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 / ستُد عًٞ إبساَِٖٝٔ األضتاذ ايدنتٛز  تكدِٜ

األنادمي١ٝ ايعسب١ٝ  -عُٝد َعٗد ايٓكٌ ايدٚيٞ ٚايًٛجطتٝات 

 يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا 

ماالضؿصودضضقًمعـمسؿريمدـقاتمرقؼؾيمظمماظعؿؾمظممجمولم

وتشرصًمبوٌشورطيمظمماظعدؼدمعـماظـدواتم،ؾماظدوظلاظدوظلمواظـؼ

واظؾؼوءاتماظيتمتؿعوعؾمععمأيمعـماٌقضقسوتماظيتمشلومسالضيمعؾوذرةم

ماٌقضقسوت مبفذه معؾوذرة مشرل مػلماٌرةم،أو متؽقنمػذه وظؽـمرمبو

األوظلماظيتمأجدمصقفومعقضقسًومعـمعقضقسوتماظـؼؾماظدوظلمواظؿفورةم

معـظ معـ مدرادؿف ممت مضد مخوظصاظدوظقي مصمرطل مأثريم،قر معو وػذا

مروغؼًوم مأؼدؼـو مبني ماظذي مظؾؽؿوب موأسطل مخوص مبشؽؾ اٌقضقع

تـووظًمعقضقسوتماظـؼؾماظدوظلممسمؿؾػمسـمطؾمعومذوبففمعـمطؿوبوت

مواظؿفورةماظدوظقي ماظؽؿوبماظؽـرلمواظؽـرلمعـماظؽؿوبوتم، ظؼدمدؾؼمػذا

م محمووالت مأؼضًو ماظعومل مدول موطوصي ماظعربل مواظعومل معصر جقدةمظم

موذرحًمبوظؿػصقؾمعػووضوتم ماظعوٌقي ماظؿفورة معـظؿي تـووظًمأغشطي

وظؽينمأجدمبنيم،تلفقؾماظؿفورةماظدوظقيماظيتمتؿؾـوػوماٌـظؿيماظعوٌقي

ماظعؿؾم معـظقر معـ ماٌقضقع مػذا مظؿـوول ماألوظل ماحملووظي ؼدي

ذظؽماظعؿؾماظذيمظفمصـقوتفموآظقوتفماٌؿكصصيماظيتمؼـؿظرم،ماىؿرطل

ماألعقر ممإظل ماظشرطوء مختؿؾػمسـ ماظؿفورةمماآلخرؼـغظرة ظممسؿؾقي

صوظؿفورةماظدوظقيمملمتؽـمتعينمظإلداراتماىؿرطقيمعـمضؾؾم،ماظدوظقي
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مبؿؾؽم ماظدوظي مخزؼـي موتغذؼي مواإلؼراد مواظردقم مايصقؾي مإال اظؾفؿ

مجؾوؼؿفو مودوئؾ مسـ ماظـظر مبغض مإظقفو ماظيتمهؿوج وظؽـم،اٌؾقورات

ظعوملممبػوػقؿمجدؼدةمسلؾًماظؽـرلمعـماألظػقيماظـوظـيمدخؾًمسؾلما

مغعقشفو ماظيت مايقوة ماٌػوػقؿم،جموالت مػذه مسلؾً مايظ ويلـ

معـم مايؽقعوت معـ مظؾؽـرل مأعؽـ ماظذي ماىؿرطل ماظعؿؾ ايدؼـي

ماظؿققلم موإدخولمآظقوتمعؿطقرةمشرلمتؼؾقدؼي خاللمتطقؼرهموهدؼـف

موبوظؿوظلمتلفقؾماظؿفورةما مأواًل ماظعؿالء ظدوظقيمسؾلمإظلمعػفقممخدعي

مطوصيمحمووره.

وأنمؼتؿؿمم،وايؼقؼيمأغينمأذعرمبوظػكرماظؽؾرلمأنمسمرجمػذاماظعؿؾ

األدتؿوذم/مجتاللممم،إسدادمػذاماظؽؿوبمبقادطيمأبـتوءماىؿتوراماٌصرؼيمم

وطتونماألولمممواألدتؿوذم/محمؿتقدمحمؿتدمأبتقماظعتالممممم،إبراػقؿمأبقماظػؿقح

ظمممدماىؿتورامصوألدتؿوذمجتاللمضوئتممم،ضوئدمسؿؾقتيماظؿطتقؼرمواظـتوغلمغوئؾفممم

ذتتفدمظتتفماظؽتتـرلمعتتـماٌؿتتوبعنيممممممعرحؾتتيماظؿطتتقؼرمواظؿقتتدؼٌماظتتذيممم

واٌتتراضؾنيمبتتوإلخالصماظؽتتؾرلمظمماظعؿتتؾمواظؿػتتوغلمظممبتتذلماىفتتدمممم

وطونم،إلحتداثماظؿطتقؼرمواإلحتتالحماىؿرطتلموصؼتتًومٌلتؿقؼوتمسوٌقتتيمممم

غؿقفيمجفدمػذاماظرجؾمحققةمحؼقؼقيمظمماظعؿؾماىؿرطتلمظممعصترممم

ؿوراماٌصرؼيمعـمبؽرماظؾرلوضرارقيمإظلماٌلتؿقؼوتممأرتػعممبصؾقيماى

اظدوظقتتتيماظتتتيتمتلعؾتتتفوماظعدؼتتتدمعتتتـماإلداراتماىؿرطقتتتيمظمماظتتتدولممم

ماٌؿؼدعي.
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ماىؿرطلمواظذيم معـػذمآظقوتماظؿطقؼر ماظعالمػق واألدؿوذمحمؿقدمأبق

ماٌصرؼيم مظؾفؿورا متطقؼر ممتمعـ معو ماظشرؼؽماألدودلمظممطؾ طون

فوماألدؿوذم/مجاللمأبقماظػؿقحمرئوديمصمورامخاللماظػذلةماظيتمتقظلمصق

م مواظيت مماعؿدتعصر مطؾ مظؿشؿؾ ماظؿطقؼر مؼد أنممحؿكذلء،خالشلو

غؿوئٍماظؿطقؼرماظيتممتًمظمماىؿوراماٌصرؼيمجعؾًماظؾـؽماظدوظلم

ماىؿورام متطقؼر موربي موؼعؿدل ماإلغذلغً مسؾل معقضعف مسؾل ؼؿـووشلو

مماٌصرؼيمطلصضؾماظؿفوربمسؾلمعلؿقيمدولماظعومل مٌو ماغطقتغظرًا

مم.سؾقفموتضؿـؿفمعـمآظقوتمتغقرلمحؼقؼقيموجقػرؼيمظمماظعؿؾماىؿرطل

ماظؽؿوبممبـوبيمدظقؾمسؿؾمذوعؾمؼؼدمم ظؼدموجدتينمأسؿدلمػذا

وظؽـمميؽـمأؼضًومأنمؼؿؿم،عـففقيمسؾؿقيمظؾؿطقؼرمظقسمصؼطماىؿرطل

حقٌمتـوولماٌمظػونماٌقضقعم،عـفمظممأيمعـظؿيمأخريمدؿػودةاال

موظممإر مغلكف معـففلمميؽـ ماٌـظؿوتممدؿػودةاالور مظممطوصي عـف

مدقاءماظيتمتؿعوعؾمععماظـؼؾماظدوظلمأوماظؿفورةماظدوظقيمأومشرلػو.

ػتتتذاماظؽؿتتتوبمدظقتتتؾمواضتتتامسؾتتتلمأنماىؿتتتورامم،وحؼقؼتتتيماألعر

بؾمسؾتلمم،اٌصرؼيمالمتعوغلمغؼصًومظمماإلعؽوغقوتموالمضعػًومظمماظؼتدراتم

قتوداتماظتيتمتلتؿطقعمتتقصرلماٌـتوخمممممماظعؽسمصفلمتذخرمبوظؽػوءاتمواظؼ

وأسؿؼتتدمأنمػتتذاماظؽؿتتوبمم،اظصتتققامواظؾقؽتتيماٌعرصقتتيمواظعؿؾقتتيمظؾعؿؾمم

دتق مؼلتفؿمبؼتتدرمطتؾرلمظممخؾتؼمثؼوصتتيماظؿقتدؼٌمواظؿطتقؼرمظؾعتتوعؾنيممممممم

واٌؿعتتوعؾنيمعتتعماىؿتتوراماٌصتترؼيموػتتقمعتتومدتتق مؼتتـعؽسمبوإلرمتتوبم



6 

ظتيتمهؼؼفتومممسؾلماألداءماىؿرطلموؼزؼدمعـمدصعوتماظـفوحمواظؿؼدمما

مػذهماإلدارةماٌؿؿقزةمعـمإداراتماىفوزماإلداريمظؾقؽقعيماٌصرؼي.

إنماىؿتتتتتتتورامحؿؿتتتتتتتًومتؾعتتتتتتتىمدورًامطتتتتتتتؾرلًامظمماظؿفتتتتتتتورةمممم

وبوظؿوظلمصفتتلم،وتلتتؿطقعمأنمتعتتقهمػتتذهماظؿفتتورةمأومتقلتترػومممم،اظدوظقي

مرتؼتتوءؼيمواحملتتراماظتتداصعمظالاالضؿصتتوداظالستتىماألدودتتلمظمماظؿـؿقتتيم

وػذاماظؽؿوبمزمؿقيمسؾتلمطوصتيماآلظقتوتمايدؼـتيممممم،مبلؿقؼوتماٌعقشي

اظيتمخرجًمعـمسؾوءةمتطقؼرماىؿوراماٌصرؼيمأومتؾؽماظتيتمتـتوديممم

وطؾتتفومآظقتتوتمتتتمديمإظتتلمخػتتضمزعتتـممم،بفتتومعـظؿتتيماىؿتتوراماظعوٌقيم

وتؼؾقتتتؾمزعتتتـمبؼتتتوءماظلتتتػـمظمماٌتتتقاغهمظعؿؾقتتتوتماظشتتتقـممم،اإلصراج

اٌتتتقاغهماٌصتتترؼيموبوظؿتتوظلمجتتتذبماظؿفتتورةماظدوظقتتتيمإظتتلمممم،واظؿػرؼغ

حؼقؼقيمعـمعقضعمعصترماىغتراظمماٌـػتردمبتنيمدولممممممادؿػودةوهؼقؼم

ماظعومل.

ػتقمتؼتدؼؿماظشتؽرمممممظعؾمأصضتؾمعتومميؽتـينمسؿؾتفمظممػتذاماٌؼتوممممممم

واظؿؼدؼرمواظؿققيمإظلماألدؿوذم/مجاللمأبتقماظػؿتقحمواألدتؿوذم/محمؿتقدممممم

ردودمأبقماظعالمسؾلمػذاماظعؿؾماظرائعماظتذيمدتق مؼؽتقنمظتفمتتلثرلموعتمممممم

إرمتوبلمسؾتلمسؿؾقتيمتلتتفقؾماظؿفتورةماظدوظقتيمظتتقسمٌصترمصؼتطموظؽتتـمممممممم

م.ظدولماٌـطؼيماظعربقيمطؾفو

م.وأدللماهللمدؾقوغفموتعوظلمشلؿوماظؿقصقؼمواظلدادمواظـفوح

 ستُد عًٞ إبساِٖٝ .د
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 ستُٛد أبٛ ايعال :نتبٗاَكد١َ 

متطقؼرم مإظل ماظعومل مظممدول ماىؿرطقي ماإلدارات مصمقع تلعل

معـمأجؾماظدخقلمظمماألظػقيماظـوظـيمبكظقوتمحدؼـيمآظقوتماظعؿ ؾمبفو

ماظؼقوممبؽؾمأسؾوءماظعؿؾماىؿرطلماظذيمأخؿؾػم تلؿطقعمعـمخالشلو

ظممجمؿؾفموتػصقؾفمسـمتؾؽماألدوارماظؿؼؾقدؼيماظيتمطوغًماإلداراتم

سؾلمهؼقؼمماضؿصرتتؾؽماألدوارماظيتم،اىؿرطقيمتؼقممبفومظمماظلوبؼ

ماى مبذظؽماٌلؿفد معـمايصقؾي ماظؼقوم مإظلمأثر مدونماظـظر ؿرطقي

م.اظؼقعلماالضؿصودسؾلماجملؿؿعماظؿفوريمو

مشضم مصرضمسؾقفو مايصقؾي مإظل ماىؿرطقي ماإلدارات مدعل إن

وصرضمسؾقفوم،اظـظرمسـماظزعـماظذيمتلؿغرضفمظمماإلصراجمسـماظؾضوئع

ضرورةماظؿعوعؾمععماظؾضوئعموإجراءمتػؿقشمعوديمتراوحًمغلؾؿفمعـم

مإظلمم10 ماظشقـيمم#100 معـفو موايووؼوتماظيتمتؿؽقن ماظطرود معـ #

مؼؿؿمصقصفمعـماظشقـوتم،اٌلؿقردة ظمماظقضًماظذيمطوغًمغلؾيمعو

م م100اظقاردة مغظؿ متطؾقؼ مسدم مؼعين معو موػق مإدارةمماالغؿؼوء# أو

اٌكوررمواإلحرارمسؾلماظؿعوعؾمععمطوصيماظقارداتمبوظؿػؿقشمواظػقصم

مظؾؿ مظممذظؽمعـمإػدار ممبو مهؼقؼمأيمواٌعوؼـي موسدم ولمواىفد

مادؿكداممعـوظلمظؾؿقاردماظؾشرؼيماٌؿوحيمظؾفؿورا.

م
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وضدمأديمػذامإظلمهقؼؾماٌقاغهمإظلمأعوطـمختزؼـمظؾؾضوئعم

حقٌمتؾؼلماظؾضوئعماٌلؿقردةمظعدةمأؼوممضدمتصؾمظممبعضماألحقونم

معؿعددةم موؼؿؿماظؿصرؼاممحؿكإظلمذفقر تـؿفلماإلجراءاتماىؿرطقي

وترتىمسؾلمذظؽمضقومماٌلؿقردمبؿقؿقؾمطؾم،ظؾضوئعبوإلصراجمسـما

مأضرم ماظؿلخرلمسؾلممثـماظؾضوئعمممو اظـػؼوتماإلضوصقيمعـمجراءمػذا

مبؼدرتفمسؾلماٌـوصليمظمماظلقهمعـمغوحقي وعـمغوحقيمأخريم،طـرلًا

م.أضرمطـرلًامبوٌلؿفؾؽماظـفوئل

م

وطوغًمعؾودرةمبدءمعػووضوتمتلفقؾماظؿفورةماظدوظقيماظيتمتؾـؿفوم

متػعقؾم مدور مظم مدخؾً مواظيت ماظعوٌقي ماظؿفورة معـظؿي مبفو وغودت

م ماحؼقؼل مسوم معـ ماإلداراتمم2003سؿؾورًا مظؽؾ مجودة مدسقة مبـوبي

اىؿرطقيمظؿطقؼرمآظقوتماظعؿؾمبفومواظلعلماٌلؿؿرمإظلمختػقضمتؽؾػيم

اظصػؼوتموختػقضمزعـماإلصراجماىؿرطلموإزاظيمطؾماٌعقضوتماظيتم

مظـومتعذلضماظؿفورةماظدوظق يمعـمأجؾموـىماظؿؽوظقػماظيتمالمحوجي

مبفوموخػضممثـماظؾضوئع.

م

ماىؿرطقيم ماإلدارات مرؾقعي مظم ماٌصرؼي ماىؿورا مطوغً وضد

مظمم مودوػؿً ماظدوظقي ماظؿفورة متلفقؾ معػووضوت مظم مذورطً اظيت

وملم،حقوشيماظعدؼدمعـماظؿقحقوتماظيتمخرجًمسـمػذهماٌػووضوت

م ماىؿورا ماظذيمظعؾؿف ماظدور مظممؼؼؿصر مصؼطمسؾلماٌشورطي اٌصرؼي
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موصقرؼيمظممتـػقذمتقحقوتممادؿفوبيبؾمبدأتمظمم،اٌػووضوت درؼعي

عـظؿيماظؿفورةماظدوظقيماظيتمدسًمإظلمبدءمسؿؾقيمتطقؼرمحؼقؼقيمظمم

ؼـؿفلمإالمم2003وملمؼؽدمسومم،اظعؿؾماىؿرطلمسؾلمطوصيماٌلؿقؼوت

م متؿضؿـماغؿفًوضد مذوعؾي مورضي مسؿؾ معـ ماٌصرؼي خطيمماىؿورا

مبعدم متـػقذػو مبدأ متػوحقؾف مبؽؾ ماىؿرطل ماظعؿؾ مظؿطقؼر رؿقحي

محؿكوم2004اٌقزاغقوتماظالزعيموتقصرلماًدلاتمعـذمغفوؼيمسوممماسؿؿود

ظممحققةمتطقؼرمحؼقؼقيموضعًماىؿوراماٌصرؼيمم2009سوممأوائؾم

ماظؾـؽماظدوظلم مأصضؾمووربماظؿطقؼرمظمماظعوملموبشفودة سؾلمضوئؿي

م.ـظؿوتماظدوظقيماظيتمتؿوبعمسؿؾقوتماظؿطقؼرماىؿرطلواظؽـرلمعـماٌ

ظـومصمقعًومظمماىؿوراماٌصرؼيمأنمغػكرمبفذاماإلنوزماألطـرمعـم

مظممعصر ماىؿرطل ماظعؿؾ متطقؼر موربي مبف ممتً ماظذي تؾؽم،رائع

م معـور مغؿوئففو مطوغً ماظيت ماظدوظقيمماػؿؿوماظؿفربي ماٌـظؿوت طوصي

م ماالضؿصودواىفوت مسوؼي مأصمعً مأغاظيت مأصضؾممفوؾل معـ واحدة

صفذهماظؿفربيمملمتلؿـدم،ووربماظؿطقؼرماىؿرطلمسؾلمعلؿقيماظعومل

م مبوظؿؽـقظقجقو ماألخذ مسؾل مصعوظقوتفو معـمظم ماظؿطقؼر مبرطى واظدصع

ماظؿؽـقظقجقومخالل ماألحدثمظممسومل موادؿكدام ،مهدؼٌماألجفزة

ماظعوعؾنيم مبؿطقؼر موبودرت مأخذت مأغفو موسؿؼفو متػقضفو مدر مطون بؾ

سؿؾقيمتغقرلمظمممأيوىؿوراموتغقرلمأصؽورػؿموػقماظؿقديماألطدلمظممب

مم.أيمبؾدمعـمبؾدانماظعوملماٌؿؼدممأومشرلماٌؿؼدم
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م

ماظذيم ماحملرا ماظؾشريممبـوبي ماظعـصر موثؼوصي معـففقي متغقرل طون

ماظـفوح مآصوه مأضصل مإظل ماظؿطقؼر مسؿؾقي مشلوم،ضود موضؿـ بؾ

م،االدؿؿرار موورب معـ ماآلظيممواغدثرتماغطقتصؽؿ مسؾل ظذلطقزػو

وطؿمعـمدولمأغػؼًماظؽـرلمواظؽـرلمعـماىفدم،وإػؿوشلومٌشغؾماآلظي

مأجفزتفو متطقؼر مسؾل مضصرلةمو،واٌول مظػذلة مإال منوحوتفو متلؿؿر مل

م.بؿؼودمماألجفزةماظيتمأسؿؿدمسؾقفومعـفٍماظؿقدؼٌماظظوػريماغؿفً

وضعم،طونماظؿقدؼٌمظمماىؿوراماٌصرؼيمهدؼـًومسؿقؼًوموحؼقؼقًو

م.وبدأمبوظؾشر،محموورمتطقؼرماظعؿؾمطؾفوماػؿؿوعفأعوممسقـقفموظممدائرةم

م

إنمػذاماظؽؿوبمؼؿـوولمبؽؾمصكرمضصيمتطقؼرماىؿوراماٌصرؼيم

طلحدمضصصماظؽػوحماىؿقؾيماظيتمدعًمإظلمإحالحمضطوعمطؾرلمظمم

مظمم ماظعفد مظممدوبؼ ماٌـؾ مبف مؼضرب مطون مظؾدوظي ماإلداري اىفوز

وأحؾاماآلنمؼرتػعمإظلمعصو ماظعؿؾم،رقيمواظؿعؼقداظؿكؾػمواظؾرلوضرا

مبؽوصيم ماٌلؿقردؼـ موؼعؿدل ماظعؿالء مخدعي مسؾل مؼؼقم ماظذي اًوص

م مداسؿي مسقاعؾ مومظالضؿصودتصـقػوتفؿ مدسؿفو ضموؼؿفوماظقرينمرمى

وتقصرلمطوصيمدؾؾماظراحيمواظدسؿمشلومظؽلمتؼقممبعؿؾفومسؾلمأطؿؾموجفم

مععدال مظممزؼودة مؼلفؿمبطرؼؼمعؾوذر مممو مورصعماالضؿصودتماظؿـؿقي ؼي

م.علؿقيماظرصوػقيمظؾؿقارـني

م
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ماظؿطقؼرم مأغشطي مأحد مذاتف محد مظم مؼعؿدل ماظؽؿوب مػذا إن

مذػى،ذاتفو معـ مرؾؼ مسؾل ماظؿطقؼر معـففقي مؼضع مأغف وبؽؾم،حقٌ

مأطودميقي،تػوحقؾفو ماظعؿؾلمظؽؾمموظممحقوشي ماظقاضا ماٌـفٍ ظؿؽقن

مظؾؿـظؿ مغوجقي متطقؼر مبعؿؾقي مؼؼقم مأن مؼرؼد مإظقفومعـ ماظيتمؼـؿؿل ي

مدقاءمطوغًمصمرطقيمأومشرلمصمرطقي.

مأعومم ماظـوجا ماظقاضعل ماظؿطقؼري ماظـؿقذج مػذا مؼضع واظؽؿوب

طؾمعـمؼعؿؾمظمماىؿورامظؽلمؼػكرمبلغفمؼـؿؿلمإظلمػذهماٌـظؿيم

مواظروتني وحؼؼًمأسؾلم،اظيتمطوغًمعضربماٌـؾمظمماظؾرلوضرارقي

ماألداءماىؿرطلمضؾؾمدـق ثؿمأحؾقًم،اتمععدودةاألرضوممظممدقء

ماىؿرطقيم ماإلدارات مظممعصو  مظؾؿطقؼر ماظـوجقي ماظؿفربي مػذه بعد

اٌؿؼدعيماظيتمهؼؼمععدالتمأداءمتؼذلبمعـماظدولماٌؿطقرةمجدًام

م.ظمماظعؿؾماىؿرطل

م

ماظشكصل ماٌلؿقي مطؿصرؼنيم،وسؾل مبف مغشعر ماظػكر معـ صؽؿ

ماظيتممتًمظممجموالتماظؿ ماألغشطي مطوصي مأن طقؼرموطرجولمصمورا

سؾلمخمؿؾػمأغقاسفوموأغشطؿفوممتًمبلؼديمعصرؼيموبػؽرمعصريموعـم

موضؾؾقام ماٌلؽقظقي مسوتؼفؿ مسؾل مضمؾقا ماظذي ماىؿورا مأبـوء خالل

بؿعـؿفؿماىفوتمااظؿقديمبؾموضودوامػمالءماًدلاءماألجوغىماظذؼـم

موترطقام ماظؿطقؼر مععوول مأحد مصلحؾققا ماظؿطقؼر مضودة مظقؽقغقا اٌودمي
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مألبـ ماٌصرؼاظؼقودة ماىؿورا ماظذؼـم،نيوء ماظرجول معـ ماىقؾ ػذا

مجقؾمأطؿقبر.،مععمجقؾماظؿقديماظعظقؿماظزعـماخؿال تشوبفقامععم

م

وشوؼيمعومغلعؾمعـموراءمػذاماظؽؿوبمأنمؼلوسدمذكصمعومسؾلمأنم

ماظؿفربيم مػذه معـ معلؿػقدًا معـظؿؿف مأو مإدارتف مأو مسؿؾف مبؿطقؼر ؼؼقم

م.ؿؾقيمتطقؼرمذاتفموأدائفوععؿدلًامػذاماظؽؿوبمدظقاًلمظفمظممس

مواهللمدؾقوغفموتعوظلمغلللماظؿقصقؼمواظلداد

 ستُٛد ستُد أبٛ ايعال

 ز٥ٝظ قطاع املٛازد ايبػس١ٜ ٚبٓا٤ ايكدزات

 َصًش١ ادتُازى املصس١ٜ
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م

م

م

م

م

 ايباب األٍٚ

 خًف١ٝ تازخي١ٝ

 يع١ًُٝ تطٌٗٝ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ
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م

 

 

 ايفصٌ األٍٚ

ارتًف١ٝ ايتازخي١ٝ يًتطٛزات 

 ١ٜ يف ايعاملاالقتصاداز١ٜ ٚايتذ

 َٓر بدا١ٜ ايكسٕ ايعػسٜٔ

0011 – 0101 
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 َكد١َ تازخي١ٝ

مايهطاد ايععِٝ:األٍٚ االْٗٝاز

سوغلماظعتتوملمعتتـم،ايتتربماظعوٌقتتيماألوظتتلمبلتتـقاتمضؾقؾتتيمماغؿفتتوءبعتتدم

صػتلماظقالؼتوتممم،يمبتنيماظتدولماٌـؿصترةمظممايربممماالضؿصتودماظؿـوحرم

بعتتضماٌؿوردتتوتممحتتدثًم،ٌـولسؾلمدتتؾقؾما،اٌؿقتتدةماألعرؼؽقتتيم

اًورؽيمظمماظؾقرحيمأدتمإظلمأنمبؾغًمأدعورماألدفؿمضتقؿمخقوظقتيمملممم

والمتعتتدلمستتـمم،ؼلتتؾؼمشلتتومعـقتتؾمم

اٌرطتتزماٌتتوظلمظؾشتترطوتماظتتيتمم

،متؿتتداولمأدتتفؿفومظمماظؾقرحتتيمم

وغؿقفيمظذظؽمضوعًماظعدؼدمعـم

اظشتتتترطوتموأحتتتتقوبماألدتتتتفؿم

بعتترضماألدتتفؿمظؾؾقتتعمممتتومأديم

وضمستتتتـمإظتتتتلمزؼتتتتودةماٌعتتتترم

،ماظطؾىمايؼقؼلمسؾتلماألدتفؿمم

وظمماظرابتتتتتعمواظعشتتتتترؼـمعتتتتتـم

بقرحتتيماٌتتولمواألسؿتتولمظممغققؼتتقرامظممماغفتتورتم1929أطؿتتقبرمستتومم

تقاجتفماظعتوملمممماضؿصتودؼيمؼقمم"اًؿقسماألدقد"مععؾـتًومستـمأدتقأمأزعتيممممم

وولمدتتذلؼًمظممغققؼتتقرامصلتتورسًممممماغفتتورتمسؾتتلماإلرتتالهمحقتتٌممم
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بؾتغمستددماألدتفؿماٌعروضتيممممممحؿكمصمقعماٌؿعوعؾنيمإظلمبقعماألدفؿ

عؾققنمدفؿمالمودمعـمؼشذلؼفومأيمأحؾقًمالمضقؿتيممم13ظؾؾقعمأطـرمعـم

ماظؽتدلىمأنمأصؾلًماظعدؼدمعـماظشرطوتمماالغفقوروطونمغؿقفيمذظؽم،شلو

غًمغلؾيماظعورؾنيماظذؼـمبالمسؿتؾموالمعتلويمممؾبمحؿكاظؾطوظيمماغؿشرتو

األطقاخماظؽرتقغقتيمممشرتاغؿو،ععداًلمملمزمدثمسؾلمعرماظؿورؼخمعـمضؾؾ

اظيتمتلويمسوئالتمبلطؿؾتفومتؼؿتوتموهصتؾمسؾتلمرعوعفتومعتـمخمتوزنمممممممم

اظؼؿوعيمواألودوخموبؾغمسددماألرػولماظذؼـمؼعوغقنمعتـمدتقءماظؿغذؼتيمممم

م.سددماألرػولإصموظلم#معـم20ظممغققؼقراموحدػومأطـرمعـم

ظؼدمدؼطًماظؾقرحيمبلؾىمتػقهماظعرضمسؾلماظطؾىمممومجعؾمضقؿم

صلدرعمأشؾىماٌلؿـؿرونمإظلماظؾقعمخبلورةم،تفؾطمدمقماظؼوعاألدفؿم

م مإظل مدصعؿفؿ مصودحي مخلوئر ماظدؼقنممحؿكماالدؿداغيوتؽؾدوا بؾغً

مضؾقؾي مأؼوم مظم مروئؾي ،معؾوظغ

مسـم ماٌلؿـؿرون مػمالء وسفز

م مدؼقغفؿ اظؾـقاممصوغفورتدداد

ماظـظومم مومتوؼؾ مأضرضً اظيت

مبشدةماالضؿصود موترغا مطؾف ي

م.ئفوػقمؼلؼطمعـمسؾقو

ماظؾـقام مسشرات مأسؾـً ظؼد

ووجدم،ودؼطًمورائفومذرطوتموعصوغعمسدؼدةمأشؾؼًمأبقابفو،إصالدفو
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معـم ماألزعيمسؾلم،عؾققنمأعرؼؽلمأغػلفؿمبالمسؿؾم30أطـر وملمتؼؿصر

بؾمتلربًمعـفومإظلمدولماظعوملمطؾفمحقٌمتلثرماظؽقونم،أعرؼؽوموحدػو

مإظلماظذػـمظديما،يماظعوٌلمطؾفاالضؿصود ظؾعضمتلوؤلموضدمؼؿؾودر

م معدي ماظعظقؿماغفقورمارتؾوطسـ مبوظؽلود مواضام،اظؾقرحي واظلؾى

معـطؼل عؾوظغمضكؿيمظمماظؾقرحيممادؿـؿورحقٌمأديم،واظربطمبقـفؿو

إظلمرصعمأدعورماألدفؿمإظلمضقؿمخقوظقيمشرلمواضعقيمدوسدتمسؾلمجذبم

اٌلؿـؿرؼـمعـمطؾماظطؾؼوتمإظلماظؾقرحيموأديمتلوبؼماىؿقعمإظلم

مظؿقؼ ماظيتمترتػعمبنيمحنيموآخرماظشراء معـماألدعور قؼمأربوحمروئؾي

ظمماألدعورمدونمأنمؼصوحىمػذاممنقمحؼقؼلمماالرتػوعإظلمعزؼدمعـم

ؼيمظؾشرطوتماظصـوسقيمواإلغؿوجقيماظيتمتؾوعمأدفؿفوماالضؿصودظمماظؼدرةم

ماظؾقرحي م،ظم مذظؽ مسؾل مماالغؿػوخودوسد ماٌزؼػ مظالضؿصوداٌوظل

م ممتقؼؾ مإظل ماظؾـقا مممومعلورسي مظؾؿلؿـؿرؼـ معقلرة مبشروط ضروض

م ماٌؿوحي ماظؾقرحيممظالدؿـؿورضوسػماألعقال مإظل واظيتممتمتقجقففو

م مػذا ماألدعور مػذهم،اىـقغلماالرتػوعظؿؾؾغ موتـػفر ممتوعو متـفور ثؿ

اظؾوظقغيمظمموجفماىؿقعمسـدمدؼقطمأولمذرطيمعـماظشرطوتمبلؾىم

اٌلؿـؿرؼـموؼؿقاظلماٌوظقيمظديممبوظؿزاعوتفوسدممضدرتفومسؾلماظقصوءم

ماألدفؿ ماٌعروضمعـ موؼزداد ماظشرطوت معـ ماظلؼقط مأسدادم، صذلتػع

م ممتورس ماظيت مأو ماإلغؿوجقي مدقاء ماًودرة ظممماالدؿـؿوراظشرطوت

مبعرضم،اظؾقرحي ماظؽورثي ماظيتمذورطًمظممػذه ماظؾـقا مخؾػفو وور
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مظممعقضعيم مأبقفو مبؽرة مسـ ماظؾقرحي موتلؼط مظإلضراضماٌقلر أعقاشلو

ماظعظقؿاظؽلو مد ماظيتمأودسقام، مودائعفؿمظمماظؾـقا ماظؾلطوء مخلر ظؼد

مسـمددادم،أعقاشلؿمبفو مبؼروضمسفزوا مأعالطفؿماظيتمعقظقػو وخلروا

مأضلورفومبعدمأنمخلروامأعقاشلؿ.

حنيمدورسًماظؾـقاماألعرؼؽقيمإظلم،وأغؿشرماظقبوءمسؾلمعلؿقيماظعومل

مواظػرغل ماألٌوغقي ماٌصور  معـ مودائعفو مواإلنقدقى محقٌمي ؾقزؼي

األوروبلمعـذمغفوؼيمايربمماالضؿصودطونماظدوالرمظفماظؽؾؿيماظعؾقومظمم

ماألوظل ماظعوٌقي ماظيتم، ماألوروبقي متؾؽماٌصور  مدؼطً معو ودرسون

ماألعقال معـ مطؾرلة مطؿقوت مألعرؼؽو ماظقبوئلم،أسودت ماظؿضكؿ وتػشل

مأنماظلقهماألٌوغلمسودمإظلماظؿعوعؾمبـظومماٌؼوؼضيمحؿكظممأوروبوم

مدوسيم مبني متؿضوسػ ماألدعور موأحؾقً مضقؿؿف ماٌورا مصؼد مأن بعد

ماظققم مظممغػس معـم.وأخري ماٌالؼني مود مأن ماٌعؿود معـ وأحؾا

مأوم ماألدققؼي مأو ماألوروبقي مدقاء ماظدول مطؾ مظم مسؿؾ مبال اظعؿول

ممتوعًوم،أعرؼؽو ماظـظر مؼعقد مبلن وبوتماظعوملمعطوظؾًو

مآد مأردوه مواظذي ماير ماظرأزلوظل ماظـظوم ممظم

زلقٌمسؾلمعؾدأمسدممتدخؾماظدوظيمظمماظـشوطم

وبدأتمغظرؼوتمجدؼدةمظمماظظفقرممياالضؿصود

 م.رصًمظممذظؽماظقضًمبـظرؼيمطقـزٌس

 

 

 

 

 ) جون مينارد كينز (
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 ايجا١ْٝ اذتسب ايعامل١ٝ:ايجاْٞ االْٗٝاز

ماظـوغقي ماظعوٌٍقي مايرب مبـ تعؿدل مدخؾفو ماظيت ماٌعورا مأذرس مقعـ

مواظؿورؼخ ماظعصقر يربمبلؾىماظـزاسوتمصؼدمبدأتما،اإلغلونمسؾلمعر

ماظيت ماٌدٍعرة ماآلال معـماألبرؼوءواًصقعوتماظدوظقي ممأودتميحقوة

م معـ مإسؿؾورًا مسوم مؼقظقق معـ مسؾلمقٌمح 1937اظلوبع بدأتماٌعورا

مثؿ مماألراضلماألدققؼي مم1939ظمماألولمعـمدؾؿؿدل أجؿوحًمسـدعو

مطؾفوايربم م،أوروبو مإظلمأن مظممسوم مالم،1945وضعًمأوزارػو ورمبو

دوظيمذورطًمظممػذهمايربمدؾعنيمعر ماظؾعضمأنمػـوامأطـرمعـمؼ

وبؾغمسددمميقؼاىوميؾقرؼاظوميدلؼاظاظيتمسلؾًمصمقعمأغقاعماٌعورام

اظؼقاتماظيتمذورطًمظممػذهمايربمعومؼزؼدمسـمعوئيمعؾققنمجـديم

مبنيم معو ماظؾشر معـ معؾققن مدؾعقن مسـ مؼزؼد معو معؼؿؾ مظم دوػؿقا

ماأل مطوصي معـ موعدغقني مواألدموءسلؽرؼني ماظلؾىم،جـوس وؼرجع

م مإظل مواظؼؿؾ ماظؼؿول مظم ماظشرادي مشلذه مبلؾىماظرئقلل مػؿؾر اظـوزي

مإظلماظؼصػماىقيمظؾؿدنمواظؼري وبوظؿوظلمردمسؾقفمايؾػوءم،ىقئف

مصلؼطماآلال مبؾماٌالؼنيمعـم مجقًا بؼصػماٌدنمواظؼريماألٌوغقي

اٌدغقنيماظؼؿؾلمواىرحلمعـماظعلؽرؼنيماٌشورطنيمظمماٌعورامو

وظمماىـقبماآلدققيم.اظذؼـمالمغوضيمشلؿموالمصمؾمظممتؾؽمايرب

مأبـوءم محؼ مظم ماىؿوسقي ماٌذابا مؼرتؽى ماظقوبوغل ماىقش طون
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 51ملؼطمبنيمضؿقؾموجرؼامعومؼؼربمعـاظشعؾنيماظصقينمواظؽقريمص

م.عؾققنمإغلون

ماإل ماظقوبوغثؿمجوء مايربمظقؽقنمملدؿلالم ماإلسالنمسـمغفوؼي مبـوبي

معلورحمظؾؿعورامايربقيمظمماظيت مذفدتمألولمعرةمظممتورؼخماظؾشر

طؾماألدموءمواىؾفوتمظمماشلـدمواظقوبونموعصرموظقؾقوموإؼطوظقومواظـؿلوم

وأٌوغقوموبقظـداموشرلػومعـماظدولماظيتمطوغًمعلرحًومطؾرلًامظؾعؿؾقوتم

مبلطؿؾفوموضريم ايربقيماظيتمأتًمسؾلماألخضرمواظقوبسمودعرتمعدغًو

مراحًمس معـفو مؼؾؼ ممل مأبقفو مبؽرة مواظػؽرانمحؿكـ مؼزالم،اشلقام وال

م مخؾػؿفوممحؿكاظعومل ماظيت ماٌدعرة ماآلثور متؾؽ معـ مؼؿداوي اظققم

م ماظـوحقي مظقسمعـ ماظـوغقي ماظـوحقيم،ؼياالضؿصودايربماظعوٌقي بؾمعـ

مضققيم مؼقم مطؾ متؼؿؾ متزال مال ماألظغوم مصقؼقل مأؼضًو اظعلؽرؼي

زالماٌالؼنيمعـماظؾشرمؼعقشقنمؼيمالم،وعـماظـوحقيماإلجؿؿوسقجدؼدة

ماظيتم مايرب موؼالت مبلؾى ماظػؼر معلؿقي مصرحيمملهً مشلؿ متذلا

ماظؽرميي مايربم،ايقوة معـ مخرجقا ماظذؼـ ماظؾشر مػمالء مسـ صضاًل

وآخرونمغوشلؿمغصقؾًومعقصقرًامعـم،بعوػوتموصؼدوامأسضوءمعـمأجلودػؿ

اظققمممحؿكؼزالماإلذعوعماظذريمأعؿدمألوالدػؿموأوالدمأوالدػؿموالم

ظمماظقوبونمأغؾوءمسـمعقاظقدمتلتلمإظلماظدغقومبعدمإغؿفوءمايربمبلطـرم

م.سوعًومبؿشقػوتمبلؾىمعومحدثمأثـوءمايربؿنيمعـمد
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إنماظلؾىماظذيمتعرصفماظؾشرؼيمشلذهمايربمملمسمرجمسـمأنم

طونممبـوبيمإػوغيمألٌوغقوم1919عومأغؿفلمإظقفمعممترمبورؼسمظؾلالممسومم

ععوػدةمصردويماظقحدةماألٌوغقيمبوإلضوصيمإظلمسدممرضوممحقٌمعزضً

ماإلدؿعؿورؼي مرؿقحوتفو مووػؾ مألغف ماٌممتر مغؿوئٍ مسـ ػذهم،إؼطوظقو

مأسقامم ممثوغقي ماظعوملمٌدة ػلماألدؾوبماظيتمأدتمإظلمضؿؾموتدعرل

مسؾلم مواظذباماٌـفؿر معـماظؼؿولماٌؿقاحؾمواظؼصػماٌلؿؿر تؼرؼؾًو

م.جـوسرضوبماٌدغقنيمعـمطؾماأل

أعوماألدؾوبماظيتمالمؼعرصفومإالماظعوٌقنمبؾتقارـماألعتقرمصفتلمممم

ؼيماظتيتمػوصمتًماظعتوملمظمماظـالثقـتوتمعتـمممممماالضؿصتودماألزعيمتشرلمإظلم

لحتتتدمأػتتتؿماألدتتتؾوبماظتتتيتمأدتمإظتتتلمإغتتتدالعممممممطاظؼتتترنماظعشتتترؼـمم

ألنمعتتممترماظلتتالمماٌتتذطقرمختترجمبـؿتتوئٍمشتترلمسودظتتيمودتتالممم،ايتترب

غتتيمعمضؿتتيمشلتتذهماظتتدولماظتتيتمملمتتترضمستتـممعـؼتتقصمصؽتتونممبـوبتتيمػد

تتتتؿقنيماظػرحتتتيماٌـودتتتؾيمظؽتتتلمتصتتتقامعتتتـمػتتتذهموزؾتتتًمغؿوئفتتتفم

ؼيمبظالشلتتتومسؾتتتلماظعتتتوملمظممماالضؿصتتتودوٌومأظؼتتتًماألزعتتتيمم،األوضتتتوع

ؼيم"ماالضؿصتودمىلتمطوصيماظدولمإظلمتؾينمدقوديم"ماظؼقعقيم،اظـالثقـوت

يمواظتتتيتمتفتتتد مإظتتتلماظلتتتقطرةماٌطؾؼتتتيمسؾتتتلمعـتتتورؼمذاتمجتتتدومم

ظؽلمتتـفاممصـوسوتموإضؿصودؼوتمػذهماظدولموىلتمظإضؿصودؼيمػوعيم

ؼيمسؾتلمماالضؿصتودمهؼقؼمػذامإظتلماإلدتؿعؿورماظعلتؽريمواظلتقطرةمممممظمم
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اظرضوبيمسؾلماظؿصتدؼرمواظتؿقؽؿمظممممومتؾؽماٌلؿعؿراتموعـعماالدؿرلاد

م.أدعورماظـؼد

اظيتمسصػًمبلدقاهماٌولمواظؿفورةممظؼدمطوغًمأزعيماظؽلودماظعظقؿ

مظؾـظرؼيممظم ماًوره ماظؿطؾقؼ مبلؾى ماألعرؼؽقي ماٌؿقدة اظقالؼوت

مو مماالضؿصوداظرأزلوظقي ماظؽقارث مأطدل مػل معرماالضؿصوداير مسؾل ؼي

م،اظؿورؼخ مظمماالضؿصودصوظؿػووت ماظؼقؼي مبنيماألغظؿي ماظؽؾرل اظدولمي

م مواظغـقي م%إصرغلو موأعرؼؽو مظؾذػىم+م80نؾذلا ماظعوٌل ماظرحقد معـ #

ؽؿوتقرؼيمؼوبنيماألغظؿيماظدالمتغربمسـفوماظشؿس$مرقرؼوتمذودعيإعدلا

موروظؾًمعـم مصؼرلة مغػلفو ماظيتمأسؿدلت مواظقوبون موأٌوغقو ظممإؼطوظقو

موتؼلقؿم ماظـروات متقزؼع مإسودة مإظل ماظعلؽرؼي ماظؼقة خالل

مأدؾوبم،اٌلؿعؿرات معـمأػؿ مذظؽمواحدًا غدالعمايربمبنيمإطون

مؿؾؿنيماظدميؼرارقيمواظدطؿوتقرؼي.اظؽ

 ألسداخ اييت ترتدِ َا ضبلبعض ا

 حؿاللمإضؾقؿمعـشقرؼومظمماظشؿولماظشرضلمعـماظصنيمنضقومماظقوبونمب

 .%سصؾيماألعؿمملمتصدرمأيمتعؾقؼمأومردمصعؾمسؾلماإلرالهم$

 معـم ماظدوظلماٌـعؼدمظممجـقػمظـزعماظلالحموايٍد صشؾماٌممتر

 .اظؿلّؾا خطقرةماظؿلوبؼمدمق
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 مدـيإ ماألعؿ مسصؾي معـ مأٌوغقو ممتٍلؽفومم1933مغلقوب مسـ تعؾرلًا

مظم معطؾؾفو متضٍؿـؿفممبشرسقي معو موإظغوء ماظعلؽرٍؼي مضقتفو مبـوء إسودة

 .ععوػدةمصردويمعـمبـقدمجمقػيمظممحؼفو

 مبإضقومم ٍؼيماالضؿصودوصشؾماظعؼقبوتمم1935سومم إثققبقوحؿاللمنؼطوظقو

غلقؾًمطؾمعـمأٌوغقومواظقوبونمعـمسصؾيمأبعدمأنم اٌػروضيمسؾقفو

م.اظعؼقبوت عؿـعًمصرغلومسـمتطؾقؼمتؾؽأاألعؿمو

 ايعامل١ٝ ايجا١ْْٝتا٥ر اذتسب 

م:سؾلماٌلؿقيماإلغلوغل

 م.عدنمطوعؾيممتمتدعرلػوموحمقػومعـمسؾلماًرؼطي 

 مصؾؼدموووز مبوػظي ماظؾشر مايربمظمماظعوملمعـممخلوئر سددمضقوؼو

معـم80ٌدغقنياظعلؽرؼنيموا مأطـر مأي مغلؿي مأػؾم2معؾققن معـ #

ؼضو مإشممػذامموطونمأطـرمعـمغصػفؿمعـماٌدغقني،وضؿفواألرضم

اظعددمسشراتماٌالؼنيمعـماىرحكمواٌشقػنيموضدمذفدتمػذهم

معـم ماٌالؼني مصؿوت ماإلغلون محؼقه مسؾك مخطرلة متعدؼوت اظػذلة

مواظؿعذؼىمماألبرؼوء ماإلبودة موظممععلؽرات ماىقؼي مظؾغورات غؿقفي

محؼممزؼودًة مظم ماجملوزر موأرتؽؾً مواظـلوء ماألرػول مإسؿؼول سؾك

معـماظشعقبموأدؿعؿؾًم مواظذرؼياظعدؼد ماظؽقؿووؼي ماألدؾقي مضدػو

مأطـرم معـ موأٌوغقو موبقظـدا ماظلقصققيت ماالهود معـ مطؾ مطون وضد

مؾؽمايرب.اظؾؾدانماألوروبقيمتضررًامعـموؼالتمت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 م مايرب مإظل ماآلبوء مخرج ماٌظؼد مخؾػفؿ متورطني مالؼني األدرمعـ

موو مبويربشوبقا ماألخالضل،أغشغؾقا ماإلدمالل معـ مغقع مصكمصلود

إذمػوضممسؾقفايقوةاظعوئؾقيترتىم

ظممغلؾيماٌقاظقدموارتػوعمعؾققزم

 م.ظممغلؾيماظقصقوت

 طؿومبرزتماٌشتؽالتماالجؿؿوسقتيممم

طـتتتتترةمستتتتتددمممسؾتتتتتكماٌذلتؾتتتتتي

شتتتقػنيمواألراعتتتؾمواظقؿتتتوعكممماٌ

 م.واحملروعنيمعـماظعؿؾمبلؾىمتػشلماظؾطوظي

 تزاؼدمسددماإلغوثمبوظؼقوسمإشمماظذطقر. 

