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 اآلهــــداء
 

 ....إىل 
الذي بَدَدَ ظلنات اجلول و أنار طزيق العله لألجيال نيب اهلدى ـ " و إنك لعلى خلق عظيه " من قيل حبقى  -

 .حمند ـ صلى اهلل عليى و سله

رمحة اهلل عليى و )املغفور لى ــ  والدي ــمن أوصاني باحلق يف حياتى و من أستوصيت بالصرب يف مماتى  -

 .(رضوانى

 .اولئك الذين ال خيافون يف قول احلق لومة الئه -
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 املكس١َ
 

َٔ امل٬سغ إ خطٚز املٛظـ عٔ املػاض ايطبٝعٞ يًٛظٝؿ١ أَط َأيٛف ، ٖٚٛ َا ٜطًل عًٝ٘ 
َا عسا ايتؿطٜع - ٚ امل٬سغ عًٝ٘ يف ايكٛاْني ايعطب١ٝ , املدايؿ١ ا٫ْطباط١ٝ اٚ ايتازٜب١ٝ " 

يف ٖصا اجملاٍ، إ٫  (ايتأزٜب  )آضا٤ ايؿك٘ ٚايكطا٤ اإلزاضٜني ٖٛ اغتدساّ اصط٬ح  ٚ- ايعطاقٞ 
ع٢ً اَتساز ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ  (ا٫ْطباط)إٔ املؿطع ايعطاقٞ ٜؿطٌ اغتدساّ اصط٬ح 

يػ١ٓ  (41)قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ضقِ : املتعاقب١، ٖٚصا َا ملػٓاٙ َٔ تػ١ُٝ
املًػٞ ٚنصيو قإْٛ 1936 يػ١ٓ 69املًػٞ ٚ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ضقِ 1929

ٚاييت .  املعسٍ ٚايٓاؾص سايٝا 1991 يػ١ٓ 14اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ 
هب أتباعٗا عٓس أخ٬ٍ املٛظـ بٛادبات٘ ايٛظٝؿ١ٝ أٚ   ٚضع املؿطع هلا إدطا٤ات ٚ اصٍٛ

  0َكتطٝاتٗا أٚ إتٝاْ٘ ؾع٬ً َٔ ا٭ؾعاٍ احملعٛض٠ عًٝ٘ 
 

 :غبب اختٝاض املٛضٛع
 

 ٫ؾو ؾٝ٘ إ َٛضٛع ايتشكٝل يف َجٌ تًو اؾطا٥ِ  باعتباضٙ َٛضٛعًا خطريا ، ميؼ 
با٫ضاؾ١ . مما زؾعٓا ٫ختٝاضٙ َٛضٛعا يبشجٓا ٖصا , َ٪غػات ايسٚي١ ٚاجملتُع ٚايكإْٛ َعا

اىل َا ٫َػٓاٙ يف ايٛاقع ايعًُٞ َٔ ضطٚض٠ ايتصسٟ يبشجٗا ملا ٚدسْا عًٝٗا َٔ ٬َسعات 
غًب١ٝ عٓس اط٬عٓا ع٢ً عسز َٔ ايكطاٜا ٚايسعا٣ٚ املعطٚض١ ع٢ً ١٦ٖٝ اْطباط َٛظؿٞ 

 ا٭َط ايصٟ ضآٜا تٛدٝ٘ عٓا١ٜ املٛظؿني املتُٗني إىل سكِٗ ٖصا، ٚ يف ْؿؼ ايٛقت تصنري ا٫قًِٝ ،
ا٭زاض٠ باتباع ايططم ايكا١ْْٝٛ حملاغب١ املٛظؿني ٚ مبا ٜهؿٌ ايٓاس١ٝ امل٪غػات١ٝ ملعاقب١ 

. املٛظؿني املتُٗني بعٝسًا عٔ املعاد١ٝ اٚ ايتعػـ يف أغتعُاٍ ايػًطات
 

 :ا١ُٖٝ املٛضٛع 
 

 َٔ املعًّٛ إ ايتشكٝل ادطا٤ ؾهًٞ ٜػتٗسف نؿـ سكٝك١ ا٫تٗاّ املٛد٘ اىل املٛظـ بعس 
اضتهاب املدايؿ١ بػ١ٝ ايهؿـ عٔ ؾاعًٗا ٖٚٛ با٫غاؽ ضُا١ْ َكطض٠ ملصًش١ املٛظـ احملاٍ 

ٖٚصا َا اغتكط عًٝ٘ . ع٢ً ايتشكٝل ي٬غتُاع اىل اقٛاي٘ قبٌ َػا٥ًت٘ ٚؾطض ايعكٛب١ عًٝ٘ 
ايكطا٤ ا٫زاضٟ ببط٬ٕ ايعكٛبات ايتازٜب١ٝ َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ اثاض اشا مل ٜػبل شيو ؼكٝل َع 

ٚاؾسٜط بايصنط إ بط٬ٕ ايعكٛب١ ٫ٜكتصطع٢ً عسّ . املٛظـ املتِٗ ٚمساع زؾاع٘ عٔ ْؿػ٘ 
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ادطا٤ ايتشكٝل َع املٛظـ بٌ ٜتعساٙ اىل تًو اييت  اؽصت زٕٚ ا٫غتٓاز اىل ادطا٤ات قا١ْْٝٛ 
 .َٔ قبٌ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ َؿه١ً ٚؾكا يًكإْٛ َٚتٛؾط٠  ؾٝٗا ايطُاْات ا٫غاغ١ٝ يًُٛظـ 

 

 :َٓٗذ١ٝ ايبشح ٚخطت٘ 
                                                                                 

 ايتططم اىل َٛضٛع عجٓا ٖصا َٔ خ٬ٍ املٓٗر ايتشًًٝٞ يًُٛاز ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ بٗا ساٚيٓا
ٚبػ١ٝ ا٫ملاّ باملػا٥ٌ شات ايع٬ق١ ضأٜٓا إ . يف ايكإْٛ ايعطاقٞ ٚاغتعطاضٗا قسض ا٫َهإ 

:   ْتٓاٚي٘ ضُٔ ث٬ث١ ؾصٍٛ ٚ بايتؿصٌٝ ا٫تٞ
                                                                                                   

ايتعطٜـ بايتشكٝل ا٫ْطباطٞ                                                                         : ايؿصٌ ا٫ٍٚ 
  ٍَٚؿّٗٛ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ                                                                        : املبشح ا٫ 

  ْٞا١ُٖٝ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ ٚاغاغ٘ ايكاْْٛٞ                                                          : املبشح ايجا
  ٚايتعاَات٘ٚادبات املٛظـ ايعاّ : املبشح ايجايح                                                                             

                                                                  

ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًذإ ايتشكٝك١ٝ                                                                      : ايؿصٌ ايجاْٞ 
  ٍَٚا١ٖٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚايػًط١ املدتص١ بادطا٥ٗا                                                 : املبشح ا٫
 ْٞص٬سٝات ايػًط١ املدتص١ بادطا٤ ايتشكٝل                                                        : املبشح ايجا
  ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يتٛصٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ                                                      : املبشح ايجايح 

                                                     

ايطُاْات ايكا١ْْٝٛ يًُٛظـ يف َطس١ً ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ                                          : ايؿصٌ ايجايح 
  ٍَٚٛاد١ٗ املٛظـ باملدايؿ١ املٓػٛب١ ايٝ٘                                                         : املبشح ا٫
  ْٞٚا٫غتعا١ْ باحملاَٞا٫ط٬ع ع٢ً اٚضام ايتشكٝلسل : املبشح ايجا                                     
  اغتك٬ي١ٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚسٝازٜتٗا                                                            : املبشح ايجايح

 

ٚ اْٗٝٓا ايبشح غامت١ اٚدعْا ؾٝٗا أِٖ ا٫غتٓتادات ٚاملكرتسات اييت تٛصًٓا ايٝ٘ َٔ 
 .                      خ٬هلا

  ْٚٓٛٙ اخريًا بأْٓا ساٚيٓا قسض ا٫َهإ تٓاٍٚ املٛضٛع َٔ ناؾ١ دٛاْب٘ ٚاييت مل تهٔ 
ٚنصيو زق١ تٓاٍٚ اؾع٥ٝات ٚايتؿاصٌٝ , بامل١ُٗ ايٝػري٠ ْعطا يك١ً ايٛقت ٚنجط٠ اعبا٤ ايعٌُ 

ٚإ اخطأْا ؾشػبٓا , يصا إ نٓا اصبٓا ؾُٝا شٖبٓا ايٝ٘ ؾتًو غاٜتٓا . شات ايص١ً باملٛضٛع 
. آْا ادتٗسْا ٚبصيٓا ٚغعٓا يف ؼطٟ ايصٛاب ٚاهلل ٖٛ املٛؾل ٖٚٛ َٔ ٚضا٤ ايكصس

                                                                                                  ايباسح
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 ايؿصٌ ا٫ٍٚ

ايتعطٜـ بايتشكٝل ا٫ْطباطٞ 

مما ٫ؾو ؾٝ٘ إ بٝإ ٚؼسٜس َؿّٗٛ َصطًشات اٟ عح ٖٛ املسخٌ يسضاغ١ املٛضٛع 
ٚطاملا نإ َٛضٛع عجٓا ٜتٓاٍٚ يف فًُ٘ اصٍٛ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ يف , املطاز ايبشح ؾٝ٘

ٖٚصا َا ٜؿطض عًٝٓا بطبٝع١ اؿاٍ ؼسٜس َؿّٗٛ املصطًشات ايٛاضز٠ , فاٍ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ 
باعتباضٖا ضُا١ْ اغاغ١ٝ , َع ا٫ؾاض٠ اىل ا١ُٖٝ ايتشكٝل ٚؼسٜس اغاغٗا ايكاْْٛٞ , ؾٝٗا 

اش إ ٖسف ايتشكٝل بصٛض٠ عا١َ ٖٛ نؿـ , يًُٛظـ عٓس اتٗاَ٘ باضتهاب كايؿ١ ٚظٝؿ١ٝ
. ايع٬ق١ بني املتِٗ ٚايت١ُٗ املػٓس٠ ايٝ٘

ٚيصيو ماٍٚ يف ٖصا ايؿصٌ َٚٔ خ٬ٍ ث٬ث١ َباسح ؼسٜس ٚ بٝإ َؿّٗٛ ايتشكٝل بصٛض٠   
 ٚنصيو َع٢ٓ املٛظـ َٚٔ ثِ بٝإ ا١ُٖٝ ايتشكٝل ,عا١َ ٚايتشكٝل ا٫ْطباطٞ بصٛض٠ خاص١ 

ٚاخريا اغتعطاض اِٖ ايٛادبات ا٫غاغ١ٝ املًكا٠ ع٢ً عاتل املٛظـ ٚاييت عًٝ٘ ا٫يتعاّ بٗا 
: ٚبايهٝؿ١ٝ ازْاٙ 

 

َؿّٗٛ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ : املبشح ا٫ٍٚ
ا١ُٖٝ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ ٚاغاغ٘ ايكاْْٛٞ : املبشح ايجاْٞ
ٚادبات املٛظـ ايعاّ : املبشح ايجايح

 
 

املبشح ا٫ٍٚ 
 َؿّٗٛ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ

ْكػِ ٖصا املبشح اىل َطًبني نصص ا٫ٍٚ يبٝإ َؿّٗٛ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ ٚاملطًب 
 :ايجاْٞ يتشسٜس َع٢ٓ املٛظـ ٚنا٫تٞ

املطًب ا٫ٍٚ  
 َؿّٗٛ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ 

. ٚاؿل َٔ امسا٤ اهلل اؿػ٢ٓ , ٖٚٛ ْكٝض ايباطٌ , يف ايًػ١ اصٌ ايتشكٝل ٚضزت َٔ اؿل 
. 1 ( َٚٔ ؾٝٗٔ ضٚيٛ اتبع اؿل اٖٛا٥ِٗ يؿػست ايػُٛات ٚا٫ض )سٝح قاٍ غبشاْ٘ ٚتعاىل 
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 ٚسكل َع ؾ٬ٕ قٞ قط١ٝ 1ٚسكٝك١ ايؿٞ َٓتٗاٙ ٚاصً٘, ٚسكل ا٫َط اٟ اثبت٘ ٚصسق٘ 
. 2مبع٢ٓ اخص اقٛاي٘ ؾٝٗا 

ايتشكٝل ٖٛ ؼطٟ اؿكٝك١ يف ايت١ُٗ املٛد١ٗ إىل ؾدص َا ٚمجع املعًَٛات : ٚاصط٬سا 
. عٓٗا 
ٜصنط ايسنتٛض َادس ضاغب اؿًٛ إ ايتشكٝل بصؿ١ عا١َ ٜعين ايؿشص ٚايبشح ٚايتكصٞ  ٚ

٫غتبا١ْ ٚد٘ اؿكٝك١ ٚاغتذ٥٬ٗا ؾُٝا ٜتعًل بصش١ سسٚخ , املٛضٛعٞ ٚاحملاٜس ٚايٓعٜ٘
  3.ٚشيو يٛد٘ اؿكٝك١ ٚايصسم ٚايعساي١, ٚقا٥ع قسٚز٠ ْٚػبتٗا اىل اؾداص قسزٜٔ 

ٚايتشكٝل ا٫زاضٟ ميهٔ تعطٜؿ٘ باْ٘ ٚغ١ًٝ ا٫زاض٠ ي٬خص با٫دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ عل املٛظـ 
ٚاـطٚز ع٢ً َكتطٝات ,  عٓس اتٝاْ٘ ؾع٬ ٜؿهٌ كايؿ١ تازٜب١ٝ ٫سهاّ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ

هب إ ٜتُتع ب٘ املٛظـ ايعاّ َٔ اَا١ْ ْٚعا١ٖ ٚايتعاّ مبٗاّ ٚظٝؿت٘  َا ٚ, ايٛادب ايٛظٝؿٞ
 4.ٚٚادباتٗا

ٚ ٜ٪نس ايبعض اٯخط إٔ املكصٛز بايتشكٝل ا٫ْطباطٞ ٖٞ تًو اإلدطا٤ات اييت تػتٗسف 
بٝإ املدايؿات يًٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ مبٛدب ايكٛاْني ايٓاؾص٠ ٚ ؼسٜس املػ٦ٛيني عٓٗا ٚشيو 
بػ٪اٍ املٛظـ عُا ٖٛ َٓػٛب إيٝ٘ بٛاغط١ اؾ١ٗ املدتص١ اييت أْاط املؿطع بٗا غًط١ 
إدطا٤ ايتشكٝل بعس إٔ ٜصسض ا٭َط ب٘ َٔ ايط٥ٝؼ املدتص ٚتتبع يف ؾاْ٘ ناؾ١ اإلدطا٤ات 

املكطض٠ ٚشيو بػ١ٝ تٝػري ايٛغا٥ٌ يًذ١ٗ اإلزاض١ٜ بكصس ايهؿـ عٔ اؿكٝك١  َع ؼكٝل ايطُإ 
 5 .يًُٛظـ يهٞ ٜساؾع عٔ ْؿػ٘ ؾُٝا ٖٛ َٛد٘ إيٝ٘ 

ٚ إٔ غا١ٜ ايتشكٝل ٖٛ ايبشح ٚ ايتأنس َٔ إٔ املٛظـ املتِٗ قس اضتهب أسس املدايؿات 
ايٛظٝؿ١ٝ اييت ؼهُٗا ايكٛاْني ٚ ا٭ْع١ُ ٚ ايتعًُٝات املٓع١ُ يؿ٪ٕٚ اـس١َ ايعا١َ، ٚ شيو َٔ 

خ٬ٍ ايتأنس َٔ إٔ املدايؿ١ قس صسضت َٔ املٛظـ ؾع٬ً ٚ إٔ ؾعً٘ ٖصا كايـ ٭سهاّ ايكٛاْني 
املٓع١ُ يؿ٪ٕٚ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، ٚ بٝإ ا٭غباب اييت أزت باملٛظـ إىل أضتهابٗا ٚ َٔ ثِ بٝإ 
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ا٭ثط ايػًيب ايصٟ ؿل با٭زاض٠ غٛا٤ َٔ ايٓاس١ٝ املاي١ٝ أٚ ايتٓع١ُٝٝ ٭سهاّ اـس١َ ايعا١َ ٚ 
يو محا١ٜ يًُصًش١ تتكسِٜ ايتٛصٝات يسٚا٥ط ايسٚي١ ٚ َ٪غػاتٗا بؿإٔ املٛظـ املتِٗ ٚ ؾعًت٘ 

.   ايعا١َ ٚ مبا ٜطُٔ قا١ْْٝٛ ايجٛاب ٚ ايعكاب
 

املطًب ايجاْٞ 
 1َؿّٗٛ املٛظـ

 

اؿسٜح عٔ املٛظـ ايعاّ، ٜكٛزْا ستًُا يًشسٜح عٔ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، اش إ نًُٝٗا، 
ٚنُؿَٗٛني يف ا٫زاض٠ ٚايكإْٛ، ٜت٬ظَإ بكسض نبري َٔ ْاس١ٝ ايٛصـ ٚايتشًٌٝ، اًٜا نإ ايعًِ 

 .ايصٟ ٜتٛىل تٓعُٝٗا، اٚ ايعا١ٜٚ اييت ٜٓعط َٓٗا يًٛظٝؿ١ ايعا١َ

اش ٫ ميهٔ عاٍ، إ تكّٛ ايٛظٝؿ١ عًًُٝا، ا٫ اشا ٚدس ٖٓاى َٛظـ عاّ ٜؿػًٗا ؾع٬ً، ؼت 
يصا، ؾًٝؼ َػتػطبًا، إ ٜكع ا٫ٖتُاّ ، عسز َٔ ايطٛابط ايػًٛن١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚايتأزٜب١ٝ

بايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٚؾاغًٗا َعًا، خصٛصًا يف ظٌ اتػاع ٚظا٥ـ ايسٚي١ ٚتٓٛع ْؿاطاتٗا، ٚشيو 
  2 .طبعًا يف ض٤ٛ تػري ايٓعط٠ يًٛظٝؿ١ ٚاملٛظـ 

ٚ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ عباض٠ عٔ َطنع قاْْٛٞ ٜؿػً٘ املٛظـ، تٓؿأ عاز٠ قبٌ إ ٜؿػًٗا اسس، 
ؾايٛظٝؿ١ ايعا١َ تػتكٌ يف ٚدٛزٖا عكٛقٗا ٚٚادباتٗا عُٔ ٜؿػًٗا، ٚتبك٢ قا١ُ٥ ٚ يٛ ناْت 

ؾاغط٠، زٕٚ إ تتأثط اط٬قًا مبٛت ؾاغًٗا اٚ اغتكايت٘ اٚ اسايت٘ ع٢ً ايتكاعس أٚ يف اْتٗا٤ 
، َع ا٫خص بٓعط ا٫عتباض اخت٬ف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ املٓعِ 3ع٬قت٘ بٗا، بأٟ ؾهٌ َٔ ا٫ؾهاٍ 

. ملػأي١ ايتأزٜب بايٓػب١ يػري املػتُطٜٔ باـس١َ عٓس اضتهابِٗ كايؿ١ قا١ْْٝٛ 
فُٛع١ َٔ ايتٓعُٝات تتعًل باملٛظؿني :  ايٛظٝؿ١ ايعا١َ بأْٗا4ٚهلصا ؾكس عطف ايبعض

ايعَُٛٝني، ٖٚصٙ ايتٓعُٝات قس تتعًل بٓاس١ٝ قا١ْْٝٛ تعٗط يف نٝؿ١ٝ قٝاّ املٛظـ بعًُ٘ ٚقس 
تتعًل بٓاس١ٝ ؾ١ٝٓ تتُجٌ يف نٝؿ١ٝ اْؿا٤ ايٛظا٥ـ ٚاغايٝب تطتٝبٗا ٚا٫ٖتُاّ مبؿانٌ 
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املٛظـ ٚسٝات٘ ايٛظٝؿ١ٝ، أٚ ٖٞ فُٛع١ َٔ ايٛادبات ٚاملػ٪ٚيٝات ؼسزٖا ايػًط١ 
 املدتص١ ٚتتطًب ؾُٝٔ ٜكّٛ بٗا َ٪٬ٖت ٚاؾرتاطات َع١ٓٝ 

1. 
ٚاملؿطع ايعطاقٞ، يف قٛاْني اـس١َ املس١ْٝ، مل ٜػتدسّ َصطًح ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، نُا يف 

بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ اييت تػتُس ْعاَٗا ايكاْْٛٞ َٔ ايٓعاّ ايؿطْػٞ، نُصط ٚغٛضٜا ٚيبٓإ 
ٚهلصا ؾإ  ٚاؾعا٥ط، امنا اخص باصط٬ح اـس١َ املس١ْٝ، َتأثطًا يف شيو بايٓعاّ ا٫ْهًٛغهػْٛٞ

تعطٜـ املٛظـ ايعَُٛٞ ٜجري إؾهاي١ٝ تتُجٌ يف ٚدٛز قا٫ٚت َتعسز٠ يتشسٜس ايعٓاصط 
. ا٭غاغ١ٝ اييت هب إٔ تتٛؾط يف ٖصا ايتعطٜـ ٚيصيو اختًؿت تعطٜؿات املٛظـ ايعاّ ٚتعسزت 

ٜٚرتنع ٖصا ا٫خت٬ف عٓس اـٛض يف ايؿطٚط ايٛادب تٛاؾطٖا يف ايؿدص ٫نتػاب صؿ١ 
:  ، ٚاييت ميهٔ امجاهلا ؾُٝا 2ًٜٞاملٛظـ ايعاّ َٚاٖٝتٗا

 

  . ايكٝاّ بايعٌُ بصؿ١ زا١ُ٥ -
  . ايعٌُ مبطؾل عاّ َعني -

 . 3ايتعٝني َٔ ططف غًط١ كتص١  -

ٚيصيو ٬ْسغ إٔ ايتؿطٜعات مل تكسّ تعطٜؿا داَعا َاْعا ملؿّٗٛ املٛظـ ايعَُٛٞ ، ٚشيو 
.  ضادع با٭غاؽ إىل إٔ ايصٝاغ١ اؿسٜج١ يًكٛاْني متٌٝ إىل عسّ إٜطاز ايتعاضٜـ قسض اإلَهإ

 :ٚاملؿطع ايعطاقٞ َٔ خ٬ٍ اضبع١ قٛاْني تططم اىل ؼسٜس َؿّٗٛ املٛظـ ٖٚٞ
 

 املعسٍ ٚايصٟ ٜٓعِ ؾ٪ٕٚ املٛظؿني 1960يػ١ٓ  (24)قإْٛ اـس١َ املس١ْٝ ضقِ  ـ1
 .خ٬ٍ خسَتِٗ بايٛظٝؿ١

 املعسٍ ٚايصٟ 1991يػ١ٓ  (14)قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ  ـ2
ٜٓعِ اإلدطا٤ات ٚايكٛاعس ايٛادب اؽاشٖا حملاغب١ املٛظؿني املؿُٛيني بأسهاَ٘ 

 اضتهابِٗ اـطأ يف ايٛظٝؿ١ عٓس

 . 2008يػ١ٓ  (22)قإْٛ ضٚاتب َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ  ـ3
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 املعسٍ سٝح ٜٓعِ ٖصا ايكإْٛ 2006يػ١ٓ  (27)قإْٛ ايتكاعس املٛسس ضقِ  ـ4
 . اؿكٛم اييت ٜتكاضاٖا املٛظؿني عٓسَا تٓتٗٞ خسَاتِٗ يف أدٗع٠ ايسٚي١

ٚ يف ايؿكط٠ ا٭ٚىل َٔ املاز٠ 1960يػ١ٓ  (24)سٝح بني يف قإْٛ اـس١َ املس١ْٝ ضقِ 
نٌ ؾدص عٗست إيٝ٘ ٚظٝؿ١ زا١ُ٥ زاخ١ً يف امل٬ى اـاص : "ايجا١ْٝ َٓ٘ إٔ املٛظـ ٖٛ

 ".  باملٛظؿني

 1 :ٜٚتطح َٔ ٖصا ايتعطٜـ إٔ املؿطع  قس اؾرتط يف املٛظـ تٛاؾط ث٬ث١ ؾطٚط
 

 .اـس١َ يف َطؾل عاّ  ـ1

. إٔ تهٕٛ اـس١َ يف عٌُ زا٥ِ  ـ2
 . إٔ ٜعني املٛظـ َٔ ايػًط١ اييت متًو سل تعٝٝٓ٘ قاْْٛا ـ3

 

 ؾكس دا٤ بتعطٜـ 1991 يػ١ٓ 14 أَا قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ 
ايٓاؾص سايٝا إش  1960ٚ يػ24١ٓضقِ ىتًـ عٔ ايتعطٜـ ايٛاضز يف قإْٛ اـس١َ املس١ْٝ 

نٌ ؾدص عٗست إيٝ٘ ٚظٝؿ١ زاخٌ :"عطؾت ايؿكط٠ ايجايج١ َٔ املاز٠ ا٭ٚىل َٓ٘ املٛظـ بأْ٘
 "٬َى ايٛظاض٠ أٚ اؾ١ٗ غري املطتبط١ بايٛظاض٠

َٔ ٖٓا ٬ْسغ إ ايتعطٜـ ايٛاضز بكإْٛ ا٫ْطباط ىتًـ عٔ ايتعطٜـ ايٛاضز بكإْٛ اـس١َ 
املس١ْٝ سٝح اغكط قإْٛ ا٫ْطباط صؿ١ ايسمي١َٛ َٔ ايٛظٝؿ١ يٝؿٌُ املٛظـ ع٢ً امل٬ى 
ايسا٥ِ ٚامل٪قت، ٚايػا١ٜ َٔ شيو إ ٜسخٌ يف ْطام ايعكٛب١ ٚاحملاغب١ املٛظـ امل٪قت أغ٠ٛ 

. باملٛظـ ع٢ً امل٬ى ايسا٥ِ 
ٜٚٛدس اٜطا صٓـ اخط َٔ املٛظؿني يف ايٓعاّ ا٫زاضٟ ايعطاقٞ ِٖٚ َٛظؿٛا اـس١َ 

املكصٛز مبٛظؿٞ اـس١َ اؾاَع١ٝ ٖٛ نٌ َٛظـ ٜكّٛ مبُاضغ١ ايتسضٜؼ  ٚ, اؾاَع١ٝ 
اؾاَعٞ ٚايبشح ايعًُٞ ٚا٫غتؿاض٠ ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ اٚ ايعٌُ يف زٜٛإ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 

، با٫ضاؾ١ اىل ايتعاضٜـ 2 ايبشح ايعًُٞ اٚ َ٪غػاتٗا ممٔ تتٛؾط ؾٝ٘ ؾطٚط اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ
ايػابك١ غاِٖ ايؿك٘ بسٚضٙ يف تكسِٜ بعض ايتعاضٜـ يًُٛظـ ٚاييت ؽتًـ باخت٬ف املساضؽ 

ٚايٓعطٜات ايؿهط١ٜ سٝح اعترب ايؿكٝ٘ قُس غًُٝإ ايطُاٟٚ بإٔ صؿ١ املٛظـ ايعاّ ٫ ميهٔ 
إٔ تطًل ع٢ً ايؿدص ٫ٚ ميهٔ إٔ تػطٟ عًٝ٘ أسهاّ ٚقٛاعس َٚباز٨ ايٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ إ٫ إشا 
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َا مت تعٝٝٓ٘ يف عٌُ َػتُط ٚزا٥ِ ٚيف خس١َ َطؾل عاّ تسٜطٙ ايسٚي١ أٚ تسٜطٙ ايػًط١ اإلزاض١ٜ 
سٝح عطف املٛظـ باْ٘ َٔ ٜعٗس ايٝ٘ بعٌُ زا٥ِ يف خس١َ َطؾل عاّ تسٜطٙ  ـــ بؿهٌ َباؾط

، ٚ ٜعطف ايسنتٛض َٗسٟ ٜاغني ايػ٬َٞ املٛظـ ايعاّ 1 ايسٚي١ اٚ اسس اؾداص ايكإْٛ ايعاّ
َهًـ بازاض٠ َطؾل , باْ٘ نٌ ؾدص ٜػاِٖ بعٌُ يف خس١َ ؾدص َٔ اؾداص ايكإْٛ ايعاّ 

 2 .عاّ ٜٚؿػٌ ٚظٝؿ١ زاخ١ً يف ٬َى املطؾل 
ٚميهٔ إٔ ْػتدًص َٔ ايتعاضٜـ ايؿك١ٝٗ املتكس١َ أِٖ ايعٓاصط اييت ٜؿرتط تٛاؾطٖا يهٞ 

 :  ٜعترب ايؿدص َٛظؿا  ٖٚٞ
 

 . إٔ ٜكّٛ املٛظـ بعٌُ زا٥ِ يف صٛض٠ َٓتع١ُ َٚػتُط٠ -
 

إٔ ٜعٌُ يف خس١َ َطؾل عاّ تسٜطٙ ايسٚي١ إزاض٠ َباؾط٠ أٚ ٜساض بٛاغط١ ٖٝآت إزاض١ٜ   -
  .َػتك١ً نامل٪غػات ايع١َُٝٛ

 

  .صش١ تعٝني املٛظـ أٟ ٜهٕٛ قطاض ايتعٝني صشٝشا ٫ ٜؿٛب٘ بط٬ٕ  -

 

 املبشح ايجاْٞ

ا١ُٖٝ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ ٚاغاغ٘ ايكاْْٛٞ 
 

ْػتعطض يف ٖصا املبشح َٚٔ خ٬ٍ َطًبني بٝإ ا١ُٖٝ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ ٚزٚضٖا يف 
.  َٚٔ ثِ بٝإ ٚ ؼسٜس ا٫غاؽ ايكاْْٛٞ هلا, ؾطض ايعكٛب١ عل املٛظـ احملاٍ ع٢ً ايتشكٝل 

 

 املطًب ا٫ٍٚ

ا١ُٖٝ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ 
  

تهُٔ أ١ُٖٝ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ يف نْٛ٘ أزا٠ قا١ْْٝٛ يًٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ ، ؾٗٛ ٜٗسف إىل 
نؿـ سكٝك١ ايع٬ق١ بني املٛظـ ٚاملدايؿ١ املٓػٛب١ إيٝ٘ ، َٔ خ٬ٍ ايتشكل ٚايتجبت َٔ 

ايٛدٛز املازٟ يًٛقا٥ع اييت ْػبت يًُٛظـ ايعاّ ٚمجع ا٭زي١ ع٢ً اضتهابٗا ٚؼسٜس َطتهبٝٗا 
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غٝاز٠ ايكإْٛ يف فاٍ  َٚػ٪ٚي١ٝ نٌ َِٓٗ، يصيو ؾإ ايتشكٝل ٜعس ا٫غاؽ يف ؾطض َبسأ
 . ايٛظٝؿ١ ايعا١َ 

ٚإشا نإ ايبس٤ بايتشكٝل ٖٛ فطز إدطا٤ متٗٝسٟ، ؾاْ٘ قس ٜطتب غًػ١ً َٔ ايٓتا٥ر بايػ١ 
اـطٛض٠ إظا٤ املٛظـ، ٚهلصا ٚضُاْا ٫غتكطاض املٛظـ يف عًُ٘ ؾاْ٘ ٜػتشػٔ عسّ ا٫غطاع  

بادطا٤ ايتشكٝل َباؾط٠ َع املٛظـ قبٌ اؿصٍٛ ع٢ً َاٜهؿٞ َٔ ا٫زي١ ٚاملعًَٛات ضس 
املٛظـ املٓػٛب ايٝ٘ ايت١ُٗ ، ٚبايتايٞ ؾ٬ ٜٓبػٞ ايبس٤ بايتشكٝل َع املٛظـ ، ٫ غُٝا إشا 
نإ ممٔ ٜؿػًٕٛ َٓاصب قٝاز١ٜ، إ٫ إشا ناْت ٖٓاى خطٛض٠ سكٝك١ٝ، َٚعاٖط ؾػاز َعكٍٛ 

٫ضتهاب٘ املدايؿ١ املٓػٛب١ إيٝ٘، ٭ٕ َٔ ؾإٔ ايتشكٝل َع٘ ست٢ ٚيٛ اْت٢ٗ شيو عؿغ ايتشكٝل، 
إٔ ٜجري ايؿو سٍٛ املٛظـ ٜٚعطض٘ يٮقاٌٜٚ مما قس ٜعععع َطنعٙ ٚثكت٘ بٓؿػ٘ ْٚعط٠ ظ٥٬َ٘ 

 . 1يف ايعٌُ ايٝ٘

 ٚبٓا٤ ع٢ً شيو، ٫ ػٛظ إقا١َ اإلزا١ْ ع٢ً فطز ايؿب١ٗ ٚايؿو ، ٚإمنا ٫ بس ٚإٔ تكّٛ ع٢ً 
أغاؽ اؾعّ ٚايٝكني ؾايتشكٝل ا٫ْطباطٞ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ، ٜعترب َٔ اإلدطا٤ات اؾٖٛط١ٜ 

ايتُٗٝس١ٜ إلصساض ايكطاض ا٫ْطباطٞ، ٚنٌ إخ٬ٍ بأسس َكَٛات٘ ٜرتتب عًٝ٘ عسّ َؿطٚع١ٝ 
 .2ايكطاض ايصٟ ٜصسض بتٛقٝع ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ ع٢ً املٛظـ 

سٝح تربظ أ١ُٖٝ , ٚ مما ٫ؾو ؾٝ٘ إ يًتشكٝل ا١ُٖٝ بايػ١ بايٓػب١ يًُٛظـ ٚنصيو ي٬زاض٠ 
ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ بايٓػب١ يًُٛظـ ايعاّ، َٔ اْ٘ ، ٚعهِ َطنعٙ ايكاْْٛٞ ٚطبٝع١ 

قس ٜهٕٛ ٖسؾا يًهٝس , خاص١ ممٔ ٜؿػًٕٛ َٓاصب قٝاز١ٜ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ,عًُ٘
, غٛا٤ َٔ قبٌ ا٫سعاب اٚ مجٗٛض املٛاطٓني أٚ َٔ املٛظؿني أص٬ , ٚايٓها١ٜ َٔ املعاضضني ي٘ 

مما ٜػتسعٞ شيو إ تػٓح ي٘ ايؿطص١ ايهاؾ١ٝ إلثبات بطا٤ت٘ ٚزض٤ َا ٚد٘ إيٝ٘ َٔ تِٗ مبا 
إش إٔ ايتشكٝل ٧ٜٝٗ ؾطص١ ناؾ١ٝ مبا ٜػتػطق٘ َٔ إدطا٤ات ٭ٕ هُع املٛظـ , ميًه٘ َٔ أزي١ 

ؾتات ٖصٙ ا٭زي١ َٚٔ ثِ مماضغ١ سك٘ يف ايسؾاع، ٚاىل داْب شيو، ترتنع أ١ُٖٝ ايتشكٝل 
ا٫ْطباطٞ بايٓػب١ يإلزاض٠ يف إٔ إدطا٤ٙ هعٌ اإلزاض٠ تتصطف ع٢ً ٚؾل َعًَٛات صشٝش١ 

 .  3ٚزقٝك١، ٖٚٛ َا ٜٓعهؼ ع٢ً غري املطؾل ايعاّ باْتعاّ ٚاططاز

                                                           



16 

 ٚتتؿاٚت ا١ُٖٝ زٚض ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ ؾُٝا ٜتعًل بؿطض ايعكٛب١ باخت٬ف ا٭ْع١ُ 
، ؾكس ٜعتُس عًٝ٘ يف ايٓعاّ ا٫ْطباطٞ ايط٥اغٞ نأغاؽ يتٛقٝع ايعكٛب١ َٔ قبٌ 1ا٫ْطباط١ٝ

ايط٥ٝؼ اإلزاضٟ بايٓػب١ إىل ايعكٛبات اـؿٝؿ١، أَا يف ايٓعاّ ا٫ْطباطٞ ؾب٘ ايكطا٥ٞ ؾإ 
ايتشكٝل قس واٍ بعس انتُاي٘ إىل فًؼ ايتأزٜب ٚقطاض اجملًؼ ٜهٕٛ ْٗا٥ٝا بايٓػب١ يًعكٛبات 

اؾػ١ُٝ، أَا يف ايٓعاّ ا٫ْطباطٞ ايكطا٥ٞ ؾإ ايتشكٝل ٜعترب ا٭غاؽ إلساي١ املٛظـ إىل 
 . ايكطا٤  بايٓػب١ يًعكٛبات ايتأزٜب١ٝ اؾػ١ُٝ

َٚٔ ايبسٜٗٞ أْ٘ يهٞ ٜتِ اؽاش اإلدطا٤ات ا٫ْطباط١ٝ عل املٛظـ ٫بس ٚإٔ ٜٓػب إيٝ٘ 
ؾعٌ َٔ ا٭ؾعاٍ اييت أٚدب ايكإْٛ ع٢ً املٛظـ ا٫يتعاّ بٗا أثٓا٤ تأز١ٜ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، أٚ تًو 

. اييت سعط عًٝ٘ مماضغتٗا أثٓا٤ ٚدٛزٙ ؾٝٗا
 14َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ  (4)ٚعٓس ايطدٛع إىل أسهاّ املاز٠ 

 لس إٔ املؿطع قس أيعّ املٛظـ بٛادبات تتعًل مبا هب عًٝ٘ َطاعات٘ عٓس 1991يػ١ٓ 
مماضغت٘ يًٛظٝؿ١ اييت ٜؿػًٗا َٚٔ أَجًتٗا أزا٤ أعُاٍ ٚظٝؿت٘ بٓؿػ٘ بأَا١ْ ٚؾعٛض 

باملػ٪ٚي١ٝ ٚ ايتكٝس مبٛاعٝس ايعٌُ ٚعسّ ايتػٝب عٓ٘ إ٫ بأشٕ، ٚاسرتاّ ض٩غا٥٘ ٚايتعاّ ا٭زب 
يف سسٚز َا تكطٞ ب٘ ايكٛاْني   ٚايًٝاق١ يف كاطبتِٗ ٚإطاع١ أٚاَطِٖ املتعًك١ بأزا٤ ٚادبات٘

ٚا٭ْع١ُ ٚغريٖا َٔ ايٛادبات ٚلس إٔ ٖصٙ ايٛادبات تتصٌ اتصاٍ َباؾطًا بايٛظٝؿ١ ٜٚؿهٌ 
. اإلخ٬ٍ بٗا دطا٥ِ اْطباط١ٝ

َٔ ايكإْٛ ؾكس سعطت ع٢ً املٛظـ مماضغ١ بعض ا٭عُاٍ َٚٓٗا اؾُع بني  (5)أَا املاز٠ 
ٚظٝؿتني بصؿ١ أص١ًٝ أٚ اؾُع بني ايٛظٝؿ١ ٚبني أٟ عٌُ آخط إ٫ مبٛدب ايكإْٛ َٚعاٚي١ 

ٚا٫ؾرتاى يف املٓاقصات ٚاملعاٜسات اييت ػطٜٗا زٚا٥ط   ا٭عُاٍ ايتذاض١ٜ ٚتأغٝؼ ايؿطنات
يبٝع ا٭َٛاٍ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ إشا نإ ك٫ًٛ قاًْْٛا بايتصسٜل ع٢ً ايبٝع ٫عتباض   ايسٚي١

أٚ أؽص قطاضًا ببٝع أٚ إهاض ا٭َٛاٍ   يف ؾإ ايتكسٜط أٚ ايبٝع  اإلساي١ قطع١ٝ أٚ نإ عطًٛا
 .ٚغريٖا
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 املطًب ايجاْٞ 

ا٫غاؽ ايكاْْٛٞ يعٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 
 

إ ايع٬ق١ اييت تطبط املٛظـ باإلزاض٠ ٖٞ ع٬ق١ خطٛع تٓعُٝٞ سٝح ًٜتعّ املٛظـ بهٌ 
َا ٜصسض َٔ اإلزاض٠ َٔ تعًُٝات ٚقطاضات تٓعِ ايع٬ق١ ايٛظٝؿ١ٝ بُٝٓٗا ٜٚتكٝس بايٛادبات 

ايٛظٝؿ١ٝ املؿطٚض١ عًٝ٘ مبا ٜتؿل َٚكتطٝات ايعٌُ ٚصاؿ٘ غٛا٤ ناْت تتُجٌ بايكٝاّ بعٌُ 
 .أٚ ا٫َتٓاع عٔ ايكٝاّ بعٌُ 

ْٚعطا ي١ُٖٝ٬ ايهبري٠ اييت متجًٗا ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚزٚضٖا ايبايؼ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ، 
ؾكس اٖتُت ايتؿطٜعات مبػأي١ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يعٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚنٝؿ١ٝ تؿهًٝٗا ٚبٝإ 

 .اعُاهلا

ٚ َٔ ٖصا املٓطًل ٬ٜسغ إ املؿطع ايعطاقٞ قس ْص ع٢ً ضطٚض٠ ادطا٤ ايتشكٝل ا٫زاضٟ 
 10سٝح اغتًعَت املاز٠ .عل املٛظـ باعتباضٙ دعأ َٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ملػا١ً٥ املٛظـ 

َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ َه١ْٛ َٔ ث٬ث١ أعطا٤ َٔ شٟٚ اـرب٠ 
ع٢ً إٔ ٜهٕٛ اسسِٖ ساص٬ً ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ أٚي١ٝ يف ايكإْٛ تتٛىل ايتشكٝل َع املٛظـ 

. املدايـ
 اٜػين عٓ٘ خطٜر ايهًٝات ا٫خط٣ مل ٫ ٚ إ ٚدٛز ايعطٛ ايكاْْٛٞ يف ايًذ١ٓ اَط ٫بس َٓ٘ ٚ

ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ . متجً٘ املًه١ ٚاملعًَٛات ايكا١ْْٝٛ َٔ زٚض يف الاح عٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 
ؾكس قطت ١٦ٖٝ اْطباط َٛظؿٞ ا٫قًِٝ ببط٬ٕ ا٫دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ املتدص٠ عل املسعٞ ٫ْ٘ 

ثبت با٫ط٬ع ع٢ً تؿه١ًٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ باْ٘ ٫ٜٛدس ؾٝ٘ عطٛ قاْْٛٞ ٚاغتعٝض عٓ٘ 
غطٜر ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ مما ؾاب تؿه١ًٝ ايًذ١ٓ عٝب كايؿ١ ايكإْٛ َٔ د١ٗ عسّ َطاعا٠ 

. 1ايؿه١ًٝ ايٛاضز٠ يف املاز٠ ايعاؾط٠ َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١
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 ايسغتٛض ايعطاقٞ ٙ نؿٌشٟاٍ, ٜٚأتٞ ٖصا َتُاؾٝا َع ضُإ سل ايسؾاع يًُٛظـ
إ سل ايسؾاع َكسؽ َٚهؿٍٛ يف مجٝع  ) : َٓ٘ ع19٢ًسٝح تٓص املاز٠ , 2005يػ١ٓ

ٚمبا اْٗا دا٤ت َطًك١ ٚسٝح إ املطًل هطٟ ع٢ً اط٬ق٘ َا  . (َطاسٌ ايتشكٝل ٚاحملان١ُ 
يصا ؾاْٗا تؿٌُ ادطا٤ات ايتأزٜب ا٫ْطباطٞ اَاّ اؾٗات ا٫زاض١ٜ عٓس تكطٜط , مل ٜكٝس بٓص 

 .1َػ٪ٚي١ٝ املٛظـ عٔ كايؿ١ ْؿأت ٫سهاّ ٚادبات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ

 تتٛىل   اْ٘ ٫هٛظ ؾطض عكٛب١ عل املٛظـ إ٫ بعس تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝايعا١َؾايكاعس٠ 
إ٫ إٔ املؿطع أٚضز اغتجٓا٤ً ع٢ً  .ايتشكٝل َع املٛظـ املدايـ ٚتٛصٞ بؿطض ايعكٛب١ عًٝ٘

ٖصٙ ايكاعس٠ سٝح أداظ يًٛظٜط  ؾطض عكٛب١ يؿت ايٓعط أٚ اإلْصاض أٚ قطع ايطاتب ملس٠ ٫ تتذاٚظ 
 . 2عؿط٠ أٜاّ ع٢ً املٛظـ املدايـ بعس اغتذٛاب٘ زٕٚ اؿاد١ إىل تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ

 

املبشح ايجايح 
  ٚايتعاَات٘ٚادبات املٛظـ ايعاّ

 

مبا إ تكطٜط َػ٪ٚي١ٝ املٛظـ ٚاسايت٘ ع٢ً ايتشكٝل تطتبط مبس٣ ايتعاَ٘ بٛادبات٘ 
إٔ ٚيصا ؾكس ضأٜٓا اْ٘ َٔ ايططٚضٟ . ايٛظٝؿ١ٝ ٚابتعازٙ عٔ احملعٛضات اييت َٔ ؾأْ٘ َػا٥ًت٘ 

إ إىل َع ا٫ؾاض٠ َػبكا ,  يف ٖصا املبشح اِٖ ايٛادبات املًكا٠ ع٢ً عاتل املٛظؿني ْػتعطض
بٌ اْٗا تطز ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٚيٝؼ , َاغريز شنطٙ يٝؼ بايططٚض٠ إ ٜؿٌُ مجٝع ايٛادبات 

: ٚيف غبٌٝ شيو ْكػِ ٖصا املبشح اىل َطًبني ٚبايهٝؿ١ٝ ازْاٙ . اؿصط
 

 

 املطًب ا٫ٍٚ

 ٚادبات املٛظـ ايعاّ
   

يف َكابٌ متتع املٛظـ ايعاّ مبذُٛع١ َٔ اؿكٛم اييت ؽٛهلا ي٘ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ اييت  
. 3ٜتكًسٖا، ؾاْ٘ ىطع جملُٛع١ َٔ ايٛادبات ٚا٫يتعاَات اييت هب عًٝ٘ اسرتاَٗا ٚتأزٜتٗا

  ٚؼطص ايٓعِ ايتؿطٜع١ٝ املعاصط٠ ع٢ً ايٓص بإٔ ايٛظا٥ـ ايعا١َ يٝػت تؿطٜؿا يًكا٥ُني
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بٗا، ؾايٛظٝؿ١ ايعا١َ خس١َ ٚط١ٝٓ، عٓاصطٖا فُٛع١ َٔ ايٛادبات ٜتشًُٗا املٛظـ َكابٌ َا 
.  1تهؿً٘ ي٘ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ َٔ سكٛم

 ٖصا املع٢ٓ 1991يػ١ٓ  (14) ٚقس انس قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ 
ايٛظٝؿ١ ايعا١َ تهًٝـ ٚطين ٚخس١َ ادتُاع١ٝ ٜػتٗسف ايكا٥ِ بٗا : "عٓسَا ْص ع٢ً إٔ

 .2"املصًش١ ايعا١َ ٚخس١َ املٛاطٓني يف ض٤ٛ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايٓاؾص٠

نُا قاّ املؿطع بإساي١ ؼسٜس ٚادبات املٛظـ ايعاّ إىل ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚشيو 
:  اييت تٓص ع٢ً  َٔ قإْٛ إْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ٚؾكا يًؿكط٠ ايجا١ْٝ عؿط٠ َٔ املاز٠ ايطابع١

".  ايكٝاّ بٛادبات ايٛظٝؿ١ سػبُا تكطضٙ ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات" 
بايٛادبات اييت سسزٖا , مبٛدب ايكٛاْني ٚايتعًُٝات ,     ٚيصيو ًٜتعّ املٛظـ يف ايعطام 

يػ١ٓ  (14)َٔ ايؿصٌ ايجاْٞ َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ضقِ  (4)املؿطع يف املاز٠ 
 املعسٍ ايصٟ اْتٗر ططٜكًا بتسٜٚٔ بعض ايٛادبات، ٖٚصٙ ايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ َصنٛض٠ 1991

, ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿصط، عًُا إ ؼسٜس ايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ تتأثط بعٛاٌَ َتعسز٠ َٓٗا 
ٚايٓعاّ ا٫زاضٟ , ْٚعط٠ ايسٚي١ اىل ايٛظٝؿ١ ايعا١َ , طبٝع١ ايٛظٝؿ١ ٚزضدتٗا يف ايػًِ ا٫زاضٟ 

 .ٚغٝاغ١ ايسٚي١ ػاٖٗا, املعٍُٛ ب٘ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ 

َػًو املؿطع ْؿػ٘ يف إٜطاز بعض ايعباضات ٚاملؿطزات , ٖصا ْعط اٍ ٚايصٟ ٜ٪ٜس ٚد١ٗ 
َٔ  (ثآَا)ؾاْ٘ مبكتط٢ ايؿكط٠ : ايعا١َ يف ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ غايؿ١ ايصنط، ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ

املاز٠ ايطابع١ َٔ قإْٛ ا٫ْطباط اؿايٞ ًٜتعّ املٛظـ بٛادب احملاؾع١ ع٢ً نطا١َ ايٛظٝؿ١ 
ٚا٫بتعاز عٔ نٌ َا َٔ ؾأْ٘ املػاؽ با٫سرتاّ اي٬ظّ هلا غٛا٤ أنإ شيو أثٓا٤ أزا٥٘ ٚظٝؿت٘ أّ 

 .خاضز أٚقات ايسٚاّ ايطمسٞ

 َع ا٫ؾاض٠ اىل إ ٖصا ٫ ٜعين إسصا٤ نٌ 3ٚماٍٚ ؾُٝا ًٜٞ بٝإ اِٖ تًو ايٛادبات
ايٛادبات، بٌ إبطاظًا يًُِٗ َٓٗا ٚتصنريًا يًُٛظـ غطٛضتٗا ٚإ اإلخ٬ٍ بٗا ٜ٪ثط ع٢ً َطنعٙ 

 : 4ايكاْْٛٞ
 .أزا٤ اعُاٍ ٚظٝؿت٘ بٓؿػ٘ بأَا١ْ ٚؾعٛض باملػ٪ٚي١ٝ ـ1
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ايتكٝس مبٛاعٝس ايعٌُ ٚعسّ ايتػٝب عٓ٘ ا٫ بأشٕ ٚؽصٝص مجٝع أٚقات ايسٚاّ ايطمسٞ  ـ2
 .يًعٌُ

اسرتاّ ض٩غا٤ٙ ٚايتعاّ ا٭زب ٚايًٝاق١ يف كاطبتِٗ ٚإطاع١ أٚاَطِٖ يف سسٚز َا تكتطٞ  ـ3
ب٘ ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات، ؾاشا نإ يف ٖصٙ ا٭ٚاَط كايؿ١ ؾع٢ً املٛظـ إ ٜبني 
يط٥ٝػ٘ نتاب١ ٚد٘ تًو املدايؿ١ ٫ٚ ًٜتعّ بتٓؿٝص تًو ا٭ٚاَط ا٫ إشا أنسٖا ض٥ٝػ٘ نتاب١ 

. ٚعٓس٥ص ٜهٕٛ ايط٥ٝؼ ٖٛ املػ٪ٍٚ عٓٗا
 .َعا١ًَ املط٩غني باؿػ٢ٓ ٚمبا وؿغ نطاَتِٗ ـ4
َعا٬َتِٗ الاظ اسرتاّ املٛاطٓني ٚتػٌٗٝ  ـ5
 .احملاؾع١ ع٢ً أَٛاٍ ايسٚي١ اييت يف سٛظت٘ اٚؼت تصطؾ٘ ٚاغتدساَٗا بصٛض٠ ضؾٝس٠ ـ6

نتُإ املعًَٛات ٚايٛثا٥ل اييت ٜطًع عًٝٗا عهِ ٚظٝؿت٘ أٚ أثٓا٤ٖا إشا ناْت غط١ٜ  ـ7
بطبٝعتٗا أٚ ىؿ٢ َٔ إؾؿا٥ٗا إؿام ضطض بايسٚي١ أٚ با٭ؾداص أٚ صسضت ايٝ٘ أٚاَط 
َٔ ض٩غا٥٘ بهتُاْٗا ٜٚبك٢ ٖصا ايٛادب قا٥ُا ست٢ بعس اْتٗا٤ خسَت٘، ٫ٚ هٛظ ي٘ إ 

 .وتؿغ بٛثا٥ل ضمس١ٝ غط١ٜ بعس إسايت٘ ع٢ً ايتكاعس أٚ أ٢ْٗ خسَات٘ بأٟ ٚد٘ نإ

احملاؾع١ ع٢ً نطا١َ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ  ٚا٫بتعاز عٔ نٌ َا َٔ ؾأْ٘ املػاؽ با٫سرتاّ  ـ8
 .اي٬ظّ هلا غٛا٤ أنإ شيو أثٓا٤ أزا٥٘ ٚظٝؿت٘ أّ خاضز أٚقات ايسٚاّ ايطمسٞ

 .ا٫َتٓاع عٔ اغتػ٬ٍ ايٛظٝؿ١ يتشكٝل َٓؿع١ أٚ ضبح ؾدصٞ ي٘ أٚ يػريٙ ـ9

 إعاز٠ َا ٜهٕٛ ؼت تصطؾ٘ َٔ أزٚات أٚ آ٫ت اىل احملٌ املدصص هلا عٓس اْتٗا٤  ـ10
 .ايعٌُ ايَٝٛٞ ا٫ إشا اقتطت طبٝع١ ايعٌُ غري شيو

 َطاعا٠ ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات اـاص١ عُا١ٜ ايصش١ ايعا١َ ٚايػ١َ٬ يف ايعٌُ  ـ11
 .ٚايٛقا١ٜ َٔ اؿطٜل

 . ايكٝاّ بٛادبات ايٛظٝؿ١ سػبُا تكطضٙ ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات ـ12
َٔ قإْٛ  (5)ٚ  (4)ٚبصٛض٠ عا١َ  ميهٔ تكػِٝ ٚادبات املٛظـ مبكتط٢ املازتني 

شنط ؾُٝا ًٜٞ غًب١ٝ ٕايجا١ْٝ   ٚاهاب١ٝا٫ٖٚا  :فُٛعتني َٔ ايٛادبات ا٫ْطباط ايٓاؾص إىل 
 : اُٖٗا
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 :ايٛادبات ا٫هاب١ٝ/ أ٫ٚ

 ٖٞ ايٛادبات اييت ٜتشتِ ع٢ً املٛظـ ايعاّ ايكٝاّ بٗا، ٚتؿطض عًٝ٘ ايكٝاّ بعٌُ َعني، 
 :ٖصٙ ايٛادباتْصنط َٔ ٚ .ٚعًٝ٘ إٔ ًٜتعّ بأزا٥ٗا ٜٚٓؿص َػتًعَاتٗا

. أزا٤ ايعٌُ ايٛظٝؿٞ بأَا١ْ ٚإتكإ- 1
. طاع١ ايط٩غا٤ يف سسٚز َا تكطٞ بٗا ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات- 2
. اسرتاّ املٛاطٓني ٚتػٌٗٝ الاظ أعُاهلِ- 3
. احملاؾع١ ع٢ً ا٭َٛاٍ ايعا١َ- 4
. اسرتاّ َبسأ املؿطٚع١ٝ يف ايعٌُ اإلزاضٟ- 5

 

 :  ايٛادبات ايػًب١ٝ/ ثاْٝا

 يف إطاض ايتعاّ املٛظـ ايعاّ باحملاؾع١ ع٢ً أخ٬قٝات ايٛظٝؿ١، ٜٛدب ايكإْٛ ع٢ً 
املٛظـ ايعسٜس َٔ ايتصطؾات ايػًب١ٝ اييت تؿطض عًٝ٘ ا٫َتٓاع عٔ ايكٝاّ ببعض ا٭عُاٍ اييت 

 :َٚٔ ٖصٙ ايٛادبات .تتعاضض َع َتطًبات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ 

. عسّ إؾؿا٤ ا٭غطاض ايٛظٝؿ١ٝ- 1
. قاْْٛاعسّ اؾُع بني ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٚا٭عُاٍ احملعٛض٠ - 2
. ٚادب ايتشؿغ يف اؿٝا٠ اـاص١ ٚا٫َتٓاع عٔ ايتصطؾات احملعٛض٠ بايٓص- 3
 .ا٫َتٓاع عٔ اغتػ٬ٍ ايٛظٝؿ١ يتشكٝل ْؿع ؾدصٞ- 4

 

املطًب ايجاْٞ 
ايتعاّ املٛظـ با٫َتٓاع عٔ اعُاٍ َع١ٓٝ 

 

َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ احملطَات ايٛظٝؿ١ٝ اييت ٜكصس بٗا عسّ  (5)تٓاٚيت املاز٠ 
: ايكٝاّ  بٗا ٖٚٞايػُاح يًُٛظـ 

اؾُع بني ٚظٝؿتني بصؿ١ اص١ًٝ اٚ اؾُع بني ايٛظٝؿ١ ٚبني اٟ عٌُ اخط ا٫ مبٛدب  ـ1
 .اسهاّ ايكإْٛ

: َعاٚي١ ا٫عُاٍ ايتذاض١ٜ ٚتأغٝؼ ايؿطنات ٚايعط١ٜٛ يف فايؼ ازاضتٗا ٚاغتج٢ٓ ـ2
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 ؾطا٤ ا٫غِٗ يًؿطنات املػا١ُٖ  .أ 

ازاض٠ ا٫عُاٍ اييت ؽص اَٛاي٘ اييت ايت ايٝ٘ اضثًا اٚ ازاض٠ اَٛاٍ ظٚد٘ اٚ اقاضب٘  .ب 
ست٢ ايسضد١ ايجايج١ اييت ايت ايِٝٗ اضثا ٚع٢ً املٛظـ إ ىرب زا٥طت٘ بصيو خ٬ٍ 
ث٬ثني ًَٜٛا ٚع٢ً ايٛظٜط اشا ضا٣ إ شيو ٜ٪ثط ع٢ً ازا٤ ٚادبات املٛظـ اٚ ٜطط 
باملصًش١ ايعا١َ ىريٙ بني ايبكا٤ يف ايٛظٝؿ١ ٚتصؿ١ٝ تًو ا٫َٛاٍ اٚ ايتدًٞ عٔ 

 .ا٫زاض٠ خ٬ٍ غ١ٓ َٔ تاضٜذ تبًٝػ٘ بصيو اٚبني طًب ا٫غتكاي١ اٚ ا٫ساي١ ع٢ً ايتكاعس

.  ا٫ؾرتاى يف املٓاقصات  ـ3
ا٫ؾرتاى يف املعاٜسات اييت ػطٜٗا زٚا٥ط ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ يبٝع ا٫َٛاٍ املٓكٛي١   ـ4

بايتصسٜل ع٢ً ايبٝع ٫عتباض ا٫ساي١ قطع١ٝ اشا نإ  قاًْْٛا ٚايػري َٓكٛي١ اشا نإ ك٫ًٛ
 يف ؾإ ايتكسٜط اٚ ايبٝع اٚ اؽص قطاضًاببٝع اٚ اهاض تًو ا٫َٛاٍ اٚ اشا نإ َٛظؿًا عطًٛا

 . يف املسٜط١ٜ ايعا١َ اٚ َاٜعازهلا اييت تعٛز ايٝٗا تًو ا٫َٛاٍ

عسّ اغتػ٬ٍ ايصشٝح يػاعات ايعٌُ ٚغا٥ٌ ا٫ْتاز بػ١ٝ الاظ ا٫عُاٍ املٓاط١ ب٘ اٚ   ـ5
  .ايتٗإٚ يف ايعٌُ مما ٜ٪زٟ اىل اؿام ايططض باإلْتاز اٚ اـسَات اٚ املُتًهات

 . اظ ايعٌُ ايصٟ ٜتػبب عٓ٘ تعطٌٝ ا٫خطْٜٔرايتأخط يف ا  ـ6

ا٫قرتاض اٚ قبٍٛ َهاؾا٠ اٚ ٖس١ٜ اٚ َٓؿع١ َٔ املطادعني اٚ املكاٚيني اٚ املتعٗسٜٔ  ـ7
 .املتعاقسٜٔ َع زا٥طت٘ اٚ َٔ نٌ َٔ نإ يعًُ٘ ع٬ق١ باملٛظـ بػبب ايٛظٝؿ١

 .اؿطٛض اىل َكط ٚظٝؿت٘ عاي١ غهط اٚ ايعٗٛض عاي١ غهط بني يف قٌ عاّ  ـ8

ْؿػ٘ بأصٌ اٟ ٚضق١ اٚ ٚثٝك١ ضمس١ٝ اٚ ْعع ٖصا ا٫صٌ َٔ املًؿات ٍا٫ستؿاظ   ـ9
 .املدصص١ ؿؿع٘ يًتصطف ب٘ يػري ا٫غطاض ايطمس١ٝ

ا٫ؾصاح باٟ تصطٜح اٚ بٝإ عٔ اعُاٍ زا٥طت٘ يٛغا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚايٓؿط ؾُٝا ي٘   ـ10
  .1َػاؽ َباؾط بأعُاٍ ٚظٝؿت٘ ا٫ اشا نإ َصطسًاي٘ بصيو َٔ قبٌ ايط٥ٝؼ املدتص

  

                                                           



23 

ايؿصٌ ايجاْٞ 
ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًذإ ايتشكٝك١ٝ 

 

نصص ٖصا ايؿصٌ يبٝإ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ هلٝه١ًٝ ْٚعاّ عٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ َٚاٖٝتٗا 
                                        :َٔ خ٬ٍ ث٬ث١ َباسح ٚبايهٝؿ١ٝ ازْاٙ

   

َا١ٖٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚايػًط١ املدتص١ بادطا٥ٗا :  املبشح ا٫ٍٚ 
ص٬سٝات ايػط١ املدتص١ بادطا٤ ايتشكٝل : املبشح ايجاْٞ 

ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يتٛصٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ : املبشح ايجايح  
 

 املبشح ا٫ٍٚ
َا١ٖٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚايػًط١ املدتص١ بادطا٥ٗا 

 

يف املطًب ا٫ٍٚ ْتٓاٍٚ بٝإ َا١ٖٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚيف , ْكػِ ٖصا املبشح اىل َطًبني 
. املطًب ايجاْٞ ْبني ايػًط١ املدتص١ بادطا٥ٗا

 

 املطًب ا٫ٍٚ

َا١ٖٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 
 

هب ا٫ؾاض٠ ابتسا٤ اىل إ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٖٞ ٚغ١ًٝ ا٫زاض٠ ايط٥ٝػ١ٝ بؿإٔ َػا١ً٥ 
 اخ٬ٍ بٛادبات٘ اتطتب عًٟٝ٘عٔ نٌ كايؿ١ ٚظٝؿ١ٝ , املٛظـ ٚؾطض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ عك٘ 

ٚبايتايٞ ؾ٬َطز َٔ اتباع اؾاْب ايكاْْٛٞ ؾُٝا ٜتعًل , ايٛظٝؿ١ٝ ٚاضطاض باملصًش١ ايعا١َ 
1 .بتؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ

 

إ إساي١ املٛظـ إىل ايتشكٝل يٝؼ غا١ٜ يف شات٘ بٌ ٖٛ إدطا٤ أٚيٞ ميٗس  , ايكٍٛٚغين عٔ 
ملطس١ً أخط٣ ، َٚع شيو ؾاْ٘ قس ٜطتب بعض اٯثاض شات خطٛض٠ ع٢ً اؿٝا٠ ايٛظٝؿ١ٝ يًُٛظـ، 
يصيو ٜتعني اؽاش داْب اؿطص عٓس اإلساي١ إىل ايتشكٝل عٝح ٜٓبػٞ أ٫ ٜهٕٛ ايتشكٝل قا٥ُا 

نُا ٜٓبػٞ عسّ ايتٗإٚ يف اإلساي١ إىل ايتشكٝل، ؾإ . 2ع٢ً ؾب١ٗ أٚ َبٓٝا ع٢ً نٝس أٚ ْها١ٜ 
 اْطباط َٛظؿٞ ا٫قًِٝ  ١٦ٖٝع٢ً ٖصا ا٫غاؽ قطضت  شيو ٜ٪زٟ إىل ايتػٝب ٚاىل اإلزاض٠ ايػ١٦ٝ
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غصٛص ايطعٔ ايصٟ قسَ٘ املسعٞ بؿإٔ ْكً٘ َٔ زٜٛإ ايٛظاض٠ اىل اسس٣ املسٜطٜات 
ايؿطع١ٝ ايتابع١ يٛظاضت٘ َعتربا إ شيو ا٫َط فشـ عك٘ ٚاملسع٢ عًٝ٘ اضاؾ١ يٛظٝؿت٘ َتعػـ 

ٚاش قطضت اهل١٦ٝ إ ع١ًُٝ ايٓكٌ ٖٛ . ٜٚٓطٟٛ يف سكٝكتٗا ع٢ً عكٛب١ َكٓع١ عك٘ , باغتعُاي٘ 
ا٫ إ ا٫َط ايٛظاضٟ , َٔ ضُٔ ايػًط١ ايتكسٜط١ٜ ي٬زاض٠ تػتدسَٗا ملكتطٝات املصًش١ ايعا١َ 

مما ٜعين إ ا٫زاض٠ ناْت تبػٞ َعاقب١ , املطعٕٛ ؾٝ٘ قس مت بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 
يصا ؾإ , املسعٞ ا٫ اْٗا اختاضت ايططٜل غري ايتأزٜيب ؾُٝا ىص ؾطض ايعكٛبات ا٫ْطباط١ٝ

قطاض ايٓكٌ ٜعس عكٛب١ َكٓع١ مما ؾاب قطاضٖا عٝب كايؿ١ ايكإْٛ مما ٜػتٛدب َع٘ ايػا٤ ا٫َط 
   1.ايٛظاضٟ املطعٕٛ ؾٝ٘

 ٖٚصٙ ايػًط١ َٓٛط١ با٫زاض٠ اييت تكسض اؿا٫ت اييت تػتشل اإلساي١ إىل ايتشكٝل ٚمبا 
ٜتٛاؾل َع املصًش١ ايعا١َ ٚاغتُطاض عٌُ املطؾل ايعاّ ٚاْتعاّ َ٪غػات ايسٚي١، شيو إٔ َٔ 

ايط٩غا٤ اإلزاضٜني َٔ ٜػطؾٕٛ يف اإلساي١ إىل ايتشكٝل نًُا دا٤تِٗ ؾه٣ٛ، ٖٚصا ٜصٝب 
املٛظؿني بٓٛع َٔ ايصعط، ؾط٬ عُا تتعطض ي٘ اإلزاض٠ َٔ ا٫ضتباى، َِٚٓٗ َٔ ٜتشؿغ يف سا٫ت 

   2.عسٜس٠ عٔ اإلساي١ إىل ايتشكٝل بسع٣ٛ اؿؿاظ ع٢ً أغطاض ايعٌُ 

ٚيف ٖصا ايػٝام اؾرتط املؿطع ايعطاقٞ ع٢ً ايٛظٜط ٚض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ 
تتأيـ َٔ ض٥ٝؼ ٚعطٜٛٔ َٔ شٟٚ اـرب٠ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ أسسِٖ ساصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ 

َٔ قإْٛ اْطباط  (10)َٔ املاز٠  (أ٫ٚ)أٚي١ٝ يف ايكإْٛ ٚشيو اغتٓازا إىل أسهاّ ايؿكط٠ 
ع٢ً ايٛظٜط أٚ ض٥ٝؼ  ) ٚاييت ْصت 1991يػ١ٓ  (14)َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ 

ايسا٥ط٠ تأيٝـ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ َٔ ض٥ٝؼ ٚعطٜٛٔ َٔ شٟٚ اـرب٠ ع٢ً ٜهٕٛ اسسِٖ ساص٬ ع٢ً 
. (ؾٗاز٠ داَع١ٝ أٚي١ٝ يف ايكإْٛ

 ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٕ إدطا٤ ايتشكٝل اإلزاضٟ َع املٛظـ احملاٍ إىل ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٖٛ 
( 14)َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ  (10)ضُا١ْ ي٘ ْصت عًٝٗا املاز٠ 

ؾكس أٚصت غايب١ٝ ايتؿطٜعات اييت تتعًل بايٛظٝؿ١ ايعا١َ إىل تؿهٌٝ ؾ١ٓ   1991يػ١ٓ 
ؼكٝك١ٝ تتٛىل ايتشكٝل َع املٛظـ املدايـ قبٌ َػا٤يت٘ أٚ ؾطض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ 

  .  عًٝ٘
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بٗصا اـصٛص إىل بط٬ٕ ايعكٛبات ا٫ْطباط١ٝ يف ايعطام ٚ اغتكطت قطاضات ايكطا٤ ا٫زاضٟ 
اييت تؿطض ع٢ً املٛظـ َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ إدطا٤ات إشا مل ٜػبل ؾطض ايعكٛب١ تؿهٌٝ ؾ١ٓ 

.  ؼكٝك١ٝ تتٛىل ايتشكٝل يف املدايؿ١ اييت اضتهبٗا املٛظـ ٚمساع أقٛاي٘ ٚزؾاع٘ عُا اغٓس إيٝ٘
 إ ايبٓس ا٫ٚ َٔ املاز٠ أش, قطاضاتٗاايعسٜس َٔ يف  َٛظؿٞ ا٫قًِٝ ٚانست ع٢ً شيو ١٦ٖٝ اْطباط

ًٜعّ ايٛظٜط  , 1991 يػ١ٓ 14ايعاؾط٠ َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ 
, هٛظ نكاعس٠ عا١َ  ٫  ٚ،اٚ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ َه١ْٛ َٔ ض٥ٝؼ ٚعطٜٛٔ

ٚا٫ , ؾطض ا١ٜ عكٛبات اْطباط١ٝ عل املٛظـ بٓا٤ ع٢ً تٛصٝات كايؿ١ يٓص املاز٠ اع٬ٙ
  1. تهٕٛ َعٝب١ بعٝب ايؿهٌ ٚسطٜا با٫يػا٤ ملدايؿت٘ ْصا ٜتعًل بايٓعاّ ايعاّ

َٔ ايكإْٛ أَط  (10)إٔ تؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚؾكًا ملا ْصت عًٝ٘ ايؿكط٠ أ٫ٚ َٔ املاز٠ 
٫ ميهٔ ػاٚظٙ ٭ْ٘ ٜعترب َٔ ايٓعاّ ايعاّ ٚبتدًـ َطاعا٠ ايؿه١ًٝ املطًٛب يف ايًذ١ٓ تصبح 

يف َٛاد١ٗ   ٚيف شيو ضُا١ْ يًُٛظـ، بين ع٢ً تٛصٝاتٗا باط٬ً   إدطا٤ات ايًذ١ٓ ٚايكطاض ايصٟ
 .تعػـ اإلزاض٠

 ؾإٔ اإلدطا٤ات ٠ املصنٛضاملاز٠   ؾإشا تبني إٔ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ناْت َؿه١ً خ٬ؾا ٭سهاّ
اييت قاَت بٗا ايًذ١ٓ تصبح كايؿ١ يًكإْٛ ٫ٚ ميهٔ ا٫غتٓاز إىل اإلدطا٤ات يف ؾطض ايعكٛب١  

ٚتػتٛدب ا٫يػا٤ ٚ بٗصا قط٢ فًؼ ا٫ْطباط ايعاّ يف قطاض ي٘ بإٔ ايًذ١ٓ اييت أٚصت بؿطض 
املعرتض   ٖٞ ؾ١ٓ تسقٝك١ٝ ٚيٝػت ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ ٚإٔ  ايعكٛب١ املطعٕٛ بٗا عل املعرتض

َٔ قإْٛ  (10) عًٝ٘ إضاؾ١ يٛظٝؿت٘ مل ٜؿهًٗا ٚؾل أسهاّ ايؿكط٠ أ٫ًٚ َٔ املاز٠
 مما تهٕٛ اإلدطا٤ات اييت قاَت 1991 يػ١ٓ 14َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ  اْطباط

بٗا ايًذ١ٓ املصنٛض٠ ٭غطاض ؾطض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ كايؿ١ ٭سهاّ ايكإْٛ املصنٛض اييت 
َٔ ضُاْات املٛظـ ٜٓبػٞ تطبٝكٗا يف   ٚاييت تعترب ضُا١ْ َع١ٓٝ، أٚدبت تؿه١ًٝ

املطعٕٛ  ؼكٝل أزاضٟ َع املٛظـ طبكًا ٭سهاّ ايكإْٛ املصنٛض ٚسٝح إٔ عكٛب١ ايتٛبٝذ  نٌ
تًو اإلدطا٤ات اييت قاَت بٗا ايًذ١ٓ ايتسقٝك١ٝ مما تهٕٛ ايعكٛب١ املؿطٚض١  بٗا اغتٓست إىل

 .   2ٖٞ ا٭خط٣ عل املعرتض كايؿ١ يًكإْٛ
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 َٔ ض٥ٝؼ ٚعطٜٛٔ َٚطاقب ٠ َتهٕٛتتبني إ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ نإ" ٚقط٢ يف قطاض أخط بأْ٘
ٚإ ايعطٛ املطاقب يٝؼ ي٘ تصٜٛت ٚإ ٖصٙ ايتؿه١ًٝ ػس غٓسٖا يف ايتعًُٝات ايصازض٠ َٔ , 

ٚسٝح إ اهل١٦ٝ ايعا١َ يف فًؼ ؾٛض٣ ايسٚي١ تط٣ إ ٚدٛز عطٛ ضابع يف , ٚظاض٠ ايرتب١ٝ  
ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ اييت اٚصت بؿطض ايعكٛب١ عل املعرتض ٚيٛ بصؿ١ َطاقب ؾٝ٘ كايؿ١ 

َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ  (10)َٔ املاز٠  (أ٫ًٚ )صطو١ يًؿه١ًٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ايؿكط٠ 
، ٚإ ايؿه١ًٝ َٔ ايٓعاّ ايعاّ ٫ٚهٛظ كايؿتٗا 1991يػ١ٓ  (14)ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ

, ست٢ ٚيٛ ناْت املدايؿ١ َب١ٝٓ ع٢ً تعًُٝات صازض٠ َٔ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ , باٟ ساٍ َٔ ا٫سٛاٍ 
نُا إ ٚدٛز , ٫ٕ ايػا١ٜ َٔ ايتعًُٝات تٛضٝح ايٓص ايكاْْٛٞ ٚيٝؼ ا٫ضاؾ١ ايٝ٘ اٚ تعسًٜ٘

ؾاْ٘ قس ٜ٪ثط ع٢ً تٛصٝات ايًذ١ٓ , ٚإ نإ يٝؼ ي٘ تصٜٛت , ايعطٛ املطاقب يف ايًذ١ٓ 
  1.ايتشكٝك١ٝ

إ املسع٢ عًٝ٘ قس اصسض قطاضٙ بععٍ , ٚبٗصا اـصٛص قطضت ١٦ٖٝ اْطباط َٛظؿٞ ا٫قًِٝ 
 َٔ 10ٚسٝح إ املاز٠  ,املسعٞ عٔ ايٛظٝؿ١ ٚزٕٚ إ تكّٛ بتؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ عك٘ 
ٚإ شيو تعس َٔ ايكٛاعس ، قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ تػتٛدب تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ 

ٚإ عسّ َطاعاتٗا َٔ داْب ا٫زاض٠ ٜ٪زٟ , ايؿه١ًٝ املتعًك١ بايٓعاّ ايعاّ ٚاييت ٫هٛظ اُٖاهلا
ٚمبا إ املسع٢ عًٝ٘ نإ قس ؾطض ٖصٙ ايعكٛب١ , اىل بط٬ٕ ا٫دطا٤ات املتدص٠ عل املسعٞ 

 2ا٤ عكٛب١ ايععٍ املطعٕٛ بٗاؽيصا قطضت اهل١٦ٝ اؿهِ باٍ, خ٬ؾا ٭سهاّ املاز٠ املؿاض ايٝٗا اع٬ٙ
 . 

ٚ ػسض اإلؾاض٠ ٖٓا إىل ايتؿطق١ بني اإلساي١ يًتشكٝل ٚطًب ايتشكٝل، إش إٔ طًب ايتشكٝل ٫ 
ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ غ٣ٛ ؾه٣ٛ  قس تٓتٗٞ إىل اإلساي١ يًتشكٝل ٚقس ٫ تٓتٗٞ إىل شيو يطؾض طًب 

ايتشكٝل، بُٝٓا اإلساي١ إىل ايتشكٝل تعين بس٤ ايتشطى يف ايتشكٝل ٭ٕ اإلساي١ تعس اإلدطا٤ ا٭ٍٚ 
ٚاؾٖٛطٟ يبسا١ٜ ايتشكٝل ٚاؽاش ناؾ١ اإلدطا٤ات ا٫ْطباط١ٝ ؾٗٛ دع٤ ٫ ٜتذعأ َٔ ايتشكٝل 

. 3شات٘
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املطًب ايجاْٞ 

ايػًط١ املدتص١ بإدطا٤ ايتشكٝل 
 

ايكاعس٠ ايعا١َ يف ٖصا اجملاٍ، إٔ اؾ١ٗ اإلزاض١ٜ اييت ٜتبعٗا املٛظـ ٖٞ اييت متًو 
طبٝع١ ايعٌُ اإلزاضٟ ٚايتسضز مبطاعا٠ ايص٬س١ٝ بإساي١ املٛظـ إىل ايتشكٝل ، إش إٔ شيو 

ايط٥اغٞ َٓٛط بايط٥ٝؼ اإلزاضٟ املدتص، ؾكس ٜهٕٛ ايٛظٜط أٚ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ أٚ َٔ ٜؿٛض بصيو 
ؾا٭َط ٜطدع إىل ايػًط١ ايتكسٜط١ٜ يإلزاض٠ ؾكس تط٣ إساي١ املٛظـ إىل ايتشكٝل . عػب ا٭سٛاٍ

1 .أٚ تكطض ايعؿٛ عٓ٘
 

إىل إٔ غبب إضداع سل اإلساي١ يًتشكٝل يًػًط١ اييت تتٛىل نط ايسنتٛض امحس غ١َ٬  ٜٚص
  :2إىل أَطٜٔعٛز اإلؾطاف ٚايطقاب١ ٟ

 .إٔ اؾ١ٗ املدتص١ بايتأزٜب ٖٞ شات اؾ١ٗ اييت ٚقعت بسا٥طتٗا املدايؿ١ ايٛظٝؿ١ٝ  ـ1

إٔ اؾ١ٗ اييت ٚقعت ؾٝٗا املدايؿ١ تهٕٛ ٖٞ ا٭دسض ع٢ً عجٗا ٚزضاغتٗا ، َٚٔ ثِ  ـ2
 .إصساض ايكطاض املٓاغب بؿأْٗا

ٚإ إصساض ا٭َط اإلزاضٟ بايتشكٝل َٓٛط بايط٥ٝؼ اإلزاضٟ املدتص ٖٚٛ ايٛظٜط أٚ أٟ َٛظـ 
ىٛي٘ ايٛظٜط ص٬س١ٝ إصساض ا٭َط اإلزاضٟ بايتشكٝل ، ٚا٭َط اإلزاضٟ باإلساي١ ع٢ً ايتشكٝل قس 

ٜصسض بٓا٤ً ع٢ً َصنط٠ َكس١َ َٔ ايط٥ٝؼ املباؾط أٚ اسس املٛظؿني اٯخطٜٔ ضس املٛظـ 
املدايـ إىل ايط٥ٝؼ ا٭ع٢ً ٜبني ؾٝٗا ٚد٘ املدايؿ١ ايصازض٠ َٔ املٛظـ، أٚ ٜصسض َباؾط٠ 

  3.َٔ ايط٥ٝؼ ا٭ع٢ً إشا نإ قس ٚقـ بٓؿػ٘ ع٢ً املدايؿ١ ايصازض٠ َٔ املٛظـ
 ٚؾُٝا ٜتعًل مبٛقـ املؿطع ايعطاقٞ بٗصا ايصسز ٬ٜسغ اْ٘ ٜتب٢ٓ ايٓعاّ ا٫ْطباطٞ 

ايط٥اغٞ، ؾايعكٛبات ا٫ْطباط١ٝ ٜتِ تٛقٝعٗا سصطا َٔ قبٌ ايػًطات ايط٥اغ١ٝ غٛا٤ بصٛض٠ 
َباؾط٠ بسٕٚ إساي١ املٛظـ إىل ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ، أٚ بعس أخص ضأٟ اغتؿاضٟ َٔ ايًذ١ٓ 

 4 .ايتشكٝك١ٝ اييت ٜتِ تؿهًٝٗا يػطض ايتشكٝل يف املدايؿات ايٛظٝؿ١ٝ

                                                           



28 

 ٖٚهصا ٜتبني إٔ ايًذإ ايتشكٝك١ٝ ٖٞ املربض ايكاْْٛٞ ايؿهًٞ يتٛقٝع ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ 
ؾط٬ عٔ إٔ ٖصٙ ايًذإ تؿهٌ بأٚاَط إزاض١ٜ َٔ ايػًطات ايط٥اغ١ٝ اييت ٜهٕٛ . ع٢ً املٛظـ

زٕٚ إٔ ٜتٛؾط يف تؿهًٝٗا ٫ٚ يف عًُٗا أ١ٜ ضُا١ْ  هلا ايكٍٛ ايؿصٌ يف املٛضٛع يف ْٗا١ٜ ا٭َط
تكع ايًذ١ٓ ؼت تأثريات ايط٩غا٤ اإلزاضٜني ايصٜٔ ميًهٕٛ تٛدٝٗٗا سٝح سكٝك١ٝ يًُٛظـ، 

با٫ػاٙ ايصٟ ٜطْٚ٘ َٓاغبا ، ٖٚصا ٖٛ ايتسخٌ ايصٟ ٜتدٛف َٓ٘ ٫ٚ ٜطُٔ يع١ًُٝ ايتشكٝل 
 .اؿٝاز ايٛادب تٛؾطٙ ؾٝٗا

ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ قإْٛ ا٫ْطباط ايٓاؾص مل وسز صطاس١ ايػًط١ املدتص١ بإصساض قطاض 
إساي١ املٛظـ إىل ايتشكٝل، إ٫ إٔ املؿطع ايعطاقٞ قس سسز ايػًطات ايط٥اغ١ٝ اإلزاض١ٜ 

ايط٥اغ١ ، فًؼ ايٛظضا٤ ، ايٛظٜط ، ٚض٥ٝؼ : املدتص١ بتٛقٝع ايعكٛبات ا٫ْطباط١ٝ ٖٚٞ 
ٚمبا إٔ ايكطاضات ا٫ْطباط١ٝ اييت ٜصسضٖا ايط٥اغ١ ٚفًؼ ايٛظضا٤ ٫ ٜؿرتط ؾٝ٘ . ايسا٥ط٠ 

إدطا٤ ايتشكٝل املػبل ، ؾإ ايكإْٛ أيعّ ايٛظٜط ٚض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ بتؿهٌٝ ايًذإ ايتشكٝك١ٝ اييت 
تتٛىل ١َُٗ ايتشكٝل يف املدايؿات اييت ٜطتهبٗا املٛظؿٕٛ قبٌ ايٓعط ؾٝٗا ٚإصساض قطاضات 

ٚيصيو ؾُٔ باب أٚىل ٖٞ املدتص١ باإلساي١ إىل ايتشكٝل ٚؾل تطتٝب ا٫ختصاصات . بؿأْٗا
1 .املتعًك١ بتٛقٝع ايعكٛبات ا٫ْطباط١ٝ  

 

ٚنًص مما تكسّ ، إٔ ايكطاض اإلزاضٟ بإساي١ املٛظـ إىل ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٜصسض إَا َٔ قبٌ 
ايٛظٜط أٚ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ أٚ املٛظـ ايصٟ ىٍٛ بإصساض قطاض اإلساي١ ؾطٜط١ ٚدٛز ْص قاْْٛٞ 

 .هٝع ايتؿٜٛض 

 ٚإشا َا أسٌٝ املٛظـ يًتشكٝل ا٫ْطباطٞ َٔ غًط١ غري كتص١ بإسايت٘ إيٝ٘ با٭صاي١ أٚ 
ايتؿٜٛض ؾإ ٖصا ٜ٪زٟ إىل بط٬ٕ ايتشكٝل، ٜٚٓػشب ٖصا ايبط٬ٕ بايطبع إىل ايكطاض ايصازض 

 .2بتٛقٝع اؾعا٤ نأثط هلصا ايتشكٝل، سٝح إٔ َا بين ع٢ً ايباطٌ ؾٗٛ باطٌ
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 املبشح ايجاْٞ

ص٬سٝات ايػًط١ املدتص١ بإدطا٤ ايتشكٝل 
 

ْكػِ ٖصا املبشح اىل َطًبني نصص املطًب ا٫ٍٚ ٫غتعطاض غًط١ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 
.  ٚيف املطًب ايجاْٞ ْبني تؿهًٝتٗا ٚايٝات ازا٤ َٗاَٗا , ْٚطام اختصاصٗا 

 

املطًب ا٫ٍٚ  
 ص٬سٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚاختصاصاتٗا

 

 

ٜكع ع٢ً عاتل ايػًط١ املدتص١ بإدطا٤ ايتشكٝل عب٤ ايٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ يف ايتشكٝل ايصٟ 
ػطٜ٘، ٚيصا أعطاٖا ايكإْٛ ْعري ٖصا َٔ ايٛغا٥ٌ َا ٜعس عػب فطٜات ايعٌُ ناؾٝا يًٛصٍٛ 
إىل اؿكٝك١، ٚقس أعط٢ املؿطع يًػًط١ املدتص١ بإدطا٤ ايتشكٝل غًطات ٫ تعترب َٔ ايٓاس١ٝ 

ايكا١ْْٝٛ اَتٝاظا أٚ تهطميا بكسض َا ٖٞ ضُا١ْ يف سس شاتٗا يًُتِٗ ، ؾػا١ٜ اإلدطا٤ ٖٞ 
 .1ايطُاْات 

يف ض٤ٛ ا٭َط ايصازض بتؿهٌٝ ايًذ١ٓ  ٫ٚ   ٚدسٜط بايصنط إ عٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٜٓشصط
ٜٚػطٟ ْطام عًُٗا ع٢ً َٓتػيب ايسا٥ط٠ ايصٜٔ ِٖ ع٢ً امل٬ى ايسا٥ِ أٚ َٔ ِٖ ؼت , ٜتعساٙ 

ٚظؿني امل٫ٚ ٜتعس٣ ْطام عٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ اىل , ايتذطب١ َٔ املٛظؿني أٚ املعٝٓني بعكس 
خط٣ إ٫ بعس اغتشصاٍ املٛاؾكات ا٭صٛي١ٝ باغتكساَِٗ ٫زٚا٥ط أاٍٚظاضات أٚ اٍيف ايعاًَني 

. يًتشكٝل َعِٗ َباؾط٠ أَاّ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 
َٔ قإْٛ اْطباط  (10) أَا ؾُٝا ٜتعًل بص٬سٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ يف ض٤ٛ أسهاّ املاز٠ 

َٔ املاز٠  (ثاْٝا) ؾكس ْصت ايؿكط٠ 1991يػ١ٓ  (14)َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ 
تتٛىل ايًذ١ٓ ايتشكٝل ؼطٜطٜا َع املٛظـ املدايـ احملاٍ عًٝٗا ٚهلا يف )املصنٛض٠ ع٢ً إٔ 

غبٌٝ أزا٤ َُٗاتٗا مساع ٚتسٜٚٔ أقٛاٍ املٛظـ ٚايؿٗٛز ٚا٫ط٬ع ع٢ً مجٝع املػتٓسات 
ٚايبٝاْات اييت تط٣ ضطٚض٠ ا٫ط٬ع عًٝٗا ٚؼطض قططا تجبت ؾٝ٘ َا اؽصت٘ َٔ إدطا٤ات َٚا 

أَا بعسّ َػا٤ي١ املٛظـ ٚغًل ايتشكٝل أٚ بؿطض   مسعت٘ َٔ أقٛاٍ َع تٛصٝاتٗا املػبب١
ٚتطؾع نٌ شيو إىل اؾ١ٗ اييت أسايت املٛظـ   إسس٣ ايعكٛبات املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصا ايكإْٛ

. (عًٝٗا
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 بؿطض أٟ َٔ ايعكٛبات املٓصٛص عًٝٗا يف متًو سل ايتٛص١ٝ ؾإٔ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ يصا ٚ
:- 1 1991ٖٞٚيػ١ٓ  (14)َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ  (8)املاز٠ 

ٜٚهٕٛ بإؾعاض املٛظـ ؼطٜطٜا باملدايؿ١ اييت اضتهبٗا ٚتٛدٝٗ٘ يتشػني : يؿت ايٓعط -أ٫ٚ
. غًٛن٘ ايٛظٝؿٞ ٜٚرتتب ع٢ً ٖصٙ ايعكٛب١ تأخري ايرتؾٝع أٚ ايعٜاز٠ َس٠ ث٬ث١ أؾٗط

 ٜٚهٕٛ بإؾعاض املٛظـ ؼطٜطٜا باملدايؿ١ اييت اضتهبٗا ٚؼصٜطٙ َٔ اإلخ٬ٍ :اإلْصاض- ثاْٝا
بٛادبات ٚظٝؿت٘ َػتكب٬ ٜٚرتتب ع٢ً ٖصٙ ايعكٛب١ تأخري ايرتؾٝع اٚ ايعٜاز٠ َس٠ غت١ 

  .أؾٗط
 ٜٚهٕٛ عػِ ايكػط ايَٝٛٞ َٔ ضاتب املٛظـ ملس٠ ٫ تتذاٚظ عؿط٠ أٜاّ :قطع ايطاتب : ثايجا

 ٚ بأَط ؼطٜطٟ تصنط ؾٝ٘ املدايؿ١ اييت اضتهبٗا املٛظـ ٚاغتٛدبت ؾطض ايعكٛب١
: ٜرتتب عًٝٗا تأخري ايرتؾٝع اٚ ايعٜاز٠ ٚؾكا ملا ٜأتٞ

. مخػ١ أؾٗط يف ساي١ قطع ايطاتب ملس٠ ٫ تتذاٚظ مخػ١ أٜاّ . 1
. ؾٗط ٚاسس عٔ نٌ ّٜٛ َٔ أٜاّ قطع ايطاتب يف ساي١ ػاٚظ َس٠ ايعكٛب١ مخػ١ أٜاّ. 2
 ٜٚهٕٛ بإؾعاض املٛظـ ؼطٜطٜا باملدايؿ١ اييت اضتهبٗا ٚا٭غباب اييت دعًت :ايتٛبٝذ : ضابعا

غًٛن٘ غري َطض ٜٚطًب إيٝ٘ ٚدٛب ادتٓاب تهطاض املدايؿ١ ٚؼػني غًٛن٘ ايٛظٝؿٞ 
   .ٜٚرتتب ع٢ً ٖصٙ ايعكٛب١ تأخري ايرتؾٝع أٚ ايعٜاز٠ َس٠ غ١ٓ ٚاسس٠ 

َٔ  (%10)ٜهٕٛ بكطع َبًؼ َٔ ضاتب املٛظـ بٓػب١ ٫ تتذاٚظ   ٚ:إْكاص ايطاتب : خاَػا
تكٌ عٔ غت١ أؾٗط ٚ ٫ تعٜس ع٢ً غٓتني ٜٚتِ شيو بأَط ؼطٜطٟ  ضاتب٘ ايؿٗطٟ ملس٠ ٫

ٜؿعط املٛظـ بايؿعٌ ايصٟ اضتهب٘ ٜٚرتتب ع٢ً ٖصٙ ايعكٛب١ تأخري ايرتؾٝع أٚ ايعٜاز٠ َس٠ 
. غٓتني 

ٜهٕٛ بأَط ؼطٜطٟ ٜؿعط ؾٝ٘ املٛظـ بايؿعٌ ايصٟ اضتهب٘ ٜٚرتتب  ٚ: تٓعٌٜ ايسضد١ : غازغا
: ع٢ً ٖصٙ ايعكٛب١ 

بايٓػب١ يًُٛظـ اـاضع يكٛاْني أٚ أْع١ُ أٚ قٛاعس أٚ تعًُٝات خس١َ تأخص بٓعاّ . 1
تٓعٌٜ ضاتب املٛظـ إىل اؿس ا٭ز٢ْ يًسضد١ اييت زٕٚ زضدت٘   ايسضدات املاي١ٝ ٚايرتؾٝع

بكٝاؽ ايع٠ٚ٬ املكطض يف ايسضد١ )َباؾط٠ َع َٓش٘ ايع٬ٚات اييت ْاهلا يف ايسضد١ املٓعٍ َٓٗا 
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ٜٚعاز إىل ايطاتب ايصٟ نإ ٜتكاضاٙ قبٌ تٓعٌٜ زضدت٘ بعس قطا٥٘ ث٬خ  (املٓعٍ إيٝٗا 
. غٓٛات َٔ تاضٜذ ؾطض ايعكٛب١ َع تسٜٚط املس٠ املكط١ٝ يف ضاتب٘ ا٭خري قبٌ ؾطض ايعكٛب١

بايٓػب١ يًُٛظـ اـاضع يكٛاْني أٚ أْع١ُ أٚ قٛاعس أٚ تعًُٝات خس١َ تأخص بٓعاّ . 2
ؽؿٝض ظٜازتني َٔ ضاتب املٛظـ ٜٚعاز إىل ايطاتب ايصٟ نإ ٜتكاضاٙ   ايعٜاز٠ نٌ غٓتني

قبٌ تٓعٌٜ زضدت٘ بعس قطا٤ٙ ث٬خ غٓٛات َٔ تاضٜذ ؾطض ايعكٛب١ َع تسٜٚط املس٠ املكط١ٝ 
. يف ضاتب٘ ا٭خري قبٌ ؾطض ايعكٛب١ 

بايٓػب١ يًُٛظـ اـاضع يكٛاْني أٚ أْع١ُ أٚ قٛاعس أٚ تعًُٝات خس١َ تأخص بٓعاّ . 3
ؽؿٝض ث٬خ ظٜازات غ١ٜٛٓ َٔ ضاتب املٛظـ َع تسٜٚط املس٠ املكط١ٝ يف   ايعٜاز٠ ايػ١ٜٛٓ

ضاتب٘ ا٭خري قبٌ ؾطض ايعكٛب١ 
 ٜٚهٕٛ بتٓش١ٝ املٛظـ عٔ ايٛظٝؿ١ َس٠ ؼسز بكطاض ايؿصٌ ٜتطُٔ ا٭غباب :ايؿصٌ : غابعا

: اييت اغتٛدبت ؾطض ايعكٛب١ عًٝ٘ ع٢ً ايٓشٛ ا٭تٞ
َس٠ ٫تكٌ عٔ غ١ٓ ٫ٚ تعٜس ع٢ً ث٬خ غٓٛات إشا عٛقب املٛظـ باثٓتني َٔ ايعكٛبات . 1

ايتاي١ٝ أٚ بإسساٖا ملطتني ٚاضتهب يف املط٠ ايجايج١ خ٬ٍ مخؼ غٓٛات َٔ تاضٜذ ؾطض ايعكٛب١ 
:- ؾع٬ ٜػتٛدب َعاقبت٘ بإسساٖا   ا٭ٚىل

ايتٛبٝذ   -أ
إْكاص ايطاتب -ب
تٓعٌٜ ايسضد١ - دـ
َس٠ بكا٤ٙ يف ايػذٔ إشا سهِ عًٝ٘ باؿبؼ أٚ ايػذٔ عٔ دطمي١ غري ك١ً بايؿطف ٚشيو . 1

ٚتعترب َس٠ َٛقٛؾٝت٘ َٔ ضُٔ َس٠ ايؿصٌ ٫ٚ تػرتز َٓ٘   اعتباضا َٔ تاضٜذ صسٚض اؿهِ عًٝ٘
. أْصاف ايطٚاتب املصطٚؾ١ ي٘ خ٬ٍ َس٠ غشب ايٝس

 ٜٚهٕٛ بتٓش١ٝ املٛظـ عٔ ايٛظٝؿ١ ْٗا٥ٝا ٫ٚ ػٛظ إعاز٠ تٛظٝؿ٘ يف :ايععٍ : ثآَا
: ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ٚشيو بكطاض َػبب َٔ ايٛظٜط يف إسس٣ اؿا٫ت اٯت١ٝ   زٚا٥ط

. إشا ثبت اضتهاب٘ ؾع٬ خطريا هعٌ بكا٤ٙ يف خس١َ ايسٚي١ َططا باملصًش١ ايعا١َ . 1
إشا سهِ عًٝ٘ عٔ دٓا١ٜ ْاؾ١٦ عٔ ٚظٝؿت٘ أٚ اضتهبٗا بصؿت٘ ايطمس١ٝ . 2
. إشا عٛقب بايؿصٌ ثِ أعٝس تٛظٝؿ٘ ؾاضتهب ؾع٬ ٜػتٛدب ايؿصٌ َط٠ أخط٣ . 3
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إشا ضأت ايًذ١ٓ إٕ )َٔ املاز٠ ايعاؾط٠ َٔ ايكإْٛ شات٘  ع٢ً اْ٘   (ثايجا)  نُا ْصت ايؿكط٠
ؾعٌ املٛظـ احملاٍ عًٝٗا ٜؿهٌ دطمي١ ْؿأت عٔ ٚظٝؿت٘ أٚ اضتهبٗا بصؿت٘ ايطمس١ٝ ؾٝذب 

ٚبايتايٞ ؾإ ص٬س١ٝ ؾطض ايعكٛب١ تهٕٛ . (عًٝٗا إٔ تٛصٞ بإسايت٘ إىل احملانِ املدتص١
خاضز اختصاص ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٜٚرتتب ع٢ً شيو أساي١ ا٭ٚضام ايتشكٝك١ٝ إىل ض٥اغ١ ا٫زعا٤ 

. ايعاّ يتشطٜو ايؿه٣ٛ ضس املٛظـ املدايـ ٚؾكا يًكإْٛ
 

 

 املطًب ايجاْٞ 

 تؿه١ًٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚاي١ٝ ازا٤ َُٗتٗا
 

 إ ٜتِ تؿهًٝٗا َٔ ض٥ٝؼ ،ٚؾكا يًكإْٛ غبل يٓا ا٫ؾاض٠ اىل إ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ هب ٚ
, ٚعطٜٛٔ ع٢ً ؾطط إ ٜهٕٛ اسس ايعطٜٛٔ ساص٬ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ اٚي١ٝ يف ايكإْٛ

ٚاؿه١ُ َٔ قٝاّ املؿطع عصط ايًذ١ٓ بج٬ث١ َٛظؿني ٖٛ غٗٛي١ ادطا٤ ايتشكٝل ٚغطع١ الاظٙ 
ٚنصيو سصط ,  ٚنصيو اَها١ْٝ عكس دًػات ايتشكٝل بػطع١ ٜٚػط ،يك١ً عسز اعطا٤ ايًذ١ٓ

 . 1ؾط٬ عٔ اَها١ْٝ اصساض ايكطاض با٫تؿام اٚ ا٫نجط١ٜ , ايسع٣ٛ بعسز قسٚز َٔ املٛظؿني 

ٕ ٚدٛز ايعطٛ ايكاْْٛٞ يف ايًذإ ايتشكٝك١ٝ ٚ تبني يٓا مما تكسّ شنطٙ يف قتٜٛات ايبشح بأ
ٚ مبا اْ٘ قٛض عٌُ ايًذ١ٓ ، 2ؾطط ؾهًٞ ٚبػٝاب٘ تصبح ادطا٤ات عٌُ ايًذ١ٓ باط١ً  ٖٛ

 إٔ ٜتش٢ً مبذُٛع١ َٔ اـصا٥ص اييت ت٪ًٖ٘ هب ابٛصؿ٘ املدتص يف املػا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ يص
٭زا٤ زٚضٙ بؿهٌ اهابٞ ٜػِٗ يف لاح ايتشكٝل ٚتطبٝل ايكإْٛ تطبٝكًا غًًُٝا، ْٚصنط َٔ بني 

 3 : ٖصٙ اـصا٥ص
 

: اإلساط١ ايع١ًُٝ مبٛضٛع ايتشكٝل -1
ًًَُا ٚ سٝح ٫بس يًعطٛ ايكاْْٛٞ إٔ ٜهٕٛ قٝطًا ظٛاْب املٛضٛع ايصٟ وكل ؾٝ٘ 

بهٌ ايتؿاصٌٝ ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ ب٘، ٖٚصا ٜكتطٞ َٓ٘ زضاغ١ املٛضٛع زضاغ١ َعُك١ 
 ٚايطدٛع إىل املصازض املتدصص١ ٚاجملُٛعات ايكطا١ٝ٥ يًٛقٛف ع٢ً املٛضٛع بسق١،
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ؾك١ً املعًَٛات أٚ عسّ اإلساط١ باملعاؾ١ ايكا١ْْٝٛ أٚ ْكص اـرب٠ قس ٜطٝع سكٛم 
 .اإلزاض٠ أٚ قس ٜ٪زٟ إىل إؿام ايعًِ بايؿدص ايصٟ هطٟ َع٘ ايتشكٝل

 

 :اؿٝاز١ٜ -2

ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ سٝازًٜا يف مجٝع إدطا٤ات ايتشكٝل ؾ٬ ٜأخصٙ املٌٝ أٚ ا٫مٝاظ ؾ١ٗ 
اإلزاض٠ أٚ يًؿدص ايصٟ هطٟ ايتشكٝل َع٘ ،ٖسؾ٘ ايٛسٝس ايٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ غٛا٤ 

ٖصا ٜػتًعّ إٔ ميٓح ايؿدص ايصٟ هطٟ َع٘  ٚ ناْت اؿكٝك١ َع د١ٗ اإلزاض٠ أٚ ٫،
.  ْؿػ٘ ايتشكٝل ايؿطص١ ايها١ًَ يف زؾع ا٭ؾعاٍ املٓػٛب١ ي٘ ٚايسؾاع عٔ

 

 :إٔ ٫ٜهٕٛ اْتكاًَٝا -3

ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ غاعًٝا يًٛصٍٛ إىل اؿٌ ايصٟ ىسّ د١ٗ اإلزاض٠ ٚواؾغ عٌ سكٛم 
املٛظـ بعٝسًا عٔ ايتؿسز يف ؾطض ايعكاب، ٖٚصا ٫ٜعين ايتٗإٚ يف تطبٝل ايكإْٛ أٚ 

 ع٢ً سكٛم اٯخطٜٔ ؾاظ٫بس َٔ اؿطص ع٢ً احلَع شيو ٚيهٔ  ، ايتػاَح َع املدايـ
 . خاص١ إٕ ؾطض ايعكٛب١ غٝهٕٛ ي٘ اثط نبري ع٢ً َػتكبًِٗ ايٛظٝؿٞ

 

 :إٔ واؾغ ع٢ً غط١ٜ ايتشكٝل -4

ٜٓبػٞ عًٝ٘ إٔ واؾغ ع٢ً غط١ٜ ايتشكٝل ٚع٢ً َا ٜطًع عًٝ٘ َٔ ٚثا٥ل َٚػتٓسات 
ؽص املٛضٛع ايصٟ وكل ؾٝ٘ ٚإ ٫ ٜبٛح باملعًَٛات اييت سصٌ عًٝٗا َٔ فطٜات 

.  ايتشكٝل أٚ ٜؿٗط بايؿدص ايصٟ هطٟ ايتشكٝل َع٘
 

 

 :إٔ ورتّ ايتػًػٌ اإلزاضٟ -5

اسرتاّ ايتػًػٌ اإلزاضٟ يف إدطا٤ات ايتشكٝل ؾإشا نإ تؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ مت 
ع٢ً َسٜط ايسا٥ط٠ ٠ َع١ٓٝ ؾٝٓبػٞ اط٬ع زا٥ط ٜتعًل ب  ملٛضٛع َاازاضٟمبٛدب أَط 

ٚشيو يعسّ تًو ايسا٥ط٠ قطاض تؿهٌٝ ايًذ١ٓ َٚٛضٛعٗا قبٌ ايبس٤ بإدطا٤ ايتشكٝل يف 
 . ضس ايًذ١ٓ أٚ عًُٗا ٚقاٚي١ نػب تعاْٚٗا يف إدطا٤ات ايتشكٝلتٗاإثاض٠ إزاض

 

 : إ ٜهٕٛ َػتُعًا دٝسًا ساضط ايصٖٔ غطٜع ايبس١ٜٗ -6

طاملا إ ٖسؾ٘ ايٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ يصا ٫بس إ ٜهٕٛ ساضط ايصٖٔ ٚغطٜع ايبس١ٜٗ يف 
اغتٓتاز نٌ َا ىسّ ايٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ َٔ خ٬ٍ املػتٓسات اييت ٜطًع عًٝٗا أٚ 
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إؾازات ايؿٗٛز اييت ٜػتُع هلا،قًٌٝ ايه٬ّ بعٝس عٔ ايجطثط٠ َػتُع دٝس إىل زؾاعات 
املٛظـ احملاٍ إىل ايتشكٝل ٚؾٗٛز اإلثبات أٚ ايٓؿٞ ست٢ ٜػتطٝع إ وًٌ َطُٕٛ 

 .ن٬َِٗ مبا ٜػاِٖ يف ايٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ املٓؿٛز٠
 

 :امل١ٝٓٗ يف اؽاش ايكطاضات -7

ٜٓبػٞ ع٢ً ايعطٛ ايكاْْٛٞ إصساض تٛص١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً أغاؽ قاْْٛٞ َبين ع٢ً ٚقا٥ع 
اغتٓتذٗا َٔ خ٬ٍ فطٜات ايتشكٝل َٚا اطًع عًٝ٘ َٔ َػتٓسات أٚ َا اغتُع إيٝ٘ َٔ 
إؾازات ايؿٗٛز ٚإ تهٕٛ قطاضات٘ قس تٛيست عٔ قٓاع١ نا١ًَ ع٢ً ٚؾل َا ؼصٌ ي٘ َٔ 

ي٘ إٔ ٫ ٜٓػام ٚضا٤ َاٜطاٙ غريٙ َٔ أعطا٤ ايًذ١ٓ اٯخطٜٔ أٚ ٜطع  أزي١، يصا ٜٓبػٞ
ايكطاضات ع٢ً ٚؾل َا تطاٙ اإلزاض٠ ايعًٝا إشا نإ يف شيو كايؿ١ يًكإْٛ، ؾعًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ 

 .صًبًا يف آضا٤ٙ ؾطط إٔ تهٕٛ َب١ٝٓ ع٢ً أغاؽ قاْْٛٞ صشٝح
 

 :إٔ ٜهػب ثك١ أططاف ايتشكٝل -8

عًٝ٘ ايعٌُ ع٢ً نػب ثك١ أططاف ايتشكٝل ٫ٕ ٖصا َِٗ دسًا يف اؿصٍٛ ع٢ً 
ٚيف غبٌٝ ؼكٝل ٖصا اهلسف عًٝ٘ إٔ . املعًَٛات اييت تػاعسٙ يف ايٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ 

 إسكام اؿل ٜٚبعح يف أْؿػِٗ ايطُأ١ْٓٝ َٔ خ٬ٍ ٖسفٜؿعط أططاف ايتشكٝل ع٢ً اْ٘ ٟ
تأنٝس سطص٘ ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً سكٛقِٗ ٚمتٝهِٓٗ َٔ اغتعطاض نٌ َا عٓسِٖ َٔ 
أٚد٘ ايسؾاع املدتًؿ١ ٚا٫غتُاع بعٓا١ٜ إىل َا ٜططسْٛ٘ ٚعسّ ا٫غتٗا١ْ بأٟ َع١ًَٛ 

. ٜصنطْٚٗا ست٢ ٚإ ناْت تاؾ١ٗ يف ْعطٙ
إٔ ايتشكٝل اإلزاضٟ ٜبسأ َٔ ؿع١ أساي١ املٛظـ ع٢ً ٚسٝح , با٫ضاؾ١ اىل َا تكسّ 

يصا ميهٔ ايكٍٛ ــــــ ٚاتػاقا  , ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ َٔ قبٌ ايٛظٜط املدتص أٚ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠
َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ أْ٘ إشا صسض أَط إزاضٟ  (10)َع َا دا٤ باملاز٠ 

بتؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ يف َٛضٛع َا ؾإ عٌُ ايًذ١ٓ ٜٓبػٞ إٔ ٜتِ ع٢ً ٚؾل اـطٛات 
: 1 ايتاي١ٝ

ادتُاع أعطا٤ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ يسضاغ١ املٛضٛع ايٛادب ايتشكٝل ؾٝ٘ ٚتٛظٜع   -1
. املٗاّ بني ا٭عطا٤ 
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ا٫غتُاع إىل املٛظـ احملاٍ إىل ايتشكٝل ٚتسٜٚٔ إؾازت٘ ؼطٜطًٜا ٚايطًب َٓ٘   -2
تكسِٜ زؾاعات٘ غٛا٤ ناْت َػتٓسات أٚ ؾٗٛز ٚإعطا٤ٙ ايؿطص١ ايها١ًَ يعطض 

ٚد١ٗ ْعطٙ،ٚا٫غتُاع إىل ايؿٗٛز ايصٜٔ شنطِٖ ٚتسٜٚٔ إؾازاتِٗ ؼطٜطًٜا ٚا٫ط٬ع 
ع٢ً املػتٓسات اييت قسَٗا ٚتسقٝكٗا ٚا٫ط٬ع ع٢ً املػتٓسات اييت ٜسعٞ ٚدٛزٖا 

يس٣ د١ٗ اإلزاض٠،ا٫ط٬ع ع٢ً ٚد١ٗ ْعط اإلزاض٠ إشا ناْت ٖٞ ايططف ا٭خط يف 
ايتشكٝل أٚ املٛظـ ا٭خط إشا نإ ايتشكٝل يف َٛضٛع بني َٛظؿني ٚإتباع ْؿؼ 

 .اـطٛات ايػابك١ ٚتجبٝت شيو ؼطٜطًٜا

قس ٜكتطٞ سػٔ ايػري بايتشكٝل تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؾ١ٝٓ أٚ ٖٓسغ١ٝ يبٝإ ضأٜٗا يف  -3
َٛضٛع َعني ؾٝذب ع٢ً ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ إعساز َطايع١ إىل ا٭َط بايتشكٝل يػطض 

 . إصساض أَط بتؿهٌٝ ٖصٙ ايًذ١ٓ ٚؼسٜس غكـ ظَين َعني ٫لاظ عًُٗا

إشا ضأت ايًذ١ٓ َٔ خ٬ٍ  :اإلدطا٤ات ا٫سرتاظ١ٜ اييت قس تًذأ هلا ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ  -4
غري ايتشكٝل إ بكا٤ املٛظـ يف َٛقع٘ ايٛظٝؿٞ ٜؿهٌ خططًا ع٢ً املصًش١ ايعا١َ 

أٚ اْ٘ ٜ٪ثط ع٢ً غري ايتشكٝل ٚايتٛصٌ إىل اؿكٝك١ ؾًٗا إ تٛصٞ بػشب ٜسٙ 
 ّٜٛ ٜٚسؾع 60ٚول يًٛظٜط أٚ املسٜط ايعاّ غشب ٜس املٛظـ ملس٠ ٫ تتذاٚظ 

  .1يًُٛظـ خ٬ٍ َس٠ غشب ايٝس أْصاف ضٚاتب٘ 

ؾإشا اغتهًُت ايًذ١ٓ عًُٗا ظُع ا٭زي١ ٚتٛثٝكٗا ؾٝٓبػٞ زضاغ١ ٖصٙ ا٭زي١   -5
ٚمتشٝصٗا ٚبٓا٤ً ع٢ً ايكٓاعات املتٛيس٠ ايتٛصٌ إىل ايتٛص١ٝ بؿطض ايعكٛب١ أٚ 

عسّ ؾطض عكٛب١ َع١ٓٝ ٚغًل ايتشكٝل ٚيف ن٬ اؿايتني ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ قطاض ايًذ١ٓ 
 .َػببًا

قطط ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٫بس إٔ ٜهٕٛ َهتٛبًا ٖٚصٙ ايؿه١ًٝ  :نتاب١ احملطط -6
ايٛسٝس٠ اييت اؾرتطٗا ايكإْٛ ؾ٬بس إٔ تهٕٛ إدطا٤ات ايتشكٝل َهتٛب١ َٔ تسٜٚٔ 

ٚقطط ايًذ١ٓ .إؾازات املعٓٝني بايتشكٝل أٚ ايؿٗٛز ٚغريٖا َٔ املػتٓسات
ايتشكٝك١ ٫بس إٔ ٜبسأ بصنط ادتُاع ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ اغتٓازًا إىل ا٭َط اإلزاضٟ ايصٟ 

تؿهًت مبٛدب٘ ٜٚصنط ضقِ ٚتاضٜذ ٖصا ا٭َط ثِ ٜصنط املٛضٛع ايصٟ َٔ ادً٘ 
ثِ ٜتِ شنط ا٫غتٓتادات اييت تٛصًت هلا  ، ؾهًت ايًذ١ٓ ثِ ٜتِ غطز أعُاٍ ايًذ١ٓ
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ايًذ١ٓ َٔ خ٬ٍ ايتشكٝل ٚيف ا٭خري تصنط تٛصٝات ايًذ١ٓ بؿطض عكٛب١ َع١ٓٝ َٔ 
  . َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي8١ايعكٛبات ايٛاضز٠ يف املاز٠ 

 

 املبشح ايجايح
 ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يتٛصٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ

 

ْتٓاٍٚ يف ٖصا املبشح بٝإ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ٫ساي١ املٛظـ يًتشكٝل َٚٔ ثِ ْػتعطض 
: ٚشيو يف َطًبني ٚبايهٝؿ١ٝ ازْاٙ. تٛصٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ

 

املطًب ا٫ٍٚ 
ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ٫ساي١ املٛظـ ع٢ً ايتشكٝل 

 

ْط٣ اْ٘ َٔ ا٫ٚىل بٝإ ايطبٝع١ .  قبٌ بٝإ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يتٛصٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 
ايكا١ْْٝٛ إلدطا٤ اإلساي١ يًتشكٝل، ؾٌٗ تعترب إساي١ املٛظـ يًتشكٝل عس شاتٗا مبجاب١ قطاض 

. إزاضٟ َٓؿطز ؟ ٚبايتايٞ قابٌ يًطعٔ ؾٝ٘ بططم ايطعٔ املتاس١ ؟
 شٖب ضأٟ يف ايؿك٘ إىل إٔ قطاض اإلساي١ إىل ايتشكٝل ٜطتب بصات٘ آثاضا قا١ْْٝٛ تػُح باعتباضٙ 

.  1قطاضا إزاضٜا ْٗا٥ٝا قاب٬ يًطعٔ ؾٝ٘ باإليػا٤ 
 بكٛي٘ إٔ إساي١ املٛظـ يًتشكٝل بٛاغط١ ايػًط١ 2 ٚعاضض٘ ضأٟ آخط َٔ ايؿك٘ اإلزاضٟ

املدتص١ ٫ ٜعس قطاضا إزاضٜا ٜصًح يًطعٔ عًٝ٘ باإليػا٤ سٝح ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ إدطا٤ َٔ 
.  إدطا٤ات ايتٓعِٝ ايساخًٞ يًعٌُ اإلزاضٟ ايكصس َٓ٘ ضُإ سػٔ غري ايعٌُ زاخٌ املطؾل

 .ٚ ٜرتتب ع٢ً ٖصا ايطأٟ عسّ أَها١ْٝ ايطعٔ بكطاض ا٭ساي١ ع٢ً ايتشكٝل بصؿ١ َٓؿطز٠
ٟ ايجاْٞ ٫ٕ عٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٖٞ نؿـ اؿكٝك١ أ ٚمٔ بسٚضْا منٌٝ اىل ا٫خص بايط

ٚضؾع ايًبؼ عٔ َػاي١ تتعًل عػٔ غري ايعٌُ ٚتٓعِٝ املٗاّ زاخٌ َ٪غػات ايسٚي١ ٚبايتايٞ 
ؾإ املصًش١ ايعا١َ ٚايػطع١ يف نؿـ اؿكا٥ل تػين عٔ اؾػاح اجملاٍ يًطعٔ ع٢ً ٖصا ا٫دطا٤ 
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ٚ ٫غُٝا إ يًُٛظـ احملاٍ ع٢ً ايتشكٝل ايؿطص١ ٚايٛقت ايهاؾٝني  .املتدص َٔ قبٌ ا٫زاض٠ 
 .يًسؾاع عٔ ْؿػ٘ اَاّ ايًذ١ٓ ٚاييت اْؿ٦ت با٫غاؽ نطُا١ْ قا١ْْٝٛ ي٘

 ٚ ؾُٝا ٜتعًل مبٛقـ املؿطع ايعطاقٞ بٗصا اـصٛص ٬ٜسغ إٔ ا٭زاض٠ تكّٛ بتؿهٌٝ ؾ١ٓ 
ؼكٝك١ٝ يًٛقٛف ع٢ً صش١ ايٛاقع١ املٓػٛب١ يًُٛظـ، ٚ َٔ ثِ تبسأ ع١ًُٝ ايتشكٝل َٔ قبٌ 

ايًذ١ٓ، ٚ َٔ املعًّٛ إٔ تؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٜتِ بكطاض أزاضٟ َٔ قبٌ غًط١ كتص١ قاًْْٛا 
 1.بأصساضٙ

 

املطًب ايجاْٞ 
تٛصٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚقُٝتٗا ايكا١ْْٝٛ 

 

 بعس إٔ تٓتٗٞ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ َٔ ادطا٤ات ايتشكٝل تصٌ اىل َطس١ً تتهاٌَ ؾٝٗا صٛض٠ 
املدايؿ١ ايٛظٝؿ١ٝ ـــ اشا نإ ايؿعٌ املطتهب ٜؿهٌ كايؿ١ ٚظٝؿ١ٝ أص٬، ٚتصسض سٝٓٗا 

ؾاْٗا ٫تعسٚ ,، ٚؾُٝا ٜتعًل بايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يتٛصٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 2تٛصٝاتٗا املػبب١ 
, إ تهٕٛ فطز تٛصٝات تكسَٗا ايًذ١ٓ اىل ايط٥ٝؼ ا٫زاضٟ املباؾط بػ١ٝ اؽاش اي٬ظّ بؿأْٗا 

ٚبايتايٞ ٫هٛظ  ايطعٔ بٗا اَاّ اؾٗات ايكطا١ٝ٥ َا مل تكرتٕ تًو ايتٛصٝات مبصازق١ ايٛظٜط 
.  املدتص 

 يف 2009/متٝٝع/اْطباط/78فًؼ ا٫ْطباط ايعاّ بكطاضٖا املطقِ ٣ ٚبٗصا قض
 بإٔ تٛصٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ املؿه١ً َٔ قبٌ املسع٢ عًٝ٘ باساي١ املسعٞ اىل 9/4/2009

, ١٦ٖٝ ايٓعا١ٖ َٚعاقبت٘ بعكٛب١ ايتٛبٝذ ٚاعؿا٥٘ َٔ َٓصب٘ ٚعسّ تػًُٝ٘ اٟ َٗاّ َػتكب٬
ٚإ قطاض ايٛظٜط املدتص باملصازق١ ع٢ً تٛصٝات , ٫تعس قطاضات ازاض١ٜ ميهٔ ايطعٔ ؾٝٗا 

ٚسٝح إ ايتٛصٝات قٌ ا٫عرتاض يف , ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٖٛ ايصٟ ٜعٍٛ عًٝ٘ يف اقا١َ ايسع٣ٛ 
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ا٫َط ايصٟ , (اضاؾ١ يٛظٝؿت٘/املسع٢ عًٝ٘ )ٖصٙ ايسع٣ٛ مل تكرتٕ مبصازق١ ايٛظٜط املدتص 
  1. تصبح َع٘ ايسع٣ٛ خاي١ٝ َٔ احملٌ ايصٟ ٜصح إ ٜهٕٛ ق٬ يًطعٔ 
: ٚإٔ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ يف تٛصٝاتٗا ٫ ؽطز عٔ اسس٣ ٖصٙ اؿا٫ت

أَا بعسّ َػا٤ي١ املٛظـ ٚغًل ايتشكٝل عك٘ بعس إٔ ثبت َٔ ا٭زي١ املكس١َ إٔ  -
. املٛظـ احملاٍ عًٝٗا مل ٜطتهب ايؿعٌ املػٓس إيٝ٘

َٔ قإْٛ  (8)أٚ تتدص تٛصٝاتٗا بؿطض أسس٣ ايعكٛبات املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠  -
. بعس إٔ ػس إٔ ا٭زي١ ناؾ١ٝ ملػآي١ املٛظـ  اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ

ضأت إٔ ؾعٌ املٛظـ احملاٍ   أٚ تٛصٞ بإساي١ املٛظـ إىل احملانِ املدتص١ إشا -
 . عًٝٗا ٜؿهٌ دطمي١ ْؿأت عٔ ٚظٝؿت٘ أٚ أضتهبٗا بصؿت٘ ايطمس١ٝ

ٚاؾسٜط بايصنط أْ٘ اشا تبني يًػًطات ا٫ْطباط١ٝ إٔ املدايؿ١ ايٛظٝؿ١ٝ املطتهب١ َٔ قبٌ 
املٛظـ تؿهٌ دطمي١ مبٛدب قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ايٓاؾص، نإ يعاَا عًٝٗا إٔ ؼٌٝ ا٭ٚضام 

.  2َٔ ايكإْٛ ا٫ْطباطٞ ايٓاؾص (24)اىل احمله١ُ املدتص١ ٚشيو اغتٓازا ؿهِ املاز٠ 
ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ا٭خري٠، ٫ ؼٍٛ اؿهِ بربا٠٤ املٛظـ عٔ ايؿعٌ احملاٍ َٔ أدً٘ اىل احملانِ 

. 3املدتص١ زٕٚ ؾطض اسس٣ ايعكٛبات املٓصٛص عًٝٗا يف ايكإْٛ ا٫ْطباطٞ
َٔ املاز٠  (أ٫ًٚ ٚثاًْٝا)ٚأغتجٓا٤ًا َٔ ايؿكطتني   ايٓاؾصإ٫ إٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ 

املٓصٛص عًٝٗا يف    َٓ٘ أداظ يًٛظٜط أٚ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ إٔ ٜؿطض َباؾط٠ أًٜا َٔ ايعكٛبات10
َٔ ايكإْٛ بعس اغتذٛاب املٛظـ زٕٚ اؿاد١ اىل  (8)َٔ املاز٠ (أ٫ًٚ ٚثاًْٝا ٚثايجًا)ايؿكطات 

 4.تٛص١ٝ َٔ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ
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ع٢ً  ٜؿهٌ خططا ايٛظٝؿٞ املٛظـ يف َٛقع٘ بكا٤ ايتشكٝل إٔخ٬ٍ غري  اشا ضأت ايًذ١ٓ َٔ ٚ
 تٛصٞ بػشب ٜسٙ ٚ ايتٛصٌ إىل اؿكٝك١ ؾًٗا إٔ ٜ٪ثط ع٢ً غري ايتشكٝل أٚ أْ٘ املصًش١ ايعا١َ

 ايٝس خ٬ٍ َس٠ غشب ٚ ٜسؾع املٛظـ ّٜٛ ٦٠ املٛظـ ملس٠ ٫ تتذاٚظ يًٛظٜط غشب ٜس ول و
  .1 ضٚاتب٘أْصاف 

َٚٔ نٌ َاتكسّ ٬ٜسغ إ املؿطع ايعطاقٞ مل ٜػبؼ ع٢ً عٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ أٟ ق١ُٝ 
قا١ْْٝٛ نبري٠ ، سٝح اعترب ايٓتا٥ر اييت تتٛصٌ إيٝٗا ايًذ١ٓ، بعس عٌُ ٚدٗس نبرئٜ، فطز 

تٛصٝات تطؾع إىل ايػًطات ايط٥اغ١ٝ اييت متًو ايػًط١ ايتكسٜط١ٜ ايها١ًَ يف ا٭خص بٗا أٚ 
سٝح َٔ املعًّٛ إ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٫تتُتع بص٬س١ٝ ؾطض ايعكٛبات ، بٌ إٔ . ططسٗا داْبا 

 .ايتٛصٝات إىل ايػًطات ايط٥اغ١ٝ املدتص١تكسِٜ َُٗتٗا تٓشصط يف 

ٜتِ  بايٓػب١ يعكٛبات اْطباط١ٝ   ٚمما ٜٓكص َٔ ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ يتًو ايًذإ ، إٔ تؿهًٝٗا
َع١ٓٝ ٜتِ تٛقٝعٗا َٔ قبٌ بعض ايػًطات ايط٥اغ١ٝ اييت تتُتع با٫ختصاص ا٫ْطباطٞ 

 :ايتؿصٌٝ ايتايٞٚاييت غٛف ْؿري ايٝٗا ٚؾل مبٛدب ايكإْٛ ، 

: اؿا٫ت اييت ٜتِ تٛقٝع ايعكٛبات ا٫ْطباط١ٝ ؾٝٗا زٕٚ تؿهٌٝ أٟ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ- 1
ؾطض أٟ عكٛب١ اْطباط١ٝ َٔ قبٌ ايط٥اغ١ أٚ فًؼ ايٛظضا٤ ، سٝح ٜتِ شيو زٕٚ إساي١ - 

 .  2ٚتهٕٛ ايعكٛب١ املؿطٚض١ َٔ أٟ َِٓٗ بات١ . املٛظـ ع٢ً أٟ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ 

َٔ قبٌ ايٛظٜط ، أٚ ض٥ٝؼ  (يؿت ايٓعط ، اإلْصاض ، قطع ايطاتب  )ؾطض أٟ َٔ ايعكٛبات - 
إ٫ إٔ املؿطع . ايسا٥ط٠ ، سٝح ٜتِ شيو أٜطا زٕٚ إساي١ املٛظـ ع٢ً أٟ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ 

 ، ٚمل ٜبني ؾهٌ ٖصا 3قس اؾرتط يف ٖصٙ اؿاي١ اغتذٛاب املٛظـ قبٌ ؾطض ايعكٛب١ 
 .ا٫غتذٛاب، ا٭َط ايصٟ هٝع فطز ا٫غتذٛاب ايؿؿٟٛ

 :اؿا٫ت اييت ٜتِ تٛقٝع ايعكٛبات ا٫ْطباط١ٝ بعس أخص تٛص١ٝ ايًذإ ايتشكٝك١ٝ - 2

َٔ  (ايتٛبٝذ ، اْكاص ايطاتب ، تٓعٌٜ ايسضد١ ، ايؿصٌ ، ايععٍ  )ؾطض أٟ َٔ ايعكٛبات - 
ا ٚضؾع سٛي٘قبٌ ايٛظٜط، سٝح ٫ هٛظ ؾطض أٟ َٓٗا إ٫ بعس تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ 

 .تٛص١ٝ ايًذ١ٓ إىل ايٛظٜط 
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َٔ قبٌ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ ، سٝح ٫ هٛظ ؾطضٗا إ٫ بعس إساي١  (ايتٛبٝذ  )ؾطض عكٛب١ - 
 .املٛظـ ع٢ً ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ تؿهٌ هلصا ايػطض ٚتًكٞ تٛص١ٝ ايًذ١ٓ  

ٚبعس إٔ تتًك٢ ايػًطات ا٫ْطباط١ٝ ايط٥اغ١ٝ تٛصٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ يف اؿا٫ت اييت 
أٚدب ؾٝٗا ايكإْٛ تؿهٌٝ ٖصٙ ايًذإ، ؾاْٗا متًو ايص٬س١ٝ يف تٛقٝع أ١ٜ عكٛب١ اْطباط١ٝ 

ٚ اييت ٫ تتعس٣ ٚاضز٠ يف ايكإْٛ ا٫ْطباطٞ ايٓاؾص ؾطٜط١ إٔ ٜسخٌ شيو يف ص٬سٝاتٗا 
 ــ: اسس٣ ايعكٛبات ايتاي١ٝ 

عكٛب١ تؿطض ع٢ً املٛظـ ايصٟ ىٌ بٛادبات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، ٖٞ : ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ: أ٫ًٚ
ؾٗٞ ٫ متؼ املٛظـ يف ؾدص٘ أٚ سطٜت٘ أٚ أَٛاي٘ اـاص١، بٌ تكع ع٢ً َعاٜا 

 .ايٛظٝؿ١ ؾتشطَ٘ ايبعض َٓٗا
ٚتٗسف اىل ؼصٜط املٛظـ ٚتٓبٝٗ٘ ٜٚطًب َٓ٘ إ ٜٓٗر ْٗذًا قٛميًا يف : عكٛب١ َع١ٜٛٓ: ثاًْٝا

 .غًٛن٘ املػتكبًٞ َجٌ ايتٓبٝ٘ أٚ ايًّٛ
تٗسف اىل سطَإ املٛظـ َٔ املعاٜا املكطض٠ يف ايكٛاْني أٚ ست٢ : ايعكٛبات املاز١ٜ: ثايجًا

. اؿطَإ َٔ ايٛظٝؿ١ ْؿػٗا
 

 ايؿصٌ ايجايح

ايطُاْات ايكا١ْْٝٛ يًُٛظـ يف َطس١ً ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ 
 

ملا ناْت ايعكٛبات ا٫ْطباط١ٝ اييت تؿطض ع٢ً املٛظـ ٖٞ َٔ ا٭َٛض اـطري٠ اييت متؼ 
يصيو نإ ٫بس , املٛظـ يف نٝاْ٘ ايٛظٝؿٞ بٌ ٚترتتب عًٝٗا آثاض َتص١ً مبػتكبً٘ ٚضظق٘ 

يًُؿطع إٔ وٝط إدطا٤ات ايتشكٝل ٚؾطض ايعكٛبات بػٝاز َٔ ايطُاْات ٚايطٛابط اييت 
بتشكٝل صاحل اإلزاض٠ ٚنؿاي١ سػٔ غري ايعٌُ باْتعاّ ع٢ً ٖصا َٔ د١ٗ،َٚٔ , ؼكل ايػا١ٜ َٓ٘ 

د١ٗ أخط٣ إعطا٤ املٛظـ ايطُاْات ايهاؾ١ٝ اييت تٛصٌ إىل اؾعا٤ ايعازٍ ايصٟ ٜتؿل ٚدػا١َ 
 1.املدايؿ١ اييت اقرتؾٗا بػري ظًِ
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  ايتشكٝك١ٝ تًو اإلدطا٤ات اييت ػطٟ مبٛاد١ٗ املٛظـ احملاٍ ع٢ً ايًذ١ٓ ٜكصس بٗاٚ
إيٝ٘ َٔ أؾعاٍ ، ٚمتهٓ٘ َٔ مماضغ١ سك٘ يف ايسؾاع   مبا ْػب  ٚاييت َٔ ؾأْٗا إٔ ؼٝط٘ عًًُا

 1.عٔ ْؿػ٘ ٚإبسا٤ ايطأٟ 
املدايؿني  املٛظؿني ضزع ايػًط١ ايتازٜب١ٝ َٔ ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ ٖٛ ٖسف نإ ٚملا
 غًطتٗا َع قتٌُ، ٫ غُٝا أَط تعػؿٗا ٚسٝح إ اعٛدادِٗ زٕٚ ا٫ْتكاّ َِٓٗ، ٚتكِٜٛ

 إغا٠٤ زٕٚ ؼٍٛ ٚدٛز ضُاْات سكٝك١ٝ ٫ بس َٔ يصا ,ا٫ْطباط١ٝ ايكطاضات إؽاش يف ايعا١َ

ؾإ  شيو اهلسف ٚيتشكٝل, ايسٚي١ اؿسٜج١  غًطات تعاٜس َع خاص١, ايػًط١ ٖصٙ اغتعُاٍ
ٖٓاى َكَٛات أغاغ١ٝ ٜٓبػٞ تٛاؾطٖا يف ايتشكٝل اإلْطباطٞ ست٢ ٜػتهٌُ 

ا٭غاغ١ٝ ٚوكل ايٓتٝذ١ اييت اغتٗسؾٗا ايكإْٛ يصا غٛف ْعاجل يف ٖصا ايؿصٌ   ضُاْات٘
ايطُاْات ايكا١ْْٝٛ يًُٛظـ يف َطس١ً ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ ٚشيو يف ث٬ث١ َباسح َػتك١ً ٚ 

:- نا٫تٞ
َٛاد١ٗ املٛظـ باملدايؿ١ املٓػٛب١ ايٝ٘ : املبشح ا٫ٍٚ  
ٚ َٔ ٜٛنً٘ با٫ط٬ع ع٢ً اٚضام ايتشكٝل أ ايػُاح يًُٛظـ  :املبشح ايجاْٞ

 ايتشكٝك١ٝ ٚسٝازٜتٗا اغتك٬ي١ٝ ايًذ١ٓ: املبشح ايجايح 
                                                                                     

 املبشح ا٫ٍٚ 
  ٚتسٜٚٔ ادطا٤ات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١َٝٛاد١ٗ املٛظـ باملدايؿ١ املٓػٛب١ ايٝ٘

  

ْكػِ ٖصا املبشح اىل َطًبني ْتٓاٍٚ يف املطًب ا٫ٍٚ َػأي١ َٛاد١ٗ املٛظـ بايت١ُٗ 
يف سني نصص , املٓػٛب١ ايٝ٘ ٚسطٛضٙ بايصات اَاّ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚا٫غتُاع ٫قٛاي٘ 

 :بايؿهٌ ايتايٞ  املطًب ايجاْٞ ملػأي١ ؼطٜط ٚتسٜٚٔ قاضط ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚ
 

املطًب ا٫ٍٚ 
 َٛاد١ٗ املٛظـ باملدايؿ١ املٓػٛب١ ايٝ٘ 

 

  ٜعس َبسأ املٛاد١ٗ َٔ املباز٤٣ املػتكط٠ يف ايٓعاّ ا٫ْطباطٞ باعتباضٙ َٔ اٚىل 
ايطُاْات ايٛادب ا٫عرتاف بٗا يًُٛظـ ، سٝح ع٢ً د١ٗ ايتشكٝل إٔ تٛاد٘ املٛظـ احملاٍ 
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ايٝٗا مبا ٖٛ َٓػٛب ايٝ٘ ، ٚسكٝك١ ايت١ُٗ املػٓس٠ ايٝ٘ ٚاساطت٘ عًُا مبدتًـ ا٭زي١ اييت 
تؿري اىل اضتهاب٘ املدايؿ١ ، ٚؼسٜس أبعاز ا٫تٗاّ املٛد٘ ايٝ٘ َٔ سٝح ا٭ؾداص ٚا٭ؾعاٍ 

1.ٚغا٥ط ايعٓاصط ا٭خط٣ احملسز٠ يصات١ٝ املدايؿ١ ايٛظٝؿ١ٝ
  

 ٜٚعس َبسأ َٛاد١ٗ املٛظـ بايتِٗ املٓػٛب١ ايٝ٘ أَطا أغاغٝا ٚشيو يتُهٝٓ٘ َٔ ايسؾاع عٔ 
  2.ْؿػ٘ ٚضز ا٫تٗاّ املٛد٘ ايٝ٘

 

مبا إ نٌ كايؿ١ تازٜب١ٝ ٖٞ )ٚيكس قطت احمله١ُ ا٫زاض١ٜ ايعًٝا املصط١ٜ بٗصا اـصٛص 
خطٚز ع٢ً ايٛادب ايٛظٝؿٞ يصا ٫بس ٚإ ٜهٕٛ قسز ا٫بعاز َٔ سٝح املهإ ٚايعَإ 

ٚا٫ؾداص ٚغا٥ط ايعٓاصط ا٫خط٣ احملسز٠ يصات املدايؿ١ ٚايصٟ ٫بس ٚإ ٜٛاد٘ ب٘ املتِٗ يف 
, ايتشكٝل بعس بًٛضت٘ يف صٛض٠ زقٝك١ املعامل ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ميهٔ املتِٗ َٔ ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ 

 .3(ٜعترب اخ٫٬ عل ايسؾاع  ٚا٫ نإ ا٫تٗاّ ؾطؿاضا ٜتعصض ع٢ً املتِٗ ؼسٜسٙ مما

بايػا٤ عكٛب١ ايتٛبٝذ املؿطٚض١ ع٢ً يف ايعطام   ٚبٗصا ايصسز قطت فًؼ ا٫ْطباط ايعاّ 
 ٚقس أنس ١٦ٖٝ اْطباط 4املٛظـ يعسّ ادطا٤ ايتشكٝل ا٫صٛيٞ ٚعسّ ا٫غتُاع اىل زؾاع٘ 

َٛظؿٞ ا٫قًِٝ يف قطاض ي٘ ع٢ً ضطٚض٠ َٛاد١ٗ املٛظؿ١ يف ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ ٚا٫غتُاع اىل 
تبٝٓت ي١٦ًٝٗ إ ) :ٖا ، ٚضتب ايبط٬ٕ يف ساي١ اْعساَٗا ، سٝح قطتٟاقٛاهلا ؾُٝا ْػبت اٍ

سٝح مل تػتُع اىل اقٛاهلا ٚشيو هعٌ , ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ مل ػط ؼكٝكٗا اصٛيٝا َع املسع١ٝ 
عًُٗا كايؿا يًؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املاز٠ ايعاؾط٠ َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ 

  .5(ٚبايتايٞ ؾإ ايعكٛب١ املٛد١ٗ يًُسع١ٝ تعترب باط١ً  , 1991 يػ١ٓ 14ضقِ 

ٚمما تكسّ ٜتبني إ َٛاد١ٗ املٛظـ مبا ٖٛ َٓػٛب ايٝ٘ غري ناف بٌ هب اتاس١ اجملاٍ ي٘ 
. يٝتُهٔ َٔ بٝإ اٚد٘ ايسؾاع عٔ ْؿػ٘

 ٜٚكتطٞ تطبٝل ٖصا اؿل متهني املٛظـ َٔ سل اؿطٛض ايؿدصٞ ٚابسا٤ َا ٜؿا٤ َٔ 
أٚد٘ ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ؾؿا١ٖ أٚ نتاب١ ، ٚعط١ٜ تا١َ ٚزٕٚ أٟ تأثري َازٟ أٚ َعٟٓٛ ميهٔ إٔ 
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ٜعٛق٘ عٔ شيو ، ٚيٛ نإ َٔ ؾإٔ َا ٜبسٜ٘ اثاض٠ َػ٪ٚي١ٝ بعض نباض ايكاز٠ ا٫زاضٜني ٚتٛغٝع 
.  1زا٥ط٠ ايتشكٝل 

 ٜٚعترب َٔ سكٛم ايسؾاع إٔ ٜطًب املٛظـ َٔ احملكل ايكا٥ِ بايتشكٝل مساع ايؿٗٛز ، 
سٝح هٛظ يًُشكل َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ أٚ بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ هطٟ َع٘ ايتشكٝل ا٫غتُاع اىل 

 ".ايؿٗٛز
إٔ اغتسعا٤ املٛظـ احملاٍ ع٢ً ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٖٞ َٔ أٚىل املٗاّ اييت تباؾطٖا تًو 

ايًذ١ٓ يًٛقٛف ع٢ً زؾاع٘ ٚضزٙ عُا ْػب إيٝ٘ َٔ أؾعاٍ، ٭ْ٘ َٔ غري املُهٔ إٔ تٛد٘ إىل 
ؿطٛض املٛظـ أَاّ   إٔ ا٭١ُٖٝ ايكص٣ٛ ٚ. املٛظـ أ١ٜ عكٛب١ زٕٚ مساع أقٛاي٘ بؿأْٗا

إٔ شيو َٔ ضُاْات سٝح اإلساط١ مبا ْػب إيٝ٘ َٔ أؾعاٍ ٚمساع زؾاع٘ عٓٗا تهُٔ يف ايًذ١ٓ 
. ايتشكٝل ايصٟ ٜتٛدب ع٢ً اإلزاض٠ َطاعات٘ بٗصا ايصسز

 قس خ٬ َٔ ايططٜك١ 1991 يػ١ٓ 14ضقِ   إٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ
اييت ٜتٛدب أتباعٗا ٫غتسعا٤ املٛظـ يًتشكٝل ٚيهٔ املتبع إٔ هطٟ تبًٝػ٘ ؾؿاًٖا أٚ 

بٛاغط١ ٚضق١ تبًٝؼ صازض٠ َٔ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ بٛدٛب اؿطٛض أَاَٗا يف املٛعس ايصٟ ؼسزٙ 
إشا نإ املٛظـ ضُٔ َٛقع عٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ أَا إشا نإ املٛظـ ٜعٌُ يف زا٥ط٠ 

بعٝس٠ عٔ َهإ تٛادس ايًذ١ٓ ؾأْ٘ هب إٔ هطٟ ايتبًٝؼ بهتاب ضمسٞ إىل ايسا٥ط٠ اييت   أخط٣
. ٜعٌُ ؾٝٗا تبًػ٘ ايًذ١ٓ ؾٝ٘ ٚدٛب اؿطٛض أَاَٗا ٚإٔ ٜهٕٛ ايتبًٝؼ ؾدصًٝا

َٔ  (10)َٔ املاز٠  (أ٫ٚ)ٚيف ض٤ٛ تؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف ايؿكط٠ 
 ؾإ ع٢ً اإلزاض٠ أؾعاض 1991يػ١ٓ  (14)قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ 

إش تؿرتط اغًب   املٛظـ املدايـ يف نتاب تؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ بإسايت٘ إىل ايتشكٝل
ايتشكٝك١ٝ   ايتؿطٜعات املتعًك١ يف اْطباط املٛظؿني إؾعاض املٛظـ املدايـ بإسايت٘ إىل ايًذ١ٓ

إلساطت٘ عًُا باملدايؿ١ اييت اضتهبٗا َٚس٣ دػاَتٗا يٝتػ٢ٓ ي٘ إعساز زؾاع٘ ٚتكسِٜ ٚد١ٗ 
ْعطٙ يف ايت١ُٗ ٚاملدايؿ١ املػٓس٠ إيٝ٘ إش َٔ غري املكبٍٛ إٔ ٜتِ ايتشكٝل َع املٛظـ املدايـ 
زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ عًِ َػبل باملدايؿ١ اييت ٜتِ ايتشكٝل َع٘ بؿأْٗا ٚعٔ أغباب اضتهاب٘ هلا 

يصا بات َٔ ايططٚضٟ إؾعاض املٛظـ باملدايؿ١ اييت اضتهبٗا ٚاْ٘ قاٍ إىل ايتشكٝل يبٝإ 
ا٭غباب ٚايسٚاؾع اييت دعًت٘ ٜكسّ ع٢ً اضتهاب ٖصٙ املدايؿ١ غُٝا ٚإ َعاقب١ املٛظـ 
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املدايـ زٕٚ تسٜٚٔ إؾازت٘ عٔ ايؿعٌ ايصٟ اضتهب٘ ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ كايؿ١ يًكإْٛ مما 
ٜرتتب عًٝ٘ إيػا٤ ٖصٙ ايعكٛب١ 

أَا إشا أدطت ايًذ١ٓ ؼكٝكاتٗا زٕٚ تبًٝؼ املٛظـ باؿطٛض أَاَٗا، ؾٓط٣ إٔ ايتشكٝل ايصٟ 
ػطٜ٘ ٜعس باط٬ً ٜٚرتتب ع٢ً شيو بط٬ٕ ايعكٛب١ اييت ْتذت عٔ ٖصا ايتشكٝل، ٭ْ٘ َٔ 

اي٬ظ١َ ؿُا١ٜ املٛظـ ايعاّ َٔ تعػـ اإلزاض٠ ٖٚٛ أَط   ايططٚضٟ أهاز ناؾ١ ايطُاْات
. ٜٓعهؼ إهابًا ع٢ً غري املطؾل ايعاّ

تبًٝؼ املٛظـ باؿطٛض يف ايعَإ ٚاملهإ احملسزٜٔ ٚمل وطط؟   ٚيهٔ َا ايػبٌٝ إشا مت
قس أغكط سك٘ بٓؿػ٘ ٚػطٟ ايًذ١ٓ ؼكٝكاتٗا بػٝاب٘، إ٫ أشا ٜهٕٛ يف ٖصٙ اؿاي١ إٔ املٛظـ 

نإ املٛظـ قس أبس٣ َعصض٠ َؿطٚع١ يعسّ سطٛضٙ ٚعٓسٖا تكّٛ ايًذ١ٓ بتشسٜس َٛعس دسٜس 
. يػُاع أقٛاي٘

 

املطًب ايجاْٞ 
تسٜٚٔ قاضط ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 

 

املؿطع ايعطاقٞ يف قإْٛ ا٫ْطباط أضاز إٔ هعٌ أدطا٤ات ايتشكٝل بصٛض٠ ؼطٜط١ٜ 
 .ٖٚصا ب٬ ؾو ضُا١ْ ادطا١ٝ٥ تػبل صسٚض ايكطاض ا٫زاضٟ ايصازض بؿطض ايعكٛب١ , َٚهتٛب١

يتعًكٗا مبصاحل اططاف ايسع٣ٛ , ٚتتذ٢ً ا١ُٖٝ ايهتاب١ يف اْٗا تعس أق٣ٛ أزي١ ا٫ثبات
 : ِٖٚ نٌ َٔ , 1  املعطٚض١ ع٢ً ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ

 ؾايتشكٝل املهتٛب ٜٛؾط ي٘ ايؿطص١ ي٬ط٬ع ع٢ً ا٫ٚضام ايتشكٝك١ٝ ٚا٫زي١ :املٛظـ  // أ٫ٚ 
 .َٔ أدٌ اعساز زؾاع٘ بؿأْٗا , املكس١َ ضسٙ 

, اضط ايهتاب١ٝ تعس زي٬ٝ  ٫ثبات صش١ ادطا٤ات ايتشكٝل املح  اش إ :ا٫زاض٠ // ثاْٝا 
 .ؾط٬ عٔ َػاعستٗا ا٫زاض٠ يف سؿغ املعًَٛات  ايٓاػ١ َٔ ايتشكٝل , ٚغ٬َتٗا 

يف ايهؿـ عٔ املدايؿات ا٫دطا١ٝ٥ , ايتشكٝل ايهتابٞ ٜػٌٗ ١َُٗ ايكطا٤ ف :ايكطا٤ // ثايجا 
ٜٚػاعسٖا يف ايهؿـ , اييت قاَت بٗا ا٫زاض٠ عٓس ؾطض ايعكٛب١ ايتازٜب١ٝ ع٢ً املٛظـ ايعاّ 

نُا ٜٚهؿـ عٔ دطا٥ِ اخط٣ غري ازاض١ٜ , عٔ َس٣ ؾطع١ٝ ايعكٛب١ ٚتٓاغبٗا َع اـطأ ايتازٜيب 
 .َٔ خ٬ٍ تًو احملاضط  (اؾطا٥ِ املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ ايعكٛبات  )
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ٜعس اغتٝؿا٤ ايؿهٌ ايهتابٞ يًتشكٝل ضُا١ْ ٖا١َ يًُٛظـ عٓس ايتشكٝل َع٘ ؾُٝا , ٖٚهصا 
سٝح تتٛىل ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ايتشكٝل ؼطٜطٜا َع املٛظـ املدايـ . ٖٛ َٓػٛب إيٝ٘ َٔ اتٗاّ 

ايؿٗٛز ٚا٫ط٬ع ع٢ً ٚ ٚهلا يف غبٌٝ أزا٤ َُٗتٗا مساع ٚتسٜٚٔ أقٛاٍ املٛظـ , احملاٍ عًٝٗا 
مجٝع املػتٓسات اييت تط٣ ضطٚض٠ ا٫ط٬ع عًٝٗا ٚؼطض قططا تجبت ؾٝ٘ َا اؽصت٘ َٔ 

. 1 إدطا٤ات َٚا مسعت٘ َٔ أقٛاٍ َع تٛصٝاتٗا املػبب١
َٚٔ ٖٓا هب ع٢ً ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ عٓس تسٜٚٔ إؾاز٠ املٛظـ املدايـ ؼطٜطٜا إٕ تجبت 
.  مبشطط أصٛيٞ غاع١ ٚتاضٜذ تسٜٚٔ إؾاز٠ املٛظـ َٔ ايكا٥ِ بايتشكٝل ع٬ُ بإسهاّ ايكإْٛ 
ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ايتشكٝل اإلزاضٟ املٛثل ؼطٜطٜا يف متهني املٛظـ َٔ تػذٌٝ نٌ َا ٜتعًل 
مبٛقؿ٘ َٔ املدايؿات املٓػٛب١ إيٝ٘ ست٢ ٜهٕٛ ؼت تصطف اإلزاض٠ تكطٜط ْٛع ايعكٛب١ اييت 

نُا إٔ ايتشكٝل اإلزاضٟ ٜطُٔ عسّ ضٝاع َعامل   ،غٝتِ ؾطضٗا عل املٛظـ املدايـ
.  2ايتشكٝل ٚايعطٚف ٚامل٬بػات اييت دط٣ يف ظًٗا ٚقس تهٕٛ سذ١ يًُٛظـ أٚ عًٝ٘ 

نُا ٜؿطٌ إٔ ٜتِ تسٜٚٔ إؾاز٠ املٛظـ املدايـ عطٛض ض٥ٝؼ ٚأعطا٤ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 
ٚإ ٫ ٜهًـ املٛظـ املدايـ بتسٜٚٔ أقٛاي٘ ٚإمنا ٜهًـ اسس أعطا٤ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 

 إٔ قٝاّ املٛظـ املدايـ بهتاب١ إؾازت٘ قس ٜؿػً٘ عٔ إعساز زؾاع٘ ٜٚتػبب يف سٝح ، بصيو
إضٖاق٘ غُٝا ٚاْ٘ قس ٜهٕٛ يف ساي١ ْؿػ١ٝ َطططب١ يف غايب ا٭َط ٖٚٛ َا ٜبعسٙ عٔ ايرتنٝع 

 .املطًٛب يف َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت
 ٚعٓس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايتشكٝل اإلزاضٟ َع املٛظـ املدايـ ٜتِ  اخص تٛقٝع٘ ع٢ً قاضط 
ايتشكٝل اـاص١ ب٘ ٚاييت زْٚت أقٛاي٘ ؾٝٗا إضاؾ١ إىل اقرتإ ٖصٙ احملاضط بتٛقٝع ض٥ٝؼ 

 ٚنصيو اؿاٍ ؾُٝا ٜتعًل بتسٜٚٔ إؾاز٠ ايؿٗٛز سٝح ٜتِ تسٜٚٔ ،ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚاعطا٥ٗا
إؾازات ايؿٗٛز مبٛدب قاضط أصٛي١ٝ ٜجبت ؾٝٗا غاع١ ٚتاضٜذ تسٜٚٔ أقٛاهلِ أَاّ ايًذ١ٓ 

. ايتشكٝك١ٝ
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إ٫ إٕ ٖصٙ   إٔ ايكاعس٠ ايعا١َ ٖٞ ٚدٛب أدطا٤ ايتشكٝل اإلزاضٟ عل املٛظـ املدايـ ؼطٜطٜا
ايكاعس٠ يٝػت َطًك١ بٌ تٛدس عًٝٗا بعض ا٫غتجٓا٤ات سٝح ْصت ايؿكط٠ ايطابع١ َٔ املاز٠ 

:   َٔ قإْٛ ا٫ْطباط ايٓاؾص ع٢ً اْ٘ 10
َٔ ٖصٙ املاز٠ يًٛظٜط اٚ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ بعس اغتذٛاب  (ا٫ٚ ٚثاْٝا) اغتجٓا٤ َٔ اسهاّ ايؿكطتني 

ٚقس سصط  (يؿت ايٓعط أٚ اإلْصاضأٚ قطع ايطاتب  )املٛظـ املدايـ إ ٜؿطض َباؾط٠ عكٛبات 
املؿطع  ص٬س١ٝ ايٛظٜط أٚ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ بؿطض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ بايعكٛبات ايج٬خ أع٬ٙ 

. ٫ٚ متتس ص٬سٝت٘ إىل ابعس َٔ شيو   عٓس اغتذٛاب املٛظـ املدايـ ؾكط
إٔ ا٫غتذٛاب بسٌٜ يًتشكٝل ، أٟ بإَهإ ايٛظٜط أٚ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ يف ,      ٜعٗط َٔ ايٓص اع٬ٙ 

بعض املدايؿات اييت ٫ تتصـ باؾػا١َ إٔ ٫ وٌٝ املٛظـ إىل ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ، بٌ ٜكّٛ 
باغتذٛاب٘ بٓؿػ٘ َباؾط٠ ٜٚػُع أقٛاي٘ بؿإ ايت١ُٗ املػٓس٠ إيٝ٘، َٚٔ ثِ ٜكطض ؾطض إسس٣ 
ايعكٛبات املؿاض إيٝٗا عك٘ إشا ثبت يسٜ٘ اْ٘ اخٌ بٛادبات٘ ايٛظٝؿ١ٝ ، ٖٚصا ٜعس اغتجٓا٤ا ٫ 

٫ٕ ايط٥ٝؼ اإلزاضٟ ٜتٛىل ايتشكٝل يف املدايؿ١ ٚايؿصٌ ؾٝٗا ع٢ً خ٬ف َا , هٛظ ايتٛغع ؾٝ٘ 
تكطٞ ب٘ ايكٛاعس ايعا١َ ، ؾإشا قاّ با٫غتذٛاب َٛظـ أخط غري ايٛظٜط أٚ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ أٚ 

ؾإ شيو ٜؿهٌ خطقا ٭سهاّ , ؾطض عكٛب١ ع٢ً املػتذٛب غري تًو اييت ْص عًٝٗا ايكإْٛ 
  1 . ٜػــــتشل اإليػا٤ نذعا٤ يصيوايكإْٛ 

ٚيف اؿكٝك١ إٔ اغتذٛاب املٛظـ أٚ ايتشكٝل َع٘ ؾؿٗٝا إدطا٤ خطري يًػا١ٜ ٜرتتب عًٝ٘ إخؿا٤ 
اؿكٝك١ يف تًو اإلدطا٤ات مما ٜؿهٌ خططا سكٝكٝا ع٢ً ضُاْات املٛظـ يف تًو املطس١ً 

 .اهلا١َ

َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ  (10)َٔ املاز٠  (ضابعا)٫ٚؾو بإٔ ا٫غتجٓا٤ ايٛاضز يف ْص ايؿكط٠ 
 أط٬م غًط١ اإلزاض٠ يف اغتذٛاب املٛظـ املدايـ قس ٜطعـ ضُاْات املتطُٔايسٚي١ 

ؾكس   املٛظؿني يف تًو املطس١ً اهلا١َ َٔ َطاسٌ ايتشكٝل اإلزاضٟ ٫غُٝا عٓس ؾطض ايعكٛب١
غُٝا ٚإ املؿطع مل , ٜٓػب إىل املٛظـ اقٛا٫ مل ٜسٍ بٗا ٚهاظ٣ بػببٗا بأؾس ايعكٛبات 
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ٜٓص ع٢ً إثبات َطُٕٛ ا٫غتذٛاب يف قطط ؾطض ايعكٛب١ أٚ ا٭َط ايصازض بؿطض ايعكٛب١ 
.   عل املٛظـ املدايـ
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املبشح ايجاْٞ 
  ٚا٫غتعا١ْ باحملاَٞا٫ط٬ع ع٢ً اٚضام ايتشكٝلسل 

 
ْػتعطض يف ٖصا املبشح َس٣ اَها١ْٝ املٛظـ احملاٍ اىل ايتشكٝل با٫ط٬ع ع٢ً ا٫ٚضام 

ٚاملػتُػهات املعطٚض١ اَاّ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚاَها١ْٝ ا٫غتعا١ْ باحملاَٞ يػطض اؿطٛض 
. ٚبايهٝؿ١ٝ ازْاٙ , َع٘ اَاّ ايًذ١ٓ بكصس ايسؾاع عٓ٘ 

 

املطًب ا٫ٍٚ  
اَها١ْٝ املٛظـ با٫ط٬ع ع٢ً اٚضام ايتشكٝل 

 

إٔ سل ايسؾاع َٔ اؿكٛم ايسغتٛض١ٜ اييت ْصت عًٝٗا ايسغاتري املعاصط٠ َٚٓٗا ايسغتٛض 
ع٢ً إٔ سل ايسؾاع َكسؽ َٚهؿٍٛ يف   ضابعًا /19ْصت املاز٠   سٝح2005ايعطاقٞ يعاّ 

مجٝع َطاسٌ ايتشكٝل ٚاحملان١ُ، ٖٚٓا ٫ ٜكتصط ٖصا اؿل عٓس املجٍٛ أَاّ ايكطا٤ ٚإمنا 
. نٌ اإلدطا٤ات ايتشكٝك١ٝ َٚٓٗا ايتشكٝل ايصٟ ػطٜ٘ ايًذإ ا٫ْطباط١ٝ   ٜتعس٣ يٝؿٌُ

ي٘ سل ايسؾاع   ؾإشا َا أسٌٝ املٛظـ ع٢ً ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ؾأْ٘ هب ع٢ً ايًذ١ٓ إٔ تتٝح
 ايؿطص١ ايهاؾ١ٝ يت١٦ٝٗ زؾاع٘ ٚتكسِٜ َا يسٜ٘ َٔ م٘عٔ ْؿػ٘ عُا ْػب إيٝ٘ َٔ أؾعاٍ ٚإ مت

َػتٓسات ت٪ٜس بطا٤ت٘ ٚإٔ ٫ تػتعذٌ اغتذٛاب٘ إ٫ بعس إٔ وصٌ ع٢ً ايٛقت ايهايف يت١٦ٝٗ 
َػتًعَات زؾاع٘، ؾإشا اَتٓعت اإلزاض٠ عٔ شيو ضغِ طًب املٛظـ ٜهٕٛ قطاضٖا املتدص َعٝبًا َٔ 

. ٚادب اإليػا٤ٚايؿهٌ   سٝح
 إٔ ٜطًع ع٢ً اٍ ع٢ً ايتشكٝل ؾإ َٔ سل املٛظـ املحؾاض٠ ايٝ٘ٚيصيو نُا غبل ا٫

ايتشكٝكات اييت أدطٜت يف ايكط١ٝ، ست٢ ٜتُهٔ َٔ ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ، ٜٚتؿطع عٔ ٖصا اؿل 
تصٜٛط َػتٓسات ايتشكٝل ، خاص١ تًو اييت تؿهٌ أزي١ َكس١َ ضسٙ ، ست٢ ٜتُهٔ َٔ َٓاقؿ١ 

. 1تًو ا٭زي١ 
ٚيكس اغتكط ايؿك٘ ٚايكطا٤ ا٫زاضٟ ع٢ً إٔ سل املٛظـ يف ا٫ط٬ع ع٢ً ناؾ١ أٚضام ايتشكٝل 

ايسع٣ٛ َٔ ا٭َٛض اييت تكتطٝٗا َباز٤٣ ايعساي١ يتٛؾري ايطُاْات اييت تهؿٌ اط٦ُٓإ اضباض٠ ٚ
.  2املٛظـ ٚغ١َ٬ ايتشكٝل 
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ٜٚعترب ٖصا اؿل َٔ بني أِٖ اؿكٛم ؾُٝا ٜتعًل باملٛظـ ٚمبٛدب٘ ٜهٕٛ يًُٛظـ ايصٟ 

تتدص ضسٙ ا٫دطا٤ات ايتأزٜب١ٝ اؿل يف ا٫ط٬ع ع٢ً اضباضت٘ ٚناؾ١ ايٛثا٥ل املتعًك١ ب٘ ، نُا 
٣ هب ع٢ً ا٫زاض٠ اب٬ؽ املٛظـ عك٘ ٖصا ، ٚطاملا إ يًُٛظـ ايعاّ اؿل يف ا٫ط٬ع عٌ

 ، ٚبايتايٞ ٫ هٛظ يًذ١ٗ ا٫زاض١ٜ إٔ تطؾض طًب٘ يف ٖصا ايؿإٔ ، ٚهب إٔ اضباضت٘ ايؿدص١ٝ
، ٚإٔ ميٓح ضباض٠ ٜهٕٛ اط٬ع املٛظـ اط٬عا غري َٓكٛص ٜؿٌُ مجٝع ا٭ٚضام املٛدٛز٠ با٫

. 1املٛظـ ٚقتا ناؾٝا ي٬ط٬ع ٚشيو ست٢ ٜتُهٔ َٔ تكسِٜ زؾاع٘ 
 

 املطًب ايجاْٞ

سل ا٫غتعا١ْ باحملاَٞ 
 

مما ٫ؾو ؾٝ٘ إ سل ايسؾاع ٖٛ سل طبٝعٞ يهٌ اْػإ يف مجٝع َطاسٌ ايتشكٝل ٚا٫تٗاّ 
,  ٚاحملان١ُ ٚخاص١ يف تًو اؿا٫ت ايٞ قس تٓتٗٞ بؿطض ايعكٛبات 

 سٝح  2َٚٔ ٖصا املٓطًل سطصت ايكٛاْني ع٢ً ٚضع ايطُاْات اي٬ظ١َ ملُاضغ١ سل ايسؾاع
واط املٛظـ ايعاّ أثٓا٤ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ بعسز َٔ ايطُاْات ايكا١ْْٝٛ ، اهلسف َٓٗا 

، مبا  ا٫ْطباط١ٝ ، ٚضُإ سػٔ غري املطاؾل ايعا٫١َدطا٤ات اط٦ُٓإ املٛظـ ع٢ً عساي١ ا
. ٜ٪زٟ يف ْٗا١ٜ ا٭َط إىل غا١ٜ ٚاسس٠ َؿرتن١ ، تتُجٌ يف إظٗاض اؿكٝك١ ٚؼكٝل ايعساي١

يصا ؾإ , َٚٔ بني ٖصٙ ايطُاْات سل ا٫غتعا١ْ مبشاّ ٚيٛ مل تٓص عًٝ٘ ايتؿطٜعات ا٫زاض١ٜ 
ع٢ً اؾٗات ا٫زاض١ٜ اييت تتٛىل ايتشكٝل َع املٛظـ ايػُاح ي٘ ٚيٛنًٝ٘ َٔ اؿطٛض اَاَٗا بٌ 

ٚت١٦ٝٗ املٓار امل٥٬ِ ي٘ يًسؾاع عٔ َٛنً٘ باسػٔ صٛض٠ ٚمبا ٜهؿٌ املع٢ٓ اؿكٝكٞ ؿل 
 . ايسؾاع املكسؽ

سٝح ٫ ٜٛدس َا ميٓع سطٛض قاّ َع املٛظـ عٓس أدطا٤ ايتشكٝل َع٘ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ  
ايػُاح يًُٛظـ ا٫غتعا١ْ مبشاّ اثٓا٤ ايتشكٝل ٜػتٛدب ؾاع زسل اٍإ ضُإ ايتشكٝك١ٝ، بٌ 

خاص١ إ املٛظـ املتِٗ قس ٫ٜتُهٔ يف اغًب , ٫ٕ شيو ميجٌ ضطٚض٠ ملُاضغ١ سل ايسؾاع , َع٘
اٚ , َٓٗا َاٜتعًل بايٓاس١ٝ ايؿدص١ٝ أٚتأًٖٝ٘ ايعًُٞ, ا٫سٝإ ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ يعس٠ اغباب 

َاٜعاْٝ٘ َٔ قًل ٚتٛتط ْؿػٞ عٓس َجٛي٘ اَاّ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ مماٜكتطٞ بطأٜٓا يعاَا 
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 1ا٫غتعا١ْ بؿدص َ٪ٌٖ عًُٝا َٚٗٓٝا يًسؾاع عٔ املٛظـ املتِٗ ايصٟ ٜتُجٌ باحملاَٞ
ٚوٍٛ زٕٚ , با٫ضاؾ١ اىل إ سطٛض احملاَٞ اثٓا٤ ايتشكٝل ٜطُٔ غ١َ٬ ا٫دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ 

 . 2اغتعُاٍ ا٫غايٝب عري املؿطٚع١ َع املٛظـ اؾاضٟ ايتشكٝل َع٘
ؾإ شيو ٫ٜعين ايػُاح , مبع١ٝ قاَٝ٘ ٚ ٚطاملا نإ يًُٛظـ املتِٗ إ وطط بٓؿػ٘ 
٫ٚهٛظ ي٘ إ ٜتهًِ ا٫ باشٕ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ , يًُشاَٞ إ ٜكسّ َطاؾع١ اَاّ ايًذ١ٓ ا٫ْطباط١ٝ 

ٚابسا٤ َا , ٚمبع٢ٓ اخط ؾإ ١َُٗ احملاَٞ تكتصطع٢ً َطاقب١ سٝاز١ٜ ايتشكٝل , ايتشكٝك١ٝ 
ٜكتطٝ٘ اٚد٘ ايسؾاع عٔ َٛنً٘ َٔ زؾاع اٚ طًبات اٚ ٬َسعات ع٢ً اقٛاٍ ايؿٗٛز نتاب١ اٚ 

٫ٜٚػُح يًُشاَٞ إ ٜكّٛ مبكاطع١ ايؿاٖس ٚامنا ي٘ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ مساع اقٛاٍ . ؾؿا١ٖ
. ايؿاٖس إ ٜبسٟ ٬َسعات٘ عًٝٗا 

أٚدب ع٢ً احملانِ ٚايػًطات ايطمس١ٝ اييت متاضؽ املؿطع  با٫ضاؾ١ اىل نٌ َاتكسّ ؾإ 
احملاَٞ َٗٓت٘  غًط١ قطا١ٝ٥ أٚ ؼكٝك١ٝ ٚاجملايؼ ٚاهل٦ٝات ٚاملطادع ا٭خط٣ اييت مياضؽ

 أَاَٗا إٔ تأشٕ ي٘ مبطايع١ أٚضام ايسع٣ٛ أٚ ايتشكٝل ٚا٫ط٬ع ع٢ً نٌ َاي٘ ص١ً ب٘ قبٌ ايتٛنٌ
 .يف ايسع٣ٛ 

املبشح ايجايح 
ايتشكٝك١ٝ ٚسٝازٜتٗا  اغتك٬ي١ٝ ايًذ١ٓ

 

ضغِ ا٫خت٬ف , ايتشكٝك١ٝ ٚسٝازٜتٗا اغتك٬ي١ٝ ايًذ١ْٓعطا ي٬ضتباط ايٛثٝل بني َؿَٗٛٞ 
ٚشيو يف , ؾآْا ٚملكتطٝات خط١ ايبشح ْتٓاٚهلُا َعا يف غٝام ٖصا املبشح , ؾُٝا بُٝٓٗا 

, ٚايجاْٞ ؿٝازٜتٗا , َطًبني عٝح نصص املطًب ا٫ٍٚ يبٝإ اغتك٬ي١ٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 
 : ٚبايهٝؿ١ٝ ازْاٙ 

 املطًب ا٫ٍٚ 
 اغك٬ٍ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 

 

مما ٫ؾو ؾٝ٘ إ َٔ بني اِٖ ايطُاْات ا٫غاغ١ٝ يًُٛظـ احملاٍ ع٢ً ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٖٛ 
ٚاغتك٬ي١ٝ ايًذ١ٓ تعين َٔ ضُٔ َعاْٝٗا املتعسز٠ اْاط١ ١َُٗ , متتع تًو ايًذ١ٓ با٫غتك٬ي١ٝ 
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زٕٚ , ايتشكٝل يف املدايؿ١ اييت اتِٗ بٗا املٛظـ اىل ١٦ٖٝ اٚ ؾ١ٓ َػتك١ً تتٛىل ع١ًُٝ ايتشكٝل 
 .إ ؽطع اىل اضاز٠ اٚ تٛدٝ٘ ا١ٜ د١ٗ اخط٣ عسا ايكإْٛ

ٚ ٫ هٛظ ايتسخٌ يف عًُٗا ٭ٕ ايكٍٛ غ٬ف شيو ٜعين ايتسخٌ يف فطٜات ايتشكٝل مما 
  1.ٜؿهٌ اْتٗانا يًعساي١ مبؿَٗٛٗا ايٛاغع 

٫بس إ ٜطع املؿطع يف اعتباضٙ بٝإ ٚؼسٜس ايطُاْات ايهؿ١ًٝ , ٚيتشكٝل ٖصا املع٢ٓ 
باغتك٬ي١ٝ تًو ايًذإ ايتشكٝك١ٝ اييت تتٛىل ايتشكٝل َع املٛظـ املتِٗ باضتهاب كايؿ١ 

ٖٛايبشح ٚايتشطٟ يف املدايؿات مبا , ٭ٕ ايػا١ٜ َٔ ضُإ اغتك٬ي١ٝ تًو ايًذإ  , ٚظٝؿ١ٝ
 .وكل ايعسٍ بؿإ تٛضٝح اؿكٝك١ يف صش١ ايٛاقع١ املٓػٛب١ اىل املٛظـ

ٚاييت , بٗسف ايٛصٍٛ اىل ايعساي١ , ٚإ اغتك٬ي١ٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ تؿطضٗا طبٝع١ عًُٗا 
سٝح ٫َع٢ٓ ٫غتك٬ٍ ايًذ١ٓ ٚتٛؾري ايطُاْات , تٓصطف َعٓاٙ اىل اغتك٬ي١ٝ ا٫عطا٤ اٜطا

 .ايكا١ْْٝٛ هلا َا مل ٜهٔ اعطا٤ ايًذ١ٓ َػتكًني يف ازا٤ َٗاَِٗ
َٚٔ ٖٓا ٜتطح ا١ُٖٝ ٚضع قٛاعس ٚ ضٛابط متٓع ا٫زاض٠ َٔ ايتاثري يف تٛدٗات اعطا٤ 

 .ايتابعني هلا ٚظٝؿٝا عػب ايتسضز ايٛظٝؿٞ, ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 
غٛا٤ عٔ , اىل ايطػط ٚايتاثري ٚايتٛدٝ٘, ٚإ ٜؿٗس ايٛاقع بتعطض اعطا٤ ايًذإ ايتشكٝك١ٝ 

ططٜل ا٫غطا٤ اٚ ا٫نطاٙ ٚشيو بططم ٚاغايٝب َتٓٛع١ ٚغري قا١ْْٝٛ ٚايتشهِ باضازتِٗ بػ١ٝ ايػري 
 .بايتشكٝل يف َٓش٢ اخط ٜكصس بٗا غري اؿكٝك١

ن١٦ٝٗ ٚنأؾداص , ٖٛ إ تهٕٛ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ , ٚايصٟ ُٜٗٓا يف ْٗا١ٜ ا٫َط بٝاْ٘ 
ٚيهٔ طبٝع١ عًُٗا ٜكتطٞ , ٚإ ناْٛا ٜتبعٕٛ ٚظٝؿٝا ي٬زاض٠ , َػتكًني متاَا يف ازا٤ اعُاهلِ ,

ؾ٬هٛظ يًذ١ٗ ا٫زاض١ٜ إ تتسخٌ يف اعُاٍ , ضُإ ْٛع َٔ ا٫غتك٬ٍ امل٪غػاتٞ ٚايصاتٞ هلا
, ٚاييت ؽتتِ بتٛصٝات ايًذ١ٓ اييت تطؾع اىل ا٫زاض٠ , ايتشكٝل َٔ ؿع١ بس٥ٗا اىل ْٗاٜتٗا 

, ٚاييت هلا ايص٬س١ٝ ٚؾل ايكإْٛ ايتعاٌَ َعٗا ٚزٕٚ إ تهٕٛ تًو ايتٛصٝات ًَع١َ ي٬زاض٠
  2.ٚاييت غبل ٚإ تٓاٚيٓاٖا ؾُٝا َط٢ َٔ صؿشات ٖصا ايبشح 
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 املطًب ايجاْٞ 
 سٝاز ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ

 
ٜطتبط ضُإ ؼكٝل ايعساي١ يف ادطا٤ات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ عٝاز١ٜ اعطا٥ٗا ٚاييت تعس 

ضُاْا يتشكٝل ايطُأ١ْٓٝ ٚايعساي١ يف , َٔ بني ايطُاْات ايط٥ٝػ١ٝ اييت هب نؿايتٗا , ٚعل
 1. ادطا٤ات٘

َٔ خ٬ٍ , ٚسٝح إ طبٝع١ عٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ تهُٔ يف ايبشح ٚايتشطٟ عٔ اؿكٝك١ 
, ٚيصا ؾإ تطبٝل ايكإْٛ تطبٝكا غًُٝا , تطبٝل سهِ ايكإْٛ ع٢ً ايكط١ٝ املعطٚض١ اَاَٗا 

ٜكتطٞ ٚب٬ از٢ْ ؾو إ تهٕٛ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ يف َأَٔ َٔ نٌ امل٪ثطات اييت تٛادٗٗا خاضز 
  2. ايٛقا٥ع ٚا٫زي١ اييت تكسّ ايٝٗا

 َٔ ايطُاْات ا٭غاغ١ٝ اييت هب إٔ تهٕٛ َٛضع عٓا١ٜ اإلزاض٠ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ سٝازإٔ ٚ
َٔ َٛظؿٞ اإلزاض٠ اييت ٜٓتػب إيٝٗا ٥ٗا نإ أعطإ ، ٚإ  ايًذ١ٓقّٛ بتؿهٌٝت عٓسَا

ٚمبا إٕ ايتذطز  .احملاٍ عًٝٗا ؾإٔ شيو ٫ ميٓع َٔ سٝازِٖ عٓس أدطا٤ ايتشكٝل َع٘ املٛظـ
ٚاؿٝاز١ٜ ٖٞ َٔ ايصؿات امل١ُٗ ٚا٭غاغ١ٝ اييت هب إٔ تتٛاؾط يف ض٥ٝؼ ٚأعطا٤ ايًذ١ٓ 

ايتشكٝك١ٝ ، يصا بات يعاَا ع٢ً نٌ ٚظاض٠ أٚ د١ٗ غري َطتبط١ بٛظاض٠ ا٫يتعاّ بٗصٙ املعاٜري عٓس 
َاٍ ايًذ١ٓ أعنُا إٕ اإلخ٬ٍ بٗصٙ املعاٜري ٜؿطٞ إىل ايطعٔ بٓعا١ٖ   تؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ

 .تٛصٝاتٗا ٚهعًٗا َعٝب١صساق١ٝ ايتشكٝك١ٝ مما ىٌ مب
3  

 سٝاز ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ َٔ املباز٤ٟ ا٫غاغ١ٝ اييت تهؿٌ ٚدٛز ؾ١ٓ َػتك١ً ؾعًٝا يف ٜٚعس
٭ٕ , عٝح ٫ؾا٥س٠ َٔ ا٫عرتاف باغتك٬ي١ٝ ايًذ١ٓ َامل تهٔ با٫صٌ قاٜس٠ , ازا٤ ٚادباتٗا

ؾإ ا٫عرتاف هلا ن١٦ٝٗ َػتك١ً امنا ٜعين يف سكٝك١ ا٫َط املطايب١ , ايًذ١ٓ اشا ناْت َٓشاظ٠ 
 . بتشصني ايطػٝإ ٚايتػًط ٚا٫مٝاظ 

, َٔ ا١ٜ َصًش١ شات١ٝ, ٚ سٝاز١ٜ ايًذ١ٓ تعين ػطز اعطا٥ٗا ػاٙ ايكط١ٝ املعطٚض١ عًِٝٗ 
بعٝسا عٔ ا٫مٝاظ هلصا ايططف , ٚشيو يهٞ ٜتػ٢ٓ هلِ ايتشطٟ ٚايتشكٝل ؾٝٗا بصٛض٠ َٛضٛع١ٝ 
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٭ِْٗ َهًؿٕٛ بتطبٝل ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ يتشكٝل ايعساي١ بتذطز ٚزٕٚ , أٚ شاى َٔ اططاف ايكط١ٝ 
  1.امٝاظ

ؾاْٗا تتشكل َٔ خ٬ٍ تٓعِٝ قٛاعس , ٚؾُٝا ٜتعًل مبػأي١ ضُإ سٝاز١ٜ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 
ا٫ختصاص ٚبهٝؿ١ٝ متٓع اؾُع بني غًطيت ايتشكٝل ٚا٫تٗاّ َٔ د١ٗ ٚغًط١ اؿهِ ٚؾطض 

عٝح ٫ٜٓبػٞ إ ٜهٕٛ َٔ بني اعطا٤ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ َٔ ي٘ غًط١ . ايعكٛب١ َٔ د١ٗ اخط٣ 
ٚنُا ٜصنط ايبعض إ اؿٝاز١ٜ . 2ؾطض ايعكٛب١ ع٢ً املٛظـ اؾاضٟ ايتشكٝل َع٘ اَاّ ايًذ١ٓ 

ٚ ٜكصس بايٓاس١ٝ . يف ادطا٤ ايتشكٝل ٜتشكل َٔ ْاسٝتني اٚهلُا ؾهًٞ ٚا٫خط َٛضٛعٞ
يف سني . ايؿه١ًٝ ايؿصٌ َا بني غًط١ ايتشكٝل ٚايتشطٟ َٚا بني غًط١ ا٫تٗاّ ٚؾطض اؾعا٤

َا ٜجري ايطٜب١ ٚايؿو َٔ د١ٗ اعطا٤ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ َٔ , ٜكصس بايٓاس١ٝ املٛضٛع١ٝ
 .اٚ َٛضٛع١ٝ تؿهو يف سٝازٜتِٗ , اعتباضات ؾدص١ٝ أٚ ٚظٝؿ١ٝ 

 
 :-ٚ َٔ ابطظ ايٛغا٥ٌ يطُإ اؿٝاز يف ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ ٖٛ ضطٚض٠ ضُإ 

 
 .ايؿصٌ بني د١ٗ ا٫ساي١ اىل ايتشكٝل ٚ ايًذ١ٓ اييت تتٛىل ايتشكٝل- 
 .ايؿصٌ بني ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚاؾ١ٗ اييت تتٛىل ؾطض ايعكٛب١ - 
  3.ايؿصٌ بني د١ٗ ؾطض ايعكٛب١ ٚاؾ١ٗ اييت ًٜذأ ايٝٗا يًطعٔ يف قطاضٖا - 
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 اخلامتة
 

٫بس يٓا إ ْكـ ق٬ًٝ اَاّ اِٖ ا٫ؾهاض ٚ , ٚيف ْٗا١ٜ ٖصٙ ايطس١ً َٔ نتاب١ ايبشح 
:- ٚاييت ْٛضز اُٖٗا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ, ا٫غتٓتادات اييت تٛصًٓا ايٝٗا َٔ خ٬هلا 

 
 :ا٫غتٓتادات : ا٫ٚ

 
إٔ غا١ٜ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ ٖٛ ايتأنس َٔ إٔ املٛظـ , تبني يٓا َٔ خ٬ٍ ايبشح /   1

املتِٗ قس اضتهب أسس٣ املدايؿات ايٛظٝؿ١ٝ اييت ؼهُٗا ايكٛاْني ٚ ا٭ْع١ُ ٚ ايتعًُٝات 

املٓع١ُ يؿ٪ٕٚ اـس١َ ايعا١َ، ٚ شيو َٔ خ٬ٍ ايتشكٝل َٔ إٔ املدايؿ١ قس صسضت َٔ 

املٛظـ ؾع٬ً ٚ إٔ ؾعً٘ ٖصا كايـ ٭سهاّ قٛاْني ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، ٚ َٔ ثِ بٝإ ا٭ثط 

ٚ تكسِٜ ايتٛصٝات , ايػًيب ايصٟ ؿل با٭زاض٠ غٛا٤ َٔ ايٓاس١ٝ املاي١ٝ أٚ ايتٓع١ُٝٝ 

يسٚا٥ط ايسٚي١ ٚ َ٪غػاتٗا بؿإٔ املٛظـ املتِٗ ٚ ؾعًت٘ تًو بٗسف  محا١ٜ املصًش١ 

. ايعا١َ

ايٛظٝؿ١ ايعا١َ عباض٠ عٔ َطنع قاْْٛٞ ٜؿػً٘ املٛظـ، ٖٚٞ تػتكٌ يف ٚدٛزٖا عكٛقٗا /  2

ٚٚادباتٗا عُٔ ٜؿػًٗا، ٚتبك٢ قا١ُ٥ ٚ يٛ ناْت ؾاغط٠، ٚزٕٚ إ تتأثط مبٛت ؾاغًٗا اٚ 

. اغتكايت٘ اٚ اسايت٘ ع٢ً ايتكاعس أٚ يف اْتٗا٤ ع٬قت٘ بٗا

ٜجري اؾهاي١ٝ َٔ د١ٗ  ؼسٜس ايعٓاصط ا٭غاغ١ٝ اييت هب إٔ , إ تعطٜـ  املٛظـ /   3

، ٚاييت ميهٔ . ٚيصيو اختًؿت ٚتعسزت  تعطٜؿات املٛظـ ايعاّ , تتٛؾط يف املٛظـ 

ٚاخريا ايتعٝني .ايعٌُ مبطؾل عاّ َعني,  ؼسٜس تًو ايعٓاصط يف ايكٝاّ بايعٌُ بصؿ١ زا١ُ٥

َٔ ططف غًط١ كتص١ 
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إ تعطٜـ املٛظـ بكإْٛ اْطباط  َٛظؿٞ ايسٚي١ , تبني يٓا  يف ايتؿطٜع ايعطاقٞ /  4

ىتًـ عٔ ايتعطٜـ ايٛاضز بكإْٛ اـس١َ املس١ْٝ سٝح اغؿٌ قإْٛ ا٫ْطباط صؿ١ 

ايسمي١َٛ َٔ ايٛظٝؿ١ يٝؿٌُ املٛظـ ع٢ً امل٬ى ايسا٥ِ ٚامل٪قت، ٚيعٌ ايػا١ٜ َٔ شيو ٖٛ 

. إ ٜسخٌ يف ْطام ايعكٛب١ ٚاحملاغب١ املٛظـ امل٪قت أغ٠ٛ باملٛظـ ع٢ً امل٬ى ايسا٥ِ 

ع٢ً ايطغِ َٔ إ ايبس٤ بايتشكٝل ٖٛ فطز إدطا٤ متٗٝسٟ، ؾاْ٘ قس ٜطتب غًػ١ً َٔ /  5

ايٓتا٥ر بايػ١ اـطٛض٠ ػاٙ املٛظـ، يصا ٚضُاْا ٫غتكطاض املٛظـ يف عًُ٘ ؾاْ٘ 

قبٌ اؿصٍٛ ع٢ً َاٜهؿٞ َٔ ا٫زي١ , ٜػتشػٔ عسّ ا٫غطاع  بادطا٤ ايتشكٝل 

ٚاملعًَٛات ضس املٛظـ املٓػٛب ايٝ٘ ايت١ُٗ ، ٫ غُٝا إشا نإ ممٔ ٜؿػًٕٛ َٓاصب 

قٝاز١ٜ، إ٫ إشا ناْت ٖٓاى خطٛض٠ سكٝك١ٝ، َٚعاٖط ؾػاز َعكٍٛ ٫ضتهاب٘ املدايؿ١ 

. املٓػٛب١ إيٝ٘

اغتٓتذٓا َٔ خ٬ٍ ايبشح  أْ٘ يهٞ ٜتِ اؽاش اإلدطا٤ات ا٫ْطباط١ٝ عل املٛظـ ٫بس /  6

ٚإٔ ٜتِٗ باضتهاب ؾعٌ َٔ ا٭ؾعاٍ اييت أٚدب ايكإْٛ ع٢ً املٛظـ ا٫يتعاّ بٗا أثٓا٤ 

. تأز١ٜ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ أٚ تًو اييت وعط عًٝ٘ مماضغتٗا 

ْعطا ي١ُٖٝ٬ ايهبري٠ اييت متجًٗا ايًذإ ايتشكٝك١ٝ  ٚزٚضٖا ايبايؼ يف فاٍ ايٛظٝؿ١ /  7

ايعا١َ ، ؾكس اٖتُت ايتؿطٜعات مبػأي١ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يعٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚنٝؿ١ٝ 

٫سعٓا إ املؿطع ايعطاقٞ قس ْص ع٢ً ,ٚ َٔ ٖصا املٓطًل . تؿهًٝٗا ٚبٝإ اعُاهلا

ضطٚض٠ ادطا٤ ايتشكٝل ا٫زاضٟ عل املٛظـ باعتباضٙ دعأ َٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ملػا١ً٥ 

ٚشيو َٔ خ٬ٍ تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ َه١ْٛ َٔ ث٬ث١ أعطا٤ َٔ شٟٚ اـرب٠ , املٛظـ

ٚ إ ٚدٛز ايعطٛ . ع٢ً إٔ ٜهٕٛ اسسِٖ ساص٬ً ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ أٚي١ٝ يف ايكإْٛ 

. ايكاْْٛٞ يف ايًذ١ٓ اَط ٫بس َٓ٘ ٫ٜٚػين عٓ٘ خطٜر ايهًٝات ا٫خط٣ 
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تبني يٓا إ املٛظـ  ٜتُتع  مبذُٛع١ َٔ اؿكٛم اييت ؽٛهلا ي٘ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ اييت /  8

ٜتكًسٖا، ٚيف ْؿؼ ايٛقت ؾاْ٘ ىطع جملُٛع١ َٔ ايٛادبات ٚا٫يتعاَات اييت هب عًٝ٘ 

ىل اعتباض إ ايٛظا٥ـ ايعا١َ يٝػت تؿطٜؿا يًكا٥ُني بٗا، عٚشيو , اسرتاَٗا ٚا٫يتعاّ بٗا 

.  ٚامنا  خس١َ ٚط١ٝٓ

اغتٓتذٓا َٔ خ٬ٍ ايبشح إ إساي١ املٛظـ إىل ايتشكٝل ٖٛ إدطا٤ أٚيٞ ميٗس ملطس١ً /  9

أخط٣ ، ٚضغِ شيو ؾاْ٘  ٜطتب بعض اٯثاض اـطري٠ ع٢ً اؿٝا٠ ايٛظٝؿ١ٝ يًُٛظـ، يصيو 

ٜٓبػٞ اؽاش داْب اؿطص عٓس اإلساي١ إىل ايتشكٝل عٝح ٜٓبػٞ أ٫ ٜهٕٛ ايتشكٝل قا٥ُا 

نُا ٜٓبػٞ عسّ ايتٗإٚ يف اإلساي١ إىل ايتشكٝل، اش ,  ع٢ً ؾب١ٗ أٚ َبٓٝا ع٢ً نٝس أٚ ْها١ٜ 

. إ شيو ٜ٪زٟ إىل ايتػٝب يف اإلزاض٠ زاخٌ َ٪غػات ايسٚي١ َٚطاؾكٗا ايعا١َ

( 10)تبني يٓا إٔ تؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٚؾكًا ملا ْصت عًٝ٘ ايؿكط٠ أ٫ٚ َٔ املاز٠ /  10 

ٚدٛبٞ ٚ ٫   أَط1991 يػ١ٓ 14َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضقِ 

ميهٔ ػاٚظٙ ٭ْ٘ ٜعترب َٔ ايؿهًٝات املتعًك١ بايٓعاّ ايعاّ ٚبتدًؿٗا تصبح إدطا٤ات 

. بين ع٢ً تٛصٝاتٗا باط٬ً  ايًذ١ٓ ٚايكطاض ايصٟ

تبني يٓا إ اسهاّ , َٔ خ٬ٍ ا٫ط٬ع ع٢ً ايكطاضات ايكطا١ٝ٥  شات ايع٬ق١ باملٛضٛع /  11

ايكطا٤ ا٫زاضٟ اغتكطت ع٢ً بط٬ٕ ايعكٛبات ا٫ْطباط١ٝ اييت تؿطض ع٢ً املٛظـ َٚا 

ٜرتتب عًٝٗا َٔ إدطا٤ات إشا مل ٜػبل ؾطض ايعكٛب١ تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ تتٛىل ايتشكٝل 

ٚيف شيو . يف املدايؿ١ اييت اضتهبٗا املٛظـ ٚمساع أقٛاي٘ ٚزؾاع٘ ؾُٝا ٖٛ َٓػٛب إيٝ٘

. يف َٛاد١ٗ تعػـ اإلزاض٠   ضُا١ْ يًُٛظـ
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تبني يٓا إٔ ايًذإ ايتشكٝك١ٝ ٖٞ املربض ايكاْْٛٞ ايؿهًٞ يتٛقٝع ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ /  12

ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖصٙ ايًذإ تؿهٌ بأٚاَط إزاض١ٜ َٔ ايػًطات ايط٥اغ١ٝ . ع٢ً املٛظـ

. يف املٛضٛع يف ْٗا١ٜ ا٭َطسل اصساض ايكطاض اييت ٜهٕٛ هلا 

اغتٓتذٓا َٔ خ٬ٍ ايبشح  إ إصساض ايكطاض اإلزاضٟ بإساي١ املٛظـ إىل ايًذ١ٓ /   13

ايتشكٝك١ٝ ٜصسض إَا َٔ قبٌ ايٛظٜط أٚ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ أٚ املٛظـ ايصٟ ىٍٛ بإصساض قطاض 

ٚإشا َا أسٌٝ املٛظـ يًتشكٝل . اإلساي١ بؿطط ٚدٛز ْص قاْْٛٞ ٜػُح بصيو 

ا٫ْطباطٞ َٔ غًط١ غري كتص١ بإسايت٘ إيٝ٘ با٭صاي١ أٚ ايتؿٜٛض ؾإ ٖصا ٜ٪زٟ إىل 

بط٬ٕ ايتشكٝل، ٜٚٓػشب ٖصا ايبط٬ٕ إىل ايكطاض ايصازض بتٛقٝع ايعكٛب١ نٓتٝذ١  يتًو 

. ايتشكٝل 

تبني يٓا إ إ عٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ٜٓشصط يف ض٤ٛ ا٭َط ايصازض بتؿهٌٝ ايًذ١ٓ  /  14

ٜٚػطٟ ْطام عًُٗا ع٢ً َٓتػيب ايسا٥ط٠ ايصٜٔ ِٖ ع٢ً امل٬ى ايسا٥ِ أٚ َٔ , ٫ٚ ٜتعساٙ 

٫ٚ ٜتعس٣ ْطام عٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ , ِٖ ؼت ايتذطب١ َٔ املٛظؿني أٚ املعٝٓني بعكس 

اىل َٛظؿٞ ايٛظاضات ٚايسٚا٥ط ا٫خط٣ إ٫ بعس اغتشصاٍ املٛاؾكات ا٭صٛي١ٝ باغتكساَِٗ 

. يًتشكٝل َعِٗ َباؾط٠ أَاّ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ 

تٛصٝاتٗا اىل ا٫زاض٠ املدتص١ ضؾع اتطح يٓا إٔ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ يف ختاّ اعُاهلا ت/   15

: ٚاييت ٫ ؽطز عٔ اسس٣ ٖصٙ اؿا٫ت

ايتٛص١ٝ بعسّ َػا٤ي١ املٛظـ ٚغًل ايتشكٝل عك٘ بعس إٔ ثبت َٔ ا٭زي١ املكس١َ إٔ  -

. املٛظـ احملاٍ عًٝٗا مل ٜطتهب ايؿعٌ املػٓس إيٝ٘

َٔ قإْٛ اْطباط  (8)ايتٛص١ٝ بؿطض أسس٣ ايعكٛبات املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠  -

. بعس إٔ ػس إٔ ا٭زي١ ناؾ١ٝ ملػآي١ املٛظـ  َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ
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ضأت إٔ ؾعٌ املٛظـ احملاٍ   ايتٛص١ٝ بإساي١ املٛظـ إىل احملانِ املدتص١ إشا -

. عًٝٗا ٜؿهٌ دطمي١ ْؿأت عٔ ٚظٝؿت٘ أٚ أضتهبٗا بصؿت٘ ايطمس١ٝ

تبني يٓا َٔ خ٬ٍ , ؾُٝا ٜتعًل بايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يتٛصٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ /   16

ايبشح إ املؿطع ايعطاقٞ مل ٜطؿٞ ع٢ً عٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ق١ُٝ قا١ْْٝٛ نبري٠ ، 

سٝح اعترب ايٓتا٥ر اييت تتٛصٌ إيٝٗا ايًذ١ٓ، فطز تٛصٝات تطؾع إىل ايػًطات ايط٥اغ١ٝ 

اْٗا  ع٢ً اعتباض, اييت متًو ايػًط١ ايتكسٜط١ٜ ايها١ًَ يف ا٭خص بٗا أٚ عسّ ا٫خص بٗا 

٫تعسٚ إ تهٕٛ فطز تٛصٝات تكسَٗا ايًذ١ٓ اىل ايط٥ٝؼ ا٫زاضٟ املباؾط بٗسف اؽاش 

 .اي٬ظّ بؿأْٗا 

تبني يٓا إ ع٢ً د١ٗ ايتشكٝل إٔ تٛاد٘ املٛظـ احملاٍ ايٝٗا عكٝك١ املدايؿ١ /  17

املػٓس٠ ايٝ٘ ٚاساطت٘ عًُا مبدتًـ ا٭زي١ اييت تؿري اىل اضتهاب٘ املدايؿ١ ، ٚؼسٜس أبعاز 

ا٫تٗاّ املٛد٘ ايٝ٘ َٔ سٝح ا٭ؾداص ٚا٭ؾعاٍ ٚغا٥ط ايعٓاصط ا٭خط٣ احملسز٠ 

ٚشيو َطاعا٠ ملبسأ املٛاد١ٗ اييت تعس َٔ املباز٤٣ املػتكط٠ يف , يًُدايؿ١ ايٛظٝؿ١ٝ

ايٓعاّ ا٫ْطباطٞ باعتباضٙ َٔ اٚىل ايطُاْات ايٛادب ا٫عرتاف بٗا يًُٛظـ احملاٍ ع٢ً 

. ايتشكٝل 

تبني يٓا إ احملطط ايهتابٞ دٖٛطٟ يف عٌُ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ َٔ ْاس١ٝ إ ايتشكٝل /  18

اإلزاضٟ املٛثل ؼطٜطٜا ٜػاعس يف متهني املٛظـ َٔ تػذٌٝ نٌ َا ٜتعًل مبٛقؿ٘ َٔ 

ست٢ ٜهٕٛ ؼت تصطف اإلزاض٠ يتكسٜط ْٛع ايعكٛب١ اييت غٝتِ , املدايؿات املٓػٛب١ إيٝ٘

نُا أْ٘ ٜطُٔ عسّ ضٝاع َعامل ايتشكٝل ٚايعطٚف   ؾطضٗا ع٢ً املٛظـ املدايـ،

.  ٚامل٬بػات اييت دط٣ يف ظًٗا 
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تبني يٓا َٔ غٝام ايبشح إ بإَهإ ايٛظٜط يف بعض املدايؿات اييت ٫ تتصـ /  19

باؾػا١َ إٔ ٫ وٌٝ املٛظـ إىل ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ، بٌ ٜكّٛ باغتذٛاب٘ بٓؿػ٘ َباؾط٠ 

ٜٚػُع أقٛاي٘ بؿإ ايت١ُٗ املػٓس٠ إيٝ٘، َٚٔ ثِ ٜكطض ؾطض إسس٣ ايعكٛبات املؿاض إيٝٗا 

عك٘ إشا ثبت يسٜ٘ اْ٘ اخٌ بٛادبات٘ ايٛظٝؿ١ٝ ، ٖٚصا ٜعس اغتجٓا٤ا َٔ ايكاعس٠ ايعا١َ 

. ٚاييت ٫ هٛظ ايتٛغع ؾٝ٘ 

إ يًُٛظـ احملاٍ ع٢ً , ٚبا٫غتٓاز اىل َباز٤ٟ ايعساي١ , تبني يٓا يف غٝام ايبشح /  20

ٚ إ ع٢ً , سل ا٫غتعا١ْ مبشاّ ٚيٛ مل تٓص عًٝ٘ ايتؿطٜعات ا٫زاض١ٜ , ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ

اؾٗات ا٫زاض١ٜ اييت تتٛىل ايتشكٝل َع املٛظـ ايػُاح ي٘ ٚيٛنًٝ٘ َٔ اؿطٛض اَاَٗا بٌ 

. ٚت١٦ٝٗ املٓار امل٥٬ِ ي٘ يًسؾاع عٔ َٛنً٘ باسػٔ صٛض٠

هب إٔ ٫ , تبني يٓا اْ٘ ٚبٗسف ضُإ اؿٝاز ٚبح ايطُأ١ْٓٝ  يس٣ املٛظـ املتِٗ /  21

اٟ ٫ هٛظ , ٜهٕٛ أٟ َٔ أعطا٤ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ي٘ غًط١ ؾطض ايعكٛب١ ع٢ً املٛظـ 

. اؾُع بني غًط١ ا٫تٗاّ ٚاؿهِ

 

ات  قرتحامل:  ثاْٝا       

غٔ قإْٛ ادطا٥ٞ ٜتطُٔ قٛاعس ٚضٛابط ,  ْكرتح ع٢ً املؿطع ايهٛضزغتاْٞ  .1

ٚشيو يعسّ ٚدٛز , ايتشكٝل ا٫زاضٟ َع املٛظـ املتِٗ باضتهاب كايؿات ٚظٝؿ١ٝ 

 . َعاؾ١ تؿطٜع١ٝ خاص١  يف ٖصا اجملاٍ

ْكرتح تؿهٌٝ ؾ١ٓ قا١ْْٝٛ َٔ نباض ايكطا٠ ٚاغاتص٠ اؾاَعات ٚاحملاَني تتٛىل ١َُٗ  .2

صٝاغ١ ٚ اقرتاح  َؿطٚع قإْٛ خاص ٫ْطباط َٛظؿٞ ا٫قًِٝ بس٫ َٔ ا٫ْع١ُ ٚ 
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ايتعًُٝات اييت ت٪زٟ اىل عسّ اغتكطاض يف املطانع ايكا١ْْٝٛ يًُٛظؿني يف ايٛقت اؿاضط 

 .يهجطتٗا ٚتعاضضٗا ؾُٝا بٝٓٗا 

ْٗٝب باؾٗات شات ايع٬ق١ َٔ ايٛظاضات اؿه١َٝٛ ٚاملٓعُات اؿكٛق١ٝ ايعا١ًَ ضُٔ  .3

َ٪غػات اجملتُع املسْٞ  ايعٌُ ع٢ً طبع ٚ ْؿط َطبٛعات َٚٓؿٛضات ثكاؾ١ٝ تٗسف 

اىل بٝإ سكٛم املٛظـ عٓس اسايت٘ ع٢ً ايًذإ ايتشكٝك١ٝ بٗسف ايتشكٝل َع٘ يف دطمي١ 

ٚشيو  ع٢ً ؾهٌ  ٥٫ش١ اؿكٛم ٚايٛادبات يًُٛظؿني , سسثت اثٓا٤ ايٛظٝؿ١ أٚ بػببٗا 

 .ايعاًَني يف ايسٚا٥ط اؿه١َٝٛ 

ْٗٝب باؾٗات شات ايع٬ق١ يف ا٫قًِٝ ْؿط ايٛعٞ ايكاْْٛٞ يس٣ َٛظؿٞ ايسٚا٥ط ٚ ايؿعب  .4

ايكا١ْْٝٛ يف ايٛظاضات ٚايسٚا٥ط اؿه١َٝٛ خاص١ ؾُٝا ٜتعًل باصٍٛ ايتشكٝل ا٫ْطباطٞ 

, يف املدايؿات ايٛظٝؿ١ٝ ٚ اؾرتاط سطٛض احملاَٞ َع املٛظـ اثٓا٤ ادطا٤ ايتشكٝل َع٘ 

 القانون على ٚايعٌُ بؿؿاؾ١ٝ بكصس اع٬ّ املٛظـ املتِٗ مبذطٜات ايتشكٝل َا مل ٜٓص

 . خالف ذلك ومبا يكفل حتقيق املصلحة العامة وسيادة حكم القانون 

ؾتح زٚضات تطٜٛط١ٜ يتأٌٖٝ َٛظؿٞ َسٜطٜات ايصات١ٝ ٚا٫زاض٠ يف ٚظاضات ا٫قًِٝ  .5

ٚايسٚا٥ط ايتابع١ هلا بٗسف  َٛانب١ ايتػريات ٚاملػتذسات اؿاص١ً ع٢ً سكٛم ٚٚادبات 

املٛظؿني مبٛدب ايكٛاْني ٚا٫ْع١ُ ٚايتعًُٝات ايٓاؾص٠ ٚبٝإ اؾعا٤ املرتتب ع٢ً 

 .كايؿتٗا ٚعسّ ايتكٝس بٗا 

, ايعٌُ ع٢ً تعسٌٜ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ٚايٓاؾص يف ا٫قًِٝ  .6

ٚخاص١ املٛاز شات ايع٬ق١ بهٝؿ١ٝ تؿهٌٝ ايًذإ ايتشكٝك١ٝ ٚا٫ثاض املرتتب١ ع٢ً 

تٛصٝاتٗا ٚبؿهٌ ٜطُٔ ْٛعا َٔ ا٫يعا١َٝ يتٛصٝاتٗا ؼسٜسا يف ايعكٛبات ايٛاضز٠ يف 

 . ايؿكطات ا٫ٚ ٚثاْٝا ٚثايجا َٔ املاز٠ ايجا١َٓ َٔ ايكإْٛ اع٬ٙ 
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اٚ , اشا َانٓا قس اغؿًٓا َٛضٛعا مل ْتٓاٚي٘ ٚنإ َٔ ا٫ؾطٌ تٓاٚي٘ , ٚيف اـتاّ ْكٍٛ 

ؾًٝؼ يٓا غري ا٫غتعا١ْ بكٛي٘ غبشاْ٘ , اخطأْا يف ضأٟ اٚ تؿػري ٚنإ ايصٛاب غري َاشٖبٓا ايٝ٘ 
ٚاهلل َٔ ٚضا٤ ايكصس  (ت٪اخصْا إ ْػٝٓا اٚ اخطأْا  ضبٓا ٫ )ٚتعاىل 
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 :  املصازض املعتُس٠
 ايهتب:- أ٫ًٚ 
  ِٜايكطإٔ ايهط 

  ٟ2000كتاض ايصشاح، زاضايطغاي١ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، : قُس بٔ ابٞ بهط ايطاظ 

  ٟايٓاؾط املهتب١ ايتذاض١ٜ . ايكاَٛؽ احملٝط . فس ايسٜٔ قُس بٔ ٜعكٛب ايؿريٚظ اباز
 َصط, ايكاٖط٠ , ايهرب٣ 

  زيٌٝ ايتؿطٜعات ايكا١ْْٝٛ اـاص١ بايٛظٝؿ١ : املػتؿاض امحس عبسايهطِٜ املعٝين
 2011.َطبع١ ايٛقـ اؿسٜج١ .ايعا١َ

 زاض اؾاَع١ .زضاغ١ َكاض١ْ.ايتٓعِٝ ايسغتٛضٟ يًٛظٝؿ١ ايعا١َ: اؾطف قُس اْؼ دعؿط .ز
  2011.اؾسٜس٠

 ايػًط١ املدتص١ يف ؾطض ايعكٛب١ ا٭ْطباط١ٝ ع٢ً : خايس قُس َصطؿ٢ املٛىل . ز
 2012املٛظـ ايعاّ، زضاغ١ َكاض١ْ، زاض ايهتب ايكا١ْْٝٛ، َصط، ا٫َاضات، غ١ٓ ايٓؿط 

 غًط١ ايتأزٜب املٛظـ ايعاّ، زضاغ١ َكاض١ْ، زاض ايجكاؾ١ : ْٛؾإ ايعكٌٝ ايعذاض١َ . ز
  2007يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ا٫ٚىل 

 إدطا٤ات تأزٜب املٛظـ ايعاّ، املطنع ايكَٛٞ : عبسايععٜع عبساملٓعِ خًٝؿ١ . ز
  2008يإلصساضات ايكا١ْْٝٛ، ايطبع١ ا٫ٚىل 

 ايتشكٝل ا٫زاضٟ يف ْطام ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، زاض ايؿهط اؾاَعٞ، ايطبع١ : غعس ايؿتٟٝٛ . ز
  2008ايجا١ْٝ 

 ايٛدٝع يف ايكإْٛ ا٫زاضٟ،زاض ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠ ، ايطبع١ : غًُٝإ قُس ايطُاٟٚ .ز
 1979ايجايج١ 

 زاض ايؿهط , قطا٤ ايتأزٜب, ايهتاب ايجايح ,ايكطا٤ ا٫زاضٟ : غًُٝإ قُس ايطُاٟٚ . ز
 1966طبع١ , ايكاٖط٠ , ايعطبٞ

 غ١ٓ ,  داَع١ بػساز, ايطبع١ ا٫ٚىل. ايهتاب ايجاْٞ.ايكإْٛ ا٫زاضٟ : ؾاب تَٛا َٓصٛض  .ز
 1980ايطبع 

  ٟايعكٛبات ايٛظٝؿ١ٝ، زضاغ١ َكاض١ْ، َٓؿٛضات ظٜٔ اؿكٛق١ٝ، : عاَط إبطاِٖٝ أمحس ايؿُط
  2009ايطبع١ ا٫ٚىل 
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 أصٍٛ ايتشكٝل ا٫بتسا٥ٞ أَاّ ايٓٝاب١ ا٫زاض١ٜ، املطنع : عبسايؿتاح بَٝٛٞ سذاظٟ . ز
 2011ايكَٛٞ يإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ، ايطبع١ ا٫ٚىل، 

  ٞؾطن١ , اثط ايؿعٌ اؾٓا٥ٞ يًُٛظـ يف اْٗا٤ ع٬قت٘ ايٛظٝؿ١ٝ : عبسايكازض قُس ايكٝػ
 2012, بػساز , تٛظٜع املهتب١ ايكا١ْْٝٛ ,ايكاٖط٠ , ايعاتو يصٓاع١ ايهتاب 

 ٚادب املٛظـ ايعاّ باؿٝاز١ٜ ايػٝاغ١ٝ ٚتطبٝكات٘ يف : عجُإ غًُإ غ٬ٕٝ ايعبٛزٟ . ز
 2011ؾ٪ٕٚ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، َطبع١ ايهتاب،بػساز ايعطام، ايطبع١ ا٫ٚىل،

 املطؾس ايعًُٞ يف َٗاضات ايتشكٝل ا٫زاضٟ، ايطبع١ : عجُإ غًُإ غ٬ٕٝ ايعبٛزٟ . ز
   2008ا٫ٚىل، 

 ايٓعاّ ايتأزٜيب ملٛظؿٞ ايسٚي١، ايطبع١ ايجايج١، : عجُإ غًُإ غ٬ٕٝ ايعبٛزٟ.ز
2009 

  َٟطؾس احملاَني ٚاملٛظؿني يف نٝؿ١ٝ ايطعٔ بكطاضات ا٫زاض٠ : عًٞ سػني ثاَط ايػعٝس
اَاّ فًؼ ا٫ْطباط ايعاّ ٚقه١ُ ايكطا٤ ا٫زاضٟ،َٓؿٛضات َهتب١ ايكإْٛ املكاضٕ ، 

 2009ايطبع١ ا٫ٚىل، 

 َٗسٟ ٜاغني ايػ٬َٞ . ز,ٚ, عصاّ عبسايٖٛاب ايربظلٞ . ز, عًٞ قُس بسٜط . ز :
تٛظٜع , ايكاٖط٠ , ايٓاؾط زاض ايعاتو يصٓاع١ ايهتاب , َباز٤ٟ ٚاسهاّ ايكإْٛ ا٫زاضٟ 

 2007, بػساز , املهتب١ ايكا١ْْٝٛ 

 ايٛدٝع يف ايكإْٛ ا٫زاضٟ، زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط،عُإ ،ايطبع١ : ع٢ً خطاض ؾطٓاٟٚ .ز
 2003ا٫ٚىل،

  2010ايٛظا٥ـ ايعا١َ ٚأثطٖا يف َٛاظ١ْ إقًِٝ نٛضزغتإ، أضبٌٝ،: عًٞ ٚازٟ سػني  

  ٟٚقٛاْني اـس١َ املس١ْٝ ٚامل٬ى ٚايطٚاتب ٚا٫ْطباط ٚغا٥ط : ْبٌٝ عبسايطمحٔ سٝا
 بػساز, ايطبع١ ايجايج١، املهتب١ ايكا١ْْٝٛ , تؿطٜعات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ

 ايكطا٤ ا٫زاضٟ ، َٓؿأ٠ املعاضف ، ا٫غهٓسض١ٜ،ايطبع١ : َادس ضاغب اؿًٛ .ز
 2000ايجا١ْٝ،

 املػ٪ٚي١ٝ ايتأزٜب١ٝ يًُٛظـ ايعاّ، َٓؿأ٤ املعاضف، ا٫غهٓسض١ٜ، : َصطؿ٢ ٜٛغـ .ز
 2010ايطبع١ ا٫ٚىل،

 

 ضغا٥ٌ املادػتري: ثاْٝا 
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  زضاغ١ ,اغتك٬ٍ ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل : غطزاض ٜاغني محسأَني
 2001داَع١ ص٬ح ايسٜٔ / ضغاي١ َادػتري َكس١َ اىل فًؼ ن١ًٝ ايكإْٛ , َكاض١ْ

  زضاغ١ َكاض١ْ,اؾٛاْب ا٫دطا١ٝ٥ ٫ْطباط املٛظـ ايعاّ يف ايعطام: َطٜٛإ صابط قُس ,
 2006داَع١ ص٬ح ايسٜٔ /ضغاي١ َادػتري َكس١َ اىل فًؼ ن١ًٝ ايكإْٛ 

  ٞايتشكٝل ا٫زاضٟ يف ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، ضغاي١ َادػتري َكس١َ : امحس قُٛز امحس ايطبٝع
 2003داَع١ املٛصٌ،/اىل فًؼ ن١ًٝ ايكإْٛ

 َصازض ا٫ْرتْٝت:  ثايجا 

 ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ٫ساي١ املٛظـ اىل ايتشكٝل ، َطنع ايؿطات : امحس ؾانط غًُإ .ز
يًت١ُٝٓ ٚايسضاغات ا٫غرتتٝذ١ٝ، َٓؿٛض ع٢ً ؾبه١ ا٫ْرتْٝت ع٢ً َٛقع 

www.fcdrs.com 

 ايتشكٝل ا٫زاضٟ ٚتٛدٝ٘ ايعكٛبات ا٫ْطباط١ٝ : غ٬ّ عبسايعٖط٠ عبساهلل ايؿت٬ٟٚ .ز
داَع١ بابٌ، عح /،قاضطات ايكٝت يف ايسٚض٠ ايتسضٜب١ٝ اييت اقاَتٗا ن١ًٝ ايكإْٛ

 www.uobabylon.edu.iqَٓؿٛض ع٢ً ؾبه١ ا٫ْرتْٝت ع٢ً َٛقع 

 ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٚاملٛظـ ايعاّ ، َكاٍ َٓؿٛض ع٢ً ؾبه١ ا٫ْرتْٝت : غ٢ًُ غٝب١ٝ .ز
  www.a7ya.comع٢ً َٛقع 

 

 ايكٛاْني : ضابعا 

  2005ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ 
  ِٚتعس٬ٜت1991٘ يػ١ٓ 14قإْٛ إْطباط َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ضق  

  ِٚتعس٬ٜت٘ 1960 يػ١ٓ 24قإْٛ اـس١َ املس١ْٝ ضق . 

  ِ2008 يػ١ٓ 22قإْٛ ضٚاتب َٛظؿٞ ايسٚي١ ٚايكطاع ضق  

  ِ2008 يػ١ٓ 23قإْٛ اـس١َ اؾاَع١ٝ ضق 

 ٚظاض٠ - سه١َٛ أقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام- أغؼ ٚظٛابط اـس١َ ٚامل٬ى ٚا٫ْطباط
َطبٛعات ٚظاض٠ املاي١ٝ - َسٜط١ٜ امل٬نات- َسٜط١ٜ املاي١ٝ ايعا١َ- املاي١ٝ ٚا٫قتصاز

  2001 يػ١ٓ 17ٚا٫قتصاز تػًػٌ 

 

 ايكطاضات ايكطا١ٝ٥: خاَػا 

http://www.fcdrs.com/
http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.uobabylon.edu.iq/
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  ِغري - 11/4/2011 يف 2009/ا٫ْطباط1/١ٝقطاض ١٦ٖٝ إْطباط َٛظؿٞ ا٫قًِٝ ضق
 َٓؿٛض

  ِ17/4/2011 يف 2009/ا٫ْطباط10/١ٝقطاض ١٦ٖٝ إْطباط َٛظؿٞ ا٫قًِٝ ضق -
 غري َٓؿٛض

  ِ2/10/2011 يف 2011/ا٫ْطباط12/١ٝقطاض ١٦ٖٝ إْطباط َٛظؿٞ ا٫قًِٝ ضق -
 غري َٓؿٛض

  ِ5/10/2011 يف 2011/ا٫ْطباط26/١ٝقطاض ١٦ٖٝ إْطباط َٛظؿٞ ا٫قًِٝ ضق -
 غري َٓؿٛض

  ِ5/10/2011 يف 2011/ا٫ْطباط28/١ٝقطاض ١٦ٖٝ إْطباط َٛظؿٞ ا٫قًِٝ ضق -
 غري َٓؿٛض

  ِ17/6/2012 يف 2012/ا٫ْطباط15/١ٝقطاض ١٦ٖٝ إْطباط َٛظؿٞ ا٫قًِٝ ضق -
 غري َٓؿٛض

  ِيف 2012/ا٫ْطباط136/١ٝقطاض ١٦ٖٝ إْطباط َٛظؿٞ ا٫قًِٝ ضق 
 غري َٓؿٛض- 12/12/2012

  ِغري - 6/2/2013 يف 2012/ا٫ْطباط81/١ٝقطاض ١٦ٖٝ إْطباط َٛظؿٞ ا٫قًِٝ ضق
 َٓؿٛض

  ِغري - 6/2/2013 يف 2012/ا٫ْطباط82/١ٝقطاض ١٦ٖٝ إْطباط َٛظ يف ا٫قًِٝ ضق
َٓؿٛض


