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  :املمخص التهفّرٓأَاًل: 

اٯحةةةةةار ا٫قتؾةةةةةاد١ٜ ٚا٫رتُاعٝةةةةة١ ةٓاٚيةةةةةث ٖةةةةةذٙ ايكقةةةةة١ٝ 

د ٜة شا١، ٚقةد متَّ إداٜة١ّٗ ااعةار٠ أن أْة٘ قةد ة     املًُهة يًتخؾٝؿ يف 

ا٫ٖتُةةةاّ وٛفةةةٛص ايتخؾةةةٝؿ ٚايغةةةزان١ إةةةني ايكّٓةةةاص ايعةةةاّ       

ةتًّٓئةة٘ َغةةارٜا ايئٓٝةة١    ايةةدٍٚمل ملةةا ئةةٌ ايعدٜةةد َةةٔ   ٚاـةةاـ َةةٔ ق  

ا يف اـةدَاج َةٔ اصةتخُاراج نةئري٠، يف فة٤ٛ      ا٭صاص١ٝ ٚايتٛصُّ

ْٝةةاج اؿهَٛٝةة١ ايعةةدد املتشاٜةةد َةةٔ ايضةةهإ، ٚعةةدّ قةةدر٠ املٝشا

صزـ ايدٍٚ ع٢ً  ٖذاقاف أن ع٢ً ةٛفري ايتٌُٜٛ اي٬سّ يذيو. ُٜ

ة١ُٝٓ دٚر ايكّٓاص اـاـ يف ايٓاةس احملًةٞ اااةايٞ، ٚا٫صةت اد٠    

نُةا إٔ  َٔ قدراة٘ ع٢ً ةةٛفري املٓةتس ظةٛد٠ أعًة٢ ٚإتهً ة١ أقةٌ.       

ًَةا  ايتخؾةٝؿ  َٛفةٛص  أٚيةث  قةد  ايضةعٛد١ٜ  ايعزإٝة١  املًُه١  اٖتُا

 صٝةةد ملامل٬ٝدٜةة١ ايتضةةعٝٓٝاج يف إةة٘ ا٫ٖتُةةاّ إةةدأ صٝةةد، َئهةةًزا

أٖداف ايتخؾةٝؿ يف  ٖة 2222د قزار فًط ايٛسرا٤ يف عاّ صدَّ

د ع٢ً سٜةاد٠ دٚر ايكّٓةاص اـةاـ َةٔ خ٬ية٘. ٚف ةٞ       ٚأنَّ ،املًُه١

عةةدج قا٥ُةة١  ؽةةدرج أصةةرتاةٝز١ٝ ايتخؾةةٝؿ، ٚإّٔ   ٖةةة2220عةةاّ 

 أصةةعار يف ٔايتضضُّةة َٚةةا إعةةدد َةةٔ ايكّٓاعةةاج امل٪ًٖةة١ يًتخؾةةٝؿ. 

ّ  ةئاطأ، 2220ّ عاّ َٔ إد٤ًا ايٓ ط إايتخؾةٝؿ أن إٔ   ا٫ٖتُةا

 ايتخؾةةٝؿ  إزْةةاَس  أةةة٢  فكةةد  ،م2202ؽةةدرج ر٩ٜةة١ املًُهةة١   

ا َةةٔ إةةزاَس ؼكٝةةل ايز٩ٜةة١ ا٫حةةر عغةةز، ٚؽةةدرج ٚحٝكةة١       ٚاصةةًد

عًةة٢ أْغةةا٤   ٖةةة2202ايربْةةاَس، ٚٚافةةل فًةةط ايةةٛسرا٤ يف عةةاّ     

غزض متهني ٚصٛنُة١  "املزنش ايٛطر يًتخؾٝؿ" ٚةٓظُٝ٘، إ

َٚٓٗةا   ،عًُٝاج ايتخؾٝؿ، ٚؽدر عٔ املزنش عةدد َةٔ ايٛحةا٥ل   

ُٜةة     ِ نافةة١ َزاصةةٌ َغةةارٜا   ٓظِّ"ديٝةةٌ َغةةارٜا ايتخؾةةٝؿ" ايةةذٟ 
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إزْةةةةةاَس ايتخؾةةةةةٝؿ، ٚاملئةةةةةادراج املتعًكةةةةة١ إا٭ْغةةةةة١ّٓ املةةةةةزاد      

 .ا٫إتهار يًتخؾٝؿ٧ َزنش ْغ ؽؾٝؾٗا. نُا إّٔ

٢ ؽؾةةٝؿ ا٭ْغةة١ّٓ  د اٯحةةار ا٫قتؾةةاد١ٜ املرتةئةة١ عًةة  ةتعةةدَّٚ

ز عٓٗةةةةةا نأٖةةةةةداف يعًُٝةةةةةاج عئَّةةةةةٚايكّٓاعةةةةةاج ا٫قتؾةةةةةاد١ٜ، ُٜٚ

يف أطةةار : أْةة٘ اٯحةةار أإةةزس ٖةةذٙ ٢ ؼكٝكٗةةا. َٚةةٔزر ةةايتخؾةةٝؿ ُٜ

ممةةا ٜعةةر  ملايتخؾةةٝؿ نهةةٔ أْتةةاش اـدَةة١ أٚ ايضةةًع١ إه ةةا٠٤ 

أْتارٗةةةا إتهً ةةة١ أقةةةٌ ٚظةةةٛد٠ أعًةةة٢ َةةةا صةةةزع١ ٚقةةةدر٠ عًةةة٢         

ّ يف ايتُٓٝة١  منةٛ ايضةهإ ٚايتكةدُّ    ا٫صتزاإ١ يًًّٓا املتشاٜد ْتٝز١

ايكّٓاص اـاـ ٚسٜاد٠ َضةاُٖت٘ يف   أفاف١ّٗ أن ةعشٜش دٚرايغا١ًَ. 

  ٞ ٚايتعزٝةةةٌ إتّٓةةةٜٛز ايئٓٝةةة١ ا٭صاصةةة١ٝ     ،ايٓةةةاةس احملًةةةٞ اااةةةاي

رذب ا٫صتخُاراج احملًٝة١ ٚا٭رٓئٝة١ ٚةٛصةٝا    ٚنذيو ٚااْتار١ٝ. 

 ٚ ةٛ ٝةةةا قاعةةةد٠ املًهٝةةة١ يًُضةةةتخُزٜٔ َةةةٔ ا٭فةةةزاد ٚامل٪صضةةةاج 

فةؤٕ   ايتخؾةٝؿ،  ٚحٝكة١ إزْةاَس  ٚيف فة٤ٛ َةا رنزةة٘     َدخزاةِٗ.

 ايٓةةاةس يف املضةةا١ُٖ م2222عًةةٍٛ عةةاّ املضةةتٗد ف َةةٔ ايربْةةاَس  

اصةتضداذ ٚ ةا٥ا   رٜاٍ، َا  ًَٝار 22- 20 إة اااايٞ احملًٞ

  22222- 22222 َةةةا إةةةةني ؾةةة١  ردٜةةةد٠ يف ا٭ْغةةة١ّٓ املخؾَّ  

١ ٝ ٚ. 

املرتةئة١ عًة٢ ايتخؾةٝؿ،    ١ ُاعٝة رتاٯحةار ا٫ أَا فُٝا ٜتعًل إ

خةار  خار َٛفٛص ايتخؾٝؿ ُٜعٓدَا ُٜفخ١ُ ةئأُٜ يف ٚرٗاج ايٓظزمل ف

ز اـدَةةة١ أٚ ايضةةةًع١ ٚرٛدةٗةةةا، ٚةهً ةةة١  َةةةد٣ ةةةةأحريٙ عًةةة٢ ةةةةٛف  

ٔ كتًةا ف٦ةاج ايتُةةا   اؿؾةٍٛ عًٝٗةا ٚأصةعارٖا، َٚةد٣ مته ة     

 ُٜخةةار َةةد٣ َةةٔ اؿؾةةٍٛ عًٝٗةةا إأصةةعار َٓافضةة١ َٚٓاصةةئ١. نُةةا      

ٙ عًةةة٢ ايعةةةاًَني يف ٖةةةذا ايٓغةةةاه عٓةةةد اْتكايةةة٘ َةةةٔ َةةة٬ى    ةةةةأحري
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    ُّ عةةددِٖ أٚ ةتٓةةاقؿ   اؿهَٛةة١ أن ايكّٓةةاص اـةةاـمل ٖةةٌ صةةٝك

ِ أرةٛرِٖ َٚشاٜةاِٖ أٚ ٜشٜةد عةةددِٖ ٚةتضضَّة     َّ   ،ٔ أْتةارٝتٗ َٚةٔ ح ةة

ةتشاٜةةةد أرةةةٛرِٖ َٚشاٜةةةاِٖ. ٚنةةة٬ ٖةةةذٜٔ ا٭حةةةزٜٔ قةةةٌ خةةة٬ف 

 َ ا٭نخةز ن ةا٠٤   ٔ ٜز٣ إٔ قٝاّ ايكّٓةاص اـةاـ   ٚارتٗادمل فٗٓاى 

ٔ رةةةٛد٠ املٓةةةتس ٜٚتٝضةةة٘ إأصةةةعار أقةةةٌ، ٚإٔ     ضضّْةةةإٗةةةذا ايٓغةةةاه ُٜ 

ٚإايتايٞ سٜاد٠ ايتٛ ٝةا   ،سٜاد٠ ايًّٓاَٛانئ١ اصتزاإت٘ أصزص يف 

 َ ًَا ٚىغة٢ إٔ     يٮٜدٟ ايٛط١ٝٓ ايعا١ًَ. ٖٚٓاى  ٔ ٖةٛ أنخةز ةغةا٩

 ،ا ػةاٙ ايعُاية١ ٚأرٛرٖةا َٚشاٜاٖةا    ٜهٕٛ ةأحري ايتخؾةٝؿ صةًئِّ  

ٔ َةةٔ اؿؾةةٍٛ عًةة٢ قةةد ٫ ةةةتُهَّ قًًٝةة١ ايةةدخ٦ٌةةاج ٚإٔ إعةةا اي 

ؾ١ يف صاٍ ارة ةا صةعزٖا، نُةا ٜغةري أن ريةو      اـدَاج املخؾَّ

 ،َٓٗا َا قاّ إ٘ املزنش ايٛطر يًتخؾٝؿ ،إعا ا٫صت٬ّٓعاج

ؽؾةةٝؿ إعةةا  أنادنٝةة١ عةةَٔٚٓٗةةا اصةةت٬ّٓص قاَةةث إةة٘ دراصةة١ 

 أْغ١ّٓ اـّٓٛه اؾ١ٜٛ ايضعٛد١ٜ.  

ّ ع٢ً أٟ اػاٙ ةتخذٙ ٖةذٙ اٯحةار   نهٔ اؿهِ إاؾش ٫ٚ 

. ٖٚةذا اـة٬ف ٜتًّٓةا إٔ ةكةّٛ     ٠دٕٚ دراص١ نٌ ْغاه عًة٢ صةد  

اؿهَٛةة١ عٓةةةد دراصةة١ ا٭ْغةةة١ّٓ احملتُةةٌ ؽؾٝؾةةةٗا، ٚإٗةةةدف    

ة ادٟ أٟ آحار صًئ١ٝ، إتضدٜد َئاد٨ ةٛر١ٝٗٝ ةقةُٔ إٔ ٜٓةتس عةٔ    

ا٭دا٤ ضةةةٔ ايتخؾةةةٝؿ َٓ عةةة١ صكٝكٝةةة١ يف ؽ ةةةٝا ايتهً ةةة١ ٚصُ 

 .  ٓنياملٛاط ٚةغغٌٝ

فُٝةا  ا٫ْتٗا٤ أيٝٗا صٍٛ ايكقة١ٝ   َٚٔ أإزس ايتٛؽٝاج اييت متَّ

ٚاهلٝهًٝةةةة١ يقةةةةئط ٚؼ ٝةةةةش إةةةةزاَس    ١ايتٓظُٝٝةةةة ٜتعًةةةةل إاٯحةةةةار 

أهاإٝةةة١ يًزفةةةا َةةةٔ ن ةةةا٠٤  أنخةةةزرصةةةِ صٝاصةةةاج : ايتخؾةةةٝؿ

 اْتكايٝةة١ٕ ةهةةٕٛ عًُٝةة١ ايتخؾةةٝؿ ٚفةةل فةةرتاج   أٚ ايتخؾةةٝؿ،
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ِّةة ؽةةدّ رٚا ايكّٓةةاص املخؾَّةة   ٜخئةةث لاصةة٘ صةةاٍ     ا أن إٔؿ َزصً

اٯحةةةةار ٚفُٝةةةةا ٜتعًةةةةل إ ا٫ْتكةةةةاٍ ايٓٗةةةةا٥ٞ أن قّٓتةةةة٘ ا٭خةةةةري٠.    

ايضةةعٞ مةةٛ ةةةأَني ايه ةةا٠٤ ، فكةةد متَّ ايتأنٝةةد عًةة٢ ا٫قتؾةةاد١ٜ

ٕ ٜهةةٕٛ  ، ٚأااْتارٝةة١، إٓٛعٝةة١ ةزةكةةٞ أن َغةةارٜا ايتخؾةةٝؿ    

ُٖٝةةةة١ نةةةةرب٣ يف ةكٜٛةةةة١ دٚر ايكّٓةةةةاص اـةةةةاـ يف    أيًتخؾةةةةٝؿ 

ٚافةظ ٚداعةِ    ٕ ٜهٕٛ ٖٓاى َةزدٚد  ، فقّٗا عٔ أ١ُٖٝ أا٫قتؾاد

اٯحةار  أَا فُٝا ٜةزةئط إ  مٛ ؼضني ايٛفا املايٞ يف ايكّٓاص ايعاّ.

ٜضةةِٗ ايتخؾةةٝؿ مةةٛ َهاصةةا    فخُةة١ فةةزٚر٠ ٭ٕ   ا٫رتُاعٝةة١

ُٖٗةةا أ٫ ٜهةةٕٛ ايتخؾةةٝؿ صةةئًئا ر٥ًٝضةةا يف فكةةدإ   أارتُاعٝةة١، 

ايعةةةةاًَني اؿةةةةايٝني يف ايكّٓاعةةةةاج ايةةةةيت رةةةةز٣ ؽؾٝؾةةةةٗا َةةةةٔ  

ٔ عًةة٢ إةةذٍ  ٕ ٜعُةةٌ ايكّٓةةاص اـةةاـ  ظاْةةا أ ٚ ةةا٥ ِٗ.  املشٜةةد َةة

ا تأصةةٝط ٚة عٝةةٌ أداراج املضةة٪ٚي١ٝ ا٫رتُاعٝةة١، فةةُاًْ    اؾٗةةٛد ي

 يتكدِٜ ايدعِ ايتُعٞ.  

 

 ًٝا  ايعٛاٌَ امل ضز٠ ي٬ػاٙ مٛ ايتخؾٝؿ: :حاْ

ساد ا٫ٖتُةةاّ وٛفةةٛص ايتخؾةةٝؿ ٚايغةةزان١ إةةني ايكّٓةةاص     

ةتًّٓئ٘ َغةارٜا ايئٓٝة١    مل ملاايدٍٚئٌ ايعدٜد َٔ ايعاّ ٚاـاـ َٔ ق 

ا يف اـةدَاج َةٔ اصةتخُاراج نةئري٠، يف فة٤ٛ      ا٭صاص١ٝ ٚايتٛصُّ

ايعةةدد املتشاٜةةد َةةٔ ايضةةهإ، ٚعةةدّ قةةدر٠ املٝشاْٝةةاج اؿهَٛٝةة١  

صزـ ايدٍٚ ع٢ً  ٖذاقاف أن ع٢ً ةٛفري ايتٌُٜٛ اي٬سّ يذيو. ُٜ

اد٠ ة١ُٝٓ دٚر ايكّٓاص اـاـ يف ايٓاةس احملًةٞ اااةايٞ، ٚا٫صةت    

 َٔ قدراة٘ ع٢ً ةٛفري املٓتس ظٛد٠ أع٢ً ٚإتهً ١ أقٌ. 
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 ايتخؾةةٝؿ َٛفةةٛص ايضةةعٛد١ٜ ايعزإٝةة١ املًُهةة١ أٚيةةث ٚقةةد

ًَا ّ  إةدأ  صٝد، َئهًزا اٖتُا ٘  ا٫ٖتُةا مل امل٬ٝدٜة١  ايتضةعٝٓٝاج  يف إة

أٖةةةةداف  ٖةةةةة2222د قةةةةزار فًةةةةط ايةةةةٛسرا٤ يف عةةةةاّ  فكةةةةد صةةةةدَّ

ّٓةةاص اـةةاـ ٚأنةةد عًةة٢ سٜةةاد٠ دٚر ايك ،ايتخؾةةٝؿ يف املًُهةة١

ؽةدرج أصةرتاةٝز١ٝ ايتخؾةٝؿ،     ٖةة 2220َٔ خ٬ية٘. ٚف ةٞ عةاّ    

َّٚإّٔ  ١ً يًتخؾٝؿ.عدج قا١ُ٥ إعدد َٔ ايكّٓاعاج امل٪

ٔ  إد٤ًا ايٓ ط أصعار يف ايتضضُّٔ َٚا ّ  َة  ةئاطةأ ، 2220ّ عةا

 فكةد  ،2202إايتخؾٝؿ أن إٔ ؽدرج ر٩ٜة١ املًُهة١    ا٫ٖتُاّ

ل ايز٩ٜةة١ ا٫حةةر  ا َةةٔ إةةزاَس ؼكٝةة ٝؿ ٚاصةةًدايتخؾةة إزْةةاَس أةةة٢

عغةةز، ٚؽةةدرج ٚحٝكةة١ ايربْةةاَس، ٚٚافةةل فًةةط ايةةٛسرا٤ يف عةةاّ     

عًةة٢ أْغةةا٤ "املزنةةش ايةةٛطر يًتخؾةةٝؿ" ٚةٓظُٝةة٘،       ٖةةة2202

إغةةةزض متهةةةني ٚصٛنُةةة١ عًُٝةةةاج ايتخؾةةةٝؿ، ٚؽةةةدر عةةةٔ      

َٚٓٗا "ديٝةٌ َغةارٜا ايتخؾةٝؿ" ايةذٟ      ،املزنش عدد َٔ ايٛحا٥ل

ٝ  ٓظُِّٜةةة ؿ، ٚاملئةةةادراج ِ نافةةة١ َزاصةةةٌ َغةةةارٜا إزْةةةاَس ايتخؾةةة

ا٫إتهةار  ٧ َزنةش  ْغ املتعًك١ إا٭ْغ١ّٓ املزاد ؽؾٝؾٗا. نُا إّٔ

 .يًتخؾٝؿ

ٜؾةةةعا ةٓةةةاٍٚ اٯحةةةار ا٫قتؾةةةاد١ٜ ٚا٫رتُاعٝةةة١    ٚيف ايٛاقةةةا 

ؾة١مل فاٯحةار   يًتخؾٝؿ دٕٚ ؼدٜد ا٭ْغ١ّٓ أٚ ايكّٓاعةاج املخؾَّ 

َٚةةٔ ْغةةاه أن ْغةةاه،    ،ٚايٓتةةا٥س ؽتًةةا َةةٔ قّٓةةاص أن قّٓةةاص    

اج ااْتارٝة١ غةري ؽؾةٝؿ قّٓةاص اـةدَاج،      فتخؾٝؿ ايكّٓاعة 

ٚخةةةدَاج ايتعًةةةِٝ ٚايؾةةةض١ غةةةري اـةةةدَاج ايئًدٜةةة١ أٚ خةةةدَاج       

ٜئكةةةة٢ ةٓةةةةاٍٚ آحةةةةار  ،املةةةةٛا٧ْ، عًةةةة٢ صةةةةئٌٝ املخةةةةاٍ. ٚإةةةةدٕٚ ريةةةةو 

 ايتخؾٝؿ فُّٗا ٜربس امل٬َظ ٚايضُاج ايعا١َ املغرتن١.  
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ٜشٜد سخِ ايتخؾٝؿ َٔ اؿهَٛةاج يف فةرتاج   ٚايٛاقا أْ٘ 

تؾةادٟ أٚ عٓةد ٚرةٛد فزةٛاج اْهُاعة١ٝ يف ااْتةاش       ايزنٛد ا٫ق

أ٫ ٚأْةة٘ َةةٔ امل٬صةةمل إٔ املًُهةة١ ةضةةري غّٓةةٛاج َتأْٝةة١ مةةٛ   -

إةةزاَس ايتخؾةةٝؿمل ٖٚةةذا َ٪عةةز عًةة٢ إٔ اهلةةدف ا٭صاصةةٞ يةةٝط     

ٚأمنةةةا رفةةةا ايه ةةةا٠٤    ،عئةةةا٤ املايٝةةة١ إغةةةهٌ َٓ ةةةزد  ؽ ٝةةةا ا٭

ٛ ٚةغةةزٝا ايكّٓةةاص اـةةاـ عًةة٢ ايُٓةة ،ااْتارٝةة١ ٚةٜٓٛةةا ا٫قتؾةةاد

ٚاملغةارن١ يف ةكةدِٜ خةدَاج يًُزتُةا عةرب ايكّٓةاص ا٫صةةتخُارٟمل       

 َّ ُّ ٚيةةذا فةةؤٕ أ  ٔٚيةة ،ٍ مةةٛ ايتخؾةةٝؿ صةةتدعُ٘ اؿهَٛةة١  ؼةة

ٚةقةُٔ عةدّ    ،ٌ أدار٠ كاطز عّْٚأمنا صُت ،ةزفا ٜدٖا ا٫قتؾاد١ٜ

 ،منةةط اصتهةةار غةةري ةٓافضةةٞ أٚ فغةةٌ يف ايتضةةعري ٤ٛٚرةةٛد أٚ ْغةة

صةعار ايعاملٝة١ ٚةهةاف٪    أطةار ا٭ ٚصتكئٌ إؾد١َ ايتضعري ا٭ٚن يف 

 ايك٠ٛ ايغزا١ٝ٥ إني املًُه١ ٚايدٍٚ املغاإ١ٗ. 

ايكّٓةةاص اـةةاـ ٫ ةةةشاٍ قدراةةة٘  ايعًُٝةة١، فةةؤٕ َةةٔ ايٓاصٝةة١ ٚ

 صةٓضتاش  فؤْٓةا ٚيذا  ملَٗا اؿه١َٛكدّْأقٌ َٔ صزِ ا٭عُاٍ اييت ُة

ُّ  .ايتخؾٝؿ ايهاٌَ اػاٍٙ ايهاٌَ يف أن ٚقث طٌٜٛ يًتض

٫ْتكةةةةةاٍ َةةةةةٔ منةةةةةٛرش اـدَةةةةة١    أن إٔ اٚػةةةةةدر ااعةةةةةار٠  

   ُّ  ،ٍاؿهَٛٝةة١ ايعاَةة١ أن ا٫صةةتخُار١ٜ ٜتًّٓةةا ٚرةةٛد ٚصةةٝط ؼةة

 ٚٚصةةةٝط ايتضةةةٍٛ َخةةةٌ منةةةٛرش ايغةةةزناج املًُٛنةةة١ يًضهَٛةةة١   

(SOE) state owned enterpriss،  ٌَٚةةةٔ خ٬هلةةةا صةةةٝتِ ْكةةة

ًَهٝاج ةًو ايغةزناج أن املضةتخُزٜٔ عةرب ا٭صةٛام املايٝة١ َةا       

  اؿهَٛةةة١ عؾةةة١ َضةةةّٝٓز٠ َةةةٔ أصةةةِٗ ةًةةةو   اصةةةتُزار اصت ةةةا

ةئةةةاص اؿهَٛةةة١ هلةةةذا  ا اصتُايٝةةة١ايغةةةزناجمل ٚنهٓٓةةةا أررةةةاص  

يعدّ قدر٠ ايكّٓاص اـاـ احملًةٞ   ملايُٓٛرش إهخاف١ يً رت٠ ايكاد١َ
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ٚا٭َةةز ايخةةاْٞ إٔ املضةةتخُز  .عًةة٢ ايةةدخٍٛ إهخافةة١ يف ايتخؾةةٝؿ

غةةزا٤ َةةٔ ٌ اي قّْةةٚأؽةةئظ ُٜ ٠،ٌ املغةةارٜا املئاعةةز قّْةةا٭رةةٓال ٫ ُٜ

 ا٭صٛام املاي١ٝ. 

َةٔ أاةا٤ ايغةزناج ايةيت طزصتٗةا اؿهَٛة١        ٚمث١ّٔ عةدد    

ٚيف  ،ي٬نتتةةاب نُٓةةٛرش رٝةةد يًتخؾةةٝؿ عةةرب ا٭صةةٛام املايٝةة١  

صةاإو ٚا٫ةؾةا٫ج ٚايتعاْٚٝة١ ٚنٝةإ ايضةعٛد١ٜ َٚعةادٕ        َكدَتٗا

 رف١ٝ ٚايتُٜٛٔ ايتاإا يًخّٓٛه ايضعٛد١ٜ.  ٚإرتٚراإغ ٚاـدَاج ا٭

َّٚقد  ْث عرب ايضٓني ايك١ًًٝ املاف١ٝ يف املًُهة١ خةرب٠ ٫   ةه

 أصةةِٗ َةةٔ ٪02إةةأظ إٗةةا يف فةةاٍ ايتخؾةةٝؿ عٓةةدَا مت  إٝةةا    

ٔ  ٪02ٚ صةةاإو،  ِ  َةة إعةةد ؼًٜٛةةٗا أن    ا٫ةؾةةا٫ج  عةةزن١  أصةةٗ

عزن١. ٚنتاس ؽؾٝؿ اـّٓٛه ايضعٛد١ٜ وةزٚرٙ إعةد٠ َزاصةٌ    

مت  ،خ٬هلةا ةكضةِٝ اـّٓةٛه أن ْغةاطاج أٚ َٚزانةش رإةظ       ٣رز

إٔ ا٭صًٛب املتئا يف  وصد٠، ٫ٚ عؽؾٝؿ نٌ رش٤ َٓٗا ع٢ً 

ؽؾةةةٝؿ أرةةةشا٤ اـّٓةةةٛه نةةةإ ممٝةةةًشا َةةةٔ ْاصٝةةة١ ايغةةة اف١ٝ    

 ٚاملٓافضةةة١ ايعاديةةة١. نُةةةا إٔ ؽؾةةةٝؿ َّٓةةةار املدٜٓةةة١ املٓةةةٛر٠ متَّ   

ٌ  ،إأصًٛب ممٝش ٖٛ أصًٛب  ايئٓا٤ . نُةا  ْكةٌ املًهٝة١    ،ايتغةغٝ

 وئةدأ املافةٞ ةةتِ    ناْث أدار٠ أعُاٍ ايتخؾٝؿ يف املًُهة١ يف 

فكةةةد ناْةةةث اـّٓةةةٛه ايضةةةعٛد١ٜ     ،ؿ ْ ضةةةو إٓ ضةةةو   خؾّْةةة

إزْةاَس   اعتُةاد عٔ ؽؾةٝؿ ْ ضةٗا. ٚيهةٔ َةا      ١َض٪ٚينُخاٍ 

 إز٥اصةة١ ؾٓتةة٘ ٚةغةةهٌٝ م2202ايتخؾةةٝؿ يف ر٩ٜةة١ املًُهةة١  

ٚؽةةدٚر ٚحٝكةة١ ايتخؾةةٝؿ ٚأْغةةا٤ املزنةةش ايةةٛطر   ،ٚسٜةةز املايٝةة١

 ،تخؾٝؿ يف املًُهة١ فكد انتًُث ايئ١ٝٓ ايتضت١ٝ يً مليًتخؾٝؿ

٢ إٔ ٚةئكَّة  ،عٔ ايتخؾٝؿ يف املًُهة١  ١َض٪ٚيٚأؽئظ يدٜٓا ر١ٗ 
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 اصةةتعدادممةةا ٜزفةةا دررةة١  ملا ارزا٤اةةةِّ٘ةةٜٓغةةز املزنةةش رةةدٚيّٗا سَٓ

 ٚإايتايٞ َغارنت٘ يف ايربْاَس. ،ايكّٓاص اـاـ يًتخؾٝؿ

ْغةةاطاج  اختٝةةاراملزنةةش ايةةٛطر يًتخؾةةٝؿ عًةة٢     ٜٚعُةةٌ

قّٓةةاص ايغةة٪ٕٚ  :ٖةةٞ ،١ يًتخؾةةٝؿكتةةار٠ َةةٔ قّٓاعةةاج َضةةتٗدف

ٚقّٓةةةةاص  ،ٚقّٓةةةةاص ايؾةةةةض١ ،ٚقّٓةةةةاص ايتعًةةةةِٝ ،ايئًدٜةةةة١ ٚايكزٜٚةةةة١

ٚقّٓةةاص  ،ٚقّٓةةاص املةةٛارد ايئغةةز١ٜ ٚايتُٓٝةة١ ا٫رتُاعٝةة١    ،ايزٜافةة١

عارةةةة١ ملعزفةةةة١ ايٓغةةةةاطاج املختةةةةار٠ يف ٖةةةةذٙ   اَٚةةةةا سيٓةةةةايٓكةةةةٌ. 

 ايكّٓاعاج.

 

 منارش َٔ ؼدٜاج ايتخؾٝؿ :حايًخا: 

اج إكٝةاد٠  ٝة إزّٜٓاْٝةا يف ايخُاْٝٓ  يف اـؾخؾ١ناْث إدا١ٜ 

ايربّٜٓاْٝة١   ايتززإة١ راصة١  َٚةٔ خة٬ٍ د   ،ةاةغز  صشب احملةافظني  

ايةةيت ناْةةث عًةة٢ صةةئٌٝ املخةةاٍ، ٚيف خؾخؾةة١ قّٓةةاص ايهٗزإةةا٤ 

َةةا  مل ٜتقةةظايضةةعٛدٜني ٔ٭صةةد املضةةتخُزٜصةةُٗٗا ممًٛنةة١ أإعةةا 

ًٜٞ: 

ٚايئٓٝةة١  ،٩ْٙغةةاألًٝةةشٟ يةة٘ قةةزٕٚ َٓةةذ مت   ايكّٓةةاص ايعةةاّ اا  -2

 املتضةةد٠رافةةٞ املًُهةة١  أتٝةة١ َهتًُةة١ صٝةةد ناْةةث اٝةةا    ايتض

يف  نةةئري  ٚنةةإ ٖٓةةاى فةةا٥ا    ،َغّٓةةا٠ إايغةةئه١ ايهٗزإا٥ٝةة١  

 إدأ ايتخؾٝؿ. َاايّٓاق١ املٓتز١ عٓد

2- ُٜ   ٕٛ عُاي١ ق١ًٝ.ٛ ِّاملكاٚيٕٛ ٚايغزناج اـاؽ١ 

 ا.ؾٓا ق١ًَِّ يف غايئٗا ُةضتخد قّٓا ايغٝار املّٕ -0

 .٠ْٚافذ٠ ص١ًّٓ نئري ِ ي٘ٓظِّٚافض١ ٚاملّٕ ا٭ْظ١ُ -2
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ْٗةةةا إاعةةةث ا٭ؽةةةٍٛ  أٚنةةةٌ َةةةا قاَةةةث إةةة٘ اؿهَٛةةة١ ٖةةةٛ    

ٚؽًؾةةث َةةٔ املةةٛ  ني ٚنً ةة١ ايتغةةغٌٝ. ٚصةةدذ إعةةا ايرتارةةا     

ايدٚية١ قّٓةاص    جصٝةد اصةتعاد   ،ا يف اـؾخؾة١ يف إزّٜٓاْٝةا  ٫صكّٗ

ٚفغةٌ ايكّٓةاص اـةاـ يف     ،ايٓكٌ ايعةاّ إضةئا اصتزارةاج ايٓةاظ    

 دارة٘ إايغهٌ املزفٞ.أ

 َٚا ثاـؾخؾ١ يف ايهخري َٔ ايدٍٚ ناْ عكئاج ٣صدأٚ

ٕ اـؾخؾةةةةة١ صةةةةةتخ ا أصةةةةةعار ايضةةةةةًا   أا٫عتكةةةةةاد إةةةةة  ثسايةةةةة

أٚ  ايهً ةة١ا َةةا صةةرتفا إةةٌ غايًئةة ملٖٚةةذا غةةري ؽةةضٝظ  ،ٚاـةةدَاج

صعز ايئٝا ع٢ً املٛاطٔ. ٚإضئا ايعزش اادارٟ أٚ املايٞ يد٣ إعا 

ٕ اـؾخؾة١  أاؿهَٛاج يف دٍٚ ايعامل ايخايد، صاد ا٫عتكاد إ

ّّ ّّ ص ٚ ، يًتخً صضز دارةة٘ ٚاصةتكّٓاب   أؿ َٔ نً ١ ايكّٓاص ايعةاّ 

مةةا٤ ايعةةامل، ٚخاؽةة١ ايةةدٍٚ ايةةيت ةتًّٓةةا   أاملضةةتخُزٜٔ َةةٔ اٝةةا  

ملعْٛةةاج َايٝةة١ ٚفٓٝةة١ َةةٔ ايئٓةةو ايةةدٚيٞ ٚؽةةٓدٚم ايٓكةةد ايةةدٚيٞ        

 ٜزإّٓإ َعْٛاةُٗا إاـؾخؾ١. ٔايًذٜ

ا ٚاـًةٝس إغةهٌ عةاّ كتًةا     ٚايٛفا يف املًُه١ خؾًٛؽ

 :٠ ْٛاٍادنئري َٔ ع أن صد

ٚيةدٜٗا ٚفةز٠    ،٢ املعْٛةاج املًُه١ يٝضث َٔ ايدٍٚ اييت ةتًكَّة  -2

ٚايتعٌٜٛ ع٢ً ا٫صتخُار  ،١ ْضئ١ أن ايهخري َٔ ايدٍٚ ايٓا١ََٝايَّ

َ ةة   ،د يٓٗقةةتٗايةةٝط إايعاَةةٌ ا٭صاصةةٞ احملةةدّْ   رةةٓالا٭ ٔ إةةٌ ٖةةٞ 

 ٜضتخُز يف اـارش.

٘ ردٜةد يف  ْاعة٧ ايكّٓاص اـاـ يف املًُهة١ قّٓةاص    -2  ، َعظُة

 ايزأاايٝةةة١،ٚيةةةٝط إعزاقةةة١ ٚػزإةةة١ ايكّٓةةةاص اـةةةاـ يف ايةةةدٍٚ    
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ٚيةةٝط  ،١ يف اادار٠ ٚايعُايةة١ اي ٓٝةة١رٓئٝةةٜٚعتُةةد عًةة٢ اؾٗةةاج ا٭ 

 ةزان١ُٝ. ١يدٜ٘ خرباج ةكٓٝ

ٜٚ تكةةةد يخكافةةة١  ،ايتُةةةا صةةةدٜد خةةةرب٠ إايعُةةةٌ ٚايؾةةةٓاع١  -0

َُ  ،ايعُةةةٌ ا يرتصةةةٝق حكافةةة١ هخَّةةةٚعارةةة١ يتةةةدرٜا ةكةةةر ٚأدارٟ 

َُ ٖٙٚذ ،ايعٌُ  اْ ةار  عاي١ٝٚعار١ أن قدر٠  ،ا ١ َادِّهِّع١ًُٝ 

٫ يف عةزناج  أ٫ٚ نهٔ ؼكٝكٗةا إٓزةاا    رزا٤اج،ْظ١ُ ٚااا٭

 ايكّٓاص ايعاّ ايهرب٣ املًُٛن١ يًدٚي١.

 :ٖةةةٞ ملَخًةةةد صةةةٛم ايعُةةةٌ ايٓةةةارظ ٜكةةةّٛ عًةةة٢ حةةة٬ذ دعةةةا٥ِ -2

ٚيف املًُهةةة١ ٫  ،ؽةةةاصا ايعُةةةٌ ْٚكاإةةةاج ايعةةةاًَني ٚاؿهَٛةةة١ 

اى ٖٚةةةِ َّةةةؽةةةضاب ا٭عُةةةاٍ، فٗةةةِ املّٕأٖةةةٛ  ٚاصةةةد  ٫ فةةةًا أد ٜٛرةةة

ايعٌُ يف اؿه١َٛ، ٚايٓكاإاج  ؽضاب ايكزار ايٓافذ فُٝا ىؿُّأ

َّ ٜؾةعا ٚاقعِّة    َٛرةٛد٠ ايعُاي١ٝ املضةتك١ً غةري    ّ يف ا ايتكةدُّ ، َٚةٔ ح ة

 دُّعت ة فاٍ ةٛطني اي زـ ايٛ ٝ ١ٝ أٚ ةهٜٛٔ ق٠ٛ عاًَة١ صكٝكٝة١ ُٜ  

 إٗا.

ا يًخؾخؾة١، ٜكةّٛ عًة٢    ا طًُٛصة ملًُه١ إزْافّٗث اٚقد ةئَّ

 ،َةةٔ املؾةةًض١ َةةٔ ريةةو ٚايتأنةةد ،ؽؾٝؾةة٘ َٔةةا نهةةدراصةة١ 

ٚؼدٜةةد  ،ٚقةةد  ةةٌ ايربْةةاَس أْغةةا٤ املزنةةش ايةةٛطر يًتخؾةةٝؿ

ف١ إايتخؾةةةةٝؿ، ٖةةةةٞ يف ايٛاقةةةةا َعظةةةةِ  ضةةةةتٗد َُ قّٓاعةةةةاج 22

ِّةة  ،ٚايؾةةض١ ،ٚايتعًةةِٝ ،ا  قّٓةةاص ايٓكةةٌايٓغةةاطاج اؿهَٛٝةة١ صاي

املعدْٝةةة١، ٚايّٓاقةةة١ ٚايؾةةةٓاع١ ٚايخةةةز٠ٚ  ،ٚاملٝةةةاٙ ٚايشراعةةة١ٚايئ٦ٝةةة١ 

ٕ ٚاا ،ٚايئًةدٜاج  ،ٚايعُز٠ ٚاؿس . ٚايعُةٌ   ،ٚا٫ةؾةا٫ج  ،صةها

ًْةةةةٚصةةةةدَّ  َٔةةةةا نهةةةةعةةةةزاف١ٝ يدراصةةةة١ رةةةةد٣ٚ  أ اد ايربْةةةةاَس ؾا

ٕ أ٘ ٚةكدنةة٘ ملٛافكةة١ ايًةةط ا٫قتؾةةادٟ قئةةٌ اعتُةةادٙ.  ؽؾُٝؾةة
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 ،عةةاج املةةذنٛر٠ عةةشّ ايدٚيةة١ عًةة٢ ؽؾةةٝؿ ايكّٓا   ٫ ٜعةةرٖةةذا 

ٚاؽةةار  ،ؽؾٝؾةة٘ يف ةًةةو ايكّٓاعةةاج َٔةةا نهةةٚيهةةٔ دراصةة١ 

   ٚ ُّر إٔ ايكةةزار إعةةد حئةةٛج اؾةةد٣ٚ.  ا ريةةو صٝضةةتغزم رٗةةٛدً  ايتؾةة

 ا.ا طّٜٛٗٚٚقًت ١َقٓٝ

هةةةاد اؾةةةد٣ٚ يف  أيف  عةةةزاف١ٝ ؽةةةعٛإ١ّٗ ٚصةةةتزد ايًزةةةإ اا 

َٚةةا  املضةةتٗدف١،ؽؾةةٝؿ ايهةةخري َةةٔ ايٓغةةاطاج يف ايكّٓاعةةاج 

 هٔ ؽؾٝؾٗا.يت نصتزد إعا ايٓغاطاج اي ْٗاأإد  ريو ٫

ؤٕ ايتةةةأحري ا٫قتؾةةةادٟ َةةةٔ عًُٝةةةاج   ٚيف صةةةٝام َتؾةةةٌ، فةةة 

ّّايتخؾةةٝؿ غايًئةة  ٞ   ا أهةةاإ أ٫ إٔ إعةةا  ،عًةة٢ ا٫قتؾةةاد ايهًةة

اـةةدَاج ا٭صاصةة١ٝ َخةةٌ ايؾةةض١ صةةتهٕٛ ؽةةعئ١ ٫ٚ صةةُٝا إعةةد    

ْضا١ْٝ أخةز٣،  أأس١َ نٛرْٚا، أَا املٝاٙ فؤٕ هلا طئٝع١ اقتؾاد١ٜ ٚ

قاإًٝتٗةةا إٔ ةتضةةٍٛ أن عةةهٌ ػةةارٟ إضةةئا   ان ةةاضصٝةةد َةةٔ 

مل ٜضةةتُز ايةةدعِ اؿهةةَٛٞ صةةٛا٤    َةةا non-tradeableطئٝعتٗةةا 

عرب ايغزا٤ َةٔ املٓةتزني ايتزةارٜني َةٔ قّٓةاج ؼًٝة١ املٝةاٙ ايةيت         

ّ كةةدُّْٜٚ ،عةةٔ اؿهَٛةة١ اٖا إعٝةةًدزضةةٗا ايكّٓةةاص اـةةاـ ٜٚةةدٜٜ٪صّْ

اؿهَٛةة١ إايغةةزا٤  ٚةكةةّٛ  ،ايٓٗةةا٥ٞ نضةةًع١ يًضهَٛةة١   ااْتةةاش

أن املٛاطٓني يف ؽٛر٠ َٝاٙ عئ١ فا١ْٝ، ٚٚفل ةًو  فخٗاٚأعاد٠ 

ل اؿهَٛةة١ ايه ةةا٠٤ عةةرب ايغةةزا٤ إضةةعز أقةةٌ َةةٔ     ضكِّةةايؾةةٛر٠ ُة

ٚإتًةةةو ايّٓزٜكةةة١ صتٛاؽةةةٌ اؿهَٛةةة١   ،ةهً ةةة١ أْتةةةاش َؾةةةاْعٗا 

 ٞ ٚيف أغًةةةةا  ،عًُٝةةةةاج ايتضةةةةٍٛ املتأْٝةةةة١ أن ايتخؾةةةةٝؿ ايهًةةةة

ٌ  ،ايكّٓاعةاج   صةةرت٣ٚ ،قّٓةةاص ؼدٜاةة٘ اـاؽةة١  ٫ٚ صةةُٝا إٔ يهة

اؿه١َٛ قدراةٗا يف اادار٠ ٚؼضني ااْتار١ٝ يف ايكّٓاعاج غري 
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أٚ ْقةةٛش  املضةةتًٗهنياؾةةاٖش٠ يًتخؾةةٝؿ إضةةئا عةةدّ راٖشٜةة١  

ُّ ة٪ًٖ٘ايكّٓاص إايدرر١ اييت   ٍ ايهًٞ مٛ اـؾخؾ١.يًتض

 

 ايتخؾٝؿ َٚعاٜريٙ: اَزاصٌ َغارٜ :راإًعا 

ا ٝةةاج ايتخؾةةٝؿ أؽةةئضث ْضةةئِّ  ػزإةة١ املًُهةة١ يف عًُ إٔ 

طًٜٛةةة١، َٚعةةةاٜري ايتخؾةةةٝؿ ٚدراصةةة١ رةةةدٚاٙ ؽقةةةا ؿٛنُةةة١   

 قةةزار ر٩ٜةة١ املًُهةة١أؽةةار١َ، ٫ٚ صةةُٝا إعةةد اـّٓةةٛاج ايةةيت ةًةةث  

 ٓةةةةةث ٚحٝكةةةةة١ إزْةةةةةاَس ايتخؾةةةةةٝؿ ا٭ٖةةةةةداف   إَّ صٝةةةةةد ،2202

ٚايزنا٥ش ااصرتاةٝز١ٝ ٚاملئةادراج املزعةض١ يًتخؾةٝؿ َٚٓاقغة١     

٧ املزنةش ايةٛطر   ْغ ة س١َ ملعاؾتٗا، حةِ إّٔ املخاطز ٚاارزا٤اج اي٬

يدٜةةةة٘  يًتخؾةةةةٝؿ َٚزنةةةةش ا٫إتهةةةةار يًتخؾةةةةٝؿ. ٚاملزنةةةةش   

 اقتؾادٜٕٛ ٚقإْْٛٝٛ ٚكتؾٕٛ آخزٕٚ، ٜةدرظ املئةادراج دراصة١ّٗ   

ا يًزٓة١ ايٛسارٜة١   زفّٔة ْٚتا٥س نٌ َزص١ً ُة ،ٚع٢ً عد٠ َزاصٌ دقٝك١ّٗ

َّ أن فًةةط ايغةة٪ٕٚ ا٫قتؾةةاد١ٜ ٚايتُٓٝةة    ،يًتخؾةةٝؿ ١، َٚةةٔ ح ةة

 ؽ ةةٝا ايتهً ةة١  ٚةغةةٌُ ايدراصةة١ ايتأنةةد َةةٔ رةةد٣ٚ املئةةادر٠ 

ٚةةةةأحرياج املئةةةادر٠ ا٫رتُاعٝةةة١  ، أنةةةربز اـدَةةة١ إغةةةهٌ ٚةةةةٛف 

ؿ ْغةةاه  َُٗةةا نةةإ خؾَّةةٚايئ٦ٝٝةة١. فاؿٛنُةة١ ؽةةار١َ، ٚيةةٔ ُٜ

 ،منةةٛرش أٚ آيٝةة١ ؽؾٝؾةة٘ أ٫ إعةةد خقةةٛع٘ ملعةةاٜري ايتخؾةةٝؿ       

 ٚدراص١ آحارٙ ا٫قتؾاد١ٜ ٚا٫رتُاع١ٝ.  

ٞ  املزنةةش ايةةٛطر يًتخؾةةٝؿ  قةةد صةةدَّد  ٚ  يف املًُهةة١ مثةةاْ

يف ايكّٓاعةةةةاج  َغةةةةارٜا ايتخؾةةةةٝؿإٗةةةةا عًُٝةةةةاج  َزاصةةةةٌ متةةةةزُّ

 ٖٚٞ: ،اؿه١َٝٛ املضتٗدف١
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 .ع١ًُٝ ايتضقري -

 .ع١ًُٝ ايتٛرٜد -

 .أعداد طًا ةكدِٜ ايتأٌٖٝ ٚأؽدارٙ -

 .أعداد طًا ةكدِٜ ايعزٚض ٚأؽدارٙ -

 .امل اٚفاج ايٓٗا١ٝ٥ -

 .١ٝ٥صاي١ ا٭عُاٍ ايٓٗا -

 .ايتٛقٝا ع٢ً عكد ايتخؾٝؿ -

 .ااغ٬م املايٞ -

 فتتُخٌ يف: َعاٜري ايتضقري ملغارٜا ايتخؾٝؿأَا عٔ 

ايكةةدر٠ عًةة٢ ؼكٝةةل ا٭ٖةةداف ايةةيت ةزرٖٛةةا اؿهَٛةة١ َةةٔ     .2

 املغزٚص.

 ؼكٝل ايك١ُٝ َكاإٌ املاٍ. .2

 قاإ١ًٝ املغزٚص يًتٌُٜٛ ٚرذب املضتخُزٜٔ. .0

ٌ ؼدٜةةةدٖا ئأٖةةِ املخةةاطز املؾةةاصئ١ يًُغةةزٚص ٚأفقةةٌ ُصةة       .2

 َٚعاؾتٗا.

اٯحةةةار عًةةة٢ املةةةٛاطٔ ٚعًةةة٢ غريٖةةةِ َةةةٔ أؽةةةضاب املؾةةةًض١    .1

 املعٓٝني.

ا عةةٔ َةةا أرا نةةإ ايتخؾةةٝؿ ٖةةٛ ايّٓزٜكةة١ ا٭ْضةةا عًٛفةة     .4

 اصتخداّ طزٜك١ ايتٛرٜد ايتكًٝد١ٜ أٚ غريٖا.

7. ُٜ  ا يتكدٜزٙ احملا.دٖا املزنش ٚفكّٗضدّْأٟ عٛاٌَ أخز٣ 
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 ٢ً ايتخؾٝؿ:املرتةئ١ عاٯحار ا٫قتؾاد١ٜ  :خاًَضا 

ةتعةةدد اٯحةةار ا٫قتؾةةاد١ٜ املرتةئةة١ عًةة٢ ؽؾةةٝؿ ا٭ْغةة١ّٓ       

ز عٓٗةةةةةا نأٖةةةةةداف يعًُٝةةةةةاج عئَّةةةةةٚايكّٓاعةةةةةاج ا٫قتؾةةةةةاد١ٜ، ُٜٚ

َةا  زر٢ ؼكٝكٗا. َٚٔ اٯحار ا٫قتؾةاد١ٜ يًتخؾةٝؿ   ايتخؾٝؿ ُٜ

ًٜٞ: 

يف أطةةةةار ايتخؾةةةةٝؿ نهةةةةٔ أْتةةةةاش اـدَةةةة١ أٚ ايضةةةةًع١       -2

َةا صةزع١    ،ٚظٛد٠ أعًة٢ مما ٜعر أْتارٗا إتهً ١ أقٌ  ملإه ا٠٤

ّ ٚقدر٠ ع٢ً ا٫صتزاإ١ يًًّٓا املتشاٜد ْتٝز١ منٛ ايضةهإ ٚايتكةدُّ  

 يف ايت١ُٝٓ ايغا١ًَ. 

ايكّٓاص اـاـ ٚسٜاد٠ َضةاُٖت٘ يف ايٓةاةس احملًةٞ     ةعشٜش دٚر -2

 ٚايتعزٌٝ إتّٜٓٛز ايئ١ٝٓ ا٭صاص١ٝ ٚااْتار١ٝ.   ،اااايٞ

قاعةةةةد٠ ٚةٛصةةةةٝا  ،رةةةةذب ا٫صةةةةتخُاراج احملًٝةةةة١ ٚا٭رٓئٝةةةة١  -0

 املًه١ٝ يًُضتخُزٜٔ َٔ ا٭فزاد ٚامل٪صضاج ٚةٛ ٝا َدخزاةِٗ. 

ز املٓافضة١  ؾ١، َا ةةٛف  ةٛيٞ ايكّٓاص اـاـ يٮْغ١ّٓ املخؾَّ -2

ٔ ٚايغ اف١ٝ،  ةٛ ٝةا ٚن ةا٠٤ ا٭ٜةدٟ ايٛطٓٝة١ ايعاًَة١ يف       ٜشٜد َة

ٔ اـدَةةة١ ٖةةةذٙ ا٭ْغةةة١ّٓ ْتٝزةةة١ ةشاٜةةةد ايًّٓةةةا عًٝٗةةةا َةةةا ؼضُّةةة   

 ٚرٛدةٗا.

٬ا ا٫قتؾةةةادٟ ٫ٚ صةةةُٝا املتعًةةةل َٓةةة٘    ؽةةةاملضةةةا١ُٖ يف اا -1

َةةٔ  إاملٛاسْةة١ ايعاَةة١ يًدٚيةة١ ٚؼكٝةةل ةٛاسْٗةةامل فايتخؾةةٝؿ وةةدُّ      

ْ ةةةام اؿهةةةَٛٞ عًةةة٢ ايكّٓاعةةةاج ايةةةيت ٜهةةةٕٛ َةةةٔ ا٭رةةةد٣   اا

ٔ ايدٚي١ َٔ ايرتنٝش ع٢ً ٚ ا٥ ٗةا ا٭صاصة١ٝ   ُهِّؽؾٝؾٗا، ُٜٚ

ٓٗةةةةا نةةةةذيو َةةةةٔ ايرتنٝةةةةش عًةةةة٢ اؾاْةةةةا    ُهِّٚايضةةةةٝاد١ٜ، ُٜٚ

ٚايتٓظُٝةةةٞ ٚايزقاإةةة١ إغةةةهٌ أنةةةرب عًةةة٢ ا٭ْغةةة١ّٓ      ايتغةةةزٜعٞ
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قةةةاف أن ريةةةو صؾةةةٍٛ اؿهَٛةةة١ عًةةة٢ أٜةةةزاداج    ؾةةة١. ُٜاملخؾَّ

 َئاعز٠ َٔ ايتخؾٝؿ ٚأٜزاداج فزٜئ١ٝ إعد ايتخؾٝؿ.  

ٚنهةةةٔ يف ٖةةةذا ايضةةةٝام َكارْةةة١ ريةةةو وةةةا ٚرد يف ٚؽةةةا  

إزْاَس ايتخؾٝؿ إأْ٘ ٜٗدف أن " ةعشٜش دٚر ايكّٓةاص اـةاـ يف   

ٔ ضضّْة ج، ٚأةاص١ ا٭ؽٍٛ اؿهَٛٝة١ أَاَة٘، ممةا ُٜ   ةكدِٜ اـدَا

ٌ َةةةٔ رةةةٛد٠ اـةةةدَاج    ةكًٝةةةٌ عةةةاّ، ٜٚضةةةِٗ يف   املّٕكدََّةةة١ إغةةةه

س َةةٔ ةزنٝةةش اؿهَٛةة١ عًةة٢ ايةةدٚر ايتغةةزٜعٞ  عةةشّْ، ُٜٚةهايٝ ٗةةا

ٚايتٓظُٝةةٞ املٓةةٛه إٗةةا، ٚرةةذب ا٫صةةتخُاراج ا٭رٓئٝةة١ املئاعةةز٠       

 .ٚؼضني َٝشإ املدفٛعاج "

 ٜضةةتٗدف 2222أْةة٘ عًةةٍٛ عةةاّ  ٚرنةةزج ٚحٝكةة١ ايربْةةاَس 

 َا ًٜٞ: ؼكٝل

 ًَٝار رٜاٍ.  22-20 ةاملضا١ُٖ يف ايٓاةس احملًٞ اااايٞ إ -2

ٍ     أاايٞ -2  22-01 ايعٛا٥د اؿهَٛٝة١ َةٔ َئٝعةاج ا٭ؽةٛ

 .رٜاٍ ًَٝار

ؽايف ٚفٛراج اؿه١َٛ َٔ ايٓ كاج ايزأاايٝة١ ٚايتغةغ١ًٝٝ    -0

 01-02 َةةٔ ايتخؾةةٝؿ ٚايغةةزان١ َةةا ايكّٓةةاص اـةةاـ ةئًةةغ   

 . رٜاٍ ًَٝار

 َةةا إةةني ؾةة١ اصةةتضداذ ٚ ةةا٥ا ردٜةةد٠ يف ا٭ْغةة١ّٓ املخؾَّ    -2

22222 -22222 .١ ٝ ٚ 

 ٚ ي ٗةةِ اٯحةةار ا٫قتؾةةاد١ٜ ٜةةتعني إٔ   ٚيف صةةٝام َتؾةةٌ، فؤْةة٘ 

هةةةةةاإٞ ٚايضةةةةةًال عًةةةةة٢ قّٓةةةةةاص املضةةةةةتًٗهني   ْةةةةةدرظ ا٭حةةةةةز اا

ٚعًة٢ ايٓظةاّ املةايٞ     ،ٚاملضتخُزٜٔ ٚاؿه١َٛ ٚايتزةار٠ اـاررٝة١  
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ٚٚفةةل ايٓظةةز٠ ايعاَةة١ ٚٚاقةةا ٚػةةارب    ْ٘ةةأأ٫  ملاجَةةٔ خةة٬ٍ ايئٝاْةة 

 فُٝا ًٜٞ: ايدٚي١ نهٔ صزد إعا ةًو اٯحار

ٜتًّٓا إٔ ْ ِٗ قدر٠ املضتًٗهني أٚ ايكّٓاص  :ايكّٓاص ايعا٥ًٞ -2

ايعةةا٥ًٞ املايٝةة١ عةةرب دراصةة١ ايةةدخٌ املتئكةةٞ َةةٔ أاةةايٞ اـةةدَاج    

ا٭صاص١ٝ اييت ٜغرتٜٗا ٚايقزا٥ا، ٚيف ف٤ٛ ريو ْضتّٓٝا َعزفة١  

َد٣ قدرة٘ ع٢ً ايغزا٤ إدٕٚ ٚرٛد ؽد١َ صعز١ٜ فار٠مل يةذا فةؤٕ   

عةةرب ٔ ْؾةةٝا اي ةةزد َةةٔ ايٓةةاةس احملًةةٞ عةةزه أصاصةةٞ آخةةز   ؼضُّةة

إٝاْةةةاج ايةةةدخٌ ٚا٫صةةةتخُار ٚا٫دخةةةار يٮفةةةزاد َةةةٔ خةةة٬ٍ   ؼًٝةةةٌ

ل َةةٔ قةةدر٠ ايكّٓةةاص ايعةةا٥ًٞ عًةة٢ يٓكةةد يًتضك ةةااملؾةةارف َٚ٪صضةة١ 

 ؾ١.  دفا ةهايٝا اـدَاج املخؾَّ

عًةة٢ ٚخدَةة١ أ ةةرتض إٔ ٜكةةدّ ايتخؾةةٝؿ رةةٛد٠  ُٜ ،أٟ صةةاٍعًةة٢ 

أن ؼكٝةةةل ا٫صةةةتدا١َ يف اـةةةدَاج ٚإغةةةهٌ   إاافةةةاف١أفقةةةٌ 

وؾٌ ايكّٓاص ايعا٥ًٞ ع٢ً ٚ ةا٥ا،   ٘ٚيف ايٛقث راة ،دٜٓاَٝهٞ

ٚيعٌ ايضًئ١ٝ املتٛقع١ إعد ؽةد١َ ا٭صةعار ايةيت قةد ةًضةل إايكّٓةاص       

ا يؾةةةا  فكةةةدإ عةةةدد نةةةئري َةةةٔ ايٛ ةةةا٥   ةتُخةةةٌ يف ايعةةةا٥ًٞ، 

 ،ا٭راْا إضئا صخا٤ اؿه١َٛ يف َٓظ رخؿ عٌُ يًغةزناج 

 يٮراْأَ ايكّٓاص اـاـ  آٖاى ة قّٝٗإٔ ْز٣  ٘ٚيف ايٛقث راة

ٚنًةةٗا أصةةئاب ةةة٪دٟ أن ةزارةةا ايتةةٛطني    ملإضةةئا ةةةدْٞ ايزٚاةةةا 

 ٚايضعٛد٠.  

ا َةةةةٔ ٕ ا٭حةةةةز ايضةةةةًال املتٛقةةةةا غايًئةةةة  أ :قّٓةةةةاص اؿهَٛةةةة١  -2

ا عةٔ منةٛرش ايّٓةزا يف ا٭صةٛام     ايتخؾٝؿ إأٟ منٛرش آخز كتً

ةضعري ا٭ؽٍٛ اؿهَٛٝة١ إأقةٌ َةٔ قُٝتٗةا، ٚيف      أن املاي١ٝ ٜ٪دٟ
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صتضؾةةةٌ اؿهَٛةة١ عًةة٢ أَةةةٛاٍ َكاإةةٌ إٝةةا ةًةةةو      ٘ايٛقةةث ْ ضةة  

 ٚصتٓكٌ اؿه١َٛ عا٤ اادار٠ أن ايكّٓاص اـاـ.   ،ا٭ؽٍٛ

صٝهٕٛ يًتخؾةٝؿ عةرب ا٭صةٛام املايٝة١      :قّٓاص املضتخُزٜٔ -0

٢ ا٭صةةةٛام املايٝةةة١ َةةةٔ صٝةةةد عةةةدد ايغةةةزناج  هاإٝةةة١ عًةةةأآحةةةار 

ْٚزفةةةا ايه ةةةا٠٤   يٮصةةةٛام،ل ايعُةةةل ضكِّةةةٚإايتةةةايٞ ُْ ،ٚصزُٗةةةا

ْٚشٜد َٔ فزـ ايتٓافضة١ٝ ٚأدار٠ ايتهةايٝا، نُةا     ،ا٫قتؾاد١ٜ

إٔ اؿه١َٛ صتهٕٛ أَاّ فزؽ١ يٓكةٌ ايخةز٠ٚ أن املةٛاطٓني عةرب     

 ا٭صٛام املاي١ٝ.  ٛٚصٝط اقتؾادٟ ٖٚ

ْٓةا عارة١   أأ٫ مل ًتخؾٝؿ نةئري٠ قتؾاد١ٜ يَا إٔ املٓافا ا٫ -2

َةا   ١اؿهَٛٝة  ١ص ا٫صةتخُارٜ اأن متتني ايكّٓاص اـاـ عةرب ايةذر  

دا٤ ا٭عُةةةاٍ ٚاـةةةدَاج اؿهَٛٝةةة١ ٚفةةةل أا٫صةةةتُزار يف ةّٓةةةٜٛز 

ّْايعُةةٌ إأصةةط ػارٜةة١ دٕٚ إٔ ُْ  هلةةا أن َزانةةش رإةةظ ْٚهت ةةٞ   ض

 أن إٔ ْؾةةةةٌ أن ايًضظةةةة١ ايةةةةيت ْةةةةز٣ فٝٗةةةةا امل٪عةةةةزاج    ،إةةةةذيو

ُّ ٍ ايهًٞ ٚايهاَةٌ يةئعا اـةدَاج    ا٫قتؾاد١ٜ قادر٠ ع٢ً ايتض

ِ كةاطز ايتخؾةٝؿ   ٝٚيف ايٓٗا١ٜ مةٔ متةاش أن ةكٝة    ،اؿضاص١

ٚةكُٝٝٗةا يف نةٌ    ،ٚإغهٌ خاـ إعةد سَةٔ نٛرْٚةا    ،ااقتؾادِّ

 دٚر٠ اقتؾاد١ٜ أًٜقا.

 

 املرتةئ١ ع٢ً ايتخؾٝؿ:١ رتُاعٝاٯحار ا٫ :صادًصا 

ز خار َد٣ ةةأحريٙ عًة٢ ةةٛف    ُٜ ،ايتخؾٝؿخار َٛفٛص عٓدَا ُٜ 

اـد١َ أٚ ايضًع١ ٚرٛدةٗا، ٚةهً ة١ اؿؾةٍٛ عًٝٗةا ٚأصةعارٖا،     

ٔ كتًةا ف٦ةاج ايتُةا َةٔ اؿؾةٍٛ عًٝٗةا إأصةعار        َٚةد٣ مته ة  
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ةةةأحريٙ عًةة٢ ايعةةاًَني يف ٖةةذا    ُٜخةةار َةةد٣ َٓافضةة١ َٚٓاصةةئ١. نُةةا  

ُّايٓغاه عٓد اْتكاي٘ َٔ اؿه١َٛ أن ايكّٓاص اـاـمل ٌٖ صة   ٝك

ٔ عةةددِٖ أٚ ةتٓةةاقؿ أرةةٛرِٖ َٚشاٜةةاِٖ أٚ ٜشٜةةد عةةددِٖ ٚةتضضَّةة 

َّ ةتشاٜد أرٛرِٖ َٚشاٜاِٖ.  ،أْتارٝتِٗ  َٚٔ ح 

َ ة     ٔ ٜةز٣  ٚن٬ ٖذٜٔ ا٭حزٜٔ قٌ خ٬ف ٚارتٗةادمل فٗٓةاى 

ٔ رٛد٠ ضضّْإٗذا ايٓغاه ُٜ إٔ قٝاّ ايكّٓاص اـاـ ا٭نخز ن ا٠٤ّٗ

سٜةاد٠  َٛانئة١  أصةزص يف   املٓتس ٜٚتٝض٘ إأصعار أقٌ، ٚإٔ اصتزاإت٘

 ٚإايتايٞ سٜاد٠ ايتٛ ٝا يٮٜدٟ ايٛط١ٝٓ ايعا١ًَ.   ،ايًّٓا

َ ةةة  ًَا ٚىغةةة٢ إٔ ٜهةةةٕٛ ةةةةأحري ٖٚٓةةةاى  ٔ ٖةةةٛ أنخةةةز ةغةةةا٩

ٚإٔ إعةةا   ،ا ػةةاٙ ايعُايةة١ ٚأرٛرٖةةا َٚشاٜاٖةةا   ايتخؾةةٝؿ صةةًئِّ 

ٔ َةةٔ اؿؾةةٍٛ عًةة٢ اـةةدَاج قةةد ٫ ةةةتُهَّ قًًٝةة١ ايةةدخٌاي ٦ةةاج 

صةةعزٖا، نُةةا ٜغةةري أن ريةةو إعةةا      ؾةة١ يف صةةاٍ ارة ةةا  املخؾَّ

َٚٓٗةا   ،َٓٗا َا قاّ إ٘ املزنش ايٛطر يًتخؾٝؿ ملا٫صت٬ّٓعاج

ٔ  اصت٬ّٓص قاَث إ٘ دراصة١   ؽؾةٝؿ إعةا أْغة١ّٓ     أنادنٝة١ عة

 اـّٓٛه اؾ١ٜٛ ايضعٛد١ٜ.  

نهٔ اؿهِ إاؾشّ ع٢ً أٟ اػاٙ ةتخذٙ ٖةذٙ اٯحةار    ٫ٚ 

ًةا إٔ ةكةّٛ   دٕٚ دراص١ نٌ ْغاه عًة٢ صةد٠. ٖٚةذا اـة٬ف ٜتّٓ    

ٚإٗةةدف - اؿهَٛةة١ عٓةةد دراصةة١ ا٭ْغةة١ّٓ احملتُةةٌ ؽؾٝؾةةٗا  

إتضدٜةةد َئةةاد٨ ةٛرٝٗٝةة١ ةقةةُٔ إٔ ٜٓةةتس - ة ةةادٟ أٟ آحةةار صةةًئ١ٝ

ٔ ض ةةةعةةةٔ ايتخؾةةةٝؿ " َٓ عةةة١ صكٝكٝةةة١ يف ؽ ةةةٝا ايتهً ةةة١ ٚصُ 

 املٛاطٓني ". ا٭دا٤ ٚةغغٌٝ
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ظ ٚحٝكةةةةة١ إزْةةةةةاَس ايتخؾةةةةةٝؿ ٚ"ديٝةةةةةٌ َغةةةةةارٜا     ٚإتؾةةةةة  

ملزنةةةش ايةةةٛطر يًتخؾةةةٝؿ، ٜتقةةةظ ايتخؾةةةٝؿ" ايؾةةةادر عةةةٔ ا

ا٫ٖتُةةاّ ٚايتأنٝةةد عًةة٢ إٔ ةهةةٕٛ عًُٝةةاج ايتخؾةةٝؿ أهاإٝةة١  

ٚةضةةاِٖ يف ةةةٛفري   ،يٮٜةةدٟ ايٛطٓٝةة١ ايعاًَةة١ ٚي٬قتؾةةاد ايةةٛطر   

 اـدَاج إأصعار َٓافض١ َٚٓاصئ١. 

أحئتث ايتزارب ايع١ًُٝ يف ايعةامل ٚيف املًُهة١ أْة٘ يةٝط     ٚقد 

ايتخؾةٝؿ إّٓزٜكة١     ٝؿ أرا متَّارتُاع١ٝ صًئ١ٝ يًتخؾة  ٖٓاى آحار 

ؽةةةضٝض١. فُةةةٔ ْاصٝةةة١ ا٭صةةةعار، فةةةؤٕ َةةةٔ املتٛقةةةا حئةةةاج أصةةةعار    

ؾةة١ عًةة٢ املةةد٣ ايكؾةةري ٚان افةةٗا    املٓتزةةاج ٚاـةةدَاج املخؾَّ 

 ا٫صت ةةا نُةةا أْةة٘ َةةٔ املتٛقةةا   ،املتٛصةةط ٚايّٜٓٛةةٌ ٜنيعًةة٢ املةةد

ٔ ْٛعٝة١ املٓةتس   إٌ سٜادةٗا َا ؼضُّة  ،ؿإايعُاي١ يف ايٓغاه املخؾَّ

ٚإايتةايٞ ان ةاض أصةعار     ،ٚ اـد١َ ٚان اض ةهةايٝا ااْتةاش  أ

ايًّٓةةةا عًٝٗةةةا ٚارة ةةةاص    ارة ةةةاص نةةةذيوٚ ،املٓتزةةةاج ٚاـةةةدَاج 

اؿارةة١ أن ايعُايةة١. ٚيف إعةةا اؿةةا٫ج قةةد ٜتًّٓةةا ايتخؾةةٝؿ      

 ٜنيؽ ةةٝا ايعُايةة١ عًةة٢ املةةد٣ ايكؾةةري قئةةٌ ارة اعٗةةا عًةة٢ املةةد     

أَاّ قّٓاص ا٭ٖةايٞ   ةزى ايئاب َ تًٛصا ٚنهٔاملتٛصط ٚايٌّٜٓٛ. 

يًدخٍٛ يف أرزا٤اج ايتخؾٝؿ عٔ طزٜل طزا ا٭صِٗ يًعُّٛ يف 

 َزاصٌ ايتخؾٝؿ. ٣صدأ

ُّر عدد َةٔ املتخؾؾةني، فؤْة٘    ٚ هةاس اٯحةار   أنهةٔ  يف ةؾ

ا فٝٗةةا عٝةةد  ايتٛصُّةة متَّ أراا٫قتؾةةاد١ٜ ٚا٫رتُاعٝةة١ يًخؾخؾةة١  

 :ةغٌُ اٝا اـدَاج نُا ًٜٞ

 دٖا.صزَإ ايدٚي١ َٔ إعا َٛار -2
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يًعةةزض  زفةة١ّٗقةةد ةؾةةئظ إعةةا َؾةةا  ايٓةةاظ ا٭صاصةة١ٝ عُ    -2

َّ ٜضٌٗ ايت٬عا  ،ٚايًّٓا  ٗا.فَٝٚٔ ح 

ايٛطٓٝةةةة١ يًٛ ةةةةا٥ا يؾةةةةا  ايعُايةةةة١  ايعاًَةةةة١فكةةةةدإ ايٝةةةةد  -0

ٕ ٭ ملْةة٘ صةةٝتٛفز املشٜةةد َةةٔ ايٛ ةةا٥اأغةةاص إا ملةةا ُٜخ٬فّٗةة ،١رٓئٝة ا٭

 ةةةني هِّايكّٓةةةاص اـةةةاـ صةةةٝتخًؿ َةةةٔ املةةةٛ  ني ايضةةةعٛدٜني املّٕ 

 رخٝؾ١ يتعظِٝ ايزع١ٝ. آص١ٜٛٝضتئدهلِ إعُاي١ ٚصٝ

ٕ ٭ ملاحملًٝةةة١ ايرتانُٝةةة١ْكةةةؿ أٚ اْعةةةداّ اـةةةرباج ايتكٓٝةةة١   -2

أٚ ٜةةتخًؿ  ٭ٚطةةاَِْٗةةا ٜعةةٛدٕٚ أرا انتضةةئٛا اـةةرباج أراْةا  ا٭

دد ُرةة إأراْةةاسادج رٚاةةةئِٗ ٜٚضةةتئدهلِ  أراَةةِٓٗ ايكّٓةةاص اـةةاـ 

 ٕٚ دٚر٠ ةدرٜئ١ٝ يف املًُه٩.١قٌ ٜٚئدأإهً ١ 

عةةةةٔ  ١املضةةةة٪ٚياؾٗةةةةاج  أدار٠ضةةةةٔ ةةةةةدإري ٚافةةةةرتاض ُص َةةةةا -1

َ أ ،ايتخؾٝؿ ٔ نًهٕٛ املاٍ ٚايع٬قاج ِٖ َةٔ صٝضؾةٌ   ٫ إٔ 

 ٘ َٚةٔ   ملع٢ً أنرب ْؾٝا َٔ نعه١ ايكّٓاص ايعاّ عٓد ؽؾٝؾة

َّ َّ صتتضا اهل  ٠ إني ايغر ٚاي كري. ح 

قةةٌ  صتةة٢  عًةة٢ ا٭املةةٛاطٔ  صةةرتة ا أصةةعار اـةةدَاج عًةة٢     -4

 ؿ. يف ايٓغاه املخؾَّ ١صكٝكٝ ١َٓافض ٖٓاىٜؾئظ 

ضةةةا إٔ ٜةةةتِ ةّٓةةةٜٛز ايئٓٝةةة١ ايتضتٝةةة١    ْْةةة٘ َةةةٔ ا٭ ؤف ،ٚعًٝةةة٘

ئةةةةٌ عةةةةزناج ممًٛنةةةة١ يًدٚيةةةة١ أٚ ٚايؾةةةةٓاعاج ايز٥ٝضةةةة١ َةةةةٔ ق 

َّ ةئةةدأ   َغةةرتن١، أن إٔ ةهتُةةٌ ْٗقةة١ ايةةئ٬د ٚةُٓٝتٗةةا، َٚةةٔ ح ةة

ا صضةةةا َةةةا ةكتقةةةٝ٘ املؾةةةًض١،  صةةةُٗٗا ةةةةدرهِّأايدٚيةةة١ يف إٝةةةا 

ا وةت مل إٓضةئ١ َة٪حز٠    ا اقتؾةادِّ ١ عةزٜهّٗ ٚيهٔ ةئكة٢ اؿهَٛة  

ُٝرإةةاا يف ايكّٓاعةةاج اؿٜٝٛةة١مل ممَّةة  َةةٔ ا٭صةةِٗ ٚا٭  ز يًدٚيةة١ ٛفِّا صةة

، ٜٚقةةُٔ صكةةٛم املةةٛاطٔ َةةٔ خةة٬ٍ ةٛارةةد ايدٚيةة١   فشٜةة١ّٗ عٛا٥ةةد 



72

 –7272     
28 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

نغةةزٜو َةة٪حز ٚصهةةِ ْشٜةة٘. ٚنةةٕٛ إعةةا َ٪صضةةاج ايكّٓةةاص      

ج ّ خةةدَاكةةدُّْٚة ،َةةٔ ايكّٓةةاص ايعةةاّ ٚرعٝةة١ّٗ ١ّٗأنخةةز صٜٝٛةةاـةةاـ 

ٍ     أ ُٜةة ملفقةةٌ ٚأصةةزص َةةٔ إعةةا َ٪صضةةاج ايةةدٚ ر ايت ةةزٜط يف رب٫ّْ 

ا إايدٚيةةة١  ٚصزَةةةإ ّٗةةةًَهٝةةة١ ايغةةةعا يًخةةةدَاج ا٭صاصةةة١ٝ  ممخَّ 

 اـش١ٜٓ ايعا١َ يًدٚي١ َٔ َٛارد ايكّٓاص ايعاّ.

 

 ـ     :صاإًعا َةٔ   ايغزان١ إني ايكّٓةاص ايعةاّ ٚايكّٓةاص اـةا

 َٓظٛر قاْْٛٞ:

ُّأن إٔ يف ٖذا ايؾدد  د. قُد املكؾٛدٟأعار  ر َ ٗةّٛ  ةّٓ

ايكّٓةاص ايعةاّ    ايضعٛد١ٜ إةني ٖذٙ ايغزان١ يف ايضٓٛاج ا٭خري٠ يف 

صةةٌ ةةةٛفٝكٞ يف عًُٝةة١   املختؾةةني إأْةة٘غةةار يةة٘ يةةد٣  ُٜٚ ،ٚاـةةاـ

ةزعةةٝد ٚؼةةدٜد اـةةدَاج ايعاَةة١، فٗةةذٙ ايغةةزان١ ةكةةّٛ عًةة٢      

ا٫عةةةرتاف إكٝةةةاد٠ ايكّٓةةةاص اـةةةاـ يف ايتُٓٝةةة١ ا٫قتؾةةةاد١ٜ ٚخًةةةل 

صٝد أَّة٘   ملأفقٌ َٔ ا٫صتعا١ْ وؾادر خارر١ٝ فزـ ايعٌُ. ٖٚٛ

عًة٢ ةكاصةِ املخةاطز ٚاملٓةافا      - ع٢ً ٚر٘ اـؾٛـ -ّٜٟٓٓٛ 

َّْتٗا املٓظُةةاج املختً ةة١ ايةةيت ُةةةإُٝٓٗةةا. ٚايتعةةارٜا ايةةيت قةةدَّ ش هلةةا ز

                     َتزاْض١ إغهٌ ًَضٛ .                                                                          

ا إهةةٕٛ ايغةةزان١ إةةني   زفةةث يةةد٣ ايةةزأٟ ايةةزارظ قاًْْٛةة   ُٚع

ايكّٓةةةاعني ايعةةةاّ ٚاـةةةاـ ٖةةةٞ عئةةةار٠ عةةةٔ ةزةٝةةةا ةعاقةةةدٟ إةةةني   

ـ    عًة٢ ايٓتةا٥س ايةيت     ٜةٓؿُّ  ،ايغزنا٤ َٔ ايكّٓةاعني ايعةاّ ٚاـةا

ٖةةةذا  ٜةةةتعني ؼكٝكٗةةةا يتضضةةةني ةكةةةدِٜ اـةةةدَاج ايعاَةةة١. ٜٚةةةٓؿُّ  
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يًُضة٪ٚيٝاج ٚا٫صةتخُاراج ٚاملخةاطز    ا٫ة ام عًة٢ ةكاصةِ صكٝكةٞ    

 .ةدعِ ؼكٝل ايٓتا٥س ٚاملٓافا إّٓزٜك١ ةتٝظ َٓافا َتئادي١

ٚإةةةذيو نهةةةٔ اعتئةةةار ايغةةةزان١ أصةةةرتاةٝز١ٝ اقتؾةةةاد١ٜ      

فعاي١، مما ٜضُظ يًغزنا٤ إتكاصِ املعزفة١، ٚخ ةا ايتهةايٝا    

ٚاملخةةاطز ٚايتعاَةةٌ إأصةةًٛب أفقةةٌ َةةا املٓافضةة١. ٚيهٓةة٘ أًٜقةةا       

شعشعةة١ تُاعٝةة١ ٚصٝاصةة١ يًتعةةإٚ ملٛارٗةة١ اٯحةةار املّٕ   أصةةرتاةٝز١ٝ ار

ي٬صتكزار ٚايعدا١ٝ٥ ايتٓافض١ٝ َةٔ خة٬ٍ أقاَة١ ع٬قةاج ة قة١ًٝٝ      

َُ ٚةكاصِ املةٛارد يف ايضةعٞ    ،َٞ اـدَاج ٚايعُاٍكدَّْضتكز٠ إني 

خز، ٜعّٓةٞ يًغةزنا٤   آع٢ً َضت٣ٛ  يتضكٝل ا٭ٖداف املغرتن١. 

ِٜ َضا١ُٖ َ ٝد٠ َٔ خ٬ٍ ا إايتهاٌَ فُٝا إُٝٓٗا، ٚةكدآّْئاًع

                                   .ا٫صتزاإ١ وا ٜه ٞ اصتٝاراج اٯخزٜٔ

ًغةةزان١ إةةني  ي ايئةةٛج ْظةةاّ ايئٓةةا٤ ٚايتغةةغٌٝ حةةِ ايتضٜٛةةٌ    

ـ  أنخةةةز ؽةةةٝغ ايعكةةةٛد  ُٜٚع ةةةدُّ أصةةةد أٖةةةِ   ،ايكّٓةةةاص ايعةةةاّ ٚاـةةةا

ِّا عًة٢ َضةت٣ٛ ايعةامل، اقاَة١ ٚمتٜٛةٌ َغةزٚع       اج املضتخد١َ صاي

ايئٓٝةة١ ا٭صاصةة١ٝ إٛاصةة١ّٓ ايكّٓةةاص اـةةاـ. صٝةةد ةعٗةةد ايدٚيةة١ أن 

    ٛ  يِّٞأصةةد٣ عةةزناج ايكّٓةةاص اـةةاـ، وٛرةةا اة ةةام إُٝٓٗةةا، ةةة

١َُٗ ةؾُِٝ ٚإٓا٤ َزفل َٔ َزافل ايئ١ٝٓ ا٭صاص١ٝ َكاإةٌ َٓضٗةا   

اَتٝةةاًسا إةةؤدار٠ ٚةغةةغٌٝ ٖةةذا املزفةةل ي ةةرت٠ سَٓٝةة١ ةه ةةٞ ٫صةةرتداد  

ا٭رإةةاا املتٛقعةة١ َةةٔ املغةةزٚص، َةةا     أؽةةٌ ايتُٜٛةةٌ، إاافةةاف١ أن  

  .ايتشاَٗا إٓكٌ أؽٍٛ ًَه١ٝ املغزٚص أن ايدٚي١ عٓد ْٗا١ٜ ايعكد
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 ايكّٓاص اـاـ ٚسٜةاد٠ َضةاُٖت٘   ُصُئٌ ةعشٜش دٚر  :حآًَا

 :يف ايٓاةس احملًٞ اااايٞ

اـّٓٛاج ايزاَٝةةة١ يشٜةةةاد٠ َضةةةا١ُٖ ايكّٓةةةاص    فُٝةةةا ٜتعًةةةل إةةة  

ف ضتٗد ع٢ً ْٛص ايٓغاه املّٕ ريو ٜعتُد، فؤٕ اـاـ يف ا٫قتؾاد

 ملؽؾٝؾةةةة٘، فاملئةةةةادراج املكرتصةةةة١ يف ٚحٝكةةةة١ ايربْةةةةاَس َتعةةةةدد٠   

 ّّ  ،َخةةٌ ؽؾةةٝؿ قّٓةة١ ايتضًٝةة١ يف رأظ اـةةري    فئعقةةٗا قةةٛر

 ٚايئعا اٯخز َئادراج قدٚد٠ ٫ٚ ملٚؼٌٜٛ املٛا٧ْ أن عزناج

   ٘ ةغةةغٌٝ إعةةا  :َخةةٌ ،ةغةٌُ ناَةةٌ ايكّٓةةاص إةٌ أرةةشا٤ ؽةةغري٠ َٓة

أٚ املغةةارن١ يف  ،أٚ ةغةةغٌٝ َضتغةة ٝاج َعٝٓةة١   ،ٜةة١املزافةةل ايئًد

أٚ ؽؾةٝؿ َّٓةاصٔ ايةدقٝل.     ،ايربْاَس ايةٛطر يًّٓاقة١ املتزةدد٠   

 فايكّٓاص اـاـ قادر ع٢ً ايكٝاّ إذيو. 

اؿايٝةة١ قةةادر عًةة٢ ا٫صةةت اد٠   إؤَهاْٝاةةة٘ايكّٓةةاص اـةةاـ ٚ

عةةو إٔ  َةةٔ املئةةادراج املكرتصةة١ يف ٚحٝكةة١ إزْةةاَس ايتخؾةةٝؿ، ٫ٚ 

ذٙ َةٔ  َهاْٝاةة٘ َٚةا ْ َّة   أتخُاراج ايعاَة١ رغةِ نةرب    ؽٓدٚم ا٫صة 

َئادراج نئري٠ يف صزِ ر٩ٚظ أَٛاهلةا َةا ساٍ ٜزصةا وغةارن١     

 ايكّٓاص اـاـ احملًٞ ٚا٭رٓال يف َغارٜع٘. 

َٔ أٖداف ايز١ٜ٩ َضا١ُٖ ايكّٓاص اـاـ إٓضةئ١  ٚايٛاقا إٔ 

 ،٫ ٜغٌُ ريو ايغةزناج املًُٛنة١ يًضهَٛة١   ٚاملأٍَٛ أ ،41٪

. ريو ف٬ إةد َةٔ َٓضة٘ اي زؽة١ ةًةٛ اي زؽة١ إةدٕٚ ةةزدد         ٚيتضكٝل

ش ؽةةٓدٚم ا٫صةةتخُاراج ايعاَةة١ عًةة٢ املغةةارٜا   زنِّةةَُٜٚةةٔ املٗةةِ إٔ 

 ُٖٝةةة١ّٗأقةةةٌ خةةةز٣ ا٭ٜٚةةةرتى املغةةةارٜا ا٭ ااصةةةرتاةٝز١ٝ،ايهةةةرب٣ 
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ٍ  -يًكّٓاص اـاـ  رتى املغةارن١ يف  ٌ ٜة إة  ،دٚر ايضُٝٓا نُخةا

 َغارٜا ايتخؾٝؿ يًكّٓاص اـاـ فكط.

ايتخ ٝةةةا َةةةٔ فةةةاةٛر٠ ايةةةٛارداج     ٕ مثةةة١ صارةةة١ أن   نُةةةا أ

ٕ ٜكةةٛد ايكّٓةةاص اـةةاـ قّٓةةا ايغٝةةار يًضةةٝاراج   أا٫صةةت٬ٗن١ٝ، ٚ

OEM،   ٚنةذيو أغغة١ٝ    ،ٚنذيو قّٓا غٝار ايكّٓةا ايعضةهز١ٜ

 ،ؼًٝةة١ املٝةةاٙ ٚقّٓةةا ايغٝةةار ا٫صةةت٬ٗنٞ يف ايتزٗٝةةشاج املٓشيٝةة١    

 أنمتةةاش نُةةا  ،دٜٚةة١ املهاف٦ةة١ أٚ اؾٓةةٝطٚنةةذيو صًضةة١ً ا٭

أن َزانش  إاافاف١ ،ٚي١ٝ يف َدخ٬ج ايتؾٓٝا ايغذا٥ٞاملٛاد ا٭

ايكا١ُ٥ ط١ًٜٛ ٚايكّٓاص ، ٚغري ريو، فخلأ ايتخؾؾ١ٝ... عاعاجاا

 ّ ٚنًةةٗا فةةزـ رٖئٝةة١  ،اـةةاـ مل ٜضةةتّٓا ايٛفةةا٤ إٗةةا صتةة٢ ايٝةةٛ

نةةذيو  فةةاةٛر٠ ايةةٛارداج ٚايٓكةةد ا٭رةةٓال ايضةةعٛدٟ.  ًةة٢قًُةة١ ع

فةةزـ رٖئٝةة١ َتاصةة١    ايًٛرضةةت١ٝ قّٓةةاص ايٓكةةٌ ٚاـةةدَاج  فةةؤٕ يف 

َغةةةارٜا ايتضًٝةةة١ ظاْةةةا فةةةزـ ا٫صةةةتخُار يف يًكّٓةةةاص اـةةةاـ، 

فةاةٛر٠   ًة٢ نًةٗا قًُة١ ع  ، ١ٚٝاملعةداج ايزٜافة  ٚ ٚاملةٛا٧ْ ٚااْتاش 

، نُةا إٔ  ايزعا١ٜ ايّٓئ١ٝ َتاص١ ي٬صةتخُار نذيو فؤٕ  .ايٛارداج

دٚاج عًُٝةةاج ايٝةةّٛ ايٛاصةةد ٚايكًةةا نًةةٗا َتاصةة١ ي٬صةةتخُار،       أ

ّٓاص اـاـ وتةاش أن ؼ ٝةش صهةَٛٞ يًةدخٍٛ يف ا٭عُةاٍ      ايكٚ

عةزن١  أن  نُةا متةاش   ب ايٓكد أن اـارش.ا َٔ ةضزُّخ ِّاييت ُة

 َٔ ايكّٓاص اـاـ ةضاْد عزن١ َعادٕ يف ايتعدٜٔ املتخؾؿ.

ها أ٫ ْٓض٢ إٔ ايعدٜد َٔ ٖذٙ ايكّٓاعاج ؼتةاش يهةٕٛ   ٚ

إاملكارْةةة١  ايعُةةةٌ فٝٗةةةا ٜتًّٓةةةا إٔ ةهةةةٕٛ هلةةةا رةةةد٣ٚ اقتؾةةةاد١ٜ    

عةٔ   آْا ٫ ْزٜد إٔ ٜهٕٛ اقتؾادْا َغًكّٗأَا ٬َصظ١  ،إاملضتٛرد

ُّر إٔ أ طزٜل ايزصّٛ اؾُزن١ٝ ع٢ً صضاب املضتًٗو. صةد  ٚايتؾ
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ٖةةةِ أٖةةةداف ايز٩ٜةةة١ إٔ ٜهةةةٕٛ احملتةةة٣ٛ احملًةةةٞ يف ايكّٓاعةةةاج     أ

َُةٓظ ٚاملًّٓٛب. ٪12 ايعضهز١ٜ عٓد ْضئ١ ش٠ ض ِّة ُٝاج صه١َٝٛ 

نةئري٠   اصةتخُاراج د٣ أن أَني ايةذٟ  أص ايتنُا مت يف قّٓا ،هلذا

 يًكّٓاص اـاـ يف اـدَاج ايّٓئ١ٝ.

 اخاؽِّة  اعو فٝ٘ إٔ يهٌ صاي١ ٚمنٛرش ػارٟ أصًًٛإ ٫ٚمما 

إةٌ   مل، ٚأصًٛب املضةّٓز٠ ٫ ٜٓاصةا يربْةاَس ايتخؾةٝؿ    يًتخؾٝؿ

د ا٭صاصةٝاج ٜٚةرتى ايت اؽةٌٝ هل٦ٝةاج ةٓظُٝٝة١      ضةدّْ طةارٟ ُٜ أْظاّ 

. عًةة٢ دراصةة١ صكٝكٝةة١ َايٝةة١ ٚممٝةةشاج  إٓةةا٤ًَٚٓافضةةاج  َشاٜةةداج 

 َ٪صضةاج يتّٓةزم   ،َز خًل إ٦ٝة١ ْظاَٝة١ ٚاقتؾةاد١ٜ   أٚايتخؾٝؿ 

يف أصةةةرتاةٝزٝاج  ايكّٓةةةاص اـةةةاـ فةةةا٫ج ةزاٖةةةا ايدٚيةةة١ َُٗةةة١ّٗ  

ُّر إٔ  ٔ ايةٛطر َة ا٫قتؾاد ٚا٭  ،وتةاش يًٓظةز   اَةزً أٖٓةاى  . ٚايتؾة

٠ عا٥ًٝةةة١ قةةةدد٠ إاةةةةث َةةةٔ ايقةةةخا١َ ٚايكةةةدر َ٪صضةةةاجٖٚةةةٛ إٔ 

ٕ نةةٌ أصتةة٢  ،ايتًُٜٛٝةة١ ٚايٛؽةةٍٛ ؼؾةةٌ عًةة٢ ممٝةةشاج نةةئري٠ 

ايتعإٚ َةا   َُزئ ز يًُؾًض١ ع١٢ً أرٓئٝ َ٪صض١ؽاصا فهز٠ أٚ 

د ٚن إٔ إعةةةةا ايكّٓاعةةةةاج ة ةةةةزض ةعةةةةدُّ   ٚا٭ امل٪صضةةةةاج..ٖةةةةذٙ 

 .املضاُٖني إغهٌ صكٝكٞ

ُّ ٚروةةا ٕ أعُةةاٍ نهةةٔ َعاؾةة١ ريةةو َةةٔ خةة٬ٍ َعةةدٍ ةهةة

ُّ   ،٠ ايتزةةار٠دد عةةرب ٚسارُرةة ٭فةةزادردٜةةد٠  ٕ َٚزاقئةة١ َعةةدٍ ةهةة

ا إضئا إزاَس ؼ ٝش ٚمتتني ّْٓةام عةدد   ايغزناج اؾدٜد٠ نًِّ

 خل.أ .املغتغًني إايتزار٠ ٚايؾٓاع١..

يف  ١هاإٝةةأْتةةا٥س ٚيف راج ااطةةار، ٜٛرةةد ؽةةعٛإ١ يف ؼكٝةةل 

ٚاملةٛارد   ايئغةز١ٜ َا قتة٣ٛ قًةٞ فةعٝا يف املةٛارد      اـؾخؾ١
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يًتخؾةٝؿ،   طزم اؾاْا ا٫رتُاعٞ َٔ املِٗنُا إٔ  .ايّٓئٝع١ٝ

ٚآحارٖةا   اـؾخؾة١ يف  ايغةُٛي١ٝ ْئتعةد عةٔ   أًٜقةا إٔ  هةا  نُا 

َ ةةا صضةةا ايٓغةةاه املّٕ ا ٚارتُاعِّةةاقتؾةةادِّ صٝةةد  ،ا خؾخؾةةت٘ش

 ٚ ُٖٝةةة١ املٓةةةتس نةةةإ ؼةةةث إةةةاب   أا٫خةةةت٬ف يف احملتةةة٣ٛ احملًةةةٞ 

 اـدَاج ٚإاب ااْتاش.  

اـةاـ يف   ُٖٝة١ َغةارن١ ايكّٓةاص   أًٜقا، ٚع٢ً ايزغِ َٔ أ

َّ  ، أ٫ إٔ ايٛاقا ٜغةري أن أْٓةا   ايت١ُٝٓ ٚمتهٝٓ٘ عة٤ٞ   ْضةتٛرد نة

 ٚا٭ْظُةة١ ٚاٯ٫جدٚاج َةةٔ ايغةةذا٤ أن املًةةئط أن ا٭ ،اَٗةةِ ةكزًٜئةة

ايئةةدا٥ٌ احملًٝةة١ ملةةا  اهةةاد ٠عةةدٜد ١ٚعًٝةة٘ فةةٓضٔ عارةة ملٚايضةة٬ا

ّْ ٚنهٔ يًكّٓةاص اـةاـ إٔ ُٜ   ،ْضتٛردٙ ز عةٔ صةاعدٙ ٜٚٓغةط    غة

اٍ وضاعد٠ ايدٚي١ يف ايتضة٬ٝٗج ٚايتضةٜٛل ٚاؿُاٜة١    يف ٖذا اي

ادٖةا  أهٚايضةًا ايةيت لةظ ايكّٓةاص ايعةاّ يف       ا٭ْغة١ّٓ ا َٔ إٝا إديّٗ

فقةةٌ إٔ ٜٓغةةط  ٟ َةةٔ ا٭مل أيًدٚيةة١ دارةٗةةا إٓزةةاا ٚؼكةةل دخةة٬ّٗ  أٚ

َةةٔ  ٕ إةةد٫ّٗكٗةةا صتةة٢ اٯضكِّايكّٓةةاص اـةةاـ يف ايةةا٫ج ايةةيت مل ُْ

صتةة٢ ْكةةرتب َةةٔ   ، لٝةةٌ ايةةذٟ ؼكَّةة َشامحةة١ ايكّٓةةاص ايعةةاّ يف ايكً 

املتكد١َ اييت خؾؾث ايكّٓةاص   ايزأااي١ٝٚفاص ايت١ُٜٛٓ يًدٍٚ ا٭

را ١ أف ٝةة٘ ؽةةض  اعزٜكّٗةة اخاؽِّةة إ يةةدٜٓا قّٓاًعةة أَةةا ايكةةٍٛ  أ ايعةةاّ.

 ،يف ايتزةةةار٠ َٓةةةذ ايكةةةدّ ايٓاعةةة١ّٓصةةةز نةةةإ املكؾةةةٛد إعةةةا ا٭

كّٓةةةاص ايعظُةةة٢ َةةةٔ اي ايغايئٝةةة١ا َّةةةأ ملؽةةةاإاعًةةة٢ ا٭ دُّع ةةةٚيهٓٗةةةا ُة

 ،خز٣ خزرٛا َٔ ؼث عئةا٠٤ ايدٚية١  أاـاـ اؿايٞ فئّٓزٜك١ أٚ 

صةةةٛا٤ َةةةٔ ؽةةةٓاع١ ايةةةٓ ط أٚ َضةةة٪ٚيني صةةةاإكني أٚ هلةةةِ ع٬قةةة١       

ٕ َةٔ ا٫صةتخُار يف   ٛٚايهةخري َةِٓٗ َتخٛفة    ،ٚايئًةدٜاج  إا٭رافٞ
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ُهةةةٔ إٔ َةةةٔ املَةةةٛاهلِ يف َغةةةارٜا  أٚىةةةافٕٛ ٚفةةةا   ،ايةةةداخٌ

 يعاّ.ٟ اأةقعِٗ يف َٛار١ٗ َا ايدٚي١ أٚ ايز

ٕ ا٫قتؾةاد أصةد أٖةِ َكَٛةاج ا٭َةٔ      فةؤ َٔ َٓظةٛر أ ةٌمل   ٚ

ايٛطر، ٚايذٟ ٜضتٛرا َةٔ اٝةا َ٪صضةاج ايدٚية١ ايعُةٌ عًة٢       

أهادٙ ٚةُٓٝت٘، ٚنذيو محاٜت٘ َةٔ املٗةدداج ٚاملخةاطز، ٚصةٛا٤     

 أدارة٘ ايدٚي١ أّ ايكّٓاص اـاـ فعا٥داة٘ ٚط١ٝٓ، إٝد إٔ ية٘ فٛا٥ةد   

تُٓٝةة١ ٚاؿُاٜةة١، ٖٚةةٞ َٛفةةٛعاج ٝةةد ايتةةٛفري ٚايص، َةةٔ َٚقةةارَّ

اب ضٜدرنٗا املختؾٕٛ يف ؽٓاع١ ايكزار، ٜٚدعُِٗ يف ريةو أؽة  

ُّ ،اأًر اي هةةةز، َٚزانةةةش ايئضةةةٛذ.   ٍ َةةةٔ أدار٠ املٓاعةةةط  فةةةايتض

ا٫قتؾاد١ٜ َٔ ايدٚي١ يًكّٓاص اـاـ ٚرغةِ فٛا٥ةدٙ يًّٓةزفني، أ٫    

إٔ  ٫ صةةةُٝآّةةة١، فةةةُإ ؼكٝةةةل ا٭ٖةةةداف املخَّّٓأن ْةةة٘ وتةةةاش أ

ف ايظةةةةةةةزٚف ٚايئ٦ٝةةةةةةةاج  ايضٝاصةةةةةةة١ٝ، ٚا٫قتؾةةةةةةةاد١ٜ،  اخةةةةةةةت٬

ا٭َٓٝةةة١  عاَةةةٌ َةةة٪حز يف ٚٚا٫رتُاعٝةةة١، ٚايتغةةةزٜع١ٝ، ٚايتكٓٝةةة١، 

لاا عًُٝاج ايتخؾٝؿ. ٚ٭ٕ ايكةزاراج ايضةٝاد١ٜ قةد ؽةدرج يف     

ا يز٩ٜة١ املًُهة١ ٚأٖةدافٗا ٚإزافٗةا، فةؤٕ ا٭َةز       ٖذا ايغإٔ ٚفكّٗة 

 .ٜتًّٓا ايت هري فُٝا ٜقُٔ لاا ٖذا ايتضٍٛ

ةؾةةُِٝ ايُٓةةٛرش  :يٓزةةاا يف ايتخؾةةٝؿاُاْاج ٜع ةةدُّ َةةٔ فةةٚ

ؽضاب ايٛعٞ إاهلٝهةٌ ا٫قتؾةادٟ   أا٫قتؾادٟ َٔ ا٫قتؾادٜني 

ٚطةةزم عًُةة٘ إغةةهٌ عُٝةةل يًزٛاْةةا املٓظةةٛر٠ ٚغةةري املٓظةةٛر٠ يف     

  2  ،  ايكّٓةةةةاص ا٭ٚيةةةةٞ أٚ ا٫صةةةةتخزار2ٞ : ايكّٓاعةةةةاج ايتايٝةةةة١

  قّٓةةاص 0  ،ضًٜٛٝةة١ايكّٓةةاص ايتضةةًٜٛٞ أٚ ايخةةاْٟٛ أٚ ايؾةةٓاعاج ايت 

اؿهَٛٝةةةةةة١  امل٪صضةةةةةةاج  ايكّٓةةةةةةاص ايزاإةةةةةةا أٚ 2  ،اـةةةةةةدَاج

ٟ   ،ٚايتعًُٝٝةة١ ٜٚغةةٌُ اهل٦ٝةةاج   ،ٖٚةةٛ ايكّٓةةاص ايتٓظُٝةةٞ ٚاي هةةز
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فٗةةِ اهلٝهةةٌ ا٫قتؾةةادٟ   عةةاذ ٚاؾاَعةةاج.املٓظُةة١ َٚزنةةش ا٭

 أصاظ لاا ايتخؾٝؿ

  ٚ ؽؾةةٝؿ عًٝٓةةا   أفقةةٌيتضكٝةةل ٚيف صةةٝام َتؾةةٌ، فؤْةة٘ 

ٚنٝةا   ،ُٖٝة١ اـدَة١ ٚةضةعريٖا   أَٚد٣  ،َٞزاقئ١ ايدخٌ املتئك

ٚنًٗا دراصةاج ٜةتِ    ملإٔ املتٛصط ايعاّ يٮرٛر َتٛافل َا ا٭صعار

ٟ ْغةاه، ٚيهةٔ اي ا٥ةد٠ َةٔ ايتخؾةٝؿ      أعًُٗا قئةٌ ؽؾةٝؿ   

املضةةتًٗهني نةةئري٠ يف اؾةةٛد٠ ٚا٫صةةتدا١َ ٚايتٓافضةة١ٝ يف      ًةة٢ع

عار ؿ ٚفةل أصة  خؾَّا٭صعار يف ايكّٓاعاج غري احملتهز٠ أٚ اييت ُة

اصرتعاد١ٜ إني اؿه١َٛ ٚاملضتخُزٜٔ، ٚيهٔ ع٢ً املد٣ ايٌّٜٓٛ 

ّّ  .اردِّ ايتخؾٝؿ َٗ

٫ٚ  ،َةةٔ كةةاطز ايتخؾةةٝؿ  ايٛ ةةا٥افكةةدإ أًٜقةةا، فةةؤٕ  

 ملرةٛر إضةئا ةةدْٞ ا٭   يٮراْاصُٝا إٔ ة ق٬ٝج ايكّٓاص اـاـ 

، إةةايتٛطني اايتخؾةةٝؿ َزةئّّٓٗةةإٔ ٜهةةٕٛ ا ض ةٓظُِّٝةةرت ةةٚيةةذا ُٜ

ا ةعدٌٜ املًه١ٝ ٚفكدإ ايٛ ةا٥ا إضةئا حغةز٠    ٬ هدٟ اقتؾادِّف

ٚيةةةةذا ةٛفةةةةا ٖةةةةذٙ ايٓكّٓةةةة١ فةةةةُٔ املخةةةةاطز    مليف أْظُةةةة١ ايعُةةةةٌ

 ٌُٗ أٚ ةتزاٌٖ.ُة ٚاييت ؼتاش أن صٌ ٫ٚ ،ااصرتاةٝز١ٝ

عٝةةد  َٚتعةةدد٠ّٗ هةةا إٔ ةهةةٕٛ اـؾخؾةة١ َتٓٛعةة١ّٗنُةةا 

يف ةةةٛفري  ممةةا ىًةةل ةٓافضةة١ّٝٗ  ملّ اـدَةة١ َةةٔ عةةد٠ عةةزناج  كةةدَُّة

َّ  إأفقٌ ةهً ١.اـدَاج  فزد ْكٌ املًه١ٝ َةٔ ايكّٓةاص ايعةاّ    أ

أن اـةةاـ يةةٔ ٜةة٪دٟ إايقةةزٚر٠ أن ةكًٝةةٌ ايتهً ةة١ أٚ ؼضةةني       

 رٛد٠ اـدَاج.
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ربْةةاَس اقتؾةةادٟ َةةٔ   نايتخؾةةٝؿ ٚامل٪نةةد نةةذيو إٔ  

امل ةةةرتض إٔ ٜعُةةةٌ عًةةة٢ ةُٓٝةةة١ ايكةةةدراج ايتهٓٛيٛرٝةةة١ ٚاادارٜةةة١ 

ا َةةٔ َئةةاد٨ ايزٜعٝةة١ أن  ٚااْتارٝةة١ يًُغةةارٜا، ٚا٫ْتكةةاٍ إؤدارةٗةة  

ايه ةةةا٠٤ ٚااْتةةةاش ٚاؿٛنُةةة١ فةةةُٔ َٓظَٛةةة١ ايكّٓةةةاص      ٨َئةةةاد

ضةزص  نٛرْٚا قد ُٜٚإايرتنٝش ع٢ً ايكّٓاص ايؾضٞ، فؤٕ اـاـ. 

٭ْة٘ عٓةدَا ْتضةدذ     ملٚةري٠ خؾخؾ١ ايكّٓاص ايؾضٞ يف املًُهة١ 

ايغةزو١ ايعظُة٢ َةٔ ايغةعا، عًٝٓةا       ُٗة١ ٚؽةؿُّ  َعٔ قّٓاعةاج  

 ا٭فقٌ ٚا٭صًِ يًزُٝا. إٔ ْرتٜد اهاد اؿٌ 

 ٜنيعًة٢ املةد   فخؾخؾ١ ايؾض١ يةٔ ةهةٕٛ ْتا٥زٗةا َزفة١ّٝٗ    

املتٛصط ٚايٌّٜٓٛ، ٚمُد اهلل أْ٘ مل ةةتِ أرةزا٤اج خؾخؾةتٗا،    

ضُةةةد عكئةةةاٙ يف ٖةةةذا ايٛقةةةث ايعؾةةةٝا ٚقةةةث     ٚأ٫ يزأٜٓةةةا َةةةا ٫ ةُ 

اؾا٥ضةةة١مل فايةةةدٍٚ ايةةةيت ؼهُةةةث يف اـةةةدَاج ايّٓئٝةةة١ ناْةةةث  

َا اؾا٥ض١ َٔ ايدٍٚ اييت أٚنًث ١َُٗ يف ةعاًَٗا  أنخز فاع١ًّٝٗ

 ايزعا١ٜ ايؾض١ٝ يًكّٓاص اـاـ. 

أخةةةز٣ ةتعًةةةل غؾخؾةةة١ ايكّٓةةةاص     نُةةةا إٔ ٖٓةةةاى ْكّٓةةة١ّٗ  

ايؾضٞمل فعٓد اْتكاٍ امل٪صضاج ايؾض١ٝ َٔ ايكّٓاص ايعاّ يًخاـ 

صٝهٕٛ ايكزار إٝةد ايكّٓةاص اـةاـ ايةذٟ إّٓئٝعتة٘ صةٝئضد عةٔ        

أْةة٘ صٝؾةةعا عًٝةة٘ أٚ   َةةٔ املتٛقةةا   ،٘. يةةذاٖٚةةذا َةةٔ صكِّةة   ،ايةةزإظ

ّٓط ٚإزاَس ةضتٗدف ايهغا املئهةز  إا٭صز٣ ئ ٜٗتِ إٛفا ُخ

عةةٔ ايضةةزطإ أٚ ايكٝةةاّ عُةة٬ج ةخكٝ ٝةة١ َضةةتُز٠ غّٓةةٛر٠ إعةةا 

 ،ا٭َةةزاض ايكاةًةة١ نايضةةهز ٚايقةةغط ٚأُٖٝةة١ قارإةة١ ايضةة١ُٓ  

إزاَس ةٗتِ ٚةعتر إؾةض١ ا٭فةزاد عًة٢ املةد٣ ايئعٝةد،       َٔ ٚغريٖا

املٓةاطل ايٓا٥ٝة١ أٚ قًًٝة١ ايضةهإ. ٚيةٔ       ٚأقا١َ َزانةش ؽةض١ٝ يف  
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ٜهةةةٕٛ َةةةٔ فةةةُٔ اٖتُاَاةةةة٘ نةةةذيو أقاَةةة١ َزانةةةش يًزعاٜةةة١     

َ ةة  ٔ ٜعةةإْٛ َةةٔ أَةةزاض َشَٓةة١  ايؾةةض١ٝ يهئةةار ايضةةٔ أٚ َعاؾةة١ 

 ٚريو ٫رة اص ةهً ١ ريو. 

َٔ املِٗ إٔ ةتِ اـؾخؾ١ يف قّٓاص ايؾض١ عٔ طزٜةل   ،يذا

ـ  ةضةةًِٝ ايكّٓةةاص ٜٚةةتِ  ،املغةارن١ إةةني اؿهَٛةة١ ٚايكّٓةةاص اـةةا

اـةةاـ املغةةٗٛد يةة٘ إايه ةةا٠٤ املغةةارٜا ايؾةةض١ٝ اـاؽةة١ إؤْغةةا٤  

املةةدٕ ايّٓئٝةة١ ٚاملضتغةة ٝاج َٚزانةةش ايزعاٜةة١ ا٭ٚيٝةة١ يٝضةةتهٌُ   

إٓا٤ٖا ع٢ً صضاإ٘ ٚةغةغًٝٗا يف نافة١ املةدٕ، َةا أعّٓا٥ة٘ نافة١       

ايتض٬ٝٗج ٚفُإ املٓافض١ ايغزٜ ١ يًضؾٍٛ ع٢ً ٖذٙ املغارٜا، 

ٌُ ٚسار٠ ايؾةةةض١ َُٗتُٗةةةا إةةةدفا فةةةٛاةري   ٚإعةةةد ايتغةةةغٌٝ ةضةةةته 

ايع٬ش يًُزف٢. إٗذٙ ايّٓزٜك١ ئ ةقّٓز ايٛسار٠ يًئٓةا٤ ٚااعةزاف   

ٖٚذا يٝط دٚرٖا أؽةّٗا، َةا أعّٓةا٤ اي زؽة١      ،ٚايتغغٌٝ ٚايؾٝا١ْ

ا عًةة٢ ؽةةض١ املةةٛاطٓني ايةةيت  َّةةَ يًكّٓةةاص اـةةاـ. ْٚهةةٕٛ إةةذيو أّٔ 

ٝة٘ املضةتُز عًة٢    إاملزاقئة١ املغةدد٠ ٚايتٛر   اصةتُزار ايةٛسار٠  ةضتًشّ 

 ةئاعٗا َٚعاقئ١ املخاي ني.اايغزٚه ايؾض١ٝ ايٛارا 

 ًٜٞ:ل خؾخؾ١ ايكّٓاص ايؾضٞ َا ضكِّٖذا َا فزٚر٠ إٔ ُة

إٔ ةضتُز ًَه١ٝ ايدٚي١ يةٮرض ٚاملزافةل، صتة٢ ٫ ٜة٪حز ريةو       .2

َّ   كدَّعًةة٢ صةةعز اـدَةة١ املّٕ   َّ نةة أؽةةٍٛ  َةة١ أن املةةٛاطٓني صٝةةد أ

ْتٗةةا٤ ايعكةةةد أرا نةةإ يف "صايةةة١   املغةةزٚص ةةةة٪ٍٚ أن ايدٚيةة١ إعةةةد ا  

 ةغغ١ًٝٝ نا١ًَ".

ةضتُز ايدٚي١ يف دفا مثٔ اـدَة١ اي عًةٞ أن ايكّٓةاص اـةاـ      .2

 طئكّٗا يغزا٥ظ ايدعِ املكزر٠.
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َٗا كةةدّْا٫يتةشاّ إتكةدِٜ نةٌ اـةةدَاج ايؾةض١ٝ ايةيت ناْةث ةُ       .0

 اؿه١َٛ يًُٛاطٓني إغهٌ طئٝعٞ َٚٓتظِ ٚعادٍ.

ملاد٠ ٚايزإظ ي٘ أحةز أهةاإٞ،   عًٝٓا ا٫عرتاف إٔ ايضعٞ ٚرا٤ اٚ

  َُ ٚناْةث  . نّٗةا يًتٓافضة١ٝ يف عةت٢ ايةا٫ج    ضزّْٚغايًئا َةا ٜهةٕٛ 

ٞ  دٚافا ايغزناج ايّٓئٝة١   ش ٚايةدافا ٫صةتكّٓاب   ض ِّة املّٕ املادٜة١، ٖة

أفقةةٌ ايعكةةٍٛ ايعًُٝةة١ ٚا٫صةةتخُار يف ا٭عةةاذ املختربٜةة١ ٚايضةةئام  

ْ ةط ايةدافا   َا ايشَٔ اْتاش ايًكاا اي٬سّ ي ريٚظ نٛرْٚةا. ٖٚةٛ   

  ُّ ُٜةة    ؾُٝةةا أْةةٛاص ايتّٓةة دار ر ايعًُةةٞمل فةةايتّٓٛر ايعًُةةٞ ايئضخةةٞ يةةٔ 

إايعكًٝةة١ ايئريٚقزاطٝةة١ اؿهَٛٝةة١. ٚاـ٬ؽةة١ إٔ ؽةةض١ ااْضةةإ   

ايت٬عةةةا إٗةةةامل يةةةذيو هةةةا إٔ ةهةةةٕٛ      ٫ٔ نهةةةخةةةط أمحةةةز  

إاـدَاج  ٢خؾخؾ١ ايكّٓاص ايؾضٞ َٔ َؾًض١ املٛاطٔ، ٚةزق

أعُةةاٍ يٝضةةث َةةٔ   ايدٚيةة١ عةةا٤  شٜظ عةةٔيةة٘، ُٚةةة ايؾةةض١ٝ املّٕكدََّةة١

ؽؾؾةةٗا نئٓةةا٤ املةةدٕ ايّٓئٝةة١ ٚاملضتغةة ٝاج َٚزانةةش ايزعاٜةة١    

ايؾةةةضٞ  ٞايؾةةةض١ٝ، ٚػةةةذب املضةةةتخُزٜٔ يشٜةةةاد٠ احملتةةة٣ٛ احملًةةة

ٔ  ٚنٌ َا وتارة٘   أرٗةش٠ َٚضةتًشَاج ٚقايٝةٌ طئٝة١.      ايكّٓةاص َة

ٚةضاعد يف خًةل املشٜةد َةٔ ايٛ ةا٥ا ٚةٛطٝٓٗةا، ٚةقةُٔ صؾةٍٛ        

 ني ؽضٞ عاٌَ ٜغّٓٞ اٝا ْ كاج ع٬ر٘.نٌ َٛاطٔ ع٢ً ةأَ

عًُٝة١ ؽؾةٝؿ ٫ إةد إٔ ؽقةةا    َٚةٔ راْةا آخةز، فةةؤٕ أٟ    

   َّ غٝةةاب املضةةا٤ي١   أن َعٝةةارٟ  اؿٛنُةة١ ٚاملٓ عةة١ ، ٚإايتةةايٞ فةةؤ

ٚايغةةة اف١ٝ ٚاملعًَٛةةةاج ٚاؿكةةةا٥ل عةةةٔ ايةةةزأٟ ايعةةةاّ عةةةٔ ػزإةةة١      

خةةةار إعةةةةا  خاؽةةة١ عٓةةةدَا ةُ  - ايتخؾةةةٝؿ يف نافةةة١ َزاصًةةةٗا   

ض١ عدايةة١ ةكٝةةِٝ أؽةةٍٛ ايغةةزناج املزعَّةة ه١ًايغةةا٥عاج عةةٔ َغةة

ٗةةاج يؾةةا  يًخؾخؾةة١، َٚةةا قةةد ٜٓةةتس عٓٗةةا َةةٔ قاإةةا٠ أٚ ةٛرُّ  
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عًةة٢ أؽةةٍٛ ٖةةذٙ  َضةة٪ٚيني يًُٗٝٓةة١ػةةار أٚ  إعٝةةِٓٗ أَٚضةةتخُزٜٔ 

ايغةةزناج وةةا ٫ ٜت ةةل َةةا أٖةةداف َٚؾةةا  ايتُةةا ٚا٫قتؾةةاد  

صٝقا ٖةذٙ   - ايٛطر ٚايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ ٭ؽٍٛ ٖذٙ ايغزناج

امل٪صضاج يف َز٢َ ايغو، ٚعدّ ايخكة١ صٝةاٍ عًُٝة١ اـؾخؾة١     

 إزَتٗا.

ٚأخرًيا، فةؤٕ مثة١ عةدًدا َةٔ ا٫عتئةاراج ايةيت هةا َزاعاةٗةا         

 فُٝا ىؿُّ ع١ًُٝ ايتخؾٝؿ يف ايٛاقا ايضعٛدٟ:

دا٤ ايكّٓةةةاعٞ ا٭صاصةةةٞ َةةةٔ ايٓاصٝةةة١ ايعًُٝةةة١ يف ايتهةةةٜٛٔ ا٭ -

تؾةةةاد ٖٚةةةٛ قًةةةا ا٫ق ،ٚايٓغةةةأ٠ نةةةإ ةأصٝضةةة٘ َةةةٔ اؿهَٛةةة١  

َٚةٔ   ،جٚااآتٝةا  جايئرتٚنُٝاٜٚةا ا، َخةٌ قّٓةاص   ايضعٛدٟ صايِّ

اٍ يف ايٓةةةاةس احملًةةةٞ ٖةةةٞ   قةةةاّ إتض ٝةةةشٙ ٚؼًٜٛةةة٘ أن قّٓةةةاص فعَّةةة    

ٞ ْ ةةط امل ٗةةّٛ َةةٔ اؿهَٛةة١، إةةٓ ط ٖةةذا ايٓضةةل متةةاش أن ةئّْةة

ِ  اؿه١َٛ يف ايكّٓاعاج ا٭خةز٣، أٟ عًة٢ أصةاظ َ ٗةّٛ       "قّٕةد حة

ٛرش لضةةث ايؾةةني فٝةة٘ إغةةهٌ    ٖٚةةذا ايُٓةة  ،ا"أْضةةضا ةةةدرهِّ 

ٗةةذا اؿةةٌمل ٖةةٛ إٔ ايهتًةة١ ايٓكدٜةة١  ايكةةٍٛ إ ٜةةربرَةةذٌٖ، ٚيعةةٌ َةةا 

ٚايكّٓةةةاص اـةةةاـ ٫ نًةةةو نتًةةة١ ْكدٜةةة١   ،ايهةةةرب٣ إٝةةةد ايدٚيةةة١

نافٝةة١ يًكٝةةاّ إأعُةةاٍ اصةةتخُار١ٜ نةةرب٣ ةرتافةةل َةةا قةة٠ٛ ايٓةةاةس      

احملًٞ ايةذٜٔ ةكةٛدٙ ايدٚية١ َةٔ خة٬ٍ ايةٓ ط ٚا٫صةتخُاراج املايٝة١         

 دٚم ا٫صتخُاراج ايعا١َ.   عرب ؽٓ

دعةةِ ايؾةةٓاعاج اـ ٝ ةة١ َةةٔ خةة٬ٍ     ١أصةةرتاةٝزٝٞ عًٝٓةةا ةئّْةة  -

ٚةكةةةةدِٜ ايةةةةدعِ املةةةةايٞ   ،ؼًٝةةةةٌ إٝاْةةةةاج اؾُةةةةارى  ايةةةةٛارداج  
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ٚاؿُةةا٥ٞ هلةةا ٚفةةل عةةزٚه ايتٓافضةة١ٝ ٚاؾةةٛد٠ املهاف٦ةة١ يًضةةًا       

 .ايدٚي١ٝ

 Globalٖٓاى أصرتاةٝز١ٝ ايدخٍٛ يف "ص٬صٌ ايكُٝة١ ايعاملٝة١    -

Value Chain"          ،عةرب دعةِ أعُةاٍ ايكّٓةاص اـةاـ ي٬رةئةاه إٗةا

فقٌ يًكّٓةاص اـةاـ ٚاملضةتخُزٜٔ ٚاؿهَٛة١،     أْٗا ا٭ ا٫عتكادٚ

ٜٚقةُٔ عةدّ ةغةتث ايتض ٝةش      ،ع٢ً اصةتخُار أل ضكِّفٗذا ايُٓٛرش ُٜ

املةةةةايٞ َةةةةٔ اؿهَٛةةةة١، فايتهاَةةةةٌ َةةةةا َٓظَٛةةةةاج ايؾةةةةٓاع١     

 -ٛ ايُٓةةٛرش املُٝةةش قًُٝٝةة١ أٚ ايعاملٝةة١ ٖةة ٚاـةةدَاج احملًٝةة١ أٚ اا

را أ -ْةا  ٚإعةد نٛر  ا٫ ٜشاٍ ممٝةشً ٚ صت٢ قئٌ إدا١ٜ أس١َ نٛرْٚا

َا عًُٓا إعا ايتعد٬ٜج ايةيت ةتعًةل إةؤدار٠ املخةاطز ايةيت  ٗةزج       

 َداد ايعامل١ٝ.يف صًض١ً اا

-ايتعةئري   ؽةظَّ  ٕ أ-ٌ إٔ ٜتِ عُةٌ صٛنُة١ اقتؾةاد١ٜ     قَُّٜ -

َُ َُ ١َ يهةٌ  ًِشعٝد ٜتِ ٚفا َ٪عزاج قّٓاع١ٝ  ف١ عًة٢  غةزِ ٦ٖٝة١ 

  َ٪عةةةةز ايُٓةةةةٛ  2  :قّٓاعٗةةةةا ا٫قتؾةةةةادٟ، ٚةغةةةةٌُ امل٪عةةةةزاج   

  ٍ   َعةةةةدٍ منةةةةٛ  2  ،ايكّٓةةةةاعٞ ا٫صةةةةتخُارٟ ٚةهةةةةٜٛٔ رأظ املةةةةا

  ْضةةئ١ َغةةارن١ ايكّٓةةاص يف ايٓةةاةس    0  ،ا٫صةةتخُاراج ايكّٓاعٝةة١ 

  ْضةئ١ ا٫صةتخُاراج ا٭رٓئٝة١ ٚاحملًٝة١ اؾدٜةد٠، َخةٌ       2  ،احملًٞ

اؽٌ ا٫قتؾةاد َةٔ خة٬ٍ اهل٦ٝةاج     ةًو امل٪عزاج صتقغط ع٢ً َ 

    ّْ قّٓةةاص َغةةه٬ة٘   املغةةزف١ يًُٓةةٛ ايكّٓةةاعٞ، ٫ٚ صةةُٝا إٔ يهةة

ٚؼدٜاةةة٘ يف ا٫صةةتخُار ٚايٓقةةٛش ٚايضةةعٛد٠ ٚايتةةٛطني ٚايتُٜٛةةٌ...   

خل، ٚإٗةذٙ ايّٓزٜكةة١ ايتٓظُٝٝة١ نهةةٔ سٜةةاد٠ ؼ ٝةش منةةٛ ايكّٓةةاص    أ

نُةا إٔ ٖةذا ا٭صةًٛب هعةٌ      ،اـةاـ َةٔ خة٬ٍ أدٚاج َئاعةز٠    

اقا ايٛسارٟ ٚةعاقةا قةافظٞ اهل٦ٝةاج ٚايز٩صةا٤ غةري َغةتث       ايتع
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ايعاَةة١ يتّٓةةٜٛز ايكّٓةةاص اـةةاـ َةةٔ خةة٬ٍ اهل٦ٝةةاج     ١يإلصةةرتاةٝزٝ

لةةةاس ٚإٓةةةا٤ املئةةةادراج إّٓزٜكةةة١ ٜشٜةةةد َةةةٔ سخةةةِ ااممةةةا  ،املغةةزف١ 

 اقتؾاد١ٜ ٚةٓظ١ُٝٝ ؽًئ١ أن صد نئري.

ةٛرةةد ايهةةخري َةةٔ اـةةرباج ايتّٓئٝكٝةة١ صةةٍٛ ايعةةامل يف فةةاٍ    -

ف عًة٢ أفقةٌ   ٫ٚ إد َٔ دراصتٗا دراص١ ٚافٝة١ يًتعةزُّ   ،ؾٝؿايتخ

املُارصةةةاج ايعاملٝةةة١ يف ٖةةةذا ايةةةاٍ ٚدررةةة١ لاصٗةةةا. ٜٚئةةةدٚ إٔ       

ز اـةةرباج ايعاملٝةة١ نةةخرًيا َةةٔ  ع ةةاملزنةةش ايةةٛطر يًتخؾةةٝؿ مل ُٜ

ٚإايةةذاج اـةةرب٠ ايربّٜٓاْٝةة١ ٚاـةةرب٠ املؾةةز١ٜ إٓزاصٗةةا    ،ا٫ٖتُةةاّ

 ٚفغًٗا.

 ،ًٛؽةٍٛ أن ْتةا٥س أهاإٝة١ يًتخؾةٝؿ    ٫ إد َٔ ٬َصظ١ أْ٘ ي -

  ٔ ُٖةا ايغة اف١ٝ    ،ف٬ إد َٔ إٔ ةتُٝش أرزا٤اج ايتخؾةٝؿ إةأَزٜ

ٚاملٓافضةةةة١ ايعاديةةةة١. ٚاملكؾةةةةٛد إايغةةةة اف١ٝ ٖٓةةةةا ةٛفةةةةٝظ نافةةةة١   

 هةةةةزٟ ؽؾٝؾةةةة٘،املعًَٛةةةةاج املايٝةةةة١ املتعًكةةةة١ إايٓغةةةةاه ايةةةةذٟ  

  ٘ ِّ     ،ٚنذيو أٟ أصؾا٥ٝاج َتعًكة١ إة ا َخةٌ ايًّٓةا املتٛقةا َضةتكئً

ّْ  .٘عًٝ ٔ َ ة  ٚاملكؾٛد إاملٓافض١ ايعادي١ ٖٛ ةزى ايئاب َ تًٛصا يهة

د يف  ةأٖٝةٌ   ٚعدّ ايتغةدُّ  ،رغا يف ايدخٍٛ يف فاٍ ايتخؾٝؿ

ايةةزاغئني. ٚيعةةٌ أصةةٛأ أصةةايٝا ايتخؾةةٝؿ ٖةةٛ أصةةًٛب ايت ةةاٚض     

ْة٘ فغةٌ يف املزصًة١    أاملئاعز. ٫ٚ إةد ٖٓةا َةٔ ااعةار٠ أن َةا ٜئةدٚ       

َزصًةةة١ ؼٜٛةةةٌ اهل٦ٝةةة١ أٚ  ٖٛٚةةة ،ٙٚن يتخؾةةةٝؿ خةةةدَاج املٝةةةاا٭

اؾٗةةةة١ اؿهَٛٝةةةة١ أن عةةةةزن١ متًهٗةةةةا اؿهَٛةةةة١ متٗٝةةةةًدا     

يتخؾٝؾٗا. ٚقد ٜتًّٓا ايتخؾٝؿ يف إعةا اؿةا٫ج َةٔ اؾٗة١     

اـدَة١ أٚ املٓةةتس ي ةرت٠ أٚيٝةة١ قئةٌ فةةتظ ايئةةاب     اصتهةةاراملخؾؾة١  



72

 –7272     
42 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ْ٘ إةدٕٚ  أأر  ملأَاّ ةزخٝؿ رٗاج أخز٣. قّٓاص ا٫ةؾاٍ َخاٍ رٝد

 هتا يًتخؾٝؿ ايٓزاا.املٓافض١ ئ ُٜ

ٗةةِ إعةةد ايتخؾةةٝؿ: ٜتًّٓةةا ايتخؾةةٝؿ   ايةةدٚر اؿهةةَٛٞ امل -

 اصةةتُزارنُةةا ٜتًّٓةةا   ،َخةةٌ يةةٛارداج ايتخؾةةٝؿ ا٭ ا٫صةةتخداّ

 ٚنةةذيوايتغةةزٜعٞ ٚايتٓظُٝةةٞ  ملٗةةِاؿهَٛةة١ يف يعةةا دٚرٖةةا امل 

 ايزقاإٞ.

ةهةةةةةةايٝا أدا٤ ا٭عُةةةةةةاٍ املةةةةةةزةئط إايزصةةةةةةّٛ   ارة ةةةةةةاصَةةةةةةا  -

َة١  كدّْا ؽؾٝؿ اـةدَاج املّٕ فكد ٜهٕٛ َٔ املٓاص ،اؿه١َٝٛ

 يعٌ ٖذا ٜ٪دٟ أن ان اض ايزصّٛ. ملهلذٙ ايزصّٛ

اٯحةةار ا٫رتُاعٝةة١ يًتخؾةةٝؿمل نٛفةةا   َٚةةٔ املٗةةِ َزاعةةا٠  

ٌ محاٜت٘ َٔ ايتضزٜظ َةٔ ايعُةٌ يف ايكّٓةاص    ُئايعاٌَ أٚ املٛ ا ُٚص

ةشاٜةةةد إضةةةئا ايتكٓٝةةة١ يف َضةةةتٜٛاج ايئّٓايةةة١ فةةةايٛاقا إٔ اـةةةاـ. 

خةةةز٣ أفةةةد٠ ايزخٝؾةةة١ َةةةٔ رٗةةة١، َٚةةةٔ رٗةةة١ ٚٚرةةةٛد ايعُايةةة١ ايٛا

 وضةةةةأي١ ايئّٓايةةةة١. يتعظةةةةِٝ أرإةةةةاا ايكّٓةةةةاص اـةةةةاـ غةةةةري املعةةةةرّْ 

ٌ اـؾخؾة١ ةعةر فُٝةةا ةعٓٝة٘ سٜةةاد٠ ااْتةاش ٚرٛدةةة٘      نً ةة١،  إأقة

ًَ ٔ ٜكّٛ إايعٌُ ٚااْتاش صٛا٤ نةإ عاَّٗةا أٚ   ا و ٚيٝضث َع١ٝٓ متا

 -اـ ا َةةا اعةةته٢ ايضةةعٛدٜٕٛ يف ايكّٓةةاص اـةة  نةةخرًيٚا. رٚإًٛةةة

ايةذٟ هٝةش يؾةاصا ايعُةٌ       77 َةٔ ايٓظةاّ   - ع٢ً صئٌٝ املخاٍ

َعةة٘  ةضةةزٜظ املٛ ةةا دٕٚ َةةربراج نافٝةة١. ٖةةذا ايٓظةةاّ ٫ ٜغةةعز    

ا٫رتُةةاعٞ. ٚفةةٛم ريةةو ٜٓةةشٍ أن صةةٛم  إا٭َةةإٕ ٚايعُةةاٍ ٛاملٛ  ةة

ٚاصةتُزار ريةو يعةد٠     ٚخزه١، خزٜس أيا 222ا مٛ ايعٌُ صِّٓٛ
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إةٌ   ملددِٖ أن صةدٚد غةري َكئٛية١   صٓٛاج َتتاي١ٝ رانِ ٜٚزانِ ع

 ا ع٢ً ص١َ٬ ايتُا ٚاصتكزارٙ.ردِّ اخًّٓزصٝهٕٛ ٚ

ا ّٓةايئٕٛ إة٘ ٜزٜةدٕٚ ايتٛصُّة    راْا آخز يًتخؾٝؿ إٔ ايذٜٔ ُٜ

مل ٜهةةٔ اٝةةا ايكّٓاعةةاج ايةةيت ةةةدٜزٖا    ٕ أيٝغةةٌُ َعظةةِ  ،فٝةة٘

ّّ ايدٚيةة١. ؽةةضٝظ إٔ اـؾخؾةة١ ًَّٓةةا     ّّ عةةامل صةةد  أ٫ٚ  ،ٚقًةة

إٔ ةغةةٌُ اٝةةا ايكّٓاعةةةاجمل    ض٫ ُٜ ةةةرتٔ يهةة  ملٓهةةز فٛا٥ةةدٖا  ُٜ

اؾةةاَعٞ   َٕةةا دٚفايؾةةض١ ٚايزعاٜةة١ ا٫رتُاعٝةة١ ٚايتعًةةِٝ ايعةةاّ    

ُٜ ٕ ل عًٝٗةةا َةةٔ ٓ ّٔةةإٝةةد ايدٚيةة١ نكّٓاعةةاج عاَةة١ ُٜ  ةةرتض إٔ ةهةةٛ

ٕ اصةتُزار اـؾخؾة١   ؤفة  ،ايدخٌ ايةٛطر َٚةٔ ايقةزا٥ا. أًٜقةا    

      ّْ عةةدّ  إٗةذٙ ايؾةٛر٠ صةةٝهٕٛ ية٘ ْتةا٥س ٚخُٝةة١ يف املضةتكئٌ يف  ة

ٚريةةو إٛفةةا أصةةرتاةٝز١ٝ ٚافةةض١  ملعةةداد ايعُايةة١ ايٛافةةد٠أةكًةةٝؿ 

 ٜٔ ٜتز٘.أملعاؾ١ ًَا ا٫صتكداّ ٚ

    ِ يف  دٚر  ًضهَٛةةةةة١يإٔ ٜؾةةةةئظ   ٚإؾةةةة ١ عاَةةةة١، َةةةةٔ املٗةةةة

ِّة ا ٚةٓظُِّٝة ِّٝةغةزٜع -إةٌ ٜضةتُز   -ايتخؾٝؿ  ٜٚغةٌُ   ،اا ٚرقاإ

  ٞ ٞ   ،ريةةو ايكّٓةةاص ايؾةةةض ، ٚأن دررةة١ َعٝٓةةة١ يف ايكّٓةةاص ايتعًُٝةةة

ٌ َكدر٠ اؿه١َٛ ع٢ً ايتدخٌ يف اؿا٫ج اؿزر١ أٚ ٜغُ نُا

ايّٓار٥ةة١ يٛفةةا ايًةةٛا٥ظ ٚايكٛاعةةد املٓاصةةئ١ هلةةذٙ اؿةةا٫ج َٚزاقئةة١   

 ةٓ ٝذٖا. ٖٚذا َتًّٓا طئٝعٞ يف أٟ أرزا٤اج يًتخؾٝؿ. 
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 ايتٛؽٝاج: :ةاصًعا 

ٚاهلٝه١ًٝ يقةئط ٚؼ ٝةش    ١ايتٓظُٝٝ  أ  فُٝا ٜتعًل إاٯحار

 :إزاَس ايتخؾٝؿ

 ايتخؾةٝؿ، يًزفا َٔ ن ةا٠٤   أهاإ١ّٝٗ أنخز رصِ صٝاصاج -2

ؽةدّ رٚا   اْتكاي١ٕٝ ةهٕٛ ع١ًُٝ ايتخؾٝؿ ةتأة٢ ٚفل فرتاج أٚ

ِّةةةايكّٓةةةاص املخؾَّةةة أن إٔ ٜخئةةةث لاصةةة٘ صةةةاٍ ا٫ْتكةةةاٍ  ،اؿ َزصً

 ايٓٗا٥ٞ أن قّٓت٘ ا٭خري٠. 

َةةةٔ ا٭ُٖٝةةة١ إٔ ةتَّزةةة٘ اؿهَٛةةة١ يف ايئةةةد٤ أن خؾخؾةةة١     -2

ٟ ايكّٓاعاج راج ايّٓئٝع١ ايتزار ايةيت   ،١ٜ ايئضت١ أٚ ايغزض ايتزةار

ةدخٌ إغهٌ طئٝعٞ فُٔ َظ١ً ايكّٓةاص اـةاـ، ٚوةا ٜتُاعة٢     

 َا صٝاص١ اقتؾاد ايضٛم ايذٟ ةتئٓاٙ املًُه١. 

 ،ٚأؽدار ايكٛاْني ،٫ ؼتاش اـؾخؾ١ يت١٦ٝٗ إ١٦ٝ ا٭عُاٍ -0

إةٌ ؼتةاش    ملٚةةٛافز املةٛارد ايّٓئٝعٝة١ فكةط     ،ٚةٛفري ايئ٢ٓ ا٭صاصة١ٝ 

 فاعٌ ٚٚافظ ٚةٓافضٞ.  اطار ةٓ ٝذٟ

ها إٔ ؽقا أٟ ع١ًُٝ ؽؾةٝؿ أن َعٝةارٟ  اؿٛنُة١     -2

 ٚاملٓ ع١ .  

 

 :اٯحار ا٫قتؾاد١ٜ ب  فُٝا ٜتعًل إ

ايضةةةعٞ مةةةٛ ةةةةأَني ايه ةةةا٠٤ ااْتارٝةةة١ إٓٛعٝةةة١ ةزةكةةةٞ أن   -2

 َغارٜا ايتخؾٝؿ.  

ُٖٝةة١ نةةرب٣ يف ةكٜٛةة١ دٚر ايكّٓةةاص   إٔ ٜهةةٕٛ يًتخؾةةٝؿ  أ -2

 اـاـ يف ا٫قتؾاد.  
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ٚداعةةِ مةةٛ ؼضةةني ايٛفةةا   ٚافةةظ  ٕٛ ٖٓةةاى َةةزدٚد ٕ ٜهةةأ -0

 املايٞ يف ايكّٓاص ايعاّ.

١ اعةةةرتاطاج َٛفةةةٛع١ٝ ٫ إةةةد َةةةٔ ةٛافزٖةةةا صتةةة٢ ةةةة٪ةٞ  مثةةة -2

نًةةةٗا، ٚةعةةةٛد إاي ا٥ةةةد٠ املأَٛيةةة١ عًةةة٢ ا٫قتؾةةةاد      اـؾخؾةةة١ إّٔ

  ٚأُٖٗا: ايٛطر،

ايعٌُ ع٢ً ايتضدٜد ايدقٝل ٭ٖةدافٗا، ٚايكّٓاعةاج املضةتٗدف١     -

ًُةةا  ٛيٖٚةةذا ٜتًّٓةةا ف  ملإٗةةا ا يًعدٜةةد َةةٔ املةةتغرياج ٚايعٓاؽةةز   ِّةةٗ

 احمل١ًٝ ٚاـارر١ٝ. ،ا٫قتؾاد١ٜ

اي ِٗ ايعُٝل يًرتاإّٓاج ٚايتغاإهاج ا٫قتؾةاد١ٜ ايٓاػة١ عةٔ     -

ةأحريٖةةةا عًةةة٢ ااْتةةةاش ٚا٫صةةةت٬ٗى    اـؾخؾةةة١، ٚأدراىعًُٝةةة١ 

ٚاملقاعا ا٫صتخُارٟ ٚايتغةغٌٝ ٚااْتارٝة١ ايهًٝة١ يف ا٫قتؾةاد     

 ايضعٛدٟ.

٦ةةة١ املخًةةة٢ يًغةةةزن١ ايةةةيت ْعتةةةشّ خؾخؾةةةتٗا، ٚةٛعٝةةة١      ايتٗٝ -

ايكّٓةةاص اـةةاـ إةةدٚرٙ يف ايعًُٝةة١مل إاعتئةةار إٔ لةةاا ايتخؾةةٝؿ     

 ٜهُٔ يف ْٗٛض ٖذا ايكّٓاص إدٚرٙ ع٢ً ايٛر٘ ا٭نٌُ.

-    َّ كةةة١ يهافةةة١ ٜتٛرةةا إٔ ةضةةةئل عًُٝةة١ اـؾخؾةةة١ دراصةة١ َع

 ف١.تعًك١ إايغزناج ٚامل٪صضاج املضتٗد اؾٛاْا امل

يتخؾٝؿ اصةتكّٓاب ايغةزنا٤ ايكةادرٜٔ عًة٢     ْزٜد يرباَس ا -1

ايتّٓةةةةٜٛز ٚرفةةةةا املضةةةةت٣ٛ اادارٟ ٚااْتةةةةارٞ ٚايتهٓٛيةةةةٛرٞ يف    

ا٬ّْٓقّٗةةا َةةٔ َئةةدأ "ا٫صةةتخُار َةةا املًُهةة١"    ،ايكّٓاعةةاج املختً ةة١

 ٚيٝط "ا٫صتخُار يف املًُه١".
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  :ا٫رتُاع١ٝ إاٯحار ٜتعًل فُٝا  ش  

ُٖٗةا  أ َهاصةا ارتُاعٝة١،   يف ؼكٝلٕ ٜضِٗ ايتخؾٝؿ أ -2

أ٫ ٜهةةٕٛ ايتخؾةةٝؿ صةةئًئا ر٥ًٝضةةا يف فكةةدإ ايعةةاًَني اؿةةايٝني    

 ٚ ا٥ ِٗ يف ايكّٓاعاج اييت رز٣ ؽؾٝؾٗا. 

تأصٝط اؾٗٛد ي املشٜد َٔع٢ً إذٍ ٕ ٜعٌُ ايكّٓاص اـاـ أ -2

ا يتكةةةةدِٜ ايةةةةدعِ فةةةةُاًْ ملٚة عٝةةةةٌ أداراج املضةةةة٪ٚي١ٝ ا٫رتُاعٝةةةة١

 ايتُعٞ.  

 

  :ٕٛاملغارن 

 أمحةةةد  أ.ايكعةةةٛد، د. ْاؽةةةز كِّئةةةٕٛ: ايٛرقةةة١ ايز٥ٝضةةة١ ٚاملع

 املزٟ. صامل .نزدٟ، ّ أصا١َ. ، ّ فٝا املًتك٢ * ايغٗزٟ

  :اؿُٛد. ؽا  عئد اهلل. دأدار٠ اؿٛار 

 :املغارنٕٛ يف اؿٛار ٚاملٓاقغ١ 

 ايعخُإ خايد. ّ -

 ايدرٜط سٜاد. د -

 املكؾٛدٟ قُد. أ -

  ايؾا  عئد ااي٘. د -

 ايدْدْٞ قُد. أ -

   ايخك ٞ قُد. د -

 ايعزٜر عئد ايزمحٔ. د -

 اؿزقإ عئد ايعشٜش. د -

                                                           
 ناةا اقتؾادٟ يف ؽضٝ ١ ا٫قتؾاد١ٜ ايضعٛد١ٜ.  * 
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 دٖٝػ إٔ خايد.  -

 ايعززٚؼ فا٥ش٠. أ -

 ايزدٜعإ خايد. د -

 صِايكا فٗد. أ -

 ايئهز فٛس١ٜ. د -
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2222222
  :املمخص التهفّرٓأًَلا. 

 ًّٔا: نبر  .قٕ التعاقدِٕالمبادزٔ حتطني الععو  ثان

 .ِٕثالًجا: املصاِا َالعُّب املتطمَّهٕ يف مبادزٔ حتطني العالقٕ التعاقد 

        ٕزابًعا: تكّّم مبادزٔ حتطني العالقزٕ التعاقدِزٕ مزو حّزح اآلثزاز املرتتبز

 عمًّا.

 ٔحتطني العالقٕ التعاقدِٕ خامًطا: مكرتحات عممّٕ لتطُِس مبادز. 

  :اتالتُصّضادًضا.  

  .املشازكُى 
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 املًخؿ ايتٓ ٝذٟ :أٚيّٗا : 

، ةكِٝٝ َئادر٠ ؼضني ايع٬ق١ ايتعاقدٜة١ ةٓاٚيث ٖذٙ ايكق١ٝ 

ٚايةةيت رةةا٤ج  ّ،2222َةارظ   22ايةيت صةةتدخٌ صٝةش  ايتٓ ٝةةذ يف   

ٍُّٛ ايةٛطر، صٝةد ةضةتٗدف دعةِ        نؤصد٣ َئادراج إزْةاَس ايتضة

يف إٓةا٤ صةٛم عُةٌ     ر١ٜ٩ ٚسار٠ املٛارد ايئغز١ٜ ٚايتُٓٝة١ ا٫رتُاعٝة١  

رارب، ٚمتهني ٚة١ُٝٓ رأظ املاٍ ايئغزٟ ٚةّٜٓٛز إ٦ٝةاج ايعُةٌ،   

ٚقد متَّ ةّٜٓٛز ٖذٙ املئادر٠ إايغزان١ َا ٚسار٠ ايداخًٝة١ َٚزنةش   

املعًَٛةةةاج ايةةةٛطر، ٚإعةةةد عكةةةد ايعدٜةةةد َةةةٔ ا٫رتُاعةةةاج َةةةةا        

َ٪صضةةاج ايكّٓةةاص اـةةاـ ٚفًةةط ايغةةزف ايضةةعٛد١ٜ، ٚا٫طةة٬ص   

ٚا٭عةةةاذ ايةةةيت اعةةةتًُث عًةةة٢ أفقةةةٌ   عًةةة٢ كتًةةةا ايدراصةةةاج  

 املُارصاج ايدٚي١ٝ يف ٖذا اياٍ.  

١َُّٓ يف َئادر٠  ٚيف ٖذا ااطار، مت ةٓاٍٚ املشاٜا ٚايعٝٛب املتق

ٌ ايتٓك ة   :جدَاؼضني ايع٬ق١ ايتعاقد١ٜمل ٚؼدٜةًدا فُٝةا ٜتعًةل غة    

 . أًٜقةا، فكةد متةث    اـزٚش ايٓٗا٥ٞ، ٚاـزٚش ٚايعٛد٠، ٚايٛ ٝ ٞ

أن ةكِٝٝ َئادر٠ ؼضني ايع٬ق١ ايتعاقد١ٜ َٔ صٝد اٯحةار  ااعار٠ 

املرتةئة١ عًٝٗةا فُٝةا ٜتعًةل إضةٛم ايعُةٌ ٚرةذب اـةرباج املتُٝةةش٠،         

عًةة٢ رفةةا ايتةةٛطني، ٚنةةذيو ةأحريٖةةا عًةة٢ قّٓةةاص     ٠ٚةةةأحري املئةةادر

ا٭عُاٍ. ظاْا ةٛفٝظ آحار املئادر٠ ع٢ً ؼضةني ايؾةٛر٠ ايذٖٓٝة١    

ٛم ااْضةةإ، ٚاٯحةةار ا٫رتُاعٝةة١ يًًُُهةة١ ٚصةةزًٗا يف فةةاٍ صكةة

ملئةةةادر٠ ؼضةةةني ايع٬قةةة١ ايتعاقدٜةةة١ ٚاملئةةةادراج ا٭خةةةز٣ يف ٖةةةذا      

 ااطار.
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َئةةةادر٠ ؼضةةةني ٚأاةةةا٫ّٗ، ٚإُٝٓةةةا ٜ٪نةةةد ايةةةئعا عًةةة٢ إٔ  

 ُٚ عث إّٓزٜكةةة١ َتضةةةزع١ ٚمل ةهةةةٔ ٖٓةةةاى   ف ةةةايع٬قةةة١ ايتعاقدٜةةة١ 

املئادر٠ صةتعٌُ  نُا إٔ ئٌ ايكّٓاص اـاـ، َغارن١ فاع١ً َٔ ق 

خًخ١ً ايزٚاةا يف ايكّٓةاص اـةاـ صٝةد صةتعٌُ ايغةزناج       ع٢ً

ممةا ٜة٪حز    عايٝة١، إةأرٛر   ايٛافةد٠ ايعُاية١   اصةتكّٓاب ع٢ً  ايهئري٠

. ٚايةةيت يةةٔ ةضةةتّٓٝا فاراةٗةةا    ٚايؾةةغري٠عًةة٢ املٓغةةآج املتٛصةة١ّٓ   

َئةةادر٠ ؼضةةني  فعًةة٢ اؾاْةةا اٯخةةز، مثةة١ ٚرٗةةاج ْظةةز ةةةز٣ إٔ    

 عٓٝةة١ صةةتهٕٛ َ ٝةةد٠ّٗ امل اؾٗةةاج اايةةيت طزصتٗةة ايع٬قةة١ ايتعاقدٜةة١

، َةٔ ايتضةرت  ذنٛر٫ٚ،٠ صُٝا فُٝا ىؿُّ اؿةد  رغِ ايضًئٝاج امل

هلةةا، ممةةا ٜةةدفعٗا  ٌ ٫ عُةةغةةزام ايضةةٛم إعُايةة١ ٚافةةد٠ أاؿةةد َةةٔ ٚ

ًّٓةةل عًٝةة٘  اّ ا٫قتؾةةاد ايزاةةٞ ممةةا ُٜ  ظةةملُارصةة١ أعُةةاٍ خةةارش ْ  

 ٟ ٖٚةةةٛ اقتؾةةةاد ٖاَغةةةٞ ٜؾةةةعا فةةةئط     ،اقتؾةةةاد ايظةةةٌ املةةةٛاس

َُةة  إٔ  نُةةاٚفةةزا٥ئ٘.  َداخًٝةة٘ ِ ٓظَّاملئةةادراج ٚؼًٜٛةةٗا أن ٚاقةةا 

 ٢َةةا ُٜزر ةة ٫نتضةةاب٘ ةّٓئٝكّٕةة اْٚظةةاَٞ، ٚإعةةد إٔ ٜهةةٕٛ ممهًٓةة

يف َؾةةًض١ ايةةٛطٔ، َٚةةٔ ريةةو رفةةا ن ةةا٠٤   َٓةة٘، ٖةةٛ ْٗةةس ٜؾةةاُّ 

ملةتغرياج  عًة٢ مةٛ ٜٛانةا كتًةا ا     إاصةتُزار ا٭ْظ١ُ ٚؼةدٜخٗا  

 .ضٝاص١ٝايرتُاع١ٝ ٚا٫قتؾاد١ٜ ٚا٫

صةٍٛ ايكقة١ٝ َةا    يت متَّ ا٫ْتٗةا٤ أيٝٗةا   ايتٛؽةٝاج اية  َٚٔ أإةزس  

ةأرٝةةةٌ ةّٓئٝةةةل َئةةةادر٠ ؼضةةةني ايع٬قةةة١    ًةةةٞ: دراصةةة١ أَهاْٝةةة١  ٜ

٫ ٜتِ ايتّٓئٝل أ٫ إعد ؽدٚر أع٢ً ا٭قٌ، ٚ أعٗز 4ايتعاقد١ٜ ملد٠ 

اي٥٬ضة١ ايتٓ ٝذٜةة١ ايةةيت ٚعةةدج إٗةةا ٚسار٠ املةةٛارد ايئغةةز١ٜ إغةةٗزٜٔ  

ٔ ةزةٝةةا ٔ َ٪صضةةاج ايكّٓةةاص اـةةاـ َةة  عًةة٢ ا٭قةةٌ صتةة٢ ةةةتُهَّ 

ل إٓٛد املئادر٠ إغةهٌ ةةدرهٞ يتخ ٝةا اٯحةار     ّٓئَّٕ ُةا. ٚأأٚفاعٗ
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املؾًض١، ٚصتة٢ ٜةتِ ةةدارى     أؽضابَٔ  ايضًئ١ٝ احملت١ًُ ع٢ً أٍّٟ

يغةا٤ ْظةاّ ايتأعةرياج    . ظاْا أأٟ صًئٝاج قد ؼدذ عٓد ايتّٓئٝل

ٌ  ٜؾةةةئظ املتعاقةةةد عٝةةةد  ،ٚا٫صةةةتكداّ ٜٚتضُةةةٌ  ،ْ ضةةة٘ ن ٝةةة

فةةزار املادٜةة١ ايٓاػةة١  صةةتكداّ يتخ ٝةةا ا٭ايتأعةةري٠ ٚا٫ ةهةةايٝا

ايتّٓئٝةةل ايتةةدرهٞ يًٓظةةاّ  فقةةّٗا عةةٔ   .يغةةا٤ ْظةةاّ ايه ايةة١ أعةةٔ 

ايعةةايٞ  راج ايتأٖٝةةٌعٝةةد ٜةةتِ ةّٓئٝكةة٘ يف ايئداٜةة١ عًةة٢ ايعُايةة١     

َّ ا٫ْتكاٍ أن إك١ٝ أْٛاص ايعُاي١ ،ٚاـرباج ايك١ُٝ   .َٚٔ ح 

 

 ًٝا  :قد١ٜق١ ايتعا٬َئادر٠ ؼضني ايعْئذ٠ عٔ  :حاْ

ةعترب املًُه١ ايعزإ١ٝ ايضعٛد١ٜ ٚر١ٗ ر٥ٝض١ٝ يًعُاي١ ايٛافد٠ 

إ قٌ ةضاُرص ايُٓٛ ا٫قتؾادٟ َٚغارٜع٘ اييت ةعتُةد عًة٢ ا٭ٜةدٟ    

ايعاًَةة١ إهخافةة١. ٚٚفكّٗةةا يئٝاْةةاج ٦ٖٝةة١ ااصؾةةا٤ ايضةةعٛد١ٜ يًعةةاّ       

 22,20، فكةةد إًةةغ عةةدد ا٭راْةةا ايعةةاًَني يف املًُهةة١      2222

% َٔ أاةايٞ ا٭ٜةدٟ ايعاًَة١، نُةا     74,1ٕ ٬َٜني عاٌَ، ُُٜخًّْٛ

إٓضةٛ   2222إٔ ؼ٬ٜٛج ايعاًَني ا٭راْا سادج يف عٗز صئتُرب 

ًَٝةةةار رٜةةةاٍ َكارْةةة١ّٗ إةةةٓ ط اي ةةةرت٠ َةةةٔ عةةةاّ    20,22% يتئًةةةغ 21

. ٚنٓتٝزةة١ هلةةذٙ ايهخافةة١ َةةٔ ايعُايةة١ ايٛافةةد٠، صزؽةةث   2221

         ٔ ٍُّٛ ايةٛطر عًة٢ أطة٬م عةدد َة  املًُه١ َةٔ خة٬ٍ إزْةاَس ايتضة

املئادراج اييت ةٗةدف أن ؼضةني ايع٬قة١ إةني أؽةضاب ايعُةٌ َةٔ        

ر١ٗ ٚايعُاي١ ايٛافد٠ َٔ ر١ٗ أخز٣مل مما ٜضةِٗ يف ؼضةني إ٦ٝةاج    

ايعٌُ ٚر ع ٌ املًُه١ َزنةش  رةذب يًعُاية١ ايٛافةد٠ راج املٗةاراج      
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 2202ايعاي١ٝ، ٜٚضِٗ إؾٛر٠ أنةرب يف ؼكٝةل َزةهةشاج ر٩ٜة١     

 قتؾاد َشدٖز ٚٚطٔ طُٛا.يف ايٛؽٍٛ أن فتُا صٟٝٛ ٚا

ٚيف ٖةةذا ااطةةار، رةةا٤ج َئةةادر٠ ؼضةةني ايع٬قةة١ ايتعاقدٜةة١     

نؤصد٣ َئادراج إزْةاَس ايتضةٍٛ ايةٛطر، ٚايةيت ةضةتٗدف دعةِ       

ر١ٜ٩ ٚسار٠ املٛارد ايئغز١ٜ ٚايتُٓٝة١ ا٫رتُاعٝة١ يف إٓةا٤ صةٛم عُةٌ      

رارب ٚمتهني ٚة١ُٝٓ رأظ املةاٍ ايئغةزٟ ٚةّٓةٜٛز إ٦ٝةاج ايعُةٌ،      

ةّٓةةةةٜٛز ٖةةةةذٙ املئةةةةادر٠ إايغةةةةزان١ َةةةةا ٚسار٠ ايداخًٝةةةة١ صٝةةةةد متَّ 

َٚزنش املعًَٛاج ايٛطر، ٚإعد ع كّٖد ايعدٜد َٔ ا٫رتُاعاج َةا  

َ٪صضةةاج ايكّٓةةاص اـةةاـ ٚفًةةط ايغةةزف ايضةةعٛد١ٜ، ٚا٫طةة٬ص   

عًةةة٢ كتًةةةا ايدراصةةةاج ٚا٭عةةةاذ ايةةةيت اعةةةتًُث عًةةة٢ أفقةةةٌ     

ذٙ املئادر٠ املُارصاج ايدٚي١ٝ يف ٖذا اياٍ. اؾدٜز إايذنز إٔ ٖ

 ّ. 2222َارظ  22ٜئدأ ةٓ ٝذٖا يف 

 َا ًٜٞ:ممٗداج َئادر٠ ؼضني ايع٬ق١ ايتعاقد١ٜ َٚٔ أإزس 

 ،ع٢ً َد٣ عةد٠ صةٓٛاج  ٚسار٠ املٛارد ايئغز١ٜ ةٗا عدَّأاملئادر٠  -2

ُّ إزْةةاَس َةةٔ ٚاملٓئخكةة١ م2202صةةد٣ َئةةادراج ر٩ٜةة١ أٖٚةةٞ  ٍ ايتضةة

ٚسار٠ ُٗةةا َةةٔ أٖ ،ايةةٛطر، ٚعةةارى فٝٗةةا عةةد٠ رٗةةاج صهَٛٝةة١  

ٚرٗاج دٚي١ٝ اصتغةار١ٜ َخةٌ    ،َٚزنش املعًَٛاج ايٛطر ايداخ١ًٝ

ايئٓةةةو ايةةةدٚيٞ. ٚمتخقةةةث املئةةةادر٠ عةةةٔ عةةةد٠ ٚرؼ عةةةارى فٝٗةةةا   

ًةة١ إًزاْةة٘  يغةةزف ايتزارٜةة١ ممخَّ اج ايكّٓةةاص اـةةاـ ٚفًةةط  آَٓغةة

 عقا٥٘.أٚ
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عداد دراصةاج َعٝارٜة١  إةٓػ َةارنٝٓغ      أعًُث ايٛسار٠ ع٢ً  -2

ٍٚ عكٝك١ ٚؽةدٜك١ َخةٌ ايةدٍٚ ايةيت يةدٜٗا      ٚد أق١ًَُٝٝا عد٠ دٍٚ 

 َاراج ايعزإ١ٝ.اانعُاي١ َتٓٛع١ ٚعدٜد٠ 

 ،إعةةاد َٗٓٝةة١ ٚاقتؾةةاد١ٜ ٚصكٛقٝةة١أ٫ ؽًةةٛ ٖةةذٙ املئةةادر٠ َةةٔ  -0

ِّامل نُةةةا إٔ هلةةةا ُإعةةةًدا فاملًُهةةة١ عقةةةٛ يف َٓظُةةة١ ايعُةةةٌ  صٝاصةةة

ع١ إ٬ ؼ مل ٚعقٛ يف فًط صكٛم ااْضإ، ٖٚٞ َٛقِّ ،ايدٚي١ٝ

صة٬ّ. َٚةٔ   املٛاحٝل ايدٚيٝة١ ايةيت ٫ ةتعةارض َةا اا    ع٢ً نخري َٔ 

 اصةةرتاّ ٖةةذٙ املٛاحٝةةل.   ،َؾةةًضتٗا يتعشٜةةش َؾةةداقٝتٗا ايضٝاصةة١ٝ   

فث ي٬ْتكةاداج ايضٝاصة١ٝ   ْٗا إضئا ْظاّ ايه ٌٝ قد ةعزَّأنُا 

َظةامل ةًضةل إايعُاية١ ا٭رٓئٝة١ داخةٌ       اعتربجَا  اساي١ٚاؿكٛق١ٝ 

 ٔ إعةا ايضةعٛدٜني متَّ  املًُهة١. ٚإضةئا ةؾةزفاج غةري َضة٪ٚي١ َة      

 ٚؽِ ْظاّ ايه ٌٝ إا٫صتعئاد. 

١َّٓ يف    ٓظا١َٝايتٛفٝضاج ٖٓاى إعا اي -2 َئةادر٠  املُٗة١ املتقة

 ، َٓٗا:ؼضني ايع٬ق١ ايتعاقد١ٜ

َُ-أ  ٚن ّ إاصةتٝ ا٤ عةزه ا٫يتةشاّ إايعُةٌ يف ايضة١ٓ ا٭     ًش ايعاٌَ 

َُ    أرايد٣ ؽاصا ايعٌُ  ل ٚايتةشّ إة٘ ؽةاصا    ٛحَّة نةإ ٖٓةاى عكةد 

٫ وٛافكة١ ؽةاصا   أعٌُ. ٫ٚ ٜٓتكةٌ خة٬ٍ ٖةذا ايعةاّ يعُةٌ آخةز       اي

٫ أز ٫ٚ ٜعُةةٌ إاملًُهةة١  ضةة َّنضةةز ايعاَةةٌ ايغةةزه ُٜ  ٚأراايعُةةٌ. 

 ُٓا َٔ دخٍٛ املًُه١.  ُٜ ٚأ ،ٍٚعٓد ؽاصا ايعٌُ ا٭

ا، ا ًَّٚٓكّٗةةايعُةةٌ عٓةةد ؽةةاصا َٓغةةأ٠ ردٜةةد٠ يةةٝط َ تًٛصةة   -ب

َّإٔ ةهةةٕٛ املٓغةةأ٠ اؾ  َٓٗةةاملفٗٓةةاى عةةزٚه عدٜةةد٠   ًةة١ دٜةةد٠ َ٪

َةةٔ إزْةةاَس  ا يٓكةةٌ ايعُايةة١ هلةةا، َةةا ا٫يتةةشاّ إقةةٛاإط نةةٌٍّْظاَِّةة

 محا١ٜ ا٭رٛر ٚإزْاَس ايتكِٝٝ ايذاةٞ. 
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قزار فًط ايةٛسرا٤ إةدفا املكاإةٌ املةايٞ يةزخؿ ايعُةٌ       -ش 

ُّة   زّْة إا ص١ٜٛٓ ُٜع٢ً دفعاج ُر ٌ اـضةا٥ز عٓةد   ا ؽةاصا ايعُةٌ ؼ

 ٚن.اْتكاٍ ايعاٌَ إعد ايض١ٓ ا٭

ُّر يد٣ ايئعا إإٔ ٚسار٠ املةٛارد ايئغةز١ٜ   ٚ َا ٖذا، فخ١ُ ةؾ

ٚأ٫ ملةا نةإ   متَّ رنةزٙ أعة٬ٙ،   مل ةأخذ إأغًئ١ٝ َا ٜئدٚ ٚنأْٗا 

 ٚصتةةة٢ ،ايةةةيت ٫ ػةةةد هلةةةا أرٛإةةة١  ٚا٫صت ضةةةاراج ٖةةةذا ايغُةةةٛض

ةؾةدر، ٚامل٪نةد   ةارىة٘ مل   صتة٢ اي٥٬ض١ اييت ٚعدج إٗا ايٛسار٠ 

َّإٔ  َةةٔ ايغةة اف١ٝ ٚٚفةةٛا  يةة٘ فةة٘ ٫ إةةد ل أٖداضكِّةةُٜ صتةة٢ْظةةاّ  أ

 .ْؾٛؽ٘

 

 :خدَاج املئادر٠ 

 املئادر٠ ةتقُٔ ةكدِٜ ح٬ذ خدَاج:

خد١َ ايتٓك ةٌ ايةٛ ٝ ٞ، ٚةعةر ايضةُاا يًعةاًَني  ايٛافةدٜٔ         -2

إايتٓك ةةٌ إةةني َٓغةةآج ايكّٓةةاص اـةةاـ فةةُٔ اعةةرتاطاج ٚافةةض١       

ؼ ةةمل صكةةٛم طةةزيف ايع٬قةة١ ايتعاقدٜةة١  أؽةةضاب ايعُةةٌ ٚايعاَةةٌ    

َٚةٔ املتٛقةا إٔ ٜةتِ ةّٓئٝةل ٖةذٙ اـدَة١ يف عةٗز َةارظ          ايٛافد ،

 َٔ خ٬ٍ َٓؾ١ "ق٣ٛ"، ٚاييت إّٔع دَّج هلذا ايغزض. 2222

خدَةة١ اـةةزٚش ٚايعةةٛد٠، ٚفٝٗةةا ُٜضةةُظ يًعاَةةٌ ايٛافةةد إزفةةا      -2

طًةا اـةةزٚش ٚايعةٛد٠ خةة٬ٍ صةزٜإ عكةةد عًُة٘ إغةةهٌ آيةٞ عةةرب      

ٌَُّ ناف١ ايتهةايٝا املرتةئة١ عًة٢ رية     و. ٖةذٙ  َٓؾ١ "أإغز"، ٜٚتض

 .2222اـد١َ صٝتِ ة عًٝٗا أًٜقا يف عٗز َارظ 
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خدَةة١ اـةةزٚش ايٓٗةةا٥ٞ، ٚفٝٗةةا ُٜضةةُظ يًعاَةةٌ ايٛافةةد إزفةةا      -0

طًا اـزٚش ايٓٗا٥ٞ خة٬ٍ صةزٜإ ايعكةد أٚ إعةد اْتٗا٥ة٘ إغةهٌ       

َّةةةٌ ايعاَةةةٌ ا٫يتةةةشاّ إةةةاارزا٤اج    آيةةةٞ عةةةرب َٓؾةةة١ "أإغةةةز"، ٜٚتض

ٌ اصةةتهُاٍ َةةد٠  ٚايتهةةايٝا املرتةئةة١ عًةة٢ اـةةزٚش ايٓٗةةا٥ٞ قئةة    

 ايعكد.

 

 :أٖداف املئادر٠ 

ةٗدف َئادر٠ ؼضني ايع٬ق١ ايتعاقدٜة١ أن ؼكٝةل عةدد َةٔ     

 ا٭ٖداف، َٓٗا:

 سٜاد٠ أْتار١ٝ ايٛافدٜٔ يف صٛم ايعٌُ. -2

 رفا ا٫يتشاّ إٓظاّ ايعٌُ. -2

ؼضني َتًّٓئاج اؿكٛم ايعُاي١ٝ ٚةعشٜشٖا ٚمحا١ٜ صكةٛقِٗ   -0

 املاي١ٝ.

 ١ٝ صٛم ايعٌُ يف املًُه١.سٜاد٠ ايتٓافض١ٝ ٚرفا رارإ -2

صةةةٌ َغةةةه٬ج ا٫ػةةةار إايئغةةةز ٚايضةةةٛم ايضةةةٛدا٤ يًعُايةةة١  -1

 اهلارإ١ ٚاملخاي ١.

 

 :ةارٜق املئادر٠ ٚأإزس كزراةٗا 

  ّمت: 2222يف ايعا ّ 

ةٛحٝل ٚرق١ُٓ ايعكٛد إايتهاٌَ َا امل٪صض١ ايعا١َ يًتأَٝٓاج  -2

 ا٫رتُاع١ٝ.
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رٗةةاج ايعُةةٌ  أؽةةدار ايًةةٛا٥ظ ٚا٭ْظُةة١ املعدّْيةة١ يًتٓكةةٌ إةةني      -2

 ٚصا٫ج ايغٝاب يًعُاي١.

  ّمت: 2221يف ايعا ّ 

أؽةدار قةزار ٚسارٟ إاعتُةةاد اي٥٬ضة١ ايتٓ ٝذٜةة١ يٓظةاّ ايعُةةٌ      -2

 ًَٚضكاةٗا إؾٝغتٗا اؾدٜد٠.

ايكٝاّ ع١ًُ يتٛع١ٝ ايعُاٍ ٚأؽضاب ايعُةٌ إةايتغٝرياج ايةيت     -2

 صدحث يف ايًٛا٥ظ ٚا٭ْظ١ُ.

  ّمت: 2222يف ايعا ّ 

ٚسٜةةةةز املةةةةٛارد ايئغةةةةز١ٜ ٚايتُٓٝةةةة١   عكةةةةد ٚرؼ عُةةةةٌ إكٝةةةةاد٠ -2

 ا٫رتُاع١ٝ َا أؽضاب ايعٌُ، يتكِٝٝ أحز املئادر٠.

أؽدار ديٌٝ أرعةادٟ ملخاي ةاج ايع٬قة١ ايتعاقدٜة١ ٚايتشاَةاج       -2

 ؽاصا ايعٌُ.

 :َئادراج أخز٣ يف ْ ط ااطار 

أطًل إزْاَس ايتضٍٛ ايٛطر َئادراج أخز٣ يف أطار ؼضني 

  زٚف ايعٌُ يًٛافدٜٔ، َخٌ:

ار ديٝةٌ أرةزا٤اج ٚقةٛاْني ردٜةد٠ ادار٠ ايتضة١ٜٛ ايٛدٜة١       أؽد -2

 2222. ّ 

 ّ .2221أط٬م خد١َ ايتض١ٜٛ ايٛد١ٜ يًخ٬فاج ايعُاي١ٝ   -2

أطةةة٬م أصةةةرتاةٝز١ٝ ايخكافةةة١ ايعُايٝةةة١ ٚايئٛاإةةة١ اايهرتْٚٝةةة١  -0

ّْر٠ يًخكاف١ ايعُايٝة١، يًتٛعٝة١ إةاؿكٛم ٚايٛارئةاج ٚاـةدَاج       املّٓ

 2221 . ّ 
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َُةةة -2 دد" اايهرتْٚٝةةة١ ادار٠ عةةة٪ٕٚ املةةةٛ  ني ةدعةةةني َٓؾةةة١ "

 ّ . 2222َٚضرياج ايزٚاةا، ٖٚدفٗا محا١ٜ ا٭رٛر  

ؽةةدٚر َٛافكةة١ فًةةط ايةةٛسرا٤ عًةة٢ املؾةةادق١ عًةة٢ اة اقٝةة١      -1

 ّ . 2222ّ، ؿُا١ٜ ا٭رٛر  2121َٓظ١ُ ايعٌُ ايدٚي١ٝ يعاّ 
 

 ١َّٓ يف َئةةادر٠ ؼضةةني ايع٬قةة١   :حايًخةةا املشاٜةةا ٚايعٝةةٛب املتقةة

 قد١ٜ.ايتعا

أصةةد٣ إٛؽةة ٗا  قةة١ ايتعاقدٜةة١ ٬ةزةهةةش َئةةادر٠ ؼضةةني ايع  

  ُّ ٍ ايةةٛطر ٚايةيت ةضةةتٗدف إٓةا٤ صةةٛم عُةةٌ   َئةادراج إزْةةاَس ايتضة

ٌ ايتٓك ةةةة  :جذ خةةةةدَا٬ًةةةة٢ حةةةة ، عرةةةةارب ٚمتهةةةةني ايه ةةةةا٤اج 

  .اـزٚش ايٓٗا٥ٞ، ٚاـزٚش ٚايعٛد٠، ٚايٛ ٝ ٞ
 

 :ٌ ايٛ ٝ ٞايتٓك  :أٚيّٗا •

ٌ يًعةةاًَني ايٛافةةدٜٔ إةةني َٓغةةآج ةضةةُظ ٖةةذٙ املئةةادر٠ إايتٓك ةة 

ٍ ايكّٓاص اـةاـ إعةد    ٚن يةد٣ ؽةاصا ايعُةٌ    ا٭ايضة١ٓ   اصةتهُا

إغةةزه إٔ ٜهةةٕٛ يةة٘ عكةةد   ،اؿةةايٞ َةةٔ ةةةارٜق دخٛيةة٘ يًًُُهةة١  

ئةةٌ ؽةةاصا ٚٚرةةٛد عةةزض ٚ ٝ ةةٞ عًةة٢ َٓؾةة١ قةة٣ٛ َةةٔ ق   ،لٛحَّةةَُ

غعز ؽاصا ايعٌُ اؿايٞ إًّٓا ايعٌُ اؾدٜد، ٚاييت إدٚرٖا صُت

 .ععاراَزاعا٠ فرت٠ ا ْكٌ اـد١َ َا
 

 :َشاٜا ٖذٙ اـد١َ •

ٚايةذٟ متارصة٘ إعةا     ،ايعُاية١  يفِ اؾةا٥ز  أيغا٤ ايتضه  -

يف ايتٓكةةٌ َُٗةةةا   ٘ اؿةةةل٥َّةة و ايعاَةةةٌ ٚعةةدّ أعّٓا املٓغةةآج يف متً ةة  

 .طايث فرت٠ َهٛح٘
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يف أطارٖةا  ق١ ٬ٌ إ١٦ٝ ايعٌُ ٚايعع أرئار ؽاصا ايعٌُ ع٢ً ر   -

 .نُعٝارٟ رذب رٝد٠ّٗ

ٚػدٜةد   إاْتظةاّ، ايعٌُ ع٢ً دفا أرٛر ايعُاي١ أرئار ؽاصا   -

  .أقاَتِٗ ٚرخؿ ايعٌُ يف َٛعدٖا

 .زأيغا٤ ْظاّ ايتضتُّ -

ِّةةا إةةني طةةزيف ايعُةةٌ، ٚةٛفةةٝظ      - ةٛحٝةةل ايع٬قةة١ ايتعاقدٜةة١ قاْْٛ

 ا٭رٛر إغ اف١ٝ.

 

 اـد١َ:عٝٛب ٖذ   •

 ب ايةةةةٛ ٝ ٞ ٚصةةةةزع١ ايةةةةدٚرإ ايةةةةٛ ٝ ٞ ممةةةةا ٜقةةةةزُّ  يتضةةةةزُّا -

 .ايكّٓاص اـاـ يف َٓغآج إا٫صتُزار١ٜ

صةةتكدّ  اايقةةزر املةةادٟ ايةةذٟ صةةًٝضل إؾةةاصا ايعُةةٌ ايةةذٟ        -

٘ صٝةد يةٔ ٜةتِ     ،ايعاٌَ ّ عةٔ املئةايغ ايةيت دفعٗةا      ةعٜٛقة  ي٬صةتكدا

   .ٚنذيو ةأعري٠ ايعٌُ

عٓةةد دخٛيةة٘  ٭ٚنايضةة١ٓ ا ٬ٍخةة ا٫ْتكةةاٍيًعاَةةٌ ايٛافةةد  وةةلُّ -

ٞ     ايًًُُه١ ٚصت٢ يٛ   ملعرته ايٓظةاّ َٛافكة١ ؽةاصا ايعُةٌ اؿةاي

 .ا يًخؾ١َٛ طٛاٍ ايٛقثٕ ريو ٜ تظ أإٛاًإفؤ

 

ًٝا  •  :خد١َ اـزٚش ٚايعٛد٠ :حاْ

ا طًا اـزٚش ٚايعةٛد٠  فّٖةضُظ ٖذٙ اـد١َ يًعاٌَ ايٛافد إز 

 .فرت٠ صزٜإ ايعكد إغهٌ َئاعز عٔ طزٜل َٓؾ١ أإغز ٬ٍخ
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 ١:َشاٜا ٖذٙ اـدَ  •

 ٬ٍاملرتةئ١ ع٢ً عدّ ايعةٛد٠ خة   ارزا٤اجأقزار ايعاٌَ ايٛافد إا -

 .املُٓٛص١ ي٘ َٔ ؽاصا ايعٌُ اراس٠ا

 ؽاصا ايعٌُ رصّٛ ةأعري٠ اـزٚش ٚايعٛد٠.   ٫ٌ ٜتضُ -

يؾةةاصا ايعُةةٌ أيغةةا٤ ةأعةةري٠ اـةةزٚش ٚايعةةٛد٠ يًعاَةةٌ   ل٫ُّ وةة  -

   .إُٝٓا ٜضتّٓٝا ايٛافد ريو ،ايٛافد

  .ل أرزا٤اج فضق ايعكدّٓئَُّة ،يف صاي١ عدّ عٛد٠ ايعاٌَ ايٛافد -

َ    اصةتئكا٤ ايعٌُ يف  ث ؽاصااؿد َٔ ةعُّ  - ضة١  ٓ ايعاَةٌ ٚعةدّ 

 .يًزاص١ أراس٠

 :عٝٛب ٖذٙ اـد١َ  •

-   َُ َُغةةزّْٚسار٠ املةةٛارد ايئغةةز١ٜ ٖةةٞ  ٚعًٝةة٘ فةةؤٕ امل ًذٓ ِّةةص ٚيٝضةةث 

  ُ ٫ َةٔ ايٛافةدٜٔ    ٬ٜةني قٝاَٗا وتاإع١ أرزا٤اج اـةزٚش ٚايعةٛد٠ يً

  ا.ؼث َٗاَٗ شةٓدر

ٗ ًؽة ٛقد ٜٓغأ ةأخري يف َتاإع١ ايًّٓئاج خؾ -  ،ٛر ايةذر٠ٚ ا يف عة

 .  اي٬س١َ ز املٛافكاجةأخُّٖٚٛ َا ٜتئع٘ 

قةةد ٜتكةةدّ ايعاَةةٌ ايٛافةةد إًّٓةةا أرةةاس٠ كاي ةة١ يتٓظةةِٝ ايعُةةٌ    -

غعز ؽاصا ايعٌُ إزغئ١ ٚع٢ً ايزغِ َٔ إٔ ايٛسار٠ صُت ،ٚرداٚي٘

إٔ ؽةةةاصا ايعُةةةٌ عًٝةةة٘ ايزفةةةا    أ٫ايعاَةةةٌ يف اـةةةزٚش ٚايعةةةٛد٠،  

 .يتأعري٠ يًخزٚش ٚايعٛد٠ٜضُظ ي٘ ايٓظاّ إؤيغا٤ ا٫ ٚ ،إاملربراج

٬ٜصمل أْ٘ نإ َٔ امل رتض إٔ ةغٌُ اـد١َ فزض اارةاس٠   -

ايضةة١ٜٛٓ عًةة٢ ايعاَةةٌ يف صةة١ٓ اصةةتضكاقٗامل يًضةةد َةةٔ ايت٬عةةا يف    
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ةزانِ أٜاّ ااراساج، حِ طًا ايتعٜٛا عٓٗا ْكًدا أٚ دفعٗا عٓةد  

   ٛ إةة٘ ايهةةخري َةةٔ ايعةةاًَني ٚػٝةةشٙ     ّاْتٗةةا٤ اـدَةة١، ٖٚةةٛ َةةا ٜكةة

 ٖٚٛ َا مل ةتّٓزم ي٘ ٖذٙ املئادر٠. املٓغآج،
 

 ٞ:اـزٚش ايٓٗا٥ :حايًخا  •

 ٬ٍخدَةةة١ ةضةةةُظ يًعاَةةةٌ ايٛافةةةد إًّٓةةةا اـةةةزٚش ايٓٗةةةا٥ٞ خةةة   -

 .عرب َٓؾ١ أإغز اْتٗا٥٘صزٜإ َد٠ ايعكد أٚ إعد 
 

 اـد١َ: َشاٜا ٖذٙ   •

ٚايةةذٟ قةةد نٓةةا ايعاَةةٌ َةةٔ    ،ؽةةاصا ايعُةةٌ ٛ راؿةةد َةةٔ ر ةة   -

 .ااـزٚش ايٓٗا٥ٞ ةعًٓت

   .كٛإاج فضق ايعكد ع٢ً ايعاٌَ ايٛافدةّٓئٝل ع -

 :عٝٛب ٖذٙ اـد١َ •

َّ ايةةٛسار٠ يةةٔ   افةةزارا - املةةادٟ ٚاملعٓةةٟٛ إؾةةاصا ايعُةةٌ صٝةةد أ

ُّْة   .ٚةدرٜا ايعاٌَ اصتكداّيف   ك٘أْ دَا قف٘ عٔ فٝاص ع

 .إضري ايعٌُ يقزرا -

ُُ ٭صاصَٞٔ دٚرٖا ا يّٗاذ إدٓ ِّقٝاّ ايٛسار٠ إٛ ٝ ١ املّٕ  -  .صغزّْن
 

 ةكِٝٝ َئادر٠ ؼضني ايع٬ق١ ايتعاقدٜة١ َةٔ صٝةد     :راإًعا

 اٯحار املرتةئ١ عًٝٗا:

  أ  اٯحار ع٢ً صٛم ايعٌُ ٚرذب اـرباج املتُٝش٠:

ٖدفث ٖذٙ املئادراج أن ر ع ةٌ صةٛم ايعُةٌ ايضةعٛدٟ أنخةز       -2

رارإٝةة١ّٗ يًعُايةة١ ايٛافةةد٠ َةةٔ رٟٚ املٗةةاراج ايعايٝةة١، ٚر ع ًةة٘ أنخةةز    
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ٚريو َٔ خ٬ٍ ر فّٖةا دررة١ ايزفةا يةد٣     ةٓافض١ّٝٗ َا أصٛام ايعاململ 

ٖةةةة٪٤٫ ايعةةةةاًَني ْتٝزةةةة١ ؼضةةةةني أٚفةةةةاعِٗ املٗٓٝةةةة١ ٚايؾةةةةض١ٝ      

ِِٗ يف ر فّٖةةا ةؾةةٓٝا صةةٛم ايعُةةٌ ايضةةعٛدٟ يف      ٚاملعٝغةة١ٝمل ممةةا ُٜضةة

َ٪عةةزاج ايتٓافضةة١ٝ ايدٚيٝةة١.   يهةةٔ َٚةةا إٔ ٖةةذٙ املئةةادر٠ ةضةةع٢   

ؾّٔع ٌ صٛم ايعُةٌ يف املًُهة١ أنخةز رةذًإا، ٚخؾًٛؽةا يًخةرباج       

املتُٝش٠ اييت ناْث ةز٣ يف ْظاّ ايعٌُ ايضاإل َةٔ صٝةد ؼه ةِ    

ؽةةةاصا ايعُةةةٌ يف ايتٓكةةةٌ عا٥كّٗةةةامل أ٫ أْةةة٘ أًٜقةةةا ُٜغةةةهٌِّ ؼةةةدًٜا    

٭ؽضاب ايعٌُ يف اصةتئكا٤ ةًةو اـةرباج، ممةا قةد ىًةل ةٓافًضةا        

 عئ٦ًةةا ٌٜتُخَّةةٌ يف ارة ةةاص ا٭رةةٛر يًعُايةة١ ايٛافةةد٠مل ٖٚةةٛ َةةا ُٜغةةهِّ     

 ـ.أفافِّا يًكّٓاص اـا

ٖةةةدفث ٖةةةذٙ املئةةةادراج أًٜقةةةا أن سٜةةةاد٠ أْتارٝةةة١ ايعةةةاًَني       -2

ايٛافدٜٔ َةٔ خة٬ٍ ةكةدِٜ إعةا اـةدَاج ايةيت ُةغةعزِٖ وزْٚة١         

صةةٛم ايعُةةٌ ٚرارإٝتةة٘، َخةةٌ صزٜةة١ ايتٓك ةةٌ ايةةٛ ٝ ٞ ٚغريٖةةا َةةٔ      

 اـدَاج اييت ُةٛفِّزٖا َئادر٠ ؼضني ايع٬ق١ ايتعاقد١ٜ.

اّ إأْظ١ُ ايعٌُ َٔ ق ئةٌ  َٔ أٖداف ٖذٙ املئادراج ر فّٖا ا٫يتش -0

ايعةةةاًَني ٚأؽةةةضاب ايعُةةةٌ، ممةةةا ٜةةةٓعهط أهاًإةةةا عًةةة٢ ص ةةةمل     

اؿكةةةٛم ٚايغةةةعٛر إا٭َةةةإ ايةةةٛ ٝ ٞ، ٚؼكٝةةةل دررةةة١ عايٝةةة١ َةةةٔ  

ا٫صتكزار ايٛ ٝ ٞ، ٚنةذيو اؿةد َةٔ اـ٬فةاج ايعُايٝة١ ايةيت       

 ةٓغأ أصٝاًْا إضئا عدّ اة ام أطزاف ايع٬ق١ ايتعاقد١ٜ.

ةةةأحري  ٚافةةظ  يف ر ع ةةٌ صةةٛم ايعُةةٌ   صةةٝهٕٛ هلةةذٙ املئةةادراج   -2

ًُّرا ٚأْتار١ّٝٗمل ٚإايتايٞ أنخز قدر٠ّٗ عًة٢   ايضعٛدٟ أنخز َز١ّْٚٗ ٚةّٓ

اصتكّٓاب ايه ا٤اج راج املٗةاراج ايعايٝة١، ٚاملضةا١ُٖ يف ؼكٝةل     

ٍُّٛ ايٛطر. 2202َضتٗدفاج ر١ٜ٩ املًُه١   عرب إزْاَس ايتض
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 ع٢ً رفا ايتٛطني: ٠ ب  ةأحري املئادر

ٖٚةٛ   ،إٔ ٖذٙ املئادر٠ ةضاعد عًة٢ رفةا ايتةٛطني    ايئعا ٜز٣

  ٕ ٌ ايةةٛ ٝ ٞ أعّٓةةا٤ صزٜةة١ ايتٓك ةة   َةةا ىاي ةة٘ آخةةزٕٚ إةةايٓظز أن أ

ٌ ع ة ةعٌُ ع٢ً رفا ايتٛطني أٚ ر ئ  ٚاـزٚش ٚايتغٝري يًعاٌَ ايٛافد

ٌ  ٭ؽةضاب ا ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ أنخز رذًإ إةٌ ٖٓةاى أرةزا٤اج     ،ايعُة

ٌ ايعُاية١ ايٛطٓٝة١ أنخةز    ع أفقٌ نإ َٔ عأْٗا ايرتنٝش ع٢ً ر 

مل ةتٓاٚية٘ أٟ   ٖٚٛ َةا  ،يتًو اي ١٦ ٚصٛم ايعٌُ أنخز رارإ١ّٝٗ ٤ً٫ٚ

 ٯٕ.َئادر٠ صت٢ ا

قةةد ٜةةز٣ آخةةزٕٚ إٔ املئةةادر٠ صُتغةةعز ؽةةاصا ايعُةةٌ غّٓةةز      

ا٫صتخُار يف خرباج أٚ عُاي١ قةد ةرتنة٘ قئةٌ ا٫صةت اد٠ َةٔ ةًةو       

ُاية١ ايٛطٓٝة١، أ٫   اـرباج، ٚإايتةايٞ قةد ُةٛرّْٗة٘ ي٬صةتخُار يف ايع    

ّْ ا٭صٛاٍ. ًُا يف ن ُّ قا٥  إٔ ؼدٟ اصتئكا٤ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ صٝظ

ٚمثةة١ إعةةا ٚرٗةةاج ايٓظةةز ايةةيت ةةةذٖا أن إٔ املئةةادر٠ يةةٔ        

َّ ايئّٓاي١ ٫ ةزةئط  ُّ ةأحري ع٢ً َعدٍ ايئّٓاي١، صٝد أ ٜهٕٛ هلا أ

إارة اص نًّٕ ١ ايعاٌَ ا٭رٓال، إةٌ ةةزةئط إعٛاَةٌ أخةز٣مل ريةو إٔ      

رب ْضئ١ َٛرٛد٠ َٔ ايعُاي١ ا٭رٓئٝة١ غةري َةاٖز٠، صٝةد إٝٓةث      أن

ّ عةةةٔ ٚسار٠ ايتخّٓةةةٝط إٔ ْضةةةئ١   2222دراصةةة١ ؽةةةادر٠ يف عةةةاّ   

ايعُاي١ ا٭رٓئٝة١ ايةذٜٔ ٫ وًُةٕٛ َة٪٬ٖج  أَةٞ، ٜكةزأ ٜٚهتةا        

، فُٝةةةا ٫ ةتزةةةاٚس ْضةةةئتِٗ يف  ٪24فكةةةط  يف صةةةٛم ايعُةةةٌ ةئًةةةغ  

راج ايتأٖٝةةٌ املتةةدْٞ  . ٖٚةةذٙ ايعُايةة١ ا٭رٓئٝةة١٪4ايعُايةة١ ايٛطٓٝةة١ 

ةعٌُ يف ٚ ا٥ا َتد١ْٝ غري رارإ١ ٚغري َزغٛإة١ يًضةعٛدٟ، نُةا    

إٔ إعةا املٗةٔ ايةةيت ٜعُةٌ إٗةةا ٖة٪٤٫ ا٭راْةا ٫ ٜٛرةةد إٗةا عُايةة١       
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َُدرَّإةة١ َٚةةاٖز٠ نكّٓةةاص املكةةا٫ٚج َخّٗةةامل ممةةا ٜؾةةئظ َعةة٘    صةةعٛد١ٜ 

ايعاٌَ ا٭رٓال يٝط خٝاًرا إٌ صار١مل ٚيذا ٚردْا اٝا اارزا٤اج 

اييت اةُّخذج يف صئٌٝ رفا نًّٕ ة١ ايعاَةٌ ا٭رةٓال يتغةزٝا ةةٛطني      

َِّ فةؤٕ ايضةُاا هلةذٙ اي ٦ة١ إا٫ْتكةاٍ         ايٛ ا٥ا إا٥ث إاي غٌمل َٚةٔ ح ة

اؿز صٝ٪دٟ أن املشٜد َٔ ايتضتُّز ٚسٜاد٠  ةاٖز٠ ايعُاية١ ايضةا٥ئ١مل    

يف صني ةةذٖا املئةادر٠ أن إٔ أصةد َضةتٗدفاةٗا اؿةد َةٔ ايتضةرت        

يةة١ ايضةةا٥ئ١. ٚيةةٔ ةةة٪دٟ املئةةادر٠ يتةةٛطني ٖةةذٙ املٗةةٔ،   ٚ ةةاٖز٠ ايعُا

نُةةا أْٗةةا صةةت٪دٟ أن فٛفةة٢ يف صةةٛم ايعُةةٌ، ٚسٜةةاد٠ املغةةانٌ  

إةةةني ايعُةةةاٍ ٚأرإةةةاب ايعُةةةٌ، ٖٚةةةٛ َةةةا صةةةٝ٪دٟ أن ةةةةأخز ةٓ ٝةةةذ    

املغةةارٜا ٚارة ةةاص نًّٕ ةة١ ا٭ٜةةدٟ ايعاًَةة١ ٚايتٓةةافط إةةني أؽةةضاب      

دٟ ايعاًَة١  ايعٌُ عًة٢ اصةتكّٓاإٗامل ممةا صةٝخًل صةٛم صةٛدا٤ يٮٜة       

املتدْٝةة١ ايتأٖٝةةٌ ٖةةذا يف راْةةا ايعُايةة١ َتدْٝةة١ ايتأٖٝةةٌ، ٖٚةةذا        

صةةٝ٪دٟ أن خةةزٚش ايهةةخري َةةٔ َٓغةةآج قّٓةةاص ا٭عُةةاٍ ايؾةةغري٠     

ٚاملتٛص١ّٓ َٔ ايضٛممل مما ٜعر أفاف١ أرقاّ ردٜةد٠ يًئّٓاية١ إةد٫ّٗ    

 َٔ خ قٗا.
 

  ش  ةأحري املئادر٠ ع٢ً قّٓاص ا٭عُاٍ:

ةّٓئٝةةل املئةةادر٠ غةةري َٓاصةةا أإةةًدامل    مثةة١ّٔ آرا٤  ةكةةزُّ إةةإٔ ةٛقٝةةث 

ْظًزا ملا ٜعاْٝ٘ قّٓاص ا٭عُاٍ َةٔ رنةٛد ٚأسَةاج إضةئا ةةداعٝاج      

        َِّ نٛرْٚا، خؾًٛؽةا قّٓةاص ا٭عُةاٍ ايؾةغري٠ ٚاملتٛصة١ّٓ، َٚةٔ ح ة

فكد ةهٕٛ ٖذٙ املئادر٠ ٖٞ رؽاؽ١ ايزمح١ اييت صتٓٗٞ ايهخري 

      ٝ ػ عًة٢  َٔ ا٭عُاٍ اييت ٖةٞ ايٝةّٛ يف غّٕةزف ايعٓاٜة١ املزنةش٠ ةعة

ايعدٜد َٔ املئادراج اؿه١َٝٛ، ف٬ ٜٓكؾةٗا صة٣ٛ َةٓظ عُايتٗةا     
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فزؽةة١ ا٫ْتكةةاٍ يًئضةةد عُةةٔ ٜةةدفا أنخةةز، ٖٚةةٛ َةةا ٫ ةضةةتّٓٝا      

َّ، نإ هةا   ًُّ٘ يف ايظزٚف ايعاد١ٜ، فهٝا إ٘ اٯٕ؟ َٚٔ ح  ؼ

ع٢ً املض٪ٚيني ةأرٌٝ ةّٓئٝل املئادر٠ صت٢ ةٓزًةٞ اؾا٥ضة١، ٜٚعةٛد    

ٞ. ٚػدر ااعةار٠ أن إٔ ايغزفة١ ايتزارٜة١    ا٫قتؾاد يًتغغٌٝ ايهً

قاَةةةةةث إايتعاقةةةةةد َةةةةةا أصةةةةةد املزانةةةةةش ا٫صتغةةةةةار١ٜ ايضةةةةةعٛد١ٜ    

املتخؾّْؾةة١مل يًٛقةةٛف عًةة٢ ةةةأحري ايكةةزار عًةة٢ صةةٛم ايعُةةٌ، ٚقةةد       

 ةٛؽًث ايدراص١ أن إٔ يًكزار ْتا٥س  صًئ١ّٝٗ، أُٖٗا:

خةةزٚش املٓغةةآج ايؾةةغري٠ ٚاملتٛصةة١ّٓ َةةٔ ايضةةٛممل ْتٝزةة١ عةةدّ  -2

ُاي١ ايٛافةد٠، أٚ املّٓايئة١ إةأرٛر َزة عة١ َٚشاٜةا عايٝة١       اصتكزار ايع

 ةعزش عٔ ةٛفريٖا ةًو املٓغآج. 

 سٜاد٠ َعدٍ ايتضتُّز ايتزارٟ. -2

 سٜاد٠ نًّٕ ١ املغارٜا اؿه١َٝٛ ٚاـاؽ١.   -0

 ةعخُّز ةٓ ٝذ املغارٜا اؿه١َٝٛ ٚاـاؽ١.   -2

 سٜاد٠ ايكقاٜا ايعُاي١ٝ يًعُاي١ ايٛافد٠.   -1

ََُّةةاى َٚةةدرا٤    122خةةز َةةٔ  ٚقةةد متَّ اصةةت٬ّٓص رأٟ أن  َةةٔ 

َٓغآج ايكّٓاص اـاـ يف ايزٜاض، إاافاف١ أن أرزا٤ َكاإ٬ج 

َُّكةة١ َةةا عةةدد َةةٔ َضةة٪ٚيٞ اؾٗةةاج اؿهَٛٝةة١ راج ايؾةة١ً،     َتع

. ٚقةةةد ٪72ٚرةةةا٤ج ايٓتةةةا٥س ة٪نةةةد َةةةا رةةةا٤ يف ايدراصةةة١ إٓضةةةئ١  

أٚؽث ايدراص١ إعدّ ايضُاا إاْتكاٍ ايعُاية١ ايٛافةد٠ إةني َٓغةآج     

اـاـ دٕٚ َٛافكة١ ؽةاصا ايعُةٌ، فقةّٗا عةٔ ا٫نت ةا٤       ايكّٓاص 

ٓ ةا           َ إتّٓئٝل ا٭ْظ١ُ املعُةٍٛ إٗةا َةا ايتغةدٜد عًة٢ ةّٓئٝةل أْظُة١ 

 ا٫ػار إايئغز ٚمحا١ٜ ا٭رٛر. 
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أًٜقةةةةا، فكةةةةد رنةةةةزج ٚسار٠ املةةةةٛارد ايئغةةةةز١ٜ يف ةكةةةةدنٗا  

يًُئةةةادر٠ أْةةة٘ متَّ ةّٜٓٛزٖةةةا إايغةةةزان١ َةةةا اؾٗةةةاج اؿهَٛٝةةة١    

كد ايعدٜد َٔ ايًكا٤اج َا ايكّٓاص اـاـ ٚفًط املع١ٝٓ، ٚإعد ع

ايغةةزف ايضةةعٛد١ٜمل يهةةٔ ايضةة٪اٍ املٗةةِ: ٖةةٌ أخةةذج ايةةٛسار٠ إز٩ٜةة١  

ايكّٓةةاص اـةةاـ إعةةد ٖةةذٙ ايًكةةا٤اج أّ أْٗةةا ناْةةث يكةةا٤اج يزفةةا    

ًَةةا عًٝٗةةا أّٔخةةذ ر٩ٜةة١ ايكّٓةةاص       ايع ت ةةا؟ ٫ عةةو إٔ ايةةٛسار٠ نةةإ يشا

يف اؿضةئإ، ٚقاٚية١   اـاـ، ٖٚٛ ايكّٓةاص املعةرُّ إٗةذٙ املئةادر٠     

ايتٛفٝل إةني َةا ةزٜةد َٚةا ٜزٜةدٙ ايكّٓةاص اـةاـمل يًٛؽةٍٛ ؿًةٍٛ          

ُةزفةةٞ اؾُٝةةا ، ُٚةضكِّةةل املتًّٓئةةاج ايدٚيٝةة١ يف فةةاٍ إ٦ٝةة١ ايعُةةٌ    

 ٚصكٛم ايعُاي١ ايٛافد٠.  

 

 د  ةأحري املئةادر٠ عًة٢ ؼضةني ايؾةٛر٠ ايذٖٓٝة١ يًًُُهة١        

 ٚصزًٗا يف فاٍ صكٛم ااْضإ:

ٝةٌ ٖةةذٙ املئةادر٠ ٚغريٖةا َةةٔ َئةادراج َغةةاإ١ٗ     ٫ عةو إٔ ة ع 

ّْ إعا املغه٬ج اييت ةعاْٞ َٓٗةا املًُهة١، َخةٌ:     صٝضِٗ يف ص

َغه١ً ا٫ةٗاّ إا٫ػار إايئغز، ٚايضٛم ايضةٛدا٤ يًعُاية١ اهلارإة١    

ٚايعُاي١ املخاي ١ ٭ْظ١ُ ااقا١َ ايٓظا١َٝ، ٚاييت أصةُٗث إغةهٌ   

خز عًة٢ ايؾةعٝد ايةدٚيٞ    أٚ إآخز يف اصةت٬ٍ املًُهة١ يرتةٝةا َتةأ    

يف امل٪عزاج راج ايع٬ق١ إظةزٚف عُةٌ ايعُاية١ ايٛافةد٠مل ٚإايتةايٞ      

  َّ ةعزُّفةٗا يةةئعا ا٫ْتكةةاداج ايغةةدٜد٠ يف فةةاٍ صكةةٛم ااْضةةإ. أ

ايعٌُ ع٢ً ةّٓئٝل ٖذٙ املئادراج ٚؼضٝٓٗا َٔ ٚقث ٯخز صٝضةِٗ  
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ٚإؾةةةٛر٠ أهاإٝةةة١ يف ؼضةةةني ايؾةةةٛر٠ ايذٖٓٝةةة١ يًًُُهةةة١ يةةةد٣       

 ج ايدٚي١ٝ ٚاؿكٛق١ٝ.املٓظُا

 

 ٖةةة  اٯحةةار ا٫رتُاعٝةة١ ملئةةادر٠ ؼضةةني ايع٬قةة١ ايتعاقدٜةة١     

 ٚاملئادراج ا٭خز٣ يف ٖذا ااطار:

إٔ َئادر٠ ؼضةني ايع٬قة١ ايتعاقدٜة١ ٚاملئةادراج ا٭خةز٣ راج      

ايع٬قةة١ َةةٔ املئةةادراج املُٗةة١ ايةةيت أطًكتٗةةا ٚسار٠ املةةٛارد ايئغةةز١ٜ     

 ٝ هٕٛ هلةةةا آحةةةار ارتُاعٝةةة١  ٚغريٖةةةا َةةةٔ اؾٗةةةاج اؿهَٛٝةةة١ صةةة

 عدٜد٠، َٓٗا:  

صةةٌ أعةةها٫ج ايعُايةة١ ايضةةا٥ئ١ َٚةةا ةكةةّٛ إةة٘ ٖةةذٙ ايعُايةة١       -2

ِ  يف إعا ا٭صٝإ ة٪دٟ أن سعشع١ ا٫صتكزار.  ايضا٥ئ١ َٔ رزا٥

ةكًٝةةٌ اؾٗةةد ٚايتهً ةة١ عًةة٢ ا٭رٗةةش٠ ا٭َٓٝةة١ يف ايتؾةةدٟ       -2

 يًززا٥ِ اييت ٜكّٛ إٗا إعا أفزاد ايعُاي١ ايضا٥ئ١ ٚاملخاي ١.

اؿد َٔ رزا٥ِ إٝا ايتأعرياج ٚاصةتغ٬ٍ صارة١ ايٓةاظ هلةا،      -0

ٚةكافةةٞ أَةةٛاٍ طا٥ًةة١ َكاإةةٌ ةًةةو ايتأعةةرياج ممةةا ٜخكةةٌ َٝشاْٝةة١      

 إعا ا٭صز.

 اؿد َٔ أسعاش ايضًّٓاج إايئ٬غاج عٔ ايعُاي١ اهلارإ١. -2

ايكقا٤ ع٢ً ايغػ ٚاؾغا ايذٟ متارص٘ إعا ف٦اج ايعُاي١  -1

ملٓتزةاج املكًةد٠ ٚغةري ايؾةاؿ١     ايضا٥ئ١ ٚاملخاي ١ يف ةكدِٜ إعةا ا 

 ي٬صتخداّ.

َئةةةادر٠ ؼضةةةني ٚأاةةةا٫ّٗ، ٚإُٝٓةةةا ٜ٪نةةةد ايةةةئعا عًةةة٢ إٔ  

ُٚ ٚمل ةهةةةٔ ٖٓةةةاى  ،فةةةعث إّٓزٜكةةة١ َتضةةةزع١ايع٬قةةة١ ايتعاقدٜةةة١ 
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املئادر٠ صةتعٌُ  نُا إٔ ئٌ ايكّٓاص اـاـ، َغارن١ فاع١ً َٔ ق 

صٝد صتعٌُ ايغةزناج   ،ع٢ً خًخ١ً ايزٚاةا يف ايكّٓاص اـاـ

ممةةا ٜةة٪حز  عايٝةة١إةةأرٛر  ايٛافةةد٠ايعُايةة١  اصةةتكّٓابعًةة٢  ٠ايهةةئري

 .ٚاييت ئ ةضتّٓٝا فاراةٗا ٚايؾغري٠ع٢ً املٓغآج املتٛص١ّٓ 

ُّفّٗةةةا َةةةٔ إٔ   ٔ ٜعًُةةةٕٛ ايٝةةةّٛ يف ايضةةةٛم  َ ةةةنُةةةا إٔ مثةةة١ّٔ ؽ

َُ ١ً ضةزَّ نعُاي١ صا٥ئ١ أٚ َتضرت عًٝٗا نًٗا ةعٌُ إعكٛد ٚرٚاةئٗا 

َّا ُٚةراِّ َّ  ،١ٍٝ يف صضاإاةٗا ايئٓهض يةٔ  ةاص١ ايتٓكٌ إٔ فؤَٚٔ ح 

نُةةا إٔ ْظةةاّ ايه ايةة١ مل ٜهةةٔ ٖةةٛ  ،ا يًُغةةهًتنيٜهةةٕٛ صً ةة

فغايئٝةة١ ايعُايةة١ املتضةةرت عًٝٗةةا ةةةزفا ايعُةةٌ    ،ايضةةئا يف ْغةة٥ٛٗا

املتةةةارز٠  ٖةةةٖٛا أإعكةةةد ايعُةةةٌ، نُةةةا إٔ ايعُايةةة١ ايضةةةا٥ئ١ َٓغةةة   

 ،إايتأعةةةرياج َةةةا عةةةدّ رإةةةط ٖةةةذٙ ايتأعةةةرياج وغةةةارٜا قةةةدد٠  

ُّ     ٚقاصئ١ ُّر ٚ ،ا عُايتٗةا امل٪صضةاج ٚايغةزناج عًة٢ ةضة  ايتؾة

    ٛ ريةةةةو إٔ ٖةةةةاةني   ٤ًاملإٔ صزٜةةةة١ ايتٓكةةةةٌ صةةةةتشٜد املغةةةةهًتني صةةةة

   ٌ ٜٚٓةةدر  ،املغةةهًتني ةٛرةةدإ يةةد٣ ايعُايةة١ ايٛافةةد٠ قًًٝةة١ ايتأٖٝةة

رب ٖةٞ املضةت ٝد َةٔ    تة ا يف ايعُاي١ عايٝة١ ايتأٖٝةٌ ٚايةيت ةع   ُٚرٛدٖ

 .ايٓظاّ اؾدٜد

٤اج ٚايتغةةزٜعاج ٖةةٞ  ةةاٖز٠   َغةةه١ً َخةةٌ ٖةةذٙ اارةةزا  إٔ 

ايتّٓئٝةل ا٭فكةٞ عًة٢ فُةةٌ املتعةاًَني ٚاملتةأحزٜٔ إٗةا دٕٚ ةغةةزٜظ       

ٚؼًٌٝ ٚفٗةِ ٚدراصة١ يًتئآٜةاج ٚا٫خت٬فةاج إةني كتًةا اي ٦ةاج        

ٚغةةةري ريةةةو َةةةٔ َضةةةتٜٛاج  ،ٚاملٓةةةاطل ٚايتخؾؾةةةاج ٚايكّٓاعةةةاج

 إٔ طئٝع١ ا٭عُاٍ ٚايٛ ةا٥ا  ايتأحز ٚايتأحري.. َٔ إدا١ٖ ايكٍٛ َخ٬ّٗ

ُْةةة  درةٗا ٚعُكٗةةةا اي ةةةر َٚةةةد٣ اؿارةةة١ أن اصةةةتُزار    ؽتًةةةا يف 

ايع٬قةةة١ ايتعاقدٜةةة١ ي ةةةرتاج َضةةةتُز٠ َكاإةةةٌ ةًةةةو ايةةةيت ٫ ةتةةةأحز       
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ا َٛ ةةا نهةةٔ اصةةتئداي٘ احملاصةةا َخّٗةة إا٫صةةتُزار١ٜ ايٛ ٝ ٝةة١..

خؾا٥ٞ ؽٓاعٞ يف َؾٓا َّٓةاه أٚ َٗٓةدظ   أإ٬ أحز فادا َكاإٌ 

إعةةةةا ا٭عُةةةةاٍ   .ؽّٓةةةةٝط عُزاْةةةةٞ ٜعُةةةةٌ عًةةةة٢ ةّٓةةةةٜٛز َدٜٓةةةة١

ا يًتأٖٝةةٌ ٚايتةةدرٜا ٚايئٓةةا٤ قئةةٌ إٔ ٜعةةٛد     ٚايٛ ةةا٥ا ةتًّٓةةا سًَٓةة  

فةةؤرا إايٓظةةاّ  ملايعا٥ةةد عًةة٢ ا٫صةةتخُار يف املٛ ةةا يف غقةةٕٛ صةة١ٓ  

٘ نٓضةةة٘ ٚصةةة١ًٝ ي٬صةةةت اد٠ َٓ ةةةزدً   ،ا َةةةٔ اصةةةتخُار ايغةةةزن١ فٝةةة

ةأًٖٝةة٘ ٚةدرٜئةة٘ إةةدخٌ    فٝٓتكةةٌ أن عةةزن١ أخةةز٣ نٓضٗةةا عا٥ةةد    

ُّر إٔ أع٢ً ِّة  املكةرتا  ملغزٚص ا. ٚايتؾ ْة٘ صةٝدفا   أأر  ملاصٝ غةٌ ةًكا٥

ا عةٔ ايتٛ ٝةا ٚايتأٖٝةٌ    نٝاْاج ايكّٓةاص اـةاـ أَةا أن ايتٛق ة    

أٚ أن اخةرتاص ٚصةا٥ٌ غةري ةكًٝدٜة١      ،ٚروا صت٢ اـزٚش َٔ ايضٛم

  ٍ ايتعةةةةٜٛا  :َخةةةةٌ ،يتضُٝةةةٌ املةةةةٛ  ني ايٛافةةةةدٜٔ ةئعةةةاج ا٫ْتكةةةةا

 .١ٝٚايغزٚه اؾشا١ٝ٥ ٚروا صت٢ ٚصا٥ٌ غري ْظاَ

َئةادر٠  ٚع٢ً اؾاْا اٯخز، فؤٕ ٚرٗاج ْظز أخز٣ ةةز٣ إٔ  

املعٓٝة١ صةتهٕٛ    اؾٗةاج  اايةيت طزصتٗة   ؼضني ايع٬قة١ ايتعاقدٜة١  

 ذنٛر٠، ٚيعٌ َٔ أإزس أهاإٝاةٗا َا ًٜٞ:رغِ ايضًئٝاج امل َ ٝد٠ّٗ

ز إؾةةةٛر٠ دراَاةٝهٝةةة١مل فُةةةٔ ٜةةةتِ   َةةةٔ ايتضةةةتُّ  ْٗةةةا صةةةتضدُّ أ -2

ٚعٓةد رٗة١ َعزٚفة١،     ،فظاصتكداَ٘ صٝ د إغزٚه ٚعكد عٌُ ٚا

فضةٝهٕٛ   ،رغةا  ٕ أٚعٓد اْتكاية٘ أن عُةٌ آخةز إعةد فةرت٠ ايضة١ٓ       

 ٫ٌ ٜعُة عٝةد   ملريو إعكد ردٜد ٚافظ ايئٓةٛد ٚايغةزٚه نةذيو   

ايٛافةةةد ؿضةةةاإ٘ اـةةةاـ نُةةةا هةةةزٟ اٯٕ. صةةةٝرتةا عًةةة٢ ريةةةو 

َٔ ايتضةرت   يهٔ ريو صٝضدُّ ،رٛر ايعُاي١ ايٛافد٠أإايّٓئا ارة اص 

ًَ  يًعٌُ ايذٟ ٜكّٛ إ٘. َهاف٧رزٙ أايعاٌَ إٔ ععز  أراا عُٛ
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هلا، مما ٜدفعٗا  ٫ٌ عُغزام ايضٛم إعُاي١ ٚافد٠ أاؿد َٔ  -2

ًّٓةةل عًٝةة٘  اّ ا٫قتؾةةاد ايزاةةٞ ممةةا ُٜ  ظةةملُارصةة١ أعُةةاٍ خةةارش ْ  

 ٟ ٖٚةةةٛ اقتؾةةةاد ٖاَغةةةٞ ٜؾةةةعا فةةةئط     ،اقتؾةةةاد ايظةةةٌ املةةةٛاس

ٝة١  َٔ ْةشف ايعًُة١ ايٛطٓ   ٚفزا٥ئ٘. ايكزار اؾدٜد صٝضدُّ َداخًٝ٘

ٔ ايئٓٛى ٚاؾٗاج املاي١ٝ َٔ َعزف١ ُهِّٚصُٝ ،إّٓزم غري َغزٚع١

 ْ اقٗا. أٜٔ ةذٖا ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ ٚع٢ً َارا مت أ

َُةةةإٔ  -0 ِ ْٚظةةةاَٞ، ٚإعةةةد إٔ ٓظَّاملئةةةادراج ٚؼًٜٛةةةٗا أن ٚاقةةةا 

 َٓة٘، ٖةٛ ْٗةس ٜؾةاُّ     ٢َا ُٜزرة  ٫نتضاب٘ ةّٓئٝكّٕ اٜهٕٛ ممهًٓ

ْظُةةة١ ٚؼةةةدٜخٗا يف َؾةةًض١ ايةةةٛطٔ، َٚةةةٔ ريةةةو رفةةا ن ةةةا٠٤ ا٭  

ملةةةةةتغرياج اقتؾةةةةةاد١ٜ ٚارتُاعٝةةةةة١   اًعةةةةةٚةًّٓ  َٛانئةةةةة١ّٗ إاصةةةةةتُزار

َا قد ذ يف ا٫عتئار ٪خ ٫ إد إٔ ُٜ اٍْ٘ ٚإّٓئٝع١ اؿأٚصٝاص١ٝ، أ٫ 

ٚهلذا فؤٕ ؿداح١  ملَٓ٘ ريو ٫ٔ نهنهٔ قئٛي٘ ٚةّٓئٝك٘، َٚا 

ّْ ا ِّٜرناْةة٘ ايتغةةزٜع١ٝ، َةةٔ ا٭ْضةةا اقتؾةةاد أ انتًُةةثَغةةزٚص  أ

يةة٘ فةةرت٠ سَٓٝةة١ يًتّٓئٝةةل نتززإةة١   د ضةةدَّاـؾةةٛـ إٔ ُٜ عًةة٢ ٚرةة٘

 ،ؼضةةةٝٓ٘ َٔةةةا نهةةةنهةةةٔ إعةةةدٖا إٔ ٜةةةتِ َعاؾةةة١ أٚ ةّٓةةةٜٛز  

ٚؽةةٛيّٗا أن آيٝةة١ ْٓغةةد َٓٗةةا ايتّٓةةٜٛز وةةا ىةةدّ املؾةةًض١ ايعاَةة١،   

٤َّ ةّٓئٝل أٟ َغزٚص صدٜد ُٜد َد إ أ نُا إٔ َدَّ عٔ   رتض أ٫ ٜك

ٔ نُةةا صةةدذ يًٓظةةاّ أٚ عةةٗزٜ اٚيةةٝط عةٗزً  ،عةاّ ٜضةةئل ايتّٓئٝةةل 

ُ ةةإٔ ُٜأن إٔ َةةٔ املٗةةِ  ايعُةةايٞ ٖةةذا، أفةةاف١ّٗ ٌ إةةأٟ َغةةزٚص َةةٔ ع

َّخةة٬ٍ فةةرت٠ ُة يًتأنةةد َةةٔ َةةد٣ أَهاْٝةة١   ا٫ْتكايٝةة١مل٢ اي ةةرت٠ ضةة

ٕ اٯ ذَةةا صةةد ض ايٛاقةةا، إُٝٓةةا  أرَةة١ ريةةو عًةة٢   ٤ايتّٓئٝةةل َٚٛا

ٚأؽةةئظ أَةةًزا ٚاقًعةةا ٚصةةدًٜخا إعةةد إٔ اعتةةاد ؽةةاصا ايعُةةٌ ٚايعاَةةٌ  

عكةٛد ٚهةزٟ ةغةٝري ٚيةٛ      ١أٚ صةئع  ١زاإ١ صتَق٢ عًٝ٘ قّٕ ع٢ً ْظاّ
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اٙ أفةةعاف يف قةة٠ٛ  فةةذاى َةة٪دَّ  ملعةةٗزأرةةش٤ َٗةةِ َٓةة٘ يف غقةةٕٛ    

٭درنٓةةا إٔ  املغةةار أيٝٗةةا صةةً ّٗامل ايعُةةٌ. فًةةٛ ْظزْةةا أن ايضةةًئٝاج  

صت٪حز ع٢ً إ١٦ٝ ايعٌُ دٕٚ أد٢ْ ة هز أٚ ة هةري،   ٖٓاى عكئاج 

  ٞ أؽة٬ص٘ َةٔ خة٬ٍ     فضٛم عٌُ َق٢ عًٝ٘ عكٛد َٔ ايةشَٔ ٜةأة

ٕ    ٖذا أَز  ملعٔ صاإك٘ ًَاةٓظِٝ كتًا متا يف  إايتأنٝد يةٔ ٜهةٛ

   ٚ عةةو إٔ ايقةةٛاإط   املكاإةةٌ ٫يف ؽةةا  َضةةري٠ ايعُةةٌ ٚايعُةةاٍ، 

َةةٔ املعقةة٬ج ٚايضةةًئٝاج ايةةيت   ضةةِٗ ٚةعةةاع ايعدٜةةد  اؾدٜةةد٠ صُت

اؿايٝة١، أ٫ إٔ   ايتعاقدٜة١ خةز َةٔ خة٬ٍ ايع٬قة١     آةٓغأ إني ٚقث ٚ

يتًةةو  اْارًعةة اةةة٢ إةة٘ ايتٓظةةِٝ اؾدٜةةد صةةٝهٕٛ ع٬ًرةةأ ممةةا اإعًقةة

غًةةةا َةةةا صةةةٝززٟ عًٝةةة٘ ايتٓظةةةِٝ   أايضةةةًئٝاج، ٚيهةةةٔ إعةةةا أٚ  

 يك٠ٛ ايعٌُ.   اأفعافّٗ َ٪دُّاٙاؾدٜد صٛف ٜهٕٛ 

 

 ؼضني ايع٬قة١   َكرتصاج ع١ًُٝ يتّٜٓٛز َئادر٠ :خاًَضا

 :ايتعاقد١ٜ

 َّ َّ أ ا، إهةٌ ةأنٝةد ية٘ فةضاٜ     ايتعاقدٟ ةغٝري يف ايُٓٛرشأ

َةٔ   َغاإ٘ يً ٝقةإ َٚةا ٜؾةاصئ٘ َةٔ طُةٞ. ٚطاملةا إٔ ريةو وةدُّ        

صكةةٛم ااْضةةإ َٚهافضةة١   ارةكةةا٤أن  إاافةةاف١ايعُايةة١ ٚايتضةةرت 

ٕ  ِّةا، ٕ. ْظزاا٫ػار إايئغةز فُٗةا أهاإٝة    ىتًةا عًٝة٘    ٫ ريةو  فةؤ

َةٔ أرةٌ   يف ايٛقث  ل إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى فغطّ٘كً ٚيهٔ املّٕ ،ايهخري

٫ . ٚأنخةز  ٚيهٓٗةا ؼتةاش أن ةةزٍّٚ    ،لاساج ٖٞ فزٚر١ٜأؼكٝل 

ًٖٝةةةة١ ايعةةةةاّ ٚاـةةةةاـ ٚاملٓظُةةةةاج ا٭  إ ايكّٓاعةةةة تضةةةةدإةةةةد إٔ ٜ

ٚ    ٫ٚ ٚاؿكٛقٝةة١ يف ايغاٜةة١.  صةةٛام أنهةةٔ قئةةٍٛ إّٓايةة١ ةتؾةةاعد 

ْظُة١  ٚيهةٔ إايكةإْٛ ٚا٭   ،إًدْا َ تٛص١ ع٢ً َؾزاعٝٗا يًعُاية١ 
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ةكًةةةٝؿ ايعُايةةة١ يف نةةةٌ عةةةإٔ. ايغةةةئاب     ٜةةةتِ ايذنٝةةة١ ٚاملزْةةة١  

صةةةٛام، د َخةةةٌ ايضةةةاإل، صةةةٝعٌُ يف كتًةةةا ا٭  ٟ مل ُٜعةةةايضةةةعٛد

 إتًو ايتغٝرياج. َٚدرص١ اؿٝا٠ ناْث َٚا سايث ن ١ًّٝٗ

ٚيف ٖةةذا ايضةةٝام، فخُةة١ إعةةا املكرتصةةاج ايةةيت َةةٔ عةةأْٗا       

ّْ َةةٔ    عًةة٢  َئةةادر٠ ؼضةةني ايع٬قةة١ ايتعاقدٜةة١  ؼكٝةةل ا٭حةةز املزرةة

 ايٓضٛ ايتايٞ:

ػةاٚس را٥ضة١ نٛرْٚةا     ةأرٌٝ ةارٜق ة عٌٝ املئادر٠ أن َةا إعةد   -

ٚؼكٝل ايتعةايف ا٫قتؾةادٟ، صتة٢ مةافمل عًة٢ متاُصةو املٓغةآج        

ايؾةةغري٠ ٚاملتٛصةة١ّٓ يف ٚصةةط ٖةةذٙ ا٭سَةة١ يهةةٞ ْتزاٚسٖةةا إأقةةٌ   

 ا٭فزار املُه١ٓ.

َّةٌ املتعاقةد َعة٘        - أيغا٤ ْظاّ ايتأعةرياج ٚا٫صةتكداّ عٝةد ٜتض

ا َةةةٔ ايعُايةةة١ ايٛافةةةد٠ ةهةةةايٝا ايتأعةةةري٠ ٚا٫صةةةتكداّمل يتخ ٝةةة   

 ا٭فزار املاد١ٜ ايٓاػ١ عٔ أيغا٤ ْظاّ ايه اي١. 

ايتّٓئٝةل ايتةدرهٞ يًٓظةاّ عٝةد ٜةتِ ةّٓئٝكة٘ يف ايئداٜة١ عًةة٢         -

َّ ا٫ْتكةاٍ أن   ايعُاي١ راج ايتأٌٖٝ ايعايٞ ٚاـرباج ايك١ُٝ، َٚٔ ح 

 إك١ٝ أْٛاص ايعُاي١.

َٓةةةةا ايغةةةةزناج ايهةةةةرب٣ َةةةةٔ اصةةةةتكّٓاب عُايةةةة١ املٓغةةةةآج  -

ِّا. ايؾغري٠ ٚاملتٛص١ّٓ َز  صً

رإط اارٕ إايتعاقد َا َٛ  ني َٔ اـارش إعدّ ٚرةٛد َةٛاطٔ    -

 َ٪ٌٖ يغغٌ ايٛ ٝ ١.                                       

 . ٠ٚاصد ١ ٚيٝط صٓنيٕ ةهٕٛ فرت٠ ايتعاقد ا٭ٚن صٓتأ -

َّأ -  . املايٞ ٚاملكاإٌ ااقا١َ رصّٛ َٔ% 12ٌ ايعاٌَ ايٛافد ٕ ٜتض
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ٕ ٜهةةٕٛ ايتّٓئٝةةل يًُٓغةةآج ايؾةةغري٠ ٚاملتٛصةة١ّٓ إعةةد َةةزٚر     أ -

 ح٬ذ صٓٛاج َٔ إدا١ٜ ايتّٓئٝل عا١َ. 

ٜةاّ صةاٍ طًةا    أعةٔ عغةز٠    د٫ ٜشٜ آُظ ؽاصا ايعٌُ ٚقًتٕ ُٜأ -

ٚ  ايٓٗا٥ٞ أٚ اـزٚش ايعاٌَ ةأعريةٞ ٛ اـةزٚش   يًتأنةد ممةا   مل٠دايعة

 ٗد ٚخ٬ف٘. يد٣ ايعاٌَ َٔ ُع

اج ْغاه صةاإكتٗا أ٫ وةزٚر عةاّ    أ٫ ٜٓتكٌ ايعاٌَ أن َٓغأ٠ ر -

 ٠.  أغٓع٢ً ةزى ةًو امل

َّةةأ - ٌ ؽةةاصا ايعُةةٌ قُٝةة١ إٛيٝؾةة١ ايتةةأَني يً ةةرت٠ ايةةيت      ٕ ٜتض

 .٠ايعاٌَ يدٜ٘ دٕٚ سٜاد اٖاقق

يتخ ٝا اٯحار ايضةًئ١ٝ   ملل إٓٛد املئادر٠ إغهٌ ةدرهّٞٓئَّٕ ُةأ -

َةةٔ أؽةةضاب املؾةةًض١، ٚصتةة٢ ٜةةتِ ةةةدارى أٟ       احملتًُةة١ عًةة٢ أٍّٟ 

 .قد ؼدذ عٓد ايتّٓئٝلصًئٝاج 

ّْ عةةدد  َةةٔ املتخؾؾةةني  ٚأفةةاف عةةزن١ أٚ َؾةةٓا  إٔ يهةة

ةًةةو  عًةة٢طًةةا افهةةٕٛ ايعاَةةٌ مل ةٓافضةة١ٝ هةةا محاٜتٗةةا جَعًَٛةةا

ٚنةةٌ  ،ايغةزن١ املٓافضةة١ فٝةة٘ فةزر نةةئري   أناملعًَٛةاج ْٚكًةةٗا  

ٔ  قٛاْني ايعٌُ ٚعكٛد ايعٌُ ؼُةٞ ٖةذٙ املعًَٛةاج َةٔ       اافغةا٤ عة

 .ايضٓنئَ ١ َٓافض١ أ٫ إعد عدد يغزن ا٫ْتكاٍطزٜل عدّ 

ٜٚرتقئةة٘ ايهةةخريٕٚ يف   َٓتظةةًزاا٭َةةز ايةةذٟ نةةإ  نُةةا إٔ 

  ٌ ٚيةٝط فةزد    ،ايداخٌ ٚاـارش ٖٛ أيغا٤ ْظاّ ايه اية١ إايهاَة

   ٞ عًة٢ أرض   .َئادر٠ َئتٛر٠ ة تكز يٮحز ااهةاإٞ ايتُٓةٟٛ اؿكٝكة

ـ  ،َا ساٍ ْظاّ ايه اي١ ع٢ً صاي٘، ايٛاقا  َٚا ساٍ ايكّٓاص اـةا

َّةةة ٌ فةةةاةٛر٠ ا٫صةةةتكداّ ٚايتضةةةزٌٝ ٚرخةةةؿ ااقاَةةة١ ٚاملكاإةةةٌ    ٜتض
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ْظاَٝة١   ا عةٔ َه ٛية٘ َضة٪ٚي١ّٝٗ   َٚةا ساٍ ايه ٝةٌ َضة٪ٚيّٗ    ،املايٞ

َٚةةا ساٍ اصةةِ ايه ٝةةٌ    ،عُةةا ٜزةهئةة٘ َةةٔ أخّٓةةا٤ أٚ كاي ةةاج    

. ا يف رخؾةةة١ أقاَةةة١ ايٛافةةةد وةةةا ٜغةةةئ٘ املًهٝةةة١ ٚايتئعٝةةة١    ًّٗضةةةزََُّ

اـةارش َٚةا ٜتعًةل إتزةار٠      اؿدٜد عٔ ؼضني ايؾٛر٠ ايذ١ٖٝٓ يف

ٛ ايئغز غري دقٝل فُٝا ٜتعًةل إٗةذٙ املئةادر٠ أ٫    ارةئّٓةث وزارعة١     ية

ا ملغةارن١ صكٝكٝة١ َتهاًَة١    هٕٛ ْتاًرة ةنا١ًَ يٓظاّ ايه اي١ 

د٠ َٚٓٗس عاٌَ.. يهةٔ  َٔ ناف١ ا٭رٗش٠ راج ايع٬ق١ إز١ٜ٩ َٛصَّ

 ملئغةةز١ٜإٔ ةٓظةةز ٚسار٠ ايداخًٝةة١ إز٩ٜةة١ كتً ةة١ عةةٔ ٚسار٠ املةةٛارد اي

 ٟ  .ايٛاقا أ٫ أن َشٜد َٔ ايتدٖٛريف  فٗذا ئ ٜ٪د

ْظةةاّ ٜٚةةز٣ ايةةئعا أْةة٘ قةةد ٜهةةٕٛ َةةٔ ا٭ْضةةا يةةدٜٓا أيغةةا٤  

د يٓةةا ٛرَّْةةا ايةةدٍٚ ايةةيت ُةةة   اة اقةةاجٚعُةةٌ  ٚا٫صةةتكداّايتأعةةرياج 

َخةٌ طاقةاج عٝةد ٜةتِ طًةا ايتخؾؾةاج        ١َٚٓؾ١ دٚيٝ ،ايعُاي١

ِّةة   اسةٗةةا َةةٔ ٚسار٠ املةةٛارد  ٚإعةةد أر ،اايةةيت ٫ نهةةٔ ةٛفريٖةةا قً

تةةايٞ ٜةةتِ ايتعاقةةد إةةني  ايٚإ ،ٖةةا ايةةٛسار٠صضةةا املتًّٓئةةاج ايةةيت ةكزُّ 

 .املد٠ ٚايزاةا ٚإك١ٝ ا٭َٛر ع٢ًؽاصا ايعٌُ ٚايعاٌَ 

ٌ  َٚةةٔ ْاصٝةة١ أخةةز٣، فةةؤٕ    املًّٓةةٛب إٔ ٜهةةٕٛ ايٛافةةد ن ٝةة

ا عٓٗةةا. ع٬قتةة٘ إؾةةاصا ايعُةةٌ ؼهُٗةةا ؽةةٝغ١     ْ ضةة٘ َٚضةة٪ٚيّٗ 

 أٚ صةة١ٓ أٚ عغةزٜٔ صةة١ٓ.. ٚايعكةد ٜةةٓؿُّ   اايعكةد صةٛا٤ ناْةةث عةٗزً   

عًةة٢ آيٝةة١ ايتخةةارش ٚفضةةق ايعكةةد ٚا٭صهةةاّ.. يهةةٔ ٚسار٠ املةةٛارد    

 ،ايئغةةز١ٜ ةزٜةةد قٛيئةة١ اٝةةا ايٛ ةةا٥ا ٚا٭عُةةاٍ يف قايةةا ٚاصةةد    

َ تةةاا اؿةةٌ ةٛصٝةةد  . د٠ٚفةةزض أْظُةة١ ٚأرةةزا٤اج ٚأصهةةاّ َٛصَّةة  

ُة٬ٕ  ُٖةا ؼ تافهً ،ايز١ٜ٩ إني ٚسارةٞ ايداخ١ًٝ ٚاملٛارد ايئغةز١ٜ 

 .إٌ ٚروا َتقادةني ،عكٝدةني كتً تني
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  ٔ ا يّٓةزف أؽةٌٝ   غةه١ً إٔ يف املئةادر٠ أفةزارً   إٔ امل فقةّٗا عة

 َٚتٓاٖٝة١ اى يف امل٪صضاج ايؾةغري٠  ًَّاملّٕ ٛيف ايع٬ق١ ايتعاقد١ٜ، ٖٚ

َّ مث١ّٔ ايؾغز، ٚصت٢ ايغزناج ٚرٗاج ايٓظز يف  ااخت٬فّٗ. نُا أ

ٌٖ متةث  ٚايض٪اٍ املِٗ: ٛفٛص، املئٌ أؽضاب املؾًض١ صٝاٍ َٔ ق 

كاطئةة١ ايةةٛسار٠ إاٯحةةار املرتةئةة١ ٚايةةيت صةةترتةا عًةة٢ ٖةةذا ايتٓظةةِٝ  

ّْاؾدٜد َٔ ق   .ٌ ايكّٓاص اـاـُخّْفعايٝاج ُة ئٌ أ

إٔ ةضئل إعةا ايكةزاراج املُٗة١ ٚاملة٪حز٠ عًة٢      َٚٔ ايقزٚرٟ 

ٛنةةٌ أن رٗةةاج فةةزاد دراصةةاج اصةةتئاق١ٝ ةُ عةةزو١ ٚاصةةع١ َةةٔ ا٭ 

 غٌُ ٖذٙ ايدراصاج َا ًٜٞ:ٚة ،عخ١ٝ َتخؾؾ١

 يًعُاي١ إغهٌ عًُٞ. evaluationةكِٝٝ ايٛفا ايزأٖ  -2

٫ ا َةةآ٫ج ايكةةزار ٚصةةًئٝاة٘ ٚأهاإٝاةةة٘ املتٛقعةة١مل عٝةةد   ةٛق ةة -2

صةةةد رٚافةةةد ا٫قتؾةةةاد  أاـةةةاـ  َقةةةًزا إايكّٓةةةاص ا قةةةزاًر ٕٜهةةةٛ

َةةاّ ؽةةاْا ايكةةزار إهةةٌ  أايةةٛطر.  ايتٓئةة٪ إٓتةةا٥س ايكةةزار ٚٚفةةعٗا  

 ع اف١ٝ ٚؽدم .

ز ايكةزار نخّٓة٠ٛ ٫صكة١مل    قرتاا ايئدا٥ٌ املٓاصئ١ يف صاٍ ةعخُّا -0

َُأْٗا غري راج رد٣ٚ أٚ أَا اةقظ  أرافايكزاراج ةتغري   قز٠.ْٗا 

 ٚظاْا َا ةكدَّّ، فؤٕ مث١ صار١ّٗ إٓظز ايئعا أن:

 اصةةةةداذ 2202أعةةةةداد إزْةةةةاَس ردٜةةةةد يز٩ٜةةةة١ املًُهةةةة١     -2

يًعُةٌ عًة٢    ١أصةرتاةٝزٝ َا أعداد ْٚغةز َٚتاإعة١ ةٓ ٝةذ     ايٛ ا٥ا،

 يف ا٫قتؾاد ايٛطر. ايٛ ا٥اأصداذ 
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يعُةةةٌ عًةةة٢ ةّٓةةةٜٛز َٓةةةات ايعُةةةٌ ٚا٫صةةةتخُار يف املًُهةةة١       ا -2

وا يف ريو ايعٌُ عًة٢   ،يًغزناج ٚامل٪صضاج ايٛط١ٝٓ ٚا٭رٓئ١ٝ

 دا٤ ا٭عُاٍ يف املًُه١.أؽ ٝا ةهايٝا 

 ّٜٓٛز أرزا٤اج ايتعاٌَ َا ايعاطًني عٔ ايعٌُ عٔ طزٜل:ة -0

يئةةةةاصخني عةةةةٔ عُةةةةٌ َٚتاإعةةةة١ ةٛ ٝةةةةا ؼةةةدٜد قا٥ُةةةة١ ا  .أ 

 ٖٚٞ ١َُٗ عاي١ٝ ا٭١ُٖٝ يٛسار٠ ايك٣ٛ ايئغز١ٜ. ،ايزاغئني َِٓٗ

 .ا٫صتكداّايزإط إني ٖذٙ ايكا١ُ٥ ٚطًئاج  .ب 

ةٛفةةةةٝظ َتًّٓئةةةةاج ايضةةةةعٛد٠ يف َضةةةةتٓداج املٓاقؾةةةةاج    .ش 

 اؿه١َٝٛ.

يةةدعِ ٚمتٜٛةةٌ امل٪صضةةاج    ِّةةاةّٓةةٜٛز ايٗةةٛداج املئعخةةز٠ صاي   -2

 ،يؾغز ٚرٚاد ا٭عُاٍ ٚاملخرتعني ٚاملئتهزٜٔايؾغري٠ ٚاملتٓا١ٖٝ ا

ٚيهةٔ   ،ؾئظ ١َُٗ عةئاإٓا ٚعةاإاةٓا يٝضةث ايئضةد عةٔ ٚ ٝ ة١      يُت

 ٚس٥٬َِٗ. ٭ْ ضِٗأصداذ ٚ ٝ ١ 

 

 ايتٛؽٝاج :صادًصا:  

 أعةٗز  4ةأرٌٝ ةّٓئٝل َئادر٠ ؼضني ايع٬قة١ ايتعاقدٜة١ ملةد٠     -2

 ٝذ١ٜ اييت ٫ ٜتِ ايتّٓئٝل أ٫ إعد ؽدٚر اي٥٬ض١ ايتٓأع٢ً ا٭قٌ، ٚ

صت٢ ةةتُهٔ   ملٚعدج إٗا ٚسار٠ املٛارد ايئغز١ٜ إغٗزٜٔ ع٢ً ا٭قٌ

  ا.َ٪صضاج ايكّٓاص اـاـ َٔ ةزةٝا أٚفاعٗ

ٞ ّٓئَّةةةٕ ُةأ -2 يتخ ٝةةةا اٯحةةةار  ملل إٓةةةٛد املئةةةادر٠ إغةةةهٌ ةةةةدره

املؾًض١، ٚصتة٢ ٜةتِ ةةدارى     أؽضابَٔ  ايضًئ١ٝ احملت١ًُ ع٢ً أٍّٟ

 .أٟ صًئٝاج قد ؼدذ عٓد ايتّٓئٝل
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 ٜؾةةئظ املتعاقةةد ٤ ْظةةاّ ايتأعةةرياج ٚا٫صةةتكداّ عٝةةد    أيغةةا  -0

  ٘ ّ  ٜٚتضُةةٌ ةهةايٝا  ،ن ٝةٌ ْ ضة يتخ ٝةةا  ملايتأعةةري٠ ٚا٫صةتكدا

  .فزار املاد١ٜ ايٓاػ١ عٔ أيغا٤ ْظاّ ايه اي١ا٭

ايتّٓئٝل ايتدرهٞ يًٓظاّ عٝد ٜتِ ةّٓئٝكة٘ يف ايئداٜة١ عًة٢     -2

َّ ،ايعايٞ ٚاـرباج ايك١ُٝ راج ايتأٌٖٝايعُاي١  ا٫ْتكةاٍ أن   َٚٔ ح 

  .إك١ٝ أْٛاص ايعُاي١

ا ايغةةةزناج ايهةةةرب٣ َةةةٔ اصةةةتكّٓاب عُايةةة١ املٓغةةةآج   ٓ ةةةَ  -1

ِّاايؾغري٠ ٚاملتٛص١ّٓ   .َزصً

رٕ إايتعاقةةد َةةةا َةةٛ  ني َةةٔ اـةةةارش إعةةدّ ٚرةةةٛد     رإةةط اا  -4

 .َٛاطٔ َ٪ٌٖ يغغٌ ايٛ ٝ ١

َةةةز٠ صضةةةا   املّٕضةةةتكد ّ ٭ٍٕٚ ةهةةةٕٛ َةةةد٠ ايعكةةةد يًعاَةةةٌ   أ -7

يٝةةتُهٔ ؽةةاصا ايعُةةٌ َةةٔ    ٠ملٚاصةةد ١ايتعاقةةد إُٝٓٗةةا ٚيةةٝط صةةٓ  

َةةةةٔ ايعاَةةةةٌ، ٚااٜ ةةةةا٤ إتعٗداةةةةة٘ ْٚ كةةةةاج ةهً ةةةة١       ا٫صةةةةت اد٠

  ّ.ا٫صتكدا

ٔ % 12تعاقةد َعة٘ َةٔ ايةداخٌ     ٕ ٜتضٌُ ايعاَةٌ ايٛافةد املّٕ  أ -2  َة

 ٙأصةةةزة٘ فٗةةةذ  ىةةةؿُّ أَةةةا فُٝةةةا املةةةايٞ، ٚاملكاإةةةٌ ااقاَةةة١ رصةةةّٛ

 َض٪ٚي١ٝ ايعاٌَ إايهاٌَ. 

يؾةةغري٠ ٚاملتٛصةة١ّٓ إعةةد   املٓغةةآج ا عًةة٢ٕ ٜهةةٕٛ ايتّٓئٝةةل  أ -1

 .َزٚر ح٬ذ صٓٛاج َٔ إدا١ٜ ايتّٓئٝل عا١َ

اّ صٝاٍ طًا أٜعٔ عغز٠  ٫ٌ ٜك آُظ ؽاصا ايعٌُ ٚقًتٕ ُٜأ -22

 يًتأنةد ممةا   ملايعاٌَ ةأعريةٞ اـزٚش ايٓٗا٥ٞ أٚ اـةزٚش ٚايعةٛد٠  

  .ٗد ٚخ٬ف٘يد٣ ايعاٌَ َٔ ُع
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 مماحةةٌ أ٫أ٫ ٜٓتكةٌ ايعاَةةٌ أن َٓغةةأ٠ َٓافضة١ ٚراج ْغةةاه     -22

 .٠ ايضاإك١أإعد َزٚر عاّ ع٢ً ةزى ةًو املٓغ

َّأ -22 ٌ ؽاصا ايعٌُ ق١ُٝ ايتأَني ايؾضٞ ٚاملكاإٌ املايٞ ٕ ٜتض

  .سٜاد٠يدٜ٘ دٕٚ  أَقاٖا ايعاٌَفكط يً رت٠ اييت 

اعةةةةةداد  2202أعةةةةةداد إزْةةةةةاَس فةةةةةُٔ ر٩ٜةةةةة١ املًُهةةةةة١    -20

ٚؼضةني   ،يف ا٫قتؾاد ايةٛطر  مل ـًل ايٛ ا٥ايًعٌُ أصرتاةٝز١ٝ

ٚفةةةُإ اؿكةةةٛم يّٓةةةزيف ايع٬قةةة١  ،ُةةةٌ يًٛافةةةد ٚاملةةةٛاطٔإ٦ٝةةة١ ايع

رارإةةة١  اصةةةتخُارٚأهةةةاد إ٦ٝةة١   ،ايتعاقدٜةة١ صضةةةا املعةةاٜري ايدٚيٝةةة١  

ٚؽ ةةٝا ةهةةايٝا   ،يًغةةزناج ٚامل٪صضةةاج ايٛطٓٝةة١ ٚا٭رٓئٝةة١  

 دا٤ ا٭عُاٍ يف املًُه١.أ

 

 :ٕٛاملغارن 

  :ٕٛاملًتكةة٢   ١ فةةٝ ٙ د. أَةةٌ عةةريايٛرقةة١ ايز٥ٝضةة١ ٚاملعكِّئةة
 .أ. ٫صِ ايٓاؽز، ض١ُ ايتٛهزٟد. إ،  * 

  :أإزاِٖٝ ْا ز ّ. أدار٠ اؿٛار 

 :املغارنٕٛ يف اؿٛار ٚاملٓاقغ١ 

 دٜعإايز خايد. د -

 ايكزْٞ ّ. فافٌ -

 اؿُٛد ؽا  عئد اهلل .د -

 ايعخُإ خايد. ّ -

 إاصًِ عئد ايزمحٔ. د -

                                                           
 َضتغار رأظ املاٍ ايئغزٟ ٚةّٜٓٛز ا٭ْظ١ُ.  * 
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 ايئهز فٛس١ٜ. د -

 ايؾا  عئد ااي٘. د -

 ايخك ٞ قُد. د -

 دٖٝػ إٔ خايد. د -

 ايعكًٝٞ ُإصًٝ. أ -

 لِ رٜاض. د -

 ايهزدٟ أصا١َ. ّ -

 ايدْدْٞ قُد. أ -

   صًُٝإ أإٛ ٢َٓ. أ -

  احملٝا َضاعد. د -
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2222222

  :املمخص التهفّرٓأًَلا. 

 ًّا: َاقع َأيمّٕ مشازكٕ الشباب الطعُدٓ يف املًو  .لتكمّدِٕغري ا ثان

  تخزززدِات  ثالًجزززا: ال ٌ ُّهلم لم الشزززباب   الززززيت تُاجززز مًزززو غززززري  بصززززدد حتززز

 .التكمّدِٕ

  َُاحلطس َعالقتًا بالتُجٌُّ حن َ ٕ البد  .املًو غري التكمّدِٕزابًعا: ثهاّٙ

 .ِٕخامًطا: ُضبن تعصِص مشازكٕ الشباب الطعُدٓ يف املًو غري التكمّد 

 .ضادًضا: التُصّات 

  .املشازكُى 
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 املًخؿ ايتٓ ٝذٟ :أٚيّٗا: 

ةٛرة٘ ايغةئاب ايضةعٛدٟ مةٛ املٗةٔ غةري       ةٓاٚيث ٖذٙ ايكق١ٝ 

، ٚيف ٖذا ايضٝام متَّ ايتّٓزم أن ٚاقةا ٚأُٖٝة١ َغةارن١    ايتكًٝد١ٜ

خةة٬ٍ إااعةةار٠ أن أْةة٘  غةةري ايتكًٝدٜةة١ ايغةةئاب ايضةةعٛدٟ يف املٗةةٔ

يف ايةةةت هري ايضةةعٛدٟ  ايضةةٓٛاج ا٭خةةري٠ املافةةة١ٝ، إةةدأ ايغةةةئاب    

ٍ إّٓز حكافة١   ُةا ىةؿُّ  قئةٌ عكةٛد فٝ   ٜك١ َغاٜز٠ ملا نإ عًٝ٘ اؿةا

ايعٝا املٗر إني أفزاد ا٭صةز٠ ٚايتُةا، ٚأؽةئظ ايةئعا ٜٓخةزه      

يف ا٭عُةةاٍ املٗٓٝةة١ إعةةد افتتةةاا املعاٖةةد ٚايهًٝةةاج املٗٓٝةة١ املتٓٛعةة١  

ٚا٫يتضام إزنا ايعًِ ٚايتعًِٝ اي ر ٚاملٗر َٔ املعةداج ٚاٯ٫ج  

 .ٓدص١ٝ ٚعًّٛ ايتهٓٛيٛرٝا ٚا٫ةؾا٫ج إأْٛاعٗاايهٗزإا١ٝ٥ ٚاهل

إؾةةدد ايغةةئاب  ايةةيت ةٛارةة٘تضةةدٜاج أ٫ إٔ مثةة١ عةةدًدا َةةٔ اي 

ُّهلِ يً اؾٛاْةةا ايتٓظُٝٝةة١  ، َٚةةٔ ريةةو إٔ  ُٗةةٔ غةةري ايتكًٝدٜةة١ ؼةة

ٚايةةةز٣٩ املضةةةتكئ١ًٝ هلةةةذٙ املٗةةةٔ ٜهتٓ ٗةةةا إعةةةا ايقةةةئاإ١ٝ ٚعةةةدّ 

ٔ ايٛفةةٛ ٭رقةةاّ املتعًكةة١  ايئٝاْةةاج ٚاملعًَٛةةاج ٚا  ُعةةظّْ ا، فقةةّٗا عةة

ًُُارصةني  إايٓضةئ١ ي إاملٗٔ غري ايتكًٝد١ٜ َةٔ صٝةد اؿزةِ، صةٛا٤     

أٚ َةةةةٔ خةةةة٬ٍ املٓةةةةاسٍ عةةةةٔ طزٜةةةةل ٚصةةةةا٥ٌ ايتٛاؽةةةةٌ        ِّاَٝةةةةداْ

ا يف اؿةدٜد  ٘ ايضةا٥د ٚاملهخَّة  رُّة ايتٛا٫رتُاعٞ، أفةاف١ّٗ أن إٔ  

ش ع٢ً املٗٔ راج ا٭١ُٖٝ ايتك١ٝٓ ايعايٝة١  زنِّعٔ ٚ ا٥ا املضتكئٌ ُٜ

ٚايةةةةةذنا٤  ،ٚا٭َةةةةةٔ ايضةةةةةٝرباْٞ ،َخةةةةةٌ: ايربفةةةةة١ ،إةةةةة٬ عةةةةةو

ٖٚٓدص١ ايّٓاق١  ،ٚايزٚإٛةاج ،نيةغ ايئًٛى  ٚةك١ٝٓ، ا٫ؽّٓٓاعٞ

 .ٚغريٖا َٔ ايٛ ا٥ا اهلا١َ ،ايئد١ًٜ ٚاملتزدد٠
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ٚفُٝةةا ٜتؾةةٌ إُضةةُئٌ ةعشٜةةش َغةةارن١ ايغةةئاب ايضةةعٛدٟ يف      

 ُٗة١ّٗ َ عةزو١ّٗ ُةُخّْةٌ  املٗٔ املٗٔ غري ايتكًٝد١ٜ، ٚإايٓظز أن إٔ ٖذٙ 

ا غري ؽغري َٔ صٛم ايعٌُ، ٚةضِٗ يف َٔ املٗٔ اييت ةضتغزم رش٤ً

    ٌ ْٓةةا عارةة١ أن ةٛيٝةةد أفهةةةار    مل فؤاصةةتٝعاب ايعةةاطًني عةةٔ ايعُةة

ا ٖةةذٙ املٗةةٔ، غةةزّْإٓةةا٤ أْظُةة١ َزْةة١ ةُ ٚنةةذا ردٜةةد٠ هلةةذٙ املٗةةٔ، 

ُّْٚة نُةا  ٌ فزـ ا٫صت اد٠ َٓٗةا يًُةٛاطٓني إهافة١ عةزا٥ضِٗ.     ض

اةٝزٝاج ةضةاعد عًة٢ محاٜة١ ٖةذٙ املٗةٔ      ٛفا أصرتإٔ مث١ّٔ فزٚر٠ ي

 اييت ٜغغًٗا صعٛدٜٕٛ َٔ املٓافض١ غري املتهاف١٦.

صةٍٛ ايكقة١ٝ َةا    ايتٛؽةٝاج ايةيت مت ا٫ْتٗةا٤ أيٝٗةا     َٚٔ أإةزس  

اصتُزار ٚسار٠ املةٛارد ايئغةز١ٜ ٚايتُٓٝة١ ا٫رتُاعٝة١ يف رٗةٛد       ًٜٞ:

ٚفةةا خّٓةط َتهاًَة١ يتض ٝةةش    ةزصةٝق ايخكافة١ املٗٓٝةة١ َةٔ خة٬ٍ:    

ةّٜٓٛز املٗةٔ  ، ٚغئاب َٔ اؾٓضني ي٬يتضام إاملٗٔ غري ايتكًٝد١ٜاي

ةةةٛفري ايقةةُاْاج ٚإةةزاَس ايتةةدرٜا ، ٚاؿايٝةة١ ٚةٛيٝةةد َٗةةٔ ردٜةةد٠

ةكةّٛ ٚساراج ايتعًةِٝ ٚاملةٛارد    . ٚايعُةٌ عًة٢ إٔ   ٚايتعٜٛقاج ٚاملشاٜا

ايئغز١ٜ ٚايت١ُٝٓ ا٫رتُاع١ٝ ٚا٫قتؾةاد ٚايتخّٓةٝط ٚاهل٦ٝة١ ايعاَة١     

صض١ ايعا١َ يًتدرٜا اي ةر ٚاملٗةر إتةٛفري ايئٝاْةاج     يإلصؾا٤ ٚامل٪

يًئةةةاصخني َةةةٔ َزانةةةش اي هةةةز َٚزانةةةش ايئضةةةٛذ ٚدعةةةِ اؽةةةار  

يًُضةةاعد٠ يف قٝةةاظ   ،ايكةةزار اؿهَٛٝةة١ ٚا٭ًٖٝةة١ ٚا٭نادنٝةة١   

   ٌ  ،َضتُز ؿزِ اي ز٠ٛ إني كزراج ايتعًِٝ ٚاصتٝةاش صةٛم ايعُة

ًةةةٍٛ يًُضةةةاعد٠ عًةةة٢ ٚفةةةا ص   ملٚخؾًٛؽةةةا املٗةةةٔ غةةةري ايتكًٝدٜةةة١  

قٝةةاّ ٚسار٠ ايتعًةةِٝ إةةايٓظز يف   ظاْةةا َٚضةةتكئّٗا.  ِّةةاملعاؾتٗةةا صاي

ة عٝةةةةٌ اؾاْةةةةا املٗةةةةر فةةةةُٔ ٚحٝكةةةة١ صٝاصةةةة١ ايتعًةةةةِٝ ٚةعشٜةةةةشٙ  

ٚايٓظةةةةةةةز يف املئةةةةةةةادراج ايزافةةةةةةةد٠   ،إايضٝاصةةةةةةةاج ٚاارةةةةةةةزا٤اج
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ةكةّٛ ٚسار٠  ٚإٔ إاملٗٔ يف ايتعًِٝ ايخةاْٟٛ.   نتخؾٝؿ َضار َعرٍّ

ا٫رتُاع١ٝ إكٝةاد٠ اؾٗةٛد ملزارعة١ عةا١ًَ     املٛارد ايئغز١ٜ ٚايت١ُٝٓ 

ز يف ةةةٛطني املٗةةٔ   ٪حّْيًضٝاصةةاج ٚايتٓظُٝةةاج اؿايٝةة١ ايةةيت قةةد ُةةة     

َُ ايقزٚر١ٜ ٚغري ايتكًٝد١ٜ َٔ خ٬ٍ ص  ٚةعشٜةش   ،ٗة١ ٛرَّشّ ؼ ٝشٜة١ 

ٚانةةةزاه ممارصةةةٞ ٖةةةذٙ املٗةةةٔ يف ؼًٝةةةٌ     ،املزْٚةةة١ يف ا٭ْظُةةة١ 

 املغه١ً ٚأهاد اؿًٍٛ.  

 

 ًٝا ٔ ٚاقا ٚأُٖ :حاْ  ١ٝ َغارن١ ايغئاب ايضعٛدٟ يف املٗة

 :غري ايتكًٝد١ٜ

َّ ايةةةتغري ٖةةةٛ اةةة١ َةةةٔ اةةةاج اؿٝةةةا٠ ايئغةةةز١ٜ عًةةة٢ َةةةزّْ      أ

ًُةةا ًْٚٛعةةاا ز َضةةتُز َٚت ةةاٚج عةةهّٗ ايعؾةةٛر، فٗةةٞ يف ةغُّةة   ٚصز

، صةةٛا٤ً يف ايئٓةةا٤ أٚ ايٛ ٝ ةة١ اـاؽةة١ إةةايٓظِ ٚا٭ْضةةام      ٚصةةزع١ّٗ

 .ٚا٭رٗش٠ ا٫رتُاع١ٝ

َّفة ، ايتةأحري  َٚتئادية١ اإ١ّٓ َٚتداخ١ً ِ َرتةًو ايٓظّٕ َّٕٚ٭  ؤٕ أ

ةغةةةٝري يف أصةةةد  َٓٗةةةا، ٫ إةةةد إٔ ٜةةة٪دٟ أن صًضةةة١ً َةةةٔ ايتغةةةٝرياج  

 .اي زع١ٝ يف ايعدٜد َٔ رٛاْا اؿٝا٠ ايئغز١ٜ

ج إٗةةا َزاصةةٌ ةغةةٝري عدٜةةد٠  زَّٚاملًُهةة١ ايعزإٝةة١ ايضةةعٛد١ٜ َةة 

اج ٚنٝةةإ َضةةتكٌ، َةةَٓةةذ إداٜةة١ قٝاَٗةةا ندٚيةة١ راج أطةةار َٚكٛ

ّٕ َةةزًٚرا إ ّّٓٓٗةةا ايتُٜٓٛةة١ املتتايٝةة١ ايةةيت أصةةدحث     ايتةةأحري اي اعةةٌ 

إةةٌ  ةةٌ اؾٛاْةةا   ملا مل ٜكتؾةةز عًةة٢ اؾٛاْةةا املادٜةة١ فكةةط ةغةةٝرًي

ٚخاؽة١ يف   ،ط٤ ٚةري٠ ريو ايتغٝريايخكاف١ٝ ٚايتُع١ٝ إايزغِ َٔ ُإ

  .اؾٛاْا ايخكاف١ٝ ٚا٫رتُاع١ٝ
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 ص نةئري يف رٛاْةا  ٚيف ايضٓٛاج ا٭خري٠ املاف١ٝ صةدذ ةضةارُ  

     ٟ ْةةةتس عٓةةةة٘   ،ايتغةةةٝري ايخكةةةايف ٚا٫رتُةةةاعٞ يف ايتُةةةا ايضةةةعٛد

ُّ ٫ج يف ايز٣٩ ٚاملُارص١ يًعدٜد َٔ َظاٖز اؿٝا٠ اييت ناْث ؼ

َُٗا١ْ َخٌ إعا املٗٔ اييت نةإ ٜكتؾةز    ِّا١َ ارتُاعزَّعئ٘ ق أٚ 

  . ّٗاًعا ٚةأُّف ةز ايضعٛدٜنيأعغاهلا ع٢ً غري 

 ،2202ٜة١ املًُهة١   عًة٢ ريةو طةزا ر٩    دَةا صةاع  َٚٔ أٖةِ  

  ٛ ٘ رُّة اييت را٤ يف أصد قاٚرٖا ٖٚٛ قٛر  ا٫قتؾةاد املشدٖةز  ايت

 :ايتايٞ

َٗةةاراج أإٓا٥ٓةةا ٚقةةدراةِٗ َةةٔ أٖةةِ َٛاردْةةا ٚأنخزٖةةا     دُّةع ةة"

يدٜٓا، ٚصٓضع٢ أن ؼكٝل ا٫صت اد٠ ايكؾة٣ٛ َةٔ طاقةاةِٗ     ق١ُّٝٗ

ٌ ّْةةَةةٔ خةة٬ٍ ةئ ٚأةاصةة١ اي ةةزـ  ،ٞ حكافةة١ اؾةةشا٤ َةةٔ رةةٓط ايعُةة

ِٓٗ َةةٔ ايضةةعٞ ُهِّةةٚأنضةةاإِٗ املٗةةاراج اي٬سَةة١ ايةيت ةُ  ،زُٝةا يً

مةةٛ ؼكٝةةل أٖةةدافِٗ... ٚصٓٛاؽةةٌ ةغةةزٝا عةةئاب ا٭عُةةاٍ عًةة٢     

 أْظُةةة١ ٚيةةةٛا٥ظ أفقةةةٌ ٚمتٜٛةةةٌ أٜضةةةز...   ّْٔايٓزةةةاا َةةةٔ خةةة٬ٍ صةةة  

ٚصٓدعِ ا٭صةز املٓتزة١ ايةيت أةاصةث هلةا ٚصةا٥ٌ ايتٛاؽةٌ اؿدٜخة١         

 ".ٚاصع١ ةضٜٛك١ًّٝٗؽا فز

 فُٝا ىؿُّ  يت اؽذةٗا ايدٚي١ يف أطار ايز١ٜ٩إٔ ايكزاراج اي

ملضةاْد٠ َٓغةآج ايكّٓةاص     ش٠ةٛطني املٗٔ عةرب َٓظَٛة١ اؿةشّ احمل ِّة    

 ا دٚر اـاـ يف ةٛطني ٚةدرٜا ٚةأٌٖٝ ايضعٛدٜني، نإ هلا أًٜق

قتضةاّ صةٛم ايعُةٌ املٗةر     ٫يف ايتٝضري ع٢ً ايغئاب َةٔ اؾٓضةني   

ٍ   َٓ ةةةزد زٍّصةةةٛا٤ً إغةةةهٌ ُصةةة  ايعُةةةٌ يف امل٪صضةةةاج   أٚ َةةةٔ خةةة٬

ةٛقٝا َذنز٠ ة اِٖ إني  :شاجٚايغزناج، َٚٔ فُٔ ةًو احمل ِّ
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ٚسار٠ ا٫قتؾةةاد ٚايتخّٓةةٝط ٚٚسار٠ ايعُةةٌ ٚؽةةٓدٚم ةُٓٝةة١ املةةٛارد     

إٗةةةدف ةعشٜةةةش   ملايئغةةةز١ٜ َةةةا اعٝةةة١ املّٓةةةاعِ ٚاملكةةةاٖٞ  قةةةٛج     

 نيا٫قتؾةةاد ايةةٛطر َةةٔ خةة٬ٍ ايتعةةإٚ ٚايغةةزان١ إةةني ايكّٓةةاع     

ىةةدّ قّٓةةاص املكةةاٖٞ ٚاملّٓةةاعِ ٚخًةةل فةةزـ  وةةا ،ايعةةاّ ٚاـةةاـ

 .عٌُ يًضعٛدٜني

٘ مٛ ايعُةٌ املٗةر،   ع٢ً ايشٜاد٠ يف ايتٛرُّ دمما صاع ،اأًٜق

ٚقًةةةة١ ايغةةةةٛاغز َةةةةٔ ايٛ ةةةةا٥ا     ؽةةةةعٛإ١ ايظةةةةزٚف ا٫قتؾةةةةاد١ٜ  

عث زَّاؿهَٛٝةةة١، أن راْةةةا ايةةةدخٍٛ ايعايٝةةة١ ٚايشٜةةة١ ايةةةيت عةةة

ئري إعةةةد إٔ قةةةٞ مةةةٛ ايعُةةةٌ املٗةةةر إؤقئةةةاٍ نةةة ايغةةةئاب عًةةة٢ املّٕ

 .قدٚد٠ ٚع٢ً اصتضٝا٤ إأعداد ناْٛا

أؽئضٓا اٯٕ ْز٣ ايغئاب ايذٟ ٜعُةٌ يف املكةاٖٞ ٚاملّٓةاعِ،    

٢َُّٓا ايكٗةة٠ٛ أٚ ا يف ُؽةةصةةٛا٤ً نةةإ قرتفّٗةة   ايئارٜضةةتا  أٚ  َةةا ُٜضةة

نُا ، hostess أٚ َقٝ ١  ّٗاأٚ َقٝ  املأن٫ٛج ا ّٜٓئق أيذَّعٝ ّٗ

ا ٜعًُٕٛ يف ةٛؽٌٝ ايًّٓئةاج  ًإعئاًإا ٜعًُٕٛ يف ايئٝا ٚعئاإٔ ٖٓاى 

 ٛ أٚ   ا يف عةةزناج َخةةٌ  أٚإةةز  ةةأٚ ةٛؽةةٌٝ ايٓةةاظ َةةٔ خةة٬ٍ ايت

 ع٢ً ْاؽ١ٝ ايّٓزٜل يف ايضةٝاراج املتٓكًة١    ا ٜك ٕٛٚعئاًإ ،نزِٜ 

ا٭طع١ُ اـ ٝ ١ ٚاملغزٚإاج، ٚغريٖا َٔ  ايٝئٝعٛ (food truck) ةاي

     ٟ اْٛا ٚايةةيت نةة   ،املٗةةٔ ايعدٜةةد٠ ٚاؾدٜةةد٠ عًةة٢ عةةئاإٓا ايضةةعٛد

إعٝةةدٜٔ عٓٗةةا يضةةٓٛاج طًٜٛةة١ إضةةئا ايعةةاداج ٚايتكايٝةةد ٚايٓظةةز٠       

عًةة٢ ايةةزغِ َةةٔ إٔ ايعُةةٌ ايٝةةدٟٚ املٗةةر  ،ايدْٚٝةة١ يتًةةو ايٛ ةةا٥ا

ٍ يًٛ ةةا٥ا ُّٛنةةإ َةةٔ ؽةةُِٝ حكافةة١ ايتُةةا ايضةةعٛدٟ قئةةٌ ايتضةة  

ايةةةٓ ط، صٝةةةد ناْةةةث ايعدٜةةةد َةةةٔ   دَةةةا إعةةةاملهتئٝةةة١ يف عكةةةٛد 

ث إٗا صةٛا٤ً يف ايةاٍ ايشراعةٞ أٚ    ا َع١ٓٝ ُعِزفايعا٬٥ج متتٗٔ ًَٗٓ
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ايؾٓاعٞ أٚ ايتزارٟ، ٚصت٢ إايٓضئ١ يًُزأ٠ فكد ناْث يف فرتاج 

ايٛ ةةةةا٥ا املهتئٝةةةة١ يًزرةةةةاٍ، ةعُةةةةٌ فةةةةُٔ املٓظَٛةةةة١  ٌَةةةةا قئةةةة

ا٫قتؾةةةاد١ٜ املتهاًَةةة١ يٮصةةةز٠ ٚيًُزتُةةةا يف ايزعةةةٞ ٚايشراعةةة١     

 .ٚايتزار٠

ِ    ٚامل٪نَّةةةد إٔ   ةُٓٝةةة١ ايغةةةئاب ٚةّٓةةةٜٛز قةةةدراةِٗ َٚٗةةةاراةٗ

يتضكٝةةل ا٭ٖةةداف ايتُٜٓٛةة١ ٚاملغةةارن١ يف ةُٓٝةة١      ٌاملختً ةة١ صةةئٝ 

 2202ًث ر٩ٜةةة١ ايتُةةةا ةُٓٝةةة١ عةةةا١ًَ، ٚيف ٖةةةذا ايضةةةٝام عةةةهَّ

مةةٛ ايرتنٝةةش عًةة٢ ف٦ةة١ ايغةةئاب      ِّةةا أهاإ ًٗةةاٚةٛرُّ ْٛعٝةة١ّٗ  خّٓةة٠ّٛٗ

ٚةٛ ٝ ٗةةا يف   ،اطةة٬م َةةا نًهةة٘ َةةٔ قةةدراج َٚٗةةاراج فاعًةة١       

إٗةةدف ؼكٝةةل ر٩ٜةة١    مليتّٓةةٛرعًُٝةةاج ايئٓةةا٤ ٚايتغةةٝري ٚايٓٗةةٛض ٚا   

عًة٢ أرض   رًٝة١ّٗ  اييت إةدأ ايعةامل ٜغةٗد ٬َقٗةا ٚافةض١ّٗ      2202

 .ايٛاقا

نُةةةا إٔ ايرتنٝةةةش عًةةة٢ دٚر ايغةةةئاب احملةةةٛرٟ يف ايتُٓٝةةة١    

 ايٛطٓٝةةة١ املضةةةتدا١َ إهافةةة١ أإعادٖةةةا ٜعةةةر يف فًُةةة٘ رفةةةا صةةةطّْ 

ٚةعشٜش قِٝ ايتعإٚ ٚايتعافةد   ،املض٪ٚي١ٝ ٚا٫ْقئاه يد٣ ايغئاب

 .ا ايغئابزاد ايتُا خؾًٛؽإني أف

د ٪نِّة ٚا٭ِٖ َٔ ريو أعاد٠ إٓةا٤ رانةز٠ رٝةٌ ايغةئاب وةا ُٜ     

ايتٛاؽٌ ايخكةايف ٚاؿقةارٟ َٚعزفة١ صكةا٥ل ايتةارٜق ٚاؾغزافٝةا،       

أن راْا ةعشٜش املٛاط١ٓ يدِٜٗ ٚةعُٝل رٚا ا٫ْتُا٤ يكقاٜا ايٛطٔ 

ايغةئاب   ل ايشٜةاد٠ يف أعةداد ايعةاًَني َةٔ ف٦ة١     ضكِّٚصةتُ  .ٚاصتٝاراة٘

يتضكٝل "عا٥د دنةٛغزايف"، ٖٚةٞ    ردٜد٠ّٗ ٫قتؾاد املًُه١ فزؽ١ّٗ



72

 –7272     
86 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 ُّ ٍ يف ايرتنٝئةة١ أَهاْةةاج ايُٓةةٛ ا٫قتؾةةادٟ ايةةيت ةٓةةتس عةةٔ ايتضةة

 .ايعُز١ٜ يًضهإ

٫ٚ ى ٢ عًٝٓا أْ٘ َا ٚرٛد عةدد َةٔ اـةزهني اؾةاَعٝني     

أَةةا عةةاطًني عةةٔ ايعُةةٌ أٚ ٜعًُةةٕٛ يف َٗةةٔ أخةةز٣ ٫ ع٬قةة١ هلةةا         

٫ٚ ؼتةةةاش صتةةة٢ أن عةةةٗاد٠ راَعٝةةة١، أؽةةةئضث اًةةة١  إدراصةةةتِٗ

      ٍٍ ةقةُٔ ايعةٝػ    "ايّٓزٜل ا٭قؾةز يًضؾةٍٛ عًة٢ ٚ ٝ ة١ إةأرز عةا

ٚأؽةئضث ايٛ ةا٥ا    ايدراصة١ اؾاَعٝة١" غةري ٚاقعٝة١      ٛايهزِٜ ٖة 

 .ايّٝٛ ةعتُد ع٢ً املٗاراج إغهٌ نئري

ا َةٔ  ٜئضةد نةخري َةٔ أرإةاب ايعُةٌ عةٔ املٗةار٠ ٚاـةرب٠ إةديّٗ         

ٗاد٠ اؾاَعٝةةة١، ٚيف صةةةاٍ مل ٜهةةةٔ ايغةةةاب  ايرتنٝةةةش عًةةة٢ ايغةةة 

ٔ َٔ أمتاَة٘ ٭صةئاب قةاٖز٠، فًدٜة٘     عغٛفّٗا إايتعًِٝ، أٚ مل ٜتُهَّ

ل ا٫صةةتكزار املةةادٟ  ضكِّةةفزؽةة١ يًعُةةٌ يف ٚ ٝ ةة١ إةةدخٌ َزة ةةا، ةُ   

 .ايذٟ ٜضع٢ أيٝ٘

قًةةةل إايٓضةةةئ١ أن  ُّخةةةٌ َؾةةةدر ٚرغةةةِ إٔ ٚ ةةةا٥ا املضةةةتكئٌ ُة

ايٛ ةا٥ا ايةيت    د ْةٛص  ضةدّْ نخرئٜ، َا ةتايٞ ؽدٚر دراصاج عد٠ ُة

َةٔ   ٚأٚردج ةًو ايدراصاج فُٛع١ّٗ .صتٓدحز، ٚةًو اييت صتشدٖز

عةةٗاداج راَعٝة١، ٚيهٓٗةةا صةةتهٕٛ   أن ايٛ ةا٥ا ايةةيت ٫ ؼتةاش  

ٌٍ عاٍ، فُخّٗ ا صرية ا ايًّٓةا عًة٢ ةزنٝةا ٚفةو ٚؽةٝا١ْ      راج دخ

ٖةةذٙ اٯ٫ج  ٝٛاملعةةداج ٚاٯ٫ج ايؾةةٓاع١ٝ، ٚصٝؾةةئظ َٝهةةاْٝه 

ا عايٝة١، ٖٚةٞ َٗٓة١ ًَّٓٛإة١ يف     ٕٛ أرةٛرً ًَني، ٚصةٝتًكَّ َٔ أِٖ ايعا

ٚإايتايٞ ة تظ آفام ا٫ْتكاٍ َٔ إًد أن آخز دٕٚ  ،نخري َٔ ايدٍٚ

أن ؽةةةةعٛإاج نةةةةئري٠ َخةةةةٌ ايتخؾؾةةةةاج ايعًُٝةةةة١ ايةةةةيت ؼتةةةةاش   
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أرةةةزا٤اج نةةةخري٠ َٚعاديةةة١ ايغةةةٗاداج إةةةني ايدٚيةةة١ ا٭ّ ٚايدٚيةةة١       

 .صٝٓتكٌ أيٝ٘ ِ يغ١ ايتخؾؿ يف ايئًد ايذٟاملقٝ ١ ٚةعً 

٫ٚ ؽتًةةا أُٖٝةة١ املٗةةٔ اي ٓٝةة١ ٚايٝدٜٚةة١ ا٭صاصةة١ٝ إةةني إًةةد     

يف  ٚةؾةةئظ أنخةةز قُٝةة١ّٗ   ،ٚآخةةز، فٗةةٞ ًَّٓٛإةة١ إايدررةة١ ْ ضةةٗا    

ايدٍٚ اييت ٜتز٘ عئاإٗا أن ايتعًِٝ أنخز َٔ أٟ اختؾاـ آخز، 

 .اٍ يف اـًٝس ايعزإٞ ٚايدٍٚ ا٭ٚرٚإ١ٝ املتكد١َاؿنُا ٖٛ 

ايٝد١ٜٚ ةضريإ إايتٛاسٟ، ٫ ةًغٞ أصةداُٖا  املٗٔ ايع١ًُٝ ٚ َّٕأ

َ  ،ا٭خز٣ ٔ ٜتكُٓٗا، ٚإعقٗا مل ةتُهٔ ا٭سَةاج  ٚؼتارإ أن 

َةةٔ ايتكًٝةةٌ َةةٔ أُٖٝتةة٘ صتةة٢ يف أسَةة١ نٛرْٚةةا، ايضةةئان١ عًةة٢     

  ّّ َٓٗةةا  صةةئٌٝ املخةةاٍ أٚ ايكةةإْٛ َةةٔ املٗةةٔ ايقةةزٚر١ٜ، مل ةتعّٓةةٌ أ

ٚ أإغهٌ نئري. أحزج إعةا ايتّٓئٝكةاج َخةٌ     ِ ٚغريٖةا  زٜنة ٚإةز 

صةةٝاراج ا٭رةةز٠ ايتكًٝدٜةة١، ٚأغًكةةث اؿزةةٛساج عةةرب    ٝاق١عًةة٢ صةة

ايتّٓئٝكةةاج َخةةٌ إةةٛنٝٓس ٚغريٖةةا ايعدٜةةد َةةٔ ٚنةةا٫ج ايضةة ز،     

ٌ نُا أحةزج ٚصةا٥ٌ    ٞ  ايتٛاؽة عًة٢ عا٥ةداج ااع٬ْةاج     ا٫رتُةاع

ُّ  امل٪صضةاج ااع٬َٝة١، إُٝٓةا مل    إعا يف عةزن١ قةزاًرا    ةتخةذ أ

عزا٤ َئ٢ٓ أٚ ْكٌ َكزٖا ايز٥ٝضةٞ  يف ع١ًُٝ اصتضٛار أٚ  أٚ ةدخٌ

 .أٚ أقاي١ ر٥ٝضٗا ايتٓ ٝذٟ دٕٚ اؿؾٍٛ ع٢ً َغٛر٠ قا١ْْٝٛ

ُّ ٛنُةةةا ٖةةةٚ َٗٓةةة١ ايضةةةئان١ أٚ  اؿةةةاٍ َةةةا احملةةةاَني، ةظةةة

ٗ     ايةةدٖإ خايٝةة١ّٗ  ١ ٓةةَةةٔ ايتعّٓٝةةٌ. ايضةةئان١ أٚ ايةةدٖإ ٫ ةةةشاٍ َ

ٜد١ٜٚ ةتًّٓا َٗار٠مل مل ْضُا صت٢ اٯٕ عةٔ ةهٓٛيٛرٝةا نهٓٗةا    

 .، أٚ عٔ صئاى إضعز حاإثدْاإٝا عٔ ُإعأؽ٬ا ا٭
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نةةةذيو َٗةةةٔ "ايغةةةٝا" ٚ"ايئارٜضةةةتا" ٚ"َٓضةةةكٞ اؿ ةةة٬ج"    

إةةةداص  ٖةةةٞ َٗةةةٔ ةعتُةةةد عًةةة٢ ايذا٥كةةة١ ايغخؾةةة١ٝ ٚاا      ،ٚغريٖةةةا

 .ٚا٫إتهار يف ٖذا اياٍ

ه١ٝ ؼتةٌ َٗٓة١ ايضةئان١ املزةئة١     ٜيف اي٫ٜٛاج املتضد٠ ا٭َز

اـاَضة١ نأفقةةٌ   ايخاْٝة١ فةُٔ أفقةٌ َٗةٔ املكةا٫ٚج، ٚاملزةئة١      

١َٓٗ إدٕٚ ةعًِٝ، ٚنذيو املزةئ١ ايتاصع١ نأفقٌ دخةٌ يٛ ٝ ة١   

َٗٓةة١  222فةةُٔ أفقةةٌ  11إةةدٕٚ دررةة١ عًُٝةة١، ٚؼتةةٌ املزةئةة١  

 ّ ا يف دٍٚ د٫ٚر عةٗزِّ  2222ٚوعةدٍ أرةٛر ٜتزةاٚس     ،إغهٌ عةا

 .  اـًٝس ايعزإٞ ٚنذيو ٖٛ اؿاٍ يف َعظِ ايدٍٚ املتكد١َ

ا أَةةاّ ٔ ايعُةةٌ املٗةةر صةةارشً  يكةةد ناْةةث "حكافةة١ ايعٝةةا" َةة    

ٚصايةث يضةةٓٛاج دٕٚ انةةزاطِٗ يف ا٭عُةةاٍ   ،ايعدٜةد َةةٔ ايغةةئاب 

نةةئري َةةٔ ايغةةئاب إضةةٗٛي١  ٌ عةةدد املٗٓٝةة١ املختً ةة١، صٝةةد ٫ ٜتكئَّةة

ا يف ايّٓئكةةةاج ا٫نةةةزاه يف املٗةةةٔ اؿزفٝةةة١ املختً ةةة١، خؾًٛؽةةة    

فأصةزِٖ ةعتةرب ايتعًةِٝ َضةأي١ أصاصة١ٝ ٫ ْكةاؼ فٝٗةا،         ،ايٛص٢ّٓ

ايقةةُإ ايٛصٝةةد يًُضةةتكئٌ، ٚاْعهضةةث ر٩ٜةة١ ا٭ٖةةٌ يًُٗةةٔ ٖٚةٞ  

ًٕٛ إغةةهٌ عةةاّ   قّْةةُٜأر ايةةيت ٫ ؼتةةاش أن ةعًةةِٝ عًةة٢ أإٓةةا٥ِٗ،    

املٗةةةٔ املزوةةة١ ايةةةيت ٫ ؼتةةةاش أن رٗةةةد إةةةدْٞ نةةةئري َٚةةةا سايةةةٛا    

ٜتغئخٕٛ إٓظز٠ قدٚد٠، ٜٚكًًٕٛ َةٔ أُٖٝة١ إعةا اؿةزف ٚاملٗةٔ      

 .إاعتئارٖا ٫ ةًٝل إايغئاب ايضعٛدٟ

َةةةا ارة ةةةاص َضةةةت٣ٛ ايةةةٛعٞ ٚاملعزفةةة١ يف أٚصةةةاه ايتُةةةا،  ٚ

٘ اؿهَٛٞ اؿايٞ مٛ ةٛطني كتًا املٗةٔ،  ٚنذيو َا ايتٛرُّ

إةةدأج ْظةةز٠ ايتُةةا ايكاؽةةز٠ ةةةتغري، نُةةا اصةةتّٓاص ايهةةخري َةةٔ  
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ايغةةةئاب ٚاي تٝةةةاج ٚفةةةا ٖةةةذٙ ايخكافةةة١ ٚرا٤  ٗةةةٛرِٖ، ٚآًّْكةةةٛا  

 ٔ ايةةيت ةتًّٓةةا  ٜغةةكٕٛ طةةزٜكِٗ يف ايعُةةٌ يف كتًةةا فةةا٫ج املٗةة

 .ا٭ٜدٟ املاٖز٠ يف كتًا َٓاصٞ اؿٝا٠

ٚخ٬ٍ ايضةٓٛاج ا٭خةري٠ املافة١ٝ، إةدأ ايغةئاب يف ايةت هري       

ذ أصئاب اؿٝا٠ ايعؾز١ٜ يف ةغٝري ْغ١ُ ايهة٬ّ ايضةا٥د٠ قئةٌ    خ إأّٔ

عكٛد يف حكاف١ ايعٝا املٗةر إةني أفةزاد ا٭صةز٠ ٚايتُةا، ٚأؽةئظ       

عةد افتتةاا املعاٖةد ٚايهًٝةاج     ايئعا ٜٓخزه يف ا٭عُةاٍ املٗٓٝة١ إ  

امل١ٝٓٗ املتٓٛع١ ٚا٫يتضام إزنا ايعًةِ ٚايتعًةِٝ اي ةر ٚاملٗةر َةٔ      

املعةةةةداج ٚاٯ٫ج ايهٗزإا٥ٝةةةة١ ٚاهلٓدصةةةة١ٝ ٚعًةةةةّٛ ايتهٓٛيٛرٝةةةةا  

 .ٚا٫ةؾا٫ج إأْٛاعٗا

ا أٜقةةةا اصةةةرتاف ايغةةةئاب يةةةاٍ ايّٓةةةئق   ٚيكةةةد أؽةةةئظ صةةةّٗٗ 

إٔ ااؽةةة٬صاج  َةةةٛر املُٗةةة١َٚةةةٔ ا٭ ،سٜةةةا٤ٚاملّٓةةةاعِ ٚةؾةةةُِٝ ا٭

عا ايغئاب ايضةعٛدٟ عًة٢ اصةرتاف ايّٓٗةٞ     ٚايدعِ اؿهَٛٞ عزَّ

َةةٔ ايكّٓاعةةاج َخةةٌ ٦ٖٝةة١   انةةخرًي ثُةةَةةٔ خةة٬ٍ اهل٦ٝةةاج ايةةيت ْظَّ 

ّ كةدّْ فايضعٛدٟ أؽئظ ّٜٓةئق ُٜٚ  ملسٜا٤ ٚغريٖا َٔ اهل٦ٝاجايّٓئق ٚا٭

ا عًةة٢ ايّٓعةةاّ، ٚيف ايضةةٓٛاج املكئًةة١ صةةٓز٣ ايغةةئاب أنخةةز أقئايّٗةة   

ايكةةٛاْني اؾدٜةد٠ ٚايةدعِ ايةةذٟ خؾؾةت٘ ايدٚيةة١    ايّٓةئق، يف  ةٌ   

 .ؿ يف ٖذٙ امل١ٓٗيتغزٝا اي تٝاج ٚايغئاب ع٢ً ايتخؾُّ

صةةٍٛ املٗةةٔ  « املزؽةةد ايةةٛطر يًكةة٣ٛ ايعاًَةة١   »ٚيف ةكزٜةةز يةةة  

ٚنذيو املٗةٔ ا٭عًة٢    ،ا يف ٚ ا٥ا ايضعٛدٜنيا٭نخز طًًئ 21اية

ٍٚ َةٔ  رٚاةا ٚاييت ٫ ؼتاش أن عٗاداج راَع١ٝ خ٬ٍ ايٓؾا ا٭

ٚصضةةا ايتكزٜةةز فكةةد ٚؽةةٌ أعًةة٢ راةةةا      ،2222ايعةةاّ اؾةةارٟ  
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ٍ  21يٛ ٝ ١ إدٕٚ عٗاد٠ راَع١ٝ أن   أدْة٢ فُٝةا نةإ    ،أيا رٜةا

ا يف ا. ٚةزنةةشج ايٛ ةةا٥ا ٚفةةل ا٭نخةةز طًًئةةة    رٜايّٗةة  1212راةةةا  

ٚ ا٥ا ايضعٛدٜني ع٢ً ايٛ ا٥ا املهتئ١ٝ ٚاحملاصئ١ٝ، نُا را٤ 

ًٝةة  ٛ ةةا٥ا املٗٓٝةة١ ٚاؿزفٝةة١ َخةةٌ   ا َةةٔ أٟ أعةةار٠ أن اي ايتكزٜةةز خاي

 - ايهٗزإةةةةةا٤ ايؾةةةةةٓاع١- اايهرتْٚٝةةةةةاج-  املٝهاْٝهةةةةةا

ةكٓٝةةةة١ - اـٝاطةةةة١- فٓةةةةٕٛ ايّٓةةةةئق - ايضةةةةئان١-ايٓزةةةةار٠ 

عهِ ا٭عُاٍ امل١ٝٓٗ اؿزر١  دُّع ٚغريٖا َٔ املٗٔ اييت ُة ،ايئٓا٤ 

 .اييت ةتًّٓا املضارع١ يف عًُٝاج ايتٛطني

 

 ُّهلِ يًئاب ايغ اييت ةٛار٘تضدٜاج اي :حايًخا ُٗٔ إؾدد ؼ

 :غري ايتكًٝد١ٜ

٘ هلةةةا نهةةةٔ املٗةةةٔ اؾدٜةةةد٠ ايةةةيت إةةةدأ ايغةةةئاب إايتٛرُّةةة  َّٕأ

فٗٓةةاى املٗةةٔ اؾدٜةةد٠ ايةةيت نةةإ   ملةؾةةٓٝ ٗا أن عةةد٠ فُٛعةةاج 

ٖٚٓةةاى املٗةةٔ اؾدٜةةد٠ ٚاؿدٜخةة١ عًةة٢ ايتُةةا   ،ٜزفقةةٗا ايتُةةا

َةزةئط  ٚروا أرشا٤ نةخري٠ َةٔ ايعةامل. أَةا ا٭خةري٠ فهةخري َٓٗةا        

ُّ ٞ إةةةايتّٓ ٚنةةةإ ي٬إتعةةةاذ يف املزصًةةة١    ،ر ايعًُةةةٞ ٚايتهٓٛيةةةٛر

٘ يةة٘ يف فتُعٓةةا. ٚأَةةا   نةةئري عًةة٢ ايتٛرُّةة   اؿايٝةة١ ٚايضةةاإك١ أحةةز   

ايؾٓا ا٭ٍٚ فُٝهٔ ةؾٓٝ ٘ أن َٗٔ ٜزفقٗا ايتُةا َةٔ إةاب    

ٚ أايدْٚٝةة١، َٚٗةةٔ ٜزفقةةٗا ايتُةةا َةةٔ إةةاب     ٕ أٜةةدٜٛيٛرٞ صتةة٢ 

. إايٓضةئ١ يًةزفا املةئر عًة٢ ايدْٚٝة١      ِ خةاط٧ ٗ ا ع٢ً فّٔنإ َئِّٓ

    ِ ا ٚنةةخري ََّةة ،فهةخري َةةٔ املٗةٔ َخةةٌ ايئٝةا يف احملةة٬ج أٚ املّٓةاع

 -رمحة٘ اهلل  -ٜتذنز ؽٛر٠ َعايٞ ايدنتٛر غةاسٟ ايكؾةٝال   

يةةدس  ٚعةةارنِٗ ايعُةةٌ اعٓةةدَا يةةئط يئةةاظ ايعةةاًَني يف  َاندْٚ
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إضةئا  أعار٠ أن اصرتاّ َخٌ ٖذٙ املٗٔ، ٚقد اصتٓشفتٓا ٖذٙ املٗةٔ  

ٕ  ،رًا ايعُاي١ اـارر١ٝ هلا يف ايعؾز ايضاإل ناْث ايضعٛد٠  ٚأ

يف نخري َٓٗا. أَا ايؾةٓا ايخةاْٞ فهةخري     مل ةتِ نُا ٜٓئغٞ إعُد

 اصةةٛا٤ ناْةةث فِّةة ،عةةهاي٘أَٓٗةةا َٗةةٔ ةةةزةئط إةةاي ٔ عًةة٢ اٝةةا 

ِّ زَٓةةا ٖةةذا ايتٛرةة٘ ، ٚقةةد ُصٙٚغةةري اأٚ ةّٓئٝكِّةة اأٚ إؾةةزِّ اةغةةهًٝ

ايٝضري َٔ نخري َٔ ااإداص ٚايتعةئري   ٫٤ ايغٞإٔ وٓا اٝا اي ٓٛ

نهةٔ ةٛرٝة٘   َةا أْة٘   عٔ املغاعز ٚرقٝٗا فرت٠ ط١ًٜٛ َةٔ ايةشَٔ،   

ًٗةة  َةةا عةةدّ اـةةزٚش عةةٔ اؿةةدٚد    ىةةدَٓا نُضةةًُني ا اي ةةٔ ةٛرٝ

 .أردْا ريو أرااملغزٚع١ 

ٚعًةة٢ ايةةزغِ َةةٔ أقئةةاٍ عةةئاإٓا عًةة٢ ايعدٜةةد َةةٔ املٗةةٔ غةةري      

ا ايتضةةدٜاج ٚايعكئةةاج ايةةيت هةةا إٔ   ايتكًٝدٜةة١ أيّٗةةا إٔ ٖٓةةاى إعةة  

ُةّٓزا ع٢ً َضت٣ٛ َ٪صضاج ايدٚية١ ايتٓظُٝٝة١ َٚٓظُةاج ايتُةا     

يٛفا اؿًٍٛ امل١ُ٥٬ هلةا،   ،اي هز١ٜ املدْٞ ٚاملزانش ٚاملًتكٝاج

 :َٓٗا

إٔ اؾٛاْا ايتٓظ١ُٝٝ ٚايةز٣٩ املضةتكئ١ًٝ هلةذٙ املٗةٔ ٜهتٓ ٗةا       -2

  .إعا ايقئاإ١ٝ ٚعدّ ايٛفٛا

ٚاملعًَٛاج ٚا٭رقاّ املتعًكة١ إةاملٗٔ غةري ايتكًٝدٜة١      ايئٝاْاج ظُُّع  -2

ا أٚ َةٔ خة٬ٍ   ًُُارصةني َٝةداِّْ  إايٓضةئ١ ي َٔ صٝد اؿزِ، صٛا٤ 

 .املٓاسٍ عٔ طزٜل ٚصا٥ٌ ايتٛاؽٌ ا٫رتُاعٞ

ا يف اؿةةدٜد عةةٔ ٚ ةةا٥ا املضةةتكئٌ   ٘ ايضةةا٥د ٚاملهخَّةة رُّةةايتٛ -0

خةةٌ: َ ،ٜزنةةش عًةة٢ املٗةةٔ راج ا٭ُٖٝةة١ ايتكٓٝةة١ ايعايٝةة١ إةة٬ عةةو      

 ايئًةةٛى ٚةكٓٝةة١ ٚايةةذنا٤ ا٫ؽةةّٓٓاعٞ ايربفةة١ ٚا٭َةةٔ ايضةةٝرباْٞ

ٚايزٚإٛةةةاج ٖٚٓدصةة١ ايّٓاقةة١ ايئدًٜةة١ ٚاملتزةةدد٠ ٚغريٖةةا َةةٔ  نيةغةة



72

 –7272     
92 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

١ُٗ، ْٚادًرا َا لد ااعار٠ ٭َخ١ً َٗٔ نارصٗا قّٓةاص  ايٛ ا٥ا امل

ٌ   ،غةري قًٝةةٌ َةٔ ايغةةئاب   ايئارٜضةةتا أٚ ايغةٝا أٚ املقةةٝا أٚ   :َخة

 .د عٔ ٚ ا٥ا املضتكئٌ َا أْٗا راج أ١ُٖٝيف اؿدٜ  ايئا٥ا

ِ  ع٢ً َضت٣ٛ ايتأصٝط -2 ايرتإٜٛة١   َٓاٖزٓةا  ايرتإٟٛ املٗر، ةتضة

د ضّْةةةزإايقةةةعا يف ةزصةةةٝق اؾٛاْةةةا ايتّٓئٝكٝةةة١ ايتأًٖٝٝةةة١ ايةةةيت ُة

 ٔ املًّٓٛإةةة١  اؾُةةةا إةةةني اؾٛاْةةةا ايٓظزٜةةة١ ٚايعًُٝةةة١ يف ةعًةةةِٝ املٗةةة

 .ٚايتأٌٖٝ هلا

تّٜٓٛز َٗاراةِٗ ٚؼٜٛةٌ  إايغئاب َٚٔ ايتضدٜاج نذيو أقٓاص  -1

ُّ ،َٗٔ َضتكئ١ًٝ هلِ أنٖذٙ ايٛ ا٥ا  هةٔ  نر َٗةاراةِٗ  َٚا ةّٓ

ا هلةِ يًئةد٤ إأعُةاهلِ اـاؽة١ إعةد اؿؾةٍٛ عًة٢        ًشإٔ ةهٕٛ صاف

دعةةةةِ َةةةةٔ املُهةةةةٔ ؽؾةةةةٝؿ  ٚ. املٗةةةةاراج ٚاـةةةةرباج املًّٓٛإةةةة١ 

أخةةز٣ ةضةةِٗ يف دفةةا َئًةةغ  رٗةة١صهةةَٛٞ َةةٔ خةة٬ٍ ٖةةدف أٚ أٟ 

 ،يًغةئاب  يتهٕٛ ٖةذٙ ايٛ ةا٥ا رارإة١ّٗ    ،ردعِ عٗزٟ يزفا ا٭رٛ

   ٕ َةا  . ٚايٛاقةا أْة٘   ٚيٝط دفا ْؾا املزةا نُا ٖةٛ َعُةٍٛ إة٘ اٯ

ٔ ةغُّ ٞ ٌ نة  ،ز ايٛقث ٚايضٛم ٚايٛ ا٥ا ٚاملٗة ٜةتغري ٚايغةئاب    ٤عة

ٖٛ رعًِٗ قرتفني ٚممارصني ايتضدٟ ٚيهٔ  ،صٝكئًٕٛ إ٬ عو

 ٔ ضةةعٛدٜني ايأعةةداًدا َتشاٜةةد٠ّٗ َةةٔ   . فُةةا إَٔضةةتُزٜٔ يف ٖةةذٙ املٗةة

، يهٔ َا ساٍ أَاَِٗ َشٜد َٔ أؽئضث ةكئٌ إاملٗٔ غري ايتكًٝد١ٜ

ٖةةذٙ ايٛ ةةا٥ا إةةٓ ط ايضةةزع١ ٚاؾةةٛد٠ ٚايه ةةا٠٤    اةكةةإايٛقةةث 

َٗا ايعاٌَ ا٭رٓال ْتٝز١ خربة٘ ايًّٜٓٛة١ يف ٖةذا ايةاٍ،    كدّْاييت ُٜ

ٕ  ٚوتةةةارٕٛ يةةةإلدار٠ ايةةةيت ةةةةدعُِٗ ٚةةةةٛفِّ   ايةةةٛ ٝ ٞ  ز هلةةةِ ا٭َةةةا

ّ املزةئةةاج ايعاديةة١. أن كةةدُّْٚة ،تُز عًةة٢ رأظ ايعُةةٌٚايتةةدرٜا املضةة

  ٗ إٔ ٜهةةٕٛ  ِّةةاراْةةا فةةزٚر٠ اقتٓةةاعِٗ إأْةة٘ يف ايئةةداٜاج يةةٝط َ
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يًغةةٗاد٠ إكةةدر َةةا ةهةةٕٛ إ٦ٝةة١ ايعُةةٌ َٓاصةةئ١ هلةةِ     ااملزةةةا َٓاصةةًئ

َُ ّْٚ ر٠ يكةةةةدراةِٗ، ٚصةةةةني ٜخئةةةةث لةةةةاصِٗ صٝضؾةةةةًٕٛ عًةةةة٢     ّٓةةةة

ٖةذا وتةاش َةٔ    يهةٔ   ملَهافآج أَا يف ةغةٝري ايٛ ٝ ة١ أٚ ايزاةةا   

املةةةٛ  ني ايضةةةعٛدٜني إةةةذٍ َشٜةةةد َةةةٔ اؾٗةةةد يتّٓةةةٜٛز َٗةةةاراةِٗ     

 ٚقدراةِٗ ٚنٝ ١ٝ ايتعاٌَ َا ايشإا٥ٔ ٚرذإِٗ إديّٗا َٔ ةٓ ريِٖ.  

عًةة٢ َةةا  اقئايّٗةةأ -َكارْةة١ إايضةةاإل - ٖٓةةاىأًٜقةةا، فُةةا إٔ  -4

 ،إضةةئا َضةةتٜٛاج ايئّٓايةة١ َةةٔ رٗةة١  تكًٝدٜةة١ايٗٔ غةةري املإةة ُٜؾةةَّٓا

، َةةةٔ رٗةةة١ أخةةةز٣  عًةةة٢ ايةةةئعا يقةةةاغطاٚايٛفةةةا ا٫قتؾةةةادٟ 

دد ٚايةةذٜٔ رةةا٤ٚا َةةٔ ا٫إتعةةاذ يف اـةةارش  ٚخاؽةة١ اـةةزهني اؾّٕةة

لًٝشٜةةة١ ٚفةةةٔ ايتعاَةةةٌ، عةةةدا أْٗةةةِ زٝةةةدٕٚ ااا ُٜٚاةةةٝعِٗ ةكزًٜئةةة

ايؾةعٛإاج  أ٫ أْة٘ ٜٛرةد عةدد  َةٔ      عار١ أن ايكًٌٝ َةٔ ايتةدرٜا.  

 ُا ًٜٞ:فٝااهلا أنهٔ يف ٖذا ااطار، اييت ةٛارِٗٗ 

 غٝةةا ٞ ٚيةةذيو  ملٖٚةةذا َكًةةل يًغةةاب ٚاي تةةا٠   ،ب ا٭َةةإ ايةةٛ ٝ 

ٚ يف لةةةدِٖ ٜٓخزطةةةٕٛ   ٕٖةةةذٙ املٗةةةٔ نعُةةةٌ َٛقةةةث رٜخُةةةا هةةةد

ا يف ٚ ةا٥ا صهَٛٝة١ روةا نةإ َزدٚدٖةا املةادٟ       ٚغايًئة  ا،فزًؽة 

 ز فٝٗا أَإ ٚ ٝ ٞ.يهٔ ٜتٛفَّ ا،ف٦ّٝٗ

  را٥ض١ نٛرْٚا ٫ صُٝا يف  ٌايضٛم عدّ اصتكزار َّ مل صٝد أ

 ،خةري٠ إٛاإٗةا يف ايغةٗٛر ا٭  أغًكةث  أا َٔ املكاٖٞ َخّٗة  انئرًي عدًدا

    ِ  ،ٖٚٞ اييت دفا فٝٗا إعا ايغةئاب َةدخزاةِٗ َٚةدخزاج أصةزٖ

 هاراج ْٚ كاج ايتغغٌٝ.  ٚمل ٜضتّٓٝعٛا ا٫صتُزار ٚدفا اا

  َشعزةةةة١ ةئكةةةة٢ ْغةةةة١ّٓ اؾدٜةةةةد٠ عةةةةزٚه فةةةةتظ احملةةةة٬ج ٚا٭

ئًدٜة١،  اي  ٗةا اييت ٜتعَّٝٔ ايتعاَةٌ َع  د اؾٗاجيًهخرئٜ إضئا ةعدُّ

 يًزصّٛ املًّٓٛإ١. فاف١ّٗ، أ املدْٞ... أخلٚسار٠ ايتزار٠، ايدفاص 
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    ٟ يهةةٔ ايٛافةةةد   ،اصةةتُزار ا٫صةةتكداّ ملٗةةةٔ هٝةةدٖا ايضةةةعٛد

صةةد يف ايضةةعٛدٟمل فٗةةذا ايعاَةةٌ   ا٫ ٜٓاصةةٜكئًةةٗا إةةأرز َةةٓخ ا  

     راة٘ قاةٌ يًضعٛدٜني ٚهعًِٗ ٜٓ زٕٚ َٔ ايضٛم.

 ّٜٔعًُةٕٛ إٓظةاّ ايضةاع١  يف    ٫ إد َٔ ٚفا صد أد٢ْ يٮرٛر مل ٔ

 21د إزفعٗةا أن  ٚع ة  ٚإاٜدٕ يًضاع١، د٫ٚراج 7اي٫ٜٛاج املتضد٠ 

ٚخاؽةةة١ يًًّٓئةةة١ ٚايّٓايئةةةاج ايةةةذٜٔ   ،نٗةةةذا ٦ًازٜةةةد عةةةٝا . ُْد٫ًٚر

ٔ ٜٓخزطةٕٛ  ملّٔة  َةٛر ٚافةض١ّٗ  ٜعًُٕٛ إدٚاّ رش٥ٞمل عٝةد ةهةٕٛ ا٭  

 ٖذٙ املٗٔ صت٢ يٛ نإ عًُِٗ َ٪قًتا.يف 

 

 املٗٔ ايئدٚ ٚاؿقز ٚع٬قتٗا إايتٛرُّ٘ مٛ حٓا١ٝ٥  :راإًعا

 : غري ايتكًٝد١ٜ

نةاْٛا ٜٓكضةُٕٛ أن ف٦ةتني:    ؤٕ ايعةزب  ٔ َٓظٛر خًدْٚٞمل فَ

َُٓٗةةا َٓاعةةط اقتؾةةاد١ٜ خاؽةة١ إةة٘ ةةةزةئط   ٚيهةةٌٍّ ،إةةدٚ ٚصقةةز

 .إؤٜهٛيٛر١ٝ املهإ َٚٛاردٙ املتاص١ يف ايغايا

ةةةزةئط إا٫صةةتكزار املهةةاْٞ    sedentary ْغةة١ّٓ اؿقةةز أ

يشراع١ ٚايتزار٠ ٚاؿزف ايٝد١ٜٚ ٚإٝا اـدَاج، إُٝٓا َةارظ  نا

ٌ ٚعةةدّ ا٫صةةتكزار ةتًّٓةةا اؿزنةة١ ٚايتٓك ةة اًَٗٓةة nomads ايئةةدٚ

 .املهاْٞ نايزعٞ ٚايؾٝد ٚايغشٚ

ا َٗةٔ اؿقةز وةةا   ٕ ايئةدٚ اصتكةةزٚا نةخريً  أٚةكةٍٛ اي زفة١ٝ   

 ملفِٗ عار١ َضتُز٠ يًضئةٛب ٚايتُةٛر   ،يٝط يذاةٗا، فٝٗا ايشراع١

َّٚي ٞ     هٔ ٭ ٖٚةٛ َةا رآٙ    ،َٗٔ اؿقةز ةتًّٓةا ا٫صةتكزار املهةاْ

ايئةةدٚ َعٛقّٗةةا نةةئرًيا ٚخزًٚرةةا عًةة٢ ايئٓةةا٤ ا٫رتُةةاعٞ يًزُاعةةاج    
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َ ةة     ٔ َةةارظ "َٗةةٔ اؿقةةز"   ايئدٜٚةة١، ٚإايتةةايٞ فكةةد عاقةةا ايئةةدٚ 

ٚروةةةا ايٓئةةةذ  ،نايشراعةةة١ ٚايؾةةةٓاع١ إعكٛإةةةاج قاصةةة١ٝ نةةةاهلزز 

ر كةةزّْ ٔ ُٜيةةشٚاش ممَّةة ٚايةةذٟ ٜعةةر عةةدّ ا   outcasting ا٫رتُةةاعٞ

َ ةة     ْئةةذِٖ ْشصةةٛا   ٔ متَّا٫ْغةةكام عًةة٢ ْظةةاّ ةكضةةِٝ ايعُةةٌ. إعةةا 

 .يًكز٣ ٚايئًداج ملُارص١ َِٗٓٗ

و اؾُاعة١  ٖذا املٛقةا املتّٓةزف َةٔ املٗةٔ ية٘ ع٬قة١ إتُاُصة       

ٕ ٥ٚإكا فةةزاد َةةٔ ايئةةدٚ ممارصةة١ ايشراعةة١ عًةة٢  أر إعةةا كةةزُّْٜ ٗةةامل فةةأ

ٍ ِْٗ إةذيو صةٝتٛق ٕٛ عةٔ ا   ؤفة  ،صئٌٝ املخاٍ ًٕٛ غةهِّ ٚصُٝ ،يرتصةا

ٌ ٫ ايتٓك ةةأ ف٫ ٜعةةزخزًٚرةةا عًةة٢ ْةةٛاَٝط ايتُةةا ايئةةدٟٚ ايةةذٟ    

أن َ ٗةةّٛ ايئةةدٟٚ ملًهٝةة١ ا٭رضمل   فةةاف١ّٗ، أخًةةا املةةا٤ ٚايهةةٮ 

َُفٗٞ يف ُع غاع١" ٚيٝضث ًَه١ٝ فزد١ٜ عٝد ٜتِ اصتغ٬هلا زف٘ "

فةةؤٕ ايئةةدٚ يةةدِٜٗ ةكضةةِٝ آخةةز  ،أن َةةا صةةئل فةةاف١ّٗأيف ايشراعةة١. ٚ

 .ٌ ٜكّٛ ع٢ً أصاظ ْٛص اؿٝٛإ ايذٟ ٜكَٕٛٛ إرتإٝت٘يًعُ

ٞ  أٖٚٛ -  2112ٜغري خاساْٛف   أن -ْخزٚإٛيةٛرٞ رٚصة

٫ إٔ ةكضةةةِٝ ايعُةةةٌ عٓةةةد ايئةةةدٚ ؽةةةارّمل فٗةةةِ عًةةة٢ صةةةئٌٝ املخةةةاٍ   

٫ َةةا ْةةدر، عهةةِ إٔ  أُةةاٍ ٚةزإٝةة١ ايغةةِٓ إةةني ةزإٝةة١ اؾ  ٕهُعةةٛ

خةةزمل ٜهٛيٛرٝةة١ ؽتًةةا عةةٔ اٯ  أَةةٔ اؿٝةةٛاْني َتًّٓئةةاج    يهةةٌٍّ

ٖٚةةةٛ َةةةا ٜعةةةر  ،ٚفةةةع٘ يف صظةةةا٥ز نةةةايغِٓ ٫ٔ نهةةةفاؾُةةةٌ 

اَة١"  إٌ يف َهإ ٚاصد نُةا ٜ عةٌ "ايغَّ  ٌٖ ااأؽعٛإ١ إٔ ٜضتكز 

ٚرةةة٘ ناصةةةتكزارِٖ ظةةةٛار ايةةةذٜٔ ٜغةةةئٕٗٛ اؿقةةةز يف إعةةةا ا٭

غٓةةةةاَِٗ ٚإٝةةةةا َٓتزةةةةاةِٗ أاؾُاعةةةةاج اؿقةةةةز١ٜ إةةةةداعٞ صةةةةكٝا 

١ إؾٛر٠ أنرب مما اَايربٚة١ٝٓٝ، ٚيهٕٛ اؿقز ٜتعإًَٛ َا ايغَّ
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ٌ ٚةغةري  رصةتكزاطٝٛ ايئةدٚ ايةذٜٔ نًٝةٕٛ يًتٓك ة     أإاية١"  ٜ عًٕٛ َا "ا٭

 .املزاعٞ ٜٚعغكٕٛ اؿز١ٜ

 ٕ يةةدِٜٗ َزْٚةة١ّٗ أإةةٌ  ،اؿًٝةة١ ٫ِ ةعةةدَٗفايئةةدٚ  ،َٚةةا ريةةو 

ُْة    عاي١ّٝٗ حٓةا٤ صةٓٛاج اؾ ةافمل    أدر٠ ايّٓعةاّ  يف َٛارٗة١ َغةه٬ج 

ٔ فةةئعا ايكئا٥ةةٌ ايهةةئري٠ ةٓكضةةِ طًٛعةة   ااصةةرتاةٝز١ٝ  ا نٓةةٛص َةة

غٓةةاّ ٚا٫صةةتكزار  ايئّٓةةٕٛ أن ةزإٝةة١ ا٭  ٣صةةدأًزةةأ تا٫قتؾةةاد١ٜمل ف

ٚايعٓاٜةة١ إٗةةا  ااإةةٌاملهةةاْٞ، يف صةةني متةةارظ إّٓةةٕٛ أخةةز٣ رعةةٞ   

 ٛ ٖةةذا ٚرةةدْاٙ عٓةةد قئًٝةة١  ايٝةة١ درصةةٗا      ٍ. ٚا٫صةةتُزار يف ايتزةة

 فُعظةةةِ مل 2122صةةةرت  اًٝةةةاّ ٫ْهٜٚٚ  2122ٌ  ٜةةةايةةةٜٛط َٛس

 ٣صةةدأإةةٌ ، يف صةةني إٔ أٖةةٌ أ  أإايةة١ ٚااصةةتُز ايكئًٝةة١ ٖةةذٙ إّٓةةٕٛ

ٔ  أا١َ  ايئّٕٓٛ أؽئضٛا غَّ إةٌ ٚأؽةئضٛا    ،ٌٖ غِٓ  ٚعةئ٘ َضةتكزٜ

 ٠ٚنةةةإ هةةةزٟ إةةةني ايةةةئّٓٔ املضةةةتكز   . َةةةشارعني يف ْٗاٜةةة١ ا٭َةةةز  

شدرٟ ةةةةضةةةتٓكؿ أٚ ةٚاملتةةةٓكًني ع٬قةةةاج ةئاديٝةةة١ َ ٝةةةد٠ دٕٚ إٔ    

  .٣خزا٭ أصداُٖا

ه ا٫قتؾةةادٟ ٖةةذا ايتةةأطري ٖةةٛ فكةةط يًتةةديٌٝ عًةة٢ إٔ ايٓغةةا

٭ْة٘ ٜةزةئط أًٜقةا     مل٭ٟ فُٛع١ ىقةا ملعةاٜري ارتُاعٝة١ ٚحكافٝة١    

عة٤٬ َةٔ   فٝةتِ ْئةذ إعةا املٗةٔ ٚاا     ،إايئٓا٤ ا٫رتُاعٞ يًُزُٛع١

و ٖٚهةةذا صضةةا َةةا متًٝةة٘ عةةزٚه ايئكةةا٤ ٚايتُاُصةة  ،َٗةةٔ أخةةز٣

 .ا٫رتُاعٞ

ٚ   ٚايتضةةا٩ٍ املٗةةِ يف ٖةةذا ااطةةار:      -ٖةةٌ ةّٓٓئةةل حٓا٥ٝةة١ إةةد

  ٛ إةةايّٓئا ٫، فةةٓضٔ ْعةةٝػ يف سَةةٔ     دٜني ايٝةةّٛ؟صقةةز عًةة٢ ايضةةع

٫ ٚأؽةةةئضث املٗةةةٔ  ،ز منةةةط ااْتةةةاش ٚٚصةةةا٥ً٘كتًةةةامل فكةةةد ةغَّةةة
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ْٗا ؽقا ي هةز٠  أٌ، إٌ ملعاٜري ا٫صتكزار املهاْٞ ٚايتٓك  اؽق

"ايتُا ايعقٟٛ" َتعةدد ا٭ْغة١ّٓ ايةذٟ ٜغةٝا فٝة٘ ةكضةِٝ ايعُةٌ        

٬ٗى ؿ ايغةةةدٜد، ٖٚةةةٛ َةةةا وهُةةة٘ ايضةةةٛم ٚا٫صةةةت     ٚايتخؾُّةةة

 .َٚتًّٓئاج ايعٌُ، ٫ املعاٜري ايخكاف١ٝ اييت صادج يعكٛد

زج ايخكاف١ ا٫رتُاع١ٝ يهٞ ةتُةا٢ٖ َةا نةٌ ريةو؟     ٌٖ ةغَّ

ُّ ،ْعةةِ ،ٚاقًعةةا ٍ يهٓةة٘ إّٓةة٤ٞمل يهةةٕٛ ايخكافةة١ ٫ ةةةتغري  صةةدذ ؼةة

ٜةشاٍ   ر ٫أإذاج ايضزع١ اييت ٜتغري فٝٗا ا٫قتؾاد ٚاؿٝا٠ املاد١ٜ، 

َّ عارة١ أن ردَٗةا، يةتُهني ايتُةا َةٔ       ٠ حكاف١ٝ" مٖٔٓاى "ٖ

سَةةاج إٔ ا٭ متةاّ عًُٝةة١ ايةتغري ا٫رتُةةاعٞ ايغةةاٌَ. ٚيةٝط غةةاف    أ

ّٕ ّٓةط ايتُٜٓٛة١ ةضةاِٖ يف خًخًة١ ايخكافة١ َٚضةا٤ي١       ا٫قتؾاد١ٜ ٚا

يٝة٘  أَةا ٜؾةئٕٛ    يٮفةزاد ل ضكِّة ناْةث ةُ  أراَضًُاةٗا ايعتٝد٠، َٚا 

زةةةز َةةةٔ ف٦ةةةاج  َةةةٔ صٝةةةا٠ نزنةةة١ دٕٚ إٔ ٜتعزفةةةٛا يًٓئةةةذ أٚ اهل  

َُ    ،خةةز٣أ ا يًئٓةةا٤ ا٫رتُةةاعٞ ٚمتاصةةو   ًدٗةةدّْةةةز٣ َةةا ٜكَٛةةٕٛ إةة٘ 

ُّ  ى ٢ ع٢ً املتاإا إٔ فتُعٓا نةزُّ  ايتُا. ٫ٚ ٫ج اْعهةط  إتضة

ا منةةةاه ايةةةت هري ايضةةةا٥د٠مل فُةةةا نةةةإ َزفًٛفةةة  أَعظُٗةةةا عًةةة٢ 

ٖةةا  ٩أؽةةئظ َكئٛيّٗةةا ايٝةةّٛ، ٚاملٗةةٔ ايةةيت نةةإ ٜةةتِ اسدرا       إةةا٭َط

ّ  ٛية١ّٗ ٚاصتكارٖا أؽئضث َكئ ٔ ٕ ملأٚ ،ايٝةٛ ِّة قئٛيّٗة   ٜهة ر ٫ أامل ا ةا

إةةديٌٝ ٚرةةٛد عُايةة١ ٚافةةد٠ ةكةةّٛ إةةايهخري َةةٔ    ٜةةشاٍ يًخكافةة١ ةةةأحري 

َُا ايئعا عٓٗا، ٖٚٛ ةزف املٗٔ اييت قد ٜرتفَّ ُعٔ ر عٓدَا ُْربَّا غري 

ٚايةةيت ؽت ةةٞ أٚ ؽةةا يةةدٜٗا    ،ايٓظةةز يف ايتُعةةاج ايةةاٚر٠ يٓةةا  

ا َةةةٔ رإّٓٗةةةا ٗةةةٔ إايخكافةةة١، إةةةديّٗ ٚإدررةةة١ نةةةئري٠ عًُٝةةة١ رإةةةط امل 

 .إاؿار١ ٚدٚاعٞ ا٫قتؾاد ٚةكضِٝ ايعٌُ ٚايتخؾؿ
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عاي١ كةاض ٜؾةعا اؿهةِ عًة٢      فتُعٓا نزُّٚايٛاقا إٔ 

 .2202ّر١ٜ٩  َا ْتٛقعٖ٘ٚٛ َا  ،ْتا٥زٗا قئٌ إٔ ةهتٌُ

 

 ُصُئٌ ةعشٜش َغارن١ ايغئاب ايضعٛدٟ يف املٗٔ  :خاًَضا

 غري ايتكًٝد١ٜ:

دج ٚسار٠ ايتعًةةةِٝ ايضةةةعٛد١ٜ َغةةةزٚص "ةّٓةةةٜٛز اعتُةةة ،اَةةة٪خًز

ايةةذٟ إةةدأ   ،َضةةاراج ايخاْٜٛةة١ ايعاَةة١ ٚا٭نادنٝةةاج املتخؾؾةة١"  

ةّٓئٝكةة٘ اعتئةةاًرا َةةٔ ايعةةاّ ايدراصةةٞ اؿةةايٞ فةةُٔ خّٓةة١ ؼضةةني    

كزرةةاج ايتعًةةِٝ ا٭صاصةة١ٝ، ٚةةةٛفري َعةةارف ْٛعٝةة١ يًُتُٝةةشٜٔ،     

ٌ، ٚفةةُإ املٛا٤َةة١ إةةني كزرةةاج ايتعًةةِٝ ٚاصتٝارةةاج صةةٛم ايعُةة  

ٚسٜاد٠ َعةد٫ج ايتٛ ٝةا، نُةا ًٜةال املغةزٚص اصتٝارةاج ايتُٓٝة١        

ايٛطٓٝةة١ املضةةتكئ١ًٝ، َٚٗةةاراج ايكةةزٕ اؿةةادٟ ٚايعغةةزٜٔ ٚايخةةٛر٠      

       ٌ  ملايؾٓاع١ٝ ايزاإعة١، ٚمتهةني ايّٓة٬ب َةٔ ا٫يتضةام إضةٛم ايعُة

َةةةٔ خةةة٬ٍ إةةةزاَس ػضةةةري َٗٓٝةةة١ ٚةةةةدرٜط ايّٓةةة٬ب َٓةةةاٖس َةةةا    

 .َكزراج خاؽ١ يف ة١ُٝٓ املٗاراج

ا صاٚيةةث ٚسار٠ ايعُةةٌ ٚايتُٓٝةة١ ا٫رتُاعٝةة١ ايكٝةةاّ إعةةد٠  نُةة

    ّْ اؿٝةةةا٠ املعاؽةةةز٠   أَةةةٛر يرتصةةةٝق َ ٗةةةّٛ ايخكافةةة١ املٗٓٝةةة١ يف  ةةة

خزٟ حكاف١ املعكد٠، صٝد دعث اؿار١ أن أهاد إزْاَس ةٛرٝٗٞ ُٜ

ٚةهةةٜٛٔ حكافةة١  ،س َ ٗةةّٛ ايعُةةٌ يةةدِٜٗعةةشّْايعُةةٌ، ُٜٚ ايعاَةةٌ ٚربّْ

ٞ ةضةةةةاعدِٖ عًةةةة٢ ايتعاَةةةةٌ َةةةةا   َٗٓٝةةةة١ َتٓٛعةةةة١ إاػةةةةاٙ أهةةةةاإ  

املغةةةه٬ج املٗٓٝةةة١ ايّٓار٥ةةة١ دٕٚ اؿارةةة١ أن كةةةتؿ، ٚةغةةةٝري      

 .امل اِٖٝ ايضًئ١ٝ يدِٜٗ
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ّْ  ٚةٗةةدف ايخكافةة١ أن ةٛعٝةة١ ايتُةةا املٗةةر ٚاملضةةا١ُٖ يف صةة

املٗٓةة١ ٚايتغةةزٝا عًةة٢    اّْاملغةةه٬ج املٗٓٝةة١، ٚغةةزظ َ ٗةةّٛ ُصةة    

امل ةةةاِٖٝ  ايعُةةةٌ، ٚأنضةةةاب َٗةةةاراج أفةةةاف١ٝ كتً ةةة١، ٚةغةةةٝري   

ايضةةةًئ١ٝ ٚايكٓاعةةةاج ٚايٓظةةةز٠ ايدْٚٝةةة١ ملٗةةةٔ عةةةزو١ ٚاصةةةع١ َةةةٔ     

ايتُةةةةا، ٚةخكٝةةةةا ايعاَةةةةٌ يٓ ضةةةة٘ َةةةةٔ خةةةة٬ٍ َعزفةةةة١ صكٛقةةةة٘   

ز أخ٬قٝةةاج ايعُةةٌ إةةني ايعةةاًَني ٚأعةةاْتِٗ عًةة٢     غ ةةٚٚارئاةةة٘، ْٚ 

احملافظ١ ع٢ً ٚ ا٥ ِٗ ٚةُٓٝتٗا، ٚةعزٜةا طةايال ايعُةٌ إهٝ ٝة١     

ٚأحةةةزا٤ حكافةةة١ ايتُةةةا املٗٓٝةةة١  اؿؾةةٍٛ عًةةة٢ ايٛ ٝ ةةة١ املٓاصةةةئ١، 

إا٭مناه ايعدٜد٠ َٔ املٗٔ اييت ٫ ؼتةاش أن كةتؿ، ٚا٫صةت اد٠    

َةةٔ ايٛفةةا ا٫قتؾةةادٟ اؾٝةةد يف املًُهةة١ ٚايكةةدر٠ ا٫صةةتٝعاإ١ٝ       

يضةةةٛم ايعُةةةٌ، ٚةأٖٝةةةٌ ايغةةةاب ايضةةةعٛدٟ يةةةدعِ إٓةةةا٤ ايتُةةةا        

 .ٗٔٚةُٓٝت٘، ٚأص٬ي٘ إدّٜٗا يًعُاي١ ايٛافد٠ يف كتًا أْٛاص امل

   ِ ٚايةذٟ   ،ٚاٖتُث ايٛسار٠ وغزٚص ايتهاَةٌ َةا ٚسار٠ ايتعًةٝ

ٜٗدف أن ةعشٜش ٚة١ُٝٓ ا٫قتؾةاد ايةٛطر َةٔ خة٬ٍ ةةٛفري فةزـ       

عٌُ يًغئاب ايضعٛدٟ، ٚسٜةاد٠ ايتٓةاغِ ٚايتهاَةٌ إةني كزرةاج      

ايتعًِٝ ٚكزرةاج ايتةدرٜا ايةتكر ٚاملٗةر، ٚرفةا َضةت٣ٛ ايةٛعٞ        

يةتكر ٚاملٗةر يف أٚصةاه ايتُةا،     ز حكافة١ ايتةدرٜا ا  غ املٗر، ْٚ 

ٚةّٓةةةٜٛز ايعُةةةٌ املغةةةرتى إةةةني ايتعًةةةِٝ ايعةةةاّ ٚايةةةتكر َةةةٔ خةةة٬ٍ    

فُٛع١ َٔ املئادراج ايتّٜٓٛز١ٜ املختً ة١ َخةٌ املزْٚة١ يف املضةاراج     

ايتعًُٝٝةةة١، ٚايتٛرٝةةة٘ املٗةةةر ٚةعشٜةةةش ايؾةةةٛر٠ ايذٖٓٝةةة١ ااهاإٝةةة١   

ج ايكؾةري٠  يًتدرٜا ايةتكر ٚاملٗةر، ٚةّٓئٝةل فُٛعة١ َةٔ ايةدٚرا      

ا اايهرتْٚةةٞ ٜيّٓةة٬ب ايخاْٜٛةةاج َةةٔ خةة٬ٍ ة عٝةةٌ إةةزاَس ايتةةدر   
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ٚؼكٝل َتًّٓئةاج رٟٚ ا٫صتٝارةاج اـاؽة١ يف ايةرباَس ايتدرٜئٝة١      

 .ٚاي زـ ايٛ ٝ ١ٝ

يذا ٫ إد َٔ دراص١ اٝا ايعٓاؽز ايه١ُٝ يًعةزض ٚايًّٓةا   

ج صةةٛم  اَٚٛا٤َتٗةا َةةا اصتٝارة    ٞاؿايٝني ملخزراج ايتعًةِٝ ايعةاي  

َضةةت٣ٛ  ٢ٌَ عًةةاٍ َضةةظ عةة ٬َةةةٔ خةة  ،ٌ ؾُٝةةا ايكّٓاعةةاج ايعُةة

ج ٬ةؾةةُِٝ َٓؾةة١ أيهرتْٚٝةة١مل يرتاةة١ َةةدخ     ،أًٜقةةا .املًُهةة١

هةٔ َةٔ خ٬ية٘ قٝةاظ اي زةٛاج      ايكّٓاعاج املختً ١ أن منةٛرش ن 

عةداد منةٛرش ةٓئة٪ٟ    أ ،ٚأخةرًيا ٌ. إني كزرةاج ايتعًةِٝ ٚصةٛم ايعُة    

 .ج كتً ١ٍ ؼًٌٝ صٝٓارٜٖٛا٬ٜضاعد ع٢ً ٚفا ةٛقعةاج َٔ خ

َةةٔ  َُٗةة١ّٗ عةةزو١ُّٗةُخّْةةٌ املٗةةٔ غةةري ايتكًٝدٜةة١ ٚإةةايٓظز أن إٔ 

ؽةغري َةٔ صةٛم ايعُةٌ، ٚةضةِٗ يف       ا غةري  املٗٔ ايةيت ةضةتغزم رةش٤ً   

 َا ًٜٞ:أْٓا عار١ أن فايتؾٛر  ملاصتٝعاب ايعاطًني عٔ ايعٌُ

2-   ٍّ  ةٛيٝد أفهار ردٜد٠ هلذٙ املٗٔ، فٓضٔ فتُا نئري، ْٚةا

ٝةش ا٫صتٝارةاج. ٚةٛيٝةد أفهةار املٗةٔ ٜغةٌُ       َٚتعدد َٚتّٓٛر َٚتُ

ِّ ا، ٜٚغةٌُ أًٜقةا ةّٓةٜٛز املٗةٔ ايكا٥ُة١ اٯٕ      أْغا٤ َٗٔ ردٜد٠ نً

 وا ٜتٛافل َا ا٫صتٝاراج املضتزد٠ ٚايتّٓٛراج ايتك١ٝٓ.

ّْ ا ٖةذٙ املٗةٔ، ٚةُ  غزّْإٓا٤ أْظ١ُ َز١ْ ُة -2 ٌ فةزـ ا٫صةت اد٠   ضة

أؽةةضاب َٓٗةةا يًُةةٛاطٓني إهافةة١ عةةزا٥ضِٗ. هةةا ايتٛاؽةةٌ َةةا     

املغةةةزٚعاج اؾدٜةةةد٠ ٚاملٗةةةٔ غةةةري ايتكًٝدٜةةة١ ٚايضةةةُاص َةةةِٓٗ عةةةٔ  

ايؾعٛإاج اييت ٚارٗتِٗ، يٝتِ ةذيًٝٗا. ٚرةٛد أْظُة١ َزْة١ ةتٛافةل     

 ّّ اد إ٦ٝةة١ صافةة١ٓ هلةةذٙ هةةا َةا طئٝعةة١ املٗةةٔ غةةري ايتكًٝدٜةة١ فةةزٚر

ّْاملٗٔ، ُة  ٌ ع٢ً املٛاطٓني ا٫صت اد٠ َٓٗا. ض



27 

–7272  7222  
101 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ٜةةة١ ٖةةةذٙ املٗةةةٔ ايةةةيت  ٚفةةةا أصةةةرتاةٝزٝاج ةضةةةاعد عًةةة٢ محا  -0

 ٜغغًٗا صعٛدٜٕٛ َٔ املٓافض١ غري املتهاف١٦.

املعةامل ملضةتكئٌ    ٚافةض١ّٕ  َٔ ا٭١ُٖٝ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى خّٓةطّ٘  -2

غةةري قًٝةةٌ َةةٔ ايغةةئاب    ٘ هلةةا عةةدد  املٗةةٔ غةةري ايتكًٝدٜةة١ ايةةيت ةٛرَّةة  

   .ٚايغاإاج يف فتُعٓا ايضعٛدٟ

ر ايعُةٌ املٗة   ىةؿُّ  أ١ُٖٝ اقرتإ ٚحٝك١ صٝاص١ ايتعًةِٝ فُٝةا   -1

 ،ٚاارةزا٤اج ايتّٓئٝكٝة١ ايعًُٝة١    إاؾٛاْا َ٪خًزاأقزارٖا  اييت متَّ

 .ٚيٝط فكط ا٫نت ا٤ إاؾاْا ايٓظزٟ

ٞ     نهٔ  -4  ا٭خذ إايتززإة١ ا٭ملاْٝة١ يف اصةتضداذ َضةار ةعًُٝة

ِّٝة        ا حايد يف املزصًة١ ايخاْٜٛة١ خةاـ إؤعةداد ايّٓة٬ب ٚايّٓايئةاج َٗٓ

  .يضٛم ايعٌُ عضا َٝٛهلِ َٚٗاراةِٗ

ُّ    رةة١ أن مثةة١ صا -7  ْكاإةةاج أٚ نٝاْةةاج َٗٓٝةة١ َتخؾؾةة١ ةٗةةت

إغةةة٪ٕٚ املٗةةةٔ غةةةري ايتكًٝدٜةةة١ راج ااقئةةةاٍ ايعةةةزٜا َةةةٔ ايغةةةئاب 

املٗٓةة١ َٚعاؾةة١  ةّٓةةٜٛز عًةة٢ٜعُةةٌ  ٚةضةةِٗ يف نةةٌ َةةا ،ٚايغةةاإاج

 .نٌ ؽعٛإاةٗا ٚققاٜاٖا

ئةة١ إتٛ ٝةةا  ّٓائّاملّٕ ؼتةةاش ايغةةزناج  ايؾةةغري٠ ٚاملتٛصةة١ّٓ     -2

ٞ فزم املزةئةاج إةني ايضةعٛدٜني    غّٓصعٛدٜني يدعِ َٔ اؿه١َٛ ُٜ

ش يف ةةةٛطني ةًةةو املٗةةٔ ٚا٭راْةةا يةةٓ ط ايٛ ةةا٥ا، َٚزاعةةا٠ ايتةةدرُّ

 ٖ يغةةغٌ ٖةةذٙ   ٪ز ايئةةدٌٜ ايه ةة قئةةٌ ةةةٛف   اصتةة٢ ٫ ةت ةةاقِ خضةةا٥ز

ايٛ ةةا٥ا، َةةا ايٓظةةز إعةةني ايزأفةة١ يًغةةزناج ايٓاعةة١٦ إتضةةٌٗٝ        

١ عا َضةةاٚا٠ املئةةايغ املايٝةة١ املضةةتكّّٓٔ  ، ٚػُّةةانافةة١ اارةةزا٤اج هلةة 

يًُخاي ةةةةاج ايئًدٜةةةة١ ايةةةةيت ٫ ةةةةةزةئط إايٓظافةةةة١ ٚايؾةةةةض١ ايعاَةةةة١ 

 ٛ ا٭رةةٓال ٚغريٖةةا  إةةٓ ط املئةةايغ يةةذاج   ا٫صةةِا ايًٛصةة١ أٚ ف ةة ن
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املخاي ةةةةةة١ يًغةةةةةةزناج ايهةةةةةةئري٠، أٚ ا٫نت ةةةةةةا٤ و٬صظةةةةةةاج   

أيهرتْٚٝةةة١ قةةةد متٓةةةا ٖةةةذٙ ايغةةةزناج َةةةٔ أؽةةةدار أٚ ػدٜةةةد       

عٓدٖا ةضتضل ٚ ،َضتكئّٗا صاٍ ةهزار املخاي ١ ٗاَضتٓداج ؽؾُّ

أؽةةضاب ٖةةذٙ املٗةةٔ غةةري     نُةةا إٔ. ادفةةا املئةةايغ املضةةتضك١ عًٝٗةة   

ايتكًٝدٜةة١ وتةةارٕٛ يةةدعِ يف نافةة١ ٚصةةا٥ٌ ايتٛاؽةةٌ إةةدعِ َةةٔ      

شِٖ نُٓةةٛرش عةةئاإٞ ٚطةةر  ٚسار٠ ايخكافةة١ أرا حئةةث لةةاصِٗ ٚمتُّةة 

 .ا ايغري ي٬ػاٙ هلذٙ املٗٔغزّْْارظ ُٜ

ٔ ةةةربس  -1 ا صةةد أدْةة٢ ٚٚفةة غةةري ايتكًٝدٜةة١ َغةةه١ً ةٓظةةِٝ املٗةة

 ،ٚفةةِ ايعةةاًَني فٝٗةةا أن ايتأَٝٓةةاج ا٫رتُاعٝةة١      ،يٮرةةٛر فٝٗةةا 

ٚأةاصةةة١ فةةةزـ ايتةةةدرٜا ٚايتكةةةدّ  ،ٚةةةةٛفري ايتةةةأَني ايؾةةةضٞ هلةةةِ

أرا قُٓا عةٌ ٖةذٙ املغةه١ً فًةٔ ةعةٛد ٖةذٙ ايٛ ةا٥ا        ٚايٛ ٝ ٞ، 

َتعةةدد٠  ّ صًةة٫ّٛٗكةةدُّْٚة َٚزغٛإةة١ّٗ ؾةةئظ اعتٝادٜةة١ّٗإةةٌ ُة ملغةةري ةكًٝدٜةة١

ايٓٗةةٛض ٚةشٜةةد َةةٔ فةةزـ ايكّٓةةاص اـةةاـ يف   ،ملغةةه١ً ايئّٓايةة١

ٛارئ٘ ايٛطر ٚايكٝاّ وض٪ٚيٝت٘ ا٫رتُاع١ٝ َٔ خ٬ٍ ا٫صةت اد٠  إ

َهاْٝاج ٚقدراج ايغئاب ايضعٛدٟ صت٢ يةٛ ناْةث رٚاةةئِٗ    أَٔ 

 ٚاَتٝاساةِٗ أع٢ً َٔ رٚاةا ايعاًَني ا٭راْا. 

 

  ايتٛؽٝاج: :صادًصا 

رتُاعٝة١ يف رٗةٛد   اصتُزار ٚسار٠ املٛارد ايئغةز١ٜ ٚايتُٓٝة١ ا٫   -2

 ةزصٝق ايخكاف١ امل١ٝٓٗ َٔ خ٬ٍ:

ٚفةةةةا خّٓةةةةط َتهاًَةةةة١ يتض ٝةةةةش ايغةةةةئاب َةةةةٔ اؾٓضةةةةني   -

 .ي٬يتضام إاملٗٔ غري ايتكًٝد١ٜ

 .ةّٜٓٛز املٗٔ اؿاي١ٝ ٚةٛيٝد َٗٔ ردٜد٠ -
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 .ةٛفري ايقُاْاج ٚإزاَس ايتدرٜا ٚايتعٜٛقاج ٚاملشاٜا -

ٌ يًُضةةةةا١ُٖ يف ةةةةةذيٝ ملايٓظةةةةز يف ايضةةةةُاا إٓكاإةةةةاج َٗٓٝةةةة١  -

 ٚةضزٜا ٚةري٠ ػضري اي ز٠ٛ ايعُاي١ٝ. ،ايعٛا٥ل

إٔ ةكّٛ ٚساراج ايتعًِٝ ٚاملٛارد ايئغةز١ٜ ٚايتُٓٝة١ ا٫رتُاعٝة١     -2

ٚا٫قتؾةةاد ٚايتخّٓةةٝط ٚاهل٦ٝةة١ ايعاَةة١ يإلصؾةةا٤ ٚامل٪صضةة١ ايعاَةة١  

يًتةةةدرٜا اي ةةةر ٚاملٗةةةر إتةةةٛفري ايئٝاْةةةاج يًئةةةاصخني َةةةٔ َزانةةةش   

ار اؿهَٛٝة١ ٚا٭ًٖٝة١   اي هز َٚزانش ايئضٛذ ٚدعِ اؽار ايكز

ضةةتُز ؿزةةِ اي زةة٠ٛ إةةني  املكٝةةاظ اييًُضةةاعد٠ يف ، ٚا٭نادنٝةة١

ٚخؾًٛؽةةةا املٗةةةٔ غةةةري  ،كزرةةةاج ايتعًةةةِٝ ٚاصتٝةةةاش صةةةٛم ايعُةةةٌ

ِّ ملايتكًٝد١ٜ  ا َٚضتكئّٗا.  يًُضاعد٠ ع٢ً ٚفا صًٍٛ ملعاؾتٗا صاي

قٝةةاّ ٚسار٠ ايتعًةةِٝ إةةايٓظز يف ة عٝةةٌ اؾاْةةا املٗةةر فةةُٔ        -0

ٚايٓظةز يف   ،ايتعًِٝ ٚةعشٜشٙ إايضٝاصاج ٚاارةزا٤اج  ٚحٝك١ صٝاص١

إةةةاملٗٔ يف ايتعًةةةِٝ   املئةةةادراج ايزافةةةد٠ نتخؾةةةٝؿ َضةةةار َعةةةرٍّ  

 ايخاْٟٛ.  

إٔ ةكةةّٛ ٚسار٠ املةةةٛارد ايئغةةةز١ٜ ٚايتُٓٝةة١ ا٫رتُاعٝةةة١ إكٝةةةاد٠    -2

اؾٗةةٛد ملزارعةة١ عةةا١ًَ يًضٝاصةةاج ٚايتٓظُٝةةاج اؿايٝةة١ ايةةيت قةةد    

َةةٔ خةة٬ٍ صةةشّ   ملٚغةةري ايتكًٝدٜةة١ ةةة٪حز يف ةةةٛطني املٗةةٔ ايقةةزٚر١ٜ 

ٚانةزاه ممارصةٞ    ،ٚةعشٜةش املزْٚة١ يف ا٭ْظُة١    ،ٗة١ ؼ ٝش١ٜ َٛرَّ

 ٖذٙ املٗٔ يف ؼًٌٝ املغه١ً ٚأهاد اؿًٍٛ.  

صةةد ايغةةزناج ايضةةعٛد١ٜ ايهةةرب٣ ٚاملٓغةةآج اؿهَٛٝةة١     -1

ع٢ً ةهٝٝا ٚؼدٜد ايضٝاصاج اييت نهٔ إٔ ةة٪حز صةًًئا عًة٢    

ٚخؾًٛؽةةةا فُٝةةةا ٜتعًةةةل إايتٛرٜةةةد    ،ةةةةٛطني املٗةةةٔ غةةةري ايتكًٝدٜةةة١  

 . (Out-sourcing)اـاررٞ



72

 –7272     
104 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

إٔ ةكّٛ امل٪صض١ ايعا١َ يًتةدرٜا اي ةر ٚاملٗةر ٦ٖٝٚة١ ةكةِٜٛ       -4

ا يف ايتةةةةةدرٜا ايتعًةةةةةِٝ ٚايتةةةةةدرٜا إٛفةةةةةا خّٓةةةةة١ عُةةةةةٌ يًتٛصُّةةةةة  

ٚايٓ ار أن صٛم ايعُةٌ إةايرتنٝش عًة٢ املٗةٔ      ،ٚا٫ختئاراج امل١ٝٓٗ

 ايقزٚر١ٜ ٚغري ايتكًٝد١ٜ.   

ار٠ املةٛارد ايئغةز١ٜ ٚايتُٓٝة١ ا٫رتُاعٝة١ ٚإايغةزان١      قٝةاّ ٚس  -7

رٗش٠ املع١ٝٓ إٛفا أصرتاةٝزٝاج ؿُا١ٜ املٗٔ غةري ايتكًٝدٜة١   َا ا٭

 َٔ املٓافض١ غري املتهاف١٦.   ٕصعٛدٜٛاييت ٜغغًٗا 

قٝةاّ ٚسارةةةٞ ااعةة٬ّ ٚٚسار٠ ايخكافةة١ إةةؤإزاس ايُٓةةارش ايٓارضةة١   -2

إةزاَس َضةتدا١َ يتغةزٝا    ٚأهةاد   ،َٔ عاغًٞ املٗٔ غري ايتكًٝدٜة١ 

ايغةةئاب ٚايغةةاإاج عًةة٢ انتضةةاب املٗةةاراج اي٬سَةة١ هلةةذٙ املٗةةٔ        

ٚا٫عتشاس إذيو ْٚغز ايٛعٞ صٍٛ ارةئاطٗا وٗةٔ   ،ٚا٫نزاه إٗا

 اٯإا٤ ٚايرتاذ ايٛطر. 

ةغةةةزٝا اؾاَعةةةاج ٚامل٪صضةةةاج ا٭نادنٝةةة١ ٚايهزاصةةةٞ     -1

ٗةةٔ ؾةة١ عًةة٢ عُةةٌ دراصةةاج أ ةةٌ ٚأعُةةل صةةٍٛ امل ايئضخٝةة١ املتخؾّْ

 ،ايتكًٝد١ٜ ٚايٛ ا٥ا اؿايٝة١ ٚاملضةتكئ١ًٝ ٚايع٬قة١ ايتئاديٝة١ إٝٓٗةا     

ٚةةةأحري ايعٛاَةةٌ ا٫قتؾةةاد١ٜ ٚا٫رتُاعٝةة١ يف املًُهةة١ عًةة٢ ْغةة٤ٛ     

ٚةّٜٓٛز منةارش ةٓئ٪ٜة١ يًُضةتكئٌ ٚفكّٗةا      ،املٗٔ ٚاسدٖارٖا ٚاْدحارٖا

 يًُتغرياج املختً ١.

 jobٕ ٜهةٕٛ يف نةٌ صةٞ أٚ َةٍٛ نةئري َهتةا إاصةِ        أ -22

center  ٌ ط إٓظةةةاّ زإ ٚاٝةةةا اي ةةةزٚص ُةةةة  ،٫صةةةتكئاٍ طًئةةةاج ايعُةةة

ٜتِ ؼؾٌٝ رصِ رَةشٟ يهةٌ   َٚزنشٟ  َعٍُٛ إ٘ يف إزّٜٓاْٝا . 

 طًا ٜتِ ةعئ٦ت٘.



27 

–7272  7222  
105 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

َضةتكئٌ ايعدٜةد َةٔ امل ٗةٔ      ايغ اف١ٝ املعًَٛاة١ٝ فُٝا ىةؿُّ  -22

َّ ف ايضعٛدٜني ٚايضةعٛدٜاج يف ايٛقةث   ٫آإٗا  غري ايتكًٝد١ٜ اييت ص

   ا٭ٜدٟ ايعا١ًَ غري ايضعٛد١ٜ. اؿافز إدّٜٗا عٔ

 

  :ٕٛاملغارن 

     :ٕٛايٛرقةةةة١ ايز٥ٝضةةةة١ ٚاملعكِّئةةةة ٞ  ، د. اؾةةةةاسٟ ايغةةةةةئٝه

 .د. ْٛف ايغاَدٟ، د. خايد ايزدٜعإ

 ٟأدار٠ اؿٛار: د. عادٍ ايكؾاد 

 :املغارنٕٛ يف اؿٛار ٚاملٓاقغ١ 

   ايتٛهزٟ إض١ُ. د -

 أإٛ خايد فٛس١ٜ. د -

 طٝئ١ ٚفا٤. د -

 املزٟ صامل. ّ -

 ايزعٝدٟ اٜٛص .د -

 ايعزٜر عئد ايزمحٔ. د -

 إزٜخٔ محد. د -

 إاصًِ عئد ايزمحٔ. د -

 ايعززٚؼ فا٥ش٠. أ -

 ايدْدْٞ قُد. أ -

 ايعئد ايهزِٜ راعد. د -

 ايئهز فٛس١ٜ. د -

 ايٓاؽز ٫صِ. أ -
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 إزُٖٝٔ عئري. د -

 اؿزإٞ فا٥ش٠. د -

 ا٭محزٟ فٗد. أ -

 ؿُٛدا ؽا  عئد اهلل. د -

 اي زٜإ رِٜ. د -

 ايؾا  عئد ااي٘ د. -
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  :املمخص التهفّرٓأًَلا. 

 .ًِّٕا: مربزات االيتمام مبُضُع الطمُكّات املسَز  ثان

 ملهظُمٕ املسَزِٕ.ثالًجا: أبعاد تأثري التشسِعات اجلدِدٔ عمٖ ا 

 .ِٕزابًعا: العُامن اليت حتدُّ مو فاعمّٕ األنظمٕ املسَز 

    ٕخامًطا: التُصّات املكرتحٕ لتطُِس املهظُمٕ املسَزِٕ َضزماى الطزالم

 املسَِٕ.

   .املشازكُى 
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 املًخؿ ايتٓ ٝذٟ :أٚيّٗا: 

ٚاقةا ايضةًٛنٝاج املزٚرٜة١ يف املًُهة١     ةٓاٚيث ٖةذٙ ايكقة١ٝ   

ّْ  ٚاقرتاصةاج ةّٓةٜٛز املٓظَٛة١ املزٚرٜة١     ،تغزٜعاج اؾدٜةد٠ اي يف  

يف فةة٤ٛ ريةةو. ٜٚةةربس ا٫ٖتُةةاّ إٗةةذٙ ايكقةة١ٝ إاعتئةةار إٔ اؿةةٛادذ   

املزٚر١ٜ ةع دُّ َٔ أنرب ايكقةاٜا ايةيت ُةٗةدّْد صة١َ٬ أفةزاد ايتُةامل       

ًَٕٝٛ عخؿ صٍٛ ايعةامل   01.2صٝد ٜذٖا فضٝتٗا أنخز َٔ 

اافةةاف١ أن َةةا ةتضةةئا فٝةة٘   ٚعغةةزاج امل٬ٜةةني َةةٔ املؾةةاإني، ٚإ  

اؿٛادذ املزٚر١ٜ َٔ خضا٥ز  رضة١ُٝ  يف ا٭رٚاا، َٚةا ةتضةئا فٝة٘     

َةةٔ أؽةةاإاج، فةةؤٕ هلةةا آحةةاًرا ارتُاعٝةة١ ٚاقتؾةةاد١ٜ صةة١٦ٝ ُٚةهِّةةا  

ا٫قتؾاد  ايٛطر عغزاج املًٝةاراج نةٌ صة١ٓ، ٚيهٓٓةا اٯٕ منةزُّ      

ايدٚي١ ةكئٌ  وزص١ً ةارى١ٝ ةكٛد فٝٗا ايدٚي١ دف١ ايتغٝري، فًِ ةُعد

إايٛفا ايزأٖ، ٚةُّٓةظ إةإٔ ةزةكةٞ إاملًُهة١ أن َؾةافّْ ايةدٍٚ       

 املتكد١َ، ٚؼافمل ع٢ً َهتضئاج ايئًد ٚةعٌُ ع٢ً ةُٓٝت٘.

ٚيف صٝام َتؾٌ، متَّ ةٓةاٍٚ أإعةاد ةةأحري ايتغةزٜعاج اؾدٜةد٠      

عًةة٢ املٓظَٛةة١ املزٚرٜةة١مل إااعةةار٠ أن أْةة٘ قةةد ٜهةةٕٛ َةةٔ أنخةةز       

رًيا عًة٢ املٓظَٛة١ املزٚرٜة١ يف املًُهة١ ٖةٛ      ايتغزٜعاج اؾدٜد٠ ةةأح 

ايضةةُاا يًُةةزأ٠ إكٝةةاد٠ ايضةةٝار٠، يهةةٔ ةةةأحري ريةةو عًةة٢ َضةةت٣ٛ       

ايض١َ٬ املزٚر١ٜ مل ٜتِ ةكدٜزٙ صتة٢ اٯٕ، أ٫ إٔ ريةو صةٝشٜد َةٔ     

اؿار١ أن أرةزا٤ ايتعةد٬ٜج ايقةزٚر١ٜ ملٓظَٛة١ ايٓكةٌ يف املةدٕ،       

ج َٚةةدارظ ةعًةةِٝ  َخةةٌ ةةةٛفري ا٭عةةداد ايهافٝةة١ ملٛاقةةا ايضةةٝارا     

ايكٝاد٠، ٚغةري ريةو. أًٜقةا، فةؤٕ ايتعةد٬ٜج ا٭خةري٠ ايةيت عةٗدٖا         

ْظاّ املزٚر َٔ سٜاد٠ يف أْٛاص ٚقِٝ املخاي اج صٛف ٜهٕٛ هلا أحز  

أهةةةاإٞ يف ردص املخةةةاي ني، ٚإايتةةةايٞ خ ةةةا ا٭عةةةداد اهلا٥ًةةة١ َةةةٔ 
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املخاي اج املزٚر١ٜ، نُةا إٔ ْظةاّ ايعكٛإةاج املزٚرٜة١ ٜتُاعة٢ َةا       

 ٖٛ َعٍُٛ إ٘ يف ايدٍٚ املتكد١َ. َا

ٚمث١ّٔ عدد  َٔ ايعٛاٌَ اييت ؼدُّ َةٔ فاعًٝة١ ا٭ْظُة١ املزٚرٜة١     

يف نةةةئظ اةةةاا اؿةةةٛادذ املزٚرٜةةة١، َٚةةةٔ أُٖٗةةةا: عٛاَةةةٌ ةتعًةةةل 

إتّٓئٝل ايٓظاّ املةزٚرٟ، ٚفةعا ااصؾةا٤اج عةٔ ايٛفةا املةزٚرٟ       

 ٚاييت ةعٝل ةكِٝٝ ايٛفا املزٚرٟ إغهٌ ؽضٝظ، ٫ صُٝا إةايٓظز 

أن إٔ ٖٓاى اخت٬فاج إةني اؾٗةاج ايةيت ةٓغةز ٖةذٙ ااصؾةا٤اج       

ٚعدّ ٚرةٛد رٗة١ َضةتك١ً ؾُةا ْٚغةز ٖةذٙ املعًَٛةاج. فقةًّٗا عةٔ          

أصئاب أخز٣ ةزةئط إتٓ ٝذ ايٓظةاّ املةزٚرٟ عًة٢ عةئه١ ايّٓةزم،      

ٚايتخّٓةةٝط اؿقةةزٟ، ٚةؾةةُِٝ ٚةٓ ٝةةذ عةةئه١ ايغةةٛارص، نُةةا  

َاْةةاج ٚأداراج أْةة٘ عًةة٢ ايةةزغِ َةةٔ ٚرةةٛد ةٓضةةٝل َضةةتُز إةةني ا٭    

املةةزٚر إاملةةدٕ، أ٫ إٔ عةةدّ ٚرةةٛد رٗةة١ كتؾةة١ يف ا٭َاْةةاج ادار٠ 

صزنةة١ املةةزٚر، رع ةةٌ ٖةةذا ايتٓضةةٝل ٜٓؾةةاُّ عًةة٢ ةةة٬يف اؿةةا٫ج     

ّّٕٓةط    اؿزر١ فكطمل إُٝٓا ٜتًّٓا ا٭َز أدار٠ فاع١ً ةتٛن ٚفةا ا

 ٚايضٝاصاج ٚايرباَس يتضٌٗٝ صزن١ ايضري ٚايتكًٌٝ َٔ اؿٛادذ.  

ايتٛؽةةٝاج ايةةيت متَّ ا٫ْتٗةةا٤ أيٝٗةةا: ايتأنٝةةد عًةة٢    َٚةةٔ أإةةزس

أُٖٝة١ أْغةةا٤ ٦ٖٝةة١ عاَة١ يًضةة١َ٬ املزٚرٜةة١، عٝةد ةهةةٕٛ وخاإةة١    

أقزارٙ َةٔ َغةارٜا     رٗاس ةغزٜعٞ ٚرقاإٞ، ٜعٌُ ع٢ً َتاإع١ َا متَّ

ٚاقرتاصاج  يف اـ١ّٓ ايٛط١ٝٓ َا كتًةا اؾٗةاج، ٚٚفةا َعةاٜري     

٭خةز٣، ٚأعةداد ايضٝاصةاج    ايضة١َ٬ عًة٢ ايّٓةزم ٚٚصةا٥ٌ ايٓكةٌ ا     

ٚاـّٓةةةةط ٚايةةةةرباَس ايةةةةيت ةةةةة٪دٟ أن ؽ ةةةةٝا أعةةةةداد ايٛفٝةةةةاج   

ٚؽ ٝا آحارٖا ايضًئ١ٝ ع٢ً ةُٓٝة١ ايةٛطٔ ٚاقتؾةادٙ. نُةا ةٛرةد      

فزٚر٠ اْغةا٤ ٦ٖٝةاج يًٓكةٌ اؿقةزٟ يف املةدٕ ايهةرب٣، فقةًّٗا        
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ةعشٜةةش َةةدارظ ايكٝةةاد٠، ٚايتٛعٝةة١ وخةةاطز اؿةةٛادذ،  عةةٔ أُٖٝةة١ 

ة عٝةةٌ ، ٚا٫يتةةشاّ ا٭خ٬قةةٞ يف صةةًٛى ايكٝةةاد٠ ٚعًةةِ ااعةةاراج، ٚ

ٔ أدا٥ٗةةِ، ٚأقةةزار صةةل املةةٛاطٔ  ض ةةَزاقئةة١ صةةًٛى ررةةاٍ املةةزٚر ٚصُ 

ٚاؾُٝا إأدا٤ دٚر ايغزط١ ايعضةهز١ٜ عًة٢ كاي ةاةِٗ، يٝهةٕٛ     

أقةةزار َئةةدأ إٔ ةهةةٕٛ ايضةة١َ٬ ، ٚاؾُٝةةا ٜةةًدا ٚاصةةد٠ يف املزاقئةة١

ٝاج املزٚرٜة١ غةري   يًٛطٔ ٚيًزُٝا، ٚػزِٜ ايضةًٛن  ااملزٚر١ٜ ٖدفّٗ

اي٥٬كةةة١، ٚإايةةةذاج املّٜٓٓٛةةة١ عًةةة٢ ا٫صةةةتٗتار ٚا٫عتةةةدا٤، ٚة عٝةةةٌ  

ةهخٝا إزاَس ايتٛعٝة١ املزٚرٜة١   ، ٚاملغارن١ ايتُع١ٝ يف ايتٛع١ٝ

ز ايتٛعٝة١  غ ة إعد٠ يغاج عرب كتًا ايٛصا٥ٌ املٝدا١ْٝ ٚااع٬َٝة١ يٓ  

 ايتُع١ٝ يًٛافدٜٔ وختًا ف٦اةِٗ.

 

 ًٝا  :املزٚر١ٜ ايضًٛنٝاج وٛفٛص اّا٫ٖتُ َربراج :حاْ

إٔ َةةٔ أنةةرب ايكقةةاٜا ايةةيت ُةٗةةدّْد صةة١َ٬ ايٓةةاظ ٚةةةٓٗػ يف   

اقتؾاد ايئًد ٖٞ ققة١ٝ اؿةٛادذ املزٚرٜة١، ايةيت ٜةذٖا فةضٝتٗا       

ًَٕٝٛ عخؿ صةٍٛ ايعةامل ٚعغةزاج امل٬ٜةني َةٔ       01.2أنخز َٔ

املؾاإني إؤؽاإاج ُٜغري إعُقٗا صٝا٠ّٔ أؽةضاإٗا أن ا٭إةد، ٚإعقةٗا    

ًةةِٗ طزوةةٞ فةةزاؼ املةةزض يضةةٓٛاج. اٯ٫ف َةةٔ أإٓةةا٤ ٚإٓةةاج    هع

ايةةةٛطٔ ٜ كةةةدٕٚ صٝةةةاةِٗ نةةةٌ عةةةاّ إضةةةئا اؿةةةٛادذ املزٚرٜةةة١،     

 ٚعغزاج اٯ٫ف َِٓٗ ٜتعزفٕٛ يإلؽاإاج.

إاافةةاف١ أن َةةا ةتضةةئا فٝةة٘ اؿةةٛادذ املزٚرٜةة١ َةةٔ خضةةا٥ز    

َّ هلةةا آحةةاًرا   رضةة١ُٝ  يف ا٭رٚاا، َٚةةا ةتضةةئا فٝةة٘ َةةٔ أؽةةاإاج، فةةؤ

اعٝة١ ٚاقتؾةةاد١ٜ صة١٦ٝ، ُٚةهِّةةا ا٫قتؾةاد ايةةٛطر عغةةزاج    ارتُ
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املًٝاراج نٌ ص١ٓ، ٚيهٓٓا اٯٕ منزُّ  وزص١ً ةارىٝة١ ةكةٛد فٝٗةا    

ايدٚي١ دف١ ايتغٝري، فًِ ةُعد ايدٚي١ ةكئٌ إايٛفةا ايةزأٖ، ٚةُّٓةظ    

إةةإٔ ةزةكةةٞ إاملًُهةة١ أن َؾةةافّْ ايةةدٍٚ املتكدَةة١، ٚؼةةافمل عًةة٢ 

 ةُٓٝت٘. َهتضئاج ايئًد ٚةعٌُ ع٢ً

َ ةةٔ ٜتةةاإا ايتكةةارٜز ٚايدراصةةاج ايةةيت ةؾةةدر إٗةةذا اـؾةةٛـ  

صٛف ٜكا َذٖٛيّٗا أَاّ َا ةعهض٘ َٔ خضا٥ز  إغز١ٜ  ٚاقتؾةاد١ٜ   

َةةا  2220ٚارتُاعٝةة١ ، ف ةةٞ ةكزٜةةز َٓظُةة١ ايؾةةض١ ايعاملٝةة١ يعةةاّ   

أن إٔ املًُه١ ٖةٞ ايدٚية١ ايٛصٝةد٠ يف ايعةامل ايةيت ُةغةهٌِّ        ٜغري

يضةةةئا ايةةز٥ٝط يًٛفٝةةةاج، نُةةةا ةغةةةري  صةةٛادذ ايضةةةٝاراج فٝٗةةةا ا 

أيةةا أْضةةإ خةة٬ٍ   72عًةة٢  دايتكةةدٜزاج أن أْٓةةا فكةةدْا َةةا ٜشٜةة   

ايعغز صةٓٛاج املافة١ٝ، رٖئةٛا فةض١ٝ اؿةٛادذ املزٚرٜة١، ٚقزاإة١        

أيا َؾاب خة٬ٍ ْ ةط اي ةرت٠، َعظُٗةِ َةٔ ايغةئاب دٕٚ        222

ّْ ا٭رإعةةةني، َٚةةةٔ املتٛقةةةا إٔ ةةةةشداد ٖةةةذٙ ا٭عةةةداد املزعئةةة١ يف    صةةة

ني ايكادَة١ ة ٫ اةظ اهلل ة أرا مل ٜةتِ ةةدارى ا٭َةز، نُةا إٔ         ايضٓ

اـضا٥ز املادٜة١ ايٓاػة١ عةٔ ٖةذٙ اؿةٛادذ أؽةئضث عئ٦ًةا نةئرًيا         

ًَٝةةار رٜةةاٍ  22عةةٔ  دعًةة٢ َةةٛارد ايةةٛطٔ، صٝةةد ُةهِّةةا َةةا ٜشٜةة  

 صِّٓٛا صضا أقٌ ايتكدٜزاج.

ٚيهةٔ َةةا ٜةخري ايكًةةل أنخةز ٖةةٛ إٔ ٖةذٙ اـضةةا٥ز يف ةشاٜةةد     

ٝد ةغةري ةكةارٜز َٓظُة١ ايؾةض١ ايعاملٝة١ ايتاإعة١ يٮَةِ        َضتُز، ص

املتضد٠ أن إٔ ايضعٛد١ٜ قد ارة عث يدٜٗا ْضئ١ ايٛفٝاج إاؿٛادذ 

 27.2أن  2227أيةةا ْضةة١ُ عةةاّ   222يهةةٌ  20املزٚرٜةة١ َةةٔ 

، ٚؼتةةةٌ َزانةةةش َتدْٝةةة١ يف أصؾةةةا٤اج ايضةةةة١َ٬     2221عةةةاّ  



72

 –7272     
112 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

يةةةدٜٗا املزٚرٜةةة١، إُٝٓةةةا قاَةةةث دٍٚ نةةةخري٠ غ ةةةا ٖةةةذٙ ايٓضةةةا  

 إغهٌ نئري َٔ خ٬ٍ ايعدٜد َٔ ايرباَس ٚا٭ْظ١ُ.

 2222GLOBALصضا ةكزٜز َٓظ١ُ ايؾض١ ايعامل١ٝ يًعاّ ٚ

STATUS REPORT ON ROAD SAFETY, 2018  ،  ٍ  فةؤٕ َعةد

 يهةةٌ 1.27 مةةٛ اعاملِّةة ايٛفٝةةاج ْتٝزةة١ يًضةةٛادذ املزٚرٜةة١ ٜئًةةغ   

حةةةةةةٓني ٚصضةةةةةةا َةةةةةةا رةةةةةةا٤ يف رزٜةةةةةةد٠ ايةةةةةةٛطٔ اا  .أيةةةةةةا 222

ا يف خ ةةا َعةةدٍ ًَكةةث املًُهةة١ ةكةةدُّفكةةد صكَّ ،22/22/2222

نك١ُٝ  22.2أيا ْض١ُ، َٔ  222ٚفٝاج صٛادذ ايّٓزم يهٌ 

، ٚاهلةدف  2227يف ْٗا١ٜ ايعةاّ   20.2أن  2224فع١ًٝ يف ايعاّ 

 .2222إٓٗا١ٜ ايعاّ  22ايٛؽٍٛ أن 

ٖةةة املٛافةةل 2222رإٝةةا ا٭ٍٚ  27ٚصضةةا  رزٜةةد٠ ايزٜةةاض  

فكةد نغة ث ٚسار٠ ايٓكةٌ     ،ا عٔ ٚاظْكّٗ ،ّ 2222دٜضُرب  21

عةةٔ ان ةةاض ْضةةئ١ عةةدد ٚفٝةةاج اؿةةٛادذ املزٚرٜةة١ عًةة٢ ايّٓةةزم       

أن أنخةةز  -أيةا نًةةِ   42ٚطٛهلةةا  - ايتاإعة١ هلةةا يف املًُهة١  

ّ. ٚريةو  2227إعةاّ   ّ َكارْة١ّٗ  2222% خة٬ٍ عةاّ   00َٔ ْضةئ١  

 يضةةة١َ٬ يف ايةةةٛسار٠ اَٗا َةةةدٜز عةةةاّ أدار٠ صضةةةا ٚرقةةة١ عُةةةٌ قةةةدَّ 

 ز آٍ عئةةٛد ملةة٪متز املةةزٚر اـًٝزةةٞ  رًةةا ةزافٝةةو  قُةةد َضةة ّ.

 ٕ راى.آاملٓعكد يف دإٞ 

اةةةاد٣  27ايخ٬حةةةا٤   ،ٚصةةةطٚرةةةا٤ يف رزٜةةةد٠ ايغةةةزم ا٭  

رقةةةةةِ ايعةةةةةدد   ،َةةةةةة 2222فرباٜةةةةةز  22-ٖةةةةةة  2222اٯخةةةةةز٠ 

حٓا٤ اْعكاد ًَتك٢ ايض١َ٬ املزٚر١ٜمل إٔ صزِ اؿةٛادذ  أط 21212ع

 7يف املا١٥، ٚريو ع٢ً َةد٣   12املزٚر١ٜ يف املًُه١ ةزارا إٓضٛ 
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عئةةةد اؿُٝةةةد املعزةةةٌ، ر٥ةةةٝط فًةةةط أدار٠   ٚأررةةةا د.  ،صةةةٓٛاج

اؾُع١ٝ ايضعٛد١ٜ يًض١َ٬ املزٚر١ٜ ةزارا صزِ اؿةٛادذ املزٚرٜة١   

أن ايقئط املزٚرٟ ايؾارّ عٔ طزٜل ْظاّ صةاٖز، املعةني إزؽةد    

ايضةةةزع١ يف ايّٓزقةةةاج ايداخًٝةةة١ ٚاـاررٝةةة١، ٚأن سٜةةةاد٠ رصةةةّٛ      

 ج املزٚر١ٜ.املخاي ا

ايّٓةةريإ ٚاؿةةٛادذ املزٚرٜةة١،   ضةة١ّٓٝ إةةني صةةٛادذ وكارْةة١ إٚ

ْعةةزف صزةةِ املأصةةا٠ اؿكٝكٝةة١ ايةةيت ٜعاْٝٗةةا صةةهإ ا٭رض َةةٔ      

. ٬ُٜٚصمل إٔ َتٗٛرٟ ايكٝاد٠ ٚعدنٞ ايقُري ٚاملضتٗرتٜٔ إا٭رٚاا

قًةة١ صةةٛادذ ايّٓةةريإ ٜعةةٛد يدقةة١ اارةةزا٤اج ٚنخزةٗةةا ٚةعكٝةةداةٗا   

ٔ َةةٔ ااَضةةاى وكةةٛد ايّٓةةا٥ز٠ قئةةٌ إٔ ٜةةتُهَّإٗةةا قا٥ةةد  ايةةيت نةةزُّ

ا قئةٌ نةٌ   ةهزار ٖذٙ ا٫ختئاراج ٚامل٬صظاج دٚرِّ، َا ايّٓا٥ز٠

إٔ قّٓةةاص ايّٓةةريإ وةةافمل عًةة٢ دقةة١ صةةري    ،رصًةة١. ٖةةذا أن راْةةا 

ٛ ايٓظةةةاّ،  َُ نُةةةا ٜٗةةةتِ إ َّرةةةٛد طةةةا٥زاج  ًُا رٝةةةًدا  ؾةةة ١ُ ةؾةةةُٝ

َُ اج ع١ إغهٌ رٝد ٚإّٓةٛاقِ َدرإة١ عًة٢ أصةدذ ةهٓٛيٛرٝة     ؾَّٚ

 ايّٓريإ.

زرا اـًٌ يف املٓظ١َٛ املزٚر١ٜ يعٛاَةٌ  يف صني ْضتّٓٝا إٔ ُْ 

ٚاؾٛاْةةةا  ،َٚضةةةئئاج ةتعًةةةل يف ا٭صةةةاظ إاؾٛاْةةةا ايتخّّٓٝٓٝةةة١ 

ٚاؾٛاْةةا ايخكافٝةة١ ٚايضةةًٛن١ٝ  ،ٚاؾٛاْةةا اؾشا٥ٝةة١ ،ايتٓظُٝٝةة١

 يًُزتُا.

 

 



72

 –7272     
114 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

  أإعةةاد ةةةأحري ايتغةةزٜعاج اؾدٜةةد٠ عًةة٢ املٓظَٛةة١    :حايًخةةا

 املزٚر١ٜ: 

د ٜهةٕٛ أنخةز ايتغةزٜعاج اؾدٜةد٠ ةةأحرًيا عًة٢ املٓظَٛة١        ق

املزٚر١ٜ يف املًُه١ ٖٛ ايضُاا يًُزأ٠ إكٝاد٠ ايضٝار٠، يهٔ ةأحري 

ريو عًة٢ َضةت٣ٛ ايضة١َ٬ املزٚرٜة١ مل ٜةتِ ةكةدٜزٙ صتة٢ اٯٕ، أ٫        

إٔ ريةةةو صةةةٝشٜد َةةةٔ اؿارةةة١ أن أرةةةزا٤ ايتعةةةد٬ٜج ايقةةةزٚر١ٜ       

ري ا٭عةةةداد ايهافٝةةة١ ملٛاقةةةا ملٓظَٛةةة١ ايٓكةةةٌ يف املةةةدٕ، َخةةةٌ ةةةةٛف

 ايضٝاراج َٚدارظ ةعًِٝ ايكٝاد٠ ٚغري ريو.

٫ عةةو إٔ ايتعةةد٬ٜج ا٭خةةري٠ ايةةيت عةةٗدٖا ْظةةاّ املةةزٚر َةةٔ  

سٜاد٠ يف أْٛاص ٚقِٝ املخاي اج صٛف ٜهٕٛ هلا أحز  أهةاإٞ يف ردص  

املخاي ني، ٚإايتايٞ خ ا ا٭عداد اهلا١ً٥ َٔ املخاي ةاج املزٚرٜة١،   

ايعكٛإاج املزٚر١ٜ ٜتُاعة٢ َةا َةا ٖةٛ َعُةٍٛ إة٘ يف       نُا إٔ ْظاّ 

 ايدٍٚ املتكد١َ.

ش إايدررةةة١ ا٭ٚن عًةةة٢ زنِّةةةايعكٛإةةةاج ايٝةةةّٛ ُةأًٜقةةةا، فةةةؤٕ 

ايغزاَةةةاج، َٚٓاصةةةا ةٓٛعٗةةةا عضةةةا اؿايةةة١، َةةةٔ ْغةةةز صايةةة١       

َ ة  ٔ ٜزَةٞ فقة٬ج إايغةارص ْٚغةز ؽةٛرة٘،      املخاي ١، َخٌ ةؾٜٛز 

ايّٓةة٬ب إةةايتٓظِٝ يهةةٞ ٜٗةةاب اؾُٝةةا ٜٚزةةةدص، َٚٓٗةةا َضةةا١ُٖ   

أيشاّ اي٬ّٓب يٝك ٛا َا رراٍ ا٭َٔ ٚاملةزٚر يف   ٚنذيواملزٚرٟ، 

   ُّ ص ايغةةةةارص يضةةةةاعاج يتهةةةةٕٛ أعةةةةئ٘ إاؾٓدٜةةةة١ ايٓاعُةةةة١ ٚايتّٓةةةة

 ٚاملضا١ُٖ ايتُع١ٝ.

 ،ايرتنٝةةش عًةة٢ ايغزاَةةاج قةةد ٜةة٪حزيف صةةني ٜةةز٣ ايةةئعا إٔ 

ؽةاي١ أٚ ةغةةٝري صكٝكةةٞ يف صةةًٛى املةةٛاطٔ،  أٚيهٓة٘ يةةٔ ٜٓةةتس عٓةة٘  
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ايتغٝري اؿكٝكةٞ هةا إٔ ٜهةٕٛ يف ايتٛعٝة١ يف نةٌ فةاٍ       ُٝٓا إ

ٖ  صَٔ ايؾغز  اإتدا٤ً د ا٫يتةشاّ اؿةاد   ت٢ ٜؾئظ حكاف١، ٚنًٓا عةا

َةةٔ  َةةأَٔإكٛاعةةد املةةزٚر يف ايغةةزب صتةة٢ إعةةد َٓتؾةةا ايًٝةةٌ ٚيف   

٢ يف ٖٓةةةاى أخ٬قٝةةةاج هةةةا إٔ ُةزإَّةةةٜٚغةةةري ٖةةةذا أن إٔ  ايعكةةةاب.

ّّ فايكٝاد٠  ،املٛاطٔ ًُة    ،ٚأخة٬م  ٚرٚم  ف ا ؽةٝا١ْ  ْٚتٝزة١ ريةو دا٥

 ا٭رٚاا ٚاملُتًهاج.

ظةةاٖز٠ َغةةاٖد٠ يف  نإكةةٛاْني املةةزٚر   ّا٫يتةةشاعةةدّ ٜٚئةةدٚ 

َخٌ َةا وةدذ يف ايتضةرت، ٚاْتٗةاى ايئ٦ٝة١       ا٭خز٣، نٌ ايكٛاْني

ٚا٫صتّٓةةاب املُٓةةٛص. ٚامل٬صةةمل إٔ املخةةايا ٜت ةةاخز إ عًةة٘ ٜٚعتةةربٙ   

ٛ  ٚقةة٠ّٛٔ ٚعةةزاع١ّٗ إّٓٛيةة١ّٗ ٕ َةةٔ املٓاصةةا ايٓظةةز أن  ْ ةةٛر. فكةةد ٜهةة

 اَٚعاؾتٗةا إأدٚاةٗة   ،املخاي اج املزٚر١ٜ َةٔ ٚرٗة١ ْظةز ارتُاعٝة١    

 .املٓاصئ١

د ايتغةةزٜعاج ٚاؾٗةةاج املضةة٪ٚي١ عةةٔ املةةزٚر يف  نُةةا إٔ ةعةةدُّ

املًُهةةة١ هعةةةٌ َةةةٔ ا٭ُٖٝةةة١ وهةةةإ عٓةةةد ايعُةةةٌ عًةةة٢ ةّٓةةةٜٛز   

َزارعةة١ ايضٝاصةةاج ٚاارةةزا٤اج ايتخّّٓٝٓٝةةة١     ،املٓظَٛةة١ املزٚرٜةة١  

أن ةّٜٓٛزٖةةا  ٟٓدصةة١ٝ ٚةٛصٝةةدٖا ؼةةث َظًةة١ ٚاصةةد٠ وةةا ٜةة٪د ٚاهل

 ٚاؿد َٔ املغانٌ املزٚر١ٜ. 

ٚ َٔ املِٗ ردِّٚ ا قٛاْني ٚعكٛإاج ع٢ً رإط صةشاّ ايّٓ ةٌ   ف ا 

أٚ ٚفع٘ يف ايهزصٞ اـاـ إ٘ املٓاصا يعُزٙ، فٗذا ا٭َةٔ َةٔ   

رنةةةز املكاعةةةد  لةةةدٙ ْظةةةاّ املةةةزٚر  فئُزارعةةة١ صكةةةٛم ايّٓ ةةةٌ،  

ل عًٝٗةةا ٫ٚ عِّةةٚيهٓةة٘ مل ُٜ  ،17  ةةاٍ يف املةةاد٠  ؾةة١ يٮطاملخؾَّ

نٝ ٝتٗةةةا ٫ٚ عكٛإةةة١ ةزنٗةةةا يف اي٥٬ضةةة١ ٫ٚ قا٥ُةةة١ املخاي ةةةاج      
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اؽةة١ إةةذيو، فٛرةةدْا صةةا٥كني ٜقةةعٕٛ ا٭ط ةةاٍ يف ؽةةدٚرِٖ    اـ

 ، ٚأٚفةةةاص خّٓةةةري٠ أخةةةز٣ َخةةةٌ  airbagأحٓةةةا٤ ايكٝةةةاد٠ ٚنةةةأِْٗ   

زصةٞ  ا فهةز٠ ايه ٚطئًعة  ،أخزاش رأظ ايّٓ ٌ أٚ ٜةدٙ َةٔ ايضةٝار٠   

أًٜقا، ٚيف صٝام ااعةار٠ أن   اـاـ غري ٚارد٠ يف أغًا ا٭صٝإ.

اف٬ج ْكةٌ  عا ٚفا َعاٜري خاؽ١ ه ،اؽ١ إايّٓ ٌايكٛاْني اـ

ٚةّٓئٝل ايكةإْٛ ايةٛارد يف ْظةاّ املةزٚر      ،أن املدارظٚا٭ط اٍ َٔ 

َ ةةة  ٔ ىاي ةةة٘، فٗٓةةةاى َةةةاد٠ يف ايٓظةةةاّ خاؽةةة١    عًٝٗةةةا ٚقاصةةةئ١ 

ُّايةةةيت ُةإايتعاَةةةٌ َةةةا اؿةةةاف٬ج  ئةةةٌ ايضةةةا٥كني ا٭ط ةةةاٍ َةةةٔ ق  كةةة

أَةا َةٔ رٗة١     .لّٓئَّة تةاإا ٫ٚ ةُ ٫ ُة-يٮصةا   –ٚيهٓٗةا   ،اٯخزٜٔ

عةدٜد يف ٖةذا ايةاٍ،     دٜٓا ْكةؿ  فًة  ،َعاٜري اؿاف٬ج ٚصا٥كٝٗا

ايةذٟ ٜؾةعا فٝة٘ خةزٚش اٝةا ا٭ط ةاٍ        اؿاف٬ج  ايٓٛص ايؾةغري 

ًةة١، يف صايةة١ ايّٓةةٛار٨ إضةةئا ٚفةةع١ٝ ايهزاصةةٞ يف ٚصةةط اؿاف   

ًُة   ٚيعٌ َٔ املٗةِ ايةٓؿ يف ا٭ْظُة١ عًة٢ إٔ      ا ةهةٕٛ اؿةاف٬ج دا٥

مل صٝا٤ ايضه١ٝٓئري٠ َُٗا نإ عدد ا٭ط اٍ ٚةٛسٜعِٗ ع٢ً ا٭ن

ّْا ملٓةةاسهلِ، ٚصةة٬َتِٗ ُةضةة٬َتِٗ أٖةةِ َةةٔ إٔ ٜؾةةًٛا صةةزًٜعف ض عةة

ق١ُٝ اؿافًة١، ٖةذا غةري املعةاٜري ا٭خةز٣ املُٗة١ َةٔ صةشاّ ٚط اٜة١          

ٟ افًةة١. صزٜةةل ٚغةةريٙ داخةةٌ اؿ  ا َعةةاٜري ف ةةٚ  أًٜقةةا، َةةٔ ايقةةزٚر

ِ  رةةةٛد٠  فًةةةذاج  ٕٛوًُةةة صةةةا٥كٞ ٖةةةذٙ اؿةةةاف٬ج املدرصةةة١ٝمل فٗةةة

 ٗ  اَغةةهٛنّٗ إعقةةِٗ خةةؿٚقةةد ةهةةٕٛ رُ  ِ،أنئادْةةا يف صةةافًت

غةةري أُٖٝةة١ ةّٓئٝةةل َعةةاٜري ٚقةةٛاْني     ،ٖةةذا فٝٗةةا إاملعةةاٜري ايعاملٝةة١.  

ُّ  ٌ َض٪ٚيٝتِٗ.يًض١َ٬ يإلعزاف ع٢ً ا٭ط اٍ ٚؼ

 ْةؿَّ  ايخايخة١ يو إٔ ْظاّ محا١ٜ ايّٓ ةٌ يف َادةة٘   أن ر ُٜقاف

 يًّٓ ةةٌ، َٚٓٗةةا أُٖايّٗةةاٚ اعتةةرب عٓ ّٗةةُة صايةة١ 20 مةةٛ عًةة٢ إٔ ٖٓةةاى
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عًة٢ ٖةذٙ    ٚإٓةا٤ً  . يًضةٝار٠ ايّٓ ةٌ   ٠ٟ قٝادأيًّٓ ٌ   املزنئ١ةضًِٝ 

ٚ     ١ٚيف صايةة  املةةاد٠،  ١ؽةةاإ أصةةٛادذ ايضةةٝاراج ايةةيت ٜكٛدٖةةا ط ةةٌ 

أٜةذا٤   ١صاية إٛؽة ٗا   ةٌ  غ عٓٗا نكق١ٝ عٓا فد ايّٓئَُّٜ ،ايّٓ ٌ

ُّة  ١إهتاإة  ٢ت ّٔة دٕٚ إٔ ُٜهأط اٍ  إةٌ   ملفكةط  ًة٢ ٚيةٞ ا٭َةز   د عايتع

. َٚٔ املٗةِ ايتأنٝةد   ٖذا اي عٌ ع٢ًنهٔ أفاف١ غزاَاج َع١ٓٝ 

ٚيٝةا٤ ا٭َةٛر ايةذٜٔ ٜضةُضٕٛ     أةّٓئٝل ْظاّ محا١ٜ ايّٓ ٌ فد ع٢ً 

. نةةذيو فؤْةة٘ ٖٚةةِ دٕٚ ايضةةٔ ايكاْْٛٝةة١ ايضةةٝار٠٭ط ةةاهلِ إكٝةةاد٠ 

ا١ٜ ا٭ط اٍ َٔ صٛادذ ايضٝاراج يًةزانئني، هةا إٔ ًٜتةشّ    ؿُٚ

ؿ خؾَّةةا يف نزصةةٞ ايضةةٝار٠ املّٕ فَّةةٕ إٛفةةا ا٭ط ةةاٍ ايزُّ اايٛايةةد

ٕ ٜٚتغري ايهزصةٞ صضةا    ،هلِ  يٮصةا يهةٔ  ٌ، ايّٓ ة  ايعُةز ٚٚس

ٚصت٢ املزٚر ٫ ٜعترب عدّ ٚرةٛد   ،ٖايٞ إٗذاايتشاّ ا٭ ٣َا ْزا ْادًر

 ٚأراَةإ يٮط ةاٍ كاي ة١،    نزصٞ أط اٍ أٚ صت٢ رإط صةشاّ ا٭ 

ٍٚ ؿ َةٔ ايٝةّٛ ا٭  ٌٖ إٛفا ايّٓ ةٌ يف ايهزصةٞ املخؾَّة   ايتشّ ا٭

ُٓةا  ُٜ املتكد١َيف نخري َٔ ايدٍٚ . ريو ي٫ًٛد٠ فؤِْٗ ٜتعٛدٕٚ ع٢ً

د َةةٔ ٚرةةٛد ٚٚيٝةةدٖا َةةٔ املضتغةة ٢ أن صةةني ايتأن ةة املةةزأ٠خةةزٚش 

٢ نزصةةةٞ َةةةٔ عّّٓٔةةةٚيف صةةةاٍ عةةةدّ قةةةدرةِٗ ُٜ ايضةةةٝار٠،نزصةةةٞ 

 ٜٚهٕٛ عاد٠ َٔ املتربعني.   ،غ ٢املضت

ٚيف راج ايضٝام املتعًل إايتغزٜعاج املزٚر١ٜ ٚةأحرياةٗا، فكةد  

أدار٠ املةةزٚر ةّٓئٝةةل كاي ةةاج ايزؽةةد اٯيةةٞ ملخةةاي ٞ عةةدّ   أعًٓةةث 

ا٫يتةةشاّ عةةدٚد املضةةاراج احملةةدد٠ عًةة٢ ايّٓةةزم، ٚرغةةِ إٔ ٖةةذا         

أُٖٗةا  َةٔ   ملز نخرًيا أ٫ أْ٘ نإ عًٝ٘ عةد٠ ٬َصظةاج  ايكزار ةأخَّ

 رتض إٔ ةعُةٌ  أدار٠ املزٚر، ٚقئٌ ةّٓئٝل ٖذٙ املخاي ١، نإ ُٜإٔ 

َةةةةا اؾٗةةةةاج راج ا٫ختؾةةةةاـ عًةةةة٢ ػٗٝةةةةش َضةةةةاراج ايّٓةةةةزم    
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خاؽةةة١ ٚإٔ إعةةةا َضةةةاراج عةةةٛارعٓا غةةةري َتقةةةض١     ،ٚايغةةةٛارص

 ٙ أنوضةار ردٜةد ٜقةّٓز    ٧ قا٥ةد ايضةٝار٠  ٚا٭خز٣ ة ةار  ،املعامل

دٟ عًةةة٢ صكةةةٛم ارةهةةاب كاي ةةة١ ايةةةدخٍٛ يف َضةةةار آخةةةز ٚايتعةةة 

َةةا ْهةةٕٛ أن ةغةةٝري َ اُٖٝٓةةا يف ايكٝةةاد٠ يف     مةةٔ أصةةٛشُ ٚ .ٙغةةري

ل ٖةذا أ٫ إ ةزض غزاَةاج ْٚكةاه     ٚيةٔ ٜتضكَّة   ،ايداخٌ قئٌ اـارش

ا، عاقا عضةا ةهزارٖةا ةةدرهِّ   ُٜٚ ،ضتضا صًًئا ع٢ً املخاياُة

ٚيف املكاإةةةٌ،  ملَةةةٔ احملانُةةة١ أن اؿةةةئط أن صةةةضا ايزخؾةةة١    

ز ااةة٘ يف غ ة ا اؿؾةةٍٛ عًة٢ َهافةأ٠ ْٚ   ٜضةتضل املٓقةئط َزٚرِّة   

 َٓؾاج املزٚر.

إةةني املةةدٕ ٚايكةةز٣ يف ةّٓئٝةةل أْظُةة١    انُةةا إٔ ٖٓةةاى ة اًٚةةة 

ٜهةةةٕٛ ايتخّٓةةةٝط ٚايتٓ ٝةةةذ َةةةٔ املٗةةةِ إٔ يةةةذا  ملاملةةةزٚر ٚايضةةة١َ٬

   ؾُٝا املٓاطل يف املًُه١. ايًضٝاصاج ٚاارزا٤اج عاَّٗ

إكا٥ةد   طةئ٫ ةةز ايضةًٛنٝاج املزٚرٜة١   ٚػدر ااعةار٠ أن إٔ  

قا٥ةد املزنئة١،    : ةتقُٔ إٌ َتعًك١ إعد٠ َتغرياج ،املزنئ١ فكط

 قا٥ةةةدٟاملزنئةةة١، ايّٓزٜةةةل، ايٓظةةةاّ املةةةزٚرٟ، حكافةةة١ ايتُةةةا،    

نهةةٔ إٔ ْغ ةةٌ أصةةد ةًةةةو     ٫ٚ.  املزنئةةاج ا٭خةةز٣ يف ايّٓزٜةةل   

املعّٓٝةةاج عٓةةةدَا ْضةةع٢ يتغةةةخٝؿ ايٛفةةا َٚٓاقغةةةت٘ ٚايٛؽةةةٍٛ    

  يع٬ش ْارا.

اج عٓةةةد قٝةةةاد٠ املزنئةةة١ ؼهُٗةةةا    صةةةًٛنٝاةٓا يف ايّٓزقةةة 

َّ املزٚرٜة١ ايةيت ةغَّة    ٚايكةٛاْنيُ  ا ا٭ْظ١ُّٕنخرًي رج عُةا  زج اٯٕ ٚةّٓة

، ايعٛملةة١ ٚا٫ْ تةةاا ٚأؽةةئظ ةّٓئٝكٗةةا أنخةةز ؽةةزا١َّٗ ،انةةإ صةةاإكّٗ

ايخكةايف ٚكايّٓة١ اؿقةاراج ٚا٭َةةِ املتكدَة١ َةٔ خة٬ٍ ا٫إتعةةاذ       
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ا٭ْظُةةة١ فِٗ عًةةة٢ هلةةةا أحزٖةةةا يف صةةةًٛنٝاج رٝةةةٌ ايغةةةئاب ٚةعةةةزُّ 

ج يف ٚعةٞ  ٖٚةذٙ ايعٛاَةٌ نًةٗا أحةزَّ     ،املزٚر١ٜ ٚفا٥د٠ ا٫يتةشاّ إٗةا  

 ٚةضع٢ ٭ٕ ةهٕٛ أفقٌ. ،ٚحكاف١ ايتُا املزٚر١ٜ

ةغٝري ا٭ْظ١ُ ٚايكٛاْني ٖٛ أصٌٗ َا نهةٔ إٔ ٜهةٕٛ   ٚيعٌ 

ٌ  ،يف ٖذٙ املٓظ١َٛ ٚايٓةاةس وتةاش    ،يهٔ أحزٙ وتاش يئك١ٝ ايعٛاَة

أن ز يف صةةًٛنٝاج ايئغةةز وتةةاش ُّٝأن ٚقةةث يٓةةزاٙ إٛفةةٛا، فةةايتغ

 فرت٠ أطٍٛ َٔ ايشَٔ.

ًَةة  ُْ ا عًةة٢ قا٥ةةد املزنئةة١، ٚقةةد ٜهةةٕٛ ٖةةذا      ًكةةٞ إةةايًّٛ دٚ

زاعةةٞ إٔ ٖٓايةةو كاي ةةاج ٜكةةا  ا إٔ ُْا، يهةةٔ عًٝٓةةا أًٜقةةؽةةضًٝض

فٝٗا قا٥د املزنئ١ ةهٕٛ إضئا أصًٛب ٚطزٜك١ ٚؽّٓٝط ايّٓةزم  

ًْةة  صةةٛادذ َزٚرٜةة١ ا ٚايغةةٛارص ٚاملخةةارش، ٖٚةةذٙ قةةد ٜٓةةتس عٓٗةةا أصٝا

 َ ةًو ايتكاطعةاج   َخ٬ّٗ املخ٧ّٓمل ٔدٕٚ إٔ ٜضتّٓٝا ايغخؿ َعزف١ 

ؽّٓةةةةةةٝط يًّٓزٜةةةةةةل عٓةةةةةةد  د٫ ٜٛرةةةةةةيف ايّٓزقةةةةةةاج يف ا٭صٝةةةةةةا٤ 

ا ٖٓةةاى أخّٓةةا٤ َةةٔ  فةة٬ ٜٛرةةد أفقةة١ًٝ ملضةةار، أًٜقةة   ،ايتكاطعةةاج

 أؽةةضاب املّٓةةاعِ أٚ املكةةاٖٞ ايةةيت ةقةةا َةةدخٌ طًئةةاج ايضةةٝاراج 

٭ٕ َةدخٌ ايًّٓئةاج ٖةٛ     ملٜٔل ملّٔايّٓز دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٚافًضا أٚي١ٜٛ

 .  ملٛاقااَدخٌ 

ايغةخؿ يف  نذيو ٜئكة٢ ةأحريٖةا ًًَُٛصةا، ف    حكاف١ ايتُا

ًُةةة  يف  :ا ٜضةةةع٢ ٭ٕ ٜهةةةٕٛ ٖةةةٛ ا٭ٍٚ يف نةةةٌ عةةة٤ٞ   ايضةةةٝار٠ دا٥

أٚ إٔ ٜكةةا عٓةةد  ،أٚ ايٛؽةةٍٛ يٛرٗتةة٘ أ٫ّٚٗ ،اؿؾةةٍٛ عًةة٢ َٛقةةا

ؽةزاعاج   ، ُٜٚٛيِّةد ٖةذا عةاد٠ّٗ   ٖٚٛ أٍٚ َةٔ ٜتزاٚسٖةا   ،اااعار٠ أٚيّٗ

َُةةةربَّر٠ ًْةةةغةةةري  زةةةرب عًةةة٢ ممارصةةة١ أصةةةًٛب يف قٝةةةاد٠  قةةةد ُْ ،ا. أصٝا
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َّ ملإٌ ٭ْ٘ ا٭صًٛب ا٭ْضا ،املزنئ١ يٝط ٭ْ٘ ؽضٝظ ٔ َ  ٭ٕ ن

 ٫ٚ ٜٛرد َا نٓع٘.  ،يف ايّٓزٜل نارصٕٛ ٖذا اي عٌ

٫ عو إٔ ايٛفا املزٚرٟ يف َةدْٓا عارة١ أن ةؾةضٝظ َةٔ     ٚ

   ٝ ِ امل٪صضةةٞ ٖةةٛ ايضةةئا يف   اٝةةا ايٓةةٛاصٞ، يهةةٔ غٝةةاب ايتٓظةة

اؿًةٍٛ اي زدٜة١ ٚاحملةا٫ٚج املت زقة١      ة اقِ املغه١ً ٚاصةتُزارٖا. 

ٟ ايغخؾ١ٝ، مل ٚئ ُة ٚاٯرا٤   ْ ًعا. زد

 

 ايعٛاٌَ اييت ؼدُّ َٔ فاع١ًٝ ا٭ْظ١ُ املزٚر١ٜ: :راإًعا 

ٖٓةةةاى أصةةةئاب  ؼةةةدُّ َةةةٔ فاعًٝةةة١ ايٓظةةةاّ يف نةةةئظ اةةةاا      

 ًٜٞ:اؿٛادذ املزٚر١ٜ، َٚٔ أُٖٗا َا 

ع٢ً ايزغِ َةٔ اؾٗةٛد ايهةئري٠ ايةيت ٜئةذهلا       ةّٓئٝل ايٓظاّ: -2

ِّةةا َةةٔ    ررةةاٍ املةةزٚر يف َتاإعةة١ املخةةاي ني، َٚةةا ٜةةتِ اصةةتخداَ٘ صاي

ةكٓٝةاج ملزاقئة١ ٚفةةئط املخاي ةاج، أ٫ أْة٘ ٫ ٜةةشاٍ ٖٓةاى ايهةةخري      

مما ٜضتٛرا ايكٝةاّ إة٘ يف ٖةذا ايةاٍ يتخ ةٝا أعةداد اؿةٛادذ        

١َ املزٚرٜةة١مل فعًةة٢ صةةئٌٝ املخةةاٍ: ةهةةاد  ٚايزفةةا َةةٔ َضةةت٣ٛ ايضةة٬ 

ةهةةٕٛ املزاقئةة١ عةةئ٘ َعدَٚةة١ يف ا٭صٝةةا٤ ايضةةه١ٝٓ ايةةيت ٜهخةةز     

ِّةةا يقةةئط    فٝٗةةا ايةةدٖط، أفةةاف١ّٗ أن إٔ ايتكٓٝةة١ غةةري ممهٓةة١ صاي

ايعدٜةةد َةةٔ كاي ةةاج ايٓظةةاّ، َخةةٌ ػةةاٚس أعةةار٠ "قةةا"، ٚايتغةةٝري  

 امل ار٧ يًُضار، ٚعدّ ارةدا٤ اـٛر٠ ايٛاق١ٝ... أخل.

ااصؾا٤اج عٔ ايٛفةا املةزٚرٟ ةهةاد ةهةٕٛ      اصؾا٤اج:ا -2

فةةعٝ ١ّٗ ٚغةةري َٓتظُةة١ ٜٚٓكؾةةٗا ايهةةخري َةةٔ املعًَٛةةاج ايقةةزٚر١ٜ  

يتكِٝٝ ايٛفا املزٚرٟ إغهٌ ؽضٝظ، نُا إٔ ٖٓةاى اخت٬فةاج   
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إني اؾٗاج اييت ةٓغز ٖذٙ ااصؾا٤اج ٚعدّ ٚرةٛد رٗة١ َضةتك١ً    

 ؾُا ْٚغز ٖذٙ املعًَٛاج.

٫ ى ٢ ع٢ً أصد   ٟ ع٢ً عئه١ ايّٓزم:ةٓ ٝذ ايٓظاّ املزٚر -0

َُةةدْٓا ة تكةةز أن ايهةةخري َةةٔ ايع٬َةةاج ٚايغاخؾةةاج      إٔ عةةٛارص 

املزٚر١ٜ اييت ُةٛفّْظ ايٓظاّ ع٢ً ا٭رض، صٝد ة تكةز ايغةٛارص أن   

ؼدٜةةد ٚافةةظ يًُضةةاراج  ع٬َةةاج عًةة٢ أرفةة١ٝ ايّٓزٜةةل ُةٛفّْةةظ      

" ايةيت  املضار ٚا٫ػاٙ  ٚايغٛاخؿ املزٚرٜة١، ٚخاؽة١ ع٬َة١ "قةا    

ةًةةةٞ يف ا٭ُٖٝةةة١ ااعةةةار٠ ايقةةة١ٝ٥ٛ، َٚةةةا ريةةةو ٜهةةةاد ٚرٛدٖةةةا     

ُٚردج ف٬ ٜٛرد ةّٓئٝل هلا.   ٕ ًَا، ٚأ  َعدٚ

إٔ ايتخّٓةةٝط اؿقةةزٟ ٖةةٛ ا٭صةةاظ    ايتخّٓةةٝط اؿقةةزٟ:  -2

ايةةذٟ ُةئٓةة٢ عًٝةة٘ عةةئه١ ايّٓةةزم، ْٚظةةًزا يهةةٕٛ ا٭َاْةةاج ٖةةٞ        

اؾٗةةاج ايتغةةزٜع١ٝ ٚايتٓ ٝذٜةة١ يف ٖةةذا ايةةاٍ، فةةؤٕ ايهةةخري َةةٔ    

اراج ايتخ١ّّٝٓٝٓ ٖٞ راج ةأحري َئاعةز عًة٢ ايٛفةا املةزٚرٟ،     ايكز

فُخّٗا َا لدٙ َٔ اعتُاد يٓظاّ "ايغٛارص ايتزار١ٜ" إةديّٗا َةٔ ْظةاّ    

املٓاطل ايتزار١ٜ، أفزس يٓا عةٛارص إةأطٛاٍ إعغةزاج ايهًٝةَٛرتاج     

ةكّٓا أٚؽاٍ املد١ٜٓ ٚػًا َعٗا املةزٚر ايعةاإز يٮصٝةا٤ ايضةه١ٝٓ     

يةةيت ٫ ع٬قةة١ هلةةا غةةدَاج ا٭صٝةةا٤، فةةشاد   ٚايٓغةةاطاج ايتزارٜةة١ ا

إةةذيو ا٫سدصةةاّ املةةزٚرٟ، ٚاَةةتٮج ايغةةٛارص ايضةةه١ٝٓ ايةةاٚر٠      

إايضةةةٝاراج. نُةةةا إٔ املعةةةاٜري املّٕضةةةتخد ١َ يف َتًّٓئةةةاج َٛاقةةةا      

ايضةةٝاراج مل ٜةةتِ أهادٖةةا إٓةةا٤ً عًةة٢ دراصةةاج َضت ٝقةة١ يًٛفةةا     

ايضةٝاراج   املزٚرٟ، فأةث ْاقؾ١ّٗ ٚةضئَّئث يف ْكؿ صادٍّ يف َٛاقا

يف املةةةدٕ. نُةةةةا إٔ أْظُةةةة١ ايتخّٓةةةةٝط أٚرةةةةدج أصٝةةةةا٤ً َرتاَٝةةةة١ّٔ  

ًٝا، ٚاصةتًشَث      ا٭طزاف ٜؾعا َعٗا ققا٤ اؿارةاج ايَٝٛٝة١ َغة
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اصةةةتخداّ ايضةةةٝار٠، نُةةةا إٔ ٖةةةذٙ ا٭ْظُةةة١ ةضةةةئَّئث يف خ ةةةا     

 ايهخاف١مل ا٭َز ايذٟ ُٜؾعّْا َٔ ٚرٛد ْكٌ عاّ فاعٌ.

ٚرةةٛد َعةةاٜري  ْظةةًزا يعةةدّ ةؾةةُِٝ ٚةٓ ٝةةذ عةةئه١ ايغةةٛارص: -1

َعتُد٠ َٛصَّد٠ يتؾُِٝ عةئه١ ايّٓةزم، فةؤٕ ريةو رع ةٌ ا٭َاْةاج       

ػتٗد يف اإتهار صًٍٛ ةؾة١ُُٝٝ ملعاؾة١ َغةانٌ سصةاّ ٚقتٝة١،      

َخةةٌ ؼٜٛةةٌ إعةةا ايغةةٛارص ايغةةزٜا١ْٝ أن طّٕةةزم صةةزٜع١ َةةٔ خةة٬ٍ  

أْغةةا٤ اؾضةةٛر أٚ أيغةةا٤ ايتكاطعةةاج ٚاصةةتخداّ َضةةاراج ايةةدٚرإمل  

 أرإاى ؿزن١ املزٚر ٚسٜاد٠ اصتُا٫ج ٚقٛص ا٭َز ايذٟ ٜتضئَّا يف

اؿةةٛادذ. نُةةا إٔ ا٭َاْةةاج ةتزاٖةةٌ إايهاَةةٌ اؿارةة١ يٛرةةٛد      

َُخؾَّؾة١ يًُغةا٠ ٚخاؽة١ يف ا٭صٝةا٤ ايضةه١ٝٓمل       َضاراج َٚعاإز 

ا٭َز ايذٟ ٜعترب صئًئا َئاعًزا ؿةٛادذ ايةدٖط.  ُٜقةاف أن ريةو     

 ايضة١َ٬ ٚفةعا   اْتغار املّٓئاج ايعغٛا١ٝ٥ اييت ة تكةد أن َعةاٜري  

 رٛد٠ ايزؽا.

ع٢ً ايزغِ َٔ ٚرٛد ةٓضٝل َضتُز إني  أدار٠ صزن١ املزٚر: -4

ا٭َاْاج ٚأداراج املزٚر إاملدٕ، أ٫ إٔ عدّ ٚرٛد رٗة١ كتؾة١ يف   

ا٭َاْةةاج ادار٠ صزنةة١ املةةزٚر، رع ةةٌ ٖةةذا ايتٓضةةٝل ٜٓؾةةاُّ عًةة٢     

ةةة٬يف اؿةةا٫ج اؿزرةة١ فكةةط، إُٝٓةةا ٜتًّٓةةا ا٭َةةز أدار٠ّٗ فاعًةة١       

تٛن ٚفةا اـّٓةط ٚايضٝاصةاج ٚايةرباَس يتضةٌٗٝ صزنة١ ايضةري        ة

 ٚايتكًٌٝ َٔ اؿٛادذ.  

قةةد ٕ املخاي ةة١ أإةةٌ ، فةةعا ةٛارةةد ررةةاٍ املةةزٚر يف ايغةةٛارص -7

ُُضةزّْ ٫ٚ ُٜ ،َزأ٣ ررةٌ املةزٚر   يف إعا اؿا٫ج أَاّةتِ  ا خةاي  ر يً

، ايزؽد اٯي١ٝ قٌ ٚصةا٥ٌ ايزؽةد ايٝدٜٚة١    ٚصَّث أرٗش٠كاي ١. 

ٚيهةةٔ يعةةدّ  ِ ا٫عتُةةاد عًٝٗةةا يف نةةخري َةةٔ ا٭صٝةةإ،   ٚايةةيت ٜةةت 
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زنةث  ْةٛاص املخاي ةاج، فكةد ةُ   أ ٛي١ٝ أرٗش٠ ايزؽد اٯي١ٝ يهٌ 

عةو إٔ يزرةاٍ املةزٚر     ٫ٚ .هلةا  ٖذٙ املخاي اج إدٕٚ رؽةد ٚؼزٜةز  

ٜئةةذيْٛٗا يف صةةئٌٝ فةةئط ٚةٓظةةِٝ صزنةة١ املةةزٚر      نةةئري٠ّٗ ارٗةةًٛد

 ِ ررةةةاٍ املةةةزٚر  خاؽةةة١ ،ٚاؿ ةةةا  عًةةة٢ صةةة١َ٬ املةةةٛاطٓني ٚأَةةةٓٗ

قًةة١  فخُة١ّٔ ْة٘ ٫ نهةٔ ةعُةِٝ ريةةو عًة٢ اؾُٝةا،      أ٫ أاملٝةداْٝني،  

ُٖ ،ْظُةة١َةةِٓٗ ٫ ةئةةايٞ إتّٓئٝةةل ا٭ ُٖةةٖٚٓةةاى ةضةةا ٌ َةةِٓٗ ٌ إةةٌ ػا

 .ازةهّٔيئعا املخاي اج اييت ُة

ةٛرةةةةد عةةةةد٠ دراصةةةةاج عةةةةٔ اؿةةةةٛادذ املزٚرٜةةةة١ ٚةأحريٖةةةةا        -2

 ٟ دراصةةاج عةةٔ ن ةةا٠٤   ٫ ةٛرةةدٚيهةةٔ  ،ا٫رتُةةاعٞ ٚا٫قتؾةةاد

يًضةهإ. فة٬    إايٓضئ١ زٚراـدَاج املزٚر١ٜ ٫ٚ عٔ عدد رراٍ امل

يتةشاّ إةايكٛاْني املزٚرٜة١ ٚإهخةز٠     ا٫نهٔ ؼدٜد املضئئاج يعدّ 

ا ٚأَهاْٝةاج  اؿٛادذ إدٕٚ دراص١ ملد٣ فاع١ًٝ رراٍ املةزٚر عةددً  

 .ٖذٙ ايكق١ٝ َعاؾ١يٝاج يف آٚ

ٛب ايعٝةةة َةةةا ةكةةةدَّّ،أن  فةةةاف١ّٗأَةةةٔ أصةةةئاب صةةةٛادذ املةةةزٚر   -1

ج يف أصٝةةإ نةةخري٠ أن  ٚايةةيت أدَّ ،املؾةةٓع١ٝ يف إعةةا املزنئةةاج  

ًَةا ايتأن ة    ملصٛادذ َزٚع١ د َةٔ إٔ اٝةا املزنئةاج    يذا نةإ يشا

يًُٛاؽةة اج ايعاملٝةة١ يف دررةةة١    ايةةيت ةضةةتٛردٖا املًُهةة١ َّٓاإكةة١ّ٘    

ْغة٦ث  ٚريو َٔ خ٬ٍ كترباج خاؽ١ ةهةٕٛ إّٔ  ،ا٭َإ ٚايض١َ٬

ٖ  ،َٔ أرٌ ٖةذا ايغةزض   ٦ٝة١ املٛاؽة اج ٚاملكةاٜٝط أٚ يف    صةٛا٤ يف 

 ايكّٓاص اـاـ.  

أن  ٣ٚيف صةةةٝام َتؾةةةٌ، مثةةة١ّٔ ٚرٗةةةاُج ْظةةةز إةةةإٔ َةةةا ُٜعةةةش      

َُ غ فٝة٘ ٚغةري   ئةائّ صًٛنٝاج املٛاطٔ ايضعٛدٟ يف اؿٛادذ املزٚر١ٜ 

فٝةةة٘ اؿةةةٛادذ املزٚرٜةةة١ َةةةٔ   اَةةةا ةتضةةةئَّإٔ َةةةٔ فئةةةايزغِ  ملدقٝةةةل
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 ٭رةةٌ إٔ ْعُةةٌ، ٚامل ةةرتض َ٪صةةا َةةز أؽةةاإاج ٚخضةةا٥ز َادٜةة١  أ

٫ٚ  ،املعةدٍ اؿةايٞ غةري َضةتغزب    ، أ٫ إٔ خ قة٘ إكةدر املضةتّٓاص   

َّ  :ايتاي١ٝيٮصئاب  مل٫ ايٓشر ايٝضري َٓ٘أٌ املٛاطٔ ٜتض

ٚعةةةةدّ  ،َهاْٝةةةةاج أداراج املةةةةزٚر يف املًُهةةةة١  أفةةةةعا  -2

 ٚةدْٞ َضت٣ٛ ةدرٜا طٛاقُٗا. ،اْقئاطٗا

 ١ يف املًُه١.طٍٛ ايّٓزم ايربَّ -2

 فعا ؽٝا١ْ ايّٓزم ٚايغٛارص. -0

ئٌ اؾٗةاج املختؾة١ يف   أُٖاٍ ٚصا٥ٌ ايٓكٌ اؾُاعٞ َٔ ق  -2

د٣ أن أَةا  ٖٚةٛ   ملايدٚي١ يعكٛد عدٜد٠  َخٌ ايكّٓاراج ٚاؿاف٬ج 

 اعتُاد ايٓاظ ايهئري ع٢ً ايضٝاراج.

املخاي ةةاج  إتةةشاس فُٝةةا ىةةؿُّ يٓةةٛص َةةٔ ا٫ ٛاطٔ ةعةةزُّض املةة  -1

َ َتٓٛعة١ ٜع ةدُّ   ٜدفا َٔ قٛة٘ كاي اج املزٚر١ٜ، صٝد  ٓٗةا  ايهةخري 

 ،غةةري عةةزعٞ إضةةئا عةةدّ ةٛفةةٝظ ايضةةزع١ املضةةُٛص١ يف ايغةةٛارص 

ُّ ْٚةدر٠ يةٛا٥ظ ةٛفةٝظ ايضةزع١      ،د ةغٝريٖا َٔ عةارص أن عةارص  ٚةع

٫ أٚاملٛاْةةةا اؿارئةةة١ عٝةةةد ٫ ٜزاٖةةةا   ا٭عةةةزارخ ا٥ٗةةةا خًةةةا أٚ

ٌُ  يف ٖذا ايغارص. اـئري إايغارص أٚ عخؿ متث كاي ت٘ َٔ قئ

 

 تّٓةٜٛز املٓظَٛة١ املزٚرٜة١،    ايتٛؽٝاج املكرتصة١ ي  :خاًَضا

 ٚفُإ ايض١َ٬ املز١ٜٚ:

َّ احملةةةا٫ٚج ايةةةيت ةكةةةّٛ إٗةةةا أرٗةةةشٙ ايدٚيةةة١ عًةةة٢ نافةةة١       أ

املضةةةتٜٛاج عارةةة١ أن صًةةةٍٛ ردٜةةةد٠ يهةةةئظ اةةةاا ٖةةةذٙ اٯفةةة١    

 ٘ٚايتخ ةةٝا َةةٔ أعةةداد ايكتًةة٢ ٚاملؾةةاإني، عًةة٢ ايةةزغِ ممةةا ةئذيةة 

ٓكةةةٌ ايدٚيةةة١ َةةةٔ آ٫ف املًٝةةةاراج عًةةة٢ أْغةةةا٤ ايّٓةةةزم ٚأْظُةةة١ اي      
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رراٍ ا٭َٔ ٚاملةزٚر َةٔ رٗةٛد يف ٬َصكة١      ٘ٚاملضتغ ٝاج َٚا ٜئذي

 املخاي ني يٓظاّ املزٚر، ٚنهٔ يف ٖذا ااطار ايتأنٝد ع٢ً:

 

 أْغا٤ ١٦ٖٝ عا١َ يًض١َ٬ املزٚر١ٜ. -1

ًَةةةا، متَّ ةغةةةهٌٝ ايًزٓةةة١ ايٛطٓٝةةة١     20قئةةةٌ أنخةةةز َةةةٔ    عا

١، ٚقاَةث  يض١َ٬ املزٚر يف َد١ٜٓ املًو عئد ايعشٜةش يًعًةّٛ ٚايتكٓٝة   

إايعدٜةةةةةد َةةةةةٔ ايدراصةةةةةاج ٚا٭عةةةةةاذ، ٚعكةةةةةدج ايهةةةةةخري َةةةةةٔ   

أصرتاةٝز١ٝ ٚطٓٝة١ يضة١َ٬    دا٫رتُاعاجمل اةقظ إعدٖا أْ٘ ٫ ٜٛر

املةةزٚر، ٚإٔ فةةعا ايتٓضةةٝل إةةني اؾٗةةاج راج ايع٬قةة١ ٖةةٛ صةةئا     

ر٥ٝط ٫صتُزار ة اقِ املغه١ً، فاقرتصةث ايًزٓة١ أهةاد "اـّٓة١     

زٚر"، ٚةقةةةُٓث ايهةةةخري َةةةٔ  ايٛطٓٝةةة١ ااصةةةرتاةٝز١ٝ يضةةة١َ٬ املةةة 

ا٭ٖةةداف ٚاملغةةارٜا ايةةيت رأةٗةةا فةةزٚر١ٜ ملعاؾةة١ املغةةه١ً، ٚقةةد    

ّْرث ٖذٙ اـ١ّٓ وٛافك١ فًط ايٛسرا٤ املٛقز قئٌ أنخةز َةٔ     ٥ُة

صةةٓٛاج، ٚيهةةٔ ٖةةذٙ اـّٓةة١ إكٝةةث صئٝضةة١ّٗ ا٭دراش يعةةدّ ٚرةةٛد      

 رٗاس صهَٛٞ نًو ؽ٬ص١ٝ َتاإع١ ةٓ ٝذٖا. 

أْغةةا٤ ايًزٓةة١ ايٛسارٜةة١ يًضةة١َ٬    أ٫ إٔ َةةا ٜئعةةد ا٭َةةٌ ٖةةٛ    

املزٚر١ٜ قئٌ أنخز َةٔ عةاَني، يهةٔ ةعةدُّد اؾٗةاج راج ايع٬قة١       

إايض١َ٬ املزٚر١ٜ َٔ:  ٚسار٠ ْكٌ، ٚٚسار٠ إًةدٜاج، ٚٚسار٠ ؽةض١،   

ٚٚسار٠ ةعًةةِٝ، ٚأدار٠ َةةزٚر، ٚقّٓةةاص خةةاـ، ٚغريٖةةا ، هعةةٌ َةةٔ  

ٜة١ ا٭ُٖٝة١،   أهاد رٗاس ٚاصد ُٜعٓ ة٢ إايضة١َ٬ املزٚرٜة١ أَةًزا يف غا    

 عٝد ٜهٕٛ رٗاًسا ةغزٜعِّا ٚرقاإِّا، ٜعٌُ ع٢ً:
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أقزارٙ َٔ َغةارٜا  ٚاقرتاصةاج يف اـّٓة١ ايٛطٓٝة١      َتاإع١ َا متَّ -

 َا كتًا اؾٗاج.

 ٚ ف ا َعاٜري ايض١َ٬ ع٢ً ايّٓزم ٚٚصا٥ٌ ايٓكٌ ا٭خز٣. -

ّّٕٓةةط ٚايةةرباَس ايةةيت ةةة٪دٟ أن ؽ ةةٝا    - ٚ ف ةةا ايضٝاصةةاج ٚا

 ٚ ؽ ٝةةةا آحارٖةةةةا ايضةةةةًئ١ٝ عًةةة٢ ةُٓٝةةةة١ ايةةةةٛطٔ   أعةةةداد ايٛفٝةةةةاج 

 ٚاقتؾادٙ.

دعةةةِ ةةةةٛفري املختؾةةةني َةةةٔ أإٓةةةا٤ ٚإٓةةةاج ايةةةٛطٔ يف فةةةا٫ج     -

ؽّٓةةٝط ٖٚٓدصةة١ ايٓكةةٌ ٚايتخؾؾةةاج ا٭خةةز٣ راج ايع٬قةة١ َةةٔ    

 خ٬ٍ إزاَس يًتعًِٝ ٚايتدرٜا.

متخٝةةٌ املًُهةةة١ أَةةةاّ اهل٦ٝةةةاج ايدٚيٝةة١ املعٓٝةةة١ إضةةة١َ٬ ايٓكةةةٌ    -

 ٚاملزٚر.

ايغةزناج ايةيت ةعُةٌ يف فةاٍ صة١َ٬ املةزٚر       ةٓظِٝ َٚزاقئ١  -

  صاٖز، َدارظ ايكٝاد٠، اي ضؿ ايدٚرٟ... أخل .

ايٛقةةةٛف عًةةةة٢ صةةةةٛادذ ايٓكةةةٌ ايهةةةةئري٠ وختًةةةةا أْٛاعٗةةةةا،    -

ٚايتضكٝةةل فٝٗةةا  صةةٝاراج، قّٓةةاراج، طةةا٥زاج... مل ملعزفةة١ أصةةئاإٗا  

 ٚاا املعًَٛاج عٓٗا.

 اا ْٚغز ااصؾا٤اج ٚاملعًَٛاج عٔ صٛادذ ايٓكٌ.  -

اٯٕ ملٛار١ٗ َغةه١ً ٚطٓٝة١    ٖ٘ذا اؾٗاس املِٗ ٖٛ َا متار

نئري٠ ُةٗدر أرٚاًصةا غايٝة١ ُٚةهًِّةا أعئةا٤ً َايٝة١ّٗ نةئري٠ متارٗةا        

يةةةدفا عزًةةة١ ايُٓةةةٛ ٚايتّٓةةةٛر، ٚقةةةد صةةةئكٓا يف ةأصٝضةةة٘ ايةةةدٍٚ        

يف اي٫ٜٛةاج املتضةد٠ ؼةث     ٘املتكد١َ، ٖٚذا اؾٗاس ٜٛرد َةا ُُٜاحًة  

"، نُةا إٔ ايتكةارٜز   BSTNاملةزٚر   اصِ "ايًط ايٛطر يض١َ٬
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ايدٚي١ٝ ةغري أن إٔ ايهخري َٔ ايئًدإ لضث يف ؽ ٝا أعةداد  

 فضاٜا اؿٛادذ املزٚر١ٜ.

َّ ٖذا اؾٗةاس ٫ إةد إٔ ٜهةٕٛ َضةتكّٗا عةٔ أٟ رٗة١        ٚصٝد أ

صه١َٝٛ أخز٣، فكد ٜهٕٛ َٔ ا٭فقٌ إٔ ٜهةٕٛ ٖةذا اؾٗةاس    

 ر١ٜ. ؼث أعزاف ايًز١ٓ ايٛسار١ٜ يًض١َ٬ املزٚ

 

 أْغا٤ ٦ٖٝاج يًٓكٌ اؿقزٟ يف املدٕ ايهرب٣. -2

ِّةةةةا أداراج هلٓدصةةةة١ املةةةةزٚر يف ا٭َاْةةةةاج، يهةةةةٔ   ٜٛرةةةد صاي

ااَهاْةةاج ايتٓظُٝٝةة١ ٚايئغةةز١ٜ ٚاملادٜةة١ املتاصةة١ هلةةا، ٫ ػعًةةٗا      

قادر٠ّٗ ع٢ً ايكٝاّ وٗاّ ؽّٓٝط ٚأدار٠ ايٓكةٌ يف املدٜٓة١ ايةيت ةُٓةٛ     

ًَا إعد ّٜٛ.    إغهٌ صزٜا ٜٛ

فا املزٚرٟ يف املدٕ ٚخاؽ١ ايهرب٣ َٓٗةا قةد صؾةٌ    إٔ ايٛ

يةةة٘ ايهةةةخري َةةةٔ ايةةةتغرياج ايةةةيت ةضةةةتٛرا ٚرةةةٛد رٗةةةاٍس خةةةاـ       

إةةةايتخّٓٝط ٚايتٓ ٝةةةذ يةةةرباَس عدٜةةةد٠ ةتعًةةةل إايضةةة١َ٬ املزٚرٜةةة١،    

َٚعاؾ١ ايشصةاّ املةزٚرٟ، ٚةةٛفري أْظُة١ ْكةٌ عةاّ فاعًة١، ٚةةٛفري         

ٛاقةةةا اـةةةدَاج ايتضتٝةةة١ اي٬سَةةة١ َةةةٔ عةةةٛارص ٚأرؽةةة ١ َغةةةا٠ َٚ

يًضٝاراج َٚتاإع١ ةغغًٝٗا إه ةا٠٤، ٚاةا املعًَٛةاج عةٔ ايٛفةا      

 املزٚرٟ يًُد١ٜٓ ٚؼًًٝٗا ٚا٫صت اد٠ َٔ ْتا٥زٗا.

ٍ  عدٜةةةد٠ يف أهةةةاد َخةةةٌ ٖةةةذٙ امل٪صضةةةاج        يكةةةد صةةةئكتٓا دٚ

املضتك١ً عٔ ايئًدٜاج، ٚيهٓٗا ةهٕٛ ؼث َظ١ً ٚاصةد٠ ٜزأصةٗا   

ُّ أعّٓا٤ ايٛفا املزٚرٟ ا٫ٖ  تُاّ ايذٟ ٜضتضك٘.ا٭َني، صٝد ٜت
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ٚيف ةكةةدٜز ايةةئعا، فةةؤٕ رصةةّٛ املخاي ةةاج ايئاٖظةة١ يٝضةةث      

َ ةةةٔ املتٗةةةٛر ٚرةةةٛد       ،َ ٝةةةد٠ّٗ إةةةٌ ةةةة٪دٟ أن ْتٝزةةة١ عهضةةة١ٝ أرا أ

نةةاَرياج َزاقئةة١  ٚامل ٝةةد ٖةةٛ ايتّٓئٝةةل عةةشّ  َةةا ةكًٝةةٌ رصةةِ        

ايغزا١َ ، ٚاصتخداّ ْظاّ ايٓكاه ايذٟ ٜ٪دٟ أرا َا ةزانُث أن 

ا َةةٔ ايكٝةاد٠ ي ةرت٠ َعٝٓةة١. نُةا إٔ َةةٔ    عكٛإةاج أخةز٣، َٓٗةةا املٓة   

املّٕضةةشٕ إٔ ؼةةدَّ املدرصةة١ عًةة٢ ا٫ْقةةئاه ٚايٓظةةاّ، يف صةةني إٔ       

ايضةةٝاراج أَةةاّ املدرصةة١ يف فٛفةة٢ عارَةة١. مةةٔ عارةة١ أن ةعًةةِٝ  

أْظ١ُ ايضري ٚاملزٚر يف املدارظ َٚٔ املزاصٌ ا٭ٚن، إةٌ ٚةعًةُِٝٗ   

َِّ، فةٓضٔ عارة١   ايٓظاّ ٚا٫ْقئاه يف نٌ رٛاْا اؿٝا٠. َٚٔ ح ة 

أن دراصةةةةاج ْ ضةةةة١ٝ ٚارتُاعٝةةةة١ ٚعًةةةةِ ْ ةةةةط ارتُةةةةاعٞ عةةةةٔ       

صًٛنٝاج ايكٝاد٠مل فٗٞ ممارص١ ةٓشص أن املافٞ يف قةِٝ ايؾةزاص   

 ع٢ً ايهٮ ٚاملا٤ 

َةةةٔ ا٭صةةةئاب ايز٥ٝضةةة١ يًضةةةٛادذ، نةةةذيو ٚإةةةايٓظز أن إٔ 

ِّةة       ا٫يتؾةةام إةةةني  َةةٔ   اا٫صةةتٗتار ٚعةةدّ املئةةا٠٫، ٜٚظٗةةز ريةةو رً

ايتزاٚس ٚا٫ْتكةاٍ ايضةزٜا إةني ايضةٝاراج ٚاملضةاراج،      ايضٝاراج، ٚ

ا ٜتًّٓةةةا ةعشٜةةةش املضةةة٪ٚي١ٝ   ممةةة ،ٚغريٖةةةا ايهةةةخري َةةةٔ املظةةةاٖز   

مل ا٫رتُاعٝةةة١، ٚة عٝةةةٌ نًٓةةةا أَةةةٔ، ٚةغةةةزٜا ايعكٛإةةةاج املٓاصةةةئ١  

 ٜؾئظ َٔ املٓاصا ايتأنٝد ع٢ً َا ًٜٞ:

أُٖٝةة١ ةعشٜةةش َةةدارظ ايكٝةةاد٠، ٚايتٛعٝةة١ وخةةاطز اؿةةٛادذ،     -

 ج، ٚا٫يتشاّ ا٭خ٬قٞ يف صًٛى ايكٝاد٠.ٚعًِ ااعارا
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ضةٔ أدا٥ٗةِ، ٚأقةزار صةل     ة عٌٝ َزاقئ١ صةًٛى ررةاٍ املةزٚر ٚصُ    -

      ِ  ملاملٛاطٔ ٚاؾُٝةا إةأدا٤ دٚر ايغةزط١ ايعضةهز١ٜ عًة٢ كاي ةاةٗ

 يف املزاقئ١. يٝهٕٛ اؾُٝا ًٜدا ٚاصد٠ّٗ

يًةٛطٔ ٚيًزُٝةا،    اأقزار َئدأ إٔ ةهٕٛ ايض١َ٬ املزٚر١ٜ ٖدفّٗ -

ٛنٝاج املزٚر١ٜ غري اي٥٬كة١، ٚإايةذاج املّٜٓٓٛة١ عًة٢     ٚػزِٜ ايضً

 ا٫صتٗتار ٚا٫عتدا٤، ٚة عٌٝ املغارن١ ايتُع١ٝ يف ايتٛع١ٝ.

يشاَٝةة١ يف املةةدارظ عةةٔ ةعًةةِٝ    أدراصةة١ أَهاْٝةة١ أقةةزار َةةاد٠     -

 ايكٝاد٠ ٚاؿٛادذ.

أقزار َغةارن١ ايّٓة٬ب ٚايّٓايئةاج يف ايتٛعٝة١ ٚةةأَني املغةا٠        -

 ج.عٓد املدارظ ٚاملضتغ ٝا

ايتٛع١ٝ إايّٓزٜك١ ايؾضٝض١ يتضٌٗٝ َةزٚر صةٝاراج ااصةعاف،     -

ٚكاي ١ َٔ ُٜزإهٗةا، ٚأيشاَٝة١ إٔ ٜهةٕٛ هلةا نةاَرياج َزاقئة١       

 َٔ ا٭َاّ ٚاـًا، يتززِٜ َٔ ُٜقاٜكٗا.

َ أيشاّ املدارظ وزاقئ١ ٚقٛف اي٬ّٓب َِّٜٛ - ٔ ٜكةا  ا، َٚعاقئ١ 

 إذيو. خّٓأّٗ، َٚٓاصئ١ أيشاّ اٝا املئاْٞ اؿه١َٝٛ أًٜقا

ة عٝةةٌ اـّٓةة١ ايٛطٓٝةة١ ااصةةرتاةٝز١ٝ يضةة١َ٬ املةةزٚر إةةديّٗا َةةٔ      -

ّٓةط ةغةغ١ًٝٝ قؾةري٠ ٚطًٜٛة١     ا٭دراش، ةٓئخل َٓٗةا خُ  ًٗا صئٝض١ّٔع ر 

ضةةِٗ يف ُة ،املةةد٣ إا٫عةةرتاى َةةا امل٪صضةةاج ايتٓ ٝذٜةة١ ٚايكقةةا١ٝ٥  

ّْ املغانٌ املزٚرٜة١ ٚايتخ ٝةا َةٔ صةد٠ ْتا٥زٗةا إغةهٌ دٚرٟ        ص

 زداج.  َٚضتُز طئكّٗا يًُضت

ٚرةةٛد أدار٠ فاعًةة١ ٚدقٝكةة١ يتٓظةةِٝ َٚتاإعةة١ اؿزنةة١ املزٚرٜةة١      -

ا إّٓزٜك١ عًُٝة١، ةٗةدف يزفةا َضةت٣ٛ ايضة١َ٬ املزٚرٜة١       أيهرتِّْٚ
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ل ا٫ْقةةئاه  ضكِّةةٚاؿ ةةا  عًةة٢ أرٚاا ٚممتًهةةاج املةةٛاطٓني، ٚةُ   

 ع٢ً ايّٓزم.

يٛرٝا اؿدٜخة١ يف عًُٝةاج ايقةئط املةزٚرٟ،     ٛاصتخداّ ايتهٓ -

يهافةةةة١  ّٞ إرتنٝةةةةا ًَؾةةةةل أيهرتْٚةةةة  نؤؽةةةةدار قةةةةزار ًٜةةةةش  

ايتٛؽةةةٌ  ايضةةةٝاراج، ٜٗةةةدف يتضكٝةةةل َٓةةةافا عةةةد٠، َةةةٔ أُٖٗةةةا:   

ِّة    ايتضةٌٗٝ   ةٗةدف أن ا. نُةا  يًُزنئاج املضةزٚق١ أٚ املًّٓٛإة١ أَٓ

ةٓك٬ةِٗ ٚاصةتخداَِٗ يًّٓةزم َةٔ خة٬ٍ      يفع٢ً اٗٛر املٛاطٓني 

 .صداد ايزصّٛ املضتضك١ إأْٛاعٗا املختً ١

ٚرإط ؽٛر املزنئاج  ،صؾا٤اج املزٚر١ٜؽشٜٔ املعًَٛاج ٚاا -

ف ٔ َةٔ ايتعةزُّ  ُهِّة ا إكاعد٠ إٝاْاج َزنش١ٜ، ُةاملخاي ١ أيهرتِّْٚ

٘   متَّ ايةةةيتعًةةة٢ املزنئةةةاج    ،ةزنٝةةةا املًؾةةةل هلةةةا ٚمل ةضةةةتخدَ

 ٚااخّٓار إٗا يقئّٓٗا ةٓ ًٝذا يكإْٛ املزٚر.

 ،أرزا٤ املشٜد َٔ ا٭عاذ ايع١ًُٝ اهلادف١ يتّٓةٜٛز رٗةاس املةزٚر    -

آخز عًةةة٢ ايٛفةةةا إةةة ٚأؿةةةد َةةةٔ اؿةةةٛادذ ايةةةيت ةةةة٪حز إغةةةهٌ ٚا

 ايؾضٞ ٚا٫قتؾادٟ ٚا٫رتُاعٞ يف املًُه١.  

ًْةةةا  أُٖٝةةة١ أدار٠ ايٓكةةةٌ املدرصةةةٞ إّٓزٜكةةة١ أنخةةةز فعايٝةةة١ّٗ     - ٚأَا

   ٞ  ،إاصةةتخداّ ٚصةةةا٥ٌ ةكٓٝةة١ صدٜخةةة١ ةزفةةا ن ةةةا٠٤ ا٭دا٤ ايتغةةةغًٝ

إةةؤيشاّ اؿةةاف٬ج املدرصةة١ٝ    ملٚؼةةافمل عًةة٢ صةة١َ٬ أرٚاا ايًّٓئةة١   

 ٛ  عٗا. ا ةك١ٝٓ ةتٝظ ةتئُّف إ

ايرتنٝش ع٢ً ٚفا يٛصاج َزٚر١ٜ أرعاد١ٜ ٚع٬َاج ؽّٓةٝط   -

خاؽةةة١ عٓةةةد املةةةدارظ  ايّٓةةةزم ا٭رفةةة١ٝ ٫ صةةةُٝا داخةةةٌ ا٭صٝةةةا٤ 

ٞ ٚاؿةةةدا٥ل ٚا٭َةةةانٔ املخؾَّ  ٚيف ايغةةةٛارص   ؾةةة١ يزٜافةةة١ املغةةة
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ٌ أرعةةةاداج ةٓظُٝٝةةة١ ٚؼذٜزٜةةة١ ُخّْةةةٚاملُةةةزاج ايداخًٝةةة١مل نْٛٗةةةا ُة

ِّ اتةةرب عٓؾةةزً ٚةع ،ٚةٛرٝٗٝةة١ فةةُٔ ٚصةةا٥ٌ صةة١َ٬ ٚأَةةإ    اأصاصةة

 املزٚر. 

تةةٝظ ، إغةةهٌ ُٜايةةذنٞاؿةةزـ عًةة٢ ةّٓةةٜٛز َٓظَٛةة١ يًٓكةةٌ    -

زف أَهاْٝةةة١ صؾةةةز أَةةةانٔ ايهخافةةةاج املزٚرٜةةة١ ٚأخّٓةةةار غّٕةةة      

 َضةةةتخدَٞيتةةتُهٔ َةةةٔ صةةزع١ أرعةةةاد    ملعًُٝةةاج أداراج املةةةزٚر 

ٚأراعتٗةةا عةةرب ٚصةةا٥ٌ ايتٛاؽةةٌ  ،ايّٓةةزم ٭فقةةٌ املضةةاراج ايئدًٜةة١

غ إضةةزقتٗا صةةاٍ  ئَّةةفةةئط املزنئةةاج املّٕ  يفختً ةة١. نُةةا ةضةةِٗ  امل

ٞ َزٚرٖا ع٢ً أصد٣ ْكاه املٓظ١َٛ، إعد رإط املًؾل   اايهرتْٚة

 اايهرتْٚٞ.َا َزنش َعًَٛاج املزٚر 

املئاْٞ ٚاؾٗاج اؿه١َٝٛ  أيشأَّ أِٖ ايكقاٜا ايتخ١ّّٝٓٝٓ  -

فٝة١  َٚكار ايعٌُ ٚايئٓٛى ٚاملةدارظ ٚغريٖةا ، إتةٛفري أَةانٔ نا    

َٚٓاصئ١ ٫ْتظار ٚٚقٛف ايضٝاراج يًعاًَني ٚاملزارعني خاؽ١ إعةد  

 ايضُاا إكٝاد٠ املزأ٠.

ؽؾةةةةٝؿ ْضةةةةئ١ َةةةةٔ أٜةةةةزاداج املخاي ةةةةاج املزٚرٜةةةة١ يتّٓةةةةٜٛز   -

 .ف١ عًٝٗاغِزاملٓظ١َٛ املزٚر١ٜ ٚاؾٗاج املّٕ

 ايغةئابمل َا  اٖز٠ ةشاٜد رانال ايدراراج ايٓار١ٜ َ٪خًزا َٔ  -

رّ عًةِٝٗ، نغةزٚه اصةتخزاش رخؾة١     ٜٓئغٞ ةّٓئٝل ايٓظةاّ ايؾةا  

ايكٝةةةاد٠، ٚا٫يتةةةشاّ إًةةةئط امل٬إةةةط ايٛاقٝةةة١، ٚاي ضةةةؿ ايةةةدٚرٟ      

ؾة١  يًدراراج أص٠ٛ وخ٬ٝةٗا َٔ ايضٝاراج، ٚةٛفري َٛاقا كؾَّ

هلا إةديّٗا َةٔ اي ٛفة٢ ايةيت ْزاٖةا اٯٕ إضةئا عةدّ ٚرةٛد أَةانٔ          

 ؾ١ هلا.ٚقٛف كؾَّ
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 ،ٗا٤ ؽ٬صٝتٗااؿزـ ع٢ً ص١َ٬ ااطاراج ٚعدّ اْتظار اْت -

صٝةةةد أَّٗةةةا صةةةئا يهةةةخري َةةةٔ   ملحٓةةةا٤ ايكٝةةةاد٠أٚاْتظةةةار إٔ ةٓعةةةدّ 

 اؿٛادذ امل٪مل١.  

ٚةٛ ٝ ةةة٘ يف  Traffic engineering ةف إايةة عةةةز ا ُٜوةة ا٫ٖتُةةاّ   -

ٚسار٠ ايٓكةٌ أٚ   ،املضة٪ٚي١  اؾ١ٗناْث  اأداراج املزٚر ٚاملغارٜا أًٜ

 غريٖا. 

د١ٜٓ نايزٜاض زٚر٠ ايعٓا١ٜ إايتخّٓٝط اؿقزٟ يًُدٕمل فُف -

ٛ  72طزاف  مةٛ  َٚرتا١َٝ ا٭ ْض١ُ، ٬َٜني 7ٜكّٓٓٗا مٛ   نًٝة

رإةةةةا أٚ  ةةةةط أا يف نةةةةٌ اػةةةةاٙ  عارةةةة١ أن  ػش٥ةةةة١  أن َةةةرتً 

عٝةةد ةهت ةةٞ نةةٌ قافظةة١ إةةدٚا٥زٖا اؿهَٛٝةة١   ملقافظةةاج

َةةٔ صزنةة١ ايتٓكةةٌ   َٚزافكٗةةا َٚدارصةةٗا ٚأصةةٛاقٗا، ٚريةةو يًضةةدّْ 

 ،ئا ا٫سدصاَةةاج املزٚرٜةة١ ٚةضةة ،ايةةيت ةزٖةةل ايغةةٛارص ٚاـةةدَاج  

 فق٬ّٗ عٔ ريةو، ٚقتِٗ يف صٝاراةِٗ. ٚ ٌَّٚػعٌ ايٓاظ نهخٕٛ ُر

إة٘ َةٔ    ٫ٕ ُٜضةتٗا  افؤٕ ايتئاعد ايذٟ ْزاٙ يف املدٜٓة١ ٜضةتًٗو رةش٤ً   

مما ٜشٜد َٔ َضتٜٛاج ايتًٛذ يف املد١ٜٓ. ةكضِٝ  ملايّٓاق١  ايئٓشٜٔ 

َّ ايزٜةةاض أن قافظةةاج  نايدرعٝةة١ َةةخ٬ّٗ   افظةة١ ق   هعةةٌ نةة

 أطةةزافَضةةتك١ً غةةدَاةٗا ممةةا ٜةةٛفز عًُٝةة١ ايتٓكةةٌ املضةةتُز إةةني     

ٌ      اإٔ نةخريً  املد١ٜٓ. ؽضٝظ  ٖٚةٛ   ،َةٔ ايٓةاظ ٜتٓكًةٕٛ إةداعٞ ايعُة

ِ   إعٝد  َّ  ،عةٔ صةهٓاٖ ُٝ كةرت  ايتكضةِٝ املّٕ  يهة ٌ ا َةٔ ايتٓك ة  خ ِّا صة

 خز٣.ا٭ يٮغزاض

َغةةزٚعاج ايٓكةةٌ ايعةةاّ يًتخ ٝةةا َةةٔ صةةةد٠       إؤلةةاس صةةزاص  اا -

ُٝ ملٚيةةدفا ايٓةةاظ ٫صةةتخداَ٘ ،ايشصةةاّ كًٌ َةةٔ فةةزـ ٚقةةٛص ممةةا صةة
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ا َةا صةٝاراج ايزنةاب ايؾةغري٠ َٚةا      صٛادذ ايضري ايةيت ةكةا َِّٜٛة   

 ٜٓتس عٔ ريو َٔ اختٓاقاج َزٚر١ٜ. 

َٔ ايقةزٚرٟ يًٓكةٌ ايعةاّ  ايئاؽةاج  أ٫ ةهةٕٛ فكةط        ،اًٜقأ -

ع٢ً ايّٓزم ايعا١َمل إٌ ٫ إةد إٔ ٜهةٕٛ هلةا ْكةاه ٚقةٛف       قؾٛر٠ّٗ

 قٌ ايغٛارص ايز٥ٝض١ٝ يف نٌ صٞ. ع٢ً ا٭ ،صٝا٤داخٌ ا٭

َٓاصةةئ١ ٚأُٖٝةة١ ايتخّٓةةٝط ايُٓةةٛررٞ يٮصٝةةا٤ اؾدٜةةد٠، وةةا    -

ُٜزاعةةٞ ايضةة١َ٬ املزٚرٜةة١، ٚأ٫ ةهةةٕٛ ايغةةٛارص قةة٬ج ػارٜةة١،   

ٚة ادٟ أخّٓا٤ ايتخّٓٝط ايكا٥ِ عٓةد ايتخّٓةٝط املضةتكئًٞ، صٝةد     

 ٛ اقةةا ٫ ى ةة٢ أعةةهاي١ٝ إٔ ةهةةٕٛ عةةٛارعٓا قةة٬ج ػارٜةة١ َٚ

 ٚصزن١ صٝاراج.

قةة٠ٛ  ٬ُٜص ةةملُةةا ٜتعًةةل إكٝةةاد٠ املةةزأ٠ يًضةةٝار٠ يف ايضةةعٛد١ٜ،    فٝ -

أن ايرتنٝةش   ّ يًزرةاٍ، أفةاف١ّٗ  وا ُٜكةدَّ  املٓٗس املزٚرٟ هلٔ َكار١ّْٗ

يف َٝةةدإ ةةةدرٜا ايكٝةةاد٠ إغةةهٌ أنةةرب عةةٔ ايزرةةاٍ، فةةاؾٛد٠      

أن  عاي١ٝ ٚنذيو ايتهً ١ عايٝة١، فًهةٌ َتدرإة١ َدرإة١ أفةاف١ّٗ     

 ٫صةةتكئاٍ ٚايتعاَةةٌ طًٝةة١ فةةرت٠ ايدراصةة١ ايٓظزٜةة١ ٚايعًُٝةة١.  ُصضةةٔ ا

ٖةةذا ا٭َةةز وتةةاش أن ايت عٝةةٌ إاملخةةٌ يف َةةدارظ ايكٝةةاد٠ يًزرةةاٍ،   

ا  د  َّٓٓكِّةة٢ عًةة٢ املةةدخ٬ج ٚاملعّٓٝةةاج، َٚ٪نَّةةفاملخزرةةاج ُةئٓ ةة

َةةا ايٛقةةث إٔ ٖةةذا صةةٝٓعهط أهاًإةةا عًةة٢ صةةًٛى ايزرةةاٍ عًةة٢      

 ِ ايعٌُ ع٢ً َا ًٜٞ:ٚيف ٖذا ااطار، َٔ املٗ ايّٓزٜل.

ةغةةزٝا ٚةٓظةةِٝ عُةةٌ َةةدرإاج ايكٝةةاد٠ املضةةتكئ٬ج يف اٝةةا       -4

 إةني هاد إزاَس يتدرٜئٗٔ ٚةزخٝؾةٗٔ إايتعةإٚ   أٚ ،ما٤ املًُه١أ

 ع١ٝ.ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫رتُا ايئغز١ٜ ٚٚسار٠املزٚر ٚؽٓدٚم املٛارد 
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عٌُ َةدرإاج ايضةٝاق١ عًة٢ َضةت٣ٛ املًُهة١       أمتت١اؿد ع٢ً  -2

"َٓؾةةة١ أيهرتْٚٝةةة١" عًةةة٢   اد ةّٓئٝةةةل أيهرتْٚةةةٞأهةةةَةةةٔ خةةة٬ٍ 

ُّْة ،رٗش٠ احملُٛي١ا٭  .ِ ٖذا ايعٌُٓظِّل ُٚةٛحٌّْ ُٚةض

ةّٓةةةةٜٛز ايكةةةةٛاْني ٚاملعةةةةاٜري ايةةةةيت ؼهةةةةِ صةةةة١َ٬ ايّٓ ةةةةٌ يف  -3

ٚةهٕٛ  ،املزنئاج ٚاؿاف٬ج املدرص١ٝ إهٌ رٛاْئٗا ٚةّٓئٝكٗا

 ايعكٛإ١ ع٢ً كاي ٝٗا نئري٠.

ايقةةةزٚرٟ يتعشٜةةةش ايضةةة١َ٬  َةةةٔ ُٜقةةةاف أن َةةةا ةكةةةدَّّ، إٔ  

 املزٚر١ٜ ٚؼكٝل ا٭َإ ايتُعٞ، ؼكٝل َا ًٜٞ: 

ةهخٝةةا إةةةزاَس ايتٛعٝةةة١ املزٚرٜةةة١ إعةةد٠ يغةةةاج عةةةرب كتًةةةا    -2

 يٓغةةز ايتٛعٝةة١ ايتُعٝةة١   ملايٛصةةا٥ٌ املٝداْٝةة١ ٚااع٬َٝةة١ املختً ةة١   

 يًٛافدٜٔ وختًا ف٦اةِٗ.

فةةزٚر٠ ةقةةُني اختئةةاراج املتكةةدَني يًضؾةةٍٛ عًةة٢ رخؾةة١    -2

املزنئةةاج يف ٝةةاد٠ َٗةةاراج ايتعاَةةٌ َةةا ايتهٓٛيٛرٝةةا املتّٓةةٛر٠  ايك

 اؿدٜخ١.

ذ اؿّٝٓةة١ ٚاؿةذر خةة٬ٍ فةةرت٠  خ ةة ة١ إأّٔ فةزٚر٠ ايتٛعٝةة١ املهخَّ  -0

١ُ يًضري ٚاملزٚر إا٫يتشاّ إايكٛاْني ٚايًٛا٥ظ املٓظِّ ،ايتكًئاج اؾ١ٜٛ

 ٚاملتاإع١ ايؾار١َ.   ،١ٓعّٔاملّٕ

ٌ ضةةزّْرٗةةا، ايةةيت ةُ ؼدٜةةد ايّٓةةزم املُٝتةة١ داخةةٌ املةةدٕ ٚخار   -2

ّٓةط أصةرتاةٝز١ٝ   ٚٚفةا َةا ًٜةشّ َةٔ خُ     ،أنرب عدد َةٔ اؿةٛادذ  

 َٓٗا. ٚطزم ٚقا١ٝ٥ يًضدّْ

إٔ ةكّٛ ا٭صز٠ إدٚرٖا املًّٓٛب َا اؾٗاج املختؾة١ يتكةدِٜ    -1

 ايتخكٝا ٚايتٛع١ٜٛ اي٬س١َ ٭إٓا٥ِٗ.
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ايعٌُ ع٢ً ايٛؽةٍٛ أن يغة١ َغةرتن١ َةا دٍٚ ايعةامل إغةإٔ        -4

ا يف إةةزاَس ٫ صةةُٝا ٚاملًُهةة١ ةتزةة٘ أن ايتٛصُّةة  ا٭ْظُةة١ املزٚرٜةة١..

 ٞ ٜٚغةةةٌُ ريةةةو اـّٓةةةٛه عًةةة٢ ايّٓةةةزم ٚعٓةةةد     ملاؾةةةذب ايضةةةٝاص

يف ريو يغ١ ايتخاطا إةني   رؽ ١ ٚاٝا ايًٛصاج واعاراج ٚا٭اا

ٕ .  ٚأخلأ. ٚطئٝعتٗةةا.َٚاٖٝةة١ املخاي ةةاج   ،اؾُٗةةٛر ٚررةةٌ املةةزٚر  

    ٔ ٜٛارٗةةٕٛ  ٜغةةٌُ ريةةو ٚرةةٛد إةةزاَس ةدرٜئٝةة١ يزرةةاٍ املةةزٚر ايةةذٜ

ٍ يًزُٗٛر  َز١ٝ٥َٚٛاد  ،َا ايضٝاا اؾُٗٛر ٚيًتعاٌَ نةٌ   اٜؾةا

ٖٚةٛ   ،إٛؽةا ريةو   املعًَٛاج صٍٛ ايتعد٬ٜج ٚاملخاي ةاج املزٚرٜة١  

ٜٚغةٌُ  املةزٚر،  َا ٜضِٗ يف ايٛعٞ املةزٚرٟ ٚيف ا٫يتةشاّ إتعًُٝةاج    

. ٚقد ٜتٝظ ٖةذا  ٚايضٝاص١ اييت صتتعاٌَ َعِٗ ايٓكٌريو َ٪صضاج 

ٛ فزؽةة١  ر منّٓٝةة١ رٝةةد٠ يةةد٣ ايضةةا٥ضني عةةٔ املًُهةة١      ٚرةةٛد ؽةة

ايضةةةا٥د، ٚطئٝعةةة١ منةةةط اؿٝةةةا٠  فٝٗةةةا، ْظُتٗةةةا ٚررةةةاٍ املةةةزٚر  أٚ

َةةٔ أ  َةةٔ ايةةذٜٔ ٜعًُةةٕٛ يف ايّٓةةزم   ا ررةةاٍ ا٭ريةةو طئًعةة  ٜٚغةةٌُ

 .ايّٓزم 

 

  :ٕٛاملغارن 

  :ٕٛ(1) فةٝا املًتكة٢    ّ. إدر ايعٝاد٠ايٛرق١ ايز٥ٝض١ ٚاملعكِّئ ،

 .د. فٗد ايٝضٝا ،(2) فٝا املًتك٢  د. عًٞ ًَٝئارٟ

 أدار٠ اؿٛار: أ. عاؽِ ايعٝض٢ 

 :املغارنٕٛ يف اؿٛار ٚاملٓاقغ١ 

                                                           
 َٗٓدظ َضتغار خئري يف ؽّٓٝط ايٓكٌ ٖٚٓدص١ املزٚر.  1 

 ٚر٥ٝط ؼزٜز ف١ً  اهلٓدص١ املد١ْٝ . ،َ٪يا نتاب  ايض١َ٬ املزٚر١ٜ ا٭صز١ٜ   2 
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 املزٟ صامل. ّ -

 ايعززٚؼ فا٥ش٠. أ -

 ايزدٜعإ خايد. د -

  طٝئ١ ٚفا٤. د -

 ايكعٛد ْاؽز .د -

 اؿزقإ عئد ايعشٜش. د -

  فافٌ ؽدق١. د -

 ايتٛهزٟ إض١ُ. د -

 ايئهز فٛس١ٜ. د -

 ّ. خايد ايعخُإ -

 ايدرٜط سٜاد. د -

 اهلديل عئد ايزمحٔ. د -

 ايدْدْٞ قُد. أ -

 ايعكًٝٞ صًُٝإ. د -

 ا٭محزٟ فٗد. أ -

 اي زٜإ رِٜ. د -

 ايعزٜر عئد ايزمحٔ. د -

 ايكاصِ فٗد. أ -

 إاصًِ عئد ايزمحٔ. د -

 املٓٝا َٗا. د -

 اـًٝ ١ ٖٓد. د -

 اؿهُٞ صضني. د -

 احملٝا َضاعد. د -
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 األعالم كشاف

 221 املًو عئد ايعشٜش -

 14 ايٜٛط َٛسٌٜ   -

 ٔإادٜ -

 21 ةاةغز -

 11 خاساْٛف -

 220 عئد اؿُٝد املعزٌ -

 12غاسٟ ايكؾٝال  -

 222 قُد َض ز آٍ عئٛد -

 14 ًٜٚٝاّ ٫ْهاصرت -

-  
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 األماكو كشاف

 10 ااَاراج ايعزإ١ٝ-

 222، 24، 21 إزّٜٓاْٝا-

 22، 77 اـًٝس-

 222 دإٞ-

 202، 42 ايزٜاض-

، 222، 221، 22، 22 ايضةةةةةةةةةةةةعٛد١ٜ-

200 

 01 ايؾني-

، 22، 2 املًُهةةةة١ ايعزإٝةةةة١ ايضةةةةعٛد١ٜ    -

12 ،22 

، 12، 22 اي٫ٜٛةةاج املتضةةد٠ ا٭َزٜهٝةة١-

224 
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 د. فًد العسابْ احلازثْ -

-  

  
 (اهلّٕٚ زّٙظ) م. أضامٕ كسدٓ -
 أ. ابسايّم ناظس -
 أ. بطمٕ مصِد التُجيسٓ -
 م. خالد العجماى -
 د. ضعُد كاتب -
 د. ضعّد العمُدٓ -
 د. ضمطاى املُزقْ -
 د. عفاف األنطْ -
 معالْ الفسِل عبد اإللٌ الصاحل -
 المُا٘ فاضن الكسنْ -
 )األمني العام( أ. فًد األمحسٓ -
 د. فُشِٕ البكسأ.  -
 أ. الحم الهاصس -
 د. دلّدٔ الهاجم أ. -
 أ. نبّن املبازك -
 أ. يها٘ املطمط -

 

  
 .األمانٕ العامٕ -
 .جلهٕ قطّٕ األضبُع -
 .ِسجلهٕ التكاز -
 .أضباز" ممتكٖالمجهٕ التخطريِٕ لمكا٘ الطهُٓ " -
 إدازٔ احملتُٗ. -
 المجاى املؤقتٕ. -

 خدمات إدازِٕ مطاندٔ. -
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