 م.سددماٌشردؼـمةطـر 

 ماظيتمتقجفًمإظلمايربموصؼدتم غؼصمطؾرلمظمماألؼديماظعوعؾي

 .ػـوام

 اظؿلوؤلمحقلمعدلراتماظؾفقءمممتضكؿًماٌشوطؾماظـػلقيموأحؿد

ما موتؼؿقؾ ماظعـػ مظطوبعمإشم مإسؿؾورًا ماألخالضقي ماظـوحقي معـ ألبرؼوء

سلؾًمماإلصـوءماظذيمراصؼماٌقاجفوتماظعلؽرؼيموعومخؾػؿفمعـمعكٍس

األعرماظذيمأدىمإشممإزدؼودماظشؽمواظـػقرمعـمطؾم،اٌدغقنيمأدودًو

 تؼدممسؾؿلمواًق مممومسمؾؽفماٌلؿؼؾؾ.

م
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م

 :سؾلماٌلؿقيماظعؾؿل

 ماظـوغقي مػوعيممترتؾًمسؾكمايربماظعوٌقي موتؼـقي اخذلاسوتمسؾؿقي

شرلمأنمتقزقػمتؾؽماالخذلاسوتماىدؼدةممتمبطرهمعؿؾوؼـيمعـفومعوم

مودوئؾم مإرموبلمطؿطقؼر مػق معو موعـفو ماظذرؼي مدؾيبمعـؾماظؼـؾؾي ػق

معوم موإخذلاع مواظرادار$ ماظرادؼق موجفوز م%اظطوئرة مواٌقاحالت اظـؼؾ

تمايققؼيموعـمسمدمماإلغلونمطوظعؼوضرلماظطؾقيمواظؾؼوحوتمواٌضودا

مأػؿفوماظؾـلؾني.

مم:سؾلماٌلؿقيماظلقودل

 ؽؿوتقرؼوتمظممإؼطوظقومؼأدػرتمايربماظعوٌقيماظـوغقيمسـمػزمييماظد

مصرغلوم متعد مصؾؿ ماألوروبقي ماظؼورة معؽوغي موتراجعً مواظقوبون وأٌوغقو

وبرؼطوغقومتفقؿـونمسؾكماظعوملمبؾمبرزمضطؾونمجدؼدانمػؿوماظقالؼوتم

ماألعرؼؽق مواإلاٌؿقدة مايؽؿمي متغرلتمأغظؿي ماظلقصققيتمطؿو هود

 م.بلوروبوماظقدطكمواظشرضقيمحقٌمغشلتماظدميؼرارقوتماظشعؾقي

 تطتتقرتماٌلتتؿعؿراتمختتورجمأوروبتتوموأذتتؿعؾًمضتتدمدوشلتتومحرطتتوتممم

 مم.اظؿقرؼرماظشرسقيمظممطوصيماٌلؿعؿراتمتطوظىمبوالدؿؼالل

 مبإ ماظغربقي مزغؼلؿماظعوملمإشممطؿؾؿنيمعؿـوصلؿنيماظؽؿؾي اظقالؼوتمسوعي

 م.اٌؿقدةماألعرؼؽقيمواظؽؿؾيماظشرضقيمبزسوعيماالهودماظلقصققيت
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 حصقلماظعدؼدمعـماٌلؿعؿراتمسؾكمادؿؼالشلوموزفقرمطؿؾيمثوظـيمظمم

اظعوملمزلقًم"اظدولماظـوعقيم"مأوم"اظعوملماظـوظٌ"موضدمطونمظؾدولم

 اظعربقيماإلدالعقيمدورمصعولمضؿـمػذهماظؽؿؾي.

 م مبؾدان مصمقع مبقظـدامسقدة مبودؿــوء ماظؼدميي مإشممحدودػو أوروبو

غؼلؿًمأوروبومإشممعـطؼيتمغػقذمأاظيتمتقدعًمسؾكمحلوبمأٌوغقومو

مإشمم مضلؿًمأٌوغقو مطؿو مظمماظغرب موأعرؼؽقي مظمماظشره دقصققؿقي

ماظغربم مظم مواظـوغقي مبرظني موسوحؿؿفو ماظشره مظم مواحدة دوظؿني

 وسوحؿؿفومبقن.

 تلدتتتقسماألعتتتؿماٌؿقتتتدةممم

اغعؼودمعتممترمدتونمممسؾكمإثرم

صراغلقلتتتتتتتؽقمبوظقالؼتتتتتتتوتم

اٌؿقتتتتتدةماألعرؼؽقتتتتتيمظمم

وضدمحضرمػذامم1945ؼقغققم

مطملنياٌممترمغقابمسـم

 دوظيمحمؾيمظؾلالم.

م:ياالضؿصودسؾلماٌلؿقيم

 ماظعدؼدمعـماظدولم مأضطر موػقمعو طوغًمغػؼوتمايربمبوػظيمجدًا

دادماألوروبقيماٌشورطيمصقفومإشمماالضذلاضمدونموجقدمضؿوغوتمظؾل

 م.وبوظؿوظلمتراطؿًماظدؼقن
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 معـ ماظؽؾرلة ماٌودؼي مأحوبمماًلوئر ماظذي ماظؽؾرل ماظدعور جراء

 .اٌلوطـمواٌصوغعموودوئؾماظـؼؾمواٌزارع

 يماظصـوسقيمظممأوروبوموآدقوققؿ#معـماظؾـقيماظؿم70تدعرلم. 

 مإشممدولمعلؿقردةم معـمدولمعصدرة هقلمسددمعـمدولمأوروبو

مع ماظؼقؼي ماظدول مصؼدت ماٌؿقدةمظذظؽ ماظقالؼوت مظصوحل ؽوغؿفو

األعرؼؽقيمخوحيمبعدمأنممتؽـًمػذهماألخرلةمعـموووزماظصعقبوتم

مووؿعماالضؿصود ماظصـوسل مإغؿوجفو موتضوسػ ماظـالثقـوت مألزعي ؼي

مؼعودلم معو #معـماظرحقدماظعوٌلمظؾذػىموأحؾاماظدوالرم80سـدػو

 .سؿؾيمتؾودلمسوٌقيمرزلقيمأعوممأشؾىماظعؿالتماألخري

مم:اٌلؿقيماظؿفوريماظدوظلسؾلم

وجدتمأشؾىمدولماظعوملمدقاءم،مربماظعوٌقيماظـوغتقيبعدمإغؿفوءمايممم

ـفؽيموجدتمغػلفومع،ماظيتمذورطًمظممايربمأومتؾؽماظيتمملمتشورا

ماظعظؿلمظممحوظيممًووإضؿصودؼمًوسلؽرؼاظؼقىم بؾمطوغًمبعضماظدول

وجوتفومعـمقحؿشرلمضودرةمسؾكمايصقلمسؾكمإطوعؾموإضؿصوديمإغفقورم

مواًدعوت مضودرة،اظلؾع موشرل معشتذلؼوتفوممبؾ مضقؿتي مدداد سؾك

مدقودوتمماًورجقي مإغؿفوج مإشم ماظعومل مدول معـ مبوظعدؼد مدصتع ممو

م موإضؿصودؼي موورؼي مجدؼدة ماٌػروضيمترتىمسؾقفو ماظؼققد معـ اٌزؼد

ماظعوٌقي ماظؿفورة مو سؾك ماىؿرطقي ماظؼققد معـ مدقوج شرلموخؾؼ

  تم:دراتمواظقاردات،معـؾاىؿرطقيمسؾكماظصو
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 مم.إدؿكداممأدؾقبمايصص

 م.أذونماالدؿرلادادؿكداممغظومم

 ممأدؾقبمأدعورماظصر ماظغرلمعؿقازغياإدؿكد. 

 مخروج مسدم مظضؿون ماظصودرات مسؾك مضرائى ماًومم صرض اٌقاد

 .وجوتماحملؾقيقحؿواٌقادماألوظقيمواألشذؼيماظالزعيمظإل

م

مبعدتماظعالضوتماظدوظقيماظؿفورؼ محرؼيموػؽذا يمبنيماظدولمسـمعؾدأ

مدماظؿفورة مووري موضع مسؾقفو مبتوترتى مأذؾف ماظؿفورةمم"موظل تعلرل

 ".اظدوظقيم

دولماظعوملمخرجًمعـمايربماظعوٌقيماظـوغقيمممومدؾؼمؼؿضامأنمممم

دقاءماظدولماٌـؿصرةمأومتؾؽماظيتميؼمبفومسورماشلزمييمبنضؿصودؼوتم

ماظ مأعوعفو مووضعً مايرب مأغفؽؿفو ماٌعقضوتمعؿفوظؽي معـ عدؼد

مطوغًم ماظيت متؾؽ مخوحي ماظدول معـ ماظؽـرل مدصعً ماظيت واظعراضقؾ

تلؿلمظممذظؽماظقضًمبوظدولماظصـوسقيمإظلمإختوذمتدابرلموإجراءاتم

مإضؿصودؼوتفو ميؿوؼي مسؾلممواظؿكموضوئقي مصرضمايصور طونمعـمذلغفو

محفؿم معـ مضؾؾً ماظيت مواألشالل مبوظؼققد موإحورؿفو ماظدوظقي اظؿفورة

دلماظؿفوريماظدوظلمإظلمأضؾمعلؿقيمشلومظمماظؼرنماظعشرؼـمسؾلماظؿؾو

م.اإلراله
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يمبوظؾقٌماالضؿصودوبدأتمدولماظعوملمعرحؾيمجدؼدةمعـماظؿعوؼشمممم

م متؿقظلمإدارة موعلؿؼرة موتـليممذؽقنسـمآظقوتمثوبؿي ماظدوظقي اظؿفورة

مواشلزاتمواألزعوتماظيتمتعصػمبوظدولم بوظعوملمسـماٌطؾوتماظصعؾي

ماظصغريضماظؽدلى مؾؾ م، ماظدوظلظذظؽ ماظـؼد محـدوه مإغشوء ممت ثؿم،

م مالتػوضقي متـػقذًا ماظدوظل موودز"اظؾـؽ ماجملؾسمم"برؼؿقن مدسو ثؿ

مسؼدماالضؿصود مإظل ماٌؿقدة ماألعؿ مٌـظؿي ماظؿوبع مواالجؿؿوسل ي

دؿم"معممترماألعؿماٌؿقدةمظؾؿفورةمواظعؿؾم"مظمموعممترمدوظلمسر مب

مبؽقب موػوصوغو مم30ممأسؿوظفم%واظذيمأسؾـمظممخؿو، مسـمم1947أطؿقبر $

م:اظؿقحؾمإظل

مم.$1947عيمظؾؿعرؼػوتمواظؿفورةم%مجوتاإلتػوهمسؾلماإلتػوضقيماظعوم-م1

م.إغشوءمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمم-م2

مذظؽمممم مظم ماظؿـػقذ محقز متدخؾ مأن ماٌـظؿي مشلذه مؼؼدر ممل وظؽـ

ماظؽقنرسم معـ مواجفؿفو ماظيت ماظؽؾرلة ماٌعورضي مبلؾى ايني

متلؿا ؼؽلاألعر ماٌـظؿي مػذه مأن مبوظؿدخؾمميحفي ظؾقؽقعوت

م محرطي مظم ماظدوظقياٌؾوذر مؼؿعورض،اظؿفورة معو ماظـظرؼيمموػق عع

متطؾؼفماالضؿصود ماظذي ماير ماظلقه ماضؿصودؼوت مأو ماظرأزلوظقي ؼي

اظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقيمخوحيموأنماظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقيم

ماي معـ متضررًا ماظدول مأضؾ متعؿدل ماظـوغقيطوغً ماظعوٌقي مرب مإنم، بؾ

ؼيمواظؿفورؼيمتشرلمإظلمأنماظـوتٍماظؼقعلماألعرؼؽلماالضؿصوداألودوطم
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مظذظؽمطونم ماظعوٌلمطؾف مؼعودلمضعػماظـوتٍ ظممذظؽماظقضًمطون

م"ػوصوغو"إسذلاضماظؽقنرسماألعرؼؽلمظممذظؽماظقضًمسؾلمعقـوهم

ألعرؼؽقيمإالمأنمؼيمااالضؿصودؼؾدومإسذلاضًومعـطؼقًومعـموجفيمغظرماظؾغيم

ماٌقـوهم مػذا مأوظً مآغذاا ماظعومل مظم ماظصـوسقي ماظدول معـ اظعدؼد

م.إػؿؿوعًومطؾرلًامخوحًيمصقؿومؼؿعؾؼمبنجراءاتمهرؼرماظؿفورةماظعوٌقي

م.وسؾقفمم ممصؼدمتلجؾمعقالدمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقي. خرجمظؾعوملمبقـؿو

م.واظؾـؽماظدوظلماظـؼدماظدوظلمحـدوه

م

م
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مم١ٜ ايعامل١ٝ يف ايطبعٝٓٝاتاالقتصاداألش١َ :حايجاي االْٗٝاز

ؼيماظعوٌقتيمماالضؿصتودمممومالمذؽمصقفمأنماٌـظقعيماٌوظقيمواظؿفورؼتيموممم

اظيتممتمتشؽقؾفومبعدمايربماظعوٌقيماظـوغقتيمذتؽؾًمإرتورًامضقؼتًومدتوسدمممممم

صؼتتدمدتتوػؿممم.يمواظرأزلتتوظلماظعتتوٌلماالضؿصتتودبػوسؾقتتيمسؾتتلماظـؿتتقممم

رؼتيماظؿفتورةموإذمػتوضمأدتعورماظتؾذلولمسؾتلمممممممحومإدؿؼرارمأدعورماظصر 

م.سوعًومسشرؼـيمألطـرمعـمطمليمواالضؿصوداظـؿقموماإلدؿؼرار

ميؼاالضؿصتودمػتذهماٌـظقعتيماٌوظقتيمومممطوغًموظؽـمسؾلمأرضماظقاضعممم

تـوضضتوتموسالضتوتموورؼتيممممومواظؿفورؼيماظعوٌقيمتـطقيمسؾتلمحتراسوتمم

ةمأدتمإشممتصتدعمموبوظؿوظلموؿعًمسدةمسقاعؾمعضتودم،وإمنوئقيمخػقي

أدوسمػذاماظـظوممظممبداؼيماظلؾعقـوتموأوضقًمضرورةمعراجعيمػذام

اظـظتتومموتزوؼتتدهمبؿتتدسقؿوتموتؼقؼتتوتمأختتريمظؽتتلمؼعؽتتسمإرموبقتتوتممم

ميؽتـمحصترمػتذاماظعقاعتؾممممم،موؼوتاالضؿصتودمجقدةموحؼقؼقيمسؾلمطوصتيمم

مظم:

 األش١َ ايٓكد١ٜ ايعامل١ٝ: 

رماظـظتومماظـؼتديماظعتوٌلممممبنغفقتومصقجهماظعوملم،مظممبداؼيماظلؾعقـقوتمم

 Brettonؿتتتقنموودزمؼاٌعتتترو مظمماألودتتتوطماٌوظقتتتيمبـظتتتومم"برم%

Woodsبلؾىمتقضتػمضوبؾقتيمهقؼتؾماظتدوالرمإشممذػتىمطـؿقفتيممممممم$م"م

ورلمظمماظقالؼتوتماٌؿقتدةمممقتمحؿظؾؿكق معـمختروجمطتؾماظتذػىماإلممم
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خوحتتيمظممزتتؾمإدتتؿؿرارماظعفتتزمظممعقتتزانماٌتتدصقسوتممممموماألعرؼؽقتتي

ماألعرؼؽل.

ضدمأثرمػذامسؾكماآلظقيماظـؼدؼيمظمماظعوملمصؿؿمتعقؼؿمععظتؿماظعؿتالتمممومم

إظتتلمتؼتتقؼضمدستتوئؿماظـظتتومماظـؼتتديمممممأدىماظرئقلتتقيمظممأوروبتتومممتتوممم

أضطربًموماظدوظلمظمماظقضًماظذيمأذؿدتماٌضوربوتمسؾكماظذػى

ماٌعوعالتماظـؼدؼيماظدوظقي.

وظقتتيمطتونمأػتؿمأثتترمدتؾيبمشلتتذهماألزعتيمأنمصؼتتدتماٌـظقعتيماظرأزلمممممومم

ماظعوٌقتتيمدسوعتتيمأدودتتقيمعتتـمدسوئؿفتتوموػتتلم"مثؾتتوتمأدتتعورماظصتتر م"ممم

إدتتؿؼرارماٌتتدصقسوتماظدوظقتتيم"مممتتومأديمإظتتلمإضتتطرابماظعالضتتوتممممممو

اظـؼدؼيموزؼودةماظعفزموتػوضؿمعشؽؾيماظتدؼقنماًورجقتيمظؾتدولماظـوعقتيممممم

مسؾلموجفماًصقص.

  م:ظاٖس٠ ايتدٌٜٚإْتػاز

ضتيماٌؿعتددةماىـلتقوتمواظتيتمممممواٌؼصقدمبفومزفتقرماظشترطوتماظعؿالمممم

أحتتدمأدتتؾوبماألزعتتيمممرشؿموجتتقدمإرموبقتتوتمطتتـرلةمشلتتوم،طتتونمإغؿشتتورػو

اظشتتترطوتماٌؿعتتتددةمػتتتذهموممقتتتضؼيمظمماظلتتتؾعقـقوتمبلتتتؾىماالضؿصتتتود

ؼيماالضؿصتتوداىـلتتقوتمبوظؿقشتتؾمظممصمقتتعمأوجتتفمغشتتوطماٌـظقعتتيمممممم

$موملمقتيماظؿؼـوماظؿلتقؼؼقيموماظؿؿقؼؾقتيموماًدعوتقتيموماإلغؿوجقي%اجملوالتم

ضوعًمػتذهممؼؼؿصرماظؿقشؾمسؾلماجملوالتماظيتممتورسماظعؿؾمصقفومبؾم

ماظؿلتقؼؼلمجغراصقتوًممومبؿقزؼتعمغشتورفوماإلغؿتوجلمممأؼضتًومماظشرطوتماظؽدلىم
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ستتدلمخمؿؾتتػمعـتتورؼماٌـظقعتتيماظرأزلوظقتتيمعلتتؿػقدةمظممذظتتؽممبزاؼتتومم

م.اظؼتتربمعتتـمعقاضتتعماظؿلتتقؼؼوماألجتتقرماحملؾقتتيموتتتقاصرمعتتقاردماظطوضتتي

لمأحتتؾامشلتتذهماظشتترطوتمدورمطتتؾرلمعؿزاؼتتدمظممإدارةماظـشتتوطممممموبوظؿتتوظ

م.يماظعوٌلاالضؿصود

بتنيممؿعوزؿمغشوطمػذاماظشرطوتمتعؿؼًمدرجيمتؼلقؿماظعؿتؾممظغؿقفيمومم

اظؾؾتتدانمومعؿؽتتوصهمبتتنيماظؾؾتتدانماظصتتـوسقيمبؾتتدانماظعتتوملمتؼلتتقؿًومشتترلمم

مدرجتتتيماظؿشتتتوبؽبؾمإنمزتتتوػرةماظؿتتتدوؼؾمأدتمإظتتتلمزؼتتتودةمم،اظـوعقتتتي

ؼيموبوظؿتتوظلمدتتوػؿماالضؿصتتودمبتتنيمخمؿؾتتػمأجتتزاءماٌـظقعتتيماظذلابتتطو

ظممبؾتدمعتومممؼيمسـتدموضقسفتوممماالضؿصتودماٌوظقيموغؿشورمتلثرلماألزعوتمسؾلمإ

م.اٌوظلوماظؿفوريبلؾىمػذاماظذلابطمسؾكمطؾمبوضلمبؾدانماٌـظقعيم

 م:(ايتبادٍ ايالَتهافئ ) ات اإلضتغالٍ ايتذازٟتعُٝل عالق

اٌفؿيماظتيتمماألدودقيموعـماظعقاعؾمبوظػعؾمماظعالضيظؼدمطوغًمػذهممممم

ظممميماظرأزلتتتوظلماظعتتتوٌلاالضؿصتتتودغػفتتتورمأزعتتتيماظـظتتتوممنسفؾتتتًمب

بتنيمماظؿؾتودلماظالعؿؽتوصهمممومسالضتوتماالدتؿغاللممأدتمؾؼتدممص،ماظلؾعقـقوت

تلوعماظػروهمبنيماظدولماظصـوسقيمواظدولماظدولماظغـقيمواظػؼرلةمإظلمإ

تتتزدادمشتتينمواظتتدولماظػؼتترلةممحقتتٌمأحتتؾقًماظتتدولماظغـقتتيمم،ماظـوعقتتي

يماظتذيمماالضؿصتودماظـزؼتػماٌلتؿؿرمظؾػتوئضمممملؾىمذظؽمب،موتزدادمصؼرًا

تػؾتامجفتقدمػتذهماظؾؾتدانمظممممممملمطونمؼؿقؼتؼمظمماظؾؾتدانماظـوعقتي.موممم

بتؾمبؼقتًمػتذهمممم،بفومرصعمعلؿقىماٌعقشتيمومهؼقؼمتطؾعوتفومظمماظؿـؿقي
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ؼيماالضؿصتودمواظؿفورؼتيممايؾؼيماظضعقػيمظمماٌـظقعيماظدولمتؾعىمدورم

وملمممثراتمواحملوصؾماظدوظقتيمعشورطؿفومظمماٌومرشؿموجقدػواظعوٌقيم

عتتعمػتتذهمؿؾتتودلماظزؾتتًمذتتروطمبتتؾم،ؼؿقضتتػماظـزؼتتػمسـتتدمحتتدمععني

،مرداتفتتوارتػتتوعمأدتتعورموإتتتدػقرمأدتتعورمحتتودراتفومواظتتدولمتؿفتتفمدمتتقم

تضتوءلمموطـؿقفتيمظتذظؽممممؼزدادماظعفزمظممعتقازؼـمعتدصقسوتفومموبوظؿوظلم

%مرشتتؿمثؾوتتتفمأومزؼودتتتفمعتتـممـلتتيبمظصتتودراتمػتتذهماظؾؾتتداناظـصتتقىماظ

م.عـمجمؿؾماظصودراتماظعوٌقيحقٌماظؽؿقوت$م

 م:ضعاز املٓففة١ يًبرتٍٚ َٚٓتذاتْ٘تٗا٤ عصس األإ

ـمظؼتتدمممم معتتومؼلتتؿكمبلزعتتيماظطوضتتيمممواظـؿوغقـتتوتموتمقزفتترتمظمماظلتتؾعق

رتػتتوعمنأدتمبواظتتيتموؾتتًمػتتذهماألزعتتيمظممضتتراراتمعـظؿتتيمأوبتتؽممو

دوالرمظؾدلعقتؾممم35إشممم1973دوالرمظؾدلعقتؾمدتـيمممم7اظؾذلولمعتـمممأدعور

م.1980دـيم

أنمحتتدثمألولمعتترةمتصتتققامألدتتعورماظؿؾتتودلمممممذظتتؽغؿقفتتيمطتتونموم

متمو،اظتدوظلمظمماظعالضتيماظتيتمتتتربطماظتدولماظصتـوسقيمبوظتدولماظـوعقتتيمممممم

ظتؾالدماألوشممإشمممهقؼؾمجزءمػوممعـماظدخؾماظؼتقعلماظعتوٌلمعتـماممم

ماظصتراعماظعـقتػماظتذيمدارمبتنيمبؾتدانمأوبتؽممممممظؼدمأدػرمم،اظؾالدماظـوغقي

اظؾؾدانماٌلؿقردةمظؾـػطمظمماظـؿوغقـوتمبلؾىماألػؿقيماظتيتمأحتؾامممو

اظتدولممنتوحممستـمممإسودةماإلغؿوجوماإلغؿوجوتمظممسؿؾقاظؾذلولمزمؿؾفوم

ظمماظلقطرةمسؾتكماظلتقهمممم-ماظؽدلىأيماظدولماظصـوسقيمم–اٌلؿقردةم
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عتـمدتقهمؼتؿقؽؿمصقتفماظؾتوئعقنمإشممدتتقهمممممممفهقؼؾتمومؾذلولاظعوٌقتيمظؾتمم

ػؽذامادؿطوسًمػذهماظدولمتدوؼرمسوئتداتممومـؼهًمدقطرةماٌشذل

ظمماظـصػماظـوغلمعتـممؾذلولمأدعورماظحؼؼًمموعـمثؿظصويفومؾذلولماظ

مًومملمزمدثمعـمضؾؾ.ضقودقػؾقرًوماظـؿوغقـوتم

 ٚي١ٝات ايتجاز٠ ايداجتاٖٚ ٟ ع٢ً ايُٓٛاالقتصادْعهاضات أش١َ ايٓظاّ إ

دختتؾماظـظتتوممم،مبلتتؾىمػتتذهماظعقاعتتؾماظتتيتمتـووظـوػتتومصقؿتتومتؼتتدممممممممم

ملمهتدثمعتـمممصرؼدةمعـمغقسفتوممجدؼدةمظممأزعيميماظعوٌلماالضؿصود

ؼيماظتتيتمسصتتػًمبتتدولماالضؿصتتودضؾتتؾمظممأيمعتتـماألزعتتوتماٌوظقتتيمأوم

حقٌمأنمػتذهماألزعتيماىدؼتدةموؿعتًمصقفتومممممم،اظعوملمسؾكمعترمتورسمتفمم

أنماظؽتتتـرلمعتتتـمممحؿتتتك،اظؽؾرلماظؿضتتتكؿوماظعظتتتقؿخصتتتوئصماظؽلتتتودمم

دتتتتؿمأزعتتتتيم"ماظؿضتتتتكؿممؼنيمواحملؾؾتتتتنيمأرؾؼتتتتقامسؾقفتتتتومأماالضؿصتتتتود

ورسممتتماظـظومماظرأزلوظلمتمدولمخذػذهماألزعيمأمبلؾىو"ظرطقديا

ضغقرًومومموردتوتمإضؿصتودؼيمسؾتلمدولماظعتوملماظـوظتٌمممتومأديمإظتلمممممممم

اظتيتممواآلثورماظلتؾؾقيمسؾتكموتورةمػتذهماظتؾالدمعتـماظصتودراتممممممممميضوسػع

م:ووؾًمػذهماٌشؽؾيمسؾلمحمقرؼـ،ماألوظقيأشؾؾفومعـماٌقادم

معشؽؾيماظقحقلمإشممأدقاهماظدولماٌؿؼدعي. .1

مدؿؼرارماظلعريمأومعشؽؾيمععدلماظؿؾودل.عشؽؾيمسدمماإل .2

هلتنيممتلتعلمجوػتدةمإظتلمممماظدولماظـوعقيمذيمطوغًمصػلماظقضًماظمم

ماألوضتتوعموبوظؿتتوظلمرصتتعمعلتتؿقيماٌعقشتتيموهلتتنييماالضؿصتتودأدائفتتوم
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رشؿماٌشوطؾماظيتمطوغًمتؿعترضممظؾؿقارـنيماالجؿؿوسقيمومؼياالضؿصود

ضتدممماظؽتدلىمحؽقعوتماظدولماظصـوسقيمطوغًم،شلوموورةماٌقادماألوظقي

اظؽؾتتلمماالضؿصتتودغؽؿوذتتقيمسؾتتكمعلتتؿقىمإظممتطؾقتتؼمدقودتتوتمبتتدأتم

تؾؽماظلقودتوتماظتيتمتضتؿـًمهؿقتؾماظتدولمممممم،ظؾلقطرةمسؾكماظؿضكؿ

إدختولممبؾمإنم،ؽؾػتيماظلتقطرةمسؾتكماظؿضتكؿممممطتؾرلمعتـمتمماظػؼرلةمىتزءمم

ترتىمسؾقفماظؽتـرلمعتـماآلثتورماظتيتممممماظشؿولمدولمقؽؾقيمظمماشلؿغرلاتماظ

صؼتدمطتونممم،عتـماظـوحقتيماظػعؾقيممهؿؾتفومماىـتقبممدولموتؼمطونمسؾتلمستمم

اظتيتممتمإضذلاضتفومممأطـرمعـماٌؾوظغموسؾكماظدولماظـوعقيمأنمتدصعمأطـرم

فتتومأنمتـتتؿؼصمعؾتتوظغمطتتؾرلةمعتتـمػتتذهمممممسؾقًدعتتيمدؼقغفتتومومطؿؼوبتتؾم

م!!محودراتفواٌدؼقغقوتمعـمضقؿيماٌدصقسوتمسـم

محؿتتكاظلتتؾعقـقوتمواظتتدوظلمظمميماالضؿصتتودػؽتتذامأحتتقىماظـظتتوممومم

عوظقتتيمسـقتتػمأدىمإشمموضتتقعمأزعتتيمومعػتتوجهنغفقتتورماظـؿوغقـتتوتمببداؼتتيم

حؿتتكمزلتتلمسؼتتدمعتتـمضؾتتؾمملمؼلتتؾؼمشلتتومعـقتتؾمووورؼتتيمبتتؾموتـؿقؼتتيم

م.تمبوظعؼدماظضوئعمظؾؿـؿقياظـؿوغقـو

ؼيمواظؿفورؼيماظعوٌقيمطوغًممبـوبيماالضؿصودطؾمػذهماألزعوتماٌوظقيمو

إرػوحتتوتمحؼقؼقتتيمتؾشتترممبؼتتدممغظتتوممستتوٌلمجدؼتتدمؼعتتو معتتـمآثتتورمممم

وؼدسؿماظؿقجتتفمدمتتقماظعؿتتؾمم،ودتتؾؾقوتماظعؿتتؾماظػتترديمظإلضؿصتتودؼوتمم

قموػتتذامػتتم،اىؿتتوسلمبتتنيمطوصتتيماظتتدولمدونمتػرضتتيمبتتنيمشتتينموصؼرلممم



37 

اشلد مبؾماألدوسمظممعومأوفًمدمقهمعـظؿتيماظؿفتورةماظعوٌقتيمعتـممممم

مم.دسقةمظؾدءماظعؿؾموتػعقؾمعؾودرةم"تلفقؾماظؿفورةماظعوٌقيم"

 

م

م

م

م

م

م

م



38 

مم0112 )أش١َ ايسٖٔ ايعكازٟ(األش١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ م:األخري االْٗٝاز

مممم مسوم ماظعومل مؼرحؾمسـ مأن معزسف،2008ضؾؾ مجدؼدًا مطوبقدًو ًومرأؼـو

م.أزلفم"ماألزعيماظـؼدؼيماظعوٌقيم"

مم مظؼد مبدأت مػذه ماظعوٌقي ماٌوظقي ماألزعي بلؾىماىدؼدة

مبلعرؼؽوم ماظعؼوري ماظرػـ مذرطوت مإغؿشور مجراء معـ مأغدظعً ذرارة

معؾقوراتماٌؾقوراتمعـماظدوالراتمعـمغوحقي مأسؿوشلو محفؿ ،مووووز

مذؾؽيم مظم ماظقػؿقي ماإلدؿـؿورات مػذه مدخقل مأخري مغوحقي وعـ

اظعوٌلمؼصعىمبؾمؼلؿققؾمصصؾفومسـفمماالضؿصودسـؼقدؼيمداخؾمغلقٍم

م مسـ مماالضؿصودووـقىمأثورػو ماظيتمالممحؿكاظعوٌل مظؾدول بوظـلؾي

وميؽـماظؼقلمأغفمعـذمبدءم،متورسمػذاماظـشوطمعـماإلدؿـؿورماظعؼوري

اظققممملمؼشعرماٌقارـماظؾلقطمذوماٌعوعالتماٌؿقاضعيممحؿكاألزعيمو

ظـوعقيموملمؼؿعرضمأليمآثورمأومغؿوئٍمميؽـمأنمؼربطمبقـفومظمماظدولما

بؾمدورتماألعقرمظديماٌقارـماظؾلقطم،معيشؽقوبنيمتؾؽماألزعيماٌ

وسؾلماظعؽسمندمأنماألعرمضدمأخؿؾػم،مدونمتغقرلمعؾؿقسمأومعؾققز

حقٌمسوغلمطؾمعـفؿمعـم،ممتوعومععمأحقوبماظعؿؾمورجولماألسؿول

مظدؼف ماظذي مبوظؼدر ماألزعي ماظؿفورةممػذه معع موتعوعالت مععوعالت عـ

م:وتزاؼدتمحدةماآلثورماظلؾؾقيمظديمػمالءمسؾلمضدر،مواٌول

 حفؿماألعقالماٌلؿـؿرةمظمماظؿفورةمأوماٌشروسوت. 
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 $حفؿماألعقالماظيتمظديماظغرلم%معلؿقؼوتموعدؼقغقوتم. 

 م.حفؿماظؿعوعؾمععمخورجمعصر 

 م.درسيماٌعدلماظذيمتؿؿمبفمدورةمرأسماٌول

ما مػذهموميؽـ مععدالت مأرتػعً مطؾؿو مورلتفو متزداد ماشلزة مأن ظؼقل

م.وتـكػضمطؾؿومضؾًمػذهماٌعدالت،ماظعقاعؾ

ماظذؼـمؼطؿعقنمأإنمذرطوتماظرػـماظعؼوريممم ماظػؼراء دؿغؾًمحوجي

مادؿكدامم مظم متقدعفؿ مأو مدقورات مأو مدؽـقي موحدات ممتؾؽ ظم

ردػؿمبطوضوتماإلئؿؿونمظؿؿقؼؾمعشذلؼوتفؿماظيتمالمتؿقاصرمشلؿمعـمعقا

اٌوظقيماظضعقػيمصؾوسًمشلؿماٌـوزلمواظلقوراتمبوظؿؼلقطماٌرؼامبـظومم

"ماظرػـماظعؼوريم"مأيمأنمعؾؽقيماظعؼورمعرػقغيمبلدادماٌشذليمطوعؾم

ماظػقائد مإظل مبوإلضوصي مأوم،اظـؿـ مدؾعي مسـ ماظػقائد مػذه متزؼد وسودة

مظؾعؼور عوموتؿدرجمععدالتماظػوئدةمعـم،مثوغقيمأضعو ماظؼقؿيمايؼقؼقي

ضؾؾمم#م40ؼؼربماظصػرمظممبداؼيمسؼدماظرػـمظذلتػعمإظلمعومؼزؼدمسـم

وسودةمعومتؽقنمآجولمػذهماظعؼقدمرقؼؾيممتؿدمظلـقاتم،إغؿفوءماألجؾ

،موظقسمػذامعـمضؾقؾمايرصمسؾلماٌشذلؼـمأوماظؿلفقؾمسؾقفؿ،رقؼؾي

وعـمغوحقيمأخريمظضؿونم،وظؽـمظضؿونمزؼودةمعؾوظغماظػوئدةمعـمغوحقي

م.قامودـداتماظرػـمأطدلمإدؿغاللمممؽـإدؿغاللمحؽ

وملمؼؼؿصرماألعرمسؾلماظؾقعمظؾعؼورمبوظؿؼلقطماٌترؼاموبػوئتدةمعؿدرجتيمممممم

وظؽتـماىتزءماشلتوممعتـماظعؿؾقتيمؼؿؿـتؾمظممضقتوممممممممم،ععمعرورماظقضًمصؼط
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ػذهماظشترطوتمبطترحمحتؽقاماظترػـمػتذهمظؾؿعوعتؾمظمماألدتقاهمظممممممممم

ممؽـتيمممادتؿػودةمأطتدلمموظؿقؼقتؼمممؽؾمدـداتموأوراهمعوظقيمتدرمدختالًمذ

وهصتؾممسؾقفتوممؿتلعنيمموظعـمػذهماألوراهماٌوظقيمتؼقممػذهماظشترطوتمبم

ـممم تؼؾؾمذتترطوتمُو،عؼوبتتؾمذظتتؽمسؾتتلمردتتقمموعصتتروصوتمعتتـماٌشتتذلؼ

اظؿلعنيمسؾلمػذاماظـشتوطماظتذيمؼتدرمدختاًلمطتؾرلًاموتؿقدتعمظممتتلعنيمممممممم

ػذهماظلـداتماٌضؿقغيممتوعًومبعؼوراتمشلوموجقدمصعؾلموتصدرمحؽقام

م.لعنيمسـفوت

ماظؾقرحيإنم ماظـقعممتألمأرجوء واظؿعوعؾمماألدفؿمواظلـداتمعـمػذا

م.صقفومميـؾمغلؾيمسوظقيمعـماظؿعوعؾمسؾلماألدفؿمواظلـدات

مومم مضد ماظطوعي مشلذهمماظؽدلىبدأت ماٌشذلؼـ معـ مسدد مأعؿـع سـدعو

،مسـمددادماألضلوطماٌلؿقؼيمسؾقفؿاظعؼوراتمبـظومماظرػـماظعؼوريم

ما مػذا مأدي مطوغًمصؼد ماظذي ماٌـؿظؿ ماظدخؾ متقضػ مإظل إلعؿـوع

صلعؿـعًمػذهماظشرطوتم،هصؾمسؾقفمػذهماظلـداتمواألوراهماٌوظقي

سـمتقرؼدماٌؾوظغماٌلؿقؼيمظؾؾـقامواظشرطوتماٌوظقيماظيتمشلومغصقىم

ماٌـؿظؿ ماظدخؾ مواظؾـقام،ظممػذا ماظشرطوت مػذه متعرضً وبوظؿوظل

مبصقرة متلقؼؿفو مإظل مأضطرت معمطدة محلوبوتممًلوئر معـ درؼعي

صلديمػذامإظلمإغفقورماظـؼيمظمماظؼدرةماٌوظقيمظديمػذهم،اظعؿالءمظدؼفو

مبنظؿزاعوتفو ماظقصوء مسؾل مواظؾـقا مآتقنم،اظشرطوت مظم ماظؾـقا صلؼطً

مسـم،اإلصالس مطوعؾي متعقؼضوت ماظيتمدددت ماظؿلعني مذرطوت وتؾعؿفو
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مسؾقفو ماٌمعـ مس،اظلـدات مايؼقؼقي ماٌوظقي ماٌمدلوت ـموأعؿـعً

ماظشرطوتم مػذه مظدي مأخري معرة ماٌوظقي اإلضراضموتؼؾصًماٌقارد

م ماإلصالسمحؿكواظؾـقا محد مبعضفو مبؾغ موضعًماظقاضعي، حقٌممتم،ػـو

اإلسالنمسـماألزعيمبصقرةمصعؾقيممتـؾًمظممضقوعمحؼقهماٌقدسنيم

وتؽؾدتماٌمدلوتماٌؼرضيمشلذهم،ظديماظؾـقاماظيتمأذفرتمإصالدفو

طؾرلةمبلؾىمإصالسمػذهماظؾـقامصؼؾصًمماظؾـقاماظيتمأصؾلًمخلوئر

م.اظشراءمأوماإلضراضمودودماظؽلودمسؾلموأذمػضًمضدراتفو،معـمغشورفو

مظم:مصلحؾماٌشؽؾيمطون

 تػتتقهممممؿؾؽتتوتصؼتتراءماجملؿؿتتعماظتتذؼـمرشؾتتقامظممإضؿـتتوءممممم

مم.ضدراتفؿماٌوظقي

 ذرطوتماظرػـماظعؼوريماظتيتمأدتؿغؾًمحوجتيمػتمالءماظػؼتراءمممممم

مم.ؿموجرتفؿمإظلمأتقنماظػقائدإظلماظؿؿؾؽموأشرتمبف

 اظشرطوتماٌوظقيماظيتمحقظًمحؽقاماظرػـمإظلمأوراهمعوظقتيمم

ودـداتمؼؿؿماإلضراضمبضؿوغفومعراتموعراتمألطـرمعتـمجفتيممم

بؾتتغمستتددمعتتراتماإلضتتراضمظؾلتتـدماظقاحتتدمعتتـمػتتذهمممممحؿتتك

معرةمعـمضقؿيماظعؼورماٌرػقنم!!!م30اظلـداتمأطـرمعـم

 صضتتؿـًمضتتدرةمبعتتضممميذتترطوتماظؿتتلعنيماظتتيتمدخؾتتًماظؾعؾتتم

اظلـداتمسؾتلماظقصتوءممبقجتىمبتقاظصمتتلعنيمحصتؾًمعتـمممممممم

وراءػومسؾلمأضلوطمبدونمسـوءمظمماظؾداؼيموأغؿفًمإظلمدصعم
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تعقؼضتتوتمطوعؾتتيمألحتتقوبماظؾتتقاظصمبعتتدعومأغفتتورتماظؾقتتقتمم

