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لادتعإلا نزاوتلاو و  ةيملاعلا  مالسإلا :  ةماعلا  صئاصخلا 

 : ةمدقم
ةروثب مايقلا  ةرورـض  يندملا ،  عمتجملا  تاسـسؤمو  تاموكحلا  ىلع  ضرفي  حبـصأ  امم  اهتانزاوت ،  لالتخا  ةئيبلا و  روهدـتب  ثولتلا  ةدـح  مقافت  ددـهي  -

رودب مهاست  تحبـصأ  ذإ  يلودلا ،  يميلقإلا و  ىوتـسملا  ىلع  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  رود  ديازت  راطإلا  اذه  يفو  ةلجاع  ةيملاع  ةيئيب 
يه امو  ةيموكحلا ؟  ريغ  تامظنملا  تايعمجلاب و  دوصقملا  امف  ةئيبلا .  ددهتت  يتلا  راطخألاب  سيـسحتلل  يئيبلا  شاقنلا  قفأ  عيـسوت  يف  يـساسأ 

؟  ةيلودلا ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  مهأ 
 : يملاعلا ديعصلا  ىلع  اهروطتو  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  موهفم 

 : ةيموكحلا ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  موهفم  ةفرعم 
روحمتيو يلود ،  وأ  يميلقإ  وأ  يرطق  وأ  يلحم  ساسأ  ىلع  نونطاوم  اهمظني  حبرلا  فذهتست  ةيعوطت ال  ةعومجم  يه  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا 

وأ ناسنإلا  قوقح  ليبق  نم  ةددحم  لئاسم  لوح  تامظنملا  هذـه  ضعب  لمع  روحمتيو  ةـكرتشم  تامامتها  وذ  صاخـشأ  اهدوقيو  ةـنيعم ،  ماهم  لوح 
دقو ةدحتملا  ممألا  ةمظنم  هل  اهتـسرك  يتلا  ةينوناقلا  ةيعـضولا  لالخ  نم  تامظنملا  هذـه  موهفم  رولبت  دـقو  لفطلا  وأ  ةأرملا  وأ  ةحـصلا  وأ  ةـئيبلا 
ىلع اهرود  دـيازتو  اهتزهجأ  للـشو  لودـلا  زجع  ةـهجاوم  يف  ةـيناسنإلا  عيراشملا  ذـيفنت  يف  دـيحولاأجلملا  يه  تامظنملا  هذـه  نأب  داقتعالا  حبـصا 

 . يلودلا يميلقإلا و  ىوتسملا 
 : اهماهمو ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  روطت 

 . نيب 1874و2004 ام  ملاعلا  يف  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  نم  ددع  تروطت  - 
 . ةئيبلا ةيامح  لخادم  ةدع  مايق  -

ثحبلا عيجـشت  اهذيفنت –  ىلع  صرحلاو  ةئيبلا  ةيامحل  ةمئالملا  تاعيرـشتلا  نس  ةحـضاو –  ةـيئيب  ةسايـس  ةغايـص  رارقلا >>>>  باحـصأ  مهي  لخدـم  -
ةيئيبلا ةفاقثلا  يملعلا و 

نم دـحلل  لـئاسوو  تاـينقت  داـمتعا  ةـئيبلا –  نوؤش  ل دراوملا  نم  ءزج  صيـصخت  <<<< صاـخلا ماـعلا و  عاـطقلاب  نييداـصتقالا  نيلعاـفلا  مهي  لخدـم  -
 . ةيئيبلا تالالتخالا  ةجلاعم  ةفلك  يف  ةمهاسملا  يئيبلا و  ثولتلا  نم  فيفختلا   – ةيئيبلا تاريثأتلا 

جمارب يف  ماهسإلا  قيرط  نع  ةيئيبلا  ةفاقثلا  رشن  ةيئيبلا –  ةيامح  تادوهجم  يف  ةكراشملا   <<<< ةيموكحلا ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  مهي  لخدم  -
 . ةيئيبلا تانزاوتلا  لالتخاب  ددهت  يتلا  راطخألا  لك  ةهجاومو  ةيئيبلا  ةيبرتلا 

