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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 هىظزمقذمت نهمجهس انتىفيذي ن انوثيقتهذي 

ٔ  شصؼلق خوفصوْٓ ُوشٍ تلْظ٘ ور    أػةلر فٌ٘رلزِٗن قز شكْى شزػْ تألهثًر أػوثء تلوؽلغ تلشٗي  تالشلوث  خووْي ٖ    إلو

 .تلوؽلغ تلصٌ ٘شٕ خ صضذ كثف٘ر رّصذقدل تخصزتء  سلكأى ٗصن  ّٗ ولأرًثٍ،  تلوشكْصٗيخضًثهػ تألغشٗر تلؼثلوٖ 

 :هكصح تلص ٘٘ن ذهزٗض  C. Heider :تلؼ٘زذ -2030066513: صقن تلِثشف

 :، هكصح تلص ٘٘نهْيف تلص ٘٘ن M. Denis :تلؼ٘ز -3492066513: صقن تلِثشف

 
شصؼلوق   أػوةلر إى كثًوس لوزٗكن    ،تلووتشوضتز ْـوزذ دوزهثز   ل رتإلرتصٗو  ذتلوؼوثػز  ،I. Carpitella خثلؼو٘زذ  تالشلوث   ٗوكوٌكن 

 .(2645-066513): خإصػث  تلْظثبق تلوصؼل ر خأػوث  تلوؽلغ تلصٌ ٘شٕ ّسلك ػلٔ تلِثشف صقن
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ـثلر ًْتصئ هوصزذ ّأطهر هصؽزرذ دال  تل صضذ هْهْع تلزصتػر، ّهوي سلوك ًوظتع هوذن ًـوح       تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرؿِزز 

فوٖ  ّػصؼوصوض  . ّقز شزُْص تلْهغ تإلًؼثًٖ تلكلٖ، ّخذثكور فوٖ قٌوثع غوظذ، ّطتر ػوزر تلؼوكثى تلووؼ ثء       . 2008أّتدض ػثم فٖ 

هوث طتلوس ؿوزٗزذ تلووؼف خوإطتء تلصٌوْصتز       تلصوٖ   تألصم تل لؼوٌٌ٘٘ر تلوفصلور  إلًؼثً٘ر فٖ تتلفثؼر إلٔ تلوؼثػزذ تلوؼص دل تلوٌظْص 

 .تلؼ٘ثػ٘ر

. تألهي تلغشتبٖ تلوظهي، فإى أُوزت  تلؼول٘ور تلووصوزذ لثغثظور ّتإلًؼوثؽ هالبوور خلو ر ػثهور         ّخثلٌظض إلٔ شٌثهٖ تل  ض ّشظتٗز تًؼزتم

 انبزواام  ، ّشصوـؤ هوغ ػ٘ثػوثز    تألصم تل لؼوٌٌ٘٘ر تلوفصلور  فوٖ   انبزواام  ّشصؼق تلؼول٘ر هغ تلدوضتهػ تألدوضٓ تلصوٖ ٗووٌلغ خِوث      

. ـودكثز تألهوي تل ثبوور ػلؤ تألغشٗور، ّتلفوثٗور، ّػودل تلؼو٘ؾ        ّأُزتفَ تألّػغ ًٌثقث، خووث فوٖ سلوك تلؼ٘ثػوثز ّتلدوضتهػ تلوصؼل ور خ      

 .تل لؼٌٌ٘٘ر ؼ٘ز، ّلكٌَ شوثء  خؼدح تالصشزتر إلٔ أًـٌر تإلغثظر خزال هي أًـٌر تإلًؼثؽّتالشؼثق تلذثصؼٖ هغ ػ٘ثػثز تلؼلٌر 

إٔ تالػصؼثهور   – انبزوام ّكثًس تػصؽثخر . ّكثى تلٌظتع فٖ قٌثع غظذ ُْ تلصغ٘ض تلضب٘ؼٖ تلشٕ ًضأ ػلٔ تلظضّ  دال  تلؼول٘ر

 .ًثؼفر، ّهالبور، ّهدضصذ –ًؼثؽ فٖ قٌثع غظذ خؼول٘ر للٌْتصئػي هكْى تلؼول٘ر تلووصزذ لثغثظر ّتإل

ّخؼز خؼن تلوـكالز فٖ تلوضتـل تألّلٔ كثصز هكًْثز تإلغثظر فٖ تلؼول٘ر رػوث للوؽوْػثز تلوؼ٘ ر شف ق أُوزتفِث، صغون هوث    

إال أى هكًْثز تإلًؼثؽ فـولس فوٖ شف ٘وق أُوزتفِث، ّخذثكور فوٖ أًـوٌر        . ترتز هي شؼٌل هِن فٖ خؼن تلفثالزإلهزتشؼضهس لَ 

؛ ّـوزّر تل وزصتز خو٘ي    ظور غثتإلتلوٌ ق تلووثلٖ هووث أرٓ إلؤ إػٌوثء تألّلْٗور ألًـوٌر         ـوثالز ّٗضؼغ سلك إلؤ  . تلغشتء ه ثخل تلؼول

 .ػصذزتم خؼن هؼثُوثز تلؽِثز تلوثًفر، ّتل ْ٘ر تلو ضّهر ػلٔ تتلؽِثز تلوصؼثًّر تلـضٗكر

ٖ ّلن ٗكي هي تلووكي ش ثرٕ تلصكثل٘ف تلوص لدر ّتلوضش ؼر خل ر ػثهر فٖ هؽث  تللْؼؼص٘ثز، ُّٖ شضؼغ أػثػث إلؤ تإلؼوضتءتز     تلصو

خؼودح هـوكالز   شؼٌلوس  ِوث  ػلؼولر هصٌ٘ور لثهوزترتز ّلكٌ    انبزواام  ّقوز أًـوأ   . تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرٗ صوِ٘ث ً ل تألغشٗر إلٔ 

 . شَشذضغ إلٔ ـز خؼ٘ز ػي ػٌ٘ض

تلصوٖ ال شؼوز تلوؼًْور تلغشتب٘ور فِ٘وث أكعوض تلْػوثبل فؼثل٘ور أّ          تألصم تل لؼوٌٌ٘٘ر تلوفصلور  ّٗؽح تلٌظض إلٔ ك ثءذ تلصكوثل٘ف فوٖ ػو٘ثق    

هي ـ٘ط تلصكوثل٘ف ُوْ تلـوضتء     ّٗصد٘ي هي ه ثصًر لصكثل٘ف أػثل٘ح شؼل٘ن رق٘ق تل وؿ أى أك أُث. ك ثءذ لصلد٘ر تـص٘ثؼثز تألهي تلغشتبٖ

 نهبزواام  ٌّٗدغوٖ  . ّأغلؤ تألػوثل٘ح ُوْ شؼول٘ن رق٘وق تل ووؿ تلوؼوصْصر       . ػلٔ تلوؼصْٓ تلوفلٖ ّتلصضش٘ح تل ثبن ـثل٘ث لو ثٗور تل ووؿ 

ح ػٌز ش ٘٘ن د٘ثصتز تلـضتء تلوفلٖ أال ٌٗظوض ف وي فوٖ تلؽثًوح تلؼولدٖ تلوصوعول فوٖ تصش وثع تألػوؼثص، خول أى ٌٗظوض أٗووث فوٖ تلؽثًو              

 .رػن تالقصلثر تلوفلٖ إلهثفر إلٔثن ّشْق٘صَ تلوٌثػح ختإلٗؽثخٖ تلوصوعل فٖ طٗثرذ هضًّر تلصؼل٘

ػووي ًضٗووق تلصْطٗووغ تلؼووثم لاغشٗوور، ّتلغووشتء ه ثخوول تلؼووول، ّتلغووشتء ه ثخوول    انبزوااام ّقووز ػووثػزز تلوؼووثػزذ تلغشتب٘وور تلصووٖ ٗ ووزهِث  

ٕ ػلٔ تألهي تلغشتبٖ لاػض تل لؼٌٌ٘٘ر، ّأفثرز أػزترت كد٘وضذ هوي تلؼوكثى    تلصزصٗح، ػلٔ تلصذ ٘ف هي أػْء آظثص تلصضرٕ تالقصلثر

 .ّلن ٗتظض شْطٗغ تلغشتء ػلٔ ًفْ هصدثٗي شأظ٘ضت كد٘ضت ػلٔ ُشٍ تللْصذ تلؼثهر. تل  ضتء تلشٗي ٗؼثًْى هي تًؼزتم تألهي تلغشتبٖ

 مهخـص
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ّلزٓ تلوؼلو٘ي ّتٙخثء ّتلصاله٘ش، ُّْ هث ٗترٕ إلؤ هوغْى    لزٓ ّطتصذ تلصضخ٘ر ّتلصؼل٘ن تلؼثلٖ إقدثال كد٘ضتلصغشٗر تلوزصػ٘ر شل ٔ تّ

ّلكوي ٌٗدغوٖ لوووثى ق٘وثم خضًوثهػ هْػوغ ٗصؼون خثلؼ الً٘ور ّٗؽصوشج تلصوْٗول فوٖ تألؼول تلٌْٗول ش ٘و٘ن آظوثص                . كد٘ضذ هي أؼول تلصْػوغ  

 .تلصغشٗر تلوزصػ٘ر ػلٔ تلدضتهػ تألدضٓ، ٌّٗدغٖ شْه٘ؿ أُزتفَ ػلٔ هْء ُشٍ تٙظثص

إلٔ خضًثهػ ّطتصذ تلـتّى تالؼصوثػ٘ر لزػن تلوؼصـ ٘ثز، ّهالؼوا تألٗصوثم، ّرّص    انبزوام وؼثػزذ تلغشتب٘ر تلو زهر هي ّٗدزّ أى تل

تلوتػؼ٘ر فٖ شووثل ، ّٗوعول رػون    ٘ر تـص٘ثؼثز تلؼكثى شفس تلضػثٗر تل لؼٌٌ٘٘ر ػلٔ شلدتلوؼٌ٘ي لِث أُو٘ر ـثػور؛ ف زصذ تلؼلٌر 

 .لٔ أى شصوكي تلؼلٌر هي تػصةٌث  هؼتّل٘ثشِث تلكثهلرشزخ٘ضت هتقصث إ انبزوام 

ُّٖ شـوول ؼو٘وغ هكًْوثز تلصـوغ٘ل، ّتلـوضتء،      . تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرفٖ  انبزوام شْك٘ر لصفؼ٘ي ػول٘ثز  24ّٗ زم تلص ٘٘ن 

 .ّتللْؼؼص٘ثز، ّتلوثل٘ر، ّتلوٌثكضذ، ّتلصذٌ٘ي، ّتلضكز ّتلص ٘٘ن

 

 

مشزوع انقـزار

 

 

 

ّ  تلؼول٘رش ٘٘ن ػي هْؼظ ش ضٗض "خثلْظ٘ ر  تلوؽلغ ػلوًثٗف٘ي   "103871 اصم تل لؼوٌٌ٘٘ر تلوفصلور  إلًؼوثؽ لو  تتلووصزذ لثغثظور 

، ّٗفووط تلوؽلووغ ػلوؤ   WFP/EB.2/2010/6-F/Add.1ظ٘ وورتلووْتصر فووٖ تلْ تإلرتصذ صرّ( WFP/EB.2/2010/6-Fتلْظ٘ وور )

  .تلصْك٘ثز، هغ هضتػثذ تالػصدثصتز تلصٖ أظثصُث دال  هٌثقـثشَ خـأىتشذثس تلوظٗز هي تإلؼضتءتز 

 

  

                                                      
 تل ضتصتز ّتلصْك٘ثز تللثرصذ فٖ ًِثٗر تلزّصذ ًالع ػلٔ تل ضتص تلٌِثبٖ تلشٕ تػصوزٍ تلوؽلغ، ٗضؼٔ تلضؼْع إلٔ ّظ٘ رُشت هـضّع قضتص، ّلال. 
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 معهوماث أساسيت

 انسياق

هوووي )تل لؼوووٌٌ٘٘ر تلوفصلووور ـثلووور ًوووْتصئ هوصوووزذ ّأطهووور هصؽوووزرذ دوووال  تل صوووضذ هْهوووْع تلزصتػووور      ؿوووِزز تألصم-  1

ّشزُْص تلْهغ . 2008تلشٕ ًـح فٖ ًِثٗر ػٌر  كد٘ض، خوث فٖ سلك تلٌظتع تل(2009آج /إلٔ أغؼٌغ 2007أٗلْ  /ػدصودض

 . تإلًؼثًٖ تلكلٖ، ّخذثكر فٖ قٌثع غظذ، ّطتر ػزر تلؼكثى تلوؼ ثء

ّهووي تلؼ٘ثػووثز . تألصم تل لؼووٌٌ٘٘ر تلوفصلوورق ّتلفلووثص رّص أػثػووٖ فووٖ تألطهوور تإلًؼووثً٘ر فووٖ   غووالّلؼ٘ثػووثز تإل-  2

تألدضٓ تلوؼثُور فٖ ُوشت تلْهوغ هلوثرصذ تألصتهوٖ، ُّوزم تلوٌوثط ، ّتلصـوضٗز، ّتل ٘وْر تلو ضّهور ػلؤ تلْكوْ  إلؤ             

ّفٖ تلو ر تلغضخ٘ور هوث طتلوس أًـوٌر تالػوصٌ٘ثى، ّخٌوثء تلؽوزتص تلؼوثط  فوٖ تلوو ر تلغضخ٘ور            . ّتلذزهثز تألػثػ٘ر ٖهتتألص

 .إلغالق هؼصوضذتّػ٘ثػثز 

. خ٘رفٖ تلوثبر فٖ تلو ر تلغض 18فٖ تلوثبر فٖ قٌثع غظذ ّ 42قزصز تلدٌثلر خٌؼدر  2009ّفٖ تلضخغ تلعثلط هي ػٌر -  3

. 1999فوٖ تلوثبور هوي هؼوصْتٍ فوٖ ػوٌر        78خثلزّالص تألهضٗكٖ  تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرًل٘ح تل ضر هي تلزدل فٖ ّخلغ 

ْ    61ّفٖ قٌثع غظذ كثى  فوٖ تلوثبور    80، 2009ّـظٗوضتى  /فٖ تلوثبر هي تلؼكثى ٗؼثًْى هي تًؼزتم تألهي تلغوشتبٖ فوٖ ًْٗ٘و

فوٖ تلوثبور هوي تلؼوكثى فوٖ       25ّفٖ تلو ر تلغضخ٘ر أظوض تًؼوزتم تألهوي تلغوشتبٖ ػلؤ      . ٗصل ْى هؼثػزذ إًؼثً٘ر هي ًْع أّ آدض

ّأكدؿ تلْهغ فٖ قٌثع غظذ هذصل ث شوثهث ػٌَ فٖ تلو ر تلغضخ٘ر هغ هوث شضشوح ػلؤ سلوك هوي ػْتقوح       . 2009آستص /هثصع

 .خثلٌؼدر لدضهؽر تالػصؽثخثز تإلًؼثً٘ر ٘ضذكد

فٖ تلوثبر هي ػكثى تلو ر  27هلْ٘ى ًؼور، ّ 1.42فٖ تلوثبر هي ػكثى قٌثع غظذ تلدثلغ ػزرُن  65تلالؼةْى ل عّٗو-  4

تلالؼةو٘ي تل لؼوٌٌ٘٘٘ي فوٖ تلـوضق      إلغثظور ّشـوغ٘ل  ّشصفوول ّكثلور تألهون تلوصفوزذ     . هل٘وْى ًؼوور   2.34تلغضخ٘ر تلدوثلغ ػوزرُن   

 . خزػن تلؼكثى غ٘ض تلالؼة٘ي انبزوام ؼة٘ي؛ ّٗ ْم هؼتّل٘ر صب٘ؼ٘ر ػي رػن تلؼكثى تلال( تألًّضّت)تألرًٔ 

فٖ تلوؼوص دل تلوٌظوْص، ّشظول هوؼ٘ ر للغثٗور       تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرّػصؼصوض تلفثؼر إلٔ تلوؼثػزذ تإلًؼثً٘ر فٖ -  5

 .خإطتء تلصٌْصتز تلؼ٘ثػ٘ر

 وصف انعمهيت

 .تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرفٖ  انبزوام تلْهغ تلضتُي ّتلو ضص لؼول٘ثز  1لذق تلؽزّ  ٗ-  6
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 األرض انفهسطيىيت انمحتهتفي  قزرةوانم انحانيتواألخيزة عمهياث انبزوام  : 1انجذول 

 انفتزة انعىوان

 انبزوام ميزاويت 

بمالييه انذوالراث )

 (األمزيكيت

 (انمقزرة)انمستفيذون واألوشطت 

تلووصزذ لثغثظر  تلؼول٘ر

 103870ّتإلًؼثؽ 

 

 -2005أٗلْ  /ػدصودض

 2007آج /أغؼٌغ

81 

 (103ً فس فلثصز )

 480 000: تلوؽوْع

 188 300: تل  ضتء تلوظهٌْى

 10 600: تلصغشٗر تلوتػؼ٘ر

 ف ٘ض 281 100: تلصزصٗح ه ثخلتلغشتء /تلؼول ه ثخل تلغشتء

 ؼزٗز 

 رػن هٌصؽٖ تلظٗصْى

تلووصزذ لثغثظر تلؼول٘ر 

 103871إلًؼثؽ تّ

صٌُث خثلص ٘٘ن؛ تلو ر تلغضخ٘ر )

 (2009ف ي خزتٗر هي 

-2007أٗلْ  /ػدصودض

 2009آج /أغؼٌغ

هزرز ـصٔ )

 (2010ـظٗضتى /ًْْٗ٘

107 

 (172 زفلثص سً ف)

 665 000تلوؽوْع 

 188 000شغشٗر تلوؼْطٗي ّتلصغشٗر تلوتػؼ٘ر 

 75 000تلوؽوْػثز تلوؼ٘ ر 

  189 000تلغشتء ه ثخل تلصزصٗح /تلغشتء ه ثخل تلؼول

 90 000تلغشتء ه ثخل تلصؼل٘ن 

 108170ػول٘ر تلٌْتصئ 

 (غظذ)

كثًْى تلعثًٖ /ٌٗثٗض

كثًْى /رٗؼودضـ  2009

 2010تألّ  

78 

 (2009خثلٌؼدر لؼٌر )

 (2009فٖ ) 365 000

 108150تلؼول٘ر تلذثكر 

 (غظذ)

كثًْى /هٌصلف ٌٗثٗض

ًِثٗر  -تلعثًٖ 

كثًْى تألّ  /رٗؼودض

2009 

 ش ْٗر شٌؼ٘ق تللْؼؼص٘ثز 3.3

 107740ػول٘ر تلٌْتصئ 

 (تلو ر تلغضخ٘ر)

 -2009أٗلْ  /ػدصودض

 2010 آج/أغؼٌغ

 أػضذ  5 500هـضّع شؽضٗدٖ لص زٗن قؼثبن ً زٗر لـ  6.7

 

ُٖ شلد٘ر تالـص٘ثؼثز تلغشتب٘ر ألهؼف تلؼكثى ّأؿزُن شوأظضت   103871 ًؼثؽكثًس أُزت  تلؼول٘ر تلووصزذ لثغثظر ّتإل-  7

تل لؼٌٌ٘٘ر فٖ تلفوز هوي تل  وض ػوي ًضٗوق تألًـوٌر تإلًصثؼ٘ور ّشٌو٘ور         خثًؼزتم تألهي تلغشتبٖ هي غ٘ض تلالؼة٘ي، ّرػن تلؼلٌر 

 :ّكثًس هكًْثشِث تلعالض ُٖ. تلوِثصتز

  أػثػث ألهؼف تلؼكثى، ّلكي ػي ًضٗق تلصغشٗر  تلصْطٗغ تلؼثم لاغشٗرإغثظر هوصزذ ّإغثظر ًْتصئ ػي ًضٗق

 تلوزصػ٘ر أٗوث؛

 إًؼثؽ ػي ًضٗق رػن تألًـٌر تإلًصثؼ٘ر ّشٌو٘ر تلوِثصتز هي دال  تلغشتء ه ثخل تلؼول ّتلغشتء ه ثخل تلصزصٗح؛ 

 شؼظٗظ تلوؼثص ، ّتلـضتكثز، ّتلوٌثكضذ؛ 

ّكووثى تلغووضم ُووْ رػوون تألًـووٌر تل ثبووور ػلوؤ تالـص٘ثؼووثز خٌووثء ػلوؤ تلوؼلْهووثز تلوصؼل وور خووثلظضّ  تالؼصوثػ٘وور          -  8

 .ِنّػدل ػ٘ـ لوؼص ٘زٗيلتالقصلثرٗر 
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 هؼووص ٘ز ّخذثكوور ػووي ًضٗووق شووْف٘ض     665 000تلووصووزذ لثغثظوور ّتإلًؼووثؽ هؼووثػزذ    تلؼول٘وورّكووثى هووي تلو ووضص فووٖ   -  9

ظون أرز تلصٌ ٘فوثز خؼوز سلوك إلؤ شوزٗوز       . هلْ٘ى رّالص أهضٗكٖ 107.2 خلغسكل٘ر  رهي تألغشٗر خصكل  رهصضٗ أًٌثى 164 605

 . هلْ٘ى رّالص أهضٗكٖ 171.9ّطٗثرذ تلو٘ظتً٘ر تلكل٘ر إلٔ  2010ـظٗضتى /تلؼول٘ر ـصٔ ًْْٗ٘

كوثًْى تألّ   /قٌثع غظذ فوٖ رٗؼوودض  لٌظتع فٖ ل انبزوام تػصؽثج  103871ر ّتإلًؼثؽ تلووصزذ لثغثظ تلؼول٘رّدال  -  10

 تلؼول٘ور تػوصوضز   2009كوثًْى تلعوثًٖ   /ّتػصدثصت هي ٌٗوثٗض ". غظذ - ػول٘ر ؿضٗثى تلف٘ثذ" 108170خؼول٘ر تلٌْتصئ  2008

 .هؼص ٘ز 410 000تلووصزذ لثغثظر ّتإلًؼثؽ فٖ تلو ر تلغضخ٘ر ف ي للثلؿ 

 تقييمسماث ان

شٌ ٘ووش أػووثل٘ح ش ل٘زٗوور للص ٘وو٘ن خٌووثء ػلوؤ ًِؽووٖ تلٌظضٗوور تلدضًثهؽ٘وور ّتإلًووثص  "كووثى تألػوولْج تألػثػووٖ فووٖ تلص ٘وو٘ن ُووْ  -  11

 ".ظض، ّتالػصزتهروص ق ػلِ٘ث رّل٘ث لاُو٘ر، ّتلك ثءذ، ّتل ؼثل٘ر، ّتألتلص ٘٘ن تلتلوٌٌ ٖ ّتػصذزتم هؼثٗ٘ض 

كوووث  .ّشووووٌس تألرّتز تلوٌِؽ٘وور تلدفووْض تلْظثب ٘وور، ّإؼووضتء ه ووثخالز ؿوودَ هٌظووور، ّهٌثقـووثز هؽوْػووثز تلصضك٘ووظ  -  12

 .تلكوٖ ّتلك٘ ٖ ثىتػصذزم تلٌِؽ

 ث للص ٘٘ن تلشٕ شكْى فٖ هؼظوَ هي تلص ٘٘ن خثل ٘ثع ّلن ش زم تألًض تلوٌٌ ٘ر للذٌر تلووصزذ لثغثظر ّتإلًؼثؽ إًثصت هصؼ-  13

 .ّشد٘ي أى هؼلْهثز دي تألػثع هفزّرذ ؼزت. إلٔ تألُزت  تلؼثهر ّتألُزت  تلوْؼظذ

هوث إى  وْى أى ػول٘ر تلص ٘٘ن ًْٗلر ػلٔ ًفْ غ٘ض هٌثػح، ّأى شؼل٘ ثز أكفثج تلولولفر ٌٗدغوٖ تلصوثػوِث    ّصأٓ تلو ّ٘-  14

ثػصذالف تلوؼلْهوثز هوي فضٗوق    أى ٗ ْم هكصح تلص ٘٘ن خُّن ٗفعْى أٗوث ػلٔ . ٗلدؿ تلوـضّع تألّ  لص ضٗض تلص ٘٘ن ؼثُظت

 .تلص ٘٘ن فٖ ًِثٗر ػول٘ر تلص ٘٘ن

 أهم معانم األداء

 األهميت وانمالءمت: تصميم انعمهيت

 ذاملالءؿة

تلووصوزذ   تلؼول٘ور ، ف ز كثًس أُزت  تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرل  ض ّتًؼزتم تألهي تلغشتبٖ تلوظهي فٖ خثلٌظض إلٔ شظتٗز ت-  15

إلؼوث ، ّإى لن شكي تلفلق تلغشتب٘ر خل ر ػثهر أك أ تلْػثبل لصلد٘ر تـص٘ثؼثز تألهي تلثغثظر ّتإلًؼثؽ هالبور ػلٔ ّؼَ 

 ُّووووْ هووووث كووووثى ٗوعوووول     –ًصثؼ٘وووور ّشٌو٘وووور تلوِووووثصتز   ّكووووثى شلووووو٘ن تلوـووووضّع تلوفدووووش لاًـووووٌر تإل   . تلغووووشتبٖ ٌُووووث  

هالبوووث خوزّصٍ ألى ُوشٍ تألًـوٌر تإلًؼثؿوو٘ر شوترٕ إلؤ أظووثص ّتػوصزتهر أكدوض هووي         –ٖ تلوثبور هوي تلوـووضّع ّف وث للو وضص    فو  57

 .هكًْثز تإلغثظر أّ تلضفثٍ

هص زهور ًؼود٘ث ألى آل٘وثز تلؼوْق قوثرصذ       تألصم تل لؼوٌٌ٘٘ر تلوفصلور  ّيضّ  تلدٌ٘ر تلصفص٘ر ّتلظوضّ  تالقصلوثرٗر فوٖ    -  16

خلو ر دثكور إلؤ ـوزّض شوضر      ّقوز أرز ػ٘ثػوثز تلفلوثص ّتإلغوالق     . إال إست ػٌلس ػي ػووز  تألغشٗرػلٔ شؼل٘ن إهزترتز 

لؼ٘ثػوثز  كووث أى ُوشٍ ت  . ؼؼوض تلـوزٗز  ّطٗوثرتز هصْتكولر فوٖ تلدٌثلور، ّتل  وض، ّتل      ،دثكر فٖ قٌوثع غوظذ   ،تقصلثرٕ دٌ٘ض

غشٗور  شْفض تألفٖ س فثلوـكلر ل٘ؼ. ػْتهل هِور شفزر يضّ  تألػْتق ّآل٘ثز تألػؼثص، ّلكٌِث لن شتر إلٔ ً ق فٖ تألغشٗر

 .تل ْذ تلـضتب٘ر لزٓ قٌثػثز هذور هي تلؼكثى شٌثقق خل فٖ
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ط شكْى تلدٌ٘ر تلصفص٘ر تالقصلوثرٗر ؿوزٗزذ تلووؼف، فوإى     فٖ أؼظتء أدضٓ هي تلؼثلن ـ٘ انبزوام ّػلٔ دال  ػول٘ثز -  17

 ًد٘ؼور ُوْ تل ٘وور تالقصلوثرٗر للووْتصر تلوٌ ْلور إلؤ تلووؼ ثء، ّلو٘غ تلوِون ُوْ            تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلور تألهض تلوِن فٖ 

آل٘وثز تلؼوْق قوثرصذ    ( 1): ّٙل٘ثز تل ؼثبن أّ تلٌ ز هظتٗث كد٘ضذ خوثلٌظض إلؤ أى  . أغشٗر أّ قؼثبن أّ ً زتهي ـ٘ط كًَْ وْصر تل

 للـضتء خثل ؼثبن أّ تلٌ ز؛ تألغشٗرػلٔ شْف٘ض 
(1)

كد٘وضذ ؼوزت للٌ ول ّتلصْطٗوغ      ػثهور ػول٘ثز شْطٗغ تلغشتء ش صوٖ شكثل٘ف ( 2) 

تل ؼوثبن ّتلٌ وز ٗوكوي أى شكوْى أقول هٌِوث فوٖ ـثلور تلصْطٗوغ تلؼوثم            دٌوي شكثل٘ف تإلرتصذ فوٖ ـثلور   ( 3)ُّٖ ػضهر للصؼٌل؛ 

 .تلفثلص٘ي فٖتلوـكالز هذصل ر  أىكوث لاغشٗر 

ٌّٗدغٖ للدضتهػ أى . إلٔ تل ؼثبن أّ تلٌ ز هث لن شكي ٌُث  ًظن قثبور تلصْطٗغ تلؼثم لاغشٗرتلصفْ  ػي ل٘غ هي تلفكور ّ-  18

هوغ سلوك ٌٗدغوٖ تلٌظوض خؼٌثٗور فوٖ       ّ. ، ٌّٗدغٖ إردث  تلصغ٘٘وضتز خثلصوزصٗػ  تلضب٘ؼ٘٘ي شد ٔ هصؼ ر هغ خضتهػ أكفثج تلوللفر

 .تلٌصثبػ تلوصضشدر ػلٔ ُشت تلصفل٘ل للٌ ز ّتل ؼثبن

 ذاالتداق

تألصم تل لؼووٌٌ٘٘ر فووٖ  انبزوااام تلووصووزذ لثغثظوور ّتإلًؼووثؽ هصؼوو ر هووغ تلدووضتهػ تألدووضٓ تلصووٖ ٗوووٌلغ خِووث     تلؼول٘وور-  19

، خوووث فِ٘ووث هووث ٗصؼلووق خـوودكثز تألهووي تل ثبووور ػلوؤ  نهبزوااام ، ّهصؼوو ر خلوو ر ػثهوور هووغ تلؼ٘ثػووثز ّتألُووزت  تلؼثهوور  تلوفصلوور

.، ّتلفوثٗر، ّػدل تلؼ٘ؾتألغشٗر
(2) 

ؼ٘وز، ّإى قول خؼودح تصشوزتر تلؼول٘ور      ّتالشؼثق تلذثصؼٖ هغ ػ٘ثػثز تلؼلٌر تل لؼٌٌ٘٘ر 

ّهوغ تلْكوثالز تألدوضٓ فوٖ تألهون تلوصفوزذ        ذتلوْـوز  تزتالشؼوثق هوغ ػول٘ور تلٌوزتء    ّ. ًؼثؽ إلٔ أًـٌر تإلغثظور ػي أًـٌر تإل

ٓ             . ؼ٘ز  .ّٗصوـؤ شلوو٘ن تلوـوضّع خلو ر ػثهور هوغ تلصلوو٘ن تلوصدوغ فوٖ ػ٘ثػوثز تلؽِوثز تلوثًفور تلكدوض
(3)

ّتالشؼوثق هوغ    

َ  ػ٘ثػثز تلوٌظوثز غ٘ض تلفكْه٘ر تلوفل٘ر ّتلزّل٘ر ّهٌظوثز تلوؽصوغ تلوفلٖ هصدثٗي، ُّْ أ خوثلٌظض إلؤ    هض ال ٗوكوي شالف٘و

هوي   انبزواام  هوغ   تلؽِوثز تلوصؼثًّور تلـوضٗكر   هوغ ػ٘ثػوثز   ّٗوضشدي   تلدضًوثهػ ٗصؼوق ُوشت   ّ. تلؼ٘ثػوثز  تالدصال  تلـزٗز خو٘ي 

 .تلوٌظوثز غ٘ض تلفكْه٘ر تلزّل٘ر

 ذتصؿقمذاملشروع

 تلؼول٘وورـثفظور تلصغشٗوور فوٖ   ّتػصؼضهوس  . صووزذ لثغثظور ّتإلًؼووثؽ تلوو تلؼول٘ور قدول   انبزوااام لون شؽوض ش ٘٘وووثز لؼول٘وثز    -  20

خأًِث  تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرػٌزهث ـزرز تلوـكلر تلصغشّٗر تلضب٘ؼ٘ر فٖ  2006فٖ  103870تلووصزذ لثغثظر ّتإلًؼثؽ 

كووث  .   تلصغشٗور تلوزصػو٘ر  ً ق تلوغشٗثز تلزق٘ ور، ّشوووٌس تلصْكو٘ثز تألػثػو٘ر رػون إًـوثء ًظوثم لوضتقدور تلصغشٗور، ّإردوث          

 .، ّأردلس ػلٔ ػد٘ل تلصؽضخر2006ـزرز تلصغشٗر تلوزصػ٘ر كأّلْٗر فٖ تالػصؼضتم تلالـق لؼٌر 

كوووث ـووزر تالػووصؼضتم تلالـووق تلفثؼوور إلوؤ شفؼوو٘ي ًصووثبػ صكووز تألًـووٌر تلوٌ ووشذ فووٖ إًووثص تلؼول٘وور تلووصووزذ لثغثظوور    -  21

ّأّكؤ تالػوصؼضتم   . ؼول سلك، صغن أى ًظن تلضكز ّتلص ٘٘ن فٖ ـثؼر إلٔ هظٗز هوي تلص ْٗور  خ انبزوام خزأ  ّقز. ّتإلًؼثؽ

ًظوثم   ْٗهوغ للوؼوص ٘زٗي، ّخوأى    تالقصلوثرٕ ّتالـص٘ثؼوثز تلوصووثٗظذ   تالػصِزت  إلؤ تلْهوغ تالؼصووثػٖ    ٗؼصٌز أى وضّصذ خ

هذصلف أًْتع تلصزدالز، ّلصفزٗز تلوفصثؼ٘ي للزػن فٖ ّقس  لضكز تألهي تلغشتبٖ ٗصووي هتؿضتز لص ٘٘ن تٙظثص تلٌثؼور ػي

تألهووي تلغووشتبٖ ـثلوور الؼصوثػ٘وور تالقصلووثرٗر ّتلفثلوور ت م صكووز تألهووي تلغووشتبٖ هووي دووال  ش ووثصٗض تػص لووثء ثًظوو ّهووغّ. هووث

 .ّهٌظور تألغشٗر ّتلظصتػر لاهن تلوصفزذ انبزوام تلوـصضكر خ٘ي 

                                                      
 .قز ٗكْى هي تلوؼصف٘ل دال  تلٌظتػثز تلوؼلفر شؼل٘ن تألغشٗر للوفصثؼ٘ي أٗث هث كثًس تٙل٘ثز (1) 
ّال شٌٌدق ُشٍ تألُزت  تالػصضتش٘ؽ٘ر خؼِْلر ػلٔ . 2009أٗثص /، صغن أًِث هؼصذزهر فٖ تإلًثص تلوٌٌ ٖ تلوٌ ؿ لوث2008ْٗقدل  انبزوام لن شـض تلْظ٘ ر تألكل٘ر للوـضّع إلٔ تػصضتش٘ؽ٘ثز  (2)

 .تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلر تألصمتلظضّ  تلؼثبزذ فٖ 
ن هؼظوِن تالًص ث  هي تلوؼًْر تلغشتب٘ر إلٔ أػثل٘ح خزٗلر هعل تلذٌي تل ثبور ػلٔ تلٌ ز شٌثقؾ هؼظن تلؽِثز تلوثًفر هزٓ هالءهر تلوؼًْر تلغشتب٘ر فٖ ػ٘ثق تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلر، ّٗزػ (3)

 .فٖ ُشت تالشؽثٍ هصؼ ر خل ر ػثهر هغ ػ٘ثػثز تلؽِثز تلوثًفر انبزوام ُّكشت شكْى ـضكر . ّتل ؼثبن
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 ذاألررذاملـطؼقة

ٖ 103871ّهووغ إًووثصتى هٌٌ ٘ووثى للذٌوور تلووصووزذ لثغثظوور ّتإلًؼووثؽ    -  22 لوْتءهصووَ هووغ  2009 ػووٌر ؛ ًّ ووؿ تألكوول فوو

إلًووثصٗي تلوٌٌ ٘وو٘ي إًووثصت ػوول٘وث لضكووز تّال ٗ ووزم إٔ هووي . 2013-2008لل صووضذ  نهبزوااام تألُووزت  تالػووصضتش٘ؽ٘ر تلوٌ فوور 

تلوٌٌ ٘و٘ي لالػوصذزتم    ٗيًوثص تإلّال شلولؿ هتؿوضتز تلٌوْتشػ فوٖ     . لِوشت تلغوضم   انبزواام  ِوث ًْتشػ تلوـضّع، ّلن ٗؼصذزه

ّتلوتؿض تلوصؼلوق خٌؼودر تلٌ  وثز تألػوضٗر تلوذللور للغوشتء خلو ر        . كْػ٘لر ل ٘ثع آظثص أًـٌر تلوـضّع ػلٔ صفثٍ تلؼكثى

َ ُّْ هث ٗؼٌٖ أًو . كل هٌِث ّخوتؿضتز تلٌْتشػخٌْتشػ  هؼ٘ ثال شضشدي إال تصشدثًث  ٌ٘رتلْػّتلوتؿضتز . دثكر غ٘ض ّتقؼٖ

ؼزت ػلؤ تٙظوثص تلووكٌور لاًـوٌر، ّسلوك خلو ر صب٘ؼو٘ر ػوي ًضٗوق تلٌظوض إلِ٘وث كصفوْ               رأـكثم ش ضٗد٘إال كي إكزتص ال ٗو

 .تقصلثرٕ

 عىاصز انكفاءة: انمخزجاث وعمهياث انتىفيذ

 .2ّ 1٘ي ضصٗي ه ثخل تلوؼص ٘زٗي تل ؼل٘٘ي لكل ًـثى هي أًـٌر تلدضتهػ فٖ تلـكلشضر أػزتر تلوؼص ٘زٗي تلو -  23
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فوٖ تلوثبور هوي تلوؼوثػزذ ػوي ًضٗوق أًـوٌر         57ش زٗن  103871تلووصزذ لثغثظر ّتإلًؼثؽ  تلؼول٘ركثى هي تلو ضص فٖ -  24

ػوٌر  فوٖ   تلوثبور فٖ  33فٖ ّتقغ تألهض  سهكْى تإلًؼثؽ كثًًؼدر ّلكي . فٖ تلوثبر ػي ًضٗق أًـٌر تإلغثظر 43ًؼثؽ، ّتإل

تلغشتء ه ثخل تلؼوول ّتلغوشتء ه ثخول    خضًثهؽث ّلن ٌٗ ش . 2009 ػٌر فٖ تلوثبر فٖ 19ّ ،2008 ػٌر فٖ تلوثبر فٖ 17، 2007ّ

 2008فوٖ تلوثبور فوٖ     45ّطترز أػوزتر تلوؼوص ٘زٗي خو وزتص    . 2007 ػٌر فٖ تلصزصٗح فٖ قٌثع غظذ، ّال فٖ تلو ر تلغضخ٘ر

 .كوث شفزرٍ ّطتصذ تلـتّى تالؼصوثػ٘ر تلؼؼض تلـزٗزًظضت لظٗثرذ ػزر ـثالز 

تلصوْٗل، ّقْ٘ر تلؼول فٖ تلٌ ق فٖ  ـثالزتالدصال  خ٘ي هث كثى ه ضصت ّخ٘ي هث ً ش خثل ؼل خل ر صب٘ؼ٘ر إلٔ  ٗضؼغّ-  25

تلوصؼل ور خـوفٌص٘ي هوي رق٘وق     صؼ ٘وزتز  ّتل (52تًظوض تل  وضذ   )قٌثع غظذ، ّتللؼْخثز تلٌثؼور ػوي هصٌلدوثز تل ٘وْر تلؼ٘ثػو٘ر     

(.تلصٖ شؼددس فٖ شأد٘ض ػول٘ثز تلصْطٗغ تل وؿ
4( 

 ذاؾؾوجدتقاتذواؾشراء

إلؤ ػ٘ثػور   أػثػوث  ثل٘ف تلوص لدر ّتلوضش ؼر خل ر ػثهر للؼول٘ثز تللْؼؼص٘ر، ُّوٖ شضؼوغ   لن ٗكي هي تلووكي شالفٖ تلصك-  26

ػلؼلر إهزترتز هصٌ٘ور، ّلكٌِوث    انبزوام ّقز أًـأ . تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرؼضتءتز تلوؼ زذ لٌ ل تألغشٗر إلٔ تإلغالق ّتإل

س ػول٘وثز تلصؼول٘ن ًّْػ٘ور رق٘وق تل ووؿ تلو وزم هوي        ف٘وث ٗصؼلق خصْق٘ شَشؼٌلس خؼدح هـكالز شذضغ إلٔ ـز خؼ٘ز ػي ػٌ٘ض

ّقووز أرز ُثشووثى تلوٌفصووثى، خثإلهووثفر إلوؤ ً ووق فووٖ تلصوْٗوول تلو ووزم هووي تلؽِووثز   . تلوؼووص ٘زّى هٌفصوو٘ي كد٘ووضش٘ي كوووث ٗضتُووث

 .2008ّإى كثى هتقصث فٖ تلضخغ تلعثًٖ هي ػٌر فٖ تألهْت  تلوثًفر، إلٔ ً ق كد٘ض 

صؼ ٘وزتز  تلّقز ػثػزز ه ثٗوثز هدصكضذ للؼلغ ّؿضتء تألغشٗر هفل٘ث ػلٔ تلصغلح ػلٔ شأدض شْتفض رق٘وق تل ووؿ ّػلؤ    -  27

 -خثإلهوثفر إلؤ تالػصووثر ػلؤ تلـوفٌثز تلزّل٘ور        -ٌثؼور ػي كعضذ ػول٘ثز شؼل٘ن كو٘ثز هة٘لر هي تألغشٗر، ُّْ هث أرٓ تل

 .ي شْطٗغ تألغشٗرإلٔ شؼٌل ػلؼلر تإلهزترتز ّأػِن فٖ شدثٗ

ّصغن أى هؼزالز تلٌ ل خثلـثـٌثز خ ٘س هٌضرذ، ف ز ش لدوس تألصقوثم تل ؼل٘ور للٌ ول تلدوضٕ ّتلصذوظٗي ّتلوٌثّلور إلؤ ـوز          -  28

ـور هووي  كد٘وض خفؼوح ػول٘وثز تلؼدوْص تلوؼووْؾ خِوث ّكو٘ور تلـوفٌثز تلصووٖ شووض ػدوض تلوٌ٘وثء إلؤ تلصذوظٗي تلوصْػوي أّ تلوصث              

 .إلػضتب٘ل٘ر تلوؼ زذتّشؼظٓ ًؼدر كد٘ضذ هي تلصكثل٘ف إلٔ إؼضتءتز تألهي . تلـضتء تلوفلٖ

                                                      
 .ثًس شفصْٕ ػلٔ رق٘ق ٗفصثغ إلٔ تلوظٗز هي تلوؼثلؽرأكدض هوث ٌٗدغٖ ًظضت ل صضذ كالـ٘ر شذظٗي تلزق٘ق، أهث تألدضٓ فك يكثًس أـزٓ تلـفٌص4٘ 

-
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 .خل ر ػثهر تهي أكفثج تلوللفر ؼ٘ز ثّغ٘ضُ تلؽِثز تلوصؼثًّر تلـضٗكرّكثى شٌؼ٘ق تللْؼؼص٘ثز هغ -  29

 ذاؾشراءذاحملؾي

ـ     -  30 ّ ٘وط  ػول٘وثز تلـوضتء تلوفل٘ور ّتإلقل٘و٘وور أكعوض ك وثءذ هووي  شؼووؿ يووضّ    ػٌوزهث تألدووضٓ تلصكل وور هوي تلدوزتبل   تلْقوس 

ّصغن أى ػوزذ هدوثرصتز للـوضتء تلوفلوٖ ّفوضز ًظووث لصؼول٘ن تألغشٗور خك وثءذ ّفوٖ           . تألػْتق ّٗوكي تػصذزتم تلٌ ز رّى قْ٘ر

ووْى أى  ّٗؼص وز تلو ّ٘ . تلعلوط إلؤ  ـلور تلـوضتء تلوفلوٖ     ضتهٖ إلٔ ّكوْ  تلتلِز  تألّلٖ  شف ٘قتلْقس تلوٌثػح، ف ز شؼشص 

ٌُث  هدضصت ؼ٘زت لص و٘ل تلـضتء تلوفلٖ خثلٌظض إلٔ تألّهثع تالقصلثرٗر فوٖ تلوو ر تلغضخ٘ور ّقٌوثع غوظذ ّتلوكثػوح هوي        

 .ـ٘ط تلك ثءذ ّتلصْق٘س، ـصٔ ّلْ كثى تلعوي أغلٔ

 ذاالدتفداف

ً وق كد٘وض    ـوثالز كثى تالػصِزت  تلو ضص للوؼص ٘زٗي خفؼح فةثشِن ّتـص٘ثؼثشِن هالبوث خل ر ػثهر، ّإى كثًس ٌُث  -  31

 .ف٘وث ٗوكي شف ٘ َ ّفٖ تلصْتطى خ٘ي أًـٌر تإلغثظر ّتإلًؼثؽ

لالػوصِزت  أى   انبزواام  إس ٗد٘ي تػوصؼضتم  . ٌرّفٖ تلْتقغ شوذن تالػصِزت  خفؼح فةثز تلوؼص ٘زٗي ػي ًصثبػ هصدثٗ-  32

خ٘ي تلوؼص ٘زٗي ّتلصأُل لل ْتبز، ّلكٌِوث لون    –فٖ تلوثبر  100فٖ كع٘ض هي تلفثالز ًؼدصِث شدلغ  –لغثٗر لهصدثرلر هصٌ٘ر ػالقثز 

ّ ّٗد٘ي تلص ضٗض تلوـصض  خ٘ي هٌظور تألغشٗر ّت. ِثهؼصف ٘هؽوْع  خ٘يهي تل ْتبز هي ال ٗصل ْى ػزر شفزر   انبزواام  لظصتػور 

هوي   –تألهي تلغشتبٖ فٖ قٌوثع غوظذ أى ًلوف تلوشٗي ال ٗصل وْى فْتبوز هوي إٔ ًوْع         ـثلر ّ رتالقصلثرٗ رتالؼصوثػ٘ تلفثلرػي 

 ْتبوز ًلوف تلؼودؼر ػـوض فوٖ تلوثبور هوي        تلٌٗدغوٖ أى ٗصل ُْوث، خٌ٘ووث ٗصل ؤ      –أّ غ٘ض سلك هي تلؽِثز  انبزوام أّ  تألًْصّت

ٔ تلؼوكثى تلوشٗي ْٗؼووزّى    ٖ تلوصوصؼو٘ي خووثألهي  قووور تلؼولن تالؼصوووثػٖ ّٗلوٌ ْى فوٖ ػووزتر     ػلو ّشتكووز تلو وثخالز تلصووٖ  . تلغوشتب

تًظوض  ) تلو ضّهور  تلؼ٘ثػو٘ر أؼضٗس أى هؽوْػر كد٘ضذ هي تلؼْتهول شؼ وز ػول٘ور تػوصِزت  تلوؼوص ٘زٗي، خووث فوٖ سلوك تل ٘وْر          

 (.52تل  ضذ 

 ذاؾرصدذواؾتؼققم

، هوْصرت قْٗوث لصصدوغ    ـثل٘وث  ؼوصذزم تلصوٖ خثشوس ش  ، خ وول هؽوْػور أرّتز تلضكوز تل ثبوور ػلؤ تلٌصوثبػ       انبزوام أّؼز  ل ز-  33

خؼوز فوٖ تلْتقوغ تلؼولوٖ،      قشصف و ّلكوي تإلهكثً٘وثز تلكثهلور لِوشت تلووْصر لون       . ًضٗ ر ػول تلدضتهػ ّتلٌصثبػ تلصٖ شصوذن ػٌِوث 

ك٘ ٘ور تلصوٖ شوزدل فوٖ قثػوزذ تلد٘ثًوثز، ُّوْ هوث ٗصٌلوح شفؼو٘ي شوزصٗح            تلوؼلْهثز تلهضّصذ شفؼ٘ي إلٔ  ثّٗضؼغ سلك ؼظب٘

ٌُّث  ـثؼر إلٔ ػزر إهوثفٖ هوي أدلوثبٖ٘ تلضكوز تلوشٗي ٗصوصؼوْى خذدوضتز        . هؼثػزٕ تلضكز تلو٘زتً٘٘ي ّشٌْٗض قزصتشِن

فٖ هؽث  تلغشتء ه ثخل تلؼوول، ّسلوك لكوٖ ٗكولوْت هؼوثػزٕ       انبزوام هصٌْػر كوث ُْ تلفث  فٖ تلوكًْثز تلص ٌ٘ر لوـضّػثز 

تلٌظثم ال ٗؽوغ هي تلوؼلْهثز هث ٗووثُٖ قزصشوَ، ّلون شٌص وغ كول ّـوزذ ف٘وَ تًص ثػوث كوثهال خثلص وثصٗض           كن أى .تلضكز تلو٘زتً٘٘ي

 .٘٘نفٖ هؽث  تلضكز ّتلص  انبزوام هغ  لؽِثز تلوصؼثًّر تلـضٗكرشفؼ٘ي قزصتز تكوث ٌٗدغٖ . تللثرصذ ػٌَ

 ذؿعذاالحتقاجاتذاملتغريةذاؾتؽقف

. كثى تلٌظتع فوٖ قٌوثع غوظذ ُوْ تلصغ٘وض تلضب٘ؼوٖ تلوشٕ ًوضأ ػلؤ تلظوضّ  دوال  تلؼول٘ور تلووصوزذ لثغثظور ّتإلًؼوثؽ               -  34

وصوزذ لثغثظور ّتإلًؼوثؽ    ّكثى تػصدزت  تلوكْى تلذثف خ ٌثع غظذ هوي تلؼول٘ور تلو  . ًثؼفر ّهالبور انبزوام ّكثًس تػصؽثخر 

  .، ّتلصٖ ال ٗوكي شالفِ٘ث رتبوثتلو ضّهرّؼثءز تلصغ٘٘ضتز تألدضٓ تػصؽثخر لل ْ٘ر تلؼ٘ثػ٘ر . خؼول٘ر ًْتصئ هدضصت
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 ذاؾشراؽات،ذواؾتـدقق،ذوـؼلذاؾصالحقات

ػلؤ شفؼو٘ي ك وثءذ تلـوضكثء فوٖ أًـوٌر تلغوشتء ه ثخول          انبزواام  ٌٗلح تلصضك٘ظ تلضب٘ؼٖ لودثرصتز شٌو٘ر تل زصتز فوٖ  -  35

ّ لأٗووث هوزدالز ل   انبزواام  ّقوزم  . تلؼول ّتلغشتء ه ثخل تلصزصٗح ّهؼوثػزذ تلوؽوْػوثز تلووؼ٘ ر    تلذثكور   ٘وْر  تلصْؼِ٘وثز 

ر، ّدوزهثز  ّشن شزصٗح هْي ٖ ّطتصذ تلـتّى تالؼصوثػ٘ور، ّّطتصذ تلظصتػو  . ْكثلر تلصٌو٘ر تلزّل٘ر تلصثخؼر للْالٗثز تلوصفزذخ

ّقووزم شووزصٗح إهووثفٖ ػلوؤ شٌ ٘ووش تلدووضتهػ،    . إلغثظوور تلكثظْل٘ك٘وور، ّتلوتػؼوور تلصؼثًّ٘وور لثػووكثى ػلوؤ إرتصذ تلوؼووصْرػثز    ت

 .تلؽِثز تلوثًفر، ّتلضكزهغ ؼالقثز تلّ

 ذاؾرتتقباتذاملؤددقةذاؾداخؾقة

هْي وث ٌٗصـوضّى ػلؤ تلٌفوْ تلوالبون فوٖ تل وزع تلـوضق٘ر،          94فٌِوث   تلوكصح تل ٌضٕ هظّر خوث ٗك ٖ هوي تلووْي ٘ي،   -  36

تألصم تل لؼوٌٌ٘٘ر  ّقز أقثم تلوكصح تل ٌوضٕ صّتخوي فؼثلور خو٘ي تلوكثشوح فوٖ       . زّرػّهزٌٗر غظذ، ّتلذل٘ل، ًّثخلغ، ّهٌ٘ثء أ

 .فٖ صّهث انبزوام ه ض ، ّهغ هغ تلوكصح تإلقل٘وٖ، ّتلوفصلر

 ذقةتوػريذاملواردذواؾؽػاءةذاؾتؽاؾقػ

تلووصزذ لثغثظر ّتإلًؼثؽ شوْٗال كثف٘ث فٖ تلـِْص تألّلٔ ّأق٘ن دي هص٘ي لثهزترتز، ّإى كوثى تلؼوول فوٖ     تلؼول٘رشل س -  37

أرز تلوـوكالز تلوصؼل ور خـوفٌثز     2008ّفوٖ أّتبول   . خؼودح تل ٘وْر ػلؤ تلؼو ض     2007قٌثع غظذ هؼصف٘ال ش ضٗدث فوٖ ػوٌر   

ّصغون أى  . أؿِضؼزذ تهٌضتص تلوكصح تل ٌضٕ إلٔ ش ل٘ق ػزر هْي َ٘ ّتلفز هي أًـٌصَ ل وؿ خثإلهثفر إلٔ ػفح رق٘ق تل

، فوإى شؼول٘ن كو٘وثز أقول      2009شـوضٗي تألّ   /فٖ تلوثبر فوٖ أكصوْخض   75تلووصزذ لثغثظر ّتإلًؼثؽ لن شوْ  إال خٌؼدر  تلؼول٘ر

 .تلؼول٘رظذ خذٌر تلٌْتصئ هكي هي شوزٗز فٖ قٌثع غ تلؼول٘رهوث كثى ه ضصت ّتالػصؼثهر ػي 

إس ٗصدو٘ي هوي ه ثصًور    . تألصم تل لؼوٌٌ٘٘ر تلوفصلور  ّٗصؼ٘ي ػلٔ ش ٘٘ن ك ثءذ تلصكوثل٘ف هضتػوثذ تلؼو٘ثق غ٘وض تلووألْ  فوٖ       -  38

ألػثل٘ح شؼل٘ن رق٘ق تل وؿ أى أك أ تلٌضق هي ـ٘ط تلصكثل٘ف ُٖ تلوـصضٗثز تلوفل٘ر ّتلصضش٘ح تلفوثلٖ لو ثٗوور تل ووؿ ـ٘وط     

أّ شدثرلِووث فووٖ خؼوون تألـ٘ووثى   تألصم تل لؼووٌٌ٘٘ر تلوفصلوورٗووصن شدووثر  ـدووْج تل وووؿ تلوؼووصْصرذ خووزق٘ق تل وووؿ تلوٌفووْى فووٖ   

ػٌوز ش ٘و٘ن د٘وثصتز تلـوضتء تلوفلوٖ       نهبزواام  ٌّٗدغٖ . ّأغلٔ أػلْج ُْ شؼل٘ن رق٘ق تل وؿ تلوؼصْصر. خثلوذدْطتز تلٌثطؼر

ٖ فٖ فٖ تلصؼل٘ن تلوضى ّفٖ تلْقس تلوٌثػح ّ رتلوصوعل رتًح تإلٗؽثخْ٘أى ٌٗظض إلٔ تلؽ خوإطتء تػصدوثصتز    رػن تالقصلثر تلوفلو

  .تلصكل ر

ووصووزذ لثغثظوور ّتإلًؼووثؽ هؼضهوور القصٌووثع أؼووظتء هووي شكووثل٘ف تلووزػن تلودثؿووضذ فووٖ تلو٘ظتً٘وور تلوفووزّرذ        تل تلؼول٘وورّ-  39

هغ تالـص ثٍ خٌ غ تلو٘ظتً٘ر خؼز شفْٗل تلوكْى تلذثف خ ٌثع غظذ إلٔ دٌر  تلؼول٘رتلوذللر لِشٍ تلصكثل٘ف ًص٘ؽر لصوزٗز 

 .تلٌْتصئ

 انىتائ 

 ذاؾتوزقعذاؾعامذؾألغذقة

تػصِال  كث  للغشتء دال  فصضذ "ُٖ  2009 أٗثص/إلًثص تلوٌٌ ٖ لوثْٗتفٖ  تلصْطٗغ تلؼثم لاغشٗرتلٌص٘ؽر تلٌثؼور ػي -  40

ّتلوتؿضتز ٌُث ُوٖ أرتء تالػوصِال  تلغوشتبٖ تألػوضٕ     ". تلوؼثػزذ لاػض تلوؼصِزفر تلوؼضهر لذٌض تلصؼضم للؽْع تلفثر

 . ُّشت تلوتؿض تألد٘ض هفزّر تل ٘ور ألى هي تللؼح ؼزت ش زٗضٍ. لصٖ شذللِث تألػض لاغشٗرّتلٌؼدر تلوةْٗر للٌ  ثز ت
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، ّتلغوشتء ه ثخول تلؼوول،    تلصْطٗوغ تلؼوثم لاغشٗور   ػي ًضٗوق   انبزوام ّلكي ال ؿك فٖ أى تلوؼثػزذ تلغشتب٘ر تلو زهر هي -  41

تلصذ ٘وف هوي أػوْأ آظوثص تلصوضرٕ تالقصلوثرٕ ػلؤ تألهوي تلغوشتبٖ لاػوض تل لؼوٌٌ٘٘ر،            ّتلغشتء ه ثخول تلصوزصٗح ػوثػزز ػلؤ     

شْطٗغ تألغشٗر شوأظ٘ضت كد٘وضت   شدثٗي ّلن ٗتظض . هي تًؼزتم تألهي تلغشتبٖشٗي ٗؼثًْى ّأفثرز أػزترت كد٘ضذ هي تلؼكثى تل  ضتء ّتل

 . ػلٔ ُشٍ تللْصذ تلؼثهر

ٌثء ًْػ٘ر رق٘ق تل وؿ ّخذثكر فٖ ؿفٌثز هفوزرذ، ف وز أػوضج تلوؼوص ٘زّى ػوي صهوثُن ػوي ًْػ٘ور هفصْٗوثز          ّخثػصع-  42

تل ؼوثبن، ُّوْ هوث ٗؼوصٌز فوٖ كع٘وض هوي تألـ٘وثى إلؤ شؽضخور            ذٌوي خ٘ز أًِن ػدضّت ػي ش و٘لِن تلْتهوؿ ل . تلفلق تلغشتب٘ر

 .لوذٌي ػثخق للؽٌر تلزّل٘ر لللل٘ح تألـوض

 ذاؾغذاءذؿؼابلذاؾعؿل

تػصِزفس أًـٌر تلغشتء ه ثخل تلؼوول تلوفثفظور ػلؤ تألكوْ  تلظصتػ٘ور ّأكوْ  هلوثٗز تألػووث ، ّشؼظٗوظ تالػصووثر           -  43

.ػلٔ تلٌ غ، ّإكالؾ ػدل تلؼ٘ؾ، ّتلوؼثُور فٖ تألهي تلغشتبٖ فٖ تألؼل تلٌْٗل
(5)

ٌّٗلح تلصضك٘ظ تلضب٘ؼٖ فوٖ تلغوشتء    

ٌ ه ثخوول تلؼووول ػلوؤ تل شووووٌس أٗوووث إكووالؾ ّكوو٘ثًر تلوضتكووظ تلوؽصوؼ٘وور،   رظصتػوور ّتػصلووالؾ تألصتهووٖ، ّلكووي تألًـوو

صكظز أًـٌر  2009 ػٌر ّخزتٗر هي. ، ّتلوؼثكيّتلوؼصـ ٘ثزٗثم تألً ث ، ّتلؼ٘ثرتز، صّتلوضتفق تلدلزٗر، ّتلوزتصع، ّ

ّهوي هوْتًي تل وْذ فوٖ تلغوشتء      . تلغشتء ه ثخل تلؼول شوثهث ػلٔ تل ٌثع تلظصتػٖ، ّد ن تلفؽن تلو ضص للؼول إلؤ ـوز كد٘وض   

ه ثخل تلؼول ق٘ثم تلوٌظوثز غ٘ض تلفكْه٘ر خصٌ ٘شٍ خثلصؼثّى هغ تلدلزٗثز ّتللؽثى تلوفل٘ر تلصٖ شفزر أًـٌر تلغشتء ه ثخل تلؼول 

.تلؼكثى تلشٗي ػ٘ـثصكْى فِ٘ثتلصٖ ػصٌ ش ّ
(6) 

 

 ذاؾغذاءذؿؼابلذاؾتدرقب

كثًس أًـٌر تلغشتء ه ثخل تلصزصٗح شضهٖ إلٔ تلوؼثُور فٖ تالػصوثر ػلٔ تلٌ غ ػي ًضٗق ً ل هِثصتز قثخلر للصؼْٗق -  44

غوشتء ه ثخول تلؼوول كثًوس تلوذضؼوثز أقول هووث كوثى         ّكوث ـزض فٖ ـثلر تل. ّإًصثغ هٌصؽثز تػصِالك٘ر لزػن شٌْٗغ ػدل تلؼ٘ؾ

ٌّٗدغٖ شْؼَ٘ هظٗز هي تالًصدثٍ إلٔ شْف٘ض تلصزصٗح ػلٔ تلوِثصتز تل ثخلور للصؼوْٗق ّإقثهور ؿوضتكثز هوي ؿوأًِث ش وزٗن        . ه ضصت

 .رػن شكو٘لٖ لصوك٘ي دضٗؽٖ خضتهػ تلصزصٗح هي تػصذزتم هِثصتشِن تلؽزٗزذ

 ذاؾتغذقةذاملدردقة

هـضّػث للصغشٗور تلوزصػو٘ر فوٖ تلوٌوثًق تلصوٖ شصوصوغ ًؼود٘ث خوثألهي تلغوشتبٖ فوٖ تلوو ر تلغضخ٘ور ّقٌوثع               انبزوام أردل -  45

هوي إقدوث  كد٘وض    تلصغشٗور تلوزصػو٘ر   هث شل وثٍ  ترٕ ّٗ. غظذ، ّسلك خثػصذزتم تلْؼدثز تلذ ٘ ر تلوٌصؽر فٖ تلو ر تلغضخ٘ر ّهلض

ّللصأكز هي أى هعل . ل٘ن تلؼثلٖ ّلزٓ تلوؼلو٘ي ّتٙخثء ّتلصاله٘ش إلٔ تؿصزتر تلوغْى هي أؼل تلصْػغلزٓ ّطتصذ تلصضخ٘ر ّتلصؼ

 .سلك تلصْػغ ٗصؼن خثلؼ الً٘ر ّٗؼصٌ٘غ تؼصشتج شوْٗل ًْٗل تألؼل، فإًَ ٌٗدغٖ ش ٘٘ن آظثص تلصغشٗر تلوزصػ٘ر ّشْه٘ؿ أُزتفِث

صر فٖ تإلًثص تلوٌٌ ٖ للوـضّع ّهوترتٍ أى شفؼو٘ي تلوْتيدور ػلؤ تلزصتػور ُوْ تلٌوثشػ تلضب٘ؼوٖ ٗ ص وض          ّتالقصضتؾ تلْت-  46

ّقووز شصوووي تلٌووْتشػ تألقوضج إلوؤ تلْؼثُور شفؼووي تلصضك٘وظ خؼووز     . إلؤ تلْؼثُوور ًظوضت ألى هؼووزالز تلوْتيدور هضش ؼوور خثل ؼول    

ٕ كووث تقصوضؾ تلصفْٗول    . ّتلفز هي ً وق تلوغوشٗثز تلزق٘ ور    –ّهي ظن شفؼي تلصفل٘ل تلزصتػٖ  – تلْؼدثز تلذ ٘ ر  تالقصلوثر

رصتػور آظوثص    ٌّٗدغوٖ ّهوغ  . ّلكي هي تلوتػف أًَ ل٘غ ٌُث  ّػ٘لر قثبور لص ٘و٘ن ُوشٍ تلٌوْتشػ تلوفصولور    . خْك َ أـز تلٌْتشػ

                                                      
(5)

 .، فلن شٌ ش تألًـٌر تلذثكر خولثٗز تألػوث ه ثخل تلؼول لن ٌٗ ش فٖ قٌثع غظذ ءأى خضًثهػ تلغشتإلٔ ًظضت  
 .تل لؼٌٌ٘٘ر، ّلكي تلصؽضخر لن شٌؽؿ رغ٘ض تلفكْه٘" تألً ث  أصم"كوث ؿثصكس هٌظور  .كثًس أُن تلوٌظوثز غ٘ض تلفكْه٘ر ُٖ دزهثز تإلغثظر تلكثظْل٘ك٘ر ّتلوتػؼر تلصؼثًّ٘ر لثػكثى (6)
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ػوثع فوٖ تلووزتصع تلصوٖ     ٌّٗدغوٖ أى ٗصوووي ُوشت رصتػوثز دوي تأل     . تلصغشٗر تلوزصػ٘ر فٖ ه ثخل تلٌْتشػ فوٖ ػوزتر تألّلْٗوثز   

 .شْؿك أى شزصغ فٖ إًثص تلصغشٗر تلوزصػ٘ر ّفٖ تلوزتصع تلصٖ لي شزصغ فٖ تلوؼص دل تل ضٗح

 ذاؾتغذقةذاملؤددقة

. يش زم هؼثػزذ غشتب٘ر لدضًثهػ ّطتصذ تلـتّى تالؼصوثػ٘ر تلضتهٖ إلٔ رػن تلوؼصـ ٘ثز ّهالؼوا تألٗصوثم ّرّص تلوؼوٌ٘   -  47

". تلوؼوْطٗي "ٗضهٖ إلٔ شْف٘ض شغشٗر هزصػ٘ر لعوثً٘ر فٖ تلوثبر هي تلوؽوْػر تلصوٖ كوٌ صِث تلوْطتصذ فوٖ فةور       انبزوام ّكثى 

تل لؼٌٌ٘٘ر ػلٔ شلد٘ر تـص٘ثؼثز تألؿذثف تلوـوْل٘ي خثلضػثٗر تلوتػؼو٘ر، ف وز صبوٖ    ّخثلٌظض إلٔ تهوفال  قزصتز تلؼلٌر 

. ل٘غ ػْٓ شزخ٘ض هضـلٖ ؿوزٗز تألُو٘ور إلؤ أى شوصوكي تلؼولٌر هوي شفوول هؼوتّل٘ثشِث تلكثهلور           انبزوامأى تلزػن تلو زم هي 

، فإى تلو ٘و٘ي ٗؼص زّى أى ُشٍ تلوؼثػزذ ؿكل هِن 2006ًّظضت ألى قزصتز تلؼلٌر فٖ شزُْص هصْتكل، ّخذثكر هٌش ػٌر 

 .ف تلشٗي ٗصل ْى تلوؼثػزذ فٖ تلوتػؼثزّال شصووي ش ثصٗض تلوـضّع أصقثهث هلٌ ر ألػزتر تألؿذث. هي أؿكث  تلزػن

 شامهت نعذة قطاعاثانقضايا ان

 ذاجلـدنيبنيذتؿاقزذاؾ

ٖ  تلوـوضّع  شلوو٘ن  كثى-  48 ٔ  ٗضهو ٖ  تلؽٌؼو٘ي  شووثٗظ  هٌظوْص  شؼوو٘ن  إلو  ّتإلًؼوثؽ  لثغثظور  تلووصوزذ  تلؼول٘ور  أؼوظتء  ؼو٘وغ  فو

 هووي تلوثبوور فووٖ 70 ّـووْتلٖ ػثهوور، خلوو ر تلوؼووص ٘زٗي هووي تلوثبوور فووٖ 52 تلٌؼووثء شوعوول أى تلو صووضم هووي ّكووثى. 103871

ٖ  21ّ تلصوزصٗح،  ه ثخول  تلغوشتء  ّأًـوٌر  تلف٘ثش٘ر تلوِثصتز ػلٔ تلصزصٗح فٖ تلوـثصك٘ي ٖ  تلوـوثصك٘ي  هوي  تلوثبور  فو  تلغوشتء  فو

تألً وث ،   ّصٗوثم  للووزتصع  تلذ ٘ ور  تلْؼدوثز  إػوزتر  ػوي  هؼتّلر تلٌؼثء صتخٌثز شلدؿ أى تلو ضص هي ّكثى. تلؼول ه ثخل

ّكثى هي تلوصْقغ أى شوٌلغ صتخٌثز تلٌؼثء فٖ تلٌِثٗر خثلوؼوتّل٘ر تلكثهلور ػوي تلصغشٗور     . ّأى ٗزفغ لِي ـثفظ فٖ ه ثخل سلك

فٖ تلوثبر هي ػوْٗر تللؽثى تلوفل٘ر تلوؼٌ٘ر خثلغوشتء ه ثخول تلؼوول ّتلغوشتء      50ّكثى هي تلوصْقغ أى شكْى تلٌؼثء . تلوزصػ٘ر

ٔ  شؽثّطُث ّشن لاغشٗر، تلؼثم تلصْطٗغّهي ـ٘ط تلٌؼدر تلوةْٗر شف  س ُشٍ تلٌْتشػ فٖ ـثلر . لصزصٗحه ثخل ت ٖ  خؼ٘وز  ـوز  إلو  فو

 .تلوفل٘ر تللؽثى فٖ ّتلوـثصكر تلؼول ه ثخل تلغشتء ـثلر فٖ غ٘ض أى شف ٘ ِث أد ق كع٘ضت تلصزصٗح، ه ثخل تلغشتء ـثلر

تلد٘ثًثز غ٘ض ّتهفر ّهصٌثقور إلٔ ـز هث، فٌِث  هوث ٗوز  ػلؤ أى تلضؼوث  ٗـوثصكْى أكعوض هوي تلٌؼوثء فوٖ           ّصغن أى-  49

إال أًَ ل٘غ هي تلْتهوؿ أى طٗوثرذ   . تألًـٌر تلوٌصؽر تقصلثرٗث ّتلوؼظطذ فٖ إًثص تلغشتء ه ثخل تلؼول ّتلغشتء ه ثخل تلصزصٗح

 .إؼضتء تلوظٗز هي تلصفل٘ل لوؼضفر ك٘ ٘ر تقصضتى تلوـثصكر خثل ْتبزّػ٘كْى هي تلو ٘ز  .تلوـثصكر ش صضى خظٗثرذ تل ثبزذ

 ذاملـاصرة

كثًس هدثرصتز تلوٌثكضذ تلؼثهر فٖ إًثص تلؼول٘ر تلووصزذ لثغثظر ّتإلًؼثؽ هفزّرذ ًؼد٘ث، فصضكظز ػلٔ ّظثبق تألهوي  -  50

شووثؾ ً ٌوور هضؼؼ٘وور ق٘ووور ّهووزدال ه ٘ووزت فووٖ ّهووغ تلؼ٘ثػووثز للؼوولٌر     تالؼصوووثػٖ تالقصلووثرٕ ّتألهووي تلغووشتبٖ، ُّووْ هووث أ  

 خـوأى ػو٘وث  ، ّالانبزواام  ّصغن أى تلو ٘و٘ي ٗؼصضفْى خوأى تلوٌثكوضذ تلو زهور هوي     . تل لؼٌٌ٘٘ر ّأكفثج تلوللفر تٙدضٗي

ّٗصوووي  . البِوث أّلْٗور أكدوض   خووضّصذ إٗ تل وثٗث تألّػغ ًٌثقث، ٌٗدغٖ أى شٌؼق هغ ّكوثالز تألهون تلوصفوزذ، فوإًِن ٗؼص وزّى      

 .تل ؼن تلذثف خثلصْك٘ثز تقصضتـثز هفزرذ خِشت تلـأى
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 ذاحلؿاقة

تلووصزذ لثغثظور ّتإلًؼوثؽ، ّلكوي تلودوثرصتز تلصوٖ ً وشز هوتدضت فوٖ هؽوث            تلؼول٘رقوثٗث تلفوثٗر لن شؼي تألّلْٗر فٖ -  51

 .ُشت تلوؽث تلصزصٗح شْفض رػوث لصفؼ٘ي تلؼول فٖ 

 ذاؾؼقودذاؾدقادقة

تلوؼووْؾ لِوث خإقثهصوَ هوغ     تالشلوث   هوي هؼوصْٓ    ،بزواام  انتل ْ٘ر تلو ضّهر ػلٔ ّكثالز تألهن تلوصفزذ، خوث فِ٘ث فز ش-  52

ّأدلوس   ثؽّتإلًؼو تلووصوزذ لثغثظور    تلؼول٘ور ّقز كثى لِشٍ تل ْ٘ر شوأظ٘ض دٌ٘وض ػلؤ ك وثءذ     . ـوثعال ػ٘وث خؼن تلوٌظوثز، ّ

تلوؼوثػزذ  ش وزٗن  ؽؼل ػو٘ ُوشٍ تل ٘وْر خلوضتهر    ش ؼو٘ض  ّخثلٌظض إلٔ أى لِشٍ تلوٌظوثز ـوْصت كد٘وضت، فوإى   . خصْق٘صِث ّتشؼثقِث

 .شؼثصم هغ تلودثرئ تإلًؼثً٘رػول٘ر قز شترٕ إلٔ ًصثبػ ، خوث ٌٌْٕٗ ػلَ٘ سلك هي للغثٗر ثكؼد

 ذبقعذاملدتػقدقنذؾدؼققذاؾؼؿح

ٗد٘غ خؼن تلوؼص ٘زٗي ـللِن هي رق٘ق تل وؿ خؼدح هـكالز ٗضًِّث فٖ ًْػ٘صَ، أّ ألًِن ٗـوصضّى تلذدوظ خوزال هوي     -  53

ًّظضت ألى تلفلْ  ػلٔ فْتبز تقصلثرٗر ُْ أـز أُزت  تلؼول٘ور، فٌ٘دغوٖ   . فٖ تلوٌثًق تلفوضٗرػ٘وث الددظٍ فٖ خْ٘شِن، ّ

تلووصوزذ لثغثظور    تلؼول٘ور تلٌظض إلٔ سلك تلد٘غ هي تلوٌظْص تللف٘ؿ ّال ٌٗدغٖ أى ٗؼوؿ لَ خإٗ ثع تلووضص خثلوزػن تلو وزم إلؤ     

 .٘ؼٖ للص ٘٘نّٗضر هظٗز هي تلٌ ثؽ لِشٍ تل و٘ر فٖ تلص ضٗض تلضب. ّتإلًؼثؽ

 ذاحلصصذاؾغذائقةذواؾؼدائمذواؾـؼد

تلووصزذ لثغثظور ّتإلًؼوثؽ،    تلؼول٘رفٖ تلو ر تلغضخ٘ر ّقٌثع غظذ ل٘ؼس ؼظءت هي  انبزوام خضتهػ تل ؼثبن تلصٖ ٌٗ شُث -  54

ُّوٖ هؼ ْلور ال ألػودثج    . ل لؼوٌٌ٘٘ر تلوفصلور  اصم تّلن شؽض رصتػصِث إال خإٗؽثط، ّلكوي صئبوٖ أًِوث د٘وثصتز ق٘وور خثلٌؼودر لو       

تل ثبوور ػلؤ    ذٌوي ّشصو٘وظ تل . شصؼلق خصفؼ٘ي تل ؼثل٘ر ّتلك ثءذ ففؼح، خل ألًِث شظٗز هي كضتهر تلوؼوص ٘زٗي ّد٘وثصتشِن أٗووث   

 .تل ؼثبن، ّلكي إرتصشِث قز شكْى أكؼح دٌيتلٌ ز خ ؼثل٘ر ّك ثءذ أكدض هي 

خإؼضتبِث ّشص ق هغ تلصفل٘ل تالقصلثرٕ تألّػوغ ًٌوثق أى تًؼوزتم تألهوي تلغوشتبٖ فوٖ        انبزوام د٘ي تلدفْض تلصٖ كلف ّش-  55

 غشٗور ٗضؼغ أػثػث إلٔ تلصضتؼغ تلوصْتكل فٖ قزصذ تلؼكثى تلـضتب٘ر ّال ٗضؼغ إلٔ ػزم شْتفض تأل تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلر

ّهوغ سلوك فٌ٘دغوٖ    . تل ؼوثبن شوأظ٘ض كد٘وض ػلؤ ّهوغ تإلهوزترتز تلغشتب٘ور        ٌوي ذّفٖ يل ُشٍ تلظضّ  ال ٗكوْى ل . فٖ تألػْتق

.تلضب٘ؼ٘٘ي إردثلِث ػلٔ ًفْ شزصٗؽٖ ّخثلص ثّم هغ أكفثج تلوللفر
(7)

 

 االستىتاجاث وانتوصياث

 انتقييم انشامم

 ذاألفؿقةذواملالءؿة

تلووصوزذ لثغثظور ّتإلًؼوثؽ أى تل ووثٗث تألػثػو٘ر شصلول خك٘وف ٌٗدغوٖ تالػوصؽثخر           تلؼول٘رشد٘ي ػٌز ش ٘٘ن أُو٘ر ّهالءهر -  56

 –تلغشتب٘ر  ؼًْرال ٗؼصٌ٘غ تالخصؼثر كع٘ضت ػي ػولَ تألػثػٖ تلوصوعل فٖ ش زٗن تلو  مانبزواػلٔ د٘ض ّؼَ، ػلٔ تفصضتم أى 

                                                      
 .فٖ تلص ضٗض تلكثهل للص ٘٘نخـأًِث ّٗضر هظٗز هي تلصفل٘ل . 18ّ 17ٗضؼٔ تالًالع ػلٔ هٌثقـر ُشٍ تل و٘ر أػالٍ فٖ تل  ضش٘ي  (7)
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ّتلؼول٘ر تلووصوزذ لثغثظور ّتإلًؼوثؽ خوثلٌظض     . تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرّتلشٕ ال ٗؼز أًؼح ؿكل هي تلوؼثػزذ تإلًؼثً٘ر فٖ 

ّشل ؤ تلذٌوْتز تلصوٖ    . إلًؼثً٘ر للوؼوص ٘زٗي هٌِوث  تإلٔ هؼثلوِث هِور ّهالبور ّهصؼ ر خزصؼر هؼ ْلر فٖ هؼثلؽر تالـص٘ثؼثز 

 .هي أؼل إـال  تل ؼثبن هفل تلغشتء شأٗ٘زت قْٗث انبزوام ٗصذشُث 

 ذاؾػعاؾقة

ًظضت لوْتًي تلوؼف فٖ تألًض تلوٌٌ ٘ر للذٌر تلووصزذ لثغثظر ّتإلًؼثؽ، ف وز ق٘ووس تل ؼثل٘ور خثل ٘وثع إلؤ تألُوزت        -  57

فؼثلور خلو ر    –فٖ هؽث  رػن تلوؽوْػوثز تلووؼ٘ ر    – تلؼول٘رّكثًس هكًْثز تإلغثظر فٖ . تلؼثهر ّتألُزت  تلوفزرذ للذٌر

. تزهوزتر تإلتلودكضذ هي تلؼول٘ر، صغن خؼن ـثالز تلصؼٌول تلوِوور تلصوٖ أكوثخس     ػثهر فٖ شف ٘ق أُزتفِث، خثػصعٌثء تلوضـلر 

ُّْ هث  -إلًؼثؽ لن شف ق أُزتفِث ّخذثكر فٖ هؽث  أًـٌر تلغشتء ه ثخل تلؼول، ّسلك خؼدح ً ق تلصوْٗل تى هكًْثز أإال 

ّكوؼْخثز تلؼووول فوٖ يول تل ٘ووْر     ؛تلؽِوثز تلوصؼثًّوور تلـوضٗكر  أرٓ إلؤ إػٌوثء تألّلْٗوور ألًـوٌر تإلغثظور؛ ّـووزّر قوزصتز      

ّهي خ٘ي تٙظثص تلصٖ لن شكي ه لْرذ تػصوضتص تالػصوثر ػلٔ تلضفثٍ، ّلكوي تلو ٘وو٘ي ٗؼص وزّى أى ٌُوث      . تلؼ٘ثػ٘ر تلو ضّهر

 .تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرإلغثظر تلووصزذ فٖ يل تلظضّ  تلؼثبزذ فٖ تهث ٗدضص ّؼْر هكْى كد٘ض هي شْف٘ض تلضفثٍ ّ

 ذاؾؽػاءة

ٌُّوث  هوث ٗدوضص    . تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرتلك ثءذ تلصكثل٘ ٘ر ؼ٘زذ خل ر ػثهر خثلٌظض إلٔ تلظضّ  غ٘ض تلوألْفر فٖ -  58

تلوـووصضٗثز تلوفل٘وور خلوو ر ػثهوور، ٌّٗدغووٖ تلصْػووغ فِ٘ووث؛ ّقووز شكووْى تلظٗووثرتز فووٖ تلصكووثل٘ف كد٘ووضذ ّلكووي ٗوكووي شؼْٗوووِث        

صغون أى تٙظوثص ٌٗدغوٖ     –إلرتصٗر ّٗوكوي أى شدوضص أٗووث هوي ـ٘وط تلوزػن تلو وزم لالقصلوثر تلوفلوٖ          تلصكثل٘ف خثلْفْصتز فٖ ت

إلؤ   ر ؿوضٗكر صؼثًّو ؽِوثز ه ّقز أرٓ تالػصوثر ػلٔ تلوٌظوثز غ٘ض تلفكْه٘ور تلزّل٘ور ك  . ش ٘٘وِث خؼٌثٗر فٖ كل ـثلر ػلٔ ـزذ

ّكثًس تلوْتصر كثف٘ر خل ر ػثهر خثػصعٌثء فصوضذ  . ّكثى تلصْق٘س هصدثٌٗث. طٗثرذ تلصكثل٘ف، ّلكي سلك ُْ تلذ٘ثص تلْتقؼٖ تلْـ٘ز

 .ؼ٘ز خل ر ػثهر يّتلصٌؼ٘ق هغ أكفثج تلوللفر تٙدضٗ. 2008تهصزز لدوؼر أؿِض فٖ ػٌر 

 ذراألث

. للذٌر تلووصزذ لثغثظر ّتإلًؼثؽ ػلؤ تلوؼوصْٗ٘ي تلكلوٖ ّتلؽظبوٖ إال خلو ر ػثهور ؼوزت        تإلؼوثل٘رظثص ال ٗوكي ش ٘٘ن تٙ-  59

فثألظض تلؼثم ُْ تلوؼثػزذ ػلٔ إٗ ث  أّ ش ل٘ل تلصوزُْص فوٖ تألكوْ  ّتألهوي تلغوشتبٖ ّتلضفوثٍ لوزٓ تلؼوزر تلكد٘وض هوي تلؼوكثى            

ّقز أرز ػٌثكض تلدضتهػ تألقوزص ػلؤ تالػوصزتهر إلؤ طٗوثرذ ُوشت        .تلوؼصِزف٘ي، ّسلك ػي ًضٗق شْف٘ض فْتبز تقصلثرٗر هِور

 .تألظض، ّإى لن ٗكي سلك خثل زص تلشٕ كثى ه ضصت

 ذاالدتداؿة

 ّكثى ألًـوٌر تإلًؼوثؽ  . إلًؼثؽ غ٘ض قثخلر لالػصزتهر خفكن ًد٘ؼصِثتتلووصزذ لثغثظر ّ تلؼول٘رتألًـٌر تلوٌ شذ فٖ إًثص -  60

خلو ر ػثهور فوٖ أًـوٌر إػوثرذ تلصأُ٘ول فوٖ إًوثص تلغوشتء ه ثخول            ٔػلو تلوؼوصْٓ تأل شف ق  ـ٘طرصؼثز هصدثٌٗر هي تالػصزتهر، 

ّشؼوز إهكثً٘وثز ّطتصذ تلصضخ٘ور ّتلصؼلو٘ن     . ّكثًس تػصزتهر أًـٌر تلغشتء ه ثخل تلصزصٗح هفزّرذ ػلٔ ًفْ غ٘وض هٌثػوح  . تلؼول

 .لالػصزتهر تألؼل ػي تلصغشٗر تلوزصػ٘ر هكًْث آدض قثخال تلؼثلٖ فٖ هؽث  تالهٌالع خوؼتّل٘ر ًْٗلر

ّـ ٘ ر تألهض ُٖ أى تػصزتهر تلزدل ّتألهي تلغشتبٖ لوي شصف وق إال فوٖ ـثلور تلصْكول إلؤ شؼوْٗر ػ٘ثػو٘ر ّصفوغ ًظوثم           -  61

شؼز تػصزتهر هدثرصتز شْف٘ض تلوْتصر هي أؼل تإلغثظر ّتإلًؼثؽ فٖ ـز ستشِوث   تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرّفٖ ـثلر . تإلغالق

 . قو٘ر أػثػ٘ر هٌ للر ػي تػصزتهر تألًـٌر تلصٖ ٗضّغ لِث
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ل٘ و٘ي  تل ٘وْر ّؼْتًوح ػوزم ت    ثؽًؼو ّتإلتلووصوزذ   تلؼول٘ور ػلٔ تالػصوضتص فٖ أًـوٌصَ فوٖ إًوثص     انبزوام ّٗفز هي قزصذ -  62

إلًؼووثؽ لل القوول أّ تلصؼٌوول خؼوودح ػْتهوول هعوول   تتلووصووزذ لثغثظوور ّ تلؼول٘وورّتإلًووثص تلظهٌووٖ اللصظتهووثز تلصوْٗوول ّشؼووضم   

ّهووي تلوووضؼؿ تػووصوضتص تلوـووكالز  . تلوـووكالز تلوصلوولر خٌْػ٘وور رق٘ووق تل وووؿ فووٖ ًظووض تلوؼووص ٘زٗي ّهد٘ؼووثز تلووزق٘ق الـ ووث  

 .تلوصللر خثل ْ٘ر تلؼ٘ثػ٘ر

 ذققمذاؾرئقدقةؿوجزذؿعاقريذاؾتؼ

 :ٗوكي شلذ٘ق تلوؼثٗ٘ض هي ـ٘ط تألغضتم تلكل٘ر للذٌر تلووصزذ لثغثظر ّتإلًؼثؽ كوث ٗلٖ-  63

 ّفٖ ـثالز تلٌْتصئ؛ووصزذ تلغثظر تإل تزشْف٘ض هؼثػز 

 تإلًؼثؽ هي دال  ش زٗن تلزػن لاًـٌر تإلًصثؼ٘ر ّشٌو٘ر تلوِثصتز؛ 

  هؼضف٘ر هفؼٌر، ّؿضتكثز ّأًـٌر للوٌثكضذشْف٘ض قثػزذ. 

ٖ  كًِْوث تلشٕ ْٗؼظ ًصثبػ تلص ٘٘ن ٌٗظض إلٔ أُو٘ر ؼْتًوح تإلغثظور ّتإلًؼوثؽ هوي ـ٘وط       2تلؽزّ   ّفٖ-  64  تالـص٘ثؼوثز  شلدو

 .تألػثل٘ح أُن كًِْثـ٘ط  هي ّل٘غأم ال  تإلًؼثً٘ر

 موجز وتائ  انتقييم: 0انجذول 

 اآلثار االستذامت انكفاءة  انفعانيت األهميت 

ؼ٘زذ صغن خؼن ـثالز  ػثل٘ر تإلغثظر 

 تالً ٌثع

ؼ٘زذ فٖ يل تلظضّ  

صم تألتلؼثبزذ فٖ 

 تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلر

ٌُث  خؼن ـثالز ؛ ؼ٘زذ شٌٌدقال 

 تالً ٌثع

ٗوكي : هفزّرذ هفزّرذ  هٌذ ور  ػثل٘ر  تإلًؼثؽ

 طٗثرشِث

أقل هوث كثى ؛ هفزّرذ

 ه ضصت

لن شصف ق خثلكثهل  ػثل٘ر تل ثػزذ تلوؼضف٘ر 

 (شؼصذزم أقل هوث ٌٗدغٖ)

 لن شصف ق خثلكثهل ؼ٘زذ  هٌذ ور 

ل٘ؼس : هصدثٌٗر هصدثٌٗر  هصدثٌٗر  ػثل٘ر  تلـضتكثز

 هؼص ضذ رتبوث 

 هصدثٌٗر؛ هفزّرذ

ػثل٘ر فٖ ػ٘ثق  (تلؼثهر)تلوٌثكضذ 

 تألهن تلوصفزذ

 خأع خِثال  شفؼٌس: ؼ٘زذ ؼ٘زذ  ؼ٘زذ 

 انقضايا انزئيسيت نهمستقبم

أى هوي تلووضؼؿ أى شؼوصوض تلفثؼور إلؤ تلوؼوثػزذ تإلًؼوثً٘ر فوٖ          تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرشؼٌٖ تلظضّ  تلؼثبزذ فٖ -  65

ّصغن أًَ هث طتلوس ٌُوث  ـثؼور إلؤ شوْف٘ض ؿودكر أهوثى تؼصوثػ٘ور ألهوؼف تلؼوكثى، فوإى تألًـوٌر تلصوٖ              . تلوؼص دل تلوٌظْص

    ّ ّشؼوز طٗوثرذ تل وزصذ    . تلضفوثٍ  شصووي ػٌثكض تػصزتهر لِث آظثص أكدض ّقزص أكدض هي تلوالءهر ّتل ؼثل٘ور ّتلك وثءذ هوي تإلغثظور أ

 .ػلٔ إرصتغ أًـٌر شصووي ػٌثكض تالػصزتهر قو٘ر ُثهر خثلٌؼدر للذٌر تلووصزذ تلو دلر لثغثظر ّتإلًؼثؽ

ّل٘ؼس تلفلق تلغشتب٘ر ُٖ أكعض ؿكل هي أؿكث  هؼوثػزتز تإلغثظور ّتإلًؼوثؽ هالبوور أّ ك وثءذ فوٖ يول تلظوضّ          -  66

ُٖ إلٔ إٔ ـز ّخإٔ ػضػر ٌٗدغٖ لَ أى ٗفوْ  شلوك    انبزوام ّتلوؼولر تلصٖ شْتؼَ . تألصم تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلرتلؼثبزذ فٖ 
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تلدضتهػ، ّهث إست كثى ٌٗدغٖ شؼل٘ن تلوؼتّل٘ر لْكثالز أدضٓ هعل تلْكثالز تل ثرصذ ػلٔ شٌ ٘ش خزتبل ش ْم ػلٔ تلٌ ز ّػٌوز إٔ  

 .ً ٌر ٌٗدغٖ أى ٗصن سلك

ٌُّوث  ـثؼور   . نهبزواام  ّٗؼز هؼص دل خضًثهػ تلصغشٗر تلوزصػ٘ر تلشٕ هث طت  فٖ كْصذ شؽضٗد٘ر هؼألر كدوضٓ خثلٌؼودر   -  67

 .ّشفزٗز أُزت  لَ قدل تاللصظتم خوظٗز هي تألهْت  انبزوام هلفر لص ٘٘ن آظثص ُشت 

ّخثلٌؼودر  . ؼصزتهر فٖ أًـوٌر تإلًؼوثؽ ّإػٌثلُوث تألّلْٗور، ّالػو٘وث تلغوشتء ه ثخول تلؼوول        ّهي تلوِن ش ٘٘ن تلؼٌثكض تلو-  68

أى ٗفوزر هوث إست    نهبزواام  ٌّٗدغوٖ  . للغشتء ه ثخل تلصزصٗح ٗ صوٖ ُشت إػٌثء تألّلْٗور للصوزصٗح ػلؤ هِوثصتز قثخلور للصؼوْٗق      

غشتء ه ثخل تلصزصٗح ّهوث إست كوثى قوثرصت ػلؤ إرتصذ     كثى خثػصٌثػصَ تلؼول هغ ؿضكثء آدضٗي فٖ هؽث  تلغشتء ه ثخل تلؼول ّتل

 .تلظٗثرذ فٖ تلـضكثء تلوفل٘٘ي

دلوق هـوكالز ػؼوو٘ضذ خثلٌؼودر للذٌور تلووصووزذ تلفثل٘ور لثغثظوور       تلؼ٘ثػو٘ر تلو ضّهوور ّهوي تلووضؼؿ أى شْتكوول تل ٘وْر    -  69

شؼووصوض تللووؼْخثز تلٌثؼووور ػووي هد٘ؼووثز تلووزق٘ق تلالـ وور هووث لوون شغ٘ووض  ّهووي تلوفصووول أٗوووث أى . إلًؼووثؽ ّألٕ دٌوور ه دلوورتّ

 .تلؽِثز تلوثًفر ًِؽِث تلوصدغ فٖ هؼثلؽر ُشٍ تل و٘ر

ٌّٗدغٖ تلٌِْم خثلصضش٘دثز تالخصكثصٗر تلصٖ شٌوْصز ّتلصْػوغ فِ٘وث ـصؤ     . ّتلـضتء ػلٔ تللؼ٘ز تلوفلٖ قو٘ر أػثػ٘ر-  70

 .صكثل٘ف تلوصضشدر ػلٔ سلك كد٘ضذّلْ كثًس تل

تلووصزذ لثغثظور ّتإلًؼوثؽ ه ٘وزذ     تلؼول٘رػلٔ تالػصوضتص فٖ تألًـٌر تلصٖ ٌٗ شُث فٖ إًثص  انبزوام ّقز أكدفس قزصذ -  71

 .خؼدح أّؼَ تلٌ ق ّػزم تل٘ ٘ي ّتألًض تلظهٌ٘ر اللصظتهثز تلصوْٗل

إلؤ  أى ٗووثصع تلووغي ف٘ووث ٗصؼلوق خوؼوثبل تلفوثٗور ّتلْكوْ          نهبزواام  ٌّٗدغوٖ  . ّتلوٌثكضذ قوو٘ر ُثهور للوؼوص دل   -  72

ٌّٗدغوٖ أى شكوْى هوثصػور تلووغي لوزٓ تلؼولٌثز تإلػوضتب٘ل٘ر إـوزٓ تألّلْٗوثز فوٖ           . ػو٘وث تألغشٗور  ، ّالإلًؼوثً٘ر تتلوؼثػزذ 

 .تػصضتش٘ؽ٘ر للوٌثكضذ

 انتوصياث

 ذاؾتوزقعذاؾعامذؾألغذقة

ش وْم   ذٌوي خ تلصْطٗوغ تلؼوثم لاغشٗور   ٌٗدغٖ للوكصح تل ٌضٕ هْتكلر هدثرصشَ تلضته٘ر إلٔ تالػصؼثهر ػوي   :1انتوصيت -  73

أى ٗ ووْم ػلوؤ أػووثع هووودْى ّشووزصٗؽٖ هووغ تالًصدووثٍ خؼٌثٗوور إلوؤ تلووزصّع     ذٌوويٌّٗدغووٖ للصْػووغ فووٖ شلووك تل . ػلوؤ تل ؼووثبن

 .إلرتصذتتلوؼص ثرذ هي تلوـضّػثز تلصؽضٗد٘ر ّتلوصٌلدثز خثلٌؼدر لؼالهر تلضكز ّ

 ذٌوي خ ثم لاغشٗور تلصْطٗوغ تلؼو  ٌٗدغٖ للدضًثهػ تل ٌضٕ، إست ػوفس ّالٗصَ، رصتػر د٘ثص تالػصؼثهور ػوي    :0انتوصيت -  74

ٌّٗدغوٖ  . ّكثلر أدوضٓ خصٌ ٘وش تلؼول٘ور    ق٘ثمش ْم ػلٔ تلٌ ز فٖ تلو ر تلغضخ٘ر فٖ خزتٗر تألهض ـصٔ ّلْ كثًس ُشٍ تلْػ٘لر شؼٌٖ 

 .إلرتصذ خؼٌثٗرتشفزٗز هصٌلدثز 

ٌّٗدغووٖ . ػٌ٘ووثز هووي خوو٘ي تلؼووكثى ككوول   ظووور ـثؼوور إلوؤ إؼووضتء هظٗووز هووي تلدفووْض، ٌّٗدغووٖ أى شذصووثص      :3انتوصاايت -  75

 .تالػصضت  خثلفزّر تلوٌِؽ٘ر فٖ تػصؼضتم تالػصِزت ، ّال ػ٘وث تلصضك٘ظ ػلٔ تلوؼص ٘زٗي تلفثل٘٘ي
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 ذاؾغذاءذؿؼابلذاؾعؿلذواؾغذاءذؿؼابلذاؾتدرقب

تلصوزصٗح أى شوْلٖ هظٗوزت هوي تالُصووثم لص ٘و٘ن تلٌوْتشػ        ٌٗدغٖ لودثرصتز تلغوشتء ه ثخول تلؼوول ّتلغوشتء ه ثخول       :4انتوصيت -  76

ّٗؼٌوٖ ُوشت خثلٌؼودر    . ٌْٗلر تألؼل ّإػٌثء تألّلْٗر للودثرصتز تلصٖ شصووي ػٌثكض تػصزتهر هي ؿأًِث شؼظٗظ ػودل تلؼو٘ؾ  تل

 .للغشتء ه ثخل تلصزصٗح إػٌثء تألّلْٗر للصزصٗح ػلٔ هِثصتز قثخلر للصؼْٗق

 .ٌٗدغٖ للوكصح تل ٌضٕ تلٌظض فٖ إػٌثء تألّلْٗر لغضع أؿؽثص تلظٗصْى فٖ إًثص تلغشتء ه ثخل تلؼول :5انتوصيت -  77

 .ٌٗدغٖ للوكصح تل ٌضٕ أؼضتء ففْف ػـْتب٘ر ّش ٘٘وثز للؼول تلوٌؽظ فٖ إًثص تلغشتء ه ثخل تلؼول :6انتوصيت -  78

ٌٗدغٖ للوكصح تل ٌضٕ أى ٌٗظض فٖ تلؼول هوغ ػوزر أكدوض ّأكعوض شٌْػوث هوي تلـوضكثء فوٖ هؽوث  هدوثرصتز            :7انتوصيت -  79

خلو ر أػثػو٘ر ػلؤ هوزٓ      تلؽِوثز تلوصؼثًّور تلـوضٗكر   تًص وثء  أى ٗضشكوظ  ٌّٗدغوٖ  . تلغشتء ه ثخل تلؼول ّتلغشتء ه ثخول تلصوزصٗح  

. ّرػن تلدضتهػ تلوؼظطذ لؼدل تلؼو٘ؾ خوزال هوي أى ٗضشكوظ ػلؤ تػوصِزت  تلؼوكثى تلووؼ ثء         تالُصوثم ّتل زصذ فٖ هؽث  شفزٗز

ٌّٗدغٖ إػٌثء تألّلْٗر للوٌظوثز غ٘ض تلفكْه٘ر تلوفل٘ر، أّ تلوٌظوثز غ٘ض تلفكْه٘ر تلزّل٘ر تلوؼوصؼزذ ّتل وثرصذ فوٖ هؽوث      

 .غ قزصشَ تإلرتصٗر ػلٔ تلٌفْ تلوالبن٘إلٔ شْػ  انبزوامّلِشت تلغضم ػ٘فصثغ . تلؼول هغ تلوٌظوثز غ٘ض تلفكْه٘ر تلوفل٘ر

 ذاؾتغذقةذاملدردقة

ال ٌٗدغٖ تلصْػغ فٖ تلوـضّع تلصؽضٗدٖ تلفثلٖ إلٔ أى شكصول تلوـوثّصذ تلو صضـور ػوي تلصغشٗور تلوزصػو٘ر       :8انتوصيت -  80

 .هي ش ضٗض تلص ٘٘ن ػٌثكض هِور لزصتػر ػي تٙظثصّشضر فٖ تلولفق ألف . ّشؼز دٌر تلدفْض تلوـصضكر ػي تٙظثص

 ذاملؤددقةاؾتغذقةذ

ٌٗدغٖ هْتكلر تلصغشٗر تلوزصػ٘ر ّف ث لالشؽثُثز تلفثل٘ر، ّلكي ٌٗدغوٖ تلٌظوض إلِ٘وث كصوزخ٘ض هتقوس إلؤ أى        :9انتوصيت -  81

 .خوؼتّل٘ثشِث تػصةٌث  تالهٌالعتل لؼٌٌ٘٘ر هي شصوكي تلؼلٌر 

 ذاؾشراءذواؾؾوجدتقات

ٔ  ٌٗدغٖ للوكصح تل ٌضٕ أى ٗصْػغ فٖ هـصضٗثز تلدٌْر تلغشتب٘ر ػلٔ تلوؼصْٓ تلوفلٖ :12انتوصيت -  82 ػٌوزهث شضش وغ    ـصو

. ٘وس فوٖ ػول٘وثز تلصؼول٘ن    تألػؼثص ألى هي ؿأى ُشت رػن تالقصلثر تلوفلٖ ّشفؼو٘ي تلك وثءذ ّتل ؼثل٘ور ّتلوضًّور ّـؼوي تلصْق     

هووزفْػثز تلصكل وور تلو دْلوور خثلٌؼوودر للـووضتء تلوفلووٖ هووغ هضتػووثذ  خـووأىٌّٗدغووٖ للوكصووح تل ٌووضٕ أى ٗوووغ دًٌْووث شْؼِ٘٘وور 

 .تل ْتبز تألدضٓ

كوثل٘ف تلوٌلْخور، ّٗفوزر    ٌٗدغٖ للوكصح تل ٌضٕ، ػٌز تلٌظض فٖ تلوـصضٗثز تلوفل٘ور، أى ٗفلول ؼو٘وغ تلص    :11انتوصيت -  83

 .تألًضت  تلصٖ ش ٘ز هي شلك تلودثرصتز ّآظثصُث ػلٔ تالقصلثر تلوفلٖ

ٌٗدغٖ للوكصح تل ٌضٕ أى ٗزصع فؼثل٘ر ّآظثص ؿضتء تلظٗس تلٌدوثشٖ ػلؤ تلوؼوصْٓ تلوفلوٖ خووث فوٖ سلوك         :10انتوصيت -  84

 .هفل٘ثد٘ثص تػص٘ضتر تلدشّص تلظٗص٘ر لٌفٌِث 

ٌٗدغٖ للوكصح تل ٌضٕ أى ٗزصع د٘ثص ؿضتء طٗس تلظٗصْى ػلٔ تلوؼصْٓ تلوفلٖ ػْتء خلو ر هٌصظوور    :13انتوصيت -  85

 .أّ هي ـ٘ي إلٔ آدض؛ ّأى ٗكلف خإؼضتء رصتػر ػي آظثص شلك تلودثرصذ إست خزت أى تلزصتػر هؽزٗر

إًـووثء ًظووثم إلكصضًّووٖ آهووي ّٗفووول خثل٘ووز لفؼووثج تلصؼوولن ّتلصؼوول٘ن لكووٖ ٗؼووصذزم فووٖ       نهبزوااام ٌٗدغووٖ  :14انتوصاايت -  86

 .تلوؼصْرػثز ّغ٘ض سلك هي ً ثى تلصؼل٘ن
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َ  نهبزوام ٌٗدغٖ  :15انتوصيت -  87 غ٘وض تٙهوي خوثل ضج     أى ٌٗظض فٖ ً ل تلوؼصْرع تلْػ٘ي فٖ قٌثع غظذ خؼ٘زت ػي هْقؼو

هي تلفزّر، ًّ ل تلوؼصْرع تلْػ٘ي تلذثف خثلو ر تلغضخ٘ور إلؤ رتدلِوث خغ٘ور شفؼو٘ي شكولور هذظًّوثز تلٌوْتصئ تلصوٖ فوٖ           

 .تلؽِثز تلوصؼثًّر تلـضٗكرـْطذ 

 ذاؾتؿوقل

أكدوض تػوصؽثخر ألطهوثز تلصوْٗول     ػون هوثلٖ هضـلوٖ    تلالطهور لصوْف٘ض ر   إًـوثء تل وزصذ   انبزواام  ٌٗدغٖ لو وض   :16انتوصيت -  88

 .تلوتقصر

 ذاملـاصرة

، خثلصؼووثّى هووغ ّكوثالز أدووضٓ خووثألهن تلوصفوزذ، لووزٓ هٌؼووق   زػْذٗوووثصع تلو للوكصوح تل ٌووضٕ أى  ٌٗدغووٖ  :17انتوصايت  -  89

تلؼووثؾ للـوثـٌثز تل لؼوٌٌ٘٘ر خثلدوزء فوٖ      ( 1: أّ تلؼلٌثز تإلػضتب٘ل٘ر تألدوضٓ هوي أؼول   /تألًـٌر تلفكْه٘ر فٖ تألصتهٖ ّ

شٌوثّ   ( 3 شضك٘وح أهوْتء للؼووثؾ خثلفضكور خؼوز ـلوْ  تلظوالم؛       ( 2 تلـوفٌر؛  ّكوْ  فوْص   أخوْ ػوثلن  كوضم  هؼدض تلصفو٘ل ػٌز 

 .خ٘ثًثز تلـفٌثز خٌضٗ ر هٌِ٘ر هؼصض  خِث

ٕ   ، خثلصؼثّى هغ ّكثالللوكصح تل ٌضٌٕٗدغٖ  :18انتوصيت -  90 رّصت ق٘ثرٗوث فوٖ ؿوضؾ     ز أدضٓ فٖ تألهون تلوصفوزذ، أى ٗوتر

ّٗكوْى  . ٘رًؼوثً تإلإهوضتصُث خوؼوتّل٘ثشِث   ػلؤ فؼثل٘ور تلؼول٘وثز تإلًؼوثً٘ر، ّهوزٓ       تلو ضّهور تٙظثص تلؼول٘ر لل ْ٘ر تلؼ٘ثػ٘ر 

 .تلِز  ُْ شؼزٗل تل ْ٘ر ًظضٗث ّػول٘ث ػلٔ تلؼْتء

ٕ  ٌٗدغٖ  :19انتوصيت -  91 هوي أؼول    تلوزػْذ ، خثلصؼوثّى هوغ ّكوثالز أدوضٓ فوٖ تألهون تلوصفوزذ، أى ٗووثصع         للوكصوح تل ٌوض

أى ٗضكظ ؼِْرٍ ػلٔ صفغ تل ْ٘ر ػوي تلـوفي تلصؽوثصٕ     نهبزوام ّخل ر دثكر ٌٗدغٖ . تلصذ ٘ف هي آظثص تإلغالق ّتلفلثص

 .إػثرذ فصؿ هؼثخض قٌثع غظذػلٔ ألغشٗر هفزرذ ّ

 ذاؾتخطقطذواؾرصدذواؾتؼققم

تألصم ٘وور للذٌوور تلووصووزذ تلو دلوور لثغثظوور ّتإلًؼووثؽ هووغ ػوو٘ثق    ٌٗدغووٖ شفؼوو٘ي هْتءهوور تألًووض تلوٌٌ   :02انتوصاايت -  92

ٌّٗدغٖ . ّتألُزت  تلوٌـْرذ، ٌّٗدغٖ أى شصووي هتؿضتز ستز كلر ّقثخلر لل ٘ثع ـ٘عوث كثى سلك هوكٌث تل لؼٌٌ٘٘ر تلوفصلر

 . نهبزوام ٘ر لاًض تلوٌٌ ٘ر أى شؼصٌز ػلٔ ًفْ صتػخ إلٔ ـ ثبق تلؼول٘ر ّأى شصلل خْهْؾ خثألُزت  تالػصضتش٘ؽ

 .تألًض تلوٌٌ ٘ر ّئهؼس فٖ تلصٖوتؿضتز تلٌٗدغٖ أى شؼصٌز إؼضتءتز تلضكز ّتلص ٘٘ن إلٔ  :01انتوصيت -  93

 .ٌٗدغٖ شفؼ٘ي شزصٗح تلوؼثػز تلو٘زتًٖ للضكز، ّخذثكر فٖ هؽث  تلص ٘٘ن تلك٘ ٖ :00انتوصيت -  94

 . ّػول هْي ٖ تلضكز ّتلص ٘٘ن ػلٔ ًفْ أّظق انبزام ٌٗدغٖ إرهثغ ػول هْي ٖ  :03انتوصيت -  95

فوٖ  تلوؼٌ٘و٘ي  ػلؤ   انبزواام  لص ضٗوض ش ٘و٘ن    ٔتألّلو  ؼوْرذ ّلٖ للؽْرذ شْطٗوغ تلو ٌٗدغٖ خؼز إؼضتء ففق أ :04انتوصيت -  96

هي قدول  ٌّٗدغٖ تػصذالف هؼلْهثز تل ضٗق . هدكضفٖ ّقس هصظتهي ّ ِنّإخزتء شؼل٘ ثش ِنش زٗن هزدالش ِنـصٔ ٗوكٌ انبزوام 

 .فٖ ًِثٗر ػول٘ر تلص ٘٘ن أّ خثل ضج هي ًِثٗصِثهكصح تلص ٘٘ن 
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