م.اظيتمسؾلماظرعول

 ماظـقعم مسؾلمػذا ماظعوملماظذؼـمأضؾؾقا اٌلؿـؿرؼـمظممأدموء

مم.صقائدػومصؼراءماظـوسعـماظلـداتماظيتمؼدصعم

لصؾلتتًمص...ػؼتتدتماظلتتـداتمضقؿؿفتتومص....تقضتتػماظػؼتتراءمستتـماظتتدصعمممم

قصؾمأحقوبماظلـداتماظذؼـمص..اظؾـقاماظيتمأحدرتمػذهماظلـدات

لصؾلتتًمذتترطوتم.ص.طتتوعاًلمؼضـتتقامسؾتتلمدتتـداتفؿمسؾتتلمضقؿتتيماظؿعتتقممأٍع

لضتطرتماظؾـتقاماإلدتؿـؿورؼيمإظتلمممممص..اظتؿلعنيماظتيتمدصعتًماظؿعقؼضتوتممم

..م.قصماإلضتتراضمظؿكػقتتػماٌكتتوررماظتتيتمتلتتقدماظؼطتتوعماٌتتوظلممممتؼؾتت

ؿتتلثرتماظشتترطوتمواٌصتتوغعمعتتـمتقضتتػمسؿؾقتتوتماإلضتتراضمبتتوظؾـقاممممممص

مظيماظتتتتيتمهؿوجفتتتتومإلمتتتتتوممسؿؾقوتفتتتتوممموسوغتتتتًمعتتتتـمغؼتتتتصماظلتتتتققممم

لضطرتماظشرطوتمواٌصوغعمإظلمتؼؾقصمأسدادماظعؿوظيمظدؼفوم.ص.اظققعقي

م.ٌقاجفيمعشؽؾيمغؼصماظلققظي

ـتتقامٍعمأحتتقوبماظلتتـداتماظتتذؼـمملمؼزميمعتتـماجملؿؿتتعم%ػؼتتدتمذتترص

ـممسؾتتتتتلمدتتتتتـداتفؿ ماظشتتتتترطوتمواظعؿتتتتتولماظتتتتتذؼـممتمرتتتتتردػؿمعتتتتت

أذمػضتتًمععتتدالتم.و.$دخقشلومصلذمػضتتًمضتتدرتفوماظشتترائقيمواٌصتتوغع

لذمػضتًمم.ص.اظلقوحيماظداخؾقتيمواًورجقتيمظمماجملؿؿعتوتماٌؿؼدعتيمممم

عتيمصؿؼؾصتًممماظداخؾقيمظؾؿفؿؿعتوتماٌؿؼدممحرطيماظؿفورةمظمماألدقاه

حوجؿفومعـماٌتقادماًتوممواظـصتػمعصتـعيماظتيتمتشتذلؼفومعتـماظتدولممممممممم
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صكػضًمأدعورماٌتقادماألوظقتيممم،ؼؾًمحودراتماظدولماظـوعقي..ص.اظـوعقي

دختؾممبوظؿتوظلممنذمػضماظتدخؾماظؼتقعلموممصتم..بفومٌقاجفيمػذاماًػض

إذمػتتتتوضماظتتتتدخؾممظممػتتتتذهماظتتتتدولماظػؼتتتترلةمبلتتتتىمممماٌتتتتقارـم

ؿدخؾمخوحيمظمماظدولماٌؿؼدعيمبوظرطزؼيماظؾـقاماٌ..صؼوعًماظؼقعل

اظذيمأغفورمعتـمورتلةمممماالضؿصودوضخمطؿقوتمػوئؾيمعـماظـؼقدمإلغعوشم

اظتتدؼقنماظتتيتمؼتتؿؿمإدتتؿـؿورػومظممزؼتتودةماظتتدؼقنماظتتيتمتلتتؿـؿرمظؿـؿقتتيمم

ؾؿقارـمظمماظدولماظػؼرلةمصتلعؿـعمماظشرائقيمظؼدرةماظتؼؾصًمو،ماظدؼقن

لذمػضتًمايوجتيمإظتلماظلتؾعمممممصمسـماظشراءمودودماظؽلودمظمماألدتقاهم

اٌلؿقردةمبلؾىماظؽلودمصلذمػضمععدلمإدؿرلادماظؾضوئعمعـماظتدولمم

لذمػضتتتًمحتتتودراتماظتتتدولماٌؿؼدعتتتيمصؼؾصتتتًمإغؿوجفتتتومصماٌؿؼدعتتتي

م..وػؽذام..وخػضًماظعؿوظيممبصوغعفو

أٌوغقتوممأنممحؿك،إنمػذهماألزعيمأظؼًمبظاللمطؽقؾيمسؾتلماظعتوملمطؾتفمممم

قرؼتتولمأدتتؿقًمرابتتعمبـتتؽمظممأٌوغقتتو،موضتعًمخطتتيمإلغؼتتوذمبـتتؽمػوؼؾم

وترصتعمغلتؾيماظضتؿونمايؽتقعلممممم،مواظـؿلومتؼقممبؿلعقؿمأحدماظؾـتقامبفتومم

م4.37ظؾقدائعمظممبتوضلماظؾـتقامبقـؿتومضوعتًمحؽقعتيماظتدامنرامبضتخمممممممم

عؾقتتورمؼتتقرومٌلتتوسدةماٌمدلتتوتماٌوظقتتيماٌؿعـتترةمأعتتومظمماظقالؼتتوتمممممم

رذقدمإغػوضفمسؾلماظلؾعماٌؿقدةماألعرؼؽقيمصؼدمبدأماٌقارـماظعوديمت

اإلدؿفالطقيموػقمعومدقمديمإظلمتػوضؿماظقضعموإدؿػقولماآلثورماظلؾؾقيم

وبؾغًمعؾقعتتوتماظلتتقوراتمظممأعرؼؽتتومأدغتتلمممم،ظألزعتتيماٌوظقتتيماظعوٌقتتيمم
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وظقسمػذامصؼطمبؾمأنماألعترمبؾتغمإظتلمممم،علؿقيمشلومعـذمسشراتماظلـني

زتتيمملمأنمحرطتتيماظلتتػرماىتتقيمظألعتترؼؽقنيمأذمػضتتًمبصتتقرةمعؾققممم

وملمتؽـمذرطوتماظطرلانمػلماٌؿضررماظقحقدمبتؾمانمم،ؼلؾؼمشلومعـقؾ

أشؾتتىماٌطتتوسؿمبؽتتؾمعلتتؿقؼوتفومسوغتتًمبشتتدةمعتتـمضؾتتيمستتددماظتتروادممممم

وحؼؼًمحرطيماظشراءمبوحملولماظؿفورؼتيمأضتؾمعلتؿقيمشلتومستـمصتذلاتممممممم

م.زعـقيممموثؾي

ماالضؿصتودموخرجماظرئقسماألعرؼؽلماظلوبؼمجتقرجمبتقشمظتقعذل مبتلنممممم

ٌتتوظلماألعرؼؽتتلمؽتتلمظممخطتترموضطوستتوتمرئقلتتقيمظمماظـظتتوممامماألعرؼ

م.عفددةمبوإلشاله

وختترجماظتترئقسماظرودتتلماظلتتوبؼمصالدميتترلمبتتقتنيمظتتقعؾـمظمماظشتتفرمممممم

اظـتتوغلمظألزعتتيمظممػفتتقممشتترلمعلتتؾقهمسؾتتلماإلدارةماألعرؼؽقتتيمأنمعتتومم

وظؽـتتفمستتدمم،مزمتدثمظتتقسمإغعتتداعًومظإلحلتتوسمبوٌلتتؽقظقيمعتتـماألصتترادم

م.قيمظديماظـظوممطؾفماظذيمؼؿؾوػلمبزسوعيماظعوملإحلوسمبوٌلؽقظ

أنمم:وتؾعتتفمظممػتتذاماشلفتتقممرئتتقسماظتتقزراءماظدلؼطتتوغلماظتتذيمضتتولممممم

اإلدتتؿفؿورمداختتؾمأعرؼؽتتومبوظـظتتومماٌتتوظلمػتتقماظتتذيمأديمإظتتلمأزعتتيمممم

م.اإلئؿؿونماٌوظلماظيتمؼعوغلمعـفوماظعومل

حقتٌممبقـؿومطوغًماٌلؿشورةماألٌوغقيمأنتقالمعرلطتؾمأطـترمعقضتقسقيممممم

حـتتًماٌلتتؽقظنيمستتـماٌشتتؽؾيمأنمؼلتتوػؿقامظممحؾتتفومبوظؼتتدرماظتتذيممم

تلتتؾؾقامصقفتتوموضتتولموزؼتترماٌوظقتتيماألٌتتوغلمأغتتفمزمؿتتؾمأعرؼؽتتومعلتتؽقظقيممم
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األزعتتيمبلتتؾىمايؿؾتتيماألنؾقدؽلتتقغقيماظتتيتمتفتتد مظؿقؼقتتؼمأربتتوحممم

م.يمظؾؿصرصقنيموطؾورمعدؼريماظشرطوتطؾرلةموعؽوصلتمػوئؾ

ورلماظػقتدراظلممحؿقتمرماظرئقسماألدؾؼمظإلوظممشلفيمذدؼدةماظؿشوؤممضر

األعرؼؽلمأغتفمؼؿقضتعمادتؿؿرارماألزعتيمظػتذلةمعتـماظقضتًمودتؼقطمستددمممممممممم

م.اظؽدلىطؾرلمعـماٌمدلوتماٌوظقيم

وأسؾـماألعنيماظعوممظألعؿماٌؿقدةمبونمطلمعقنمختقصتفماظشتدؼدمعتـمممم

أنماألزعيماٌوظقيمتفتددمععقشتيمعؾقتوراتماظؾشترمخوحتيمعتقارينماظتدولمممممممم

أنم"مصؼتترًاموأؼتتدهمرئتتقسماظؾـتتؽماظتتدوظلمروبتترتمزوظقتتؽمضتتوئاًلمممماألطـتترم

األزعيمدؿمثرمدؾؾًومسؾلماظدولماظـوعقيماظيتمتقاجفمبوظػعؾمضغقرًومسؾتلمم

عقتتزانمعتتدصقسوتفومألنماألدتتعورماٌرتػعتتيمدتتؿمديمإظتتلماظؿضتتكؿمظمممممممم

م".صقاترلماظقاردات

موأخرلًامخرجمرئقسماظقزراءماإلؼطتوظلمدتقؾػققمبرظلتؽقغلمعؿعفتدًامبتلنممممم

م.إؼطوظقومدؿعقدمإرالهمعؾودرتفومبنغشوءمحـدوهمأوروبلمظإلغؼوذ

 إْعانطات األش١َ عًٞ ايدٍٚ ايعسب١ٝ

يماظعوٌلمتؿشوبؽمآظقوتفتومماالضؿصوداظدولماظعربقيمجزءمعـماظـلقٍمممممم

وطونمشلتذهمم،دترهملؼيمعتعمآظقتوتموإضؿصتودؼوتماظعتوملمبمممماالضؿصتودماٌوظقيمو

إضؿصتتودؼوتماظتتدولماظعربقتتيمماألزعتتيماٌوظقتتيمإغعؽودتتوتمواضتتقيمسؾتتلمممم

عتـمغوحقتيموعتديمإظؿصتوهمػتذاممممممماالضؿصتودمدرجوتفوموصؼًومظؼقةمماخؿؾػً

صوظدولماظيتمظدؼفومإضؿصودم،بوظلقهماظعوٌلمعـمغوحقيمأخريماالضؿصود
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غوعلموالممتؾؽمعؼقعوتماظـراءمبوتًمظممذؾفمععزلمستـماألضترارماظتيتمممم

وميؽـم،طتؾرلمتؽؾدتفومدولمأخريمشلومحفتؿمسالضتوتمإضؿصتودؼيموعوظقتيممممم

تؼلقؿماظدولماظعربقيمبـوءمسؾلمػتذامإظتلمثتالثمجمؿقستوتمعتـمحقتٌممممممم

م:عديماظؿلثرمبوألزعي

ٟ ٚاملدددايٞ االقتصدددادايددددٍٚ ايعسبٝددد١ ذات دزجددد١ االْ تدددا    م:اجملُٛعةةة١ األٚى

  :املست ع١

ػتتذهماظتتدولمشلتتومحفتتؿمحتتودراتمميـتتؾمغلتتؾيمطتتؾرلةمعتتـماظـتتوتٍمممممممممو

وضدمأتتًمم،ظؼقعلماظرئقللاحملؾل،موؼعؿدلماظؾذلولمػقمعصدرماظدخؾما

ؼوتمعتـمأطـترمعتـمممماالضؿصتودماألزعيماٌوظقيماظعوٌقتيمبكثورػتومسؾتلمػتذهممممم

دوالرامم150صؿـمغوحقتيمأذمػضتًمأدتعورماظتؾذلولمعتـمحتقاظلممممممممجوغى

دوالرمظؾدلعقتؾمظممذتفرمممم77إشممحتقاظلممم2008ظؾدلعقؾمظممذفرمؼقظقتقمم

أنمموممومالمذؽمصقفم#50أيمأنماإلذمػوضمحدثمبـلؾيمم2008غقصؿدلم

ػتتذاماإلذمػتتوضماظؽتتؾرلمدتتقـؿٍمسـتتفمإذمػتتوضماظتتدخؾماظؼتتقعلمشلتتذهمممم

اظـشتتوطمم#موعتتومشلتتذامعتتـمتتتداسقوتمدتتؾؾقيمسؾتتل50ؼوتمبـلتتؾيماالضؿصتتود

بتؾمميؿتدماألثترمإظتلماظؿتلثرلمسؾتلممممممم،اظؿفوريمواظصـوسلمظممػذهماظدول

طـؿقفتيمشلتذهممميمواظذيمدتقـكػضمبـلتؾيمطتؾرلةمممماالضؿصودععدلماظـؿقم

م!!األزعيماظطوحـيم

بؾمدتتتقؿؿدماٌتتتديماظتتتذيمتؿتتتلثرمبتتتفممم،مؼؼؿصتتترماألعتتترمسؾتتتلمػتتتذامموال

إضؿصودؼوتمػذهماظدولمإظلمغؿوئٍماإلدتؿـؿورماٌتوظلماًتورجلمشلتذهممممم
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حقٌمسودًةمعومتؼقممػذهماظدولمبندؿـؿورمجزءمطؾرلمعـمسقائتدمم،ماظدول

اظتتؾذلولمظمماظؾقرحتتوتمواظؾـتتقاماألجـؾقتتيموظتتدولماًؾتتقٍمحتتـودؼؼممممم

ؾتتلموجتتفماًصتتقصمظمماظقالؼتتوتممممثتترواتمدتتقودؼيمظمماًتتورجموسممو

وعـماظطؾقعتتتلمأنمتؽتتتقنمبعتتتضمػتتتذهم،اٌؿقتتتدةماألعرؼؽقتتتيموأوروبتتتو

م.اظصـودؼؼمشلومإدؿـؿوراتمطؾرلةمظمماٌمدلوتماٌوظقيماٌؿعـرة

،مترؼؾققنمدوالرم2.4إنمحفؿماإلدؿـؿوراتماظعربقيمظمماًورجمؼؿفووزم

قتتيمسؾتتلموؼؿقضتتػمعتتديمتتتلثرمػتتذهماإلدتتؿـؿوراتمبوألزعتتيماٌوظقتتيماظعوٌ

مم.درجيماٌكوررمظمماٌمدلوتماظيتمؼؿؿماإلدؿـؿورمصقفو

مممممممممممممممممممايدٍٚ ايعسب١ٝ ذات دزج١ االْ تا  املتٛضط١مم:اجملُٛع١ ايجا١ْٝ

عـماظطؾقعلمأنمتؽقنمدرجتيمتتلثرمػتذهماظتدولمأضتؾمممتومحتدثمممممممموممممم

صفتتتذهماظتتتدولمالمتعؿؿتتتدمسؾتتتلماظصتتتودراتم،ظتتتدولماجملؿقستتتيماألوظل

بـلؾيمطؾرلةمومتـؾماظلتؾعماألختريمواٌتقادماألوظقتيماألختريممممممماظؾذلوظقي

ورشؿمإذمػتوضماألدتعورممم،اظطؾقعقيمواظزراسقتيمغلتؾيمطتؾرلةمعتـمحتودراتفوممممم

م50إالمأنماإلذمػوضماظلعريمشلومملمؼؾؾغمغلتؾيمالم،اظعوٌقيمبصقرةمسوعي

ملممبؾمإنمػتذاماإلذمػتوضمظمماألدتعورممم،#مطؿومحتدثمظؾتدولماظؾذلوظقتيممم

وتؿؿـؾماٌشتتؽؾيماألدودتتقيمشلتتذهممم،شلتتذهماظصتتودراتمم#م7أومم5ؼؿفتتووزم

أيمإذمػتتوضماظؽؿقتتوتم،اظتتدولمظممإذمػتتوضماظطؾتتىمسؾتتلمحتتودراتفوم

واظـؿقفيمإذمػوضماظدخؾماظؼتقعلموظؽتـمبـلتؾيمأضتؾمبؽتـرلمممممم،ماٌصدرة

م.ممومحدثمظدولماجملؿقسيماألوظل
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مإدؿـؿوراتمطؾرلةمظمماًورجم مندمأنمػذهماظدولمظقسمظدؼفو أؼضًو

مأيموبوظؿوظلمملمخت،ؿقسيماألوظلعـؾمدولماجمل راءمأعقالمعـمٍجلر

م ممل مألغفو ماًورجقي ماٌوظقي ماٌمدلوت معوظقيمتإغفقور مسالضوت مشلو ؽـ

 .بفذهماٌمدلوت

 ايدٍٚ ايعسب١ٝ ذات دزج١ االْ تا  املٓخ ض١مم:اجملُٛع١ ايجايج١

وظقسمشلومإدؿـؿوراتمظمم،وػذهماظدولمحفؿمحودراتفومعـكػضمجدًام

وظقيماٌؿعـرةموبوظؿوظلمطونماظؿلثرمبوألزعيماٌوظقيماظعوٌقيماٌمدلوتماٌ

م.حمدودًامظؾغوؼي

 

م

م

م
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م

م

م

 ايفصٌ ايجاْٞ

املٓعُات ايدٚي١ٝ اييت هلا عالق١ 

  بتٝطري ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ

 

م

م
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 :ايبٓو ايدٚيٞ :أٚاًل

سـدعومأجؿؿعمممـؾقنمستـمأربتعمممم1944متمإغشوءماظؾـؽماظدوظلمسوممممم

%برؼؿتتقنموودز$مبوظقالؼتتوتماٌؿقتتدةمظؾقتتٌمأدتتسمممموأربعتتنيمدوظتتيمظم

إرمودمضقاستدمجدؼتدةمممومغظومماظـؼدماظعوٌلمبعدمايربماظعوٌقيماظـوغقي

أدػرتمتؾؽماالجؿؿوسوتمستـمتقضقتعمممو،يمبنيماظدولاالضؿصودظؾؿعوونم

ماظتتؿعؿرلومتػوضقتتيمبرؼؿتتقنموودزمعؿضتتؿـيمإغشتتوءماظؾـتتؽماظتتدوظلمظإلغشتتوءمإ

م.حـدوهماظـؼدماظدوظلو

وتؼتتررمأنمؼؽتتقنمعؼتترهممم1946ظؾـتتؽماظتتدوظلمأسؿوظتتفمظممستتومممممبتتدأماو

وػتتقمظتتقسمبـؽتتًومبتتوٌعينمممم،مواذتتـطـمبوظقالؼتتوتماٌؿقتتدةماألعرؼؽقتتيممم

اٌؿعتور مسؾقتتفمظؾؾـتقامظؽـتتفمعمدلتيمدوظقتتيمتؼتدمماٌلتتوسداتماٌوظقتتيممممم

بؾمإنمردوظؿفمتذلطزمظمم،صمقعمأدموءماظعومل واظػـقيمظؾؾؾدانماظـوعقيمظم
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محقٌمؼعؿؾمبرشؾيمضقؼيموطػتوءةمسوظقتيمظؿقؼقتؼممممعؽوصقيماظػؼرمظمماظعومل

وؼؿؾينماظعدؼتتدمعتتـماٌشتتروسوتماظتتيتمتلتتوسدماظشتتعقبمم،غؿتتوئٍمإرموبقتتي

تؼتدؼؿماٌتقاردممم سؾلمعلوسدةمأغػلفؿموايػوزمسؾكمبقؽؿفؿمستـمررؼتؼمم

يمشلتذهماظتدولمممقؿىتموتؾودلماٌعور موبـوءماظؼدراتموتطتقؼرماظؾـقتيماظؿمم

إلضوصيمإظلمتؽقؼـماظشتراطوتمظممماظػؼرلةماظيتمهؿوجمإظلماٌلوسدةمبو

مم.واًوص اظؼطوسنيماظعوم

متـؿقي ماظدوظل ماظؾـؽ مأػدا  مأبرز معـ ماظدولمومإن مأضوظقؿ تعؿرل

متشفقعماالدؿـؿوراتمصقفوو،غؿؼولمرؤوسماألعقالإاألسضوءمعـمخاللم

ضوصيمإشمماحملوصظيمسؾكمبوإل،هؼقؼماظـؿقماٌؿقازنمظؾؿفورةماظدوظقيو

تؼدؼؿماٌلوسداتماظػـقيمومظؾدولماألسضوءتقازنمعقازؼـماٌدصقسوتم

 .اظيتمؼؼدعفوماظؾـؽمتـػقذمبراعٍماظؼروضومإسدادجموالتمظمم

مأمم مأوضقـو مشلذهمظؼد ماظشوئع مبوٌعـك مبـؽًو مظقس ماظدوظل ماظؾـؽ ن

متؿؽقنمعـم مدوظقي معمدلي مبؾمػق مبوظشؽؾماظعوديمظؾؾـقا موال اظؽؾؿي

م معمدلؿني ممنوظإلطقوغنيمأدودقنيمأو ماظدء ممتؾؽفؿو ماألسضوء ظممول

م مسضقم186%اظؾـؽ مواظؿعؿرلدوظي مظإلغشوء ماظدوظل ماظؾـؽ موػؿو ،م$

مظؾؿـؿقي ماظدوظقي مسـم،واٌمدلي مخمؿؾػممتوعًو مبدور معـفؿو مطؾ وتؼقم

مسوملمجدؼدم مإضوعي مػق مأعوعفؿو مواحدًا مؼضعونمػدصًو األخريموظؽـفؿو

عؿـوعلموحموربيماظػؼرمواظـفقضمبوظدولمواجملؿؿعوتماظػؼرلةمظممطؾم

م.لماظعوملمدومنوممتققزدو
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اظػؼرمظمم حقٌمؼفد ماظؾـؽماظدوظلمظإلغشوءمواظؿعؿرلمإشممايدمعـم

مبوألػؾقيم ماٌؿؿؿعي ماظػؼرلة مواظؾؾدان ماظدخؾ ماٌؿقدطي اظؾؾدان

االئؿؿوغقي،ظممحنيمترطزماٌمدليماظدوظقيمظؾؿـؿقيمسؾكماظؾؾدانماألذٍدم

ماظعومل مظم مصؼرًا متـ، موطوالت ماٌمدلوت مػذه مسـ معـؾموتـؾـؼ ػقذؼي

مواٌرطزم ماالدؿـؿور مظضؿون ماظدوظقي مواظقطوظي ماظدوظقي ماظؿؿقؼؾ عمدلي

مم.اظدوظلمظؿلقؼيمعـوزسوتماالدؿـؿور

ممم ماظؾـؽ موؼؼقم مصوئدةماظدوظل مبلدعور مظؾدول معقلرة مضروض بؿؼدؼؿ

ظؿؿقؼؾماٌشروسوتماشلوعيم عـكػضيمأومبدونمصقائدمأومظممحقرمعـا

ماظؿعؾقؿ مجموالت مظم مادؿـؿورات مواإلدارةم تشؿؾ ماظصققي واظرسوؼي

مواظؼطوع ماٌوظل ماظؼطوع موتـؿقي ماألدودقي مواظؾـقي اًوص،م اظعوعي

م.واظزراسيموإدارةماظؾقؽيمواٌقاردماظطؾقعقي

أطـرمعـمسشرةمآال معقزػمظممأطـرمعـمموؼعؿؾمظمماظؾـؽماظدوظل

م.عؽؿىمظممخمؿؾػمأدموءماظعوملم100

م

م

م

م

م

م
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 :صٓدٚم ايٓكد ايدٚيٞ :ثاًْٝا

م1947بدأمعزاوظيمغشورفمظممسومموم1944لدسمػذاماظصـدوهمسوممتمممم

مو مؼعؿدل مػذا ماظصـدوه ممبـوبي ماظـظومموايورس مإدارة مسؾك اظؼوئؿ

ماظـؼديماظدوظلو،اظـؼديماظدوظل ماظؿعوون مظممتشفقع مأػداصف متذلطز

ماظدوظقيو ماظؿفورة ماظؼققدمسؾكماظعؿالتماألجـؾقيمظمم،تقلرلممنق وإظغوء

تصققاماالخؿاللمو،دؿؼرارمأدعورماظصر إهؼقؼمو،اظعؿؾقوتماظؿفورؼي

مظممعقازغيمعدصقسوتماظدولماألسضوء.

أحتدماظقطتوالتماٌؿكصصتيمٌـظؿتيممممممإنمحـدوهماظـؼدماظتدوظلمػتقممممم

وؼفتتد مبصتتقرةمم،األعتتؿماٌؿقتتدةممتمإغشتتوؤهممبقجتتىمععوػتتدةمدوظقيمم

وؼؼعمعؼترماظصتـدوهممم،اظعوٌلماالضؿصودرئقلقيمإظلمتعزؼزموضؿونمدالعيم

ظممواذتتتـطـمسوحتتتؿيماظقالؼتتتوتماٌؿقتتتدةماألعرؼؽقتتتيموؼضتتتؿممممممأؼضتتتًو

دوظيمسضقمواظتذؼـمؼشتؿؾقنمصمقتعمبؾتدانماظعتوملممممممم184اظصـدوهمسددم

وؼعؿدلمحـدوهماظـؼدماظدوظلمػقماٌمدليماٌرطزؼتيمظمماظـظتومممم،متؼرؼؾًو

صفتتتتقمم–اظـؼتتتتديماظتتتتدوظلمم

يماظتتذيماالضؿصتتوداظؽقتتونم

ؼضتتتتتعماظـظتتتتتومماظصتتتتتققامم

ظممعتقازؼـممؾؾمٌعوىيماً

ٌتتدصقسوتمواظتتذيمؼلتتؿاما
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وؼعؿتؾممموؼـظؿمبشؽؾمعؾوذرماٌعوعالتماظؿفورؼيمبنيماظؾؾدانماٌكؿؾػي

سؾلمهؼقؼماظؿقدتعماٌؿتقازنمظمماظؿفتورةماظعوٌقتيموهؼقتؼمادتؿؼرارممممممم

وؼلتتعلم،مأدتتعورماظصتتر مووـتتىماظؿكػتتقضماظؿـوصلتتلمظؼتتقؿماظعؿتتالتمممم

مهؼقؼماألػدا ماظؿوظقي:مإظلاظصـدوهم

ظمماٌقتدانماظـؼتديمبقادتطيمػقؽتيمممممتشفقعماظؿعوونماظدوظلمم .1

دائؿتتيمتفقتتلمدتتؾؾماظؿشتتوورمواظؿتتكزرمصقؿتتومؼؿعؾتتؼمبوٌشتتؽالتمممممممم

 م.اظـؼدؼيماظدوظقي

تقلرلماظؿقدعمواظـؿقماٌؿقازنمظمماظؿفتورةماظدوظقتيموبوظؿتوظلممممم .2

اإلدتتفوممظممهؼقتتؼمعلتتؿقؼوتمعرتػعتتيمعتتـماظعؿوظتتيمواظتتدخؾممم

قتتتيمايؼقؼتتتلمواحملوصظتتتيمسؾقفتتتومظممتـؿقتتتيماٌتتتقاردماإلغؿوج

نمؼؽتقنمذظتؽمعتـماألػتدا مممممأىؿقعماظؾؾدانماألسضوءمسؾلم

ممم.ؼياالضؿصوداألدودقيمظلقودؿفوم

اظعؿؾمسؾلمهؼقؼماالدتؿؼرارمظممأدتعورماظصتر مواحملوصظتيمممممم .3

سؾلمترتقؾتوتمحتر معـؿظؿتيمبتنيماظؾؾتدانماألسضتوءمووـتىمممممممم

 مم.اظؿكػقضماظؿـوصللمظممضقؿماظعؿالت

األرترا مصقؿتومممماٌلوسدةمسؾلمإضوعيمغظتوممعتدصقسوتمعؿعتددمممم .4

ؼؿعؾؼمبوٌعوعالتماىورؼيمبنيماظؾؾتدانماألسضتوءموسؾتلمإظغتوءممممم

مظـؿتتتقاظؼقتتتقدماٌػروضتتتيمسؾتتتلمسؿؾقتتتوتماظصتتتر مواٌعرضؾتتتيمم

 مم.اظؿفورةماظعوٌقي
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تتتدسقؿماظـؼتتيمظتتديماظؾؾتتدانماألسضتتوءمعؿققتتًومشلتتومادتتؿكداممممممم .5

طلمتتتتؿؿؽـمعتتتـماظعوعتتتيمعمضؿتتتًومبضتتتؿوغوتمطوصقتتتي،ممػتتتوعقارد

عقازؼـمعدصقسوتفومدونماظؾفقءمإظتلمممتصققاماالخؿالالتمظم

 م.إجراءاتمعضرةمبوظرخوءماظقرينمأوماظدوظل

اظعؿؾمسؾلمتؼصرلمعدةماالخؿاللمظممعقتزانمعتدصقسوتماظؾؾتدمممم .6

 .اظعضقمواظؿكػقػمعـمحدتف

ماظققمم ماظصـدوه مؼؿؾـوػو ماظيت ماظعوعي ماألػدا  مأن مبوظذطر واىدؼر

فومظممسومموؼعؿؾمسؾلمهؼقؼفومػلمغػسماألػدا ماظيتممتًمحقوشؿ

م.سـدمغشلةماظصـدوهم1944

م:ٚ ٜتهٕٛ اهلٝهٌ ايتٓظُٝٞ ٚاإلدازٟ يصٓدٚم ايٓكد ايدٚيٞ َٔ

 جمؾتتتسماحملتتتوصظنيمواظتتتذيمؼضتتتؿمممتتتـؾنيمظؽتتتؾماظتتتدولممم

األسضوءموػقمحوحىماظلتؾطيماظعؾقتومظممإدارةمحتـدوهماظـؼتدماظتدوظلمممممم

ورمؿؿعماجملؾسمعرةمواحدةمدتـقؼًوموتؼتقممطتؾمدوظتيمبؿعتقنيمحمتوصظممممممم

ؼؽقنموزؼرماٌوظقيمأومحموصظماظؾـؽماٌرطزيمظممػذهماظدوظتيمممسودةمعو

وسمؿصمػتتذاماجملؾتتسمم،اظعضتتقمبوإلضتتوصيمإظتتلمغوئتتىمشلتتذاماحملتتوصظممم

بوظـظرمظممضضوؼوماظلقودوتماألدودقيماٌؿعؾؼيمبوظـظتومماظـؼتديماظتدوظلمممم

مشتتؽقنعتتـمختتاللمىـتتيمعتتـماحملتتوصظنيمتلتتؿلم"ماظؾفـتتيماظدوظقتتيمظؾممم

وتلتتؿلمبوظؾفـتتيممؿؿتتعمعتترتنيمطتتؾمستتومممماظـؼدؼتتيمواٌوظقتتيم"مواظتتيتموم

ضضتوؼوماظلقودتوتممموػذهماظؾفـيمختتؿصمبتوظـظرمظمممم،ايوطؿيمبوظصـدوه
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وػتتلماظؾفـتتيماظتتيتمصتتوزمم،ماألدودتتقيماٌؿعؾؼتتيمبوظـظتتومماظـؼتتديماظتتدوظلم

ظؿؽقنماٌترةماألوظتلمممم2008سومماألدؾؼمبرئودؿفوموزؼرماٌوظقيماٌصريم

ودتيمػتذهماظؾفـتيمعرذتامعتـمممممممسوعو ماظيتمؼػقزمصقفتومبرئمنيعـذمأربعيمودؿ

اظلتتؾعماظتتيتمتـتتووبمممـؾقػتتومرئودتتيممماظؽتتدلىختتورجماظتتدولماظصتتـوسقيم

 .2008أطؿقبرممحؿكاظؾفـيمعـذمغشلتفومو

 م.اظصـدوهمػقؽيماٌقزػنيماظدوظقنيمبرئوديمعدؼرمسوم 

 غقابماٌدؼرماظعومم%مثالثيمغقابمطتؾمعتـفؿمميـتؾمعـطؼتيمعتـمممممم

 م.عـورؼماظعوملماٌكؿؾػي$

 وؼلتتؿؿدم،بؾدًام184ميـتتؾماظؾؾتتدانماألسضتتوءمجمؾتتسمتـػقتتذيمم

ػتتذاماجملؾتتسمحتتالحقوتفمعتتـمجمؾتتسماحملتتوصظنيمحتتوحىماظلتتؾطيمممم

اإلذراصقيماظعؾقومواظتذيمؼػتقضماجملؾتسماظؿـػقتذيمظمماإلخؿصوحتوتمممممم

 .اٌقطؾيمإظقفموظممتلقرلمأسؿولماظصـدوهموإدارةماظعؿؾماظققعلم

ستتتوممعتتتدؼرًاموؼرأدتتتفمعتتتدؼرمم24وؼؿؽتتتقنماجملؾتتتسماظؿـػقتتتذيمعتتتـممممم

عتتتراتمظمماألدتتتؾقعمظممم3اظصتتتـدوهمورمؿؿتتتعماجملؾتتتسماظؿـػقتتتذيمم

وميؽـمسؼدمإجؿؿوستوتمأضتوصقيمإذاممم،مجؾلوتمؼلؿغرهمبعضفومؼقعًومطوعاًل

وختصتتصم،وذظتتؽمظممعؼتترماظصتتـدوهمظممواذتتـطـماظعوحؿيمظتتزمماألعر،

عؼوستتدمعلتتؿؼؾيمظمماجملؾتتسماظؿـػقتتذيمظؾؾؾتتدانماٌلتتوػؿيماًؿلتتيممممم

وأٌوغقوموصرغلومواٌؿؾؽتيماٌؿقتدةمإظتلمممماظؽدلىموػلمأعرؼؽومواظقوبونم

األختتترونمم16مالمجوغتتتىماظصتتتنيمورودتتتقومواظلتتتعقدؼيمأعتتتوماٌتتتدؼرون
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صؿؿتتتقظلمإغؿكتتتوبفؿمجمؿقستتتوتمعتتتـماظؾؾتتتدانمتعتتتر مبودتتتؿماظتتتدوائرمممم

اجملؾتسماظؿـػقتذيممموغتودرا معتومؼؿكتذمممم،ماالغؿكوبقيمظػذلاتمعدتفومستوعنيم

ظؼتتراراتماظؼتتراراتمبوظؿصتتقؼًماظرزلتتلمحقتتٌمستتودةمعتتومؼتتؿؿمإختتتوذمامممم

إدؿـودًامإشممتقاصتؼماآلراءمبتنيمأسضتوئفمورمتريمتلؼقتدمػتذهماظؼتراراتمممممممم

م.بوألصموع

م

م

م

م

م

م
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 َٓع١ُ ادتُازى ايعامل١ٝ  :ثايجًا

م ممم مسوم مؼـوؼر معـ مواظعشرؼـ ماظلودس متمم1953ظم

ماىؿرطلمظممبروطلؾم مجمؾسماظؿعوون واظذيمتغرلم،بؾفقؽوم–إغشوء

ظؿيماىؿوراماظعوٌقيم$موظؽـمعلؿوهمبعدمذظؽمإظلماألدؿمايوظلم%معـ

مشلذهم ماظرزلل ماالدؿ مػق م" ماىؿرطل ماظؿعوون مجمؾس م" مادؿ بؼل

م.اٌـظؿي

حنيممتمإغشوءمصرؼؼمم1947وترجعمضصيمإغشوءمػذهماٌـظؿيمإظلمسومممم

ماظؼضوؼوم مودرادي مظؾقٌ مأوروبقي مدوظي مسشر مثالثي معـ معؽقن سؿؾ

ضوعًمػذهمو،1947اىؿرطقيمواظيتمغؿفًمسـمتقضقعمإتػوضقيماىوتم

مطقونمدوظلمجدؼدمؼؼقمم مإلغشوء مدوظقيمجدؼدة مإتػوضقي مبصقوشي اظؾفـي

ماظؿعوونم مجمؾس م% معلؿل مهً ماىؿرطل ماظعؿؾ مسؾل بوإلذرا 

م مأطؿقبر مظم ماإلتػوضقي مػذه مسرضمعلقدة ممت موضد م1950اىؿرطل$

م مظم مسؾقفو ماظؿقضقع ممت مم15حقٌ مػذهم،1950دؼلؿدل متػعقؾ ومت

ثؿممتمإغشوءمم1952غقصؿدلمم4اظػعؾلمظممماإلتػوضقيمودخؾًمحقزماظؿـػقذ

حقٌمسؼدتماىؾليماالصؿؿوحقيميحضقرمم1953ؼـوؼرمم26اٌـظؿيمظمم

م.دؾعيمسشرمدوظيمػلماظدولماٌمدليمظؾؿـظؿيمآغذاا

مععمممم متؿعوعؾ مدوظقي محؽقعقي معـظؿي مػل ماظعوٌقي ماىؿورا وعـظؿي

مبصقرةم موتفد  ماًوحي مواٌمدلوت ماظشرطوت موظقس ايؽقعوت
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مإظلمأدودق اظقضق مسؾكماٌشوطؾماظيتمتقاجفماإلداراتماىؿرطقيمي

موهلنيمغظؿم مأعوممسؿؾقوتمتطقؼر ظممدولماظعوملمواظيتمتؼػمسوئؼًو

مبومسمدمم،تؼـقيموتشرؼعوتماىؿوراماٌؿعؾؼيمبؿؾؽماظعؿؾقوتماىؿرطقي

اظؿفورةماظدوظقيموتشفقعماظؿعوونماظدوظلمبنيمايؽقعوتمظمماجملولم

مم.اىؿرطل

مممم موضد مسدد ماظؿؼورؼر مآلخر موصؼًو ماٌـظؿي مػذه مأسضوء مسدد م176بؾغ

مدوظي ماظعدؼدمعـماظؾغوتمظممسؿؾفو، موتعؿؿدماٌـظؿي إالمأنماظؾغؿنيم،

م.اظرزلقؿنيمظؾعؿؾمصقفومػؿوماإلنؾقزؼيمواظػرغلقي

مؼـوؼرممم م%2009%موعـذ معقؽقرؼو مطقغقق ماظلقد مؼؿقظل معلؽقظقيم$ م$ اظقوبون

م مظؾؿـظؿي مسوم م$ماظعؿؾمطلؽرترل مصرغلو م% مداغققف معقشقؾ م/ مظؾلقد خؾػًو

م.واظذيمتقظلمػذهماٌلؽقظقيمٌدةمسشرمدـقاتمعؿصؾي

مسؾلم ماىؿورا مجمؿؿع محقت متعؿدل ماظعوٌقي ماىؿورا معـظؿي إن

ماظدوظل مسؿؾفو،اٌلؿقي متـػقذمموؼذلطز مجموالت مظم مخوحي بصػي

ظؿمسؿؾقيمتصـقػمتـماالتػوضقوتماظدوظقيمواظدلوتقطقالتمواألدواتماظيت

م% مواظؾضوئع م$اظلؾع ماٌـلؼ ماظـظوم ماظؿؼققؿمإتػوضقي مسؿؾقي وطذظؽ

ظألشراضماىؿرطقيموضقاسدمهدؼدماٌـشلموطوصيماإلجراءاتماٌؿعؾؼيم

مسـمآظقوتماظرضوبيمواظؿلعنيماظيتم بؿقصقؾماإلؼراداتماىؿرطقيمصضاًل

م موآظقوت ماظدوظل ماظؿفوري ماظؿؾودل مظؿلعني مإتؾوسفو موتقلرلمؼؿؿ تلفقؾ

حؼقهماٌؾؽقيموآظقوتمضموؼيمماظؿزوؼرعؽوصقيمموأغشطي،اظدوظقيماظؿفورة

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_facilitation&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhgOyrUvGQG71TOBUyGX3hcIf1hYHw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_facilitation&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhgOyrUvGQG71TOBUyGX3hcIf1hYHw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_facilitation&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhgOyrUvGQG71TOBUyGX3hcIf1hYHw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeiting&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhhjgxr_zkBoQXxD77OWMfJmAAL3ug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_Property_Rights&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhgmN5d4-dhURlhfiR3JcCudGcY4Kw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_Property_Rights&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhgmN5d4-dhURlhfiR3JcCudGcY4Kw
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م،اظػؽرؼي مسـموػذه مؼزؼد معو مسؾل موتشر  متؿقؽؿ مواألدوات اآلظقوت

م.#معـماظؿفورةماظعوٌقي98

م

م

م

 َبين َٓع١ُ ادتُازى ايعامل١ٝ يف بسٚنطٌ

م

م

م

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_Property_Rights&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhgmN5d4-dhURlhfiR3JcCudGcY4Kw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_Property_Rights&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhgmN5d4-dhURlhfiR3JcCudGcY4Kw
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مظؿعزؼزمم ماٌؾودراتمايدؼـي معـ مسدد مذظؽمتؿؾينماٌـظؿي وظؿقؼقؼ

مظ،اظـزاػي محؼقؼل مدسؿ ماظؼدراتوتقصرل مإحالحمواٌمؾـوء مظم لوسدة

موهدؼـفو مبفومماىؿورا مععذل  مدوظقي مآظقوت متلؿكدم مبوظؿوظل وػل

 :وعؿعور مسؾقفومعـؾ

م:االت اق١ٝ ايدٚي١ٝ ايٓظاّ املٓطلم 1$

مظممم موتقضقعفو ماظؿـم1983واظيتممتماسؿؿودػو ػقذمثؿمدخؾًمحقز

م.1988ظمم

مم ماظـظوم ماظؿعرؼػوتمموػذا مظؽوصي مواظؿـلقؼ مطلدوسمظؾؿقحقد ؼلؿكدم

مو ماظدوظل ماظؿفوري ماظؿؾودل محمؾ مظؾؾضوئع مألشراضماىؿرطقي أؼضًو

مإسدادمإحصوءاتماظؿفورةماظدوظقي.م

مم محقاظل ماٌـلؼ ماظـظوم مػذا ممتمم5000وؼؿضؿـ مدؾعقي جمؿقسي

هدؼدػومبوظذلعقزماظرضؿلمبقاضعمدؿيمأرضوممظؽؾمبـدمرئقللموعرتؾيمظمم

مظؾؿصـقػم ماٌعومل مواضقي مضقاسد معع مواٌـطؼل ماظؼوغقغل اشلقؽؾ

مطـرل،اٌقحد مأخرى مألشراض متلؿكدم مبوظلقودوتممةطؿو تؿعؾؼ

ماظؿفورؼي ماٌـشل، ماًوضعي،وضقاسد ماظلؾع واظضرائىم،ظؾرضوبيموعراضؾي

ماظشقـ موتعرؼػوت ماظـؼؾ،اظداخؾقي مايصص،إحصوءات ،موضقابط

ماألدعور ماظؼقعقي،وعراضؾي مايلوبوت مواظؿقؾقالتم،ووؿقع واظؾققث

 م.ؼياالضؿصودؼيموشرلمذظؽمعـماألدواتماظؿفورؼيمواالضؿصود

م

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Capacity_building&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhgCc3BYlp3ENK7b89QLs3uON5Lvfg
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م2م ت اق١ٝ نٝٛتٛ إت اق١ٝ ايدٚي١ٝ يتبطٝط ٚتٓطٝل اإلجسا٤ات ادتُسن١ٝ )اإل$