 : ةئيبلا لاجم  يف  ةيلودلا  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  رود 
 : ملاعلاب ةيئيبلا  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  مهأ 

ةيلامـشلا ةيبونجلا و  اكيرمأ  ابروأب ،  ةـلود  يلاو 40  ح يف  ةلثمم  ةيموكح  ريغ  ةيعوطت  ةمظنم  يهو  ملـسلا  ةئيبلا و  ةـيامحل  رـضخألا  مالـسلا  ةـمظنم  ··
راحبلا و ةـيامح  ىلإ  فذـهت  ثيح  ضرألا  حطـس  ىلع  ةـيئيبلا  اياضقلاب  متهتو   . ملاعلا ءاـجرأ  فلتخمب  نيعزوم  وضع  فـالآ  ةـثالث  ىلإ  اـهئاضعأ  لـصيو 

 . ةماسلا ةيواميكلا  تاديبملا  لامعتسا  نع  يلختلا  ةيوونلا ،  ةحلسألا  نم  دحلا  ةيعيبطلا و  تاورثلا  دراوملا و  ىلع  ةظفاحملاو  تاباغلا ، 
يلاوح ىلإ  ملاعلا  ربع  اهيطرخنم  ددع  لصيو  ةلود ،  يف 26  عورف  ىلع  رفوتت  ةيموكح  ريغ  ةقطنم  ةيربلا >>>>  تاناويحلا  ةيامحل  ةيملاعلا  ةـقطنملا  ··
ةيعيبط تايمحم  ءاشنإ  يف  ةمهاسملا  ضارقنالاب –  ةددهملا  ةـصاخو  ةـيربلا  تاناويحلا  عاونأ  عيمج  ةـيامحب  ةـمظنملا :  هذـه  متهت  طرخنم  نويلم   4،7

 . روهدتلا نم  ةيربلا  تاناويحلل  يعيبط  طسوك  ةباغلا  ةيامح  ةيربلا –  تاناويحلل 
 . ةيوئيبلا ةيوعمجلا  تاكبشلا  ضعب  ةفرعم 

نيناوق نس  ةثولم –  ريغ  ةـليدب  لئاسو  نع  ثحبلاب  ةـماسلا  تادـيبملا  لامعتـسا  نم  دـحلا  صيلقتلا و  ىلإ  فذـهت  ةـيموكح  ريغ  ةـيوعمج  ةـكبش 
ريبادـتلا ذاختا  يئاضوضلا و  ثولتلا  ةدـح  نم  يناعت  يتلا  قطانملا  طبـض  ةحـصلا –  ىلع  اهراطخأ  بنجتل  ةـلاقنلا  فتاوهلا  لامعتـسا  روطت  طبـضل 

 . هتئيب ناسنإلا و  ةحصب  ةرضملا  اينيج  ةلدعملا  ءاضعألا  عيمج  راشتنا  عنم  هتدح –  نم  فيفختلل  ةمزاللا 
 : ةئيبلا ةيامح  يف  ةينطولا  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  رود 

: برغملاب ةيئيبلا  تايعمجلا  ةكبش  ةفرعم  : 
ريضحتلا راطإ  يف  ربوتكأ 2001  خيراتب 20  طابرلاب  ةدقعنملا  ةيـسسحتلا  ةودنلا  لالخ  ةمادتـسملا  ةيمنتلا  ةئيبلل و  ةيبرغملا  ةكبـشلا  تسـسأت 

لمعت ةيعمج  ةكبـشلا 38  هذه  سيـسأت  يف  تكراش  شكارمب ،  ةدحتملا  ممألا  فارـشإ  تحت  مظنملا  ةـيخانملا ،  تاريغتلا  لوح  يملاعلا  ىدـتنملل 
يتلا رطاخملا  نم  ةئيبلا  ةيامح  ةديدع :  فاذهأ  قيقحت  ىلإ  ةكبشلا  هذه  ىعستو  ناسنالا  قوقحو  ةيرشبلا  ةيمنتلا  لاجم  يفو  يئيبلا  لاجملا  يف 

ةينعملا تاهجلا  تاسسؤملا و  عم  نواعتلاو  ةكارشلا  تايقافتا  دقع  يومنتلا – دعبلا  تاذ  تايعمجلا  ءاضعأ  ريطأت  نيوكت و  ىلع  لمعلا  اهددهت –  دق 
ةقيثو 9 ص 215) .)

: يئيبلا لاجملا  يف  برغملاب  ةيموكحلا  ريغ  تايعمجلا  تازجنم 
 ، اهريغو ةيعوتلل  ةحوتفم  مايأ  ةيسراد و  تاقلح  ميظنت  يف  ةرصحنم  تلظ  اهنأ  الإ  ايلحمو  اينطو  اهتطشنأ  تددعت  ثيح  ةديدع  تايعمج  تزرب 

طابرلاك و ندملا  تايربك  يف  يوعمجلا  طاشنلا  زكرمت  اهنم :  ركذن  بابـسأ  نع  ةجتان  تايبلـسو  تارغث  ةدعب  ايوشم  لاز  ام  يوعمجلا  لمعلا  نأ  الإ 
 . دارفألا نم  ليئض  ددع  يف  تايعمجلا  ةيبلاغ  ةيوضع  راصحنا  ءاضيبلا –  رادلا 

ةيلحم تاطلـسو  ةيرادإ ،  تاعاطق  نم  ىرخألا  ةينعملا  تاهجلاو  تايعمجلا  نيبو  ةـهج ،  نم  لصاوتلا  ةـيلمعو  تايعمجلا  نيب  لاعفلا  قيـسنتلا  فعض  – 

 . ةجتنم تاعامجو 
 : ةمتاخ

ثولتلا لاكشأ  لك  ةهجاومو  ةئيبلا  ىلع  ظافحلا  لاجم  يف  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  لمعت   .

ةيموكحلا ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  رود  لوح  فلم 

 : ةمدقم
ةروثب مايقلا  ةرورـض  يندملا ،  عمتجملا  تاسـسؤمو  تاموكحلا  ىلع  ضرفي  حبـصأ  امم  اهتانزاوت ،  لالتخا  ةئيبلا و  روهدـتب  ثولتلا  ةدـح  مقافت  ددـهي  -

رودب مهاست  تحبـصأ  ذإ  يلودلا ،  يميلقإلا و  ىوتـسملا  ىلع  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  رود  ديازت  راطإلا  اذه  يفو  ةلجاع  ةيملاع  ةيئيب 
يه امو  ةيموكحلا ؟  ريغ  تامظنملا  تايعمجلاب و  دوصقملا  امف  ةئيبلا .  ددهتت  يتلا  راطخألاب  سيـسحتلل  يئيبلا  شاقنلا  قفأ  عيـسوت  يف  يـساسأ 

؟  ةيلودلا ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  مهأ 



 : يملاعلا ديعصلا  ىلع  اهروطتو  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  موهفم 
 : ةيموكحلا ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  موهفم  ةفرعم 

روحمتيو يلود ،  وأ  يميلقإ  وأ  يرطق  وأ  يلحم  ساسأ  ىلع  نونطاوم  اهمظني  حبرلا  فذهتست  ةيعوطت ال  ةعومجم  يه  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا 
وأ ناسنإلا  قوقح  ليبق  نم  ةددحم  لئاسم  لوح  تامظنملا  هذـه  ضعب  لمع  روحمتيو  ةـكرتشم  تامامتها  وذ  صاخـشأ  اهدوقيو  ةـنيعم ،  ماهم  لوح 
دقو ةدحتملا  ممألا  ةمظنم  هل  اهتـسرك  يتلا  ةينوناقلا  ةيعـضولا  لالخ  نم  تامظنملا  هذـه  موهفم  رولبت  دـقو  لفطلا  وأ  ةأرملا  وأ  ةحـصلا  وأ  ةـئيبلا 
ىلع اهرود  دـيازتو  اهتزهجأ  للـشو  لودـلا  زجع  ةـهجاوم  يف  ةـيناسنإلا  عيراشملا  ذـيفنت  يف  دـيحولاأجلملا  يه  تامظنملا  هذـه  نأب  داقتعالا  حبـصا 

 . يلودلا يميلقإلا و  ىوتسملا 
 : اهماهمو ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  روطت 

 . نيب 1874و2004 ام  ملاعلا  يف  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  نم  ددع  تروطت  - 
 . ةئيبلا ةيامح  لخادم  ةدع  مايق  -

ثحبلا عيجـشت  اهذيفنت –  ىلع  صرحلاو  ةئيبلا  ةيامحل  ةمئالملا  تاعيرـشتلا  نس  ةحـضاو –  ةـيئيب  ةسايـس  ةغايـص  رارقلا >>>>  باحـصأ  مهي  لخدـم  -
ةيئيبلا ةفاقثلا  يملعلا و 

نم دـحلل  لـئاسوو  تاـينقت  داـمتعا  ةـئيبلا –  نوؤش  ل دراوملا  نم  ءزج  صيـصخت  <<<< صاـخلا ماـعلا و  عاـطقلاب  نييداـصتقالا  نيلعاـفلا  مهي  لخدـم  -
 . ةيئيبلا تالالتخالا  ةجلاعم  ةفلك  يف  ةمهاسملا  يئيبلا و  ثولتلا  نم  فيفختلا   – ةيئيبلا تاريثأتلا 

جمارب يف  ماهسإلا  قيرط  نع  ةيئيبلا  ةفاقثلا  رشن  ةيئيبلا –  ةيامح  تادوهجم  يف  ةكراشملا   <<<< ةيموكحلا ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  مهي  لخدم  -
 . ةيئيبلا تانزاوتلا  لالتخاب  ددهت  يتلا  راطخألا  لك  ةهجاومو  ةيئيبلا  ةيبرتلا 

 : ةئيبلا لاجم  يف  ةيلودلا  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  رود 
 : ملاعلاب ةيئيبلا  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  مهأ 

ةيلامـشلا ةيبونجلا و  اكيرمأ  ابروأب ،  ةـلود  يلاو 40  ح يف  ةلثمم  ةيموكح  ريغ  ةيعوطت  ةمظنم  يهو  ملـسلا  ةئيبلا و  ةـيامحل  رـضخألا  مالـسلا  ةـمظنم  ··
راحبلا و ةـيامح  ىلإ  فذـهت  ثيح  ضرألا  حطـس  ىلع  ةـيئيبلا  اياضقلاب  متهتو   . ملاعلا ءاـجرأ  فلتخمب  نيعزوم  وضع  فـالآ  ةـثالث  ىلإ  اـهئاضعأ  لـصيو 

 . ةماسلا ةيواميكلا  تاديبملا  لامعتسا  نع  يلختلا  ةيوونلا ،  ةحلسألا  نم  دحلا  ةيعيبطلا و  تاورثلا  دراوملا و  ىلع  ةظفاحملاو  تاباغلا ، 
يلاوح ىلإ  ملاعلا  ربع  اهيطرخنم  ددع  لصيو  ةلود ،  يف 26  عورف  ىلع  رفوتت  ةيموكح  ريغ  ةقطنم  ةيربلا >>>>  تاناويحلا  ةيامحل  ةيملاعلا  ةـقطنملا  ··
ةيعيبط تايمحم  ءاشنإ  يف  ةمهاسملا  ضارقنالاب –  ةددهملا  ةـصاخو  ةـيربلا  تاناويحلا  عاونأ  عيمج  ةـيامحب  ةـمظنملا :  هذـه  متهت  طرخنم  نويلم   4،7

 . روهدتلا نم  ةيربلا  تاناويحلل  يعيبط  طسوك  ةباغلا  ةيامح  ةيربلا –  تاناويحلل 
 . ةيوئيبلا ةيوعمجلا  تاكبشلا  ضعب  ةفرعم 

نيناوق نس  ةثولم –  ريغ  ةـليدب  لئاسو  نع  ثحبلاب  ةـماسلا  تادـيبملا  لامعتـسا  نم  دـحلا  صيلقتلا و  ىلإ  فذـهت  ةـيموكح  ريغ  ةـيوعمج  ةـكبش 
ريبادـتلا ذاختا  يئاضوضلا و  ثولتلا  ةدـح  نم  يناعت  يتلا  قطانملا  طبـض  ةحـصلا –  ىلع  اهراطخأ  بنجتل  ةـلاقنلا  فتاوهلا  لامعتـسا  روطت  طبـضل 

 . هتئيب ناسنإلا و  ةحصب  ةرضملا  اينيج  ةلدعملا  ءاضعألا  عيمج  راشتنا  عنم  هتدح –  نم  فيفختلل  ةمزاللا 
 : ةئيبلا ةيامح  يف  ةينطولا  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  رود 

: برغملاب ةيئيبلا  تايعمجلا  ةكبش  ةفرعم  : 
ريضحتلا راطإ  يف  ربوتكأ 2001  خيراتب 20  طابرلاب  ةدقعنملا  ةيـسسحتلا  ةودنلا  لالخ  ةمادتـسملا  ةيمنتلا  ةئيبلل و  ةيبرغملا  ةكبـشلا  تسـسأت 

لمعت ةيعمج  ةكبـشلا 38  هذه  سيـسأت  يف  تكراش  شكارمب ،  ةدحتملا  ممألا  فارـشإ  تحت  مظنملا  ةـيخانملا ،  تاريغتلا  لوح  يملاعلا  ىدـتنملل 
يتلا رطاخملا  نم  ةئيبلا  ةيامح  ةديدع :  فاذهأ  قيقحت  ىلإ  ةكبشلا  هذه  ىعستو  ناسنالا  قوقحو  ةيرشبلا  ةيمنتلا  لاجم  يفو  يئيبلا  لاجملا  يف 

ةينعملا تاهجلا  تاسسؤملا و  عم  نواعتلاو  ةكارشلا  تايقافتا  دقع  يومنتلا – دعبلا  تاذ  تايعمجلا  ءاضعأ  ريطأت  نيوكت و  ىلع  لمعلا  اهددهت –  دق 
ةقيثو 9 ص 215) .)

: يئيبلا لاجملا  يف  برغملاب  ةيموكحلا  ريغ  تايعمجلا  تازجنم 
 ، اهريغو ةيعوتلل  ةحوتفم  مايأ  ةيسراد و  تاقلح  ميظنت  يف  ةرصحنم  تلظ  اهنأ  الإ  ايلحمو  اينطو  اهتطشنأ  تددعت  ثيح  ةديدع  تايعمج  تزرب 

طابرلاك و ندملا  تايربك  يف  يوعمجلا  طاشنلا  زكرمت  اهنم :  ركذن  بابـسأ  نع  ةجتان  تايبلـسو  تارغث  ةدعب  ايوشم  لاز  ام  يوعمجلا  لمعلا  نأ  الإ 
 . دارفألا نم  ليئض  ددع  يف  تايعمجلا  ةيبلاغ  ةيوضع  راصحنا  ءاضيبلا –  رادلا 

ةيلحم تاطلـسو  ةيرادإ ،  تاعاطق  نم  ىرخألا  ةينعملا  تاهجلاو  تايعمجلا  نيبو  ةـهج ،  نم  لصاوتلا  ةـيلمعو  تايعمجلا  نيب  لاعفلا  قيـسنتلا  فعض  – 

 . ةجتنم تاعامجو 
 : ةمتاخ

ثولتلا لاكشأ  لك  ةهجاومو  ةئيبلا  ىلع  ظافحلا  لاجم  يف  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  تايعمجلا و  لمعت   .
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