
  ةيبرغلا ءارحصلا ةيضقو برغملا نأشب لماشلا يرودلا ضارعتسالاب ينعملا لمعلا قيرف ريرقت
  

يـنعملا   لـمع لا قـيرف  نـع  رداصلا ريخألا ريرقتلا ءازإ غلابلا هقلق نع ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم برعي
، نأشب لماشلا يرودلا ضارعتسالاب  ءاـنثأ  اهضرع مت يتلا تانايبلا ليثمت يف قلقم قاستا مدع ضرعتسي يذلاو برغملا

  .برغملاب ةصاخلا ةيهفشلا ضارعتسالا ةسلج
  

 بعشلاو ةيبرغلا ءارحصلا نأشب تايصوت تمدقو اهقلق نعتبرع أدق  ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا نم ديدعلا تناك
 تاراـشإلا  هذه نم ديدعلا فذحب ماق لمعلا قيرفنأ  ىلإةراشإلا ردجتو ،برغملل  يهفشلا ضارعتسالا ءانثأ يوارحصلا
 لـهاجت مـت   يتلاو تانايبلا جاردإ متامك ، هريرقت ةغايص دنع لماكلاب ةيبرغلا ءارحصلا نأشب تدرو يتلا تايصوتلاو
  .ةيباتكلا ةلخادملا هذه ةياهنيف  اهيف ةيبرغلا ءارحصلا ىلإ ةراشإلا
  

،  ةدوسم يف ةيبرغلا ءارحصلا يف ناسنإلا قوقح ةلاحب ةصاخلا تاراشإلا ضعب ىلع ءاقبإلاب رقن امنيبو  نأ الإ رـيرقتلا
ت ىرخأ تاراشإ ا دعبُتسا  وأ مامت در ىلع ةوالع. اهتيمهأو اهاوتحم نم تج ،  مـت  يـتلا  تاـنايبلا  ضـعب  تنمضت كلذ
 مل ةمهم تامولعم اهصيخلت رع يف رخآ عضوم يأ يف اهنع بي ، ،  لـقأ  طاقنب ريرقتلا ظفتحا امنيب ريرقتلا  لـثم  ةـيمهأ
، ( ةـيبرغلا  ءارحصلا يف "ناسنإلا قوقح ةلاح] نأشب[ قلقلا"و "تايولوألا" ىلإ ةمهبملا تاراشإلا  ؛٣٦ ةرـقفلا  اـيناركوأ

،   ).٨٨ ةرقفلا ادنلريأ
  

، فذحلا اذه ريثي ، ةيناسنإلا هقوقحل ةريطخ تاكاهتنال ضرعتي لازام يوارحصلا بعشلا نأو ةصاخ قلقلا  امب ةيساسألا
،  ءاـنثأ  يـسنجلا  ءادـتعالاو  ةـلماعملا  ءوسو هنع غلبملا بيذعتلاو ،يفسعتلا زاجتحالاو تالاقتعالا كلذ يف  زاـجتحالا
، ةلداعلا تامكاحملا تانامضو  عـمتجملل  ةـيعامتجالاو  ةيداـصتقالا  قوـقحلل  رمتـسملاو  داحلا روهدتلاو نييوارحصلل
  .يوارحصلا
  

،ا قوقح نع نييوارحصلا نيعفادملا تاكاهتنالا هذه نم ديدعلا فدهتست  تـضرعت  يتلاو رديح وتانيمأ مهنيب نمو ناسنإل
ا فواخملاو قلقلا ريثي اممو. اهطاشن ببسب يفنلل  ةـسرامم  يـف  ةـيبرغملا  تاطلـسلا  بـناج  نم رفاسلا لخدتلا ضيأ
، تايعمجلا نيوكتو ريبعتلا ةيرح يف مهقوقحل نييوارحصلا  ةـضراعملا  ةيسايسلا رظنلا تاهجو رظح لالخ نم عمجتلاو
، ءارحصلا لالقتسا ىلإ ةيعادلاو ، مالعإلا لئاسول ةمظنملا نيناوقلا ديازتو ةيبرغلا  رـيغ  تامظنملا سيسأت عنمو ةيبرغملا
، يف لخدتلاو ةقطنملا كلت ىلع زكرت يتلا ةيموكحلا ، تارهاظملا قيرفت يف فنعلا مادختساو اهلمع كـلت   زربأو ةيملسلا

  .٢٠١٠ ماع يناثلا نيرشت/ربمفون يف كيزإ ميدكأ ميخم يفترهظ تالاحلا 
  

 ةـيبرغلا  ءارحصلا يف ناسنإلا قوقحل تاكاهتنا ىلإ ريشت يتلاو ،لودلا دوفو تاحيرصت نم فذحلاو لافغإلا اذه لوحي
 هجاوت يتلا ةريطخلا تايدحتلاب مات ٍملع ىلع يلودلا عمتجملا ءاقبإ نود يوارحصلا بعشلا دض برغملا ةرطيسل ةعضاخلا
 كرـحتلا  ةيمهأ كردي نأ يلودلا عمتجملل ىنستي ىتح فواخملا هذه ةقدب ريرقتلا لقني نأ مهملا نمف. يوارحصلا بعشلا
،. ةيبرغلا ءارحصلا يف يرجت يتلا ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالل دح عضول لجاع لكشب  ةرهاقلا زكرم دشاني كلذل



 ةـيداحلا  ةرودـلا  يف برغملاب صاخلا لماشلا يرودلا ضارعتسالا ريرقت دامتعا دنع ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا
  :ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختاب ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجمل نيرشعلاو

 .ةيبرغلا ءارحصلا يف ناسنإلا قوقحل ةرمتسملاو ةريطخلا تاكاهتنالا ةنادإ •

 سكعي هنأ نمدكأتلل  برغملل لماشلا يرودلا ضارعتسالاب ينعملا لمعلا قيرف ريرقت يف رظنلا ةداعإ ىلإ ةوعدلا •
 يـف  ةرـضاحلا  لودـلا  دوـفو  اهب تلدأ يتلا تانايبلل صخلملا عطقملا اهنمضتي يتلا ةقلقملارومألا  عيمج ةقدب
، يرودلا ضارعتسالا  .ةيبرغلا ءارحصلا صخي ام ةنمضتم لماشلا

 لمـشي  هنأ نامضل برغملل لماشلا يرودلا ضارعتسالاب ينعملا لمعلا قيرف ريرقت يف رظنلا ةداعإ ىلإ ةوعدلا •
، يرودلا ضارعتسالا يف ةرضاحلا لودلا دوفو اهب تمدقت يتلا تايصوتلا نم بولطملا لجسلا   لماشلا  ادـيدحتو
 .)هاندأ اهب دهشتسملا ١٣٢,١ ةرقفلا( اكيراتسوك و ،)هاندأ اهب دهشتسملا ١٢٩,٨٠ ةرقفلا( ديوسلا تايصوت

 ةـيبرغلا  ءارحصلا يف ناسنإلا قوقح ةلاح نيسحتب ةلصلا تاذ تايصوتلا ةفاك لوبقل ةيبرغملا ةموكحلا ةدشانم •
، لخادو  .يروف وحن ىلع اهذيفنتو اهيضارأ

 هـجو  ىـلع  برـغملل  لماـشلا  يرودلا ضارعتسالا ءانثأ ةيبرغلا ءارحصلا ىلإ تراشأ يتلا تاموكحلا ةوعد •
 لـبق  تاراـشإلا  هذه جاردإ نامضل لماشلا يرودلا ضارعتسالل يماتخلا ريرقتلا ةعجارم بلط ىلإ صوصخلا
 .ناسنإلا قوقح سلجم لبق نم ريرقتلل يئاهنلا دامتعالا
  

 ىلإ اهيف تقرطت يتلا تاراشإلا لهاجت مت يتلا لماشلا يرودلا ضارعتسالا يف تاموكحلا تانايب يلاتلا مسقلا ضرعتسي
  .نيسوق نيب ةيئاهنلا ريرقتلاةدوسم  نم ةفوذحملا ءازجألا تعضو دقو. ةيبرغلا ءارحصلا
  

، راوحلا نم عطاقم ، مسقلا يلعافتلا  راوـحلا  ءانثأ لودلا اهب تلدأ يتلا تانايبلا صيخلت لمعلا قيرفل زوجيو( ب لوألا
، يف يلعافتلا   )ريراقتلا كلت يف هب حومسملا تاملكلا ددعل ىصقألا دحلل راظن كلذو هريرقت
  

  :ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا •
  :دفولا نايب ةقدب يلاتلا صنلا سكعي
، نينودملاو نييفحصلا لاقتعا ءازإ اهقلق نع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تبرعأ. ٣٩ ةرقفلا  نأشب معازم ءازإو نينانفلاو
، نيرهاظتملا عم ةطرشلالماع ت ةيشحو ، تاوق دي ىلع نيزجتحملا بيذعت ءازإو نييملسلا  تاـمظنم  ليجست مدعو نمألا
، حلاصل لمعت يتلا يندملا عمتجملا  ضـعب  ةـيكيرمألا  ةدـحتملا  تاـيالولا  تمدق دقو]. نييوارحصلا اهيف امب[ تايلقألا
  .تايصوتلا
  ").نويوارحصلا اهيف امب" ةرابع لماشلا يرودلا ضارعتسالا ريرقت ةدوسمل يلاحلا صنلا ينثتسي(
  

، اذه يف ةيمهألا غلاب رمأ نييوارحصلل حيرصلا ركذلا نإ: قيلعت  وـه  نييوارحـصلا  قوقح نع عافدلا نأ ثيح قايسلا
 حنـمب  برـغملل  لاـفغإلا  اذه حمسيو. ةيموكحلا ريغ تامظنملا ليجست اهببسب رظحي يتلا ةيسيئرلا بابسألا نم دحاو
 نع عافدلا لجأ نم لمعت يتلا تامظنملا شيمهت يف رمتست امنيب ةيصوتلا كلت ذيفنت يعدت يك ىرخأ تامظنمل صيخارت
  .نييوارحصلا



  

  :كرمنادلا •
  :دفولا نايب ةقدب يلاتلا صنلا سكعي
، تارهاظملا قيرفتل ةوقلل طرفملا مادختسالا ىلإ كرمنادلا تراشأ .٦٥ ةرقفلا  نييفحـصلا  لاـقتعا  ىـلإ كلذكو  ةيملسلا
، موجهلاو نيرهاظتملل يفسعتلا لاقتعالا يف ةيبرغملا ةموكحلا رارمتسال اهفسأ نع تبرعأو. نينودملاو  تراـشأو  مهيلع
 فـقوت  رارمتـسال  اهفـسأ  نـع  كرمنادلا تبرعأ. [يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا يلمعلاو ينوناقلا زييمتلا رارمتسا ىلإ
،  ءارحصلايف  عضولل يملس لح ىلإ لصوتلل ةدحتملا ممألا اهدوقت يتلا تاضوافملا  تارهاـظملا  ضرـعتلو  ةـيبرغلا
 ريبادـتلا  نـع  ةيبرغملا ةموكحلا تلأسو. يدسجلا ءادتعالا وأ يفسعتلا لاقتعالل نيجتحملاو تامجهلل رارمتساب ةيملسلا
 ضـعب  كرمنادلا تمدق دقو] ةيبرغلا ءارحصلا يف ناسنإلا قوقح مارتحاو نيملاسملا نيرهاظتملا ةمالس ةيامحل ةذختملا
  .تايصوتلا
 نيـسوق  نيب ةدراولا ةيبرغلا ءارحصلل ةلماشلا ةراشإلا لماشلا يرودلا ضارعتسالا ريرقت ةدوسمل يلاحلا صنلا لفغي(
  )هالعأ
  

، يف ةدراولا تايصوتلا وأ ىرخألا تانايبلا نم يأ يف نايبلا اذه نومضم لوانت متي مل :قيلعت  نـم  مغرلا ىلع ريرقتلا
 هنأ نع ًالضف ةيبرغلا ءارحصلا عضول لح داجيإ ىلإ ةيمارلا دمألا ةليوط تاضوافملا لشف ىلإ ريشي هنأل ةمساحلا هتيمهأ
  .ديدحتلا هجو ىلع ةقطنملا يف نييملسلا نيرهاظتملا ةلماعم لوانتي
  

  :ادنلريأ •
  :دفولا نايب ةقدب يلاتلا صنلا سكعي
ا ١٨ يه جاوزلل ةينوناقلا نسلا نأ ىلع صني ةرسألا نوناق نأ ىلإ ادنلريأ تراشأ .٨٨ ةرقفلا  تاليدعتلاب تبحرو ،ماع
 نود ةـصاخلا  تاءارـجإلا  ةـفاك جول و ريسيتب برغملا مازتلا تزربأو. نيسنجلا نيب ةاواسملاب ةلصلا تاذ ةيروتسدلا

،ع  جاردإـب  بـحرت  اهنأ ىلإ تراشأو. [ةيبرغلا ءارحصلا يف ناسنإلا قوقح ةلاح ءازإ قلقلاب رعشت تلازام اهنكلو قئاو
 ادنلريأ تمدق دقو] ةيبرغلا ءارحصلا يف مالسلا ظفحل ةدحتملا ممألا ةثعب ةيالو يف ناسنإلا قوقح دصرل ًالومش رثكأ ةيلآ
  .تايصوتلا ضعب
 ءارحـصلا  يـف  ناسنإلا قوقح دصر ةيلآ ىلإ ةراشإلا لماشلا يرودلا ضارعتسالا ريرقت ةدوسمل يلاحلا صنلا لفغأ(
  ).نيسوقلا نيب ةروكذملا ةيبرغلا
  

 ءارحـصلا  يـف  مالسلا ظفحل ةدحتملا ممألا ةثعب ةيالو يف ناسنإلا قوقح دصرل ةيلآ جاردإ ركذ نم مغرلا ىلع :قيلعت
، يف ىرخأ تانايب يف ةيبرغلا  لودلا نم ديدعلا لبق نم هيلع زيكرتلاوةروطخلا  غلاب رمأ ةيلآلا هذه لثم ذيفنت نإف ريرقتلا
  .هاوتحم نم نايبلا غيرفت ىلإ راصتخالا اذه ىدأو. ديازتم وحن ىلع ةيبرغملا ةموكحلا ىلع طغضلا هنأش نم نوكي دق
  
  
  



، نم تافطتقم   )هريرقت يف اهرييغت وأ لودلا تايصوت صيخلت لمعلا قيرفل زوجي ال( يناثلا مسقلا تايصوتلا
  

  :ديوسلا •
  :دفولا نايب ةقدبيلاتلا  صنلا سكعي
 ةـيلودلا  ناسنإلا قوقح مارتحاب صاخلا لدعملا روتسدلا يف ديدجلا صنلا ذيفنتل ةيروف تاوطخ ذاختا. ١٢٩,٨٠ ةرقفلا

، ، نيوكتو عمجتلاو ريبعتلا ةيرحو ةفاحصلا ةيرح كلذ يف امب لماكلاب  عضولا لوح رظنلا تاهجو كلذ يف امب[ تايعمجلا
  ).ديوسلا( ]ةيبرغلا ءارحصلا يف
  

  :لماشلا يرودلا ضارعتسالا ريرقت ةدوسمل يلاحلا صنلا
 ةـيلودلا  ناـسنإلا  قوقح مارتحاب صاخلا لدعملا روتسدلا يف ديدجلا صنلا ذيفنتل ةيروف تاوطخ ذاختا. ١٢٩,٨٠ ةرقفلا

، ، ةيرح كلذ يف امب لماكلاب   .)ديوسلا( تايعمجلا نيوكتو عمجتلاو ريبعتلا ةيرحو ةفاحصلا
  

ا مهم ةرقفلا هذه نم ةيبرغلا ءارحصلا ىلإ ةراشإلا داعبتسا نإ :قيلعت  ةيرحو ةفاحصلا ةيرح ىلإ ةحيرصلا ةراشإلل رظن
 ىـلع  ةيبرغملا ةموكحلا اهضرفت يتلا ةمراصلا دويقلا ىلإو قباسلا رطسلا يف تايعمجلا نيوكتو عمجتلا ةيرحو ريبعتلا

 فذحل نيعم ببس يأ كانه نأ ودبي الو. ةيبرغلا ءارحصلا صخي اميف تايرحلا هذه ةسرامم قوعت يتلاو اهينطاوم عيمج
  .ةراشإلا هذه
  

  :اكيراتسوك •
  :دفولا نايب ةقدب يلاتلا صنلا سكعي
، ءارحصلا يف ءاتفتسالل ةدحتملا ممألا ةثعب يف ناسنإلا قوقحل مئاد رصنع ءاشنإ لوبق .١٣٢,١ ةرقفلا  اهنأ ثيح ةيبرغلا
،( رصنعلا اذه اهب دجوي ال يتلا ةديحولا مالسلا ظفح ةثعب   .)اكيراتسوك ياوغوروأ
  

  :لماشلا يرودلا ضارعتسالا ريرقت ةدوسمل يلاحلا صنلا
، ءارحصلا يف ءاتفتسالل ةدحتملا ممألا ةثعب يف ناسنإلا قوقحل مئاد رصنع ءاشنإ لوبق. ١. ١٣٢ ةرقفلا  اهنأ ثيح ةيبرغلا
  .)ياوغوروأ( رصنعلا اذه اهب دجوي ال يتلا ةديحولا مالسلا ظفح ةثعب
  

، ىلإ اهوزعيو ةيصوتلا هذه نمضتي لمعلا قيرف ريرقت نأ نم مغرلا ىلع :ةظوحلم  اكيراتسوك ركذي مل هنإف ياوغوروأ
  .ةدحتملا ممألا ةثعب يف ناسنإلا قوقح رصنع جاردإ يف برغملا رظنت نأب ةيصوتلا سفنب تمدقت اهتفصب
  

( ٦٣ ةرقفلا يف اكيراتسوك نايب ىلإ ةيصوتلا هذه لقن نم مغرلا ىلع :قيلعت  اكيراتسوك نم الك هيلع قفتا بلط ىلع ءانب
، ىلع ةوالع. هب تدرو يذلا وحنلا ىلع اهتداعإ يغبنيو ةيصوتك ريثكب ىوقأ تناك دق ةراشإلا هذه نإف ،)برغملاو  كلذ
 .تايصوتلا يف تارييغتلا ةفاك ىلإ ريرقتلا ريشي نأ بجي