م:(املعدي١ 

ثتؿمخضتعًمظعؿؾقتوتمتـؼتقامممممم1974ستوممموضدممتمإسؿؿودمػذهماإلتػوضقيمم

دخؾتتًمحقتتزماظؿـػقتتذمظمممحؿتتكوتعتتدؼؾمجتتقػريمظممطوصتتيماٌعتتوؼرلمو

م40بعتدمبؾتقعمستددماظتدولماٌـضتؿيمإظقفتومممممممم2006حقرتفوماظـفوئقيمستوممم

دمػتتذهماظـلتتكيماٌعدظتتيمعتتـمودوظتتيمعـؾؿتتوممتماإلتػتتوهمسؾقتتفمسـتتدمإسؿؿتتم

ستددمعتـممموتتدورمحمتوورماإلتػوضقتيماظرئقلتقيمحتقلمممممم،1999اإلتػوضقيمستوممم

م:عـتتؾرئقلتتقيماظعؿتتؾماىؿرطتتلمبصتتقرةماظتتيتمهؽتتؿماشلوعتتيماٌؾتتودئم

اٌعؿتقلمبفتوممماظضتقابطماىؿرطقتيمممبـؿوئٍماظشػوصقيمواظؼدرةمسؾكماظؿـؾمم

اظؾضتتوئعمظمماإلجتتراءاتماٌطؾقبتتيمظإلصتتراجمستتـماظؿقحقتتدمواظؿؾلتتقطمو

تؾلتتتقطمظإلضتتترارماىؿرطتتتلموماٌلتتتؿـداتماظداسؿتتتيممختػتتتقضمستتتددممو

مشلتؿمبتوظؿكؾقصمسؾتلماظؾضتوئعممممظألذكوصماٌصترحممماإلجراءاتمبوظـلؾي

ظممتطؾقؼماإلجتراءاتمماظؼصقىمعـمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتممدؿػودةاالو

يماىؿرطقتتيمقتتاظرضوباآلظقتتوتمويتتدماألدغتتكمعتتـمماظعؿتتؾمبو،ماىؿرطقتتي

،ماىؿرطقتيماٌطؾؼتيمسؾتقفؿمممظألغظؿيماٌؿعوعؾنيمعؿـولمونمإاظالزعيمظضؿ

اٌراجعتيماحملودتؾقيماظالحؼتتيمممإجتراءاتمموادتؿكداممإدارةماٌكتوررمومم

واظؿـلقؼماظؿوممواظؽوعؾمععماىفوتمايؽقعقيماظيتمشلومسالضيمبوإلصراجم

صضاًلمسـمإضوعيمسالضيمذراطيم،سـماظقارداتمأومإغفوءمإجراءاتماظؿصدؼر

م.بنيماىؿورامواجملؿؿعماظؿفوري
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ؼتروجمظؿقلتترلمموعتـماظقاضتامأنمػتذاماإلتػتتوهممبتومؼؿضتؿـفمعتتـمأحؽتومممممممم

عوتمواظؿشترؼمضعمضقابطمصعوظيمعـمخاللماألحؽتومماظؼوغقغقتيمممؼاظؿفورةمو

بوإلضتتوصيمإظتتلمأغتتفممؿطؾقتتؼمإجتتراءاتمبلتتقطيمظؽـفتتومصعوظتتيممماىؿرطقتتيمظ

ممجدؼدةمظؿطؾقؼفو.موآظقوتمسؿؾمصمرطقيمزمؿقيمأؼضومسؾكمضقاسدم

 :(اضطٓبٍٛ)ات اق١ٝ  يًبضا٥ع شإٔ ايكبٍٛ املؤقت( االت اق١ٝ ب3م

ؿتقامحرؼتيمايرطتيمممموػتذهماإلتػوضقتيمتممم$مATAمتتوموؼطؾؼمسؾقفومظػتظم%االمم

واألغظؿتتيماظلتتؿوحماٌمضتتًمعتتـمختتاللمغظتتومممظؾؾضتتوئعمستتدلمايتتدودمم

عتعماإلسػتوءمعتـممممآخترممإشممإضؾتقؿمصمرطتلممماٌشوبفيمعـمإضؾقؿمصمرطلم

طمواألحؽتتومماظتتيتمتؿضتتؿـفوموصؼتتًومظؾشتترواظردتتقمماىؿرطقتتيمواظضتترائىم

م.اإلتػوضقيم

م:( إعالٕ أزٚشا4م

ظمماظعؿتتؾمماظـزاػتتيوػتتقماإلستتالنماظتتذيمؼعؿتتدلممبـوبتتيمحتتؽمتػعقتتؾمممممم

ثتتؿمم1993ستتومماىؿرطتتلموظمماظؾقؽتتيماىؿرطقتتيمواظتتذيممتمإسؿؿتتودهممم

ممتمإسؿؿتتودهمظممبؾتتدةمأروذتتومبؿـزاغقتتوممحؿتتكخضتتعمظتتؾعضماظؿعتتدؼالتمم

وػذاماإلسالنمشرلمعؾزمموظؽـتفمم،وظذظؽممتمتلؿقؿفمبنسالنمأروذوم،م2003

ماظػلتتودحموربتيمموعتتـماٌؾتودئماألدودتتقيمظؿعزؼتزماظـزاػتتيمممؼؿضتؿـمستددممم

تؾؽماٌؾتتودئماظتتيتمتـتتوديم،داختتؾماإلداراتماىؿرطقتتيبؽتتؾمحتتقرهم

عـظؿيماىؿوراماظعوٌقيمطوصيماإلداراتماىؿرطقيمظألختذمبفتومواظعؿتؾمممم

مم.بفو

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Political_corruption&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhhgA3d1jvLGziFdsYDVarB4n9Kpew
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م:إطاز َعاٜري تأَني ٚتٝطري ايتجاز٠ ايعامل١ٝ$م5م

وػتقمؼؿضتؿـمستددمعتـماٌعتوؼرلممممممم2003ستوممموػذاماإلرورممتمإسؿؿتودهممم

آختترمدونمتعقؼتتؼمأومتتتلخرلماظتتيتمتتتمعـمحرطتتيماظؾضتتوئعمعتتـمبؾتتدمإظتتلمم

وتورممؾلؾعماظيتمرمريماإلظعنيمدؾليماظؿقرؼدماظؿفوريموؼلؿلمبنرورمتل

وػتتتذاماإلرتتتورمؼؿضتتتؿـمطوصتتتيماألحؽتتتومم،دوظلسؾتتتلماٌلتتتؿقيماظبفتتتوم

ىؿقتتعمواٌعتوؼرلماظتيتمتتتمعـمتقرؼتدموغؼتؾماظؾضتتوئعمبصتقرةمعؿؽوعؾتيمومممممم

داراتماإلتقؾتتتوتماظتتتربطمبتتتنيمممػقمأؼضتتتًومؼؿعؾتتتؼمبذلمو،ودتتتوئطماظـؼتتتؾم

ظؿقلتنيمضتدرتفومسؾتكمممم$م CUSTOMS –CUSTOMS%ممقتيماىؿرط

وؼشتتفعم،عتتـماًطراظعوظقتتيمذاتماٌلتتؿقؼوتموتماظشتتقـستتـمؽشتتػماظ

– CUSTOMS%ماظؿعتتتتوونمبتتتتنيماىؿتتتتوراموجمؿؿتتتتعماألسؿتتتتولمم

BUSINESS سالضتتتوتماظشتتتراطيموتؼتتتورؼرماظؿقضعتتتوتممعتتتـمختتتاللم$م

اظؿفورؼيماظيتمتعؿؿدمسؾلمبقوغوتماجملؿؿعماظؿفوريموعومؼؿضتؿـفمإرتورممم

م.تلعنيمدؾليمتقرؼدماظؿفورةمعـمععوؼرلمأخري

م

م

م

مم

م
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 يعا١َ ملٓع١ُ ادتُازى ايعامل١ٝاألَا١ْ ا

اظتذيمموماألعتنيماظعتوممماألعوغيماظعوعيمٌـظؿتيماىؿتوراماظعوٌقتيممممؼرأسممم

طتؾممعـظؿتيماىؿتوراماظعوٌقتيممممظممسضوءممبعرصيماظدولماألغؿكوبفمإؼؿؿم

م.مطمسمدـقات

اظؾتورونم/مديمدتتقؾزممموضتدمطتونمأولمدتتؽرترلمستوممظؾؿـظؿتيمسـتتدمغشتلتفوممممم

ذتقصوظقفمآغتلمديممم/ثؿمخؾػفماظلقدمم1953ظقنؿشوغىماظذيمتقظلمسومم

ثتتؿمتؾعتتفماظلتترلم/مم،1978ستتومممحؿتتكتقبتتوداماظؾؾفقؽتتلمواظتتذيمأدتتؿؿرمم

ثؿماظلقدم/مدؼؽردقنمعتـمم،1983سومممحؿكروغوظدمرادصقردماإلنؾقزيم

وتتتالهمم1988اظقالؼتتوتماٌؿقتتدةماألعرؼؽقتتيمواظتتذيمتتتراماٌـصتتىمظمم

م/بعتدمذظتؽمتتقظلماظلتقدمممم،1993سومممحؿكت.مػقٌماألدذلاظلمم/قداظل

ستوممممحؿتكمم1999عقشقؾمداغققفماظػرغللمواظتذيمتتقظلماٌلتؽقظقيمعتـممممم

طقغقتتقمعقؽقرؼتتوماظقوبتتوغلمبتتدءًامعتتـمؼـتتوؼرمممم/حقتتٌمخؾػتتفماظلتتقدمم2009

2009. 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Secretary_General&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhiL4CCYg_xoSmlvBUKMYIeOYWJJPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Secretary_General&rurl=translate.google.com.eg&usg=ALkJrhiL4CCYg_xoSmlvBUKMYIeOYWJJPg
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 :َٓع١ُ ايتذاز٠ ايعامل١ٝ :زابعًا

م

ظؿعرؼػتوتمواظؿفتورةمستومممممأنمرصضماظؽقنرسماألعرؼؽلمإتػوضقيمابعدممم

ضتتررتمدولماظعتتوملمستتدمماظؿقضتتػمبتتؾموبتتدأتمسؾتتلماظػتتقرمظمممممم،1947

ادؿؽؿولمعػووضوتفوماظؿفورؼيمحقتٌممتمسؼتدمستدةمدوراتمظؾؿػووضتوتممممم

ثؿماظدورةماظـوغقتيمبػرغلتومستوممممم،1947اظؿفورؼيمبدأتمبدورةمجـقػمسومم

ننؾذلام%معدؼـيمأغسمبػرغلوم$مثؿماىقظيماظـوظـيممبدؼـيمتقرطوىمبتمم1949

وتؾؿفتتوماىقظتتيمم1955وبعتتدػوماىقظتتيماظرابعتتيماـقتتػمستتومم،1951ستتومم

وػتكماظتيتمممم1961إظتلممم1960اًوعليماـقػمأؼضًومخاللماظػتذلةمعتـممم

سرصتتًمبتتدورةم"مدؼؾتتقنم"موطوغتتًمػتتتتذهماظتتدوراتماًؿتتسممبـوبتتيمممممم

إالمأغفمإسؿؾورًامعتـماىقظتيماظلوددتيماظتيتممممم،عراجعيمذوعؾيمٌقـوهمػوصوغو

بتتدأتم،واظتتيتمسرصتتًمبتتدورةم"مطقـقتتدىم"مم1964ػمستتوممبتتدأتماـقتت

حقٌمضررماجملؿؿعتقنمضترورةماظؿقدتعمممم،اٌػووضوتمتـفٍمغففًومجدؼدًا

وأؼضتتًومظممإزاظتتيمايتتقاجزمسؾتتلممم،ظمماظؿكػقضتتوتماظؿعرؼػقتتيماىؿرطقيم

وطونمزفقرماجملؿقسيماألوروبقتيموإغضتؿوممإنؾتذلامممم،اظؿفورةماًورجقي

حقٌمأديمػتتتذامإظتلموجتقدمضتقةممممم،وتإظقفوممبـوبيمدصعيمضتقؼيمظؾؿػووضتم

وطتونمذظتؽمدتؾؾًومممم،يماألعرؼؽلاالضؿصوداضؿصودؼيمطؾرلةمتـوصسماٌوردم

عؾوذرًامظممضقتومماظترئقسماألعرؼؽتلمآغتذاام"مجتقنمطقـقتدىم"مبنحتدارمممممممم
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ضوغقنماظؿقدعماظؿفوريماظذيمزلتامألعرؼؽتومألولمعترةمبوٌشتورطيمظمممممم

م.اظؿكػقضماظشوعؾمظؾؿعرؼػيماىؿرطقي

م-م1964وممتقزتمبتفمدورةمطقـقتدىمظؾؿػووضتوتماظؿفورؼتيممممموطونمأػؿمع

ػقمعشورطيمستددمشترلمضؾقتؾمعتـماظتدولماظـوعقتيمظمماٌػووضتوتممممممممم1967

إظتتلمجتتقارمبتتوضلماظتتدولماألختترىموعتتـمبقـفتتومإحتتدىمسشتترمدوظتتيمعتتـممم

وملمتؽؿتػمدولماظعتوملممبتومحؼؼؿتفمعتـمنتوحمختاللمممممممم،اظدولماظصـوسقي

ػووضتتتتوتمظممدورةمبؾمأدتتتتؿؿرتماٌ،عػووضتتتتوتفومظممدورةمطقـقتتتتدىم

م1979إظتلممم1972جدؼدةمسؼدتمأؼضًوماـقػمختاللماظػتذلةمعتـمستومممممم

،موزلقتتًمبتتدورةم"مرقطقتتقم"مواظتتيتمأغؿفتتًمبؿقضقتتعمثتتالثمإتػوضقتتوتمممممم

وإحتدارمدتؿيممم،وإحدارمأربعيمضراراتمظؿطقؼرمغصقصماإلتػوضقتيماألدودقيم

سرصًمظمماألودتوطماظؿفورؼتيممم،أطقادمتشتؿؾماإلجتراءاتمشترلماظؿعرؼػقتيمممم

م.قيمبتم%مأطقادمدورةمرقطققم$اظعوٌ

مم:وػذهماإلتػوضقوتمػلم

ماظدوظقيم .1 ماظؿفورة موهرؼر متشفقع ماظؾقؿممإتػوضقي مضطوع ظم

ماظؾؼريمواٌوذقي.

م.إتػوضقيمهرؼرماظؿفورةماظدوظقيمظممعـؿفوتماألظؾونم .2

م.إتػوضقيماظؿفورةمظمماظطوئراتماٌدغقيم .3

م:.مصفل.أعوماظؼراراتم
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ماظؿؿققزؼم .1 مبوٌعوعؾي مخوص مواٌعوعؾيمضرار متػضقؾقي مواألطـر ي

م.بوٌـؾ

ضرارمخوصمبوإلسالنمسـماإلجراءاتماظؿفورؼيماًوحيممبقزانم .2

م.اٌدصقسوت

م.ضرارمخوصميحؿوؼيماظعؿؾمألشراضماظؿـؿقي .3

ضرارمخوصمبؿقلنيمضقاسدمتلقؼيماٌـوزسوتمواظؿشوورموتلقؼيم .4

م.اًالصوتموإجراءاتماظرضوبي

م:أعوماألطقادمصفل

م:يمسؾلماظؿفورةإتػوهمايقاجزماظػـق .1

وػقمإتػوهمتؾؿزمممبقجؾفمايؽقعوتمبعدممإختوذمإجراءاتمعـمذلغفوم

مايؽقعوتمبنحدارم مضقوممػذه مسـد مظؾؿفورة خؾؼمسقائؼمشرلمضرورؼي

ضقاسدمأومإجراءاتمصـقيمبغرضماظلالعيمواظصقيموضموؼيماٌلؿفؾؽمأوم

م.اظؾقؽيمأومشرلمذظؽمعـماألشراض

م:إتػوهماٌشذلؼوتمايؽقعقي .2

اظؼقاسدماظؿػصقؾقيماًوحيمبؽقػقيمسؼدماٌـوضصوتمايؽقعقيمموؼؿضؿـ

م.ظضؿونموجقدمعـوصليمدوظقيمأطدل

م%مإتػوه .3 ماٌقاد موتطؾقؼ ماالتػوضقيم6،16،23تػلرل معـ $

م:$م1994اظعوعيمظؾؿعرؼػوتمواظؿفورةم%مجوتم
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ماإلسوغوتم مأو مايؽقعل مبوظدسؿ ماًوحي ماٌقاد موؼضؿـم.وػل .

مأ ماظدسؿ مادؿعؿول مسدم مبوٌصوحلماالتػوه مؼضر مبلدؾقب ماإلسوغي و

م.اظؿفورؼيمظألررا ماٌؿعوضدة

ماالتػو .4 معـ ماظلوبعي ماٌودة متـػقذ ماظعوعيمإتػوه ضقي

م:$م1994جوتمظؾؿعرؼػوتمواظؿفورةم%

وػقمإتػوهمؼؿـوولماظؽقػقيماظيتمرمىمأنمهددمبفوماظؼقؿيمظألشراضم

مودرؼع موثوبً موبلقط موعقحد مسودل مغظوم مزمؼؼ ممبو ،ماىؿرطقي

معؾزعًوموؼؿضؿ مترتقؾًو معرتؾي ماظؿؼققؿ مرره معـ ماإلتػوهمجمؿقسي مػذا ـ

ظضؿونمظألشراضماىؿرطقيموذظؽممسـدمهدؼدماظؼقؿيماألخذمبفرمىم

م.سداظيماظؿؼدؼرماىؿرطلمظؾؼقؿيمظألشراضماىؿرطقي

مم:إتػوهمإجراءاتمأذونماالدؿرلاد .5

وػقمإتػوهمؼفد مإظلمسدممطقنمػذهماإلجراءاتمظممحدمذاتفومضقدًام

م.االدؿرلادسؾلم

ماظعوعيم .6 ماالتػوضقي معـ ماظلوددي ماٌودة متـػقذ إتػوه

م:$1994جوتمظؾؿعرؼػوتمواظؿفورةم%

وػقماإلتػوهماظذيمؼشرحمغصقصماٌودةماظلودديماًوحيممبؽوصقيم

،م16،م6اإلشراهمواظردقمماظؿعقؼضقيمدونمتعورضمععمأحؽومماٌقادم%م

م.$ماًوحيمبوإلسوغوتم23
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واألطقادمواالتػوضقتوتماظتيتمغؿفتًمستـمممممموؼؿضتامعـمػذهماظؼراراتمممم

ظذظؽم،دورةمرقطققمعديماظؿؼدمماظؽؾرلماظذيمبؾغؿتفمػتذهماٌػووضتوتممم

ؼنيمظمماظعتوملمؼترونمأنمدورةمرقطقتقمعفتدتممممماالضؿصتودمصننماٌراضؾنيم

دورةمأوروجقايمم-اظطرؼؼممتوعًومظعؼدماىقظيماألخرلةمعـماٌػووضوتم

،م1986لوروجقايمستتوممواظتتيتمبتتدأتممبدؼـتتيم"مبقغؿتتودلمأؼلتتيتم"مبتتم-

واغؿفتتًمبؿقضقتتعماظقثقؼتتيماًؿوعقتتيماٌؿضتتؿـيمغؿتتوئٍمجقظتتيمأوروجتتقايم

يحضتقرمعتومممم1994إبرؼؾمم14ظؾؿػووضوتماظؿفورؼيمعؿعددةماألررا مظمم

دوظتتيمعتتـمدولماظعتتوملمومتمتقضقتتعمبروتقطتتقلمعتتراطشممم117ؼزؼتتدمستتـم

عـمواظذيممبقجؾفممتمإغشوءمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمبعدمطملنيمسوعًوم

م.إغشوءمحـدوهماظـؼدماظدوظلمواظؾـؽماظدوظل

م

 :إْشا٤ َٓظ١ُ ايتجاز٠ ايعامل١ٝ

معـظؿيم ميؽـمأنمغؾكصمجقالتماٌػووضوتماظيتمأدتمإظلمإغشوء

م:اظؿفورةماظعوٌقيمصقؿومؼؾل

مسـقانماٌػووضوتماٌؽونماظلـي

سددم

ماظدول

مجـقػم1947

اظؿعرؼػيماىؿرطقيمواإلجراءاتم

مايدودؼيماألخري

م23
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مأغللم1949

اظؿعرؼػيماىؿرطقيمواإلجراءاتم

مايدودؼيماألخري

م13

متقرطلم1951

اظؿعرؼػيماىؿرطقيمواإلجراءاتم

مايدودؼيماألخري

م38

مجـقػم1956

اظؿعرؼػيماىؿرطقيمواإلجراءاتم

مايدودؼيماألخري

م26

م1960

م1961

مدؼؾقن

اظؿعرؼػيماىؿرطقيمواإلجراءاتم

مايدودؼيماألخري

م26

م1964

م1967

ميطقـقد

اظؿعرؼػيماىؿرطقيموإجراءاتمعؽوصقيم

ماإلشراه

م62

م1973

م1979

مرقطقق

اظؿعرؼػيماىؿرطقيمواظؿدابرلمشرلم

موإتػوهمغطوهماظعؿؾ،ايدودؼي

م102

م1986

م1994

مأوروجقاي

اظؿعرؼػيماىؿرطقيمواظؿدابرلمشرلم

اىؿرطقيمواظؼقاسدمواًدعوتم

واٌؾؽقيماظػؽرؼيموتلقؼيماٌـوزسوتم

ماسيموإغشوءماٌـظؿيواٌـلقجوتمواظزر

م123

عـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمػلماشلقؽيمأوماٌمدليماظيتمظؼدمأحؾقًمممم

متلفقؾماظؿفورةمعـمخالشلو مسؿؾقي مطوصيم،تدار وػلماظيتمتؼقممبؿقجقف
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متلفقؾم متدسؿ ماظيت ماآلظقوت متطؾقؼ مجمول مظم مواىفوت اشلقؽوت

م،ماظؿفورةماظدوظقي

م

م

م

 ٖٝهٌ َٓع١ُ ايتذاز٠ ايعامل١ٝ

م:اشلقؽؾماظؿـظقؿلمظؾؿـظؿيمعـمؼؿؽقن

 املؤمتس ايٛشازٟ
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ماظقزراءممم معـ مؼؿلظػ موػق ماٌـظؿي مظم ماظلؾطي مرأس مؼعؿدل واظذي

ماظدولماألسضوءمظممعـظؿيممشؽقناٌعـقنيمب مىؿقع ماظدوظقي اظؿفورة

ماظعوٌقي وؼـعؼدماٌممترم،رمؿؿعمعرةمطؾمسوعنيمسؾكماألضؾو،اظؿفورة

م ماماغعؼودظممطؾمدورة ماظدول ماٌممترم،ألسضوءظممأحد حقٌمأغعؼد

م مظممدؼلؿدل ماألول ماٌممترمم1996اظقزاري مأغعؼد مثؿ ظممدـغوصقرة

واظـوظٌمظممدقوتؾمبوظقالؼوتم،1998يماظـوغلمظممجـقػمظمماظقزار

مظم ماألعرلطقي مظمممواغعؼد،1999ماٌؿقدة ماظرابع ماظقزاري اٌممتر

مم2001اظدوحيم ماظقزاريماًوعسمصؼدمأغعؼدمظممطوغؽأعو قنماٌممتر

ممبوٌؽلقؽ ماظقزاريماظلودسمظممػقغٍم،2003سوم ماٌممتر متاله ثؿ

م مسوم ممبؼرمم2005طقغٍ مسؼد ماظذي ماظلوبع ماظقزاري ماٌممتر وأخرلًا

م.2009سومممعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمظممجـقػ

 

 :األَا١ْ ايعا١َ

وتؿؽقنمعـماٌدؼرماظعوممظؾؿـظؿيموعقزػنيمؼؿؿؿعقنمبوإلدؿؼاللمسـم

م ماظيتمؼـؿؿقن موظقسمظديم،إظقفواظدول مظديماٌـظؿي حقٌمؼعؿؾقن

مم.حؽقعوتفؿ

م:اجملًظ ايعاّ

ماٌؿـؾ ماظقصقد مأسضوء موػذامنيوؼضؿ مظمماٌـظؿي ماألسضوء مظؾدول

عـفومموظفمسدةموزوئػ،اجملؾسمرمؿؿعمعرةمواحدةمسؾكماألضؾمذفرؼًو
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ماظقزاري ماٌممتر مظف مظػضممتؾؽماظيتمؼلـدػو مطففوز مؼعؿؾ مأغف طؿو

ماظؿفورؼي ماظؿفورؼي،اٌـوزسوت ماظلقودوت مصمقعم،وصقص مظف وختضع

ماجملوظسماظرئقلقيمواظؾفونماظػرسقيموجمؿقسوتماظعؿؾ.

م:اجملايظ ايس٥ٝط١ٝ

متؿؽقنماجملوظسماظرئقلقيمعـ:

عـفوماظؾفـيماظزراسقتيممورةماظلؾع:موزمؿقيمسؾكمسدةمىون،جمؾسموم•

وىـتتتتيماإلجتتتتراءاتماظقضوئقتتتتيموىـتتتتيمعراضؾتتتتيماٌـلتتتتقجوتموىـتتتتيم

مضدماإلشراه.مماٌؿوردوتم

معـفومم• مجمؿقسوت مسدة مسؾك موؼشر  ماًدعوت: موورة جمؾس

ماًدعوتم موورة موىـي ماالتصوالت محقل ماٌػووضوت جمؿقسي

ماٌصرصقي.م

ماٌؿعؾؼيمم• ماظؼضوؼو مبؾقٌ موؼفؿؿ ماظػؽرؼي: ماٌؾؽقي محؼقه جمؾس

ميحؼقهماٌؾؽقيماظػؽرؼيمذاتماظعالضيمبوظؿفورة.

 :ايًجإ اي سع١ٝ

مىونمػل:وتؿؽقنمعـمأربعم

ماظؾقؽي.مم• مسؾك ماظؿفورة متلثرل مبدرادي موتعـك مواظؾقؽي: ماظؿفورة مىـي

ماظيتمتفؿؿمبوظعوملماظـوظٌموبوألخصماظدولمم• مواظؿـؿقي: ماظؿفورة ىـي

ماألضؾممنقا.م
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موتؼدممم• ماظؼققدماٌػروضيمألػدا مترتؾطممبقزانماٌدصقسوت: ىـي

مألػدا  ماظؿفورة مسؾك ماظيتمترد مبوظؼققد ممبقزانمماالدؿشورات ترتؾط

ماٌدصقسوت.م

ماظداخؾقيمم• ماٌلوئؾ موتشر مسؾك مواإلدارة: مواٌوظقي ماٌقزاغقي ىـي

مظؾؿـظؿي.

م مسوم ماألسضوء معلوػؿوت مبؾغً مم2000وضد مدوالرمم74حقاظل عؾققن

مطأعرلطل، مإدفوم محفؿ مؼؿـودى موورتفمحقٌ مأػؿقي معع مسضق ؾ

ماألعمإذاًورجقي، ماٌؿقدة ماظقالؼوت محصي متؾؾغ معـم15.7رلطقي #

ماٌـظؿي، متؾعقزاغقي مبقـؿو ماإلدالعقي ماظدول معلوػؿي دصعًم#،5.5ؾغ

معوظقزؼوموترطقومواإلعوراتماظعربقيماٌؿقدةمأطـرمعـمثؾـلمػذاماٌؾؾغ.م

 :زتُٛعات ايعٌُ 

إضتتوصيمإشممجمؿقستتيم،وختتتؿصمبدرادتتيماظذلذتتققوتمظعضتتقؼيماٌـظؿي

دتتتيمؿقستتتيماٌكؿصتتتيمبلقوماظعالضتتتيمبتتتنيماظؿفتتتورةمواالدتتتؿـؿورمواجملمم

ممماٌـوصلي.

مم ماظدولماألسضوءمظمماٌـظؿي مبؾغمسدد ممحؿكوضد سددمم2010ؼـوؼر

مدوظيم153 معـم، ماٌـظؿي مأروضي مختؾق محقٌمال مسوم مطؾ مؼؿزاؼد وػق

،معػووضوتمجودةمعـمسددمشرلمضؾقؾمعـماظدولماظيتمتلعلمظإلغضؿوم

مظمم ماظراشؾي ماظدول مذروطمسؾك مسدة ماظعوٌقي ماظؿفورة معـظؿي وتضع

مإظ مظؽلماإلغضؿوم مإظلمبعضماإلجراءاتماظقاجىمإتؾوسفو مبوإلضوصي قفو
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ماظعوٌقي ماظؿفورة ممبـظؿي مسضقًا ماظدوظي مظمم،تصؾا مؼؾل مصقؿو وغقرد

مإرموزمذدؼدمأػؿمػذهماظشروطمواإلجراءات:

 أٚاًل: غسٚط االْةُاّ ملٓع١ُ ايتذاز٠ ايعامل١ٝ

تؼتتتتتتدؼؿمضوئؿتتتتتتيماظؿـتتتتتتوزالتم -1

 :اظؿعرؼػقي

سؾتتكممتشتتذلطمعـظؿتتيماظؿفتتورةماظعوٌقتتيم

اظدوظتتتتيماظراشؾتتتتيمظمماإلغضتتتتؿوممإظقفتتتتوم

تؼدؼؿمجتدولمظؾؿـتوزالتمواظؿكػقضتوتمممم

ظممصؽتتوتماظؿعرؼػتتيماحملؾقتتيمظؾؾؾتتدماظراشتتىمظمماإلغضتتؿوممؼشتتؽؾمأػتتؿمم

اإلظؿزاعوتماظقاضعيمسؾلمسوتؼمػذاماظؾؾدمعـمجراءمسضقؼيماٌـظؿتيموالمم

مميؽـمتعدؼؾفومأومرصعفومعـمحقٌماٌؾدأمإالمظممحوالتمخوحي.م

 :ظؿزاعوتمظمماًدعوتتؼدؼؿما -2

تؼدمماظدوظيماظراشؾيمظمماظعضقؼيمجدواًلمزمتددمستددًامعتـماإلظؿزاعتوتمممممم

اظيتمتؿعفدمبنتؾوسفوموتـػقذػومظممضطوعماًتدعوتمؼشتؿؿؾمسؾتكمضوئؿتيممممم

بوٌعقضتتتتوتموايتتتتقاجزمواظظتتتترو ماظتتتتيتمتعتتتتقهمسؿتتتتؾماظؼطوستتتتوتمم

ععموضتتعمجتتدولم،واٌمدلتتوتماظتتيتممتتتورسمأغشتتطيمعفـقتتيمأومخدعقتتي

مزاظيمػذهماٌعقضوتموتقلرلمسؿؾمتؾؽماىفوت.زعينمإل

م:اإلظؿزاممبنتػوضقوتمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيم -3
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ماظعوٌقيم ماظؿفورة معـظؿي مإشم ماإلغضؿوم مظم ماظراشؾي ماظدوظي تؼقم

مواإلظؿزامم مسؾك ماٌقاصؼي مؼشؿؾ مإغضؿوم مبروتقطقل مسؾك بوظؿقضقع

م م%عو ماظعوٌقي ماظؿفورة معـظؿي مإتػوضقوت مصمقع مبؿطؾقؼ سداماظؽوعؾ

معـم مصنغفؿو ماٌدغقي مواظطوئرات مايؽقعقي ماٌـوضصوت إتػوضقيت

ماإلخؿقو مجقظيمرؼي$،اإلتػوضقوت مإتػوضقوت مسؾك متقاصؼ مأن مسؾقفو أي

مؼؼقمم،أورشقاي ماظعوٌقي ماظؿفورة مٌـظؿي ماإلغضؿوم معؾدأ مأن مبعين

موصؼًوم مظؾؾعضمعـفو موظقسمجزئل ماإلتػوضقوت مظؽؾ مذوعؾ مإغضؿوم سؾل

م ماظعضق ماظدوظي مبنيمظرشؾي مظإلخؿقور ماظدوظي مأعوم مدؾقؾ مال وبوظؿوظل

مم.اإلتػوضقوت

 ثاًْٝا: إدسا٤ات ايتكدِٜ ٚايكبٍٛ

متقجدمررؼؼؿنيمظإلغضؿوم:م

م:اظطرؼؼيماألوشمم-1

مظممرؾؾوتمم مظؾـظر مخمصصي مىـي معـ مردوئؾ ماٌعـقي ماظدوظي تؿؾؼك

ماظدولم معـ مسدد معـ ماظغوظى مظم متؿؽقن مواظيت ماىدؼدة اظعضقؼي

إضوصيمإشممأػؿماظدولمذاتماظعالضوتماظؿفورؼيمععم،اظصـوسقيماظؽدلى

م مسضقؼي مظمماطؿلوب ماظراشؾي مضوئؿيم،اٌـظؿياظدوظي ماظطؾؾوت وتشؿؾ

بوظلؾعمواًدعوتماظيتمتطوظىماظؾفـيمػذهماظدوظيمبنجراءمختػقضوتم

مظمماظؿعرؼػيماىؿرطقيماًوحيمبفو.

م:ماظطرؼؼيماظـوغقيم-2
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مبـػلف مظمماظعضقؼي ماظراشؾي ماظدوظي ماظؿكػقضوتمتؿؼدم متشؿؾ مبؼوئؿي و

ماظؿعرؼػقيماىؿرطقيمواظيتمدق متؽقنمأدودًومظؾؿػووض.

مععًو ماظطرؼؼؿون متؿؿ ماٌعـقيم،وظممبعضماألحقون ماظدوظي حقٌمتؿؼدم

اظذيمتؿؾؼكمبؼوئؿيماظؿكػقضوتماظؿعرؼػقيماىؿرطقيمظممغػسماظقضًم

مظؾـظرمظمم مبوظؿكػقضوتماٌطؾقبيمعـماظؾفـيماٌشؽؾي مضوئؿي اٌـظؿي

ماظطرؼؼؿنيمععًوم،ظعضقؼيا مظممضقء مرؾىماظعضقؼي وؼؿؿميحٌموعـوضشي

 .ظممػذهمايوظي

 َبادئ َٓع١ُ ايتذاز٠ ايعامل١ٝ

م-م:وتؼقمماإلتػوضقيماظعوعيمظؾؿعرؼػوتمواظؿفورةمسؾلماٌؾودئماظؿوظقي

 :َبدأ ايتجاز٠ بدٕٚ متٝٝص ) ايدٚي١ األٚيٞ بايسعا١ٜ ( - 1

وريمسؾلمأدوسمسدمماظؿؿققزمموػقمعومؼؼصدمبفمأنماظؿفورةمرمىمأنم

صؽؾماألررا ماٌؿعوضدؼـمؼؾؿزعقنممبـامطؾمعـفؿمظمخرم،بنيماظدول

مآخر مبؾد مأي مإظل ماظيتمميـقفو ماظؿػضقؾقي ماٌعوعؾي مصقؿوم،غػس دقاء

ماظقاردات مسؾل مواظضرائى مبوظردقم ماألخرىم،ؼؿعؾؼ مبوإلجراءات أو

ضدممموػقمعومؼضعمصمقعماظدولمسؾل،اظيتمتطؾؼمسؾلمػذهماظقاردات

ماٌلوواة مبوظؿػضقالتم، متؿعتتؾؼ ماظيت ماإلدؿــوءات مبعض موجقد عع

مواٌـورؼمايرة.،واظؿػضقالتمبنيماظدولماظـوعقي،اإلضؾقؿقي
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تـصماٌودةمايودؼيمسشرةمعـماإلتػوضقيماظعوعيم،وتطؾقؼًومشلذاماٌؾدأممم

ماظؼققدم مطوصي مبنظغوء ماألسضوء ماظدول مإظؿزام مسؾل مواظؿفتورة ظؾؿعرؼػوت

ععمبعضماإلدؿــوءاتماًوحيميحوالتم،سؾلماظؿفورةماًورجقيماظؽؿقي

ماظغذائقي ماٌقاد مظم ماًطرل ماظعفز مظمم،عقاجفي ماظعفز ميحوالت أو

م.أومظممعقزانماٌدصقسوت،اإلغؿوجماحملؾل

 :اذتُا١ٜ عٔ طسٜل ايتعسٜ ١ ادتُسن١ٝ - 2

مٌـؿٍمم مايؿوؼي مظؿقصرل ماىؿرطقي ماظؿعرؼػي متلؿكدم مؼعينمأن وػذا

بداًلمعـمضموؼؿفمبندؿكدامماإلجراءاتماظؿفورؼيماألخرىم،عنيحمؾلمع

م.ألنماظؿعرؼػيماىؿرطقيموعؾمايؿوؼيمعلؾؼيموععؾـيموواضقيمظؾفؿقع

م:ٚضع أضظ َطتكس٠ يًتجاز٠ - 3

وذظؽمبؿـؾقًمصؽوتماظؿعرؼػيماىؿرطقيمسؾلماظلؾعماظيتمهددػومطؾم

مدوظيمظممضوئؿيمتـوزالتفو.

 : اٚضات يف تط١ٜٛ املٓاشعاتايًج٤ٛ يًُشاٚزات ٚامل - 4

عـماظؾفقءم،اٌؿؼدعيمأوماظـوعقي،وػذاماٌؾدأمميؽـمطوصيمدولماظعومل

إظلمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمسـدمحدوثمأيمخال مبنيمأيمعـمػذهم

مظطؾىمتلقؼيمسودظيمشلذاماًال .ماظدول

 :اإلجسا٤ات ايضسٚز١ٜ ٚاإلضتجٓا٤ات - 5
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ماظيتممي ماظؽقػقي مزمؽؿ ماظذي ماٌؾدأ مظمموػق مسضق مدوظي مألي ؽـ

ؼيماالضؿصودعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمأنمتقاجفمبفوماظظرو ماظؿفورؼيمأوم

م.ايرجيمأوماظطورئي

 :حظس ايكٝٛد ايه١ُٝ عًٞ ايٛازدات - 6

م مسوم ماظقاردات%طؿؾدأ مسؾل ماظؽؿقي ماظؼققد مػذه متلؿكدم والم$ال

م مم-تلؿكدم ماظؼقل مدؾتتؼ مزروصًومم-طؿو مظممايوالتماظيتممتـؾ إال

م.اظطورئيماظظرو وورؼيمأوماضؿصودؼيمحرجيمأو

 :ايرتتٝبات ايتجاز١ٜ اإلق١ًُٝٝ - 7

ماظذلتقؾوتمممم مػذه موجقد معـ مميـع معو ماإلتػوضقي مظم مؼقجد ألنم،ال

يمظألضوظقؿماظقرـقيماالضؿصوداٌـظؿيماظدوظقيمتعذل مبلػؿقيماظؿؽوعؾم

م متؿضؿـفوم،ؼياالضؿصودواظؿفؿعوت ماظيت ماٌقاد مبعض مصنن مػذا وعع

اإلتػوضقيماظعوعيمظؾؿعرؼػوتمواظؿفورةمتـظؿموهددمبصقرةمواضقيموجؾقيم

مسؾلم مدؾؾقًو ماظذلتقؾوتمحؿكمالمتؽقنمسوعاًل مػذه ماظيتمتؿؿمبفو اظؽقػقي

 .اظؿفورةماظدوظقي

م
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م

م

م

م

 ايفصٌ ايجايح

 تٝطري ايتذةةةاز٠ ايدٚي١ٝ 

 املفاٚضات ٚاملطازات ٚاآليٝات
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 تٝطري ايتجاز٠ ايدٚي١ٝ

طؾام"متقلرلماظؿفورةماظعوٌقيم"مميؽـمتـووظفمألشراضمإنمتعرؼػمعص

م:عـمأطـرمعـمعـظقراٌقضقعمػذام

 :املٓعٛز ايًغٟٛ

 Trade Facilitationرلماظؿفورةمظمماظؾغيماإلنؾقزؼيعصطؾامتقلممم

مدفقظي وػق مأطـر م،ؼعينمجعؾفو حقٌمأنممأطدلومبعدالتممتطقرًاأطـر

 ,make easyممؿؼدمسؾلماظ علوسدةتعينمم( facilitation )طؾؿيم

promote, help forward),$.م

م:وؼعينمػذامأنمتلفقؾماظؿفورةموتقلرلػومميؽـماظؼقوممبفمعـمخالل

يمظشؾؽيماظـؼؾمواٌقاحالتمبصقرةمققؿتطقؼرموهدؼٌماظؾـقيماظؿ •

 .سوعي

م.تطقؼرموإحالحماظطرهماظيتممترمسؾقفوماظؿفورة •

يمواٌعوبرمتطقؼرموهدؼٌماٌقاغلمواٌطوراتمواٌـوصذمايدودؼ •

م.اظؿفورؼي

م

 :املٓعٛز ايتكًٝدٟ

تلتتفقؾماظؿفتتورةمػتتلمسؿؾقتتيمأومجمؿقستتيمسؿؾقتتوتمتفتتد مإظتتلمترذتتقدم

طموتـلتقؼممقمبعينمتؾلتم،األغظؿيماٌطؾؼيمسؾتلمحرطتيماظؿفتورةماظدوظقتيمممم

إجتتتراءاتماظؿفتتتورةماظدوظقتتتيمواٌلتتتؿـداتماٌطؾقبتتتيمشلتتتومواٌؼصتتتقدم
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ذتذلاروتماظتيتمتترتؾطممممواإل،واظعؿؾقوت،بوإلجراءاتماظؿفورؼيم%ماألغشطي

واإلتصتتولموتشتتغقؾماظؾقوغتتوتماٌطؾقبتتيمم،تؼدؼؿماٌلؿـدات،بوظؿقصتتقؾ

م.يرطيماظؾضوئعمظمماظؿفورةماظدوظقي

وػذاماظؿعرؼػمؼغطلماظعدؼدمعـماٌقضقسوتموسددمطؾرلمعـماألغشطيم

،ماظتتتتدصع،إجراءاتماظـؼؾ،إجتتتتراءاتماظتتتتقارداتمواظصتتتتودراتم:عـتتتتؾ

ظقتيماٌؿعؾؼتيممبروغتيمسؿؾقتيمتتدصؼمممممماظؿلعنيموشرلػومعـماإلجتراءاتماٌوم

وبوظؿوظلمصتتننمػتتذاماظؿعرؼتتػمؼؿضتتؿـماظؾقؽتتيماظتتيتمتتتؿؿمصقفتتوممممم،اظؾضتتوئع

 م-:اٌؾودالتماظؿفورؼيموبصػيمخوحيمعومؼؾل

إغؿظتتومماظؾقؽتتيموايوجتتيمإظتتلمتـلتتقؼماٌعتتوؼرلماٌطؾؼتتيممبتتومؼؿػتتؼمممممممم •

مم.اظؿعوعؾماألصضؾمععماألدقاهمواٌعوؼرلماظدوظقيمظؿقؼقؼ

مم.ؽوظقػماظؿفورؼياًػضمظمماظؿم •

إظغتتوءماٌعقضتتوتماظتتيتمتعتتقهماظتتدصعمواظؿتتلعنيمظؾؾضتتوئعمعقضتتقعممممممممم •

اظؿلعنيم،اظؿفورةم%معـتؾ:مضقتقدمايظترمسؾتلمتغتقرلماظعؿتالتماألجـؾقتيممممممم

 مم.بؼقؿمحمدودةمظؾؿلؾقؿمعـماظؾوبمإظلماظؾوب$

إظغوءماٌعقضوتمواظؼققدمأعومماٌـشكتماظصغرلةمواٌؿقدطيمظؾتدخقلمم •

م.ظمماألدقاهماىدؼدة

م

م

م
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 :املٓعٛز ايػاٌَ

ماٌعقورممم مبلغف ماظؿفورة متلفقؾ معصطؾا متعرؼػ مبؾلوري أوم،ميؽـ

”ماظػعوظقيمم-"ماظؿؽؾػيممجمؿقسيماٌعوؼرلماظيتمتفد مإظلمزؼودةمإغؿوجقي

 م.ظعؿؾقوتماظؿؾودلماظؿفوريماظدوظل

مسـفوم مؼـؿٍ مدق  ماظؿفورة متلفقؾ مإجراءات مزؼودة مصنن وبوظضرورة

م ماظـؿق موتطقؼر مظؾدولصوداالضؿهلني ماٌـوصليم،ي مزرو  وهلني

بقـؿومظمماظقضًمغػلفمتضؿـمظؽؾمدوظيمأنمشلوم،ظؾؿـؿفنيمبفذهماظدول

مم.ضموؼيمغػلفومعـماألغشطيماظؿفورؼيمشرلماٌشروسيمصكمايؼ

وػذامػقماظلؾىماظذيمدصعمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمإظلمأنمتطؾىم

ماظؿكػقضوتماظؿعرؼ مضوئؿي معـماظدولماألسضوء مواظيتمعـمطؾمدوظي ػقي

مطؾرلةمظمم مزؼودة مبطرؼؼمعؾوذر ماظدولموؼذلتىمسـفو مطوصي ؼلؿػقدمعـفو

م.ععدالتماظؿؾودلماظؿفوريماظدوظل

م

مَ اٚضات تٝطري ايتجاز٠ ايدٚي١ٝ

م

بتتدأمادتتؿكداممعصتتطؾامتقلتترلماظؿفتتورةماظدوظقتتيمظممأروضتتيمعـظؿتتيمممممممم

أضقػًمعػووضوتم"متلفقؾماظؿفورةم"مإشممأجـتدةمماظؿفورةماظعوٌقيمعـذم

ٌقاطؾتيمدقودتيماإلحتالحممممم1996عـظؿيماظؿفورةماظعوٌقتيمصتكمدؼلتؿدلمممم

طونمسؾكمجدولمأسؿولماٌتممترماظتقزاريمممحقٌم،اظعوٌلمياالضؿصود
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األولماظتتذيمسؼتتدمظممدتتـغوصقرةمعقضتتقسوتمعطروحتتيمطتتـرلةموحتتؾممممممم

،مبـتدًامسلؾتًم"معشتؽؾيمايؼتقهماالجؿؿوسقتيمممممم20سددػومإشممأطـرمعتـمم

رصمواظؿقتتدؼوتماظتتيتمتقاجتتفمدعتتٍمماظػ،يمواظؿفتتورياالضؿصتتوداظـؿتتقم

عشؽؾيمتفؿقشماظتدولمم،ععوؼرلماظعؿوظيماٌرطزؼيماٌعروصيمدوظقًواالضؿصود،

اظؼؾقلم،االتػوضوتماإلضؾقؿقتتتي،دورمعـظؿتتتيماظؿفتتتورةماظعوٌقتتتيمم،اظػؼتتترلة

اظؼقاغنيم،تـػقتتذماتػوضتتوتماٌـظؿتتيم،إتػوهمتلتتقؼيماٌـوزسوت،بوٌـظؿتتي

،ماٌـلتتتقجوتمواٌالبتتتس،ةاظتتتدولماظػؼرل،اظدولماظـوعقي،واظؿشتتترؼعوت

إتػوهمتؽـقظقجقتتوماٌعؾقعتتوتم،اًتتدعوتمواٌػووضتتوت،اظؿفتتورةمواظؾقؽي

،مبرغوعٍماظعؿتتتؾموجتتتدولماألسؿتتتولماظتتتداخؾلمممم،واٌتتتقادماظصتتتقدظقيم

وأخرلًام،اظشتتتتتػوصقيمظمماٌشتتتتتذلؼوتمايؽقعقتتتتتي،اإلدتتتتتؿـؿورمواٌـوصلي

م.عقضقسوتمتلفقؾماظؿفورةماظدوظقي

م مملمؼؿؿماظؿعوعؾمععفو مبإالمأغفو مإالمسـدعو ختذماجملؾسمأصقرةمرزلقي

م مؼقظقق مذفر مظم مضرارًا ماظعوٌقي ماظؿفورة مٌـظؿي بؾدءمم2004اظعوم

اٌػووضوتماًوحيمبؿقلرلماظؿفورةمطلحدماظقزوئػماألدودقيمٌـظؿيم

م.اظؿفورةماظعوٌقي

ماإلجؿؿوسوتم معـ مسدد مسؼد مظؾؿـظؿي ماظعوم ماجملؾس مبدأ وبوظػعؾ

ماآلظقوتمواظلؾؾماظيت ماظدوظقي،ممظؾقٌمطوصي تمديمإظلمتقلرلماظؿفورة

وضدمطونمعـماظالصًمظؾـظرمأنماظقصقدماظيتماجؿؿعًمشلذاماظغرضمضؿم

ماظدول مشلذه ماىؿرطقي ماإلدارات مممـؾنيمسـ معـفو مبنيمماظعدؼد عـ
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مػذهممأسضوئفو مواضعقي مظم مطؾرل محد مإظل مدوػؿ ماظذي ماألعر وػق

خالشلومماٌػووضوتمونوحفومظمماظقحقلمإظلمآظقوتمسؿؾقيمميؽـمعـ

ماظؿفورةم متقلرل مسؿؾقي مظم مطؾرل مبؼدر ماٌلوػؿي ماىؿرطقي ظإلدارات

وؼؿضؿـمعومؼلؿلممبؾػمؼقظققمضرارماجملؾسماظعوممظؾؿـظؿيمعوم،اظدوظقي

مم:ؼشرلمإظلمأغف

ماظػـقي ماٌلوسدات متػعقؾ ماظؼدراتوم"بفد  مضؿونمومبـوء بفد 

مأطـر، ماىفوتمتضوعـ مدسقة مسؾقفو مبوٌـظؿي ماألسضوء ماظدول صنن

معـظؿيماىؿوراماظعوٌقيومحـدوهماظـؼدماظدوظلم:اظدوظقيماٌعـقيمعـؾ

ماظؿعوونمو مظؾؿـؿقيوماظؿـؿقيومياالضؿصودعـظؿي ماٌؿقدة ماألعؿ معممتر

"م.اظؾـؽماظدوظلمبفد متؾينمجفقدمعؿضوعـيمظممػذاماظشلنوماظؿفورةو

وػقمعومؼشرلمظممظػظمحرؼامإظلمدسقةماظدولماظغـقيمواىفوتماٌودميم

متؼ ماإلداراتمإظل مظؿؿؿؽـ ماظـوعقي مظؾدول مواظدسؿ ماٌلوسدة مطؾ دؼؿ

م.اىؿرطقيمبفومعـمتػعقؾموتـػقذمآظقوتمتقلرلماظؿفورةماظدوظقيمبفو

م
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 ستاٚز ايعٌُ

ميف َ اٚضات تطٌٗٝ ايتجاز٠ مبٓظ١ُ ايتجاز٠ ايعامل١ٝ

ماٌػووضوتمممم محقشلو متدور مأدودقي محموور مثالثي موضعًماٌـظؿي ظؼد

مظؿػعقؾمسؿؾقيمتلفقؾماظؿفورةماظدوظقيبنيماظدولماألسضوءم ،مبوٌـظؿي

ماظقصقدم مأسضوء مسؾل مضوحرة ماألعر مبداؼي مظم ماٌـوضشوت مطوغً وضد

وػؿمظمماألحؾمعـماظعوعؾنيمظممعؽوتىماظؿؿـقؾماظؿفوريم،بوٌـظؿي

وظقسمعـمبقـفؿمعـم،واٌػقضنيمعـمضؾؾموزاراتماظؿفورةمظممبالدػؿ

وشلذام،اظؼؾقؾمواظؼؾقؾمجدًاظدؼفمخدلةمظممجمولماظعؿؾماىؿرطلمإالم

صؼدموجفمرئقسماٌـظؿيماظدسقةمإظلماظدولماألسضوءمٌشورطيمممـؾلم

معـم مضؾقؾ مسدد مبعد ماٌػووضوت مػذه مظم ماىؿرطقي اإلدارات

موعشورطيم موجقد مأػؿقي ماظيتمأوضقًماالء اإلجؿؿوسوتماظؿؿفقدؼي

ماإلداراتم مسدل ممتر ماظؿػووض معلورات مصمقع مألن ماىؿورا رجول

مآظقوتمماىؿرطقي مظؽوصي ماٌقزان مرعوغي مؼعؿدل ماىؿرطل ماظعؿؾ وأن

م.تلفقؾماظؿفورةماظعوٌقي

معلوراتم مسؾقفو مظؿؿر موضعفو ممت ماظيت ماألدودقي ماظـالثي ماحملوور إن

مظؾؿعرؼػوتم ماظعوعي ماإلتػوضقي معـ معقاد مثالث مسؾل مأضؿصرت اظؿػووض

م:وػؿ1947واظؿفورةم

ضوئعماظعوبرةمواًوحيمبلحؽومماظؿعوعؾمععماظؾماٌودةماًوعلي 

 "."ماظذلاغزؼًم
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اظتتتتتيتمتؿعؾتتتتتؼمبوٌصتتتتتروصوتمواظردتتتتتقممماٌتتتتتودةماظـوعـتتتتتيم 

 .واٌلؿـداتماٌؿعؾؼيمبوظؿفورةماظدوظقي

واٌؿعؾؼيمبلحؽومماظـشرمواإلسالنمسـماظـظؿمماٌودةماظعوذرةمم 

م.واإلجراءاتمواظؼقاسدماًوحيمبوظؿفورةماظدوظقي

مشلءؿـوولمطؾمعـفومبوغقردمصقؿومؼؾلمغصقصمػذهماٌقادمضؾؾمأنمغمم

متمديمإظلم مبطرؼؼي مأحؽوعفو متطؾقؼ مبؽقػقي مؼؿعؾؼ مصقؿو ماظؿػصقؾ عـ

مم.تلفقؾماظؿفورةماظدوظقي

 ( 5املاد٠ ) 

 ( ايرتاْصٜتحس١ٜ ايٓكٌ بايعبٛز ) 

مواٌراطىمم-م1مم م$ ماظشكصقي ماألعؿعي مصقفو ممبو م% ماظؾضوئع مسؾقر ؼعؿدل

ماٌ ماألررا  مأحد مأراضك مسدل ماألخرى ماظـؼؾ مدقاءموودوئؾ ؿعوضدة

غؼؾًمعـموحدةمغؼؾمإشممأخرىمأومملمتـؼؾمأومأودسًماٌلؿقدسوتم

إذامطونمػذاماظعؾقرمرأمتغقرلمسؾكمودقؾيماظـؼؾمأممال،أومملمتقدعمأومر

ماظطر م محدود مخورج موؼـؿفل مؼؾدأ مطوعؾ مغؼؾ معـ مصؼط مجزء ػق

مأراضقف مسدل ماظذيمجرىماٌرور ماظـقعمعـمحرطيم،اٌؿعوضد مػتتذا إن

م."ماظذلاغزؼًؾقفمظممػذهماٌودةم"مسؾقرماظـؼؾمؼطؾؼمس

$مسدلمإضؾقؿماظذلاغزؼًرمىمأنمتؽقنمػـوامحرؼيماظـؼؾمبوظعؾقرم%م-م2مم

م معالئؿي مظؾذلاغزؼًطؾمرر معؿعوضدمسـمررؼؼمعلوظؽماظطرهماألطـر

،ماظدوظلموحرطيماظـؼؾمإشممأومعـمأراضلماألررا ماٌؿعوضدةماألخرى
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مسؾكم مؼؽقنمػـوظؽمأيممتققز ماٌراطىمأومورمىمأنمال أدوسمسؾؿ

مبؾدم م% ماظقجفي مأو ماًروج مأو ماظدخقل مأو ماٌغتتودرة مأو ماٌـشل عؽون

ماٌراطىمأوم ماظؾضوئعمأو مسؾكمأيمزرو متؿعؾؼممبؾؽقي مأو م$ اٌؼصد

م.ودوئؾماظـؼؾماألخرى

سدلمماظذلاغزؼًرمقزمأليمرر معؿعوضدمأنمؼطؾىمأنمؼؽقنمعرورمم-م3

مايوالتماظيتمؼؿعذرمأراضقفمسـمررؼؼمصمراماظدخقلماٌالئؿمس دا

صػلمػذهمايوظيمصننمحرطيم،صقفومتطؾقؼماظؼقاغنيمواألحؽومماىؿرطقي

ماظؼوحد مأو معـ ماظؼودم ماألخرىمماٌرور ماٌؿعوضدة ماألررا  أراضك

مورمىمأنمؼعػكم رمىمأنمالمسمضعمألؼيمإسوضوتمأومضققدمالمظزوممشلو

ماظـػؼوتماأل ماظذلاغزؼًمأو مردقم موصمقع ماىؿرطقي ماظردقم خرىمعـ

ماًوحيم ماظـػؼوت مأو ماظـؼؾ مغػؼوت مسدا معو ماظذلاغزؼً مسؾك اٌػروضي

م مظـظوم ماظالزعي ماإلدارؼي ماًدعوتمماظذلاغزؼًبوٌصروصوت مظؿؽؾػف أو

مم.اٌؼدعيمشلذاماظـظوم

ماألررا مم-م4مم مضؾؾ معـ ماٌػروضي مواألغظؿي ماظـػؼوت مصمقع أن

م ماٌرور مسؾكمحرطي معـمأضوظقؿمبوظذلاغزؼًاٌؿعوضدة األررا ممإشممأو

اٌؿعوضدةماألخرىمرمىمأنمتؽقنمععؼقظيموتلخذمظمماإلسؿؾورمزرو م

م.اظعؾقر

ماًوحيمم-م5مم مواإلجراءات مواألغظؿي ماظـػؼوت ماؿقع مؼؿعؾؼ صقؿو

ماٌرورممبوظذلاغزؼً ميرطي مميـا مأن مرمى معؿعوضد مرر  مطؾ صنن
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إشممأومعـمأراضكمأيمرر معؿعوضدمععوعؾيمالمتؼؾمتػضقاًلممبوظذلاغزؼً

مسـمتؾ ميرطيماٌرور معـمأيمبؾدممبوظذلاغزؼًؽماظيتمميـقفو إشممأو

مثوظٌ.

ماظقاردةمم-م6مم مظؾؿـؿفوت مميـا مأن معؿعوضد مرر  مطؾ مسؾك رمى

تػضقاًلمسـممسدلمإضؾقؿمأيمرر معؿعوضدمآخرمععوعؾيمالمتؼؾمبوظذلاغزؼً

تؾؽماظيتمدق ممتـامٌـؾمػذهماٌـؿفوتماظيتممتمغؼؾفومعـمعؽونم

مٌرورمسدلمأراضكمرر معؿعوضدمأخر.نماعـشلػومإشممعؼصدػومدو

ؼؽقنمأيمرر معؿعوضدمحرًامظمماإلبؼوءمسؾلماٌؿطؾؾوتماظيتمؼؼررموم

اٌؾوذرةمواٌعؿقلمبفومظممتورؼخمػذهمموجقبمتقاصرػومسؾلماظشقـوت

مؼؿعؾؼمبلؼيمبضوئعمتؿعؾؼممبـؾمػذهماظشقـوتماٌؾوذرةم اإلتػوضقيمصقؿو

مأ مذررًو مشلو ماٌؾوذر ماظشقـ مؼعؿدل مػذهاظيت مدخقل مظشرسقي مدودقًو

اظؾضوئعمبػؽوتمتػضقؾقيمظؾردقممأوماظيتمتؽقنمشلومسالضيمبوظطرؼؼيماظيتم

مؼؿؾعفوماظطر ماٌؿعوضدمخبصقصماظؼقؿيمألشراضماظردقم.

متراغزؼًأنمغصقصمػذهماٌودةمرمىمأنمالمتطؾؼمسؾكمسؿؾقيمم-م7مم

متطؾؼمسؾكماظذلاغزؼًماىقىمظؾؾضوئعم%ممبومظممذظؽ،اظطوئرات مإمنو

ماألعؿعيم$.

م

م

م
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 ( 8املاد٠ ) 

ماملصازٜف ٚاإلجسا٤ات املستبط١ باإلضترياد ٚبايتصدٜس

ظيتمتػرضفوماأنمصمقعماٌصورؼػمواألسؾوءمعـمأيمغقعمطوغًمومأ$-%1

%مخبال مردقمماظقاردمواظصودرمواظضرائىماألخرىماألررا ماٌؿعوضدة

م$ظؿصدؼر$مأومصقؿومؼؿعؾؼمبوإلدؿرلادموبوم3اٌـصقصمسؾقفومظمماٌودةم%

ماًدعوتم مظؿؽؾػي معؼوربًو مؼؽقن معؾؾغ محدود مظم متؽقن مأن رمى

مأوم ماحملؾقي مظؾؿـؿفوت معؾوذرة مشرل مضموؼي مميـؾ مويحقٌمال اٌمداة

مضرؼؾيمسؾكماظقارداتمأوماظصودراتمألشراضمعوظقي.

مإشممختػقضماظعددممب$-%1 مبويوجي مأؼضًو ماٌؿعوضدة ماألررا  وتؼر

م.شورمإظقفومظمماظػؼرةماظػرسقيواظؿـقؼعمظمماٌصورؼػمواألسؾوءماٌ

مإشممجعؾمإجراءاتممج$-%1 مبويوجي مأؼضًو ماألررا ماٌؿعوضدة وتؼر

موتشوبؽًو متعؼقدًا مأضؾ مواظصودر مختػقضم،اظقارد مإشم مبويوجي وطذظؽ

موتؾلقطماٌؿطؾؾوتماٌلؿـدؼيماًوحيمبوظقاردموبوظصودرم.

ررا مظؾطر ماٌؿعوضدمبـوءمسؾكمرؾىمرر معؿعوضدمآخرمأوماألم-م2مم

ماألخرى مضقءم،اٌؿعوضدة مظم موظقائقف مضقاغقـف ممبراجعي مؼؼقم أن

مغصقصمػذهماٌودة.

المرمقزمأليمرر معؿعوضدمأنمؼػرضمشراعوتمجلقؿيمسـمخرهمم-م3مم

وبصػيمخوحيمالمرمقزممبلقطمظؾقائاماىؿرطقيمأوماٌؿطؾؾوتماإلجرائقي

م مرمىم-صرضمشراعي مممو مومأطدل مصؼط مظإلغذار متؽقن سـدمم-يحقٌ
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مدفقحدو ماظلفؾممث معـ مؼؽقن ماىؿرطقي ماٌلؿـدات مظم مخطل أو

متصقققفومواظيتمملمترتؽىمظغرضماظؿدظقسمأوماإلػؿولماىلقؿ.

مواألسؾوءمم-م4مم ماٌصورؼػ مظؿشؿؾ ممتؿد ماٌودة مػذه مغصقص إن

مواإل مصقؿومقحؿواإلجراءات مايؽقعقي ماظلؾطوت متػرضفو ماظيت وجوت

م-م:اظيتمتؿعؾؼمبتمؼؿعؾؼمبوإلدؿرلادموبوظؿصدؼرممبومظممذظؽمتؾؽ

اٌعتتتوعالتماظؼـصتتتؾقيمعـتتتؾماظػتتتقاترلماظؼـصتتتؾقيمواظشتتتفوداتمممم -مأ

م.اظؼـصؾقي

م.اظؼققدماظؽؿقي -مب

م.غظومماظذلاخقصم -مت

م.اظرضوبيمسؾكمععدالتمهقؼؾماظعؿؾيم -مث

م.اًدعوتماإلحصوئقيم -مج

م.إسؿؿودماٌلؿـداتمواظشفودات،ماٌلؿـدات -مح

م.اظؿقؾقؾمواظؿػؿقش -مخ

م.رلواظرضوبيماظصققيمواظؿؾك،مايفرماظصقل -مد

 ( 10املاد٠ ) 

 اإلعددالٕ عٓٗا ٚتٓظُٝٗا ْظِ ايتجاز٠

م-بطرؼؼتتيممتؽتتـمايؽقعتتوتمواظؿفتتورمعتتـمععرصؿفتتوممم-تـشتترمصتتقرًامم-م1م

اظؼتتقاغنيمواظؾتتقائامواألحؽتتومماظؼضتتوئقيمواظؼقاستتدماإلدارؼتتيماظتتيتمشلتتومممم

سؿقعقتتيماظؿطؾقتتؼمواظتتيتمتصتتؾامغوصتتذةماٌػعتتقلمبقادتتطيمأيمرتتر مممممم
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أومبػؽتوتمم،ؼققؿماٌـؿفوتمظألشراضماىؿرطقيوتؿعؾؼمبؿؾـقدمأومت،عؿعوضد

أومبوإلذتذلاروتمأوماظؼقتقدمأوممم،اظضرائىمأوماظردتقممأوماألسؾتوءماألخترىممم

أومسؾتتتكمهقؼتتتؾممم،ضتتتراراتمايظتتترمسؾتتتكماظتتتقارداتمأوماظصتتتودراتمممم

أوماظيتمتتمثرمظممبقعفتومأومتقزؼعفتومأومغؼؾتفومأوممممم،اٌدصقسوتماًوحيمبفؿو

شمسؾقفتتومأومسرضتتفومأومتصتتـقعفومأوممماظؿتتلعنيمسؾقفتتومأومختزؼـفتتومأوماظؿػؿتتقممم

مخؾطفومأومأيمإدؿكداممآخرم.

طؿومرمىمأؼضًومغشرماإلتػوضقوتماظيتمتمثرمسؾلمدقوديماظؿفورةماظدوظقيم

موبنيم مأليمرر معؿعوضد محؽقعقي مػقؽي مأو مبنيمحؽقعي مبفو اٌعؿقل

م.حؽقعيمأومػقؽيمحؽقعقيمأليمرر معؿعوضدمآخر

عوضدمبنصشوءمععؾقعوتمدرؼيموالمتؾزممأحؽوممػذهماظػؼرةمأيمرر معؿم

أومضدمتمدىمإشمم،أومتؽقنمخموظػيمظؾصوحلماظعوم،ضدمتعقهمتـػقذمضوغقن

األضرارمبوٌصوحلماظشرسقيماظؿفورؼيمٌمدلوتمععقـيمدقاءمطوغًمستوعيم

مأومخوحي.

ماظؿطؾقؼمم-م2مم محػي مظف مأيمإجراء مأليمرر معؿعوضدمإختوذ المرمقز

سىءمآخرمسؾكماظقارداتمظمممؼـؿٍمسـفمزؼودةمظممصؽيمضرؼؾيمأو،اظعوم

أومؼـؿٍمسـفمواحدًامأومأطـرمعـماألسؾوءمأوماظؼققدم،زؾمغظوممعقحدمضوئؿ

ضؾؾم،أومايظرمسؾكماظقارداتمأومسؾكمهقؼؾماٌدصقسوتماًوحيمبفو

مغشرمعـؾمػذاماإلجراءمرزلقًو.
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معؿققزةمؼطؾؼمطؾمرر معؿعوضدمبطرؼؼيمعقحدةموععؼقظيموشرل$مأمم-م3%م

وضراراتتتفموأحؽوعتتفمعتتـماظـتتقعماٌقضتتامظممممقائقتتفصمقتتعمضقاغقـتتفموظ

م.اظػؼرةم%أ$معـمػذهماٌودة

حموطؿمأوم،بلدرعمعومميؽـمشلءزمؿػظمطؾمرر معؿعوضدمأومؼـب$م-%3

عتـممم-أجفزةمإجرائقتيمضضتوئقيمأومهؽقؿقتيمأومإدارؼتيموذظتؽمألشتراضممممممم

مشتؽقنموتصتققاماألداءماإلداريماًتوصمبوظممماٌراجعتيماظػقرؼتيممم-بقـفوم

تؽتقنمعـتؾمػتذهماحملتوطؿمأوماألجفتزةماإلجرائقتيمعلتؿؼؾيممممممممو،اىؿرطقي

وتؽقنم،ستتتـماشلقؽتتتوتماٌعفتتتقدمإظقفتتتومبؿطؾقتتتؼماإلجتتتراءاتماإلدارؼتتتيم

ضراراتفومضوبؾيمظؾؿـػقذممبعرصيمػذهماشلقؽوتمطؿمأغفومهؽؿمممورديمػتذهمم

إالمإذامتؼتتدممرعتتـمإشممحمؽؿتتيمتشتترؼعقيممم،اشلقؽتتوتمألسؿوشلتتوماإلدارؼتتيم

ـممممظؿؼتدؼؿممأسؾكمخاللماٌدةماحملتددةم ،ماظطعتتتقنممبعرصتيماٌلتؿقردؼ

وبشتتترطمأنمتؿكتتتذماإلدارةماٌرطزؼتتتيمٌـتتتؾمػتتتذهماشلقؽتتتيماًطتتتتقاتم

إلستودةمغظترماٌقضتقعمظممجؾلتيمأخترىمإذامطتونمػـتوامدتؾىموجقتفممممممممم

وغقنمأومخموظػًومظإلسؿؼودمبلنماظؼرارمؼؿعورضمععماٌؾودئماٌؼررةمظمماظؼ

م.ظؾقؼوئؼماظؼوئؿي

ػؼرةماظػرسقتيم%ب$معتـمػتذهماظػؼترةمإظغتوءمأوممممممالمتلؿؾزممأحؽومماظمج$-%3

إدؿؾدالماإلجراءاتماظؼوئؿتيمظممإضؾتقؿمرتر معؿعوضتدمظممتتورؼخمػتذهممممممم

اإلتػوضقتتيمواظتتيتمتؼتتدممظمماظقاضتتعمإستتودةمغظتترمحموؼتتدةمظإلجتتراءاتممممممم

اإلدارؼيمحؿكموإنمملمتؽـمعـؾمػذهماإلجراءاتمعلؿؼؾيمإدتؿؼالالمتوعتًوممم
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سؾتكمطتؾمرتر مممم،بوظؿـػقتذماإلداريمإظقفتومممأومرزلقًومسـماشلقؽوتماٌعفقد

عؿعوضدمؼؼقممبؿطؾقؼمعـؾمػذهماإلجراءاتمأنمميدماألررا ماٌؿعوضدةم

%بـوءمسؾتكمرؾتؾفؿ$مبؽتؾماظؾقوغتوتمواٌعؾقعتوتماظالزعتيمحؿتكمميؽتـفؿممممممممم

اإلجراءاتمتؿقاصؼمععمعؿطؾؾوتمػذهماظػؼرةممإذامطوغًمػذهمهدؼدمعو

 .اظػرسقي

ظتتيتممتمإخؿقورػتتومظؿؽتتقنمحمتتوورمأنماٌتتقادماظـالثتتيما،موحؼقؼتيماألعتترمممم

صفتتلممتـتتؾماألدتتوسماٌـطؼتتلم،ماظعؿتتؾماألدودتتقيمػتتلمبوظػعتتؾمطتتذظؽ

،مواظشوعؾمظعؿؾقيماظؿؾودلماظؿفوريماظدوظلمعـمعـظقرماظؿلفقؾمواظؿقلرل

وػتتذهماٌتتقادماظـالثتتيمتؿعوعتتؾمعتتعمطتتؾماظصتتػؼوتماظداخؾتتيمظممجمتتولمم

ماظؿفورةماظدوظقيموبدونمإدؿــوء.

م

 ط١ " ايرتاْصٜت " املاد٠ ارتاَ :أٚاًل

مػذهمظمم ؼدمجرتماٌػووضوتمبنيماظدولماألسضوءمظممدقوهمأحؽوم

 م:اٌودةمسؾلماألدسماظؿوظقي

 األحهاّ املتعًك١ باملصسٚفات ٚايسضّٛ املستبط١ بايرتاْصٜت: 

إسؿؿودًامسؾلمعؾدأمجقػريموأدودلمػقمأنمتؽتقنماٌصتروصوتماظتيتمممم

وأنمالمتؿفتتووزم،شلتتوؼتتؿؿمهصتتقؾفومستتـماظؾضتتوئعماظعتتوبرةمظممأضتتؾمحتتدمممم

وأنمؼؽقنماإلسػوءمعـمأيمردتقممػتقممم،اٌلؿقؼوتماظدوظقيماٌعؿقلمبفو

إنمسؿؾقتتيم،بقـؿومهصتتقؾماظؼؾقتتؾمعتتـماظردتتقممػتتقماإلدتتؿــوءمم،األدتتوس
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صتترضمردتتقممسؾتتلماظؾضتتوئعماظعتتوبرةمؼعؿتتدلمعتتـمأطتتدلمععقضتتوتماظؿفتتورةمممم

فتٍمموبوظؿوظلمالبدمعـمأنمتلرلمطوصيماإلداراتماىؿرطقيمسؾتلمغم،اظدوظقي

،ماإلسػتتوءماظؽوعتتؾمظؾؾضتتوئعماظعتتوبرةمعتتـمأيمردتتقمموهتتًمأيمعلتتؿلممم

صؾعضماظدولمتؼقممبػرضمردقممعؾتوظغمصقفتومعؼوبتؾمدترلمودتوئؾماظـؼتؾممممممم

وػقمعومؼعينمصترضمعلتؿذلممم،اظيتمتؼؾماظؾضوئعماظذلاغزؼًمسدلماظطرهمبفو

وػذامالمؼعتتينمعـتتعماظتتدولمعتتـمهصتتقؾمم،ظؾردتتقممسؾتتلمػتتذهماظؾضتتوئع

ظتتيتمتؼتتدعفومشلتتذهماظؾضتتوئعمسـتتدمسؾقرػتتوممممممردتتقممعؼوبتتؾماًتتدعوتمامم

حقٌمتلؿطقعمطؾمدوظيمبؾموزمؼمشلومبصتقرةمطوعؾتيمهصتقؾمممم،بلراضقفو

عؼوبتتؾمستتـمأيمختتدعوتمتؼتتدعفومبشتترطمأنمؼؽتتقنماٌؾؾتتغماحملصتتؾممممم

 ؼلوويماًدعيماٌؼدعيموالمؼعؿدلمإؼرادًامظؾففيماظيتمتؼدمماًدعي.

 األحهاّ املتعًك١ باملطتٓدات املستبط١ بايرتاْصٜت: 

مأؼـؿوم اظؾضوئعماظعوبرةمهؿوجمإظلمعلؿـداتمصمرطقيمووورؼيمتراصؼفو

ووصؼًوم،وبعضماظدولمتشذلطمتؼدؼؿمبقوغوتموعلؿـداتمعؾوظغمصقفو،دورت

ماظعوٌقي ماظؿفورة معـظؿي صننم،ٌؾودرةمتلفقؾماظؿفورةماظيتمتـوديمبفو

واظضروريمعـماٌلؿـداتمصؼطمػقماظذيمرمىمأنمؼؿؿمماألدغكايدم

مظإل ماظعوبرةتؼدميف ماظؾضوئع مسـ ماىؿرطقي مسؾلم،دارة ماألعر مؼؼؿصر وال

ماٌلؿـداتمصؼط ماظشؽؾقيم،سدد ماظـوحقي مظؿشؿؾ ممتؿد ماظؿقحقي بؾمإن

اظيتمتردمبفوماٌلؿـداتموضرورةمسدمماظـصمسؾلماظؿقثقؼمأوماإلسؿؿودم

 م.إالمظممايوالتماظيتمؼؽقنمػذامضرورؼًو
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 اْصٜتاألحهاّ املتعًك١ باإلجسا٤ات املستبط١ بايرت: 

ميؿدمعػفقمماظؿكػقضمإظلماإلجراءاتماٌطؾؼيمسؾتلماظؾضتوئعماظعتوبرةمممم

حقتتٌمتؿفتتفمعلتتوراتماٌػووضتتوتمإظتتلمعطوظؾتتيماظتتدولماألسضتتوءمظممممممم

اجملؿؿعماظدوظلمأنمتؽقنماإلجراءاتماظتيتمتتؿؿمسؾتلمػتذهماظؾضتوئعمممممم

صؾقسم،أضؾمعومميؽـموأنمتؼؿصرمسؾلماظـقاحلماألعـقتيمواظؾقؽقتيمالمأطـترممم

والماٌـطؼتلمأنمتتتؿؿمإجتراءاتمصمرطقتتيمسؾتلماظؾضتتوئعممممعتـماٌعؼتتقلمم

اظعتتوبرةمسؾتتلمغػتتسماظـقتتقماظتتذيمتؿعوعتتؾمبتتفماإلدارةماىؿرطقتتيمعتتعممممممم

بؾمتؼؿصرماإلجراءاتمسؾتلمتتلعنيممم،اظؾضوئعمهًمغظومماظقاردماظـفوئل

وضؿونمسدممتلربمػذهماظؾضوئعمإظلماظلتقهماحملؾتلمإالمعتـمختاللممممم

ردوتماظغرلمذترسقيموسؿؾقتوتمممإجراءاتمصمرطقيمذرسقيمبعقدًامسـماٌؿو

 اظؿفرؼى.

املاد٠ ايجا١َٓ " املصازٜف ٚاإلدسا٤ات املستبط١ باإلضترياد  :ثاًْٝا

 :"ٚبايتصدٜس

اٌػووضوتمبنيماظتدولماألسضتوءمظممدتقوهمأحؽتوممػتذهممممممتـووظًموضدم

 م:اٌودةماألدسماظؿوظقي

 ّٛاملساجع١ ايدٚز١ٜ يًُصسٚفات ٚايسض: 

،مماألخذمظمماإلسؿؾورمعؾدأماظؿكػتقضموػذهماٌراجعيمضرورؼيمإذامعوممت

ظممزتؾماظؿؼتدمماظؿؽـقظتقجلمممممحقٌمأنمػذهماٌراجعيمسودةمعومدؿلػر
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وػقماٌطؾتقبمدوعتًومعتـمممم،اٌلؿؿرمسـمخػضمظممتؽؾػيمتلدؼيماًدعتيم

صتتننمسؿؾقتتيماٌراجعتتيم،وعـمغوحقتتيمأخري،اظتتدولماألسضتتوءمأنمؼؿؾعتتقه

ـؼتتيماظتتيتماٌلتتؿؿرةمشلتتذهماٌصتتروصوتمواظردتتقممترصتتعمعتتـمعلتتؿقيماظمم

صقجقدمردؿمحدرمبفمضترارمم،ؼقظقفوماجملؿؿعماظؿفوريمظإلدارةماىؿرطقي

عـمدـقاتمرقؼؾيمؼعطلمإغطؾوسًومأنمػذهماإلدارةماىؿرطقيمالمتؿؿمبفتومم

وعـمثؿمتؼؾمدرجتيماإلظؿتزامماظطتقسلمممم،أيمسؿؾقوتمعراجعيمأومهدؼٌ

م.وتـكػضماظـؼيمظمماإلدارةماىؿرطقي

دصعًمبعتتتضماظقصتتتقدمم،ؼتتتيمػتتتذهمإنمأػؿقتتتيمسؿؾقتتتيماٌراجعتتتيماظدورم

بوٌـظؿتيمإظتلمرؾتىمأنمؼؽتقنمظؾتدولماألسضتوءمبوٌـظؿتيمايتؼمظمممممممممم

عراجعيمعومظديماظتدولماألخترىموإردتولمعالحظتوتفؿمظؾدوظتيماٌعـقتيممممممم

وػقمعوم،ووجقبمأنمتلخذماظدوظيماٌعـقيمػذهماٌالحظوتمظمماإلسؿؾور

م.ؼؿعورضمظممظغيمحرزميمععمعؾدأماظلقودةموادؿؼالظقيماظدول

 ٓاضب ايسضِ َع ارتد١َ املكد١َت: 

خوحتيماظتدولممم،وغظرًامٌومتالحظمظديمبعضماظدولماألسضوءمبوٌـظؿي

عتتـموجتتقدمبعتتضماٌصتتروصوتمواظردتتقمماظتتيتمتؼتتقمماإلدارةمممممم،اظػؼرلة

أومصرضم،اىؿرطقيمبػرضفوموهصقؾفومسؾلماظؾضوئعماظقاردةمأوماظصودرة

،مواالدتتؿرلادردتقممعؾتوظغمصقفتومعؼوبتؾمختتدعوتمتؿعؾتؼمبعؿؾقتيماظؿصتدؼرمممممممم

مأثـتوءماٌػووضتوتمممتؼدعًمأحتدماظتدولماألسضتوءممم:م"صعؾلمدؾقؾماٌـول

عتتـمأحتتدماٌؿوردتتوتماظتتيتمتراػتتوماٌـظؿتتيمشتترلمعـطؼقتتيمأومممممشتتؽقىب
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دوالرمم80حقٌمتؼقممأحتدماظتدولمبػترضمردتقممتقثقتؼمضتدرػوممممممممعؼؾقظي

أعرؼؽلمسؾلمطؾمعلؿـدمؼؼقمماٌصتدرمبؿقثقؼتفمظممضـصتؾقيمػتذاماظؾؾتدمممممم

م."وتماألدودتقيمإلمتتوممسؿؾقتيماظؿصتدؼرمإظتلمػتذاماظؾؾتدمممممممطلحدماٌؿطؾؾتم

وبوظؿوظلمطونماٌطؾىماألدودلمعـماٌـظؿيمشلذهماظدوظيمػقمعراجعتيمم

ػتتذهماٌؾتتوظغماظتتيتمتؼررػتتومطردتتقممتقثقتتؼمظؾؿلتتؿـداتمحقتتٌمأغفتتومالممم

ميؽتتـمبتتليمحتتولمعتتـماألحتتقالمأنمتعتتدلمستتـمتؽؾػتتيمحؼقؼقتتيمًدعتتيمممم

 .اظؿقثقؼماظيتمتؼدعفو

 ضّٛ ٚاملصسٚفات إال بعد ايٓشس ٚاإلعالٕعدّ تطبٝل ايس: 

ظؼتتدمأردتتًمعـظؿتتيماظؿفتتورةماظعوٌقتتيمعؾتتدأماظشتتػوصقيمظممطتتؾمعتتومؼتتؿؿمممم

وظؽلمؼتتؿؿمتػعقتتؾمم،تطؾقؼتتفمسؾتتلماٌؿعتتوعؾنيمعتتعماإلداراتماىؿرطقتتيممم

اظشػوصقيمبطرؼؼيمجقدةمصنغتفمرمتىمسؾتلماإلداراتماىؿرطقتيمأنمتؼتقممممممم

سؾتلمأيمإجتراءمعتـمممممبـشرمطؾماٌصتروصوتمواظردتقمماظتيتمؼتؿؿمصرضتفوممممم

ؼؽتتتقنممحؿتتتكاإلجتتتراءاتماىؿرطقتتتيمبؽتتتؾمودتتتوئؾماظـشتتترمواإلستتتالنم

إنم،اٌؿعوعؾمسؾلمسؾتؿمبفتوموالمؼػتوجهمبفتومسـتدماظؿعوعتؾمعتعماىؿتورامممممممم

وجقدمإظؿزاممعـماإلدارةماىؿرطقيمبلنمتؼقممبوإلسالنمواظـشرمسـمتؾؽم

اظردتتقممواٌصتتروصوتماظتتيتمدتتقؿؿمهصتتقؾفومعؼوبتتؾماًتتدعوتماظتتيتممممممم

ظؾؿفؿؿتعماظؿفتوريمؼضتؿـمظؾؿؿعتوعؾنيمصرحتيماظؿعتر مسؾتلمعتوممممممممممتؼدعفو

دتتقؿؿمتطؾقؼتتفمسؾتتلموارداتفتتؿموستتدمموجتتقدمأيمعصتتروصوتمأومردتتقمممممم



111 

وعـمثتتتؿمميؽتتتـفؿموضتتتعماظؿؼتتتدؼراتماظصتتتقققيمظصتتتػؼوتفؿمممم،عػوجؽتتتي

 اٌلؿقردةمبؽؾمدضي.

م

اإلعةةةةةالٕ عٓٗةةةا   -ْعةةةِ ايتذةةةاز٠  املةةةاد٠ ايعاغةةةس٠ "   :ثايجةةةًا

 :"ٚتٓعُٝٗا

إسالنماظتـظؿمواإلجتراءاتمواظؼقاستدماًوحتيمبوظؿفتورةممممممغشرموإنمعؾدأم

تعؿتدلمممأحؽومماٌودةماظعوذرةمعـمإتػوضقيماىتوتمواظيتمتضؿـؿفوماظدوظقيم

وتعدلمسـمػذهماألػؿقيمعـوضشوتماظقدوئؾماظػعوظيمظؿلفقؾماظؿفورة،أحدم

 :اظدولماألسضوءماظيتمتـووظًمػذهماألحؽوممظمماظـؼوطماظؿوظقي

 ٛاعد ٚاإلجسا٤ات املستبط١ بايتجاز٠ ايدٚي١ٝاملساجع١ ايدٚز١ٜ يًك: 

وػذهماٌراجعيمضرورؼيمإذامعوممتماألخذمظمماإلسؿؾورمأغتفمػـتوامدائؿتًومممم

وأنماظلتعلماظتدائؿممم،جدؼدمظمماظعؿؾماىؿرطتلمواألغظؿتيماىؿرطقتيممم

دمقمتلتفقؾماظؿفتورةمدتق مؼـطتقيمبوظضترورةمسؾتلمتغتقرلاتمإجرائقتيممممممممم

ؾتتلمتؾتتؽماإلجتتراءاتمممتلتتؿقجىمإجتتراءمعراجعتتيمعلتتؿؿرةمودورؼتتيمسمممم

واظتتـظؿمظؾقضتتق مسؾتتلمأؼفتتومميؽتتـمتعدؼؾتتفمأومتؾلتتقطفمبفتتد ماظؿقلتترلممممم

مواظؿلفقؾمسؾلماظعؿالء.

إنمأػؿقيمسؿؾقيماٌراجعيماظدورؼيمتـؾعمعتـمأنمتزاؼتدمحفتؿماظؿفتورةممممم

اظدوظقتتيمدتتق مؼـتتؿٍمسـتتفمبوظضتترورةمزؼتتودةماظعؿتتؾماظقاضتتعمسؾتتلمستتوتؼممم
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حؿؿقتتتيمٌراجعتتتيموعـمثتتتؿمؼؽتتتقنمػـتتتوامضتتترورةم،اإلدارةماىؿرطقتتتي

وتعدؼؾمبعضماإلجراءاتمظؽلمؼؿلتينمظؾفؿتوراماظؼقتوممبعؿؾتفوموتلدؼتيمممممم

دورػتتتومظممتلتتتفقؾماظؿفتتتورةماظدوظقتتتيمواإلدتتتؿؿرارمظمماألداءماىقتتتدمممم

 وتؼدؼؿمأصضؾمخدعيمظؾعؿالءمعـماجملؿؿعماظؿفوري.

 عدّ تطبٝل ايكٛاعد ٚاإلجسا٤ات إال بعد ايٓشس: 

جتراءاتمواظؼقاستتدماىؿرطقتتيمموػتذهماظػتتذلةماظتتيتمؼتؿؿمخالشلتتومغشتترماإلمم

سؾتتلماظعؿتتالءمضؾتتؾمتطؾقؼفتتومتعطتتلمػتتمالءماظشتترطوءماظؿفتتورؼنيماظػرحتتيم

وبوظؿتتوظلمالمهتتدثمأيمم،ظؿقصقتتؼمأوضتتوسفؿموأداءمسؿؾتتفؿمدونمتقضػمم

عشتتوطؾمظؾعؿتتالءمأومختتتق معتتـموجتتقدمتعؾقؿتتوتمأومإجتتراءاتمجدؼتتدةم

ؼذلتىمسؾقفومتعدؼالتمواجؾيمعـمجوغىماجملؿؿعماظؿفوريمتؼقممسؾتلمم

بتتؾمإنمػتتذهماظػتتذلةمبتتنيماظـشتترمواظؿطؾقتتؼمتعطتتلماجملؿؿتتعممم،ظؿكؿنيا

اظؿفوريمصرحيماظعؿؾمظممبقؽيمطوعؾتيماظؿقضتعموبوظؿتوظلمترتػتعمععتدالتمممممم

اظـؼيمبنيماجملؿؿعماظؿفوريمواإلدارةماىؿرطقيمبؾمواىفتوزماإلداريمم

 .ظؾدوظيمبؽوعؾف

 اإلضتعالّ املطبل: 

معتتعموعؾقنٌؿعتتاغظتتوممجدؼتتدمأومآظقتتيمصمرطقتتيمعلتتؿقدثيمؼلتتؿطقعممممممم

عتـمايصتقلمسؾتلماٌعؾقعتوتماظؽوعؾتيماًوحتيممممممموماىؿورامعـمخالشلتم

المتؿتقاصرمظتدؼفؿمممػتمالءماظعؿتالءماظتذؼـممممخوحتيمم،بوظقارداتمواظصودرات

اٌطؾقبتتتيملتتتؿـداتمعـتتتؾماٌملاىؿرطتتتاظعؿتتتؾمختتتدلاتمصـقتتتيمستتتـمم
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اظتتذيمختضتتعمظتتفماظؾضتتوئعماظتتيتمدتتقؿؿمأوماظؾـتتدم،ظإلدتتؿرلادمأوماظؿصتتدؼر

ؿؽقنمأدودتًوميلتوبماظردتقمماىؿرطقتتيممممدتتاظؼقؿتيماظتيتمممأوم،ادتؿرلادػوم

م.اٌلؿقردؼؿؿمتطؾقؼفومسؾلموشرلمذظؽمعـماظـقاحلماظػـقيماظيتم

تؼقمماإلدارةماىؿرطقيمبؿقصرلمضـقاتمإتصولمععؾـتيمم،مووصؼًومشلذاماظـظوم

وععروصتتيمظؾؿفؿؿتتعماظؿفتتوريمظممأعتتوطـمؼلتتفؾماظقحتتقلمإظقفتتومأومعتتـمم

وميؽـمظؾؿؿعوعتؾمأنمؼطؾتىمعتـمممم،رةخاللمضـقاتمإتصولمعؿوحتيموعقلتمم

وزمصتؾمم،عؽوتىماإلدؿعالممتزوؼدهمبؽؾماٌعؾقعتوتماظتيتمزمؿتوجمإظقفوممم

 سؾقفومسؾلماظػقرمدقاءمذػقؼًومأومطؿوبي.

 قبٍٛ صٛز اي ٛاتري ٚاملطتٓدات: 

ظؼدمطونماظعؿؾماىؿرطلمظمماظلوبؼمؼؼقممسؾتلماٌلتؿـداتماألحتؾقيمممم

ظؽتلمتؾتدأمظممإجتراءاتمممماإلدارةماىؿرطقتيمممواظيتمالبدمأنمتؼتدممإظتلمم

وظؽـمبعدمػذاماظؿدصؼماظلتؾعلماظؽتؾرلمبتنيمدولمممم،اإلصراجمسـماظؾضوئع

اظعوملموتشفقعمعـظؿيتماظؿفورةمواىؿورامٌؾتودراتمتلتفقؾماظؿفتورةمممم

وجدتماإلداراتماىؿرطقيمظمماظدولماٌؿؼدعتيمأنماإلطؿػتوءممم،اظدوظقي

فؿمبؿؼتتدؼؿمحتتقرماٌلتتؿـداتمإظتتلماإلداراتماىؿرطقتتيمميؽتتـمأنمؼلتتممم

بشتتتؽؾمطتتتؾرلمظممختػتتتقضماظتتتزعـماظتتتذيمزمؿتتتوجمإظقتتتفماٌلتتتؿقردونمم

وأنم،ظؾقصتتقلمسؾتتلماٌلتتؿـداتماظتتيتمتؼتتدممعتتعماظؾضتتوئعماٌلتتؿقردة

ػتذهماظصتقرمواظتيتمستودةمعتومزمتؿػظمبفتوماٌلتؿقردونمبعتدمتؾؼقفتومعتتـممممممممممم

ميؽـمأنمتؽتقنمػتلممم،اٌقردمأوماظؾـقامبوظػوطسمأوماظدلؼدماإلظؽذلوغتلم
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ىؿرطلمخوحيمإذامعومتقاصرتمدرجتيمسوظقتيمممطؾمعومزمؿوجمإظقفماظعؿؾما

وظتتذظؽمتقحتتلمعـظؿتتيماظؿفتتورةماظعوٌقتتيممم،عتتـماظـؼتتيمظممػتتذاماظعؿقؾم

بؿػعقؾمعؾودرةماألخذمبصقرماظػقاترلمواٌلؿـداتمواظيتمتدسؿمبنرموبقيم

 .واضعقيمسؿؾقيمتلفقؾماظؿفورةماظدوظقي

 ٞعدّ إشرتاط املخًص ادتُسن: 

محؿتكمو،ٌكؾتصماىؿرطلمبعضماإلداراتماىؿرطقيمتشتذلطموجتقدمامم

صننمظتقائاماظعؿتؾمظمممم،ظقمتؼدمماٌلؿقردمبـػلتفمظإلصتراجمستـماظؾضتوئعمممم

ػذهماإلداراتماىؿرطقتيمتلتؿقجىموجتقدمخمؾتصمصمرطتلموػتقمعتومممممممم

وؼضعمسوئؼًومالمظزومم،ؼضقػمسىءمعوديمسؾلمتؽؾػيماظؾضوئعماٌلؿقردة

 .ظفمأعومماٌلؿقردمسـدمتعوعؾفمععماإلدارةماىؿرطقي

م

 ع يع١ًُٝ تطٌٗٝ ايتذاز٠ عًٞ األضٛام ايعامل١ٝاألثس املتٛق

إنمإظؿتتزاممدولماظعتتوملمبنزاظتتيماٌعقضتتوتماظتتيتمتعتتقهمحرطتتيماظؿفتتورةمممم

سـتتدمتـووظـتتومظؾعزظتتيمماظعوٌقتتيمواظتتيتمدتتؾؼماظؿعتترضمظتتؾعضمأعـؾتتيمعـفتتوممممم

ؼيماظتتيتمأغؿففؿفتتوماظتتدولمبعتتدمايتتربنيماظعتتوٌقؿنيماألوظتتلمممماالضؿصتتود

صرضمضتترائىمسؾتتلمم،غظوممايصتتص،%معـتتؾمأذونماإلدتتؿرلادمواظـوغقتتيم

تؾتوعممإأدعورماظصر ماظغرلمعؿقازغيم$مبوإلضتوصيمإظتلممممإدؿكدام،اظصودرات

م:اظتتدولمآلظقتتوتمعتتـمذتتلغفومإسطتتوءمعلتتوحيمأطتتدلمظؿقرؼتترماظؿفتتورةمعـتتؾمم

إظغوءمأومخػضماظردقممواٌصروصوتماظيتمتترتؾطممومتػوضقوتماظؿػضقؾقياإل
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قتتتيمظإلجتتتراءاتمغظتتتؿمآظمإدتتتؿكدامومبعؿؾقتتتوتماإلدتتتؿرلادمأوماظؿصتتتدؼر

اٌؿعؾؼيمبوإلصراجمسـماظؾضوئعمطتؾمػتذامؼتمديمبوظضترورةمإظتلمجتذبممممممم

رؤوسممنظممجمتولماظؿفتورةموزؼتودةمدترسيموععتدلمدوراممممممظالدؿـؿورات

األعتتقالماٌلتتؿكدعيمظمماظؿفتتورةمممتتومؼذلتتتىمسؾقتتفمعضتتوسػيماألربتتوحمم

م.واظػقائدماظيتمتعقدمسؾلماٌشؿغؾنيمبوظؿفورة

فمسؾلماظدولمأنمتؼؾتؾمعتـموارداتفتومألضتؾممممموخالصًومٌومػقمععرو مبلغمم

حودراتفومألطـرمعتومميؽتـمصتننماظتقزنماظـلتيبمظؽتؾمممممممضوسػمعومميؽـموت

دوظتتيمظممدتتقهماظؿفتتورةماظعوٌقتتيمؼتتؿؿمضقودتتفميحلتتوبمعلتتوػؿيمتؾتتؽممممم

اظدوظيمظممحرطيماظؿفورةماظعوٌقيماؿعمإصموظلموارداتفتوم+مإصمتوظلممم

يمػتذهماظدوظتيمظممممحودراتفوموطؾؿومتعوزؿتًمػتذهماظؼقؿتيمزادتمأػؿقتمممم

ممم.اظؿفورةماظعوٌقي

ظؼتتدمخرجتتًماظتتدولماألسضتتوءممبـظؿتتيماظؿفتتورةماظعوٌقتتيمبعتتددمعتتـممممم

هؼقتؼمتلتفقؾمطتؾرلمظؾؿفتورةماظعوٌقتيممممممحتداثمومؼذلحتيمإلماٌؿقحقوتماظ

،مورصعمععدالتماظؿؾتودلماظؿفتوريمإظتلمأسؾتلمعتومميؽتـماظقحتقلمإظقتفمممممممم

م:وغقردمصقؿومؼؾلمػذهماظؿقحقوت

 (:1ايتٛص١ٝ زقِ )

اىؿرطقيمأنمهددمبقضقحماألػدا ماًوحيمداراتمرمىمسؾلماإلمم

مخطتيمإدتذلاتقفقيممغشرمتؾتؽماألػتدا مظممحتقرةممممومبفومعـمخاللموضع
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تقضامطقػقيمتـػقذمتؾؽماألػدا مسؾتلمأنمؼتؿؿموضتعمػتذهماألػتدا مممممم

مدقاءمايؽقعقيمأومشرلمايؽقعقي.ماألخرىماألررا بوظؿعوونمععم

 (:2ايتٛص١ٝ زقِ )

اىؿرطقيماظـظرمظممأدوظقىماظعؿتؾمايوظقتيمعتعممممماتداررمىمسؾلماإل

طؿتومرمتىممم،اىؿرطقتيمماإلجتراءاتمتطتقؼرمتؾتؽممموموضعمبرغوعٍمإلحالح

ماظرجتتقعمظممػتتذاماجملتتولمإظتتلماإلتػوضقتتوتماظدوظقتتيماًوحتتيمبؿقلتترلمممم

متـلقؼماظعؿؾقوتماىؿرطقيم%عـؾمإتػوضقيمطققتق$.و

 (:3ايتٛص١ٝ زقِ )

بدرجتتتيمطتتتؾرلةمعتتتـممممةدتتتؿػوداالاىؿرطقتتتيممداراترمتتتىمسؾتتتلماإلم

حقٌمرمىمتطتقؼرممماظعؿؾومبفد متػعقؾماألداءتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتم

تطؾقؼتتوتمايودتتىماآلظتتلمبوظـلتتؾيمظؾعؿؾقتتوتماىؿرطقتتيماٌكؿؾػتتيمعتتعمم

برغتتوعٍموماألختترىعتتـموتتوربماظتتدولممدتتؿػودةاالاظقضتتعمظمماإلسؿؾتتورم

اًتتوصمو"مUNCTADم"ماظؿـؿقتتيومعتتممترماألعتتؿماٌؿقتتدةمظؾؿفتتورةممم

ٌم اإلحتتالحم%اظـظتتومماٌؿتتقؽـمظؾؾقوغتتوتماىؿرطقتتيممممممومقؽـتتيمبلسؿتتولما

ASYCUDA.$م

 (:4ايتٛص١ٝ زقِ )

اىؿرطقيمأنمتضتؿـماظؿقزقتػماظػعتولمظؾؿتقاردممممممداراترمىمسؾلماإل

أدتوظقىممومدقودتيماإلغؿؼتوءممومغظتومماٌكتوررمماظؾشرؼيمعتـمختاللمتطؾقتؼمممم

إدؿفدا ماظردوئؾماظتيتمتشتؽؾمخطتقرةمسوظقتيمممتومؼلتؿدسلماظػقتصمممممممم
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رمتىمأنمتؽتقنمغلتؾيماظردتوئؾماظتيتمؼتؿؿمصقصتفومغلتؾيممممممممموماػتذم،اظػعؾل

محغرلةمجداممبومؼؿؿوذلمععمتـػقذماألػدا ماًوحيمبوظرضوبي.

 (:5ايتٛص١ٝ زقِ )

اىؿرطقيمأنمتؿكتذمخطتقاتمدمتقمتقلترلمسؿؾقتيمممممممداراترمىمسؾلماإل

ؼلتفؿمبشتؽؾمطتؾرلممممق مضؾؾموحقلماظردوئؾموػقمعومدتماإلصراجماٌلؾؼم

طؿتومدقلتفؿماإلدراجماإلظقؽذلوغتلمظؾؾقوغتوتممممممقتيماظدوظمظممتقلرلماظؿفورة

ماًوحيمبوظشقـيمظممتقلرلمػذهماظعؿؾقي.

 (:6ايتٛص١ٝ زقِ )

ظممإعؽوغقتيماإلدتراعمممماىؿرطقتيمأنمتـظترمجتدؼوًممممداراترمىمسؾلماإل

أضتؾمضتدرمممؽتـممممضدرماإلعؽونمظمماإلصتراجمستـماظؾضتوئعمسؾتلمأدتوسمممممم

أنمطتتؾمممععمػتتذامرمتتىمضتتؿونممو،عؿتتقاصرمعتتـماٌعؾقعتتوتماألدودتتقيممم

تؼتدؼؿممومايلتوبوتموماٌعؾقعوتماظالزعيمظدضتيمسؿؾقتوتمصمتعمايصتقؾيمممم

م.داراتماىؿرطقيظؿؾؽماإلدق مؼؿؿمتؼدميفوماظؿؼورؼرماإلحصوئقيم

 (:7ايتٛص١ٝ زقِ )

رمتتىمسؾتتلمايؽقعتتوتمأنمترذتتدمسؿؾقتتيماإلصتتراجمستتـماظؾضتتوئعماظتتيتم

تؿطؾىمبصػيمعؿؽتررةمتتدخؾمبعتضماىفتوتمايؽقعقتيمظمماظعؿؾقتوتممممممم

رطقيمبوظؿـلقؼمععمعصؾقيماىؿورامأومستـمررؼتؼميحتٌمإعؽوغقتيممممماىؿ

ظؽتلممظإلصتراجمستـماظؾضتوئعمممماظالزعتيممطؾمسؿؾقوتماظػقصمدعٍمؿؿمؼأنم
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ظتتؿؽـمعصتتؾقيماىؿتتورامسؾتتلمدتتؾقؾمممومعتتـمختتاللمجفتتيمواحتتدةمتتتؿؿم

ماٌـول.

 (:8ايتٛص١ٝ زقِ )

رمتتىمسؾتتلمعصتتؾقيماىؿتتورامأنمتؼتتقممبؿقلتترلماإلجتتراءاتمظؿقدؼتتدممم

تتتلخرلامعؾققزتتوماظتتيتمميؽتتـمأنمتشتتؽؾموماىؿرطقتتيماظؼقؿتتيمظألشتتراض

ميؽتـمأنمؼتؿؿمهؼقتؼمػتذاماشلتد مستـمررؼتؼممممممممو،سؾلمسؿؾقيماإلصتراجم

تطؾقتتؼمررؼؼتتيماظؿؼقتتقؿماٌـصتتقصمسؾقفتتومظممإتػوضقتتيماىتتوتماًوحتتيمممم

ػتلمعتومتعتدمأضتؾمممممومرؾؼتومظؿقحتقوتمعـظؿتيماىؿتوراماظعوٌقتيمممممومبوظؼقؿتيم

مضماظدول.عـماألدوظقىماألخريماٌطؾؼيمظممبعمتعؼقدًا

 (:9ايتٛص١ٝ زقِ )

خوحتيمسـتدمممومعؽتونمرمىمسؾلمايؽقعتوتمأنمتلتعلمجوػتدةمضتدرماإلمممم

مختػتتقضمصؽتتوتماظؿعرؼػتتيإظتتلمماىؿرطقتتيماظعوظقتتيميتطتتقؼرمصؽتتوتماظؿعرؼػتت

ميؽتـمهتدؼٌمصؽتوتمممممحؿتكمذظؽمعـمخاللمتقدتقعمضوستدةماظضترؼؾيممممو

مماظعوظقتيمتتدصعمسؾتلماظؼقتوممممميؼرجعمػذامإظلمأنمصؽوتماظؿعرؼػتموماظؿعرؼػي.

متزؼدمعـمحعقبيمسؿؾقيماٌؽوصقي.ومأدوظقىماظؿفرؼىومبعؿؾقوت

 (:10ايتٛص١ٝ زقِ )

بتنيممظؾؿعتوونممرمىمسؾلمايؽقعوتمأنمتؿكذمخطقاتمظؿؾينمأدتؾقبمم

دماظؿعوعتتؾمعتتعماظعؿؾقتتوتمبتتدالمعتتـماٌقاجفتتيمسـتتماإلداراتماىؿرطقتتيم

حقٌمرمىمتـػقذمبرغوعٍمعذطرةماظؿػتوػؿماًتوصممبـظؿتيمممم،اىؿرطقي
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ذظتتؽمطؿقتترامظؿعتتوونمأصضتتؾمبتتنيمو"م"UNCTADعوٌقتتيماىؿتتوراماظ

ماجملؿؿعوتماظؿفورؼي.وماٌصوحلماىؿرطقي

 (:11ايتٛص١ٝ زقِ )

رمتتىمسؾتتلمايؽقعتتوتمأنمتؿكتتذمخطتتقاتمظضتتؿونمهؼقتتؼمأسؾتتلممممممم

اظعؿتؾمعتـمختاللماًتدعوتمممممظمماظلؾقطقيمعوؼرلماٌوماظـزاػيعلؿقؼوتم

ؿتيماىؿتورامممـصقصمسؾقفومظممعـظاٌرمىمتـػقذماٌعوؼرلمو،اىؿرطقي

طؿتتومأنم،مأروذتتومخبصتتقصماظـزاػتتيمظمماىؿتتوراممماظعوٌقتتيمظممإستتالنم

اٌعتتوؼرلماظػعوظتتيمعطؾقبتتيمظؾقتتدمعتتـماٌلتتؿقؼوتماٌؿدغقتتيمظؾـزاػتتيمظمممم

ماجملؿؿعماظؿفوري.

 (:12ايتٛص١ٝ زقِ )

ماىؿرطتتلاظؿطتتقؼرموموضتتعمبتتراعٍمظإلحتتالحمرمتتىمسؾتتلمايؽقعتتوتمم

عتتـمثتتؿمميؽـفتتومومقتتيصعوظقتتيماًتتدعوتماىؿرطومبفتتد مهلتتنيمطػتتوءة

وـىمايوجيمإظلماإلدؿعوغيمبوًدعوتماًوحيمبوىفتوتماظتيتمتؼتقممممم

بتتوظرشؿمعتتـمإعؽوغقتتيمو،اٌلتتؾؼمظؿؼتتقممبوًتتدعوتماىؿرطقتتيممبتتوظػقص

رمىمإسؿؾورػتومطؿعقتورممموغيمبفذهماًدعوتمهًمزترو مخوحتي،مماإلدؿع

عمضًمسؾلمأنمؼؿؿمتـػقتذهممبتومؼؿؿوذتلمعتعمإتػوضقتيماظػقتصماٌلتؾؼمممممممم

ماٌرصؼيمبنتػوضقيمعراطش.ومظؾؾضوئع

م

م
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 (:13ايتٛص١ٝ زقِ )

ظتقطالءممرمىمسؾلمايؽقعوتماظـظرمظمموضعمحدمأدغلمعتـماٌعتوؼرلممم

أومتشتتفقعمتؾتتؽماٌفتتـمسؾتتلموضتتعماٌعتتوؼرلممماٌلؿكؾصتتنيموماظشتتقـ

اًوحيمبفؿمبوإلضوصيمإظلمعؿوبعيماألداءمروٌومأنمتؾؽماألررا متشؽؾم

مسقاعؾمتلخرلمظإلصراجمسـماظؾضوئع.

 (:14ٛص١ٝ زقِ )ايت

تلؾلتتؾمومضتتؿونماظشتتػوصقيماٌطؾؼتتيماىؿرطقتتيمداراتمرمتتىمسؾتتلماإلم

اظعؿؾقوتماىؿرطقيمسـمررؼؼمتزوؼتدماجملؿؿتعماظؿفتوريمبوٌعؾقعتوتممممم

رمتتىمأنمؼتتؿؿمومػتتذا،عؿطؾؾوتفتتووماظؽوصقتتيمستتـماإلجتتراءاتماىؿرطقتتيم

هتتتتدؼٌمتؾتتتتؽماٌعؾقعتتتتوتمبندتتتتؿؿرارمسؾتتتتلمأنمتؿتتتتقاصرمبلتتتتفقظيمممممم

مإلدؿكداعفو.

 (:15زقِ )ايتٛص١ٝ 

اىؿرطقيمهلتنيماٌعتوؼرلماظرضوبقتيماًوحتيمبفتوممممممداراتمرمىمسؾلماإل

بوإلضتتوصيمإظتتلمتقلتترلمسؿؾقتتيماإلصتتراجمستتـماظتتقارداتمعتتعماظقضتتعمظممممممم

بؾتتدماظتتقاردمومبتتنيمبؾتتدماظصتودرمماظؿؾتتودلماإلظقؽذلوغتتلمظؾؾقوغتوتماإلسؿؾتورمم

خبصتتتقصمتؾتتتودلممؾؾتتتدؼـاظؼقاستتتدماٌطؾؼتتتيمظمماظومرؾؼتتتومظؾؼتتتقاغني

ماظؾقوغوت.

م

م
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 (:16ايتٛص١ٝ زقِ )

م–حتقيماظؾقوغتوتماإلحصتتوئقيممماىؿرطقتيمضتؿونممممداراترمتىمسؾتلماإلمم

ظممحوظتتيماظتتدولماظتتيتمتعؿؿتتدمصقفتتوماإلحصتتوءاتماًوحتتيمبوظؿفتتورةمممممممم

ذظؽمبوإلضوصيمإظلمتزاعـمسؿؾقيموم–اًورجقيمسؾلماظؾقوغوتماىؿرطقيم

غؼتتتؾمتؾتتتؽماظؾقوغتتتوتمظؾففتتتوتماٌلتتتؽقظيمستتتـموؿقتتتعماإلحصتتتوءاتممم

م.اظؿفورؼي

 (:17ايتٛص١ٝ زقِ )

ؾكتتدعوتموجتتقدماظتتدسؿمايؽتتقعلمظمرمتتىمسؾتتلمايؽقعتتوتمضتتؿونمم

ؼؿلتتينمأداءماٌفتتتوممممحؿتتتكدسؿفتتومبطرؼؼتتتيمعـودتتؾيمممموؼتتتؿؿماىؿرطقتتيم

سؾتتلمعلتتؿقيمستتوظلمعتتـماألداءمحقتتٌمأنممومصعوظقتتيوماٌطؾقبتتيمبؽػتتوءة

اًدعوتماىؿرطقيماظيتمتػؿؼرمإظتلماظتدسؿمعتـماٌتقاردمتشتؽؾمسؼؾتيممممممم

م.ظممررؼؼماظؿفورة

 (:18ايتٛص١ٝ زقِ )

%عتـمختاللماٌتـامممممتقصرماظؿتدرؼىماىؿرطقيمأنممداراترمىمسؾلماإل

خوحتتيمتؾتتؽماظتتيتمتلتتؿفد ماٌتتقزػنيماحملذلصتتنيمظمممممموماظدرادتتقي$

اظتتدولماظـوعقتتيمدتتقاءمعتتـمختتاللماظؿتتدرؼىماحملؾتتلمأوماظؿتتدرؼىمظمممم

ذظؽمبوظؿعوونمععمعـظؿيماىؿوراماظعوٌقيمو/أومعممترماألعتؿمموماًورج

رمتتىمأنمؼغطتتلمػتتتذاممموم""UNCTADاظؿـؿقتتتيمومدةمظؾؿفتتورةماٌؿقتتم

ماظؿدرؼىمعؿطؾؾوتماإلتػوضقوتماظدوظقيمظممجمولماىؿورا.
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 (:19ايتٛص١ٝ زقِ )

ذظتتتؽمعتتتـمختتتاللمممـؾقفتتتومظممعـظؿتتتيموم–رمتتىمسؾتتتلمايؽقعتتتوتمم

متػعقؾمدورمعـظؿيماىؿوراماظعوٌقتيمضؿونمأنمؼؿؿمم-اىؿوراماظعوٌقيم

بوٌلتتوسداتماظػـقتتيمحقتتٌمتؾعتتىممعتتـمختتاللمتـػقتتذمأيمعفتتوممخوحتتيمم

ظممتـػقذمتؾتؽماظؿقحتقوتمظمماٌصتوحلماىؿرطقتيممممممػوعًوماٌـظؿيمدورًا

مظؾدولماألسضوء.

 

م
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م

م

م

 ايباب ايجاْٞ

احملاٚز ايس٥ٝط١ٝ ارتُط١ يتطٜٛس 

 ايعٌُ ادتُسن٢

 ف٢ ظٌ تٝطري ايتذاز٠

م

م

م

م

م

م
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 ٚزق١ عٌُ شا١ًَ

 يتطٜٛس ايعٌُ ادتُسنٞ  

 إلداز٠ ادتُسن١ٝاحملاٚز ارتُط١ يتطٜٛس ا

اشلتد ماظرئقلتلمظؾفؿتورامظمماٌوضتلمممممأنمطؿومػقمععؾتقممظؾفؿقتعمممممم

جؾوؼتيماظضترائىماىؿرطقتيمسؾتلماظؿفتورةماظدوظقتيماظعتوبرةميتدودممممممممممػق

اظدوظيموحمووظيمتعظقؿمػذهماإلؼراداتمإظلمأضصلمدرجتيمممؽـتيمبؽتؾمممم

اظلؾؾمواظقدوئؾماظيتمميؽـمعـمخالشلتومظؾفؿتورامأنمهؼتؼمايصتقؾيممممم

عتومأختتذمعتـمرترهمممممؿفدصيمشترلمغتوزرةمإظتلمعتوممتمعتـمإجتراءاتمومممممماٌل

ظؽـمععمدخقلمبتينماإلغلتونمظممسصترماظعقٌتيمممممو،ظؿقؼقؼمػذاماشلد 

وإرتػوعمحفؿماظؿفورةماظدوظقيمإظلمأرضوممتؾتدومخقوظقتيمخالصتًومٌتومطتونمممممم

دتتؼقطمايتتقاجزماظتتيتمطوغتتًمتؼتتػمأعتتوممممو،سؾقتتفمايتتولمظمماٌوضل

اآلخترمتؾتؽمايتقاجزماظتيتمطوغتًمتعتقهممممممماظؿفورةماظدوظقيماظقاحدمتؾتقمم

صؼدمتغرلم،رأسماٌولمعـموإظلماظدولوماألصرادومخروجماظلؾعومدخقل

دورماإلداراتماىؿرطقيمظممطوصيمدولماظعوملمظقصؾامػدصفوماألولمػتقمم

تقلرلموتلفقؾماظؿفورةماظدوظقيميحقتٌمتؽتقنماىؿتورامداسؿتًومظؾؿفتورةمممممم

مؼعؿؿتتدمسؾقفتتوماجملؿؿتتعمموستتوعاًلمعتتـماظعقاعتتؾماظتتيتم،وظقلتتًمععقضتتًومشلو

يمواظعؿؾماٌلؿؿرمسؾتلمرصتعممماالضؿصوداظدوظلمظممرصعمععدالتماظـؿقم

علؿقيماٌعقشيمظممطوصيمبؾتدانماظعتوملممبتومؼعتقدمبوظرصوػقتيمسؾتلمبتينمممممممم

وظؾؼقوممبفتتذهماٌفؿتتيموهؼقتتؼمػتتذهماألػتتدا مطتتونمسؾتتلمممممم،اإلغلتتون
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مأنمختضعمظعؿؾقتيمهتقلمإدتذلاتقفلمتتورسملمملمممممقياإلداراتماىؿرط

حقٌمبتدأتماإلداراتماىؿرطقتيمظمممم،تشفدهمسؾلمعرماظؿورؼخمعـمضؾؾ

طوصيمدولماظعوملموعتـمختاللمعـظؿتيماظؿفتورةماظعوٌقتيمظممإتؾتوعمطتؾمممممممم

األدوظقىمواظقدوئؾمايدؼـيماظيتممتؽـمعـمتلتفقؾماظؿفتورةماظعوٌقتيمممم

مبومؼعينماٌزؼتدمواٌزؼتدمعتـمممم،وزؼودةمحفؿماظؿؾودلماظؿفوريماظدوظل

وظمماظقضتتًماظتتذيمم،اإلداراتماىؿرطقتتيمظمماظعتتوملماٌلتتؽقظقيمسؾتتلمم

بؾغًمصقفماظـقرةماظؿؽـقظقجقيمعؾؾغًومجعؾمعـماظعوملمضرؼيمحغرلةمجدًامالم

واظـظومماظرضؿلمؼؼدممظؾفؿقعماظؾقوغتوتمواٌعؾقعتوتممم،ختػلمصقفومخوصقي

اظيتمتلفؿمظممإسدادماظدرادوتمبصقرةمحقققيمودضقؼيمودرؼعيمظؿـػقذم

م.نمحدودمعودؼيعشروسوتمإدؿـؿورؼيمبدو

وػتتقمعتتومجعتتؾماظتتدورماظتتذىمتؼتتقممبتتفماإلداراتماىؿرطقتتيمظمماظعتتوملممم

بؾمإنمػذاماظؿطقرمأظؼلمبعتىءمطتؾرلمسؾتلمممم،سمؿؾػممتوعًومسـمذىمضؾؾ

وتلوػؿمبشؽؾمعؾوذرم،اإلداراتماىؿرطقيمظؿؽقنمسؾلمعلؿقيمايدث

يماظعتتوٌلموزؼتتودةماظرصوػقتتيمظتتؾينمماالضؿصتتوداظـؿتتقمععتتدالتمظممرصتتعم

مدونماظـظرمإظلمايدودماإلضؾقؿقيمأوماإلغؿؿوءاتماىغراصقي.ماإلغلون

وظذظؽمبدأتمطؾمدولماظعوملموبالمإدتؿــوءمظممتـػقتذمعؾتودراتمجتودةممممم

وحؼقؼقيمظؿطقؼرمإداراتفوماىؿرطقيموتطقؼرماظعؿؾقيماىؿرطقتيمظؿقاطتىممم

تؾقؼمبرطىماظعصرمومتضلمظمملماٌؿغرلاتمواٌلؿقدثوتماظدوظقيمط
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المؼلتتؿامٌتتـمؼؿكؾتتػمسـتتفمبتتليمصرحتتيمظممممممعقطتتىمايداثتتيماظتتذيم

ماظقجقدمواظعقش.

وظممحتدودمعتومأتوحتفممممم-دمتوولمضتدرمادتؿطوسؿـومممم-موظممػذهماظدرادي

أنمغضتعمبتنيمأؼتديمممم،اهللمظـومعـمخدلاتمظممتطقؼرماىؿتوراماٌصترؼيمم

ورضتيمسؿتؾمذتوعؾيمممم،اٌفؿؿنيمبتوظؿطقؼرمظممطوصتيمأدمتوءماظتقرـماظعربلمممم

سؾلمعلؿقيمايدثموتـطؾتؼمإظتلممممظؿطقؼرماإلداراتماىؿرطقيمظؿؽقن

ودمـمبتتذظؽمغلتتعلمألنمتؽتتقنمم،آصتتوهماظؿؼتتدممواظؿقتتدؼٌماٌطؾتتقبمم

رضماظقاضتتعمأسؿؾقتتيماظؿطتتقؼرماىؿرطتتلممبـوبتتيمتطتتقؼرمحؼقؼتتلمسؾتتلمممم

دتتؿؼداممستتددمعتتـمإوظتتقسمجمتتردمرصتتعمجمؿقستتيمذتتعوراتمجدؼتتدةمعتتعم

وظؽـمغعتتينمتطتتقؼرًامواضعقتتًومظتتفمعالعتتامم،اظقدتتوئؾماظؿؽـقظقجقتتومايدؼـتتي

ئٍمتلتفؿمبشتؽؾمعؾوذترموضتقيمظممسؿؾقتيمتلتفقؾماظؿفتورةماظدوظقتيممممممممموغؿو

ةمحفتؿماظؿؾتودلماظؿفتوريماظتدوظلمبتنيمدولماظعتوملمممممممزؼودوتعؿؾمسؾلم

مطؾف.

غريمأغفتوماألدتوسممم،وضدمأسؿؿدغومظممػذهماظدراديمسؾلمحموورمطملتيم

م:وػل،مظممطؾمعومميؽـمأنمتؿضؿـفمسؿؾقيماظؿطقؼرماىؿرطل

 ممم.عؿؾمواألداءماىؿرطلاإلرورماظؿشرؼعلماظذيمزمؽؿماظ

 م.اٌقاردماظؾشرؼيماظيتمتدؼرماظعؿؾمظمماإلدارةماىؿرطقيم

 ممادتتؿكداعفومظؿطتتقؼرماظعؿؾقتتيممماظؿتتكمميؽتتـاظؿؽـقظقجقتتومايدؼـتتيم

 .اىؿرطقي
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 اظؿـلتتتقؼمعتتتعماىفتتتوتمايؽقعقتتتيماظتتتيتمشلتتتومسالضتتتيمبتتتوظقارداتم

 م......وأخرلًاواظصودرات

 اظشراطيمععماجملؿؿعماظؿفوري. 

م

م

م

م
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 .. .ٛز األٍٚاحمل

 اإلطاز ايتػسٜعٞ ايرٟ حيهِ ايعٌُ ٚاألدا٤ ادتُسنٞ

إنماإلرورماظؿشرؼعلمظؾعؿؾماىؿرطلماظذيمغعـقفمالمؼؼػمصؼتطمسـتدممممممم

إلجتتراءاتماطتتؾماظؼقاستتدموإظتتلموظؽـتتفمميؿتتدمأؼضتتًوم،اظؼتتوغقنماىؿرطل

مبعينمأنمػتذامم،واألحؽومماظيتمتـظؿمأيمجزءمعتـماظعؿؾقتيماىؿرطقتيممم

،ماظالئقتيماظؿـػقذؼتتيم،علمميؿتتدمظقشتؿؾماظؼتتوغقنماىؿرطلماإلرتورماظؿشترؼمم

وأدظتتيماإلجتتراءاتماىؿرطقتتيمواظتتيتمتؿضتتؿـمطوصتتيم،اظؿعرؼػتتيماىؿرطقي

إجتتراءاتماظتتـظؿماىؿرطقتتيماًوحتتيموأيمعتتـماظؼقاستتدمواإلجتتراءاتممم

م.اظيتمتضعمغظوعًومظؾعؿؾماىؿرطلموهددمآظقوتمتـػقذه

 :ايكإْٛ ادتُسنٞ .1

أػتؿمأدتسموعؽقغتتوتماإلرتورماظؿشتترؼعلممممإنماظؼتوغقنماىؿرطتلمميـتتؾممم

ظؾعؿتتؾماىؿرطتتلموػتتقماٌرجتتعماظؼتتوغقغلماظتتذيمتلتتؿؿدمعـتتفمطوصتتيممممممم

ورشؿمأنم،اإلجتتتراءاتمواألغشتتتطيماظتتتيتمتؼتتتقممبفتتتوماىؿتتتورامذتتترسقؿفو

هدؼٌمغصقصموأحؽوممػذاماظؼوغقنمؼعؿدلمواحتدًامعتـماألعتقرماشلوعتيممممم

عتـمممودةدتؿػمظؿقدؼٌماإلدارةماىؿرطقيموتطقؼرػتوموإتوحتيماظػرحتيمظالممم

تؿؾـتوهماظؿؽتؿالتممممإالمأنمػـوامتقجفًو،اٌلؿقدثوتماظؿؽـقظقجقيمواظػـقي

ؼيماىدؼتتتدةمواظتتتيتمأحتتتؾقًمزتتتوػرةمظممستتتوملماظؿفتتتورةمممماالضؿصتتتود

وػقمتقجفمضدمؼؽقنمسؾلمغػسماظدرجتيمعتـماألػؿقتيمممم،اظققمماالضؿصودو
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أيموجتتقدمضتتوغقنممأالموػتتقماظؿقحقتتدماظؿشتترؼعلمواظؼتتوغقغلمظمماإلضؾتتقؿم

جملؿقستيمعتـماظتدولماظتيتمرمؿعفتومغػتسماإلضؾتقؿمأوممممممممصمرطلمعقحتدمم

ذاتماظـطوهماىؿرطلماٌشذلامظؽلمتتدسؿمسؿؾقتيماظؿؾتودلماظؿفتوريممممم

،مصقؿتتومبقـفتتوموتلتتفؾماظؿفتتورةمدتتقاءماظؾقـقتتيمأوماظدوظقتتيمشلتتذاماإلضؾتتقؿممممممم

وجمؾتتسم،ماإلهتتودماألوروبتتلم:ظعتتؾمأبرزػتتو،مواألعـؾتتيمسؾتتلمػتتذامطتتـرلة

ظعدؼدمعتـماظؽقوغتوتماإلضؾقؿقتيماظتيتمممممبوإلضوصيمإظلما،ماظؿعوونماًؾقفل

متقحدتمضقاغقـفومووحدتمتشرؼعوتفومدقاءماىؿرطقيمأومشرلماىؿرطقي.

إنماظعؿتتتؾماىتتتودمظؿطتتتقؼرماإلدارةماىؿرطقتتتيمؼؿطؾتتتىمظممصمقتتتعمممممم

األحقالموجقدمإرورمتشرؼعلمؼلتلمسؾتلمضؿؿتفمضوغقغتًومصمرطقتًومؼقاطتىمممممم

غيماظيتمتلؿقسىمطوصتيمموؼؿلؿمبويداثيمواظؿطقؼرمواٌرومعؿغرلاتماظعصر

وؼعطلمظتتتتإلدارةم،اٌلتتتتؿقدثوتماظؿؽـقظقجقتتتتيموشتتتترلماظؿؽـقظقجقتتتتيممم

اىؿرطقيمطوصيماظصالحقوتماظيتممتؽـفتومعتـماظؼقتوممبعؿؾتفومظممدتفقظيمممممم

موؼلرمودونمععقضوتمأومسؼؾوتمتشرؼعقي.

صنذامعومغظرغومإظلمبعضمغصقصماظؼوغقنماىؿرطلمظممسددمعتـمدولمم

ظلماظدولماظـوعقيمندمأغفومضدمحتدرتمماظعوملمخوحيمتؾؽماظيتمتـؿؿلمإ

ضؾتؾمدتتـقاتمطتتـرلةمممتتومؼعتتينمأنمػتذاماظؼتتوغقنمضتتدمتؼودعتتًمأحؽوعتتفممم

أحؾامبعضفومطغوبيمعـماٌقادمواألحؽتوممممحؿكوطـرتماظؿعدؼالتمسؾقفم

وأحتتتؾام،اظصتتتػقةمعتتتـمرجتتتولماظؼوغقنمحؿتتتكاظتتتيتمالمؼعتتتر مدضوئؼفتتتوم

ـمممممم تتراماألعترمممماٌؿعوعؾمععماىؿتورامظممػتذهماظؾؾتدانمالمرمتدمعػترًامعت
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ظعفتزهماظؽوعتؾممم،برعؿفمظرجولماىؿورامظقؼقعقامبوظعؿؾممبومؼتذلاءىمشلؿم

ستتتـمإدراامحؼقضتتتفماظتتتيتمؼؽػؾتتتفوماظؼتتتوغقنماظتتتذيمالمؼعتتتر متػوحتتتقؾفمم

وبوظؿوظلمسمضعمػذاماٌؿعوعتؾمظؽتؾممم،ودػوظقزهمإالماظؼؾقؾمواظؼؾقؾمجدًا

أغتتتقاعماإلبؿتتتزازمواإلدتتتؿغاللموؼـؿشتتترماظػلتتتودمبلتتتؾىمػتتتذهماظـصتتتقصم

مدعيموػذاماإلرورماظؿشرؼعلماظعؿقؼ.اٌؿؼو

بتؾمإغتفمميؿتدمٌتوممممم،والمؼؼؿصرماألعرمصؼطمسؾلمضتقوعمحؼتقهماٌؿعوعؾنيمم

ػقمأخطرمعتـمذظتؽ،موػتقمستدممتـودتىماألحؽتوممعتعماظعصترماىدؼتدمممممممممم

وػقماظعتوملماظرضؿتلماٌعؾقعتوتلمممم،اظذيمدخؾـومآصوضتفمظمماألظػقتيماظـوظـتيممم

تمطدمضترورةمتقصقتؼمممإظلمشرلمذظؽمعـماٌلؿقوتماظيتم،اظلرؼعماظصغرل

ومبومؼضؿـماظؾقتوهمبرطتىممم،األوضوعمطؾفوممبومؼؿـودىمععمآظقوتماظعصر

يماظتذيمحتورممماالضؿصوداظؿؼدممواٌدغقيموسدمماظؿكؾػمسـمػذاماظـؿقم

م.اظلؿيماٌؿقزةمظؾعوملمظممػذاماظزعون

والبدمأنمتضعماإلداراتماىؿرطقيمغصىمأسقـفوموػلمبصددمتعدؼؾم

ـوامعشورطيمحؼقؼقيمظؾؿفؿؿعماظؿفوريماظؼوغقنماىؿرطلمأنمتؽقنمػ

بؽوصيمرقائػفمظممسؿؾقيماظصقوشيمووضعمعشروعماظؼوغقنماىدؼدمألنم

ًروجماظؼوغقنماىدؼدمخوظقًومعـمماظؽدلىػذهماٌشورطيمػلماظضؿوغيم

ماظعؿالءماظذؼـمؼؿؿم أيمعشوطؾمتطؾقؼقيموهؼقؼفمألطدلمدرجيمعـمرضو

متطؾقؼماظؼوغقنمسؾقفؿ.
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اماٌصرؼيمبدراديمتػصقؾقيمظؼتوغقنماىؿتورامرضتؿممممظؼدمضؿـومظمماىؿور

وطوصتتيماظؿعتتدؼالتماظتتيتمجتترتمسؾقتتفمعـتتذممممم1963اظصتتودرمظممستتومممم66

،موتضؿـًمػذهماظدراديمهدؼدمطؾمأوجفماظؼصقرمظمماظؼوغقن،حدوره

واظـصتتقصماظتتيتمم،وهدؼتتدماظـصتتقصماظتتيتمتؼودعتتًموملمتعتتدمتصؾامممم

ؿقتتدؼٌماظتتيتمسؿؾقتتوتماظؿطتتقؼرماظهؿتتوجمإظتتلمإستتودةمحتتقوشيمظؿـودتتىم

تضؿقـفومظممؿوجمإظلمدماظـصقصماظيتمو،ررأتمسؾلماظعؿؾماىؿرطل

ومتم،علتتؿفداتمرتترأتمسؾتتلماظعؿتتؾماىؿرطتتلماظؼتتوغقنمظؾؿعوعتتؾمعتتعم

ستترضمعشتتروعمأوظتتلمؼؿضتتؿـمطوصتتيماظؿعتتدؼالتماظتتيتموجتتىمإجراؤػتتوممم

ومتمإستتدادمعشتتروعمطوعتتؾمظؼتتوغقنمصمرطتتلمعؿؽوعتتؾممممم،بصتتقرةمدتترؼعيم

ـمممموحمدثمظعرضفمسؾلمجمؾتسماظشتعىمإلمم ،مضترارهمظممأضتربموضتًمممؽت

وملمؼؽتتتـمػتتتذاماٌشتتتروعموالمذااموظقتتتدمسؿتتتؾمعـػتتتردمعتتتـماإلدارةمممممم

بؾمذوراماجملؿؿعماظؿفوريمصقفمعشورطيمحؼقؼقيمعتـمختاللممم،اىؿرطقي

ستتددمشتترلمضؾقتتؾمعتتـماظؾؼتتوءاتمواٌـوضشتتوتمحتتقلمػتتذهماظـصتتقصممممممممم

ومتمطؾمذظؽمعـمعـطؾؼمأنمعـم،اٌؼذلحيمظؾؼوغقنماىؿرطلماىدؼد

المتؿتتقاصرمظتتديمعتتـممرؤىميؽـمأنمتؽتتقنمظدؼتتفم،فماظؼتتوغقنؼـطؾتتؼمسؾقتت

ؼطؾؼقغفموػتقمعتومزمتدثمبوظػعتؾموعتوموجتدغوهمسؾتلمأرضماظقاضتعمسـتدمممممممممم

عـوضشيماظـصقصماٌؼذلحيمععمأسضوءماجملؿؿعماظؿفتوريمعتـمخمؿؾتػمممم

ممم.اظػؽوت

م
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  :ايال٥خ١ ايتٓ ٝر١ٜ  .2

إنماألحتتؾمظممضتترورةموجتتقدمالئقتتيمتـػقذؼتتيمؼرجتتعمإظتتلمأنمدورةمممممم

اظؼوغقنمسودةمعومتلؿغرهماظؽـرلمعتـماظقضتًمواإلجتراءاتمدتقاءممممممإحدار

صقؿؿماإلستتتدادمعتتتـمختتتاللم،ظممعرحؾتتتيماإلستتتدادمأومعرحؾتتتيماإلسؿؿتتتود

وظؽـمأؼضتًومظممسؿؾقتوتممم،عؿكصصنيمظقسمصؼتطمظمماٌلتوئؾماظؼوغقغقتيممم

اظصقوشيماظؼوغقغقيمظؾـصقصموايرصمسؾتلمعتديمتقاصؼفتومعتعمعـظقعتيمممممم

نيماظلتورؼيمدونمتعتورضمعتـمضرؼتىمأوممممماظؼوغقنماظعتومموجمؿقستيماظؼتقاغممم

ثؿمؼؿؿمإسؿؿودمػتذاماظؼتوغقنمعتـمختاللمجمؾتسماظشتعىمطؿتومظممممممممم،بعقد

عصتترمأوماشلقؽتتيماظدلٌوغقتتيمهتتًمأيمعلتتؿلمؼطؾتتؼمسؾقفتتومظممبؾتتدانمممممم

وبوظؿتتوظلمتـتتقرمعشتتؽؾيمطتتؾرلةمسـتتدمايوجتتيمإظتتلمإجتتراءمتغتتقرلمأومم،اظعومل

غقنمظذظؽمؼتتؿؿمإحتتدارماظؼتتومم،تعتتدؼؾمرتتورئمسؾتتلمأيمعتتـماظـصتتقصمممم

بنصموظقوتمأومعؾتودئمضوغقغقتيمعتعمإحوظتيمطوصتيماظؿػوحتقؾماظتيتمختضتعممممممممم

ظؽـرلمعـماظؿغقرلمواظؿؾدؼؾمإظلماظالئقيماظؿـػقذؼيمواظيتمؼصدرػوماظقزؼرم

حقٌمؼصتتدرمبفتتومضتترارمعتتـم،عـؾؿتتومػتتقمسؾقتتفمايتتولمظممعصتتر،اٌكؿص

وتؿضؿـماظالئقتيمطوصتيماظـصتقصمواألحؽتومماظتيتمالمشتينممممممم،وزؼرماٌوظقي

حقتتتٌمتؿضتتتؿـمأحؽتتتوممتشتتترؼعقيممم،ةمصمرطقتتتيمعؿطتتتقرةمسـفوأليمإدار

تػلرلؼيموتػصقؾقيمتػلرموتشرحمغصقصماظؼوغقنماظذيمؼؿؿمتطؾقؼتفمسؾتلممم

وعـمثتؿمتؽتقنمػتذهماألحؽتومماظؿػصتقؾقيممبـوبتيممممممم،اٌؿعوعؾنيمواظعوعؾني

خوررتتيمررؼتتؼمأدودتتقيمتقضتتامظؾفؿقتتعمطقػقتتيمتػلتترلموتطؾقتتؼموتـػقتتذممم
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وإظتلماٌتديممم،قادماظؼوغقنماىؿرطلاظؼقاسدماظؼوغقغقيماظيتمتضؿـؿفومع

اظذيمتؽقنمصقفماألحؽومماظؿـػقذؼتيمواضتقيموعػفقعتيموتػصتقؾقيمتؽتقنمممممم

اإلدارةماىؿرطقتتيمذتتػوصيموسؾتتلمدرجتتيمسوظقتتيمعتتـماٌروغتتيمواظقلتترمظممم

ذظتتؽمألنمأحتتدمأػتتؿمبـتتقدم،اظؿطؾقتتؼمواظؼؾتتقلمعتتـماجملؿؿتتعماظؿفوري

،مطؾتؼمسؾقتفمماظشػوصقيمػتقمأنمؼؽتقنماٌؿعوعتؾمسؾتلمسؾتؿمتتوممبؽتؾمعتومؼمممممممم

وػذاماظعؾؿماظؿوممؼؿقضتػمسؾتلمعتديمضدرتتفمسؾتلمصفتؿمتؾتؽماألحؽتومممممممممم

وسودةمعتومم،واظـصقصمواإلجراءاتماظيتمتطؾؼمسؾلمععوعالتفماىؿرطقتيم

تؼتتقمماإلداراتماىؿرطقتتيماظتتيتمتفتتؿؿمخبدعتتيمسؿالئفتتومبعؼتتدمغتتدواتمممم

ودوراتمتدرؼؾقيمظشرحمطوصيماظؿػوحقؾماظيتمتؿضؿـفوماظالئقيماظؿـػقذؼتيمم

تضتؿـمبطرؼتؼمعؾوذترمضقتومممممممحؿتكماىؿورامظؾؿفؿؿعماظؿفتوريمممظؼوغقن

اٌؿعوعؾنيمبوظدصوعمسـمحؼقضفؿموستدمموضتقسفؿمصرؼلتيماىفتؾموستدممممممم

اٌعرصتتيموبوظؿتتوظلمتؼتتؾمصتترصماظػلتتودموتلتتقدماظـزاػتتيمواظشتتػوصقيمظمممممممم

م.مرطلمدقاءماظعوعؾنيمأوماٌؿعوعؾنياظقدطماىؿ

 :اإلجسا٤ات ادتُسن١ٝ املٝطس٠ .3

قيمػتلمتؾتؽماًطتقاتمواٌؿطؾؾتوتماظتيتمرمتىممممممماإلجراءاتماىؿرط

سؾتتلماٌلتتؿقردمأنمؼلتتؿقصقفومظؽتتلمؼتتؿؿؽـمعتتـماإلصتتراجمستتـماظؾضتتوئعمم

،مظممطوصتيماإلداراتماىؿرطقتيمظمماظعتوملمممموسودة،اظيتمضتوممبودتؿرلادػومم

ؼؿؿموضعمخرؼطيمعرحؾقيمشلذهماإلجراءاتمصؿؽتقنمػـتوامعرحؾتيمأوظقتيممممم

ىماىؿتوراموتؼتدؼؿمممتؿضتؿـمتؾتؽماإلجتراءاتماًوحتيمبوظؿؼتدممٌؽؿتمممممم
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ثؿمتؾقفتتتومعرحؾتتتيمأختتتريمتؿضتتتؿـمإجتتتراءاتمم،اٌلتتتؿـداتمواظؾقوغتتتوت

اٌراجعتتيمواظؿقؼتتؼمعتتـماظؾقوغتتوتمواٌلتتؿـداتمدتتقاءمسؾتتلماظتتقرهمأومم

وأخرلًامتتتلتلم،اظؼقتتوممبوظؽشتتػمواظػقتتصمواٌعوؼـتتيمممسؾتتلماظطؾقعتتيمأيم

عرحؾيمإدؿقػوءماٌؿطؾؾوتماإلصراجقيمدتقاءمتلتدؼدماظضترائىمواظردتقمممممم

ػوءماٌقاصؼتوتماظرضوبقتيماظتيتمضتدمهؿوجفتومسؿؾقتيماإلصتراجمستـمممممممممأومإدؿق

وسودةمعتومتؿضتؿـمطتؾمممم،وأخرلًامتلتلمعرحؾيماإلصتراجمواظصتر مم،اظؾضوئع

عرحؾيمسددمطؾرلمعـماإلجراءاتمتؿعؼدموتؿشوبؽمبدرجوتمعؿػووتيمعتـمم

دوظيمألخريموصؼًومظدرجيماظؿؼتدمموادتؿكدامماظؿؽـقظقجقتوموشرلػتومعتـمممممم

إالمأنماظؿقجفماظعومم،درجيمتطقرماإلدارةماىؿرطقياٌعوؼرلماظيتمتؼقسم

اىدؼدمظإلداراتماىؿرطقيمظممأشؾىمدولماظعتوملمعـتذمإغشتوءمعـظؿتيممممم

اظقتتقممؼؿفتتفمإظتتلمتؾلتتقطموتقلتترلماإلجتتراءاتممحؿتتكاظؿفتتورةماظعوٌقتتيمو

وألجؾماظؿؾلقطمؼؿؿمخػضمسددماإلجراءاتمظؿؽقنمأضتؾمعتوممم،اىؿرطقي

داراتماىؿرطقتيمظؿقؼقتؼمػتذامممموضتدمىتلتمأشؾتىماإلممم،ميؽـماظؼقتوممبفم

اظؿؾلقطمإظتلمتػعقتؾمسؿؾقتيماٌشتورطيمعتعماٌلتؿقردمعتـمختاللمضقوعتفمممممممممم

ذكصتتقًومبندتتؿقػوءمطوصتتيماظؾقوغتتوتمواظؼقتتوممبؿؾتتؽماإلجتتراءاتماألوظقتتيممممممم

اًوحيمبوإلدراجمثؿمضقومماىؿورامبعدمذظؽمبعؿؾقيماظؿقؼؼمعتـمػتذهممم

قتونمإظتلممماظؾقوغوتمظممأضؾمستددمعتـماإلجتراءاتمؼصتؾمظممبعتضماألحممممم

صضاًلمسـمسؿؾقوتماٌقؽـيماظيتمتؿؿم،ثالثيمأومأربعيمإجراءاتمصؼطمالشرل

ظمماظعدؼتتدمعتتـماظتتدولمواظتتيتمؼذلتتتىمسؾقفتتومضقتتومماٌلتتؿقردمبوظؿعوعتتؾمم
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وعـمثؿمإدؿقػوئفمماإلغذلغًعؾوذرةمععماظـظومماآلظلمظؾفؿورامسدلمذؾؽيم

مظؽوصتتيماٌؿطؾؾتتوتمواظؾقوغتتوتمواٌلتتؿـداتموعتترورهمبؽتتؾماإلجتتراءاتمممم

أعوم،ؼؿؿمددادماظردقمموايصقلمسؾلمإذنماإلصراجمسـماظؾضتوئعممحؿك

سؿؾقيماظؿقلرلمصؿفد مإظلمتطؾقؼمتؾؽماإلجراءاتماظيتمتؿلؿمبوظلفقظيم

واظقلرمظمماظؿطؾقؼموالمهؿتوجمإظتلمصـقتوتمسوظقتيمأومختدلاتمعؿكصصتيممممممم

م.ؼلؿققؾمسؾلماٌؿعوعؾمأنمؼؿعر مسؾقفومأومؼؼقممبفو

 :إلضتريادايكٛاعد املٓظ١ُ يع١ًُٝ ا  .4

واظؾعضمؼلؿقفومبوظؼقاسدم،وؼطؾؼمسؾقفوماظؾعضماإلجراءاتماإلدؿرلادؼي

بؾمتعؿدلمرطـمأدودلم،وػلمسؾلمجوغىمطؾرلمعـماألػؿقي،اإلدؿرلادؼي

عـمأرطونماإلرورماظؿشرؼعلمظؾعؿؾماىؿرطلمغظرًامألػؿقيموضقحمػذهم

عماظؼقاسدماالدؿرلادؼيماظيتمتـظؿمسؿؾقيمجؾىموادؿرلادماظؾضوئعمواظلتؾم

اظؼقاستتدمظممتقجقتتفماظلقودتتيممممموأثتترمػتتذهمميمقتتمإشممإضؾتتقؿماظدوظتتيماٌعـمم

وظذظؽمصنغفمعـماٌؿعور مسؾقفمضقوممطتؾمدوظتيممم،ؼيمشلذهماظدوظياالضؿصود

بنحدارمضوغقنمخوصمبؿـظقؿمسؿؾقيماالدتؿرلادمواظؿصتدؼرمؼؿضتؿـمطوصتيممممم

وؼؼتتعم،األحؽتومماظتيتمتتـظؿماظؿعوعتؾماىؿرطتلمظؾصتودراتمواظقارداتمممممم

اراتماىؿرطقتتتيمعلتتتؽقظقيمتطؾقتتتؼمػتتتذهماألحؽتتتومممممسؾتتتلمستتتوتؼماإلدم

واإلجراءاتمواظؼقاسدمبطرؼؼيمتضتؿـمهؼقتؼمآظقتوتماظرضوبتيمواٌؿوبعتيمممممم

ميمظؾدوظيمإظلمهؼقؼفو.االضؿصوداظيتمؼفد ماظـظومماٌوظلمو
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وميؽـماظؼقلمأنماإلجراءاتماالدؿرلادؼيماظيتمتتـظؿمسؿؾقتيماظؿصتدؼرمممم

،مطتقؼرماإلدارةماىؿرطقتيممواالدؿرلادمضتدمتؽتقنمأحتدماٌعقضتوتمأعتوممتممممم

صػلماظقضًماظذيمتلعلمصقفماإلدارةماىؿرطقيماٌؿطقرةمإظلمختػقضم

زعتتـماإلصتتراجموتلتتفقؾماإلجتتراءاتماىؿرطقتتيمواإلصتتراجمستتـماظؾضتتوئعم

ندمأنمبعضماألحؽتوممظممضتوغقنماالدتؿرلادمظممممم،بدونمصؿامأومصقص

بعضماظدولمؼؼػمسوئؼًومأعتوممهؼقتؼمػتذامحقتٌمضتدمؼؿضتؿـماظؼتوغقنمممممممم

مبومؼؿقاصتؼمعتعماظلتفقظيمممممؤػوظعدؼدمعـماٌؿطؾؾوتماظيتمؼصعىمادؿقػوا

وظتذظؽمتؼتتقممبعتضماظتتدولممم،واظقلترماظتتيتمترشتىماىؿتتورامظممتطؾقؼفومم

اٌؿؼدعيمبطؾىمعشورطيماىؿورامظمموضتعمعؼذلحتوتمػتذهماظؼتقاغنيممممم

وػـتتواماظعدؼتتدمعتتـمحتتقرماظؿعتتوونم،واظؼقاستتدمطتتكمؼلتتفؾمسؾقفتتومتطؾقؼفو

ٌم اظؿفتتورةماًورجقتتيمممذتتؽقنكؿصتتيمبتتندارةممواظؿـلتتقؼمبتتنيماىفتتوتما

واظيتمختؿصمبقضعمضقاستدمتـظتقؿماإلدتؿرلادمواظؿصتدؼرموبتنيماإلدارةمممممم

صػلمبعضماظدولمؼتؿؿمتشتؽقؾمىـتيمعشتذلطيمظؾقتٌماألعتقرممممممم،اىؿرطقي

اًوحيمبوإلدؿرلادمواظؿصدؼرموتضؿمػتذهماظؾفـتيمممتـؾنيمعتـمضقتوداتمممممم

رطتلمدائتؿممموظممدولمأخريمؼؽقنمػـوامعؾقتؼمصمم،اظعؿؾماىؿرطل

،ماظؿصتتدؼرمواإلدتتؿرلادمذتتؽقنظمماإلدارةمايؽقعقتتيماٌكؿصتتيمبؿـظتتقؿم

تقجتتدماظعدؼتتدمعتتـماظصتتقرمواألذتتؽولماظتتيتمؼتتؿؿمعتتـمخالشلتتومممممم،وػؽذا

اظؿـلتتتقؼمواظؿعتتتوونمبتتتنيمعـظؿتتتلماظؿفتتتورةماًورجقتتتيموبتتتنيماإلدارةممم

 .اىؿرطقي
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  :ايتعسٜ ١ ادتُسن١ٝ  .5

يمأضرتتتفمعـظؿتتيماظؿعرؼػتتيماىؿرطقتتيمػتتلمذظتتؽماظـظتتومماٌـلتتؼماظتتذمم

اىؿتتتوراماظعوٌقتتتيمطفتتتدولمؼشتتتؿؾمطوصتتتيماظلتتتؾعمعقضتتتقعماظؿؾتتتودلمم

،ماظؿفوريموصؼمترتقىمرضؿلمدوظلمعؿـودؼموعقحدمبنيمصمقعماظتدولم

وتضتتعمطتتؾمدوظتتيمأعتتوممطتتؾمدتتؾعيماظػؽتتيماظؿعرؼػقتتيماظتتيتممتـتتؾماظضتترؼؾيم

وسودةمتضتعمم،اىؿرطقيماظيتمختضعمشلتومػتذهماظؾضتوئعمسـتدمادتؿرلادػوممممم

ػتتدا معوظقتيموإضؿصتتودؼيمتلعتتؾمظممهؼقؼفتتومعتتـموراءممطتؾمدوظتتيمستتدةمأم

وععم،اظؿعرؼػتتيماىؿرطقتتيماظتتيتمتطؾؼفتتومسؾتتلمػتتذهماظلتتؾعماٌلتتؿقردةمممم

إالمأغـتومميؽــتومأنممممختؿؾتػمػتذهماألػتدا ممممإخؿال مدرجيمثراءماظدول

دمتتتددماألػتتتدا ماظتتتيتمتلتتتعلماظتتتدولمإظتتتلمهؼقؼفتتتومعتتتـماظؿعرؼػتتتيممم

كدعفوماظتدولمظممردتؿممماىؿرطقيمواظيتممتـؾمأػؿماألدواتماظيتمتلتؿم

ممم:صقؿومؼؾل،مؼيمواٌوظقيمشلواالضؿصوداظلقوديم

 خػضمأومرصعماٌؿقدطماظعوممظؾؿعرؼػيماىؿرطقيموصؼتًومظلقودتيمدستؿمممم

 اظقرينماٌطؾقبمتطؾقؼفو.ماالضؿصود

 عـعماظؿشقػوتماظؿعرؼػقيمأومايدمعـفومشلد متلفقؾماظؿفورةموتقلرلم

ونماٌعوعؾتيماظعودظتيمممتطؾقؼماظؿعرؼػتيمسؾتلمصمقتعماٌؿعتوعؾنيموضتؿممممم

 م.واٌقحدةمظؾفؿقع

 ستـماإلتػوضقتوتممممؽيذتماظقصوءمبتمواظؿقاصؼمعتعماإلظؿزاعتوتماظدوظقتيماظـوممم

 مم.اظؿفورؼيماٌكؿؾػي
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 ماظؿوعيهؼقؼماظؿقازنماٌطؾقبمبنيماظضرؼؾيماٌػروضيمسؾكماظلؾعم

اظصـعموبنيماظلؾعماظقدقطيمواٌتقادماًتوممواألوظقتيماظؿتكمتتدخؾمممممم

كمإغؿوجفتتومعتتعماألختتذمصتتكماإلسؿؾتتورماظؿـلتتقؼمبتتنيممطؾقتتًومأومجزئقتتًومصتت

األػدا ماٌؿضوربيماٌؿعؾؼيممبلتوغدهماظصتـوسيماظقرـقتيموختػقتػممممم

ماإلغؿوجقتتتياألسؾتتتوءمسؾتتتكمصمتتتقعماٌتتتقارـنيمورسوؼتتتيماألغشتتتطيمممم

 .اٌكؿؾػي

 تقحقتتدمصؽتتيماظؿعرؼػتتيماىؿرطقتتيمدتتقاءمطتتونماظتتقاردمظإلدتتؿكدامممممممم

إلسؿؿودمسؾكماظعـصترمماظصـوسكمأوماظؿفورىمحؿكمالمؼػلاماجملولما

اظؾشرىمصكمهدؼدمصؽتيماظؿعرؼػتيمبـتوءمسؾتكماظغترضمعتـمإدتؿكداممممممممم

م.اظلؾعماٌلؿقردة

 

م
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 . .احملٛز ايجاْٞ

 ماملٛازد ايبػس١ٜ      

وػقماظؼوئدماظتذيمؼؼتقدممم،إنماظعـصرماظؾشريمػقمأػؿمعؼقعوتماظـفوحممم

ؿنيمإذامعومترطزتمسؾقفماألغظورموطونمحمؾمإػؿؿومماظؼتوئم،علرلةماظؿؼدم

وإذامعتتومووػؾـتتومأػؿقتتيماظؾشتترمظممسؿؾقتتيممممم،سؾتتلماظؿطتتقؼرمواإلحتتالحمم

وأولمعتومرمتىممم،صؾـمؼؽؿىماظـفوحمأليمخطتقةمعتـمخطقاتتفممم،اظؿطقؼر

اإلػؿؿتوممبتتفمظممدرادتيماظعـصتترماظؾشتتريمودمتـمبصتتددمتطتتقؼرماإلدارةمممم

اىؿرطقيمػقمعومؼلؿلمبتم"معؼووعيماظؿغقرلم"ماظتيتمتؿقظتدمسـتدماظؽتـرلؼـممممم

ثؿمتؿـتتوضصمأستتدادمػتتمالءماٌؼتتووعنيمتؾعتتًومٌراحتتؾمم،يجتتدًامظمماظؾداؼتت

اظؿطتتقؼرماٌكؿؾػتتيموؼؽتتقنمػتتذاماظؿـتتوضصممبعتتدلمطتتؾرلمأومحتتغرلموصؼتتًوممم

وأؼضتًومم،ٌديمإدراامإدارةماظؿطقؼرمشلذهماٌؼووعيموحلـماظؿعوعتؾمععفوم

صتتننمػتتذاماٌعتتدلمهتتددهماًرؼطتتيماإلدتتذلاتقفقيمظؾؿطتتقؼرمواٌتتديمم

م.عـصرماظؾشرياظذيمتقظقفماإلدارةماظعؾقومظؾ

إنمبـتتوءماظؼتتدراتماظؿـظقؿقتتيمورصتتعمطػتتوءةموصعوظقتتيماظؼقتتوداتمبؽوصتتيممممممم

أوم،اٌلتتتؿقؼوتماإلدارؼتتتيمدتتتقاءمضقتتتوداتماظعؿتتتؾماظؿـػقتتتذيمبتتتوٌقاضع

أسؾتتلمعلتتؿقؼوتماإلدارةمظمماشلتترمممحؿتتكضقتتوداتماإلدارةماٌؿقدتتطيمو

اظؿـظقؿتتلماىؿرطتتلمؼعؿتتدلمأحتتدماظضتتؿوغوتماألدودتتقيمظـفتتوحمخطتتطممم

حقٌمأنمتقاجتتدمإدارةموضقتتودةمم،ارةماىؿرطقتتيموهتتدؼـفومتطتتقؼرماإلد
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صمرطقيمواسقتيموسؾتلمسؾتؿمبؽقػقتيمإدارةماظؿغتقرلمؼعؿتدلماألدتوسماظتذيممممممممم

مسؾقفمسؿؾقيماظؿطقؼرمواظؿقدؼٌماىؿرطل.تؼقممرمىمأنم

أصؽتورماإلدارةمايدؼـتيمترتؽتزمسؾتلماظؽقػقتيماظتيتمممممممومإنمععظؿمأدتوظقىم

ممسؿتتؾمضتتقيموغتتوجاممنمسؿؾتتفؿمبفتتد مبـتتوءمغظتتوموبفتتوماٌتتدؼرممديؼتت

ؼضؿـمتـػقذموهؼقؼماألػدا ماإلدذلاتقفقيموؼعؿؿدمسؾلمغظتوممععؾتـممم

وظقسمسؾلمأذتكوصمؼتؿغرلونمعتـموضتًمآلخترمممممم،وواضاموبوظؿوظلمعلؿؼر

وبوظؿوظلمؼؿلثرماظعؿتؾمدتؾؾًومأومإرموبتًومحلتؾؿومتؽتقنمسؾقتفمطػتوءةمػتمالءممممممممم

ظذظؽمصتتننمأولمعتتومرمتتىمأنمؼتتؿؿماظذلطقتتزمسؾقتتفمػتتقموضتتعمم،األذتتكوص

رؼطتتيماإلدتتذلاتقفقيمظؾعؿتتؾماىؿرطتتلموأنمتؿلتتؿمػتتذهماًرؼطتتيممممماً

بوظقضتتقحماظؽوعتتؾمظممطتتؾمتػوحتتقؾفوموحموورػتتوماظتتيتمتؿضتتؿـمستتودةممممم

م:احملوورماإلدذلاتقفقيماألدودقيماظؿوظقي

 م.وضعموحقوشيماألػدا ماإلدذلاتقفقيمظإلدارةماىؿرطقي

 مبتومممواظؿعتدؼؾماٌلتؿؿرمظؾؽقتونماىؿرطتلمممممإسودةمػقؽؾتيمظؾفؿتورامم

م.يمإظلمهؼقؼمػذهماألػدا ماإلدذلاتقفقيؼمد

 تلػقؾماظؼقوداتماىؿرطقتيماٌرذتقيمظؼقتودةماىؿتورامظممعرحؾتيمممممم

اظؿغتتتقرلماإلداريمظؿؽتتتقنمسؾتتتلماٌلتتتؿقيماظتتتذيمؼضتتتؿـمنتتتوحمممم

م.اىؿورامظممهؼقؼماألػدا ماإلدذلاتقفقي

 م.وضعمغظوممصعولمظؾؿؿوبعيمواظرضوبيموضقوسماألداء 
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اٌـظؿتوتماٌؿؼدعتيمظممطوصتتيمدولممموشتينمستـماظتذطرمأنمغؼتتقلمأنمممممم

اظعوملمػلمتؾؽماٌـظؿوتماظيتمتؼقممبندارةمعقاردػوماظؾشرؼيمبوظصقرةم

وأنماىؿتتورامسؾتتلموجتتفماًصتتقصمرمتتىمسؾقفتتومأنمتتتقظلمممم،اٌـؾتتل

بتؾمم،أػؿقيمضصقيمبوظعـصرماظؾشريمظقسمصؼطمأوظؽؽماظذؼـمؼعؿؾقنمبفو

قنمبفتوممإنماألعرمرمىمأنمميؿتدمإظتلمأوظؽتؽماألذتكوصماظتذؼـمدتقعؿؾمممممم

ألصضؾمعـفؿماٌؿوحيمظممدقهماظعؿؾموايرصمسؾلمإخؿقورماماٌقارد%

حقٌمرمىمأنمؼؽقنمػـوامتقاحاًلمععرصقتًومعلتؿؿرًاممم$مواٌؿعوعؾنيمععفوم%

أوماظؾؼتتوءاتم،عتتعمطتتؾمصؽتتوتماٌؿعتتوعؾنيمدتتقاءمعتتـمختتاللماظؿتتدرؼىمممم

م.اٌشذلطيمأومشرلمذظؽمعـمحقرماظؿقاحؾم$

وتؿؾقػتتوم،قؿـمدتقعؿؾمبوىؿوراماظؿتدضقؼمصتمم،متؾتؽمػتلمغؼطتيماظؾداؼتتيمممم

بعتتدمذظتتؽمتـؿقتتيمػتتذهماٌتتقاردماظؾشتترؼيموحتتقوغؿفومدتتقاءمبوظؿتتدرؼىمأومم

إطلوبماًدلاتمعـماظعؿؾمظممطوصيماجملوالتماىؿرطقتيموشترلمذظتؽمممم

عـماٌفتوراتماظتيتمتؽلتىمرجتؾماىؿتورامتؾتؽماظشكصتقيماٌـػتردةممممممممم

ظممماظيتمؼؿؿؿعمبفومصمقعمرجولماىؿورامظممطؾماإلداراتماىؿرطقي

 .اظعومل

ظؼتتدمأدرطتتًمعـظؿتتيماىؿتتوراماظعوٌقتتيمأنمػـتتوامخؾتتاًلمطتتؾرلًامظممممممممممم

البتتدمأنمتؽتتقنمعؿتتقاصرةمظممماٌعرصتتيموبعتتضماٌفتتوراتمواظلتتؾقاماظؿتتك

وجتتوتماظعؿتتؾمبوظؽػتتوءةمحؿقعتتقزػلماىؿتتورامظؽتتلمؼلتتؿطقعقامعؼوبؾتتيمإ

ظتذظؽموضتعًمعؾتودرةمبـتوءمعؼتدرةمممممم،واٌفورةماٌطؾتقبماظقحتقلمإظقفومم
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ؿمبرغتتتتوعٍماظشتتتتراطيماىؿرطقتتتتيمظؾؿطتتتتقؼرمواظؾقتتتتٌمممممهتتتتًمأدتتتتتتتتم

م". "PICARDاظعؾؿل

(Partnerships in Customs Academic Research and 

Development) 

ـمممم اٌفتوراتمالمتؼؿصترممممواظذيمؼفد مإظلمإطلوبماىؿترطقنيمستددمعت

سؾلماجملولماىؿرطلمبؾممتؿدمظؿشؿؾمبعضماظصػوتماظالزممتقاصرػتومم

ًومدضقؼتتتًومظؾؼوئتتتدمواٌتتتدؼرمسؾتتتلماٌلتتتؿقيممموتؿضتتتؿـمتعرؼػتتت،ظمماظؼودة

،ماإلدذلاتقفلموعوػقيماٌفوراتمواظلؾقطقوتماظيتمرمىمأنمؼؿؿؿعمبفتوم

وتعرؼػًومآخرمظؾؿدؼرماظؿـػقذيموعومػلمجموالتماٌعرصيماظتيتمرمتىمأنممم

صضتاًلمم،ؼعرصفومبقجفمسوممواٌفوراتماظيتمزمؿوجمإظقفومظممػذاماٌلؿقي

وميؽـمأليم،قتتيمظؽوصتتيماٌلتتؿقؼوتستتـماٌؿطؾؾتتوتماظلتتؾقطقيمواألخالض

إدارةمترشتتىمظممتطتتقؼرمعقاردػتتوماظؾشتترؼيمأنمتضتتعمبرغتتوعٍمبقؽتتوردممممممم

عقضعماظؿـػقذمعـمخاللمجمؿقسيمدوراتمتدرؼؾقيمظؾعوعؾنيمسؾتلمطوصتيممم

اٌلتتتؿقؼوتمحقتتتٌمأنمعؾتتتودرةمبقؽتتتوردمػتتتذهمػتتتلمجمؿقستتتيمعتتتـممممممم

ؼصتؾمرجتؾممممحؿتكماٌلؿقؼوتماإلدارؼتيماظتيتمرمتىمبؾقشفتومبوظؿتدرؼىمممممم

امإظلمػذاماٌلؿقيماظذيمتضعفماٌـظؿيمطؿعقورمدوظلمظألداءماىؿور

م.اىؿرطل

م
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م2002ظؼدمعرتماىؿوراماٌصرؼيمخاللماظػتذلةماٌوضتقيم%معـتذمستوممممممممم

اظققمم$ممبـعطػمإدذلاتقفلمتورسملمملمتشفدهمسؾلمعرماظؿورؼخممحؿكو

صػلماظقضتتًماظتتذيمتلتتعلمصقتتفمطوصتتيمدولماظعتتوملمعتتـمختتاللم،عتتـمضؾتتؾ

اظعوٌقتتيمإظتتلمإتؾتتوعمطتتؾماألدتتوظقىمواظقدتتوئؾماظتتيتمممممعـظؿتتيماظؿفتتورة

متؽتتـمعتتـمتلتتفقؾماظؿفتتورةماظعوٌقتتيموزؼتتودةمحفتتؿماظؿؾتتودلماظؿفتتوريم

مبومؼعتتتينماٌزؼتتتدمواٌزؼتتتدمعتتتـماٌلتتتؽقظقيمسؾتتتلماإلداراتمم،اظتتتدوظل

وظمماظقضًماظذيمبؾغًمصقفماظـتقرةماظؿؽـقظقجقتيممم،اىؿرطقيمظمماظعومل

واظـظومم،دًامالمختػتلمصقفتومخوصقتيمممعؾؾغًومجعؾمعـماظعتوملمضرؼتيمحتغرلةمجتمممم

اظرضؿتتلمؼؼتتدممظؾفؿقتتعماظؾقوغتتوتمواٌعؾقعتتوتماظتتيتمتلتتفؿمظممإستتدادممم

اظدرادوتمبصقرةمحقققيموتـػقتذمعشتروسوتمإدتؿـؿورؼيمبتدونمحتدودمممممم

طوغًماىؿوراماٌصرؼيمالمتزالمتلرلمسؾلمغػتسماظتـفٍموبتـػسمممم،عودؼي

م.مماظلـنيتماألدؾقبماظذيمدأبًمسؾقفمعـذمسشرا

ؼتتلمبعتتىءمطتتؾرلمسؾتتلماإلداراتماىؿرطقتتيمظؿؽتتقنمسؾتتلممممطتتؾمػتتذامأظ

يماالضؿصتتودوتلتتوػؿمبشتتؽؾمعؾوذتترمظممرصتتعماظـؿتتقممممم،علتتؿقيمايدث

اظعتتوٌلموزؼتتودةماظرصوػقتتيمظتتؾينماإلغلتتونمدونماظـظتترمإظتتلمايتتدودمممممممم

ماإلضؾقؿقيمأوماإلغؿؿوءاتماىغراصقي.

وبوظػعؾمبدأتمرحؾيمتطتقؼرماىؿتوراماٌصترؼيمواظتيتمملمتؽتـمجمتردمممممممم

بؾمطوغًمعلرلةمحؼقؼقيمظعؿؾقيماظؿطقؼرم،أومطؾؿوتمؼؿؿمتداوشلومذعورات

وطوغًماألػتتدا م،واإلحتتالحماظتتيتمهؿتتوجمإظقفتتوماىؿتتوراماٌصتترؼيممممم
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اإلدذلاتقفقيمػلمخطقةماإلغطالهماألوظتلماظتيتمبتدأتمعـفتوماٌلترلةمممممم

وتؾؾؾقرتمػذهم،اإلدذلاتقفقيمظؾؿرةماألوظلمظممتورؼخماظعؿؾماىؿرطل

م:ؾلاألػدا موضؿفومصقؿومؼ

 تؼتدؼؿمخدعتتيمصمرطقتتيمعؿؽوعؾتتيمعتتـمختتاللمتطتتقؼرمعـظقعتتيمسؿتتؾمم

مم.هؼؼمتقلرلمحرطيماظؿفورةموإحؽومماظرضوبيماىؿرطقي

 م.طػوءةمهصقؾماظضرؼؾيماىؿرطقيممبومزمؼؼماظعداظيماظضرؼؾقي

 هؼقؼماظشػوصقيمواٌصداضقيمعتـمختاللمإضوعتيمسالضتيمعشتورطيمبتنيممممممم

اظؿفتورةممبتومؼلتوسدممممومجمؿؿعماألسؿتولمومعصؾقيماىؿوراماٌصرؼي

م.سؾكمهؼقؼماالظؿزامماظؿفوري

 بـتوءماظؼتدراتمممومتـؿقيماٌقاردماظؾشرؼيمعـمخاللماظدلاعٍماظؿدرؼؾقي

ععمتصؿقؿمػقؽؾمتـظقؿلمصعولمؼتدسؿمسؿؾقتيماختتوذماظؼترارمآختذًامممممم

ععمتتتقصرلمبقؽتتيم،ظمماالسؿؾتتورمأصضتتؾماٌعتتوؼرلمواٌؿوردتتوتماظدوظقتتيم

م.اظعؿؾماٌـودؾي

 واظؿلطتتتدمبودتتتؿؿرارمعتتتـمعالئؿؿفتتتومظظتتترو ممممعراجعتتتيماظؿشتتترؼعوتمم

موعتتتؿغرلاتماظعؿتتتؾماىؿرطتتتلمعتتتعماظؿقحتتتقيمبوظؿعتتتدؼالتماظالزعتتتيم

م.إحوظؿفومإشممجفيماالخؿصوصمظؿؼرؼرمعومؼؾزممبشلغفوو

 ؼي/اىؿرطقيموطذظؽماالضؿصودتفقؽيماىؿورامالدؿقعوبماٌؿغرلاتم

 .يماظالزعيمظذظؽققؿاٌؾودراتماىدؼدةمععموفقزماظؾـقيماظؿ
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ذهماألػتدا ماإلدتذلاتقفقيمتعؽتسمبقضتقحمرؤؼتيمذتوعؾيمظؾعؿتؾممممممممإنمػ

اىؿرطلمظمماألظػقيماظـوظـتيمتؼتقممسؾتلمإسؿؾتورماظعؿتؾماىؿرطتلمطؾتفمممممممم

مبـوبتتيمخدعتتيمؼتتؿؿمتؼتتدميفومظؾؿفؿؿتتعماظؿفتتوريموظتتقسمطؿتتومطتتونمظمممم

اظلتتوبؼمغتتقعمعتتـماىؾوؼتتيماظتتيتمتؿصتتػمبتتويزممواىتتزممواظشتتدةمظمممممم

ارؼيمسوظقيمتلؿطقعمهؼقؼماظؿتقازنمموػلمهؿوجمإظلمطػوءةمإد،اٌعوعؾي

وعومهؿتوجمم،اٌطؾقبمبنيمعومهؿوجمإظقفمآظقوتمتلفقؾماظؿفورةماظدوظقتيم

إظقفمآظقوتماظرضوبيماىؿرطقيماظالزعيمظؿلعنيموضموؼيماظتؾالدمعتـمخمتوررمممم

وػذامؼتؿؿمعتـمختاللمسؿؾقتيمسوظقتيماظؽػتوءةمظمممممممم،اظؿفرؼىمبؽوصيمأغقاسف

ػظم"ماظؽػتوءةم"مػـتومضتروريمممموظ،هصقؾماظضرائىمواظردتقمماىؿرطقتيمم

َا ميهٔ "موظتقسم"ممَا جيب إٔ ٜتِ حتصًٝ٘ظؾقونمأنمعومؼؿؿمهصقؾفمػقم"م

وظقلتًمسؿؾقتيماظؿقصتقؾمػتذهممممم،"موذؿونماظػتورهمبقـفؿوممإٔ ٜتِ حتصًٝ٘

بؾمإنماظؿقصقؾمعؼرونمبؿقؼقتؼماظعداظتيماظضترؼؾقيمواظتيتممممم،ػلماشلد 

ةمظؾفؿقتعممععوعؾتيمعقحتدمممؾتؿقؼؼمإالمعـمخاللمغظتوممستودلمؼشتؿمممظـم

دقاءمسلتؾماظؿقحقتدماٌؿعتوعؾنيمظمماإلدارةماٌعقـتيمأومظممأيمإدارةممممم

وروٌومهدثـومسـماظعداظيمصالبدمعـمأنممظممأيمبؼعيمعـمأرضماظقرـ

ؿمشلغؼرغفومبوظشػوصقيمواظيتممتـؾماظضؿونمظؾؿؿعوعؾنيمظؽلمالمؼؿؿمإدتؿغالم

مصوظشتتتػوصقيمدؿضتتتؿـمظؾؿفؿؿتتتع،أوماظؿعوعتتتؾمععفتتتؿمبعقتتتدًامستتتـماظؾقائا

،مألغفومالمتؽػلموحدػو،اظؿفوريمأنمؼؿعر مسؾلمحؼقضفمبؽؾماظؿػوحقؾ
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ضتررتماىؿتتورامإضوعتيمسالضتتيمذتتراطيمعتعماجملؿؿتتعماظؿفتوريمؼتتؿؿمعتتـممممم

موتؼقم،صقؿؿمجتزءمعـتفمبقادتطيماظعؿقتؾمذاتتفممممم،خالشلومتؼلقؿماظعؿؾمذاتف

وػذهماظشراطيمتضؿـماظلتعلماٌلتؿؿرممم،اإلدارةماىؿرطقيمبؾوضلماظعؿؾ

يمدمقمتتدسقؿمػتذهماظشتراطيمعتـمغوحقتيموعتـمغوحقتيممممممممظؾؿفؿؿعماظؿفور

أخريمتضؿـماإلرتػوعماٌلؿؿرمٌعدالتماإلظؿزامماظطقسلمظؾؿؿعتوعؾنيمم

عـمخاللمإدراطفؿميؼقضفؿموسدممتعرضتفؿمحملتووالتمإدتؿغاللمعتـممممم

وعـماظؾتتدؼفلمأنمغؼتتقلمأنمػتتذهماًدعتتيماٌؿؽوعؾتتيموػتتذهم،أيمغتتقع

بتؾموػتذهماظشتراطيمممم،مداظياظؽػوءةمظممهصقؾماظضرؼؾيمواظيتمهؼؼماظع

ايؼقؼقتتيمهؿتتوجمإظتتلمسؿوظتتيمعدربتتيمواسقتتيممتمتـظقؿفتتومبشتتؽؾمجقتتدمممممم

ظتتدؼفومثؼوصتتيمصمرطقتتيمسوظقتتيمتؼقدػتتومإظتتلمأداءمم،موتتتدرؼؾفومبشتتؽؾمالئتتؼ

سؾلمأنمطؾمػذهماظعـوحرمهؿوجمبصقرةمعؾقتيمإظتلممم،عؿؿقزموراهموغزؼف

شمعظؾيمتشرؼعقيمحمدثيمتؿـودىموعؿطؾؾتوتماظعصترماظرضؿتلماظتذيمغعتقممممم

صؾقسمعتتـماٌـطؼتتلموالماٌعؼتتقلمأنمتؽتتقنماٌظؾتتيماظؿشتترؼعقيمممممم،صقتتف

ظؾفؿورامظممبداؼيماألظػقيماظـوظـيمتمدتسمسؾتلمضتوغقنمحتدرمظممبداؼتيمممممم

م.اظلؿقـقوت

وأخرلًامصننماألخذمبتويؾقلماظؿؽـقظقجقتيموعقؽـتيماظعؿتؾموادتؿكدامممممممم

طوصتتيماظلتتؾؾمايدؼـتتيمظممتؽـقظقجقتتوماٌعؾقعتتوتمػتتقمأحتتدماظتتدسوئؿممممم

ٌمماظقاجىم ،مأنمؼؼقممسؾقفوماظعؿؾماىؿرطلمظممذؽؾفماٌطتقرمايتدؼ

ضوعًماىؿتورامم،وظؽلمتؿقؼؼمطؾمػذهماألػدا مبعـوحرػوماٌؿؽوعؾتيم
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محؿك،وادعيمظممدتؾقؾمتطتقؼرماٌتقاردماظؾشترؼيمبفتوممممممخبطقاتاٌصرؼيم

اىؿتوراماٌصترؼيمشترلمعلتؾقضيممممممأحؾقًمتؾؽماىفقدماظيتممتتًمظمم

بؾمإنماألعتترمم،ريمبوظدوظتتيمظممأيموحتتدةمعتتـموحتتداتماىفتتوزماإلدامممم

حقٌمأنمعوممتمتدرؼؾفمعـمسوعؾنيمخاللماظػذلةمبتنيمم،تعديمػذامايد

وووزمعوممتمتدرؼؾفمعـمسوعؾنيمسؾلمعدارماظعشرؼـمدـيمم2007م–م2005

عـممشلءوصقؿومؼؾلمدـؿـوولمب،اظلوبؼيمشلذاماظؿطقؼرمظمماظعـصرماظؾشري

رؼيمبوىؿتتوراماظؿػصتتقؾمعتتوممتمإنتتوزهمظممجمتتولمتطتتقؼرماٌتتقاردماظؾشتتم

م:اٌصرؼي

 أَانٔ ايعٌُ  .1

،مإنماإلدارةماىؿرطقيموػلمبصددمتـػقذمخطتيماظؿطتقؼرماظشتوعؾيمبفتوممممممم

رمىمسؾقفومأنمتؼقممبؿصؿقؿمأعوطـماظعؿتؾمبطرؼؼتيمخمؿؾػتيمستـمتؾتؽمممممم

ألنمأحتتتدمأػتتؿمأدواتمعؼووعتتيماظػلتتتودمظمممم،اظتتيتمطوغتتًمظمماظلتتوبؼممم

ٌممم،اجملؿؿعماىؿرطلمػلمأعوطـماظعؿؾ عؿتودماظقتقمممموضتدمأحتؾامعتـما

ظممطوصتتيمدولماظعتتوملمأنموتتدماظؿعوعتتؾمعتتعماىؿتتورامؼتتؿؿمعتتـمختتاللمم

،مأعتتوطـممتمتصتتؿقؿفومسؾتتلماظـقتتقماظتتذيمغتتراهمظمماٌصتتور مواظؾـتتقامم

،محقٌمالمؼقجدمعؿلعمعؽوغلمظؾؿعوعؾماٌؾوذترمبتنيماظعوعتؾمواٌؿعوعتؾمممم

وػذاماظػصؾماٌؽوغلمالمؼقصرمسودةماظظرو ماظتيتمتلتوسدمسؾتلماظػلتودممممم

بؾمتلؿكدمماإلداراتماىؿرطقيماألعتوطـماٌػؿقحتيماًوظقتيمممم،واظرذقة

عـمايقائطمواظيتمؼريماىؿقعمصقفوماىؿقتعمعتعماظػقاحتؾماٌؽوغقتيممممم
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يحقتتٌمؼؽتتقنمعتتـماٌلتتؿققؾمأنمزمتتدثمتقاحتتؾمعؾوذتترمعـػتتردمبتتنيمممم

مم.اظعوعؾمواٌؿعوعؾ

ماٌؿوحيم والمذؽمأنمتزوؼدمرجؾماىؿورامبؽؾمودوئؾماظؿؽـقظقجقو

ماظؼقو معـ متؿقؼؼممتؽـف موبوظؿوظل مذدؼد موإتؼون موؼلر مبلفقظي مبعؿؾف م

مواظػعوظقيمظمماظعؿؾماىؿرطل إنموجقدمرجؾماىؿورامظمم،اظؽػوءة

عؽونمسؿؾمعرؼامعزودمبؽؾماظقدوئؾمواألدواتماظيتمترصعمسـماظعوعؾم

اظعـوءمواٌشؼيمظممتلدؼيماظعؿؾمشلقمواحدًامعـماظطرهمواظقدوئؾماشلوعيم

رطقيمأنمتلؿكدعفوموػلمبصددمتطقؼرماظيتمرمىمسؾلماإلدارةماىؿ

أعوطـماظعؿؾمظؿؽقنمسؾلماٌلؿقيمموتفقؽيذاتفوموهدؼٌمبقؽيمسؿؾفوم

م.اظذيمؼؽػؾمتـػقذماٌفوممواظقاجؾوتمواٌلؽقظقوتمسؾلمأصضؾموجف

مبعضفوم ماظعؿؾمغقرد مظؾقؽي ماظـؿوذجماىقدة معـ مواظؽـرل ماظؽـرل وػـوا

مغ،ػـو معقـوء مظم معـاًل ماظقوبوغقي ماىؿورا ماإلدارةم،وجقؼوصػل تؿقاجد

اىؿرطقيمظممشرصيمطؾرلةمتشغؾمطوعؾماظدورممبومؼؿلعمألطـرمعـمعوئيم

مرمؾسم مواىؿقع محقائط مأو مجدران مأي متقجد موال عقزػمصمورا

مإظلمجـى صضاًلمسـمأنماٌؿعوعؾنيمؼؼدعقنماألوراهمعـمخاللم،جـؾًو

ماظعوعؾني معع معؿقاحؾي مشرل معـم،غوصذة مسدد مػـوا مػذا مطؾ وصقه

موطوعرلاتم ماظؾدء معـذ مطؾفو ماظعؿؾ مدوسوت ماظيتمتصقر محؿكاٌراضؾي

مشلذهم مرئقلقي معؿوبعي مشرصي مصقف متقجد ماظذي ماظقضً مظم اإلشاله

مايوجي مأضؿضً معو مإذا ميظي مظممأي مبوظؿدخؾ متلؿا ،ماظؽوعرلات
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وػذهماظؽوعرلاتمظقلًمعلؾطيمصؼطمسؾلمػذاماٌؽونمبؾمػلمعـؿشرةم

قنمعؿوبعيماظعؿؾموعراضؾؿفمظممظممطوصيمأرجوءماٌقـوءمظقلؿطقعماٌلؽقظ

مطؾميظيمسؾلمعدارمدوسوتماظعؿؾماظرزلقي.

متمتصؿقؿمطوصيماٌؽوتتىماىؿرطقتيممبتومالمممم،وظمماىؿوراماظلـغوصقرؼي

ؼلتتؿامبتتليمتقاحتتؾمعؾوذتترمبتتنيماظعتتوعؾنيمواٌؿعتتوعؾنيمعتتعمادتتؿكداممم

م.األعوطـماٌػؿقحيموطوعرلاتماٌراضؾي

ؿرطلماٌطقرم"مواظتذيممتمممتمتطؾقؼممنقذجم"ماٌرطزماى،موظممعصر

بعتتدهمالمتقجتتدمأيم،صقتتفمختصتتقصمذتتؾوامظؿؾؼتتلماٌؾتتػمعتتـماٌؿعوعؾمم

ومتمادتتتؿكدامم،علتتتوحيمظؾؿعوعتتتؾماٌؾوذتتترمبتتتنيماٌقزتتتػمواٌؿعوعتتتؾ

طوعرلاتمرضؿقيمظؿقؼقؼماإلتصولمسدلم"ماظػقدؼقمطقغػرغسم"مالدؿكداعفم

ظمممذتتلءظممحوظتتيمإذامعتتومطوغتتًمػـتتوامحوجتتيمظالدتتؿعالممستتـمأيممممممم

صضاًلمسـمادؿكداممعومؼلؿلمبتم"محفرةماٌشوورةم"مواظيتمتؼعم،مراإلضرا

ظممداختتؾماٌرطتتزموطوصتتيمجقاغؾفتتومزجوجقتتيمؼتتؿؿمدستتقةماٌلتتؿقردمأومممم

عـدوبفمإظقفومظؾؿشوورمععمرجؾماىؿورامإذامعومأضؿضًماظضترورةمتؼتدؼؿممم

بقوغتتوتمأوماظتتردمسؾتتلمأيمادؿػلتتوراتمختتتدممسؿؾقتتيمإغفتتوءماإلجتتراءاتمم

ممم.ئعماٌلؿقردمػذاماظعؿقؾاىؿرطقيمسؾلماظؾضو

 ايسٚاتب ٚايدخٌ  .2

دؼرمبوظذطرمأنمغؼقلمأنمرجؾماىؿورامظقسمطلتوئرمرجتولماظعؿتؾمممماى

وػقمرجؾمؼؿكذمعـم،ألغفمؼؼقممبلسؿولموزقػقيمشرلمإسؿقودؼي،ايؽقعل
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صضتاًلمستـموضقستفمممم،اظؼراراتمعومؼمثرمبطرؼؼمعؾوذرمسؾلمإؼتراداتماظدوظيم

شترؼػيمعتـماظؿفتورماظتيتمتلتعلمإعتومممممممدائؿًومظممررؼؼمػمالءماظػؽتيمشترلماظمم

تػتوديماظردتقمممممأو،إظلمتفرؼىمعومالمرمىمإدؿرلادهموصؼًومظؼقاغنيماظؾؾتدم

ظتتذظؽمصنغتتفمعتتـمم،أومشتترلمذظؽ،واظضتترائىمظؿقؼقتتؼمأربتتوحمشتترلمذتترسقيم

اٌؿعور مسؾقفمظممطوصتيمدولماظعتوملمأنمرجتؾماىؿتورامزمصتؾمسؾتلممممممم

اظعتوعؾنيمظممممصؽيمدخؾقيمختؿؾػمسـمتؾؽماظيتمزمصؾمسؾقفومأضراغفمعـ

صضتتاًلمستتـمأنمرجتتؾماىؿتتورامبلتتؾىمرؾقعتتيمم،إداراتمحؽقعقتتيمأخري

ممومؼيمواٌوظقتي،ماالضؿصتودممشتؽقنمسؿؾفموتعوعؾفمععماظؿفورةماًورجقيمواظ

ؼلؿقجىمضرورةمحصقظفمسؾلمتتدرؼؾوتمراضقتيموعؿطتقرةمظممطتـرلمعتـمممممم

ؼيموشرلػومممومميقزهمبطرؼؼمعؾوذترمماالضؿصوداجملوالتمواظعؾقمماٌوظقيمو

م.أضراغفمعـماظعوعؾنيمظمماجملوالتماألخريمبوإلداراتمايؽقعقيمسـ

ظمم،وجعؾمعـماظطؾقعلمأنمغريمرجؾماىؿتورام،دؿقجىأ،مطؾمذظؽ

زمصتتؾمسؾتتلمدختتؾمأطتتدلمغلتتؾقًومعتتـماظعتتوعؾنيمظممممم،أشؾتتىمدولماظعومل

والبدمأنمتدسؿمسؿؾقيماظؿطقؼرماىؿرطلمػذام،إداراتمحؽقعقيمأخري

تماظيتمتؽػؾمنوحماظؿطقؼرمعـمخاللماظؿقجفمألغفمواحدًامعـماظضؿوغو

مإميتتونماظعتتوعؾنيمبوىؿتتورامبؿؿقتتزػؿموحمتتووظؿفؿمايػتتوزمسؾتتلمتؾتتؽمممم

بؾموذتعقرمم،ماٌؽودىماظيتمهؼؼًمشلؿمعـمجراءمسؿؾفؿمظمماىؿورا

م.اٌؿعوعؾنيمبنخؿال مجذريمظممدؾقطقوتمرجولماىؿورامععفؿ

 املظٗس ٚايص٣   .3
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وإسودةماظشتعقرمم،ؿرطقتيموإدؿؽؿواًلمظؾعؿؾمظممدؾقؾمخؾؼماظشكصقيماى

ندمأغفمعـماٌعؿودمأؼضًومأنم،بوظػكرمبوإلغؿؿوءمإظلماجملؿؿعماىؿرطل

ؼؽتتقنمظؾعتتوعؾنيمظمماىؿتتورامزؼتتًومعقحتتدًامؼتتدلمسؾتتقفؿموميقتتزػؿمستتـمم

وشوظؾًومعومندمغقعمعـم،اىؿقعمعـماظعوعؾنيمظمماٌقاغهمأوماٌطورات

،ماإلغؿؿتتوءمظتتفماظػكتترمواإلسؿتتزازمظرجتتؾماىؿتتورامبفتتذاماظؿػتتردمبتتوظزيمومممم

وتعؿتتؾمبعتتضماإلداراتماىؿرطقتتيمظممدولماظعتتوملمسؾتتلمتعؿتتقؿمػتتذاممم

علتؿقيمرؤدتوءماإلداراتماىؿرطقتيمممممحؿتكماظزيمسؾلمصمقتعماظعتوعؾنيممم

صمقعماإلداراتماظيتمشلومتعوعؾمعؾوذرممواظؾعضمؼؼصرمػذاماظؿعؿقؿمسؾل

بقـؿوماظؾعضمالمؼفؿؿمبفذاماظزيموبوظؿوظلمؼػؿؼتدمإظتلمأحتدمممم،ععماىؿفقر

دواتماشلوعتتيمظؿقؼقتتؼماإلغؿؿتتوءمواظشتتعقرمبتتوظػكرمظتتديماىؿقتتعمعتتـمماأل

مزؼـؿفؿماىؿرطقيماظيتموؾىمشلؿمطؾماظػكرمواإلسؿزاز.

وهتترصماإلداراتماىؿرطقتتيماظتتيتمتلتتعلمظؿطتتقؼرمذاتفتتومسؾتتلماظتتزيمم

اىؿرطتتلمألغتتفمؼعؿتتدلمأحتتدمأػتتؿماظقدتتوئؾماظتتيتمتلتتؿكدعفومظممإردتتوءم

سؾتلمرجتؾماىؿتوراموػتقممممممحقٌمؼؽقنمعـماظصتعىم،اظـزاػيمواظشػوصقي

ؼرتديماظزيماظرزللمأنمؼؼقممبليمأسؿولمعشتقـيمظممعؽتونمتتراهمطتؾممممم

م.اظعققنموتؿعر مسؾلمػقؼؿفمعـمػذاماظزيماظذيمؼرتدؼف

 ايعكاب ٚادتصا٤  .4

سؼتتدتمعـظؿتتيماىؿتتوراماظعوٌقتتيمإجؿؿوستتًومبؿـزاغقتتوممتمم1993ظممستتومم

اظيتماغعؼدمبفومؾؿدؼـيمإحدارمإسالنمسـفمعوٌمزلكمبنسالن"أروذو"مغلؾيمظ
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وحتدرتمستتـمػتتذاماالجؿؿتتوعمتقحتقيمعتتـماٌـظؿتتيمظؾتتدولممماإلجؿؿوع،

األسضوءمبفومبوظعؿؾمسؾكمإحدارمعقـتوهمظؾشتر مؼؿضتؿـمععتوؼرلمظؾلتؾقامممممم

اظذيمرمىمأنمؼؿقؾتكمبتفمعقزػتقماىؿتورامآختذامظمماالسؿؾتورموضتعمممممممم

الئقيماىزاءاتمواٌماختذةمسؾتكماظلتؾقامشترلماظؼتقؼؿموذظتؽمظصتقيمممممممم

م.وسوٌقًومؿؿعماظؿفوريمحمؾقًواظؿعوعؾمععماجمل

عـظؿيماىؿوراماظدسقةمإظلموضتعمددتؿقرممموجفًمظؽماينيمذوعـذمم

ذتتتتر مظؾعتتتتوعؾنيمبتتتتوإلداراتماىؿرطقتتتتيمؼقضتتتتامشلتتتتؿمواجؾتتتتوتفؿمممممم

وزمددمسؾلمدؾقؾمايصرمواظؿػصقؾمتؾؽماظعؼقبوتماظتيتمم،وعلؽقظقوتفؿ

ميؽتـمأنمسمضتعقامشلتومظممحتولمستدممإظؿتزاعفؿمبقاجؾتوتماظقزقػتيمأوممممممممم

م.قوعفؿمبليمسؿؾمعـماألسؿولماظيتمالمتؿـودىمععمعؿطؾؾتوتماظقزقػتيممض

ظؼدمطونمإسالنمأروذوماظذيمتؾـؿفمعـظؿيماىؿوراماظعوٌقيممبـوبيمغؼطيم

إغطتتتالهمحؼقؼقتتتيمسؾتتتلمررؼتتتؼمغشتتترماظـزاػتتتيمواظشتتتػوصقيمظمماظعؿتتتؾممممم

ذظؽماإلسالنماظذيمعـتؾمدستقةمرزلقتيمعتـماٌـظؿتيمظؽتؾممممممم،اىؿرطل

عقـوهمذتر مم،عمعقـوهمذر ماظعوعؾنيمبوىؿورااظدولماألسضوءمبفومظقض

ؼؿضؿـمواجؾتوتماظقزقػتيماظعوعتيموحمظقراتفتوموعـطقؼتًومسؾتكمخطتقطمممممممم

وجتتتدولمتػصتتتقؾلمظؾؿكوظػتتتوتم،واضتتتقيمظؼقاستتتدماٌلتتتؽقظقيماظؿلدؼؾقي

واىتتزاءاتمممتتومؼؾؿعتتدمبرجتتؾماىؿتتورامستتـماالجؿفتتوداتماظتتيتمضتتدممممم

وطتتذظؽمفو،عتتولمالمؼعؾتتؿمعتتدىماٌلتتؽقظقيمسـممؼلتتؿعفومسـتتدمإرتؽتتوبمأصمم

مؼؿضؿـمػذاماٌقـوهمطوصتيماإلجتراءاتموضتؿوغوتماظؿقؼقتؼماحملتددةممممم
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حؿتكمثؾتقتماٌكوظػتيمأومإغؿػوئفتو.ممممممبقضقحمظقؽقنمجمولماظؿقؼقؼمآعـًو

طؿومؼضؿـمػذاماٌقـوهمتقحقدمإجراءاتماظؿقؼقؼمواظؿصر مصقفمظقلرلم

ونتتدمأنمبعتتضماإلداراتماىؿرطقتتيمظؽتتلمهؼتتؼممم،سؾقتتفماظؼتتوئؿقنمبفم

ضوعتتًمبقضتتعمغظتتوممإجرائتتلمممظؾؿقتتوظنيمظؾؿقؼقتتؼمصؼتتدمضتتؿوغوتمأطـتتر

األوظلمسؾلمعلتؿقيمحمؾتلممم،إضوظممؼؿؿـؾمظمماظؿؼوضكمسؾكمدرجؿني

واظـوغقتتتيمسؾتتتلمم،داختتتؾماإلدارةمأوماظـطتتتوهماىغتتتراظممشلتتتذهماإلدارةمم

علؿقيماإلدارةماىؿرطقيمظمماظؾؾدماٌعينمطؽؾموػذاماظـظومماظغرضم

صصتنيمظممجمتتوالتممعـتفمرترحماٌقضتقعمحمتؾماظؿقؼقتؼمسؾتكماٌؿكمممممم

اظعؿؾماىؿرطتلمظمماٌلتؿقيماألولمثتؿمسؾتكماظؼقتوداتماألسؾتكمظمممممممم

وظممطؾماألحقالمؼؽقنمعقـوهماظشر معؿضتؿـًومتؾتؽممم،اٌلؿقيماظـوغل

ؿقاصؼمععماٌعوؼرلماظدوظقيماظؿكمهددمعتومرمتىمممتاألحؽومماظيتمتؿػؼمو

أنمؼؽقنمسؾقفمدؾقاماظعوعؾنيمظمماىؿورامبتؾموؼؽتقنمعقـتوهماظشتر ممممم

واظققممتتريمجمتوظسممم،ػقمأدوسماظؿعوعتؾمعتعماجملؿؿتعماظؿفتوريمممممػذا

اظعتتدلمتـؿشتترمظمماظؼطوستتوتماىؿرطقتتيمتضتتؿـمحؼتتقهماىؿتتورامضؾتتؾمم

م.اظعوعؾنيموتضؿـمحؼقهماظعوعؾنيمضؾؾماىؿورام

 ايتدزٜب  .5

متم،ظممطوصيمووربمتطقؼرموهتدؼٌماإلداراتماىؿرطقتيمظمماظعتوملممممم

وػلمظمم،بـتتوءماٌؼتتدرةادتتؿؾدالمطؾؿتتيماظؿتتدرؼىموحتتؾمحمؾتتفومطؾؿتتيم

ايؼقؼيمأسلؾموأسؿمعـماظؿدرؼىمحقٌمأنمبـوءموتـؿقيماظؼدراتمظديم
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اظعوعؾنيمظمماىؿورامرمىمأنمؼؽقنمػتقمأػتؿمعتومتلتعلمإظقتفماإلدارةمممممم

اظعؾقومظؾفؿورامبؾمػقمأحتدمأػتؿماألػتدا ماإلدتذلاتقفقيماظتيتمتلتعلممممممم

ومظممٌتت،اإلدارةماىؿرطقتتيمظؿقؼقؼفتتومواظؼقتتوممبفتتومسؾتتلماظقجتتفماألطؿؾم

ذظؽمعـمهدؼٌموتطتقؼرمظؾعؿتؾماىؿرطتلمطؾتفمدتقاءمسؾتلماٌتديمممممممم

ماظؼصرلمأوماظطقؼؾ.

واظؿدرؼىماظذيمغـوديمبفمظقسمعـمذظؽماظـقعماظذيمدتورتمسؾقتفممممممم

أشؾىماظعؿؾقوتماظؿدرؼؾقيمظمماظدولماٌؿكؾػيمواظذيمؼؿؿمسؾتلموتترلةممم

زمقتتدمسـفتتومحقتتٌمؼتتؿؿماظؿتتدرؼىمبلدتتؾقبمتؼؾقتتديمؼتتؿؿمصقتتفممواحتدةمالم

ـػقتتذمجمؿقستتيمعتتـماظتتدوراتماظؿدرؼؾقتتيماٌقضتتقسيمعلتتؾؼًومواظتتيتمؼتتؿؿمت

وؼؿقظلم،تـػقذػومبتـػسماظطرؼؼتيمطتؾمستومموظممتقضقؿتوتمحمتددةمدتؾػوًممممممم

ـوحتتتؾفؿمٌإظؼتتتوءماحملوضتتتراتمصقفتتتومبعتتتضماظعتتتوعؾنيمبوىؿتتتوراموصؼتتتًوم

وصمقعفؿمممـمملمتؿفقلمشلؿمصرحيماظؿعر مسؾلمآظقوتماظؿدرؼىموصـقتوتمم

إعتوممشلتذهماظتدلاعٍمستددمعتـماظعتوعؾنيماظتذؼـممممممموسمضعم،اظعؿؾمطؿدرب

أوم،ؼرشؾتتقنمظمماإلبؿعتتودمستتـمعؽتتونماظعؿتتؾمظػتتذلةمععقـتتيموطلغفتتومغؼوػتتيمم

أوظؽؽماظذؼـمؼرشىمرؤدوئفؿمظممإبعودػؿمأليمدؾىمعـماألدتؾوبمإالمم

أومأوظؽؽماظذؼـمؼرشؾتقنمم،رصعماظؼدراتموايصقلمسؾلمعزاؼوماظؿدرؼى

ؽموزقػتتلمخمؿؾتتػموالمظممايصتقلمسؾتتلمترضقتتيمأوماإلذمتراطمظممدتتؾمم

دؾقؾمشلؿمظؿقؼقؼمذظؽمإالمحضقرمبرغوعٍمتتدرؼيبمالمؼضتقػمإظتقفؿمإالمممم
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اظؼؾقؾمواظؼؾقؾمجدًامعـماٌعرصيماظيتمزمؿوجقنمإظقفومٌؿوردتيماظعؿتؾممم

م.ظممذظؽماظلؾؽماظقزقػلماىدؼد

وؼؿؿمػذاماظؿدرؼىماظؿؼؾقديمظممأعوطـمتدرؼىمسودةمعومتؽقنمخوظقيمم

ظتتذظؽمأرتتتؾطمعػفتتقمممم،قيمأوماٌلتتوسدةئؾماظؿتتدرؼىماألدودتتمعتتـمودتتوم

أوم،اظؿدرؼىمظممأذػونماظؽـرلمعـماظعوعؾنيمبوىؿوراممبومؼشتؾفماظعؼتوبمم

وملمؼترتؾطمعطؾؼتًوممبػفتقممممم،اظؾعدمسـمعقاضعماظعؿؾموأخذمأجتوزةمعؼـعتيمم

إطؿلوبماٌفوراتماىدؼدةمأومتعؾؿماٌعور مايدؼـيمأومشرلمذظؽمعتـمم

م.األػدا ماظؿدرؼؾقي

اظعوٌقيمظممػذاماظشتلنمخمؿؾػتيممممعـظؿيماىؿوراوظؼدمطوغًمتقجفوتم

متوعًومحقٌمبودرتمبؿؾينمسددمعـماٌؾودراتمظؾـتوءماٌؼتدرةمظؾعتوعؾنيمممم

بوإلداراتماىؿرطقيموضوعًمبؿكصقصمعقزاغقوتمطؾرلةمظؿؾودلماٌعرصيم

واًدلاتمظممجمولمبـوءماٌؼدرةموإتوحتيماظؿتدرؼىماٌؿكصتصموشترلممممم

يمدتقاءمتؾتؽماظتيتمتؼتقممبؿـػقتتذممممماٌؿكصتصمظؽوصتيماإلداراتماىؿرطقتممم

عشتتتروسوتمتطتتتقؼرمذتتتوعؾيمبفتتتومأومتؾتتتؽماظتتتيتمبصتتتددماظؼقتتتوممبفتتتذهمممممم

ماٌشروسوت.

وتلتتعلماإلداراتماىؿرطقتتيماٌؿؼدعتتيمإظتتلمهقؼتتؾمعػفتتقمماظعؿتتؾمممممم

اظؿدرؼيبمبوىؿورامعـمأدتؾقبماظتؿؾؼنيمإظتلماألدتوظقىماظعؾؿقتيمظـؼتؾممممممم

وإدرااماظعوعؾنيمماٌعور موتغقرلماظلؾقامواٌقاضػممبومؼزؼدمعـمطػوءة

حقتٌمتلتعلمإظتلمتطتقؼرماٌفتوراتماظػـقتيممممممم،بوىؿورامواٌؿعوعؾنيمععفو
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ظؾعوعؾنيموتقدقعمعدارطفؿموععورصفؿموخوحيمظمماجملتوالتماىؿرطقتيممم

صضتتتاًلمستتتـمتطتتتقؼرموهلتتتنيماٌفتتتوراتماإلدارؼتتتيمظؾعتتتوعؾنيممم،ايدؼـي

تقجقتفماظـؼوصتيماىؿرطقتيمواظؼتقؿمظتديممممممومبوىؿوراموطذظؽمبٌموخؾؼ

وعؾنيمععمشرسمعؾودئماظـزاػيمواالدؿؼوعيمواظشتفوسيمواظؼتدرةمسؾتكمممماظع

م.إنوزماٌفوممبؽػوءةموبصدهمبنيماظعوعؾنيمبوىؿورا

إنمإدتتتتذلاتقفقيمبـتتتتوءماظؼتتتتدراتمظؾعتتتتوعؾنيمبوىؿتتتتورامظممعػفقعفتتتتوم

م:ايدؼٌمؼؿؿمتصؿقؿفومسؾلمأدوسمهؼقؼمأػدا ماظؿدرؼىماظؿوظقي

 ورؼتيماظدائؿتيمظؾعتوعؾنيممبصتؾقيمممممؼدراتماظػـقيمواإلدارؼيمواٌفاظبـوءم

وغشتترماظتتقسلماظـؼتتوظمماىؿرطتتلمبقتتـفؿمعتتـمختتاللمبتتراعٍم،اىؿورا

ختصصقيممبومؼدسؿمهدؼٌموتطقؼرماىؿورامظؿقاطىماظؿطقرماشلوئؾم

 .صكماظؿفورةماظعوٌقيموعؿغرلاتماظؾقؽيماحملؾقيمواظعوٌقي

 تؼدؼؿمأسؾلمعلؿقيمجقدةمظؾكدعوتماىؿرطقيماٌؼدعيمظؾؿؿعوعؾنيم

 عماىؿورا.ع

 هؼقؼماظػعوظقيمظقزوئػماظرضوبيماىؿرطقي. 

 وجوتماظعوعؾنيممبصؾقيماىؿورامعـمحقٌمتعدؼؾماٌلورمقحؿتؾؾقيما

 مبفؿمإشمماظقزوئػماإلذراصقيماظعؾقو.مرتؼوءاظقزقػلمأومتدسقؿفمظال

البتتتدمأنمؼتتتؿؿمتصتتتؿقؿمإدتتتذلاتقفقيمم،وظؽتتتلمتؿقؼتتتؼمػتتتذهماألػدا م

م:اظؿدرؼىمسؾلمأدسمسؾؿقيمتـطقيمسؾل
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 ماٌلؿقؼوتمسؾلمأدوسمهدؼدمسؾؿلم أنمؼؿؿماظؿدرؼىمسؾلمطوصي

 .وجوتماظؿدرؼؾقيقحؿدضقؼمظإل

 وجوتمعـمخاللمبراعٍمتدرؼؾقيمعـودؾيمؼتؿؿممقحؿأنمؼؿؿمتؾؾقيمػذهماإل

وضتتعفومسؾتتلمأدتتسمسؾؿقتتيمعتتـمختتاللمجمؿقستتيمعؿكصصتتيموعدربتتيممم

 اظؿدرؼىماٌـودىمظؾؼقوممبفذهماٌفؿي.

 ـمحتتوييمظؾعؿتتؾماظؿتتدرؼيبمعتتـمممأنمؼتتؿؿمتـػقتتذماظؿتتدرؼىمظممأعتتوطمم

وعـمغوحقتتيمأختتريمالمؼؼؿصتترمسؾتتلمضوستتوتماظدرادتتيمصؼتتطمبتتؾم،غوحقتتي

 .ؼشؿؿؾمسؾلمطوصيمودوئؾمغؼؾماٌعرصيموإطلوبماٌفورات

 أنمؼتتؿؿمتؼقتتقؿماظؿتتدرؼىموعؿوبعؿتتفمبعتتدمتـػقتتذهمظؾؿلطتتدمعتتـمأنمعتتوممتممم

إغػوضتتفمعتتـمعتتولمووضتتًمضتتدمأتتتلمبوظـؿتتورماٌرجتتقةمعـتتفموأنمضتتدراتمم

م.دمأرتػعًمعـمخاللمػذهماظعؿؾقيماظؿدرؼؾقياىؿورامض

م:تؼقمماإلدارةماىؿرطقي،موبـوءمسؾلمذظؽ

مرجؾماىؿورامظمماألظػقيم .1 بؿقدؼدماٌقاحػوتماٌطؾقبيمظمم%

م .ًاظـوظـيم$مهدؼدًامدضقؼو

تؼلتتتقؿماظعؿؾقتتتيماظؿدرؼؾقتتتيماٌطؾتتتقبمتـػقتتتذػومسؾتتتلمعراحتتتؾممممم .2

مظلؾقا.وبوظؿدرؼٍماظالزممإلطلوبماٌفوراتموتغقرلمأمنوطما

م:وضعمآظقيمسؿؾمتؿضؿـمتؼلقؿمأغشطيماظؿدرؼىمإظلمثالثي .3

مبفوم  مؼؿؿ ماظيت مواإلدارة ماظؿدرؼؾقي ماإلدارة مبف متؼقم عو

م.اظؿدرؼى
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م  ماجملول م% ماٌدرب مبف مؼؼقم ماظعؿؾلمعو مواجملول اظـظري

م.$واظؿطؾقؼل

 .عومؼؼقممبفماٌؿدربم%ماظؿعؾؿماظذاتلمواظـشوطماظؾقـلم$ 

اظتتتيتمغـتتتوديماإلداراتماىؿرطقتتتيممإنممنتتتوذجماظؿتتتدرؼىمايدؼـتتتيمم

ظؿطؾقؼفتتومتؼتتقممسؾتتلمعؾتتودئمجقتتدةمتضتتؿـمجتتقدةماظؿتتدرؼىمونتتوحمممم

مؾودئمتؼقممسؾل:موػذهماٌ،أػداصف

 إخؿقورماظعوعؾنيماظذؼـمزمؿوجقنمإظلماظؿدرؼىمظرصعمطػتوءتفؿموبـتوءممم

اٌؼدرةمظدؼفؿمبـتوءمسؾتلمععتوؼرلمعقضتقسقيموذتروطمحمتددةموععؾـتيمممممممم

 .ظؾفؿقع

 ؼىموتـودؼفومصقؿومبقـفومبطرؼؼتيمواضتقيموعػفقعتيممممتؽوعؾمأغشطيماظؿدر

 مم.اٌؿدربمدقاءمظؾؿدربمأو

 دعتتٍماظؿتتدرؼىماظعؿؾتتلمعتتعماظؿتتدرؼىماظـظتتريمظممصمقتتعماظتتدلاعٍمم

اظؿدرؼؾقتيمظضتؿونمإطلتوبماٌؿتدربماٌفتوراتماىؿرطقتيماٌطؾقبتتيممممممم

ظؾؼقوممبوٌفومماظيتمتؼؿضقفومرؾقعيمسؿتؾماٌؿتدربمدتقاءمطتونمستوعاًلمممممم

 م.وعاًلمععفوبوىؿورامأومعؿع

 تطؾقؼمغظوممتؼققؿمغؼطلمععؾتـمؼؿتقامظؾؿؿتدربمتعتدؼؾماظـؿقفتيمأواًلمممممم

صضتتاًلمستتـماظتتؿقؽؿماظشكصتتلمظؾؿؿتتدربممبتتومأوطتتؾمإظقتتفمعتتـمممم،بلول

أغشطيميحـقيموتعؾقؿقيمظمموضعمتؼققؿوتمظـػلتفمورصتعمضدراتتفمبـػلتفممممم

 أواًلمبلول.
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 هدؼدمصذلةماظؿدرؼىماٌطؾقبيمظؽؾمبرغوعٍممبومؼضؿـمتـودىمػذهم

 .اظػذلةمععماٌعؾقعوتماٌطؾقبمتقحقؾفو

 

 آيٝات تٓفٝر ايع١ًُٝ ايتدزٜب١ٝ

ؼؿؿماظؿدرؼىمعـمختاللمم،وصؼًومظؾؿػفقمماظعؾؿلمايدؼٌمظمماظؿدرؼىم

أربعيمخطقاتمأدودقيممتـؾمطؾمعـفوموزقػيمضوئؿيمبذاتفومعتـموزتوئػممم

م:سؾلماظـققماظؿوظل،اظؿدرؼى

مم.وجوتماظؿدرؼؾقيقحؿهدؼدموهؾقؾماإلم:أواًل

مم.وضعموتصؿقؿماظدوراتمواظدلاعٍمواٌـوػٍماظؿدرؼؾقيم:ثوغقًو

م.تـػقذماظؿدرؼىم:ثوظـًو

مم.عؿوبعيموتؼققؿماظعؿؾقيماظؿدرؼؾقيم:رابعًو
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 . .احملٛز ايجايح

 متهٓٛيٛدٝا املعًَٛات       

تؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمػلمأحدماظدسوئؿماظرئقلقيمأليمعـظؿيمترؼدمأنم

صوظعؿؾمظممأيمجمتولمظمماألظػقتيممم،وضترمهؼؼمأػتداصفومظمماظقضتًمايمم

وأحؾقًمسؿؾقيماٌقؽـيم،اظـوظـيمبوتمؼعؿؿدمظممأشؾؾفمسؾلماظؿؽـقظقجقو

ػتتلمواحتتدةمعتتـماألدواتماظتتيتمتلتتؿكدعفوماإلدارةمظممتـػقتتذمآظقتتوتممم

بتتؾمإنم،جدؼتتدةمملمؼعتتدمعتتـماظلتتفؾمسؾتتلماظعـصتترماظؾشتتريماظؼقتتوممبفوممم

سؿتولماظتيتمتؿضتؿـممممحؾقًمبدؼاًلمسـماظؾشرمظممطـرلمعتـماألمأاٌقؽـيم

اظشكصلممبومؼؿتقامظؾعـوحترماظػودتدةمأنمتلتؿغؾفوممممممدرجوتمعـماظؿدخؾ

وشرلػوم،وبوظؿوظلمؼشقعمجقمعـماظػلودمظمماظعؿؾموتؿقؼؼمستدمماظعداظتيمم

جؿؿوسقتتيماظتتيتمتعتتوغلمعـفتتوماظؽتتـرلمعتتـماجملؿؿعتتوتمممعتتـماألعتتراضماإل

م.اظـوعقي

عوٌقتيمماظمصوظؿؽـقظقجقومػلمتؾتؽماألداةماظتيتمدستًمعـظؿتيماىؿتوراممممم

طوصيماظدولماألسضوءمبفومإظلماألخذمبفتومسؾتلمأودتعمغطتوهمظمماظعؿتؾمممممم

اىؿرطلمطضتؿوغيمظؿقؼقتؼماظشتػوصقيمواٌعوعؾتيماٌقحتدةمظؾؿؿعتوعؾنيممممممم

ودرسيمإغفتوءماإلجتراءاتمودضتيماإلجتراءاتموايلتوبوتماظتيتمؼتؿؿمبفتوممممممممم

م.هدؼدماٌلؿقؼوتماىؿرطقيمسؾلماظقاردات
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دواتماظؿوظقتتتيمػتتتلمأػتتتؿمودتتتوئؾممتعؿتتتدلماأل،وظمماظعؿتتتؾماىؿرطلممم

وعـمثؿمدق مغؼقمم،ادؿكدامماظؿؽـقظقجقومذققسًومظمماظعؿؾماىؿرطل

معـماظؿػصقؾ:مشلءبنظؼوءماظضقءمسؾلمطؾمعـفومب

 اإلْرتْت  -0

دتتؿكداممذتتؾؽيماإلغذلغتتًمظمماظعؿتتؾماىؿرطتتلمؼعؿتتدلممممإالمذتتؽمأنممم

واحتتتدًامعتتتـماألدواتماشلوعتتتيماظتتتيتمميؽتتتـمظتتتإلدارةماىؿرطقتتتيمأنمممممم

ومًدعيمسؿالئفوموتؼدؼؿمأصضؾمعومظدؼفومعـمختدعوتمبصتقرةمممتلؿكدعف

صعؾلمعقضتتعماإلدارةماىؿرطقتتيمسؾتتلم،ذتتػوصيمودتترؼعيموعقحتتدةموسودظتتي

اإلغذلغًمتلؿطقعماىؿتوراماظؿقاحتؾماٌلتؿؿرمعتعماظعؿتالءمواظعتوعؾنيممممممم

اٌعؾقعتتتوتمومأؼضتتتوً معتتتـمختتتاللمغشتتترمطوصتتتيماظؿشتتترؼعوتمواإلجتتتراءاتمم

صضتتاًلمستتـمإعؽوغقتتيمادتتؿكداممممم،واإلحصتتوئقوتمستتـماظعؿتتؾماىؿرطلمم

اٌقضتتعمظمماظؿقاحتتؾمعتتعماظعؿتتالءموتؾؼتتلماظشتتؽوويمأومإسطتتوءمبقوغتتوتمم

م.وأخرلًامغشرمأخؾورماجملؿؿعماىؿرطلمسؾلماٌقضع،وععؾقعوت

إنماإلداراتماىؿرطقيمظمماظدولماٌؿؼدعيمادؿطوسًمأنموعؾمعتـمم

فمعقضعفتتومسؾتتلماظشتتؾؽيماظدوظقتتيمعتتزارًامػوعتتًومظؾعؿتتالءمؼؿقاصتتدونمسؾقتتممممممممم

،مظؾقصقلمسؾلمعومزمؿوجقنمإظقفمعـمععؾقعوتمسـماظؿفورةمبصػيمسوعتيم

أومسـماظؼقاسدمواإلجتراءاتماىؿرطقتيماظتيتمدتؿؿؾعمعتعمعتومميؽتـمأنمممممممم

ؽـمأؼضًومتزوؼدماٌقضعممبقدقسوتمميبؾم،بودؿرلادهمعـمبضوئعماؼؼقعق
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صمرطقتتيمظممجمتتوالتماظؿعرؼػتتيمواظؿؼقتتقؿمواإلجتتراءاتمتؽتتقنممبـوبتتيمممممم

،ماىؿرطقتيممشتؽقنمعماظؿفتوريمظممطتؾماظممدمظؾؿفؿؿتمعرذدمدائؿموعؿفتدم

صننمأشؾتتىماإلداراتماىؿرطقتتيمتؼتتقممبؿؼتتدؼؿمم،وسؾتتلمدتتؾقؾماظؿقدؼتتد

سددمعـماًدعوتماظيتمأحؾقًمعـماألعتقرماٌؿعتور مسؾتلمتؼتدميفوممممم

م:سدلمذؾؽيماإلغذلغًموػل

 

 :خد١َ إدزاج اإلقساز ادتُسنٞ (1

ـظتومماىؿرطتلمممأشؾىماإلداراتماىؿرطقيمتؿقامإعؽوغقيماظؿعوعؾمععماظ

 web enabled customsعتتـمختتاللماإلغذلغتتًممبتتومؼلتتؿلم"مم

system ؼلؿطقعماٌؿعوعؾمعـمخاللمػذهماًدعيمأنمؼؼتقممم"محقٌم

بتتندراجماإلضتترارماىؿرطتتلمظؾؾضتتوئعماظتتيتمؼلتتؿقردػوموؼؼتتقممبندتتؿقػوءمممم

وشتترلمذظتتؽمعتتـممماظؾقوغتتوتمواٌلتتؿـداتماٌطؾقبتتيموتلتتدؼدماٌـوصلتتؿقمم

 .اإلجراءاتماىؿرطقي

 :د١َ إدزاج املٓافطتٛ آيًٝاخ (2

حقٌم،وتؿؿمػذهماًدعيمسؾلمدؾقؾماظؿكصتقصمظؾؿتقطقالتماٌالحقتيممم

ؼؼقمماظؿقطقؾماٌالحلمبنردولماٌـوصلؿقماًوصمبوظطتوئرةمأوماظلتػقـيممم

سدلماإلغذلغًمإظلمغظتومماىؿتوراماآلظتلمممتومؼؿتقاماظؿعوعتؾمعتعمضوئؿتيممممممممم

حوجتتيمإظتتلممماظؾضتتوئعماظتتقاردةمسؾتتلمػتتذهماظرحؾتتيمإظؽذلوغقتتًوموبتتدونمممم

وعـماظؾتدؼفلمأنمم،اظؿعوعؾماظقرضلمبنيماىؿورامواظؿقطقالتماٌالحقي
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المؼـطتقيمػتذاماإلجتتراءمسؾتلمأيمأخطتوءمحقتتٌمالمتتؿؿمسؿؾقتتيمإدراجمممممم

م.بؾمؼؿؿمإردولماٌؾػوتمطؿومػلمبطرؼؼيمآظقي،ؼدويمظؾؼقائؿ

 :خد١َ اإلضتعالّ املطبل (3

رطقتيمسؾتلمممميؽـمظؾؿؿعوعؾمععماىؿورامعـمخاللمعقضعماإلدارةماىؿ

م:وسؾلمدؾقؾماٌـول،اإلغذلغًمايصقلمسؾلمأيمععؾقعوتمتفؿف

 م.عومػلماٌلؿـداتماٌطؾقبيمالدؿرلادمأومتصدؼرمحـػمععني 

 عومػلمأدعورمحر ماظعؿؾيماألجـؾقي. 

 م.بـقدماظؿعرؼػيماىؿرطقيمواظشروطماٌرتؾطيمبؽؾمعـفو 

 مم.اإلتػوضقوتماظؿػضقؾقيموذروطمتطؾقؼفو 

 متمممممغصتتقصمصمقتتعماظؿشتترؼعوم تمواإلجتتراءاتماىؿرطقتتيم%إدتتؿرلاد

 $..ماخل.تصدؼرمتