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  ةعانصلا ميظنت نأشب 2010م ةنسل مقر(20) نوناق

: بعشلا مسإب

: ةيروهمجلا سيئر

. ةينميلا ةيروهمجلا روتسد ىلع دعباإلطالع

. باونلا سلجم ةقفاوم دعبو

هصن اآليت نوناقلا انردصأ

األلو لصفلا

فاده واأل فيراعتلا و ةيمستلا

.( ةعانصلا ميظنت نوناق ) نوناقلا اذه ىمسٌي ةدام(1)

لدت اممل اهنم لك مامأ ةددحملا يناعملا هاندأ ةدراولا تارابعلا و لألظافل نوكي نوناقلا اذه قيبطت ضارغ ةدام(2)  أل

كلذ: خالف ىلع ةنيرقلا

. ةينميلا ةيروهمجلا :  ةيروهمجلا

. ةراجتلا و ةعانصلا ةرازو :  ةرازولا

. ةراجتلا و ةعانصلا ريزو :  ريزولا

. نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا لاالةحئ :لاالةحئ

. رامثتس لإل بذاجو دعأو طاشنك ةعانصلا ب فيرعتلل تامولعملا     :رشن يعانصلا جيورتلا

. يعانصلا لجسلا ةقاطب ىلع لوصحلل ةيعانصلا تآشنملا   :ديق يعانصلا لجسلا

. كلذ لاالةحئ ددحتو ةريغص ةعانصك فينصتلا ريياعم اهيلع قبطني  :ام ةريغصلا تاعانصلا  

. ةيعانص ةقطنم -إلةماق اهيلع ةماقملا قف ارملا - و ةصصخملا ضر   :األ ةيعانصلا ةقطنملا

، ةعنصم فصن ،وأ عنصلا ةلماك تاجتنم ىلإ األةيلو داوملا ليوحتب موقت ةأشنم  :لك ةيعانصلا ةأشنملا

وأ ةئبعتلا وأ عيمجتلا و ليكشتلا و لصفلا و جزملا ةيلمعب موقت وأ عنصلا ةلماك علس ىلإ ةعنصملا فصن تاجتنملا ليوحت وأ

. فيلغتلا

. يعانصلا طاشنلا ب صتخت يتلا سلا جملا و تايعمجلا و فرغلا و تاداحت : اإل ةيعانصلا يندملا عمتجملا تامظنم

عفرو ةيجاتن اإل هتدعاقو هتاينقت عيونتو يعانصلا طاشنلا ةيامحو ميظنتو ريوطتو ةيمنت ىلإ نوناقلا اذه فدهي  ةدام(3)

. ةيلحملا تاماخلا ىلع دامتع واإل هتايناكمإو ةيسفانتلا هتاردق

ىنثتسُيو ، ةينوناقلا اهلا كشأو اهماجحأو اهتطشنأ   فلتخمب ةيعانصلا تآشنملا عيمج ىلع نوناقلا اذه ماكحأ يرست ةدام(4)

ويتلا زاغلا و ةيعيبطلا نداعملا و طفنلا جارختسإو فاشكتسإو يبرحلا جملااإلجاتن يف ةلماعلا ةيعانصلا تآشنملا كلذ نم

. ةصاخ نيناوق اهمظنت

، ةينوناقلا اهلا كشأو اهماجحأو اهتطشنأ ةفاكب اهتياعرو ةعانصلا ىلع فارش نعاإل ةلوئسملا ةهجلا ةرازولا ربتعت ةدام(5)
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اهب ةصاخلا تاءارج واإل نيناوقلا قفو اهريدت وأ ةيعانص عيراشم سسؤت وأ تسسأ يتلا ةيموكحلا تاهجلا ةفاك ىلع عقيو

اهعضت يتلا طورشلا و دعاوقلا ب مازتل واإل اهتاظح ،واألذخمبال ةبولطملا تامولعملا و تانايبلا ب اهديوزتو ةرازولا عم قيسنتلا

. ةرازولا

يناثلا لصفلا

يعانصلا طاشنلا ةيمنت

تاهجلا عم قيسنتلا ب هعيجشتو يعانصلا طاشنلا ةيمنت ىلإ ةفداهلا تاوطخلا و تاءارج اإل ةفاك ذاختإ ةرازولا ىلوتت ةدام(6)

ب ةصاخلا جماربلا و ططخلا و تاسايسلا و تايجيتارتس اإل عيراشم دادعإ يلي:- ام صوصخلا هجو ىلع اهلو علاالةق، تاذ

ب ةيعانصلا قطانملا ىلع فارش .اإل اهجئاتن رشنو ةيعونلا و ةلماشلا ةيعانصلا حوسملا ءارجإ . اهذيفنت ةعباتمو ةعانصلا

 . ةيلحملا تاطلسلا عم قيسنتلا

ه-

ةمصاعلا ةنامأو ةيروهمجلا تاظفاحم فلتخم يف ةصاخ ةيعانص تاعمجمو قطانم ءاشنإ ىلع صاخلا عاطقلا عيجشت

تاهجلا اهيف مهاستوأ اهذفنت يتلا ةيعانصلا عيراشملل ةيداصتق اإل ىودجلا تاسارد يف يأرلا ءادبإ      . اهليغشتو اهريوطتو

طيطختلا بناوج يف ةمئاقلا ةيعانصلا قفارملا وأ اهتماقإ عمزملا ةيعانصلا عيراشملل ةروشملا و حصنلا ميدقت . ةيموكحلا

يف ةراضلا تاسرامملا نم ةينطولا ةعانصلا ةيامح . ةدوجلا و اإلجاتن ةرادإو ةيعانصلا ةفلكتلا و ايجولونكتلا و يعانصلا

قيسنتلا ب يعانصلا طاشنلل ةيجاتن اإل ةءافكلا عفرل ةلماعلا وديلا ةطيسولا و ةيدايقلا رداوكلا ريوطت يف ماهس .اإل ةيلودلا ةراجتلا

ريوطتو نيسحت ىلإ ةفداهلا لولحلا و تاحرتقملا عضو يف ماهس .اإل بيردتلا جملا يف ةصصختملا زكارملا و دهاعملا عم

ميدقت جملا يف تاراشتس اإل ميدقتل ةيعانصلا ثوحبلا و تاساردلا جملا يف ةينطولا تاربخلا عيجشت . ةيرامثتس اإل ةئيبلا

ةينطولا زكارملا و دهاعملا و تايلكلا و تاعماجلا عم قيسنتلا و نواعتلا . ةعانصلا علاالةقب تاذ ةيسدنهلا و ةيئاشن اإل تامدخلا

يف ةمهاسملا . ةيجولونكتلا و ةيملعلا تاردقلا ةيمنتو راكتب اإل حور عيجشتو بيردتلا و ةيعانصلا تاساردلا و ثوحبلا جملا يف

نييعانصلا ميركتو يعانصلا عادب واإل ريوطتلا عيجشت اهيف . عسوتلا و ةيعانصلا تاعورشملا ليومت تاودأو لئاسو ريوطت

تاسايسلا ب فيرعتلا و يعانصلا طاشنلا ةيمنتب علاالةق تاذ تارمتؤملا و تاودنلا .دقع ةيعانصلا ةيمنتلا يف مهرود زاربإ و

وا ةيلودلا تامظنملا عم علاالتاق زيزعت . يعانصلا طاشنلا يف ةأرملا ةكراشم عيجشت . طاشنلا اذهب ةطبترملا تايجيتارتس واإل

، ةقيدصلا و ةقيقشلا لودلا يف ةيعانصلا فرغلا و تائيهلا و تايعمجلا و تاداحت واإل ةيموكحلا تاسسؤملا عمو ةيميلق إل

األ واإلجاتن ةئيبلل ةقيدصلا تاعانصلا ةماقإ عيجشت . يعانصلا لا جملا التيف وكوتوربلا و تايقافت اإل عيراشم حارتقإو

ثلا ثلا لصفلا . فظن

يعانصلا طاشنلا ميظنت

واإل طورشلا و اهليجست بجاولا تآشنملا لاالةحئ ددحتو ةيعانصلا تآشنملل ًاصاخ جسًال ةرازولا بتاكم كسمت ةدام(7)  

. يعانصلا لجسلا ةقاطب ىلع لوصحلا  و ليجستلا ب ةصاخلا تاءارج

لألنموسلا ةمظنملا تاطارتش واإل دعاوقلا و حئاوللا و ةيعانصلا عيراشملا إلةماق ةماعلا تاطارتش اإل ةرازولا عضت ةدام(8)

علاالةق. تاذ تاهجلا عم قيسنتلا ب اهذيفنت ةعباتمو ةيئيبلا و ةيعانصلا الةم

سيياقملا و تافصاوملا نوناقل ًاقفو ةيعانصلا تاجتنملل الاهت يدعتو ةيسايقلا تافصاوملا عضو يف ةرازولا مهاست ةدام(9)

. ةدوجلا طبضو

عبارلا لصفلا

ةينطولا تاعانصلل جيورتلا

علاالةق، تاذ تاهجلا عم قيسنتلا ب ةينطولا تاعانصلل جيورتلل ةفداهلا تاءارج اإل ةفاك ذاختإب ةرازولا موقت        ةدام(10)

دادعإ  . ةحاتملا لئاسولا ب اهرشنو اهثيدحتو رداصملا فلتخم نم تامولعملا و تانايبلا عمج : يليام صوصخلا هجو ىلعو

جيورتلا و ةيلحملا األةيلو داوملا و تاماخلا مدختست يتلا تاعانصلل ةيرامثتسإ صرف ديدحتو ، ةيعانصلا ثوحبلا و تاساردلا

ةيعانصلا تامظنملا يف ةيروهمجلا ةيوضع نم ةدافتس اإل بناوج ليعفت . رامثتس لإل ةماعلا ةئيهلا عم قيسنتلا اهلب
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ىودج تاسارد دادعإ . ةعانصلا ب ةقلعتملا تاءاقللا و تارمتؤملا و تاعمجتلا ،و ةيلودلا و ةيبرعلا و ةيميلق اإل ةصصختملا

لصفلا . رامثتس يفاإل بغري نمل اهضرع ضرغل اهنم ةطسوتملا و ةريغصلا صوصخلا هجو ىلعو ةيرامثتسإ   عيراشمل

سماخلا

ةيعانصلا قطانملا

اآليت: ةرازولا ىلوتت        ةدام(11)

تاهجلا عم قيسنتلا اهلب ملاالةمئ عقاوملا حارتقإو ةيعانصلا تاعمجملا و قطانملا نم ةيعانصلا ةيمنتلا تابلطتم ديدحت أ- 

لاالةمز. تامدخلا ب اهطبرو اهتماقإ ميظنتو علاالةق، تاذ

عم قيسنتلا اهلب جيورتلا و اهترادإ ةيفيكو  ، ةيعانصلا تاعمجملا و قطانملا ءاشن إل ةيذيفنتلا جماربلا و ططخلا دادعإ ب-

علاالةق. تاذ تاهجلا

قطانم ةحرتقملا يضار األ عقاوم ةيلحملا ةطلسلا و ينارمعلا طيطختلا و ةحاسملا و يضار األ ةئيه صصخت ةدام(12) 

عم اهل ةصصخملا ضارغ األ قاطن جراخ اهيف فرصتلا زوجي وال ةرازولا عم قيسنتلا ،ب يضار األ نوناقل ًاقفو ةيعانص

. ةيناكسلا و ةيئيبلا الةم سلا ةاعارم

سداسلا لصفلا

ةريغصلا تاعانصلا

اآليت: ةرازولا ىلوتت        ةدام(13)

علاالةق. تاذ تاهجلا عم قيسنتلا ب ةريغصلا تاعانصلا ريوطت ىلإ ةفداهلا جماربلا و ططخلا و تاساردلا دادعإ أ-

زفاوحلا ميدقتو ، اهتطشنأ ىلع فارش علاالةقواإل تاذ تاهجلا عم قيسنتلا ب ةيعانصلا ةينواعتلا تايعمجلا نيوكت عيجشت ب-

اهل. ايازملا و

تاعورشم ةيمنت ىلوتت ةيموكحلا ريغ ةصصختملا تامظنملا و تاسسؤملا و ةيموكحلا ةزهج نماأل ةنجل أشنت ةدام(14) 

. ءارزولا سلجم سيئر نم رارق اهتاصاصتخإو اهماهم ديدحتو ةنجللا ليكشتب ردصي نأ ىلع ةريغصلا تاعانصلا

ًاقفو ةصصخملا - ةيعانصلا تاعمجملا و قطانملا تاعورشم يضارأ (20%)نم ةحاسم ةرازولا صصخت ةدام(15) 

. ةريغصلا تاعانصلا تاعورشمل - نوناقلا اذه (12)نم ةداملل

عباسلا لصفلا

ةيعانصلا ةباقرلا

واإل ليغشتلل ةينفلا تاطارتش باإل مازتل نماآليت:اإل دكأتلل ةيعانصلا تآشنملا ىلع ةباقرلا ةرازولا ىلوتت        ةدام(16)

نع ةجتانلا ةيبلسلا ةيئيبلا نماآلراث دحلل لاالةمز ةميلسلا لئاسولا رفوت . ةيعانصلا ةينهملا الةم األنموسلا طورش ذيفنت . جاتن

 . ةيعانصلا تافلخملا نم ًايئيب اآلنم صلختلا ،و ةيعانصلا تايلمعلا

ه-

سيياقملا و تافصاوملا ب اهجاتنإ يف ةيعانصلا تآشنملا مازتلا . لوعفملا ةيراس يعانصلا لجسلا ةقاطب ىلع ةأشنملا لوصح

نماثلا لصفلا . ةذفانلا نيناوقلل ًاقفو ةدوجلا تاطارتشاو

ةيعانصلا تآشنملا تامازتلا

اهبتاكم وأ ةرازولا ةافاوم : يلي ام صوصخلا هجو ىلعو ، نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنتب ةيعانصلا تآشنملا مزتلت        ةدام(17)

واإل تاقو األ لاالةحئ مظنتو ةدعملا جذامنلل ًاقفو ةبولطملا ةينفلا تامولعملا و تانايبلا ب تاظفاحملا و ةمصاعلا ةنامأ يف
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ىلع لصحي رييغت يأب تآشنملا اهقاطن يف عقت يتلا تاظفاحملا و ةمصاعلا ةنامأ يف اهبتاكم وأ ةرازولا راطخإ . تاءارجإ

يئيبلا األرث ةسارد ميدقتو ءارجإ لاالةحئ. هددحت امل ًاقبط رييغتلا لوصح نم ًاموي خاللثالنيث ةأشنملا ب ةصاخلا تانايبلا

عساتلا لصفلا . ةذفانلا نيناوقلل ًاقبط ةيعانصلا عيراشملل

تاءازجلا

متياآليت: رخآ نوناق يأ  يف اهيلع صني دشأ ةبوقع يأب مدعاإلخالل عم        ةدام(18)

ةددحملا ةلهملا ءاضقنإ دنع ةلجعتسملا روم األ ضاق نم مكح بجومب ًاموي ثالنيث ةدمل ةأشنملا غإالق                  أ-

دق ةآشنملا نوكت نأ دعب نوناقلا اذه (16)نم ةداملا ماكحأ ةفلا خم نع ةمجانلا اإلتخالالت حيحصتب موقت نأ نود ةأشنملل

ةلهملا نمضتي يفارغجلا اهصاصتخإ راطإ يف ةأشنملا عقت يتلا ةظفاحملا يف اهبتكم وأ ةرازولا نم كلذب ًاراطخإ تملست

ةفلا. خملا عونو

ةيعانص تاجتنم وأ ماخ داوم طبض دنع ةصتخملا ةباينلا نم لجعتسم رمأ بجومب ًاموي ثالنيث ةدمل ةأشنملا ب-غإالق

اهبتاكم وأ ةرازولا نم نوفلكملا نوفظوملا موقيو ، ةئيبلا وأ ةماعلا ةحصلا وأ ىلعاألنم ًارطخ لكشت ةأشنملا ىدل ةفلا خم

ناكمو اهطبض خيراتو ةفلا خملا عون هيف نودي طبض رضحم ريرحتب ةأشنملا ىلع ةباقرلا ب تاظفاحملا و ةمصاعلا ةنامأ يف

. ةصتخملا ةماعلا ةباينلا ىلإ رضحملا إلحةلا ظفاحملا وأ ريزولا ىلإ هنم ءاهتن اإل روف رضحملا عفرو اهعوقو

راركت دنعو ،(16) ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكح األ ةفلا خم راركت دنع ةأشنملا غإالق ةرتف فعاضت        ةدام(19)

. يعانصلا لجسلا نم اهديق بطشيو ةأشنملا قلغت تارم نمثالث ألرثك تافلا خملا كلت

(أ نيترقفلا يف ةددحملا تافلا خملا ىدحإ بكترا نم لك يرلا فلأ يتئام نع اللقت مةيلا ةمارغب بقاعي ةدام(20)1- 

راطخ اإل بسح ةرازولا اهبلطت يتلا تانايبلا ميدقت نع عانتم ةفلا.اإل خملا راركت دنع ةبوقعلا فعاضتو ، ةداملا هذه ،ب)نم

اذه بجومب يمسرلا ماودلا ءانثأ اهب فلك ماهم ءادأب موقي فظوم يأ ةلقرعوأ ةقاعإ . ةحيحص ريغ تانايب ميدقت وأ يمسرلا

. ةذفانلا ةيلا ملا ةمظن واأل نيناوقلا ماكح أل ًاقفو ةداملا هذه بجومب ةضورفملا ةمارغلا دروت    -2. نوناقلا

رشاعلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

وأ ةمصاعلا ةنامأ يف ةرازولا بتاكم ىلإ مدقتلا نوناقلا اذه رودص دنع ةلجسملا ريغ ةمئاقلا تآشنملا ىلع       ةدام(21)

يتلا تانايبلا و تادنتسملا بلطلا ب ًاقفرم يعانصلا لجسلا يف ديقلا بلطب ، رامثتس لإل ةماعلا ةئيهلا يف اهبتكم وأ تاظفاحملا

متي نأ لبق ءدباإلجاتن رشابت ةيعانص ةأشنم يأ ةفلا خم ربتعتو لاالةحئ رودص خيرات نم ًاموي نيعست خالل لاالةحئ اهددحت

 . يعانصلا لجسلا يف اهديق

ةداملا هذه (ب)نم ةرقفلا يف ةددحملا ةيناديملا ةيباقرلا ماهملا ب نيفلكملا اهبتاكم وأ ةرازولا يفظومل نوكي ةدام(22)أ-  

. ريزولا نم حيشرت ىلع ًءانب لدعلا ريزو نم رارق مهب ردصي نأ ىلع ةيئاضقلا ةيطبضلا ةفص

ةيطبضلا ةفص مهيدلو ةيعانصلا تآشنملا ىلع ةيناديملا ةباقرلا ماهمب نيفلكملا بتكملا وأ ةرازولا يفظومل نوكي ب-   

تانايبلا ىلع واإلطالع فشكلا ءارجإو يمسرلا ماودلا تاقوأ خالل يمسر فيلكت بجومب ةأشنملا لوخد يف قحلا ةيئاضقلا

ماكحأ قيبطتب مازتل نماإل دكأتلا و تاظح ملاال ليجستو تاجتنملا و ماخلا داوملا و تادعملا و اإلجاتن طوطخ دقفتو ةبولطملا

. نوناقلا اذه

نيب ةكارشلا زيزعتو ةيعانصلا ةيمنتلا قيقحتل ةراجتلا و ةعانصلا ريزو ةسائرب ةيعانصلا ةيمنتلل سلجم أشني        ةدام(23)

هلمع. ماظنو هتاصاصتخإو هماهمو سلجملا ليكشت ةيلآ لاالةحئ ددحتو ، صاخلا عاطقلا و ةموكحلا

ىلوتتو ، يعانصلا طاشنلا ب صتخت يتلا سلا جملا و تايعمجلا و فرغلا و تاداحت ىلعاإل ةرازولا فرشت        ةدام(24)

. يعانصلا طاشنلا علاالةقب تاذ تاحرتقملا و حئاوللا و نيناوقلا تاعورشم دادعإ دنع اهعم رواشتلا و اهتياعر

ةقفاوم دعبو ريزولا ضرع ىلع ءانب ءارزولا سلجم سيئر نم رارقب نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا لاالةحئ ردصت ةدام(25) 



⑤

. نوناقلا رودص دعب ًاموي نيتس خالل ءارزولا سلجم

و نيناوقلا عم ضراعتي ال ،امب ةيذيفنتلا هتحئ وال نوناقلا اذه ماكحأ قيبطتل لاالةمز تارارقلا ريزولا ردصي       ةدام(26)

. ةذفانلا حئاوللا

وأ صن يأو اهعيجشتو ةعانصلا ميظنت نأشب 1976م ةنسل مقر(20) نوناقلا ب ةدايقلا سلجم رارق ىغلُي       ةدام(27)

. نوناقلا اذه ماكحأ عم ضراعتي مكح

. ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو هرودص خيرات نم نوناقلا اذهب لمعُي        ةدام(28)

 

ءاعنصب - ةيروهمجلا ةسائرب ردص
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