٪ َيئ ٖييصٙ ايكاعييس٠ إٔ 
ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ باْتعاّ ٚإٔ ٜكّٛ، نًَٸُا نإ شيو َٓاغبّا، بعٜياضات خاقٳٸي١ٺ يًػيذٓا٤ َئ أٖيٌ      

 زٜٓ٘ ضعا١ّٜ هلِ.
ٟٴٸ     - 3 ٜٴشطّ أ ٜٴشيرتّ ضأٟ       ٫  ٟٔٸ زٜئ. ٚيف َكابيٌ شييو،  ٖٳٸيٌ ٭ غذني َٔ ا٫تكاٍ باملُجٹٸيٌ امل٪

ٟٔٸ ممجٹٸٌ زٜين بعٜاض٠ ي٘. ٝٶٸا إشا اعرتض ع٢ً قٝاّ أ  ايػذني نً
 66ايكاعس٠ 

ٝٶٸيا، بيأزا٤ ؾيطٚض سٝاتي٘ ايسٜٓٝي١ عهيييٛض        ٜٴػُ  يهٌ غذني، بكسض َا ٜهٕٛ شيو ممهّٓا عًُ
ئ، ٚعٝيياظ٠ نتييب ايؿعا٥يييط ٚايرتبٝييي١ ايسٜٓٝي١ ايييت تأخيص بٗيا       ايكًييٛات املكاَيي١ ؾييٞ ايػذي

 طا٥ؿت٘.
 

 حفغ متاع الطجياء
 67ايكاعس٠ 

تػُ  ايًٛا٥  ايتٓع١ُٝٝ يف ايػذٔ يًػذني با٫ستؿاظ مبا وٌُ َئ ْكيٛز أٚ    سني ٫    - 1
يي٘  أؾٝا٤ مث١ٓٝ أٚ ثٝياب أٚ غيري شييو َئ َتاعي٘، ٜٛنيع شييو نًي٘ يف سيطظ أَيني ييس٣ زخٛ           

ايػذٔ. ٜٚٛنع نؿـ بٗصا املتاع ٜٛقٹٸع٘ ايػذني، ٚتٴتٳٸدص ايتسابري اي٬ظ١َ يًُشاؾع١ ع٢ً ٖيصٙ  
ٝٹٸس٠.  ا٭ؾٝا٤ يف ساي١ د

ُٹ  يي٘    يس٣ إطي٬م غيطاح ايػيذني، تٴعياز إيٝي٘ ٖيصٙ ايٓكيٛز ٚاؿيٛا٥ر، باغيتجٓا٤ َيا              - 2 غٴي
ت املكتهيٝات ايكيش١ٝ إىل   زعي  أضغً٘ إىل خياضز ايػيذٔ َئ َتياع أٚ َيا      بإْؿاق٘ َٔ َاٍ أٚ َا

 إت٬ؾ٘ َٔ ثٝاب. ٜٚٛقٹٸع ايػذني ع٢ً إٜكاٍ بايٓكٛز ٚاؿٛا٥ر اييت أعٝست إيٝ٘.
ٜٳٸيي١ ْكييٛز أٚ سييٛا٥ر تطغييٌ إىل ايػييذني َيئ خيياضز      - 3 تٴطبٳٸييل ٖييصٙ املعاًَيي١ ْؿػييٗا عًيي٢ أ

 ايػذٔ.
ٜٳٸ١ عكاقري أٚ أز١ٜٚ، ٜ    - 4 بتٴٸ ايطبٝب أٚ غيريٙ  إشا نإ ايػذني، يس٣ زخٛي٘ ايػذٔ، وٌُ أ

ٖٳٸًني يف ٚد٘ اغتعُاهلا.  َٔ اختكاقٝٞ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ امل٪
 

 اإلخطازات
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 68ايكاعس٠ 

ٟٔٸ ؾدل آخط ٜعتربٙ ٚاغط١ اتكاٍ، ع٢ً ايؿيٛض بػيذٓ٘    ٌٔٸ غذني اؿل يف إب٬ؽ أغطت٘، أٚ أ يه
ب متهٝٓ٘ أٚ ْكً٘ إىل َ٪غػ١ أخط٣ ٚمبا قس ًٜشل ب٘ َٔ ا٭َطاض أٚ اٱقابات اـطري٠، ٚه

َيئ شيييو ٚتعٜٚييسٙ مبييا وتاديي٘ َيئ ٚغييا٥ٌ هلييصا ايػييطض. ٚىهييع اٱؾكيياح عيئ َعًَٛييات   
 ايػذٓا٤ ايؿدك١ٝ يًتؿطٜعات احمل١ًٝ.

 69ايكاعس٠ 
ايؿدل ايصٟ  يف ساي١ ٚؾا٠ ايػذني، ٜبازض َسٜط ايػذٔ ؾٛضّا إىل إب٬ؽ أقطب أقطبا٤ ايػذني أٚ

ٚ   طًب ا٫تكاٍ ب٘ يف سا٫ت ايطٛاض٨. ٚإشا ؿيل   تعيطٳٸض ٱقياب١ أٚ    بايػيذني َيطض خطيري أ
ْٴكٌ إىل َ٪غػ١ قش١ٝ، ٜبًٹٸؼ املسٜط ا٭ؾدام ايصٜٔ سسٳٸزِٖ ايػذني يتًكٹٸٞ بٝاْات٘ ايكيش١ٝ.  
ٟٴٸ طًب قطٜ  َٔ ايػذني بعسّ إب٬ؽ ظٚد٘ أٚ أقطب أقطبا٥٘ مبطن٘ أٚ إقابت٘. ٜٴشرتٳّ أ ٚ 

 

 71ايكاعس٠ 
ٟٴٸ ؾدل آخط ُٜٗ٘ ؾيأْ٘   تٴدطٹط إزاض٠ُ ايػذٔ ايػذنيٳ ؾٛضّا إشا أقٝب أسس أقاضب٘ املكطٳٸبني أٚ أ

مبطض خطري أٚ تٛؾٹٸٞ. ٜٚٓبػٞ ايػُاح يًػذني، نًَٸُا مسشت ايعطٚف بيصيو، باييصٖاب ؼيت    
ايؿدل إشا ناْت سايت٘ ايكش١ٝ سطدي١ّ أٚ ؿهيٛض    اؿطاغ١ أٚ ٚسسٙ يعٝاز٠ شيو ايكطٜب أٚ

 دٓاظت٘ يف ساي١ ايٛؾا٠.
 

 التخكيكات
 71ايكاعس٠ 

ٟٔٸ سيا٫ت ٚؾيا٠ أٚ اختؿيا٤ أٚ إقياب١ خطيري٠ أثٓيا٤             - 1 ٜبًٹٸؼ َسٜط ايػذٔ زٕٚ إبطيا٤ عئ أ
ا٫ستذاظ، بػضٔٸ ايٓعط عئ بيس٤ ؼكٝيل زاخًيٞ بؿيأْٗا، إىل غيًط١ قهيا١ٝ٥ أٚ غيًط١ أخيط٣          
كتكٳٸ١ تهيٕٛ َػيتكًَٸ١ّ عئ إزاض٠ ايػيذٔ َٚهًَٸؿي١ّ بيإدطا٤ ؼكٝيل غيطٜع ٚسٝيازٟ ٚؾعٳٸياٍ يف           

ت ٖييصٙ اؿييا٫ت ٚأغييبابٗا. ٚعًيي٢ إزاض٠ ايػييذٔ إٔ تتعييإٚ عًيي٢ مييٛ ناَييٌ َييع ٖييصٙ    ٬َبػييا
 ايػًط١، ٚإٔ تهُٔ اؿؿاظ ع٢ً مجٝع ا٭زي١.
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َٔ ٖصٙ ايكاعس٠ بٓؿؼ ايهٝؿٝي١ نًَٸُيا تيٛاؾطت     1تٓطبل ا٫يتعاَات ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠     - 2
ٕٳٸ ع٬ُّ َٔ أعُاٍ ايتعصٜب أٚ غريٙ َٔ نطٚب املعا١ًَ أٚ ايعكٛبي١   أغباب َعكٛي١ ي٬عتكاز بأ

    ٚ عييسّ تًكٹٸييٞ  ايكاغي١ٝ أٚ اي٬إْػييا١ْٝ أٚ املٗٝٓي١ اضتٴهييب يف ايػييذٔ، بكيطف ايٓعييط عيئ تًكٹٸيٞ أ
 ؾه٣ٛ ضمس١ٝ بؿأْ٘.

ٕٳٸ أسس ا٭ؾعاٍ املؿاض إيٝٗا يف ايؿكيط٠      - 3 سٝجُا تٛؾَٸطت أغباب َعكٛي١ تسعٛ إىل ا٫عتكاز بأ
تٳٸدص خطٛات ؾٛض١ٜ يهيُإ عيسّ َؿياضن١ ا٭ؾيدام اييصٜٔ      َٔ ٖصٙ ايكاعس٠ قس اضتٴهب، تٴ 2

    ٚ ايهييش١ٝ أٚ أغييط٠   ٜٴشتُييٌ تييٛضٴٸطِٗ يف شيييو ايؿعييٌ يف ايتشكٝييل ٚعييسّ اتكيياهلِ بايؿييٗٛز أ
 ايهش١ٝ.

 

 72ايكاعس٠ 
َٹيٌ إزاض٠ ايػيذٔ دجُييإ ايػيذني املتيٛؾ٢ بيياسرتاّ ٚمبيا ٜكيٕٛ ايهطاَيي١. ٜٚٓبػيٞ تػييًِٝ         تٴعا

أقطب ٚقت َعكٍٛ، عًي٢ أ٫َٸ ٜتيأخٳٸط شييو عئ ٚقيت ا٫ْتٗيا٤ َئ        دجُاْ٘ إىل أقطب أقطبا٥٘ يف 
ايتشكٝل ع٢ً أقك٢ تكسٜط. ٚتٝػٹٸيط إزاض٠ ايػيذٔ إديطا٤ َطاغيِ زؾئ ٚؾيل ايؿيعا٥ط املٓاغيب١         

  ٚ ٟٴٸ ططف َػ٪ٍٚ آخط ٜطغب يف تيٛيٹٸٞ شييو أ ٜػيتطٝع   املتٳٸبع١ يف ثكاؾ١ املتٛؾ٢ إشا مل ٜٛدس أ
 يًٛاقع١. اظ بػذٌ ناٌَايكٝاّ ب٘، نُا هب عًٝٗا ا٫ستؿ

 

 ىكل الطجياء
 73ايكاعس٠ 

ٜٴٓكييٌ ايػييذني إىل ايػييذٔ أٚ َٓيي٘، ٫     - 1 ٜٴعييطٳٸض ٭ْعيياض اؾُٗييٛض إ٫َٸ بييأز٢ْ قييييسض   سييني 
ٟٔٸ ؾيهٌ َئ     ممهييئ، ٚتٴتٳٸديييص تسابٝييط ؿُاٜتييي٘ َٔ ؾتا٥ِ اؾُٗٛض ٚؾهٛي٘ َٚٔ ايع١ًٝٓ بيأ

 أؾهاهلا.

ٜٳٸيي١ ٚغيي١ًٝ   ٜٴشَعييط ْكييٌ ايػييذٓا٤    - 2 يف ظييطٚف غيي١٦ٝ َيئ سٝييح ايتٜٗٛيي١ ٚاٱنييا٠٤، أٚ بأ
ٝٶٸا ٫  زاعٞ ي٘. تؿطض عًِٝٗ عٓا٤ٶ بسْ

َٳًٕٛ مجٝعّا ع٢ً قسّ املػاٚا٠.    - 3  ٜٴَٓكٌ ايػذٓا٤ ع٢ً ْؿك١ إزاض٠ ايػذٔ، ٜٚعا
 

 موظفو الطجً
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 74ايكاعس٠ 

ِ بهيٌ عٓاٜيي١، إش  ؼيطم إزاض٠ ايػيذٕٛ عًي٢ اْتكيا٤ َٛظؿٝٗيا عًي٢ اخيت٬ف زضدياتٗ            - 1
ٝٳٸيتِٗ ايؿدكي١ٝ         ٜتٛقَٸـ سػٔ إزاض٠ ايػذٔ عًي٢ ْيعاٖتِٗ ٚإْػياْٝتِٗ ٚنؿيا٤تِٗ املٗٓٝي١ ٚأًٖ

 يًعٌُ.

تػٗط إزاض٠ ايػذٕٛ باغتُطاض ع٢ً بحٹٸ ٚتطغٝذ ايكٓاعي١، ييس٣ َٛظؿٝٗيا ٚييس٣ اييطأٟ          - 2
ُٳٸ١َ ٖٞ خس١َ ادتُاعٝي١ بايػي١ ا٭ُٖٝي١    ٕٳٸ ٖصٙ املٗ ، ٚعًٝٗيا، ؼكٝكيّا هليصا    ايعاّ ع٢ً ايػٛا٤، بأ

 ايػطض، إٔ تػتدسّ مجٝع ايٛغا٥ٌ املٓاغب١ يتٜٓٛط اؾُٗٛض.
ٝٳٸٔ َٛظؿيٛ ايػيذٕٛ عًي٢ أغياؽ ايعُيٌ طيٛاٍ               - 3 ٜٴعي بػ١ٝ بًٛؽ ا٭ٖيساف ايػيايؿ١ اييصنط، 

ُٳٔ     ٜٴهي غاعات ايعٌُ املعتاز٠، بٛقؿِٗ َٛظؿٞ غذٔ قرتؾني، ٜٚعتربٕٚ َيٛظؿني َيسْٝني 
ِٳٸ أَئ اي  عُيٌ زٕٚ إٔ ٜهيٕٛ َطْٖٛيّا إ٫َٸ عػئ ايػيًٛى ٚايهؿيا٠٤ ٚايًٝاقي١ ايبسْٝي١.         هلِ َٔ ثٳ

ٚهب إٔ تهٕٛ ا٭دٛض َٔ ايهؿا١ٜ عٝح ػتصب ا٭نؿا٤ َٔ ايطداٍ ٚايٓػيييا٤؛ نُيا هيييب إٔ    
 ؼسٳٸز َعاٜييا عًُِٗ ٚظييطٚف خسَتِٗ عًيي٢ مٛ ٜطاعٞ طبٝع١ عًُِٗ املطٖك١.

 

 75ايكاعس٠ 
مجٝع َٛظؿٞ ايػذٕٛ ع٢ً قػل َٓاغب َٔ ايتعًيِٝ ٚمتهٝيِٓٗ َئ     ٜٴؿرتط سكٍٛ    - 1

 ا٫نط٬ع بٛادباتِٗ بططٜك١ ١َٝٓٗ ٚتعٜٚسِٖ بايٛغا٥ٌ اي٬ظ١َ يصيو.

ُٳٸِ خكٹٸٝكّا عٝيح      - 2 ٚٳٸز مجٝع َٛظؿٞ ايػذٕٛ قبٌ ايسخٍٛ يف اـس١َ بتسضٜب َك ٜٴع
ات املعاقط٠ املجبتي١ ايؿعايٝي١ يف ايعًيّٛ    ٜٓاغب ٚادباتِٗ ايعا١َ ٚاحملسٳٸز٠، ٚميجٹٸٌ أؾهٌ املُاضغ
ٜٴػُ  با٫يتشام بايعٌُ يف ايػذٕٛ إ٫َٸ يًُطؾٳٸشني ايصٜٔ ٜٓذشٕٛ يف ا٫ختبياضات   اؾٓا١ٝ٥. ٫ٚ 

 ايٓعط١ٜ ٚايع١ًُٝ يف ْٗا١ٜ ٖصا ايتسضٜب.
تهؿييٌ إزاض٠ ايػييذٔ يًُييٛظؿني بعييس ايييسخٍٛ يف اـسَيي١ ٚطييٛاٍ َييعاٚيتِٗ ملٗٓييتِٗ          - 3

١ َػتُطٳٸ٠ ع٢ً زٚضات تسضٜب١ٝ أثٓا٤ اـس١َ، بػ١ٝ تطغيٝذ ٚؼػيني َعياضؾِٗ    اؿكٍٛ بكؿ
 ٚقسضاتِٗ امل١ٝٓٗ.

 

 76ايكاعس٠ 
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ُٳٸٔ ايتسضٜب املؿاض إيٝ٘ يف ايؿكط٠     - 1 ، نشيسٺٸ أزْي٢، ايتيسضٜب عًي٢     75َٔ ايكاعس٠  2ٜته
 ًٜٞ: َا

١ً، عي٠ّٚ٬ عًي٢ ايكيهٛى    ايتؿطٜعات ٚايًٛا٥  ايتٓع١ُٝٝ ٚايػٝاغات ايٛط١ٝٓ شات ايك      )أ(
ايسٚي١ٝ ٚاٱقًُٝٝي١ ايٛادبي١ ايتطبٝيل، ايييت هيب إٔ ٜػرتؾيس َٛظؿيٛ ايػيذٕٛ بأسهاَٗيا يف          

 عًُِٗ ٚتعا٬َتِٗ َع ايػذٓا٤؛
سكيٛم َيٛظؿٞ ايػيذٕٛ ٚٚادبيياتِٗ أثٓيا٤ مماضغيتِٗ ٚظييا٥ؿِٗ، مبيا يف شييو اسييرتاّ            )ب(

ٝٳٸ ١ٓ، خاقٳٸ١ّ ايتعصٜب ٚغريٙ َٔ نطٚب ايهطا١َ اٱْػا١ْٝ ؾُٝع ايػذٓا٤ ٚسعط تكطؾات َع
 املعا١ًَ أٚ ايعكٛب١ ايكاغ١ٝ أٚ اي٬إْػا١ْٝ أٚ امل١ٓٝٗ؛

ا٭َٔ ٚايػ١َ٬، مبيا يف شييو َؿٗيّٛ ا٭َئ اييسٜٓاَٞ، ٚاغيتدساّ ايكي٠ٛ ٚأزٚات تكٝٝيس             )ز(
ٛقاٜي١  اؿطٔٸ١ٜ، ٚإزاض٠ ايتعاٌَ َع اجمليطَني ايعٓيٝؿني، َيع إٜي٤٬ ا٫عتبياض ايٛاديب ٭غيايٝب اي       

 ْٚعع ؾتٌٝ ايتٛتٴٸط، َجٌ ايتؿاٚض ٚايٛغاط١؛
ٚٳٸي١ٝ، ٚا٫ستٝاديات ايٓؿػي١ٝ ا٫دتُاعٝي١ يًػيذٓا٤ ٚاييسٜٓاَٝات املٓاغيب١            )ز( اٱغعاؾات ا٭

يصيو يف ب١٦ٝ ايػذٔ، ؾه٬ّ عٔ دٛاْب ايطعا١ٜ ٚاملػاعس٠ ا٫دتُاع١ٝ، مبا يف شيو ا٫نتؿياف  
 املبهٹٸط ملؿانٌ ايكش١ ايعك١ًٝ.

ٗٳيس إييِٝٗ           - 2 ٜٴع ٝٳٸٓي١ َئ ايػيذٓا٤، أٚ اييصٜٔ  ٜتًكَٸ٢ املٛظؿٕٛ املهًَٸؿٕٛ بايعٌُ َع ؾ٦ات َع
 ايؿإٔ. مبٗاّ َتدكٹٸك١ أخط٣، تسضٜبّا ٜطنٹٸع ع٢ً املٛانٝع املٓاغب١ يف ٖصا

 

 77ايكاعس٠ 
     ٛ ٝٳٸٔ ع٢ً نٌ َٛظؿٞ ايػذٕٛ يف مجٝع ا٭ٚقات إٔ ٜتكيطٳٸؾٛا ٚإٔ ٜي٪زٴٸٚا َٗياَِٗ عًي٢ مي  ٜتع

 هعٌ َِٓٗ قس٠ّٚ طٝب١ّ يًػذٓا٤ َٚٛنعٳ اسرتاَِٗ.
 

 78ايكاعس٠ 
َٹي٬ى َييٛظؿٞ ايػيذٕٛ، بكييسض اٱَهيإ، عييسزّا ناؾٝيّا َيئ املتدكٹٸكييني          - 1 ِٳٸ  هيب إٔ ٜهيي

نأطبييا٤ ا٭َييطاض ايعكًٝيي١ ٚاختكاقييٝٞ عًييِ ايييٓؿؼ ٚاملػيياعسٜٔ ا٫دتُيياعٝني ٚاملعًُييني      
 ٚاملسضٳٸبني ع٢ً املٗاضات امل١ٝٓٗ.
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هب نُإ خسَات املػاعسٜٔ ا٫دتُاعٝني ٚاملعًُني ٚاملسضٳٸبني عًي٢ املٗياضات املٗٓٝي١        - 2
ٛٔٸعني. ايعاًَني ع٢ً أغاؽ زا٥ِ، ٚيهٔ زٕٚ اغتبعاز ايعاًَني يبعض ايٛقت أٚ  املتط

 79ايكاعس٠ 
ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َسٜط ايػيذٔ عًي٢ سيغ ٚاف َئ ا٭ًٖٝي١ ملُٗتي٘، َئ سٝيح طباعي٘              - 1

 زاض١ٜ ٚتسضٜب٘ املٓاغب ٚخربت٘.ٚنؿا٤ت٘ اٱ

ٝٳٸٔ ع٢ً أغاؽ ايعٌُ بسٚاّ     - 2 ٜٴع ٜهطٔٸؽ َسٜط ايػذٔ ٚقتٳ عًُ٘ نًَٸ٘ ملٗاَ٘ ايطمس١ٝ، ؾ٬ 
 َٓ٘. دع٥ٞ. ٚعًٝ٘ إٔ هعٌ إقاَت٘ زاخٌ َب٢ٓ ايػذٔ أٚ ع٢ً َكطب١ َباؾط٠

ٝٳٸٔ عًٝي٘ إٔ ٜي      - 3 عٚض ني٬ّٸ َٓٗيا   سني ٜٛنع غذٓإ أٚ أنجط ؼت غًط١ َسٜط ٚاسس، ٜتع
يف َٛاعٝس َتكاضب١، نُا هب إٔ ٜتٛيَٸ٢ َٛظـ َكِٝ َػ٪ٚي١ٝ اٱؾطاف عًي٢ نيٌ غيذٔ َئ     

 ٖصٙ ايػذٕٛ.
 

 81ايكاعس٠ 
هب إٔ ٜهٕٛ َسٜط ايػيذٔ ْٚا٥بي٘ ٚأنجطٜي١ َيٛظؿٞ ايػيذٔ اٯخيطٜٔ قيازضٜٔ عًي٢             - 1

 تهًُٸِ يػ١ َععِ ايػذٓا٤، أٚ يػ١ ٜؿُٗٗا َععِ ٖ٪٤٫.

 إ غسَات َرتدِ ؾؿٟٛ نـ٤، نًَٸُا اقتهت ايهطٚض٠ شيو.ٜٴػتع    - 2
 

 81ايكاعس٠ 
يف ايػذٕٛ اييت تٴ٪ٟٚ ايصنٛض ٚاٱْاخ َعّا، ٜٛنع ايكػيِ املدكٳٸيل يًٓػيا٤ َييئ َبٓي٢          - 1

ايػذيئ ؼيييت ض٥اغي١ َٛظؿي١ َػي٪ٚي١ تٴي٪تٳُٔ عًي٢ َؿياتٝ  مجٝيع أبيٛاب ٖيصا ايكػيِ َئ             
 ايػذٔ.

ٟٕٸ َٔ    - 2 تكيشب٘ يف شييو    مل َٛظؿٞ ايػذٔ ايصنٛض إٔ ٜسخٌ قػيِ ايٓػيا٤ َيا    ٫ هٛظ ٭
 َٛظؿ١ أْج٢.

تهٕٛ ١َُٗ سطاغ١ ايػذٝٓات ٚاٱؾيطاف عًيٝٗٔ َئ اختكيام َٛظؿيات ايػيذٔ َئ            - 3
ٕٳٸ ٖصا ٫ ميٓع املٛظؿني ايصنٛض، ٫ٚ غُٝا ا٭طبا٤ ٚاملعًٹٸُني، َئ مماضغي١    ايٓػا٤ سكطّا. ع٢ً أ

 يًٓػا٤. ذٕٛ أٚ أقػاّ ايػذٕٛ املدكٳٸك١َٗاَِٗ امل١ٝٓٗ يف ايػ
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 82ايكاعس٠ 
زؾاعييّا عيئ   ٫ هييٛظ ملييٛظؿٞ ايػييذٕٛ إٔ ًٜذيي٪ٚا إىل ايكيي٠ٛ يف ع٬قيياتِٗ بايػييذٓا٤ إ٫َٸ       - 1

  ٚ با٫َتٓيياع ايػييًيب ٭َييط   أْؿػييِٗ، أٚ يف سييا٫ت قاٚييي١ ايؿييطاض أٚ املكاَٚيي١ ايبسْٝيي١ بييايك٠ٛ أ
أ٫َٸ  ُٝٝييي١. ٚعًييي٢ امليييٛظؿني اييييصٜٔ ًٜذييي٪ٕٚ إىل ايكييي٠ٛ ٜػيييتٓس إىل ايكيييإْٛ أٚ ايًيييٛا٥  ايتٓع

ٜػيتدسَٖٛا إ٫َٸ يف أزْيي٢ اؿييسٚز ايهييطٚض١ٜ ٚإٔ ٜكييسٹٸَٛا ؾيٛضّا تكطٜييطّا عيئ اؿييازخ إىل َييسٜط   
 ايػذٔ.

ٜٴٛؾَٸط ملٛظؿٞ ايػذٕٛ تيسضٜب بيسْٞ خيام يتُهٝيِٓٗ َئ نيب  مجياح ايػيذٓا٤ شٟٚ             - 2
 ايتكطف ايعسٚاْٞ.

ّٳٸ ػعًييِٗ عًيي٢ استهيياى َباؾييط بايػييذٓا٤ إٔ  ٫ ٜٓبػييٞ يًُييٛ    - 3 ظؿني ايييصٜٔ ٜيي٪زٴٸٕٚ َٗييا
ٟٔٸ سياٍ َئ ا٭سيٛاٍ      ٜهْٛٛا َػًَٸشني، إ٫َٸ يف ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥. ٚباٱناؾ١ إىل شيو، ٫ هٛظ بيأ

ٟٔٸ َٛظـ َا  مل ٜهٔ قس متٳٸ تسضٜب٘ ع٢ً اغتعُاي٘. تػًِٝ غ٬ح ٭
 

 عنليات التفتيؼ الداخلية أو اخلازجية
 ٠83 ايكاعس

ٜٴٛنيييييع ْعييييياّ يعًُٝيييييات ايتؿتيييييٝـ املٓتعُييييي١ يف ايػيييييذٕٛ ٚاملطاؾيييييل ايعكابٝييييي١     - 1
ُٳٸٔ  عٓكطٜٔ: ٜته

 عًُٝات تؿتٝـ زاخ١ًٝ أٚ إزاض١ٜ تكّٛ بٗا اٱزاض٠ املطنع١ٜ يًػذٕٛ؛      )أ(
قيس ٜؿيٌُ    عًُٝات تؿتٝـ خاضد١ٝ تكّٛ بٗيا ٦ٖٝي١ َػيتك١ً عئ إزاض٠ ايػيذٔ، ممَٸيا          )ب(

 ٚ إق١ًُٝٝ كتكٳٸ٦ٖٝ.١ات زٚي١ٝ أ
يف نًتا اؿايتني، ٜهٕٛ اهلسف املٓؿٛز َٔ عًُٝات ايتؿتيٝـ ٖيٛ نيُإ تٛاؾيل أغيًٛب          - 2

إزاض٠ ايػذٕٛ َع ايكٛاْني ٚايًٛا٥  ايتٓع١ُٝٝ ٚايػٝاغيات ٚاٱديطا٤ات ايكا٥ُي١ بػٝي١ ؼكٝيل      
 أٖساف املطاؾل ايعكاب١ٝ ٚاٱق٬س١ٝ، ٚنُإ  نا١ٜ سكٛم ايػذٓا٤.
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 84ايكاعس٠ 
 ٜتُتٳٸع املؿتٹٸؿٕٛ بايك٬سٝات ايتاي١ٝ:    - 1

ا٫طٹٸ٬ع ع٢ً مجٝع املعًَٛات املتعًك١ بأعساز ايػذٓا٤ ٚأَيانٔ ا٫ستذياظ َٚٛاقعٗيا، إىل          )أ(
داْيييب مجٝيييع املعًَٛيييات شات ايكييي١ً مبعاًَييي١ ايػيييذٓا٤، مبيييا يف شييييو غيييذ٬تِٗ ٚظيييطٚف   

 استذاظِٖ؛
ٔ ٜطٜسٕٚ ظٜاضتِٗ، مبا يف شيو ايكٝاّ بعٜاضات غري َعًٓي١،  سطٔٸ١ٜ اختٝاض ايػذٓا٤ ايصٜ    )ب(

 َعِٗ؛ مببازض٠ َِٓٗ، ٚاختٝاض ايػذٓا٤ ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ إدطا٤ َكاب٬ت
إدييطا٤ َكيياب٬ت عًيي٢ اْؿييطاز ٚيف غييطٔٸ١ٜ تاَيي١ َييع ايػييذٓا٤ َٚييٛظؿٞ ايػييذٔ أثٓييا٤          )ز(

 ايعٜاضات؛
 ًطات املدتكٳٸ١.تكسِٜ تٛقٝات إىل إزاض٠ ايػذٔ ٚغريٖا َٔ ايػ     )ز(
ٝٹٸييِٓٗ غييًط١      - 2 ٖٳٸًني ٚشٟٚ خييرب٠ تع تتيأيَٸـ أؾطقيي١ ايتؿتييٝـ اـيياضدٞ َيئ َؿتٹٸؿييني َيي٪

ٜٴيٛىل ا٫عتبياض ايٛاديب يًتُجٝيٌ املتيٛاظٕ       كتكٳٸ١، ٚتؿٌُ اختكاقٝني يف ايطعا١ٜ ايكش١ٝ. ٚ
 بني اؾٓػني.

 
 85ايكاعس٠ 

ٌٔٸ تؿتيٝـ تكطٜيطٷ نتيابٞ إىل ا        - 1 ٜٴيٛىل ا٫عتبياض ايٛاديب      ٜٴكسٳٸّ عكبٳ ني يػيًط١ املدتكٳٸي١. ٚ
ٟٔٸ بٝاْات ؾدك١ٝ  ٱتاس١ ا٫ط٬ع ايعاّ ع٢ً تكاضٜط عًُٝات ايتؿتٝـ اـاضدٞ بعس اغتبعاز أ

ٜٴبسٚا َٛاؾكتِٗ ايكطو١ ع٢ً شيو. تتعًل بايػذٓا٤ َا  مل 

ٝٹٸٔ إزاض٠ ايػذٔ أٚ غريٖا َئ ايػيًطات املدتكٳٸي١، سػيب ا٫قتهيا٤، يف         - 2 ٛ  تب ٕ ؾيرت٠  غهي
 اـاضدٞ. إشا ناْت غتٓؿٹٸص ايتٛقٝات املٓبجك١ عٔ ايتؿتٝـ ظ١َٝٓ َعكٛي١، َا

 
 



 ...........................................................االطاز الكاىوىي مليعومة الطجوٌ يف اقليه نوزدضتاٌ 

194 

 

 قواعد تيطبل على فئات خاصة  -ثاىياً 

 الطجياء احملهوو عليَه -ألف 

 مبادئ توجيَية

 86ايكاعس٠ 

تٗيييسف املبييياز٨ ايتٛدٝٗٝييي١ ايتايٝييي١ إىل إظٗييياض اييييطٚح ايييييت ٜٓبػيييٞ إٔ ٜ٪خيييص بٗيييا يف إزاض٠    
َئ   1ٚا٭ٖساف اييت هب إٔ تػع٢ إيٝٗا، طبكّا يًبٝإ ايٛاضز يف امل٬سع١ ايتُٗٝسٜي١   ايػذٕٛ

 ٖصٙ ايكٛاعس.

 87ايكاعس٠ 
ُٳٔ          ٜٴعُس، قبٌ اْتٗيا٤ َيسٳٸ٠ ايعكٛبي١، إىل اتٹٸدياش ايتيسابري ايهيطٚض١ٜ يهيٞ تٴهي َٔ املػتشػٔ إٔ 

غ٘، تبعّا يًشاي١، َٔ خي٬ٍ  يًػذني عٛز٠ْ تسضه١ْٝ إىل اؿٝا٠ يف اجملتُع. ٖٚصا ٖسف ميهٔ بًٛ
ٜٴٓؿَٸص يف ايػذٔ ْؿػ٘ أٚ يف َ٪غػي١ أخيط٣ ٥٬َُي١، أٚ َئ      ٗٔٸس ٱط٬م غطاح ايػذني  ْعاّ مي

تتي٫ٛٙ   خ٬ٍ إطي٬م غيطاس٘ ؼيت ا٫ختبياض َيع إخهياع٘ يهيطب َئ اٱؾيطاف ٚايطقابي١ ٫          
 ايؿطط١، ٜٚؿتٌُ ع٢ً َػاعس٠ ادتُاع١ٝ ؾعٳٸاي١.

 

 88ايكاعس٠ 
، يف َعا١ًَ ايػذٓا٤، إٔ ٜهيٕٛ ايرتنٝيع عًي٢ إقكيا٥ِٗ َئ اجملتُيع، بيٌ عًي٢         ٫ ٜٓبػٞ    - 1

اغتُطاض نِْٛٗ دع٤ّا َٓ٘. ٚهليصا ٜٓبػيٞ ا٫غيتعا١ْ، بكيسض املػيتطاع، ب٦ٝٗيات اجملتُيع احملًيٞ         
 يًػذٓا٤. ملػاعس٠ َٛظؿٞ ايػذٔ ع٢ً أزا٤ ١َُٗ إعاز٠ ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ

تُياعٕٝٛ ٜتعييإْٚٛ َيع نيٌ غييذٔ ٚتٓياط بٗييِ     ٜٓبػيٞ إٔ ٜهيٕٛ ٖٓيياى َػياعسٕٚ اد       - 2
١َُٗ اؿؿاظ ع٢ً اغتُطاض نٌ ع٬قات ايػذني املػتشػي١ٓ بأغيطت٘ ٚباملٓعُيات ا٫دتُاعٝي١     
اييت تعٛز عًٝ٘ بايؿا٥س٠، ٚؼػني تًو ايع٬قات. نُيا ٜٓبػيٞ اتٹٸدياش تيسابري تهؿيٌ، إىل أقكي٢       

يًػييذني َيئ سكييٛم تتٳٸكييٌ  َييااؿييسٚز املتٳٸؿكيي١ َييع ايكييإْٛ َٚييع طبٝعيي١ ايعكٛبيي١،  ناٜيي١  
 ا٫دتُاع١ٝ. مبكاؿ٘ املس١ْٝ ٚبتُتٴٸع٘ بايهُإ ا٫دتُاعٞ ٚغري شيو َٔ املعاٜا
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 89ايكاعس٠ 
ٍٴ ٖصٙ املباز٨ إؾطاز١ٜ املعا١ًَ، ممَٸا ٜكتهٞ ا٭خيص بٓعياّ َيطٕ يتكيٓٝـ         - 1 ٜتطًَٸب إعُا

ٛٳب إٔ تٴٛظٳٸع ٖصٙ ايؿ٦يات عًي٢   ٜٴػتك غيذٕٛ َٓؿكي١ً َٓاغيب١ ملعاًَي١      ايػذٓا٤ يف ؾ٦ات. ٚيصا 
 نٌ ؾ١٦.

ٌٔٸ غذٔ ْؿؼ ايكسض َئ َتطًَٸبيات ا٭َئ يهيٌ ؾ٦ي١،          - 2 يٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜتٛؾَٸط يف ن
ٔٴ إٔ تتؿيياٚت زضدييات ٖييصا ا٭َيئ تبعييّا ٫ستٝادييات كتًييـ ايؿ٦ييات. ٚايػييذٕٛ       ٜٴػتشػيي بييٌ 

ٕ      املؿتٛس١ ا٭بٛاب، عهِ نْٛٗا ٫ اهليطب، بيٌ تعتُيس يف     تكيِٝ سيٛادع أَئ َازٜي١ ؼيٍٛ زٚ
شيو ع٢ً اْهباط ايػذني ْؿػ٘، تٛؾٹٸط أؾهٌ ايعيطٚف َ٪اتيا٠ ٱعياز٠ تأٖٝيٌ ايػيذٓا٤ اييصٜٔ       

 متٳٸ اختٝاضِٖ بعٓا١ٜ.
ٜٴػتكٛب أ٫َٸ ٜهٕٛ عسز احملتذعٜٔ يف ايػذٕٛ املػًك١ ا٭بٛاب َٔ ايهجط٠ عٝح ٜعطقٌ     - 3

ْٳٸ٘ ٫ ٜٓبػٞ هلصا ايعسز يف ايػذٕٛ امليصنٛض٠ إٔ ٜتذياٚظ    إؾطاز١ٜ املعا١ًَ. ٜٚعترب بعض ايبًسإ أ
َٳٸا يف ايػذٕٛ املؿتٛس١ ا٭بٛاب ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ عسز ايػذٓا٤ قػريّا قسض اٱَهإ.555  . أ
ٜٴػتكييٛب، َيئ دٗيي١ أخييط٣، إقاَيي١ غييذٕٛ َيئ ايكٹٸييػط عٝييح ٜتعييصٳٸض ؾٝٗييا تييٛؾري       - 4  ٫

 ايتػ٬ٝٗت املٓاغب١.
 

 91ايكاعس٠ 
تُييع بييإط٬م غييطاح ايػييذني. ٚيييصيو ٜٓبػييٞ إٔ تهييٕٛ ٖٓيياى ٦ٖٝييات      ٫ ٜٓتٗييٞ ٚادييب اجمل 

سه١َٝٛ أٚ خاق١ قازض٠ ع٢ً إٔ تٴعري ايػذني ايصٟ اغرتزٳٸ سطٔٸٜت٘ ضعا١ّٜ ْادعي١ّ بعيس إطي٬م    
غطاس٘، تٗسف إىل ؽؿٝـ سسٳٸ٠ َٛاقـ ايعسا٤ ايعؿ١ٜٛ نسٳٸٙ ٚتػُ  بإعاز٠ تأًٖٝ٘ يًعيٛز٠ إىل  

 اجملتُع.
 

 معاملة الطجياء
 91اعس٠ ايك

ايػطض َٔ َعا١ًَ احملهيّٛ عًيِٝٗ بايػيذٔ أٚ بتيسبري مماثيٌ ويطَِٗ َئ اؿطٔٸٜي١ هيب إٔ          
إطي٬م غيطاسِٗ يف    تػُ  بصيو َسٳٸ٠ ايعكٛب١، إنػابِٗ ايطغب١ يف ايعٝـ بعس ٜهٕٛ، بكسض َا
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ٌٔٸ ايكإْٛ َعتُسٜٔ ع٢ً أْؿػيِٗ، ٚتأًٖٝيِٗ يتشكٝيل ٖيصٙ ايطغبي١. ٚهيب إٔ تٗيسف ٖيصٙ          ظ
 إىل تؿذٝع اسرتاَِٗ يصٚاتِٗ ٚت١ُٝٓ ضٚح املػ٪ٚي١ٝ يسِٜٗ. املعا١ًَ

 92ايكاعس٠ 
ؼكٝكّا هلصٙ املكاقس، تٴػتدسٳّ مجٝع ايٛغيا٥ٌ املٓاغيب١، ٫ٚ غيُٝا ايطعاٜي١ ايسٜٓٝي١ يف          - 1

ايبًييسإ اييييت ٜتػيي٢ٓ ؾٝٗييا شيييو، ٚايتعًييِٝ، ٚاٱضؾيياز ٚايتييسضٜب املٗٓييٝني، ٚأغييايٝب املػيياعس٠   
ازٜييي١، ٚايتٛدٝييي٘ املٗيييين، ٚايطٜانييي١ ايبسْٝييي١ ٚتُٓٝييي١ ايؿدكييي١ٝ، تبعيييّا    ا٫دتُاعٝييي١ اٱؾط

ٌٔٸ غذني، َع َطاعا٠ تاضى٘ ا٫دتُاعٞ ٚاؾٓيا٥ٞ، ٚقسضاتي٘ ًَٚهاتي٘     ي٬ستٝادات ايؿطز١ٜ يه
 ايبس١ْٝ ٚايص١ٖٝٓ، َٚعاد٘ ايؿدكٞ، َٚسٳٸ٠ عكٛبت٘، َٚػتكبً٘ بعس إط٬م غطاس٘.

ٝٳٸ١ٓ، ٚيف أقطب َٛعيس  هب إٔ ٜتًكَٸ٢ َسٜط ايػذٔ عٔ     - 2 ٌٔٸ غذني قهّٛ عًٝ٘ ملسٳٸ٠ َع ن
َئ ٖيصٙ    1ممهٔ بعس زخٛي٘ ايػذٔ، تكاضٜط نا١ًَ سٍٛ مجٝع ا٭َٛض املؿاض إيٝٗا يف ايؿكط٠ 

ايكاعس٠. ٜٚٓبػٞ إٔ تؿٌُ ٖصٙ ايتكاضٜط زا٥ُّا تكطٜطّا ٜعسٴٸٙ طبٝب أٚ غيريٙ َئ اختكاقيٝٞ    
ٖٳٸًني سٍٛ أسٛاٍ اي  ٚايص١ٖٝٓ. ػذني ايبس١ْٝايطعا١ٜ ايكش١ٝ امل٪

تٛنع ايتكاضٜط ٚغريٖا َٔ ايٛثا٥ل املٓاغب١ املتعًكي١ بايػيذني يف ًَيـ ؾيطزٟ. ٚهيب          - 3
املٛاظب١ ع٢ً ؼسٜح ٖصا املًـ ٚتكيٓٝؿ٘ عًي٢ ميٛ ميهٹٸئ امليٛظؿني املػي٪ٚيني َئ ا٫طٹٸي٬ع         

 عًٝ٘ نًَٸُا زعت اؿاد١ إىل شيو.
 

 التصييف وإفسادية املعاملة
 93 ايكاعس٠

 ايػطض َٔ ايتكٓٝـ ٖٛ:    - 1

ٚ        )أ( ٜٴؿكٳٌ عٔ اٯخطٜٔ ايػذٓا٤ٴ ايصٜٔ ٜطدٳٸ ، بػبب غيذًِٗ اؾٓيا٥ٞ أ طبياعِٗ، إٔ   إٔ 
ٝٹٸ٧ عًِٝٗ؛  ٜهْٛٛا شٟٚ تأثري غ

ٓٳٸـ ايػييذٓا٤ ؾييييٞ ؾ٦يييييات، بػٝيييي١ تٝػييري َعيياًَتِٗ تٛخٹٸٝييّا ٱعيياز٠ تأًٖٝييِٗ           )ب( ٜٴكيي إٔ 
 ا٫دتُاعٞ.

أقػاّ كتًؿي١   دسٳّ ملعا١ًَ كتًـ ؾ٦ات ايػذٓا٤، بكسض اٱَهإ، غذٕٛ كتًؿ١ أٚتٴػت    - 2
 يف ايػذٔ ايٛاسس.
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 94ايكاعس٠ 
ٌٔٸ غيذني قهيّٛ عًٝي٘ بعكٛبي١ مليس٠ َٓاغيب١، يف أقيطب ٚقيت ممهئ بعيس               ٜٛنع َئ أديٌ ني

ِٴٸ إعسازٙ يف ن٤ٛ املعًَٛات امله تػيب١  زخٛي٘ ايػذٔ ٚبعس زضاغ١ ؾدكٝت٘، بطْاَر َعا١ًَ ٜت
 سٍٛ استٝادات٘ ايؿطز١ٜ ٚقسضات٘ ٚاغتعسازٙ ايؿدكٞ.

 

 االمتياشات
 95ايكاعس٠ 

ٌٔٸ غذٔ ْعِ اَتٝاظات تٛا٥ِ كتًـ ؾ٦ات ايػيذٓا٤ ٚكتًيـ أغيايٝب املعاًَي١ بػٝي١       تٴٓؿٳأ يف ن
تؿذٝع ايػذٓا٤ عًي٢ سػئ ايػيًٛى ٚتُٓٝي١ ضٚح املػي٪ٚي١ٝ ييسِٜٗ ٚسؿيعِٖ عًي٢ ا٫ٖتُياّ          

 عاْٚني ؾٝٗا.مبعاًَتِٗ ٚدعًِٗ َت

  
 العنل

 96ايكاعس٠ 

هييب إتاسيي١ ايؿطقيي١ يًػييذٓا٤ احملهييّٛ عًييِٝٗ يًعُييٌ ٚ/أٚ املؿيياضن١ بٓؿيياط يف إعيياز٠      - 1
ٖٳٸًني يٝياقتِٗ           تأًِٖٝٗ، ع٢ً إٔ ٜكيطٔٸض طبٝيب أٚ غيريٙ َئ اختكاقيٝٞ ايطعاٜي١ ايكيش١ٝ املي٪

 ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ.

 ِٗ طٛاٍ ّٜٛ ايعٌُ ايعازٟ.ٜٴٛؾَٸط يًػذٓا٤ عٌُ َٓتر ٜهؿٞ يتؿػًٝ    - 2
 

 97ايكاعس٠ 
 ٫ هٛظ إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ يف ايػذٔ شا طبٝع١ َ٪مل١.    - 1

 ٫ هٛظ اغرتقام ايػذٓا٤ أٚ اغتعبازِٖ.    - 2
ٟٔٸ َٛظيـ َئ       - 3 ٟٔٸ غذني بايعٌُ َٔ أدٌ َٓؿع١ ؾدك١ٝ أٚ خاق١ ٭ ٫ ػٛظ َطايب١ أ

 َٛظؿٞ ايػذٔ.
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 98ايكاعس٠ 
ٜٴٛؾَٸط يًػذني، إىل أقك٢ اؿسٚز املػتطاع١، َئ ايٓيٛع اييصٟ ٜكيٕٛ     ٜهٕٛ اي    - 1 عٌُ ايصٟ 

 أٚ ٜعٜس قسضت٘ ع٢ً تأَني عٝؿ٘ بهػب ؾطٜـ بعس إط٬م غطاس٘.

 ٜٴٛؾَٸط تسضٜب َٗين ْاؾع يًػذٓا٤ ايكازضٜٔ ع٢ً ا٫ْتؿاع ب٘، ٫ٚ غُٝا ايػذٓا٤ ايؿباب.    - 2
َع ا٫ختٝاض املٗين ايػيًِٝ َٚتطًَٸبيات إزاض٠ ايػيذٔ     ٜتُؿٳٸ٢ تتاح يًػذٓا٤، يف سسٚز َا    - 3

 ٚا٫ْهباط ؾٝ٘، إَها١ْٝ اختٝاض ْٛع ايعٌُ ايصٟ ٜطغبٕٛ يف ايكٝاّ ب٘.
 

 99ايكاعس٠ 
ٜٴٓعَٸِ ايعٌُ ٚططا٥ك٘ يف ايػذٔ ع٢ً مٛ ٜكرتب ب٘ بكسض اٱَهإ َٔ ا٭عُاٍ املُاث١ً     - 1

 ١ٝٓٗ ايطبٝع١ٝ.خاضز ايػذٔ، بػ١ٝ إعساز ايػذٓا٤ يًعطٚف امل

٫ هٛظ إٔ تكب  َكًش١ ايػذٓا٤ ٚتسضٜبِٗ املٗين خانعني ملككس ؼكٝل ضب  َايٞ     - 2
 َٔ ٚضا٤ ايعٌُ يف ايػذٔ.

 

 111ايكاعس٠ 

املكييياٚيٕٛ اـاقيييٕٛ، بتؿيييػٌٝ َكييياْع٘   ٜؿهٳٸيييٌ إٔ تكيييّٛ إزاض٠ ايػيييذٔ َباؾيييط٠ّ، ٫    - 1
 َٚعاضع٘.

ٜٴػتدسٳّ ايػذٓا٤ يف أعُ    - 2 ؽهع يػًطإ إزاض٠ ايػذٔ، هيب إٔ ٜهْٛيٛا زا٥ُيّا     اٍ ٫سني 
ؼت إؾطاف َٛظؿٞ ايػذٔ. َٚا مل ٜهئ ايعُيٌ ؿػياب إزاضات سهَٛٝي١ أخيط٣، هيب عًي٢        
ٜٴتكان٢ عاز٠ّ  ٜٴكسٳٸّ هلِ ٖصا ايعٌُ إٔ ٜسؾعٛا ٱزاض٠ ايػذٔ ناٌَ ا٭دط ايصٟ  ا٭ؾدام ايصٜٔ 

 عٓ٘، َع َطاعا٠ إْتاد١ٝ ايػذٓا٤.
 

 111ايكاعس٠ 
 ٚقشتِٗ. تٴطاع٢ يف ايػذٕٛ ا٫ستٝاطات املتٳٸدص٠ ؿُا١ٜ غ١َ٬ ايعُاٍ ا٭سطاض    - 1

تٴتٳٸدييص تييسابري يتعييٜٛض ايػييذٓا٤ عيئ إقييابات ايعُييٌ، مبييا يف شيييو ا٭َييطاض املٗٓٝيي١،         - 2
 تهٕٛ أقٌ َ٪اتا٠ّ َٔ تًو اييت ميٓشٗا ايكإْٛ يًعُاٍ ا٭سطاض. بؿطٚط ٫
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 112ايكاعس٠ 
1 -            ٚ بًيٛا٥    وسٳٸز ايعيسز ا٭قكي٢ يػياعات ايعُيٌ ايٝيَٛٞ ٚا٭غيبٛعٞ يًػيذٓا٤ بايكيإْٛ أ

تٓعُٝٝيي١ إزاضٜيي١، َييع َطاعييا٠ ايكٛاعييس أٚ ايعييازات احملًٝيي١ املتٳٸبعيي١ يف فيياٍ اغييتدساّ ايعُيياٍ   
 ا٭سطاض.

ٜٴييرتى ٜييّٛ يًطاسيي١ يف ا٭غييبٛع ٚٚقييت نييافٺ        - 2 ٜٴؿييرتٳط يف ؼسٜييس ايػيياعات املييصنٛض٠ إٔ 
 تعًِٝ ٚغريٙ َٔ ا٭ْؿط١ املكطٳٸض٠ نذع٤ َٔ َعا١ًَ ايػذٓا٤ ٚإعاز٠ تأًِٖٝٗ.يً
 

 113ايكاعس٠ 
 ٜٴهاَؾأ ايػذٓا٤ ع٢ً عًُِٗ ٚؾكّا يٓعاّ أدٛض َٓكـ.    - 1

هب إٔ ٜػُ  ايٓعاّ يًػذٓا٤ بإٔ ٜػتدسَٛا ديع٤ّا عًي٢ ا٭قيٌ َئ أديطِٖ يف ؾيطا٤           - 2
 أغطتِٗ. ٚإٔ ٜطغًٛا دع٤ّا آخط َٓ٘ إىلأؾٝا٤ َطخٳٸل بٗا ٫غتعُاهلِ ايؿدكٞ 

هب إٔ ٜٓلٳٸ ايٓعاّ أٜهيّا عًي٢ استذياظ اٱزاض٠ ؾيع٤ َئ ا٭ديط عٝيح ٜؿيهٹٸٌ نػيبّا              - 3
ِٴٸ تػًُٝ٘ يًػذني يس٣ إط٬م غطاس٘.  َسٳٸخطّا ٜت

 

 التعليه والرتفيُ
 114ايكاعس٠ 

يف شيو  ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٓ٘، مباتٴتٳٸدص تطتٝبات ملٛاق١ً تعًِٝ مجٝع ايػذٓا٤ ايكازضٜٔ     - 1
َٹٸيٝني          ايتعًِٝ ايسٜين يف ايبًسإ اييت ميهٔ ؾٝٗيا شييو. ٚهيب إٔ ٜهيٕٛ تعًيِٝ ايػيذٓا٤ َئ ا٭

ٝٶٸا، ٚإٔ وع٢ بعٓا١ٜ خاق١ َٔ إزاض٠ ايػذٔ.  ٚا٭سساخ إيعاَ

ٝٶٸا، َتٓاغكّا َع ْعاّ ايتعًِٝ ايعي    - 2 ياّ ؾيييٞ  ٜٴذعٌ تعًِٝ ايػذٓا٤، يف سسٚز املػتطاع عًُ
 ايبًس، عٝح ٜهٕٛ ؾييٞ َكسٚضِٖ، بعس إط٬م غطاسِٗ، إٔ 

 ٜٛاقًٛا ايسضاغ١ زٕٚ عٓا٤.
 

 115ايكاعس٠ 
تٴٓعَٸِ ؾييٞ مجٝييع ايػذٕٛ، سطقّا عًي٢ قيش١ ايػيذٓا٤ ايبسْٝي١ ٚايعكًٝي١، أْؿيط١ تطؾٝٗٝي١        

 ٚثكاؾ١ٝ.
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 العالقات االجتناعية والسعاية الالحكة
 116ايكاعس٠ 

ٜهيٕٛ   ق١ يًشؿاظ ع٢ً اغتُطاض ع٬قات ايػذني بأغطت٘ ٚؼػٝٓٗا، بكسض َيا تٴبصٍ عٓا١ٜ خا
 شيو يف قا  ن٬ ايططؾني.

 

 117ايكاعس٠ 
ٜٛنع يف ا٫عتباض، َٓص بسا١ٜ تٓؿٝص عكٛب١ ايػيذٔ، َػيتكبٌ ايػيذني بعيس إطي٬م غيطاس٘،       

ٜٴكِٝ َٔ ايع٬قات با٭ؾدام أٚ اهل٦ٝات خياض  ٜٴػاعٳس ع٢ً إٔ ٜكٕٛ أٚ  ٜٴؿذٳٸع ٚ ز ايػيذٔ نيٌ   ٚ
 َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػاعسٙ ع٢ً إعاز٠ تأًٖٝ٘ ٚىسّ َكا  أغطت٘ ع٢ً أؾهٌ ٚد٘. َا
 

 118ايكاعس٠ 
ع٢ً ا٭دٗع٠ ٚاهل٦ٝات اؿه١َٝٛ أٚ اـاق١، ايييت تػياعس اـياضدني َئ ايػيذٔ عًي٢           - 1

ُٳٔ بايكيسض املُهئ ٚايي٬ظّ سكيٍٛ ايػيذٓا٤ املطًَي          ل إعاز٠ تجبٝت أقيساَِٗ يف اجملتُيع، إٔ تهي
غطاسِٗ ع٢ً ايٛثا٥ل ٚأٚضام اهل١ٜٛ ايهطٚض١ٜ، ٚع٢ً املػيهٔ ٚايعُيٌ املٓاغيبني، ٚعًي٢ ثٝياب      

ٜهؿيٞ يٛقٛهليييِ إيييي٢ ٚدٗيتِٗ      ٥٫ك١ تٓاغب املٓار ٚايؿكٌ، ٚإٔ تٛؾٹٸط هليِ َئ ايٛغيا٥ٌ َيا    
 ٚيتأَٝيئ أغبيياب ايعٝييـ هلِ خيي٬ٍ ايؿرت٠ ايتيٞ تًييٞ َباؾط٠ إط٬م غطاسِٗ.

ب إٔ تتيياح يًُُييجٹٸًني ايييصٜٔ تعتُييسِٖ ا٭دٗييع٠ املييصنٛض٠ إَهاْٝيي١ زخييٍٛ ايػذيييئ  هيي    - 2
ٜٴػتؿاضٚا بؿإٔ َػتكبٌ ايػذني َٓص بسا١ٜ تٓؿٝص عكٛبت٘.  ٚايٛقييٍٛ إىل ايػذٓا٤، ٚهب إٔ 

ٜٴػتكٛب إٔ تهيٕٛ أْؿيط١ اهل٦ٝيات امليصنٛض٠ ممطنيع٠ّ أٚ َٓػٳٸيك١ّ بكيسض اٱَهيإ نُٝيا              - 3
 ع٢ً أؾهٌ ٚد٘.ٜٴٓتؿع ظٗٛزٖا 

  
 الطجياء ذوو اإلعاقة الرٍيية و/أو املػانل الصخية العكلية -باء 

 119ايكاعس٠ 

ٝٶٸيا أٚ             - 1 ْٳٸٗيِ غيري َػي٪ٚيني دٓا٥ ٝٳٸٔ أ ٫ هٛظ إٔ ٜٛنع يف ايػيذٕٛ ا٭ؾيدام اييصٜٔ ٜتبي
ٌٳ قيش١ّٝ عكًٝي١ّ ؾيسٜس٠ّ ممَٸي          ٕٳٸ ييسِٜٗ إعاقياتٺ شٖٓٝي١ّ ٚ/أٚ َؿيان ٔ ٜهؿـ ايتؿدٝل ٫سكيّا أ
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ٜ٪زٹٸٟ بكا٩ِٖ يف ايػذٔ إىل تؿاقِ سايتِٗ، ٚتٴتٳٸدص تطتٝبات يٓكًِٗ إىل َطاؾل يًكش١ ايعكًٝي١  
 يف أقطب ٚقت ممهٔ.

ٜٴٛنٳييع ايػييذٓا٤ اٯخييطٕٚ املكييابٕٛ بإعاقييات شٖٓٝيي١ ٚ/أٚ َؿييانٌ قييش١ٝ عكًٝيي١، إشا       - 2
ختكاقييٝٞ اقتهييت ايهييطٚض٠، ؼييت املطاقبيي١ ٚايعيي٬ز يف َطاؾييل َتدكٹٸكيي١ ؼييت إؾييطاف ا   

ٖٳٸًني.  ايطعا١ٜ ايكش١ٝ امل٪
تييٛؾٹٸط زٚا٥ييط ايطعاٜيي١ ايكييش١ٝ ايعيي٬زٳ ؾُٝييع ايػييذٓا٤ اٯخييطٜٔ ايييصٜٔ وتييادٕٛ إىل       - 3

 ايع٬ز َٔ أَطاض عك١ًٝ.
 

 111ايكاعس٠ 
َيئ املػتشػيئ إٔ تٴتٳٸدييص، با٫تٹٸؿييام َييع ا٭دٗييع٠ املدتكٳٸيي١، تييسابري ملٛاقيي١ً ايعيي٬ز ايٓؿػيياْٞ   

 َػاعس٠ ادتُاع١ٝ ْؿػا١ْٝ ي٘ بعس إط٬م غطاس٘ عٓس ايهطٚض٠. يًػذني ٚيتكسِٜ
 

 الطجياء املوقوفوٌ أو احملتجصوٌ زًٍ احملاننة -جيه 
 111ايكاعس٠ 

ِ   ''يف ايؿكطات ايتاي١ٝ َٔ ٖصٙ ايكٛاعس تؿري عباض٠     - 1 ٟٔٸ ؾيدل   ''ايػيذني غيري احمليان إىل أ
ٚ  متٳٸ تٛقٝؿ٘ أٚ سبػ٘ بػيبب كايؿي١ دٓا٥ٝي١ ٚٚنيع٘ يف      ٓٳٸي٘ مل    عٗيس٠ ايؿيطط١ أ ايػيذٔ ٚيه

 ٜٴشاَنِ ٚمل ٜكسض يف سك٘ سهِ بعسٴ.

َٳٌ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ.    - 2 ْٳٸ٘ بط٤ٟ ٜٚعا  ٜٴؿرتٳض يف ايػذني غري احملانِ أ
زٕٚ املػاؽ بايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ املتعًكي١ عُاٜي١ اؿطٔٸٜي١ ايؿطزٜي١ أٚ ايييت تيٓلٴٸ عًي٢            - 3

ا٤ ايػذٓا٤ غيري احملياَنُني، هيب إٔ ٜتُتٳٸيع ٖي٪٤٫ بٓعياّ َعاًَي١        اٱدطا٤ات ايٛادب١ ا٫تٹٸباع إظ
 ؼسٹٸز ايكٛاعس ايٛاضز٠ أزْاٙ إ٫َٸ عٓاقطٙ ا٭غاغ١ٝ. خام ٫

 

 112ايكاعس٠ 
 ٜٴؿكٳٌ ايػذٓا٤ غري احملاَنُني عٔ ايػذٓا٤ املساْني.    - 1
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ٜٴشتذعٚا ٜٴؿكٳٌ ايػذٓا٤ غري احملاَنُني ا٭سساخ عٔ ايبايػني ٚهب َٔ     - 2 سٝح املبسأ إٔ 
 يف َ٪غػات َٓؿك١ً.

 

 113ايكاعس٠ 
ٌٴٸ غذني غري قاَنِ يف غطؾ١ ؾطز١ٜ، ٚيهٔ َيع َطاعيا٠ ايعيازات احملًٝي١ املدتًؿي١ ؾُٝيا        ٜٓاّ ن

 ٜتعًل باملٓار.
 

 114ايكاعس٠ 
ٕ يًػذٓا٤ غري احملاَنُني إشا ضغبٛا يف شيو، يف اؿسٚز املتٳٸؿك١ َيع سؿيغ ايٓعياّ يف امل٪غػي١، أ    

َٳٸا بٛاغط١ اٱزاض٠ أٚ ٜؿرتٚا َا بٛاغط١ أغطِٖ  ٜطٜسٕٚ َٔ ايطعاّ َٔ اـاضز ع٢ً ْؿكتِٗ، إ
 أٚ أقسقا٥ِٗ. ٚؾُٝا عسا شيو، تتهؿَٸٌ اٱزاض٠ بإطعاَِٗ.

 115ايكاعس٠ 
َٳٸا ُٳ  يًػذني غري احملاَنِ باضتسا٤ ثٝاب٘ اـاق١ إشا ناْت ْعٝؿ١ّ ٥٫ٚك١ّ. أ إشا اضتس٣ ثٝاب  ٜٴػ

 ٝذب إٔ تهٕٛ ٖصٙ كتًؿ١ عٔ ايجٝاب اييت تٴعط٢ يًُشهّٛ عًِٝٗ.ايػذٔ، ؾ
 

 116ايكاعس٠ 
اختاض ايعُيٌ،   هٛظ إدباضٙ عًٝ٘. ؾإشا ٜٴعَط٢ ايػذني غري احملاَنِ زا٥ُّا ؾطق١ّ يًعٌُ، ٚيهٔ ٫

 ٚدب إٔ ٜتكان٢ عًٝ٘ أدطّا.
 

 117ايكاعس٠ 
ٌٔٸ غذني غري قاَنِ بإٔ وكٌ، ع٢ً ْؿكت٘ أٚ ْ ؿك١ ايػري، ٚيف اؿسٚز املتٳٸؿٹك١ َع ٜٴطخٳٸل يه

ٜؿيا٤ َئ ايهتيب     َكًش١ إقا١َ ايعسٍ َٚع أَٔ ايػذٔ ٚاحملاؾع١ عًي٢ ايٓعياّ ؾٝي٘، عًي٢ َيا     
 ايٛقت. ٚايكشـ ٚأزٚات ايهتاب١ ٚغريٖا َٔ ٚغا٥ٌ قها٤

 

 118ايكاعس٠ 
نيإ  ٜٴطخٳٸل يًػذني غري احملاَنِ بيإٔ ٜيعٚضٙ ٜٚعاؾي٘ طبٝبي٘ أٚ طبٝيب أغيٓاْ٘ اـيام، إشا        

 يطًب٘ َربٔٸض َعكٍٛ ٚنإ قازضّا ع٢ً زؾع ايٓؿكات اي٬ظ١َ.
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 119ايكاعس٠ 
ٟٔٸ تِٗ َٛدٳٸ١ٗ    - 1 ٜٴبًَٸؼ ؾٛضّا بأغباب استذاظٙ ٚأ ٌٔٸ غذني غري قاَنِ اؿل يف إٔ   إيٝ٘. يه

ٝٹٸٓ٘ يي٘      - 2 إشا مل ٜهٔ يًػذني غري احملاَنِ قاّ اختاضٙ بٓؿػ٘، ؾُٔ سكٹٸ٘ تٛنٌٝ قاّ تع
ط١ قها١ٝ٥ أٚ غًط١ أخط٣ يف مجٝع اؿا٫ت اييت تكتهٞ ؾٝٗا َكًش١ ايعسايي١ شييو زٕٚ   غً

ميًو َٛاضز ناؾٝي١ ييسؾع ايتهيايٝـ. ٚىهيع اؿطَيإ َئ ا٫غيتعا١ْ مبشياّ          َكابٌ إشا نإ ٫
 ملطادع١ َػتك١ً زٕٚ تأخري.

 

 121ايكاعس٠ 
أٚ َكسٹٸّ املػاعس٠ ايكاْْٛٝييي١  ؽهع سكٛم ايػذني غري احملاَنِ يف ا٫غتعا١ْ مبشاَٝ٘     - 1

ٝٳٸٓي١ يف          ايكاعيس٠   يًسؾيياع عئ ْؿػييي٘ ٚايططا٥يييل املٓعٹٸُييي١ ي٬غيتعا١ْ بُٗيا ييٓؿؼ املبياز٨ املب
61. 
تٴيٛؾَٸط يًػييذني غيري احمليياَنِ، بٓيا٤ٶ عًيي٢ طًبي٘، أزٚات ايهتابيي١ اي٬ظَي١ ٱعييساز ايٛثييا٥ل          - 2

طٔٸ١ٜ املٛدٳٸ١ٗ إىل قاَٝ٘ أٚ ايؿدل ايصٟ ٜكسٹٸّ إيٝي٘  املتعًك١ بسؾاع٘، مبا يف شيو ايتعًُٝات ايػ
 املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ.

 

 الطجياء املدىيوٌ  -دال 
 121ايكاعس٠ 

ٟٔٸ زعي٣ٛ        يف ايبًسإ اييت هٝع ؾٝٗا ايكإْٛ ايػذٔ َٔ أديٌ اييسٜٕٛ أٚ بيأَط َئ احملهُي١ يف أ
ٟٔٸ ق أخط٣ غري دٓا١ٝ٥، ٫ ٟٔٸ قيطا١َ تتذياٚظ    هٛظ إخهاع ايػذٓا٤ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ٭ ٝيٛز أٚ ٭

تهييٕٛ َعاًَتِٗ أقيٌ   ٖٛ نطٚضٟ يهُإ غ١َ٬ ا٫ستذاظ ٚيًشؿاظ ع٢ً ايٓعاّ. ٚهب أ٫َٸ َا
ْٳٸ٘ ميهٔ إدباضِٖ ع٢ً ايعٌُ.  َ٪اتا٠ّ َٔ َعا١ًَ ايػذٓا٤ غري احملاَنُني باغتجٓا٤ أ

 

 األغداص املوقوفوٌ أو احملتجصوٌ بغري تَنة  -ٍاء 

 122ايكاعس٠ 

َٔ ايعٗيس اييسٚيٞ اـيام بياؿكٛم املسْٝي١ ٚايػٝاغي١ٝ، ٜتُتٳٸيع         9ٱخ٬ٍ بأسهاّ املاز٠ زٕٚ ا
ا٭ؾدام املٛقٛؾٕٛ أٚ احملتذعٕٚ زٕٚ إٔ تٛدٳٸ٘ إيِٝٗ ت١ُٗ بٓؿؼ اؿُا١ٜ املهؿٛيي١ مبٛديب   
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اؾع٤ ا٭ٍٚ ٚايؿطع دِٝ َٔ اؾع٤ ايجاْٞ َٔ ٖصٙ ايكٛاعس. نُا تٓطبيل عًيِٝٗ ا٭سهياّ شات    
ايؿيطع أييـ َئ اؾيع٤ ايجياْٞ َئ ٖيصٙ ايكٛاعيس، سٝجُيا ميهئ إٔ ٜعيٛز تطبٝكٗيا             ايك١ً َٔ 

ٕٳٸ   ٟٴٸ تسبري ٜؿرتض نيُّٓا أ ٜٴتٳٸدص أ بايؿا٥س٠ ع٢ً ٖصٙ ايؿ١٦ اـاق١ َٔ احملتذعٜٔ، ؾطٜط١ أ٫َٸ 
ٟٔٸ مٛ إٔ ٜهْٛا َٓاغيبني ٭ؾيدام مل   ٟٔٸ    إعاز٠ ايتعًِٝ أٚ إعاز٠ ايتأٌٖٝ ميهٔ ع٢ً أ ٜيساْٛا بيأ

 دٓا١ٝ٥.دطمي١ 
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 عٓٛإ ايٛظٝؿٞ:َػتؿاض قاْْٛٞ َػاعس 

 امل٪يؿات ٚ املٓؿٛضات :

 ا٫ق٬ح ٚايتؿطٜس ايتٓؿٝصٟ يًعكٛب١ .1
 ح ا٫سساخ اؾامنيزٚض ايعكٛبات ايبس١ًٜ يف إق٬ .2

 ايتشكٝل ا٫زاضٟ ٚنٝؿ١ٝ ؾطض ايعكٛبات ا٫ْهباط١ٝ .3

 ظاضاٖٚط١يٞ ناضٚباضٟ َني .4

 زٚض ايسغتٛض يف إضغا٤ زٚي١ ايكإْٛ .5

  اؿُا١ٜ ايسغتٛض١ٜ ٫غتك٬ٍ ايػًط١ ايكها١ٝ٥ .6

 قٛاْني ايػذٕٛ َٚس٣ نطٚض٠ ٚدٛز قإْٛ هلا يف ا٫قًِٝ  .7
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 ا٫ْؿط١ ٚ املؿاضنات ا٫خط٣ :

يف إعساز ايعسٜس َٔ َؿطٚعات ايكٛاْني ٚا٫ْع١ُ ٚايتعًُٝات  ٚيف بعض َٓٗا بسٚض  ؾاضنت
 ؾعاٍ، َٓٗا :

َؿطٚع قإْٛ تعسٌٜ قإْٛ ايتكاعس ٚايهُإ ا٫دتُاعٞ يًعُاٍ يف ا٫قًِٝ )ايٓاؾص  .1
 سايّٝا( .

 َؿطٚع قإْٛ زٚض املػٓني يف ا٫قًِٝ )مل قسض(. .2

 كسض(.َؿطٚع قإْٛ ايػذٓا٤ يف ا٫قًِٝ )مل ٜ .3

 َؿطٚع قإْٛ ضعا١ٜ ٚتأٌٖٝ املعاقني )ايٓاؾص سايّٝا(. .4

 َؿطٚع قإْٛ  نا١ٜ ايطؿٌ يف ا٫قًِٝ )يف فًؼ ايٛظضا٤(. .5

 َؿطٚع ْعاّ اؿهاْات يف ا٫قًِٝ ) مل ٜكسض(. .6

 ( )مل ٜكسض(.2ْعاّ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ ضقِ ) .7

 ْعاّ زاض  نا١ٜ املطأ٠ املٗسز٠ )مل ٜكسض(. .8

 ِ املؿاضٜع ايكػري٠ يًؿباب )ايٓاؾص سايّٝا(.ْعاّ إزاض٠ قٓسٚم زع .9

 ) املًػ٢(. 2111( يػ١ٓ 2تعًُٝات إداظ٠ ايػذٕٛ ضقِ ) .11

 )ايٓاؾص سايّٝا(. 2111( يػ١ٓ 1تعًُٝات ؾت  زٚض املػٓني ا١ًٖٝ٫ ٚاـري١ٜ ضقِ ) .11

 تعًُٝات تؿػٌٝ ايػذٓا٤ يف ا٫ق٬سٝات )ايٓاؾص سايّٝا(. .12

 ا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ املٓؿٛض٠ ٚغري املٓؿٛض٠ .يسٟ ايعسٜس َٔ ايبشٛخ ٚاملكا٫ت ايك .13
 

 ايًػات :

 ايهٛضز١ٜ ٚايعطب١ٝ ٚ ا٫لًٝع١ٜ
 املٗاضات ا٫خط٣ :

 –ؾاضنت يف ايعسٜس َٔ ايسٚضات ٚايٓسٚات ٚامل٪متطات زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ يف فا٫ت )ايكإْٛ 
 ايهُإ ايٓٛعٞ ...( –تسضٜب املسضبني  –ايهَٛبٝٛتط  –سكٛم ا٫ْػإ 
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 لهامل : ىصساهلل عنس ٍدايت االضه ا

 ازبيل – 1953مواليد : 

 ايتشكٌٝ ايسضاغٞ : 
 1984 –بهايٛضٜٛؽ آزاب  -1
 1997زبًّٛ يف ايعًّٛ ايعػهط١ٜ  -2

 2112بهايٛضٜٛؽ قإْٛ  -3

 ايٛظٝؿ١ ٚ املٓاقب ا٫زاض١ٜ :

 1976تٛظـ ٭ٍٚ َط٠ غ١ٓ  -1
ٚ اغتُط يف ايٓهاٍ نس  1986ايتشل باؿطن١ ايتشطض١ٜ اؾسٜس٠ غ١ٓ  -2

 1991سنتاتٛض١ٜ ست٢ ا٫ْتؿان١ ا٫شاض١ٜ اي

 عٌُ نهابل يف ا٫غاٜـ نُػاعس عاّ ٯغاٜـ ا٫قًِٝ  -3

 2111َسٜط عاّ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ يف ازاض٠ ايػًُٝا١ْٝ  -4

 بعس تٛسٝس ا٫زاضتني يف ا٫قًِٝ اقب  َسٜط عاّ ا٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ يف ا٫قًِٝ . -5

يف سه١َٛ اقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام َػتؿاض يف ٚظاض٠ ايعٌُ ٚ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ  -6
  2118َٓص 

 املؿاضنات ٚ ا٫ْؿط١ :

ؾاضى يف ايهجري َٔ امل٪متطات ٚ ايٓسٚات ٚ ا٫ْؿط١ اـاق١ با٫ق٬ح ا٫دتُاعٞ ٚ  -1
 خٌ ا٫قًِٝ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚ اق٬ح ا٫سساخ ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ ٚ ايعطاقٞ ٚ زا

ايسٍٚ ا٫ٚضٚب١ٝ يٲط٬ع ع٢ً ػاضب  ؾاضى يف ايعسٜس َٔ ايعٜاضات املٝسا١ْٝ يف -2
 تًو ايسٍٚ يف فاٍ ازاض٠ ا٫ق٬سٝات .

ايكا٤ احملانطات سٍٛ ا٫زاض٠ يف ا٫ق٬سٝات ٚ َٛانٝع سٍٛ ايرباَر ا٫ق٬س١ٝ  -3
 ٚ ايتأٌٖٝ .

4-  
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