
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةساردل يذيفنتلا صّخلملا

 يبرعلا ملاعلاب ةيميلعتلا ةمظنألا يف نيملعملاب ةصاخلا تاسايسلا

 



 
 
 
 
 

 

 يتلا ريبادتلا دصر ىلإ ،يبرعلا ملاعلاب ةّيميلعتلا ةمظنألا يف نيمّلعملاب ةّصاخلا تاسايسلا نيمضت عورشم ُفدهي   
 قّلعتي اميف ًةصاخ ،ميلعتلاب قّلعتملا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا قيقحت يف ماهسإلا اهنأش نم
 قّقحت نأ اهنأش نم نيمّلعملاب ةّصاخ تاسايس مسر يف لودلا ةدعاسم امّيسالو ،مّلعملاب ةّينعملا تارّشؤملاب
 نيمّلعتملل صرفلا ؤفاكت نيمأت لجأ نم ؛روظنملا ىدملا يف )ةريبك بسنب نيلّهؤملا نيمّلعملا دادعأ ةدايز(
 .ةّيملاعلا تاسرامملا لضفأ ءوض يف ،ميلعتلا يف ةدوجلاو
 ةيبرعلا لودلا نم ّلك يف نيملعملاب ةصاخلا تاسايسلا عقاول ةّيليلحتو ةّيفصو تاسارد تَّدِعُأ ؛كلذ لجأ نم   
 ةكلمملاو ،ةينانبللا ةّيروهمجلاو ،ةّيسنوّتلا ةّيروهمجلاو ،نيرحبلا ةكلممو ،ةّيمشاهلا ةّيندرألا ةكلمملا :ةيتآلا ةينامثلا
 ةنّيَع لودلا هذه تريتخا دقو .ةّيبرغملا ةكلمملاو ،ةّيبرعلا رصم ةّيروهمجو ،نامع ةنطلسو ،ةّيدوعّسلا ةّيبرعلا
 تابارطضا نم يناعت تناك يتلا لودلا يشاحت عم ،ًةفاك يبرعلا ملاعلا ءاحنأ لثمتل ؛ةيفارغج ريياعم قفو ،تاساردلا

 ريراقتلل ةدّحوم ةّيجهنمو ةّيعجرم رطأ ىلع ءانب تاساردلا هذه تَدِعُأ دقو .ةساردلل ةدّدحملا ةرتفلا يف ةّيلخاد
 :يتأي اميف اهنايب لحارم عبرأب تلّثمت ،ًةفاك ةّينطولا
 اهرصانع ديدحتبو ،نيمّلعملاب ةّصاخلا تاسايسلل ىربكلا رواحملا ديدحتب ةلحرملا هذه تينُع :ىلوألا ةلحرملا :ًالوأ  
  :يه رواحم عبس تحت تاسايسلا تَعِمُج اذكهو ،ةّيليصفتلا
 .ميلعتلا ةنهمل يساسألا دادعإلاب ةّصاخلا تاسايسلا )1(
 .ينهملا مهلبقتسمو نيمّلعملا فيظوتب ةّصاخلا تاسايسلا )2(
 .ةمدخلا ءانثأ نيمّلعملا تايافك ريوطتب ةّصاخلا تاسايسلا )3(
 .نيملعملا قوقحب ةّصاخلا تاسايسلا )4(
 .مهتايلوؤسمو نيمّلعملا تابجاوب ةّصاخلا تاسايسلا )5(
 .ةبسانم ةّيميلعت ةئيب ريفوت طورشب ةّصاخلا تاسايسلا )6(
 نيمّلعملل ةّيعامتجالا تانامضلابو تابّترملاب ةّصاخلا تاسايسلا )7(
 
 .تاسايسلا ريوطتل ةلوادتملا ططخلاب قّلعتي ،نماث روحم رواحملا هذه ىلإ فيضأو 
 ِلود نم ةلود ّلك يف نيملعملا تاسايسب ةصاخلا ةيمسرلا قئاثولا عمجب ةلحرملا هذه تينُع :ةيناثلا ةلحرملا :اًيناث

 اهنيماضم بيوبتو ،اهيلإ امو ،ططخو ،تاميلعتو ،ميماعتو ،تارارقو ،ةمظنأو ،ميسارمو ،نيناوق نم ريرقتلا ةنّيَع
 يف ةدمتعملا تاسايسلا طبض ىلإ تفده ،ةدّحوم تافوفصم عضوب ،تاسايسلا رواحم نم روحم ّلك ىلع ءانب
 .روحم ّلك قفو ةلود لك
 ءانب ؛نيملعملا تاسايسب نيّينعملا نم ةراتخم ةنّيع عم تالباقم ءارجإ ةلحرملا هذه تنمضت :ةثلاثلا ةلحرملا :اًثلاث 

 رارمتسالاب ةريدجلا تاسايسلا ّصخي اميف ةنّيعلا هذه دارفأ ءارآ ىلإ فّرعتلا ىلإ تفده ،تالباقملل دّحوم ليلد ىلع
 .ريوطت وأ رييغت ىلإ جاتحت يتلا كلتو ،زيزعتلاو
 لّصفملا راطإلا ىلع ءانب ةغايصلا هذه ترج دقو ،ريرقتلا ةغايص تلكشت ةلحرملا هذه يفو :ةعبارلا ةلحرملا :اًعبار  
 ةصاخلا تاسايسلا طاقن مهأ زربت ةمدقم-1 :يه ءازجأ ةثالث لصف لك نّمضتو ،تاسايسلا رواحم نم روحم ّلكل
 تاحرتقم ةغايصو تاسايسلا هذه ىلع قيلعت-3 .روحملا ّصخي اميف ةدمتعملا تاسايسلل ليلحتو ضرع-2 .روحملاب
 .ريوطتلل



 
 
 
 
 

 

 يذ يرظنلا راطإلا ةغايصو ،نيمّلعملاب ةّصاخلا تاسايسلا لوح ةروشنملا تاّيبدألا ةعجارم ترج كلذ ةازاومبو 
 .لاجملا اذه يف ةدئارلا ةّيملاعلا تاهّجوتلا لوح لّصفم ريرقت َعضُو امك ،ةلصلا
 ؛ةّينطولا ريراقتلا نم ةراتخملا ةّيبرعلا لودلا يف نيمّلعملاب ةّصاخلا تاسايسلا عقاو نوثحابلا صلختسا ،اًريخأو   
 ةدعاسم وهو الأ ،عورشملا اذهل يساسألا فدهلا قيقحت اهنأش نم يتلا تايصوتلا ّمهأ صالختسا ،كلذ َعبتو
 .روظنملا ىدملا يف )ةريبك بسنب نيلّهؤملا نيمّلعملا دادعأ ةدايز( اهنأش نم تاسايس دامتعا ىلع ةّينعملا لودلا
 يتلا ةلئسألاو ،اهفادهأو ،اهتّيمهأ :ةيحان نم ةساردلل ماعلا راطإلا ،ريرقتلا اذه نم لّوألا لصفلا جلاعيو اذه  
 نوك ،نيريبك اًعفنو ةّيمهأ نيمّلعملاب ةّصاخلا تاسايسلا ةساردل ّنأ يهيدبلا نمو .اهدودحو ،اهنع ةباجإلا لواحت
 .نيمّلعتملا ىدل صرفلا ؤفاكت قيقحتلو ،ميلعتلا ةدوجل ةّيساسألا زئاكرلا نم ًةزيكر ميلعتلل لّهؤملا لاّعفلا مّلعملا

 ةوجف ّدستل ؛ةساردلا هذه تءاجف ،ةّيبرعلا لودلا يف يفاكلا مامتهالاب ةلأسملا هذه َظحت مل ،هسفن تقولا يفو
 ضعب اهنم يناعت يتلا تابارطضالاو ةحاتملا دراوملا ّنكل ،لاجملا اذه يف ةّيبرعلا لودلا عقاو ةفرعم يف ةعساو
 ىلع ةساردلا هذه جئاتن ميمعت مدع بّجوتيو ،اًفنآ ةروكذملا لودلا ىلع رصتقت ةساردلا هذه تلعج ،ةّيبرعلا لودلا

 .عورشملا اذه يف ُنَّمضُت مل يتلا ،لودلا رئاس
 ةداع اهلوانتت يتلا اياضقلا نيمّلعملاب ةّصاخلا تاسايسلل يرظنلا راطإلا ريرقتلا اذه نم يناثلا لصفلا جلاعيو اذه   

 لودلا يف ةروشنملا ةّيرايعملاو ةّيملعلا ثاحبألا ءوض ىلع ةيتآلا لئاسملاب ا�صاخ اًمامتها درفيو ،تاسايسلا هذه
  :يهو ةّيلودلا تامّظنملاو ةّيبرغلا
  .نيمّلعملا دادعإب ةّصاخلا تاسايسلا )أ(
  .نيمّلعملاب ةّصاخلا ريياعملا )ب(
  .نيمّلعملا رايتخا )ج(
  .سرادملا ىلع نيمّلعملا عيزوت )د(
  .نيئدتبملا نيمّلعملا ةبكاوم )ه(
  .نيمّلعملا بيردت )و(
 .نيمّلعملا بتاور كلذ يف امب ،ميلعتلا ةنهم ةّيبذاج )ز(
 
  :ةيتآلا لئاسملا يف ليصفتلاب لوانتيو ةساردلا ةّيجهنم ثلاثلا لصفلا جلاعيو اذه  
  .ةراتخملا ةّيبرعلا لودلا ةنّيع )أ(
  .ةساردلا تاودأ )ب(
  .تاسايسلا رواحم ىلع ءانب اهنيماضم بيوبتو قئاثولا عمج )ج(
  .اهتاصّخلم ةغايصو تالباقملا ءارجإ )د(
  .ينطولا ريرقتلا ةغايص )ه(
 .ةدئارلا تاسايسلا دصرل ةراتخملا ةّيعجرملا لودلا )و(
 
  :ةيتآلا ةّتسلا نيوانعلا تحت نيمّلعملاب ةّصاخلا تاسايسلا يف ةدئارلا ةّيملاعلا تاهّجوتلا زربأ ،عبارلا لصفلا لوانتيو
  .تاءافكلا لضفأ بطقتست ةباّذج ةنهم ميلعتلا ةنهم لعج )1(
  .نيمّلعملا لمعل ةّيعجرملا رطألل حضاو ديدحت )2(



 
 
 
 
 

 

  .لاّعفلا ميلعتلل ةبسانملا تايافكلا نيمّلعملا كالتما نيمأت )3(
  .نيمّلعملل بسانملا عيزوتلا نيمأت )4(
  .ةّيمّلعتلا/ةّيميلعتلا ةّيلمعلا ةّيلاعفل ةمئالملا فورظلا نيمأت )5(
  .نيمّلعملا لمعل بسانملا معدلاو ةعباتملاو ريطأتلا نيمأت )6(
 اهلماكت نأش نم ةدئار تاسراممو ،ةعّونتم ةّيعرف لئاسم لصفلا اذه جلاعي ،نيوانعلا هذه نم ناونع ِّلك تحتو   
 ةّيمّلعتلا تاجاتنلا قيقحتل ؛فورظلا لضفأ لّكشتل ؛ةّينعملا تاسايسلل ىربكلا نيوانعلا قيقحت ىلإ يّدؤي نأ
 يف ىلثُم تاسرامم نع ةلثمأ لصفلا اذه نّمضتي امك .ماعلا ميلعتلا لحارم فلتخم يف بالطلا دنع ةعّقوتملا
 ادنلنف :لثم ةمّدقتم لود يف ةّيملاعلا تاّيبدألا يف لاجملا اذه يف دوجوم وه ام ىلإ اًدانتسا ،ةّيميلعتلا ةمظنألا

 ،وكسنويلا :لثم ةّيلود تاعّمجت نع ةرداصلا تاّيبدألا قفو ،يليشتو كيسكملا :لثم ةيمان لود يفو ،اهريغو
 ماق دقو .ةّيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ،يبوروألا داحّتالاو ،يلودلا كنبلاو ،ةّيلودلا لمعلا ةمظنمو
 ،نهارلا عقاولا ءوض يف ةّيبرعلا لودلا يف قيبطتلل ًالباق ودبي ام ءاقتنال ؛تاسايسلا هذهل يملع حسمب نوثحابلا

 .ةيبرعلا لود اهب ّرمت يتلا ةّيعوضوملا فورظلاو ،ةّيلبقتسملا تاعّلطتلاو
 
 نيمّلعملاب ةّصاخلا تاسايسلا نيمضت لوح ،ةّينطولا ريراقتلا تاصالخ زربأ :ريرقتلا اذه نم سماخلا لصفلا مّدقيو  

 ةلحرملا يف اهديدحت ىرج يتلا ةينامثلا رواحملا ىلع ًءانب ؛ةراتخملا ةينامثلا ةّيبرعلا لودلا يف ميلعتلا ةمظنأ يف
 ّلك ّصخي اميف لاحلا عقاول ةّماع تاجاتنتسا عم ،رواحملا هذه نم ّلكل ةّيعرف نيوانع يفو ،ةساردلا نم ىلوألا

 ةداعإ ىلإ ماع وحن ىلع-ةجاحب لازت ال لودلا هذه  ّنأ ريراقتلا لمجم نم دافتسيو .ريرقتلا ةنّيَع لودلا يف روحم
 نيمّلعملل بسانملا عيزوتلا يتلضعمل �الح ْدجن  مل امك ،ةّيلمعلا ةيبرتلا زيزعتل ،نيمّلعملا دادعإ جمارب يف  رظنلا

 ةداع نولمحي ال نيذلا نيدقاعتملا نيمّلعملا تامدخ نع ءانغتسالاو ،ةّيلعفلا تاجاحلا ىلع ءانب ،سرادملا ىلع
 ينهملا ريوطتلل ةمادتسمو ،ةلماكتمو ،ةحضاو ةيجيتارتسا بايغ نم يناعت اهّنأ امك ،ميلعتلل ةمزاللا تالّهؤملا
 يفيظولا راسملا يف ريياعملا هذه مادختساو ،ةدمتعم ةّينهم ريياعم ىلع ءانب ،ةمدخلا ءانثأ نيمّلعملا تايافكل
  .هتمدخ ينس لاوط مّلعملل
 
 ِلودلا هذه ِضعب ىلع ُنيعتي نكل ،لودلا فلتخم يف ةناصم نيمّلعملل ةّيدرفلا قوقحلا ّنأ ودبي ،ىرخأ ةيحان نمو  
 نيمضتو ،يوبرتلا ماظنلا ريوطت يف ةّيلاعف رثكأ اوحبصيل ؛نيمّلعملل ةّيعامجلا قوقحلا قاطن عيسوت يف رظني نأ

 .نيمّلعملا لمعل ةّيعجرملا رطألا يف قوقحلا هذه
 
 ةيلعافل ةلّهسملا ةّيعوضوملا فورظلا يف اًظوحلم اًزجع دهشت ،عورشملا اذهب ةّينعملا لودلا مظعم ّنأ امك   

  .مّلعملل ةدناسم ةّيرشب دراومو ،ةّيوبرت تانيعمو ،تازيهجتو ،قفارم نم مّلعتلاو ميلعتلا تاّيلمع
 ،ةّينعملا لودلا فلتخم يف نومّلعملا اهب عّتمتي يتلا تانامضلا دوجو نم مغرلا ىلع :ةملك ىقبت ريخألا يفو  

 ودبي لب ،يلاعلا ميلعتلا يف نيزّيمتملا بالطلا باطقتسا عيطتست الو ،اهتاذ ّدحب ةبذاج ميلعتلا ةنهم ودبت ال هنإف
 بتاورلا تناك ول ىتح ،ةعّونتم تاءاطعو تازاجإ اهقفارتو ةموميدلاب مسّتت ةفيظو نع نيثحابلا بطقتست اهّنأ
  .لومأملا ردقلاب تسيل
 



 
 
 
 
 

 

 يف ّبصنت اهّنأ ودبيف ،عورشملا اذهب ةّينعملا لودلا يف نيمّلعملاب ةّصاخلا تاسايسلا ريوطت ّصخي اميف اّمأ  
 رومألا نم اهريغ نود ،نيمّلعملل ينهملا لمعلل ةّيعجرملا رطألا ديدحت ىلع- يرصح هبش وحن ىلع -رضاحلا تقولا
  .ربكأ اًمامتها ّقحتست يتلا
 تانيعمو تازيهجتو ةينبأ نم مّلعتلاو ميلعتلا ةئيب نيسحت يف رارمتسالا ىلع اًصرح لودلا فلتخم يف دجن امك  
 .ةّيوبرت
 
 يف قيبطتلل ةلباق ودبت نيمّلعملاب ةّصاخلا تاسايسلا لوح تايصوت مدقي هنإف ،ريرقتلا نم سداسلا لصفلا اّمأ  
 لئاسملا لوح تايصوتلا هذه روحمتتو ،ةّيملاعلا تاسرامملا لضفأ ءوض يف ،يبرعلا ملاعلاب ةّيميلعتلا ةمظنألا
  :ةيتآلا رشعلا
  .ميلعتلا ةنهم ةّيبذاج زيزعت )1(
  .نيمّلعملا لمعل ةّيعجرملا رطُألا قيبطت )2(
  .نيمّلعملا دادعإ جمارب يف ةّيلمعلا ةيبرتلل يرذجلا ريوطتلا )3(
  .نيلّهؤم ريغ نيمّلعم ىلإ ءوجللا نم ّدحلا )4(
 .ةّيعامجلا نيمّلعملا قوقح يف عّسوتلا )5(
  .نيمّلعملل ةلماش ةّيقالخأ تانّودم دامتعا )6(
  .تالقانملاو سرادملا ىلع نيمّلعملا عيزوت ّصخي اميف ةمظنألاو نيناوقلا قيبطتب دّدشتلا )7(
  ؛مّلعتلاو ميلعتلا ةئيب نيسحتل ؛ةّيعمتجم تاكارش ةماقإ )8(
 ّصخي اميف ةّصاخب ،يملاعلا ىوتسملا ىلع ىلثُملا تاسرامملا عم مءالتي ٍوحن ىلع ةّيعامتجالا تانامضلا زيزعت )9(
  .تاقاعإلاو ةنمزملا ضارمألا
 ،ةلءاسملا ناكمإو ،ةنهملا ةّيبذاج ىلع يباجيإ ٍريثأت نم اهل امل ؛نيمّلعملا بتاور زيزعتل ةّيساسأ ئدابم دامتعا )10(
 .نيهمتلاو
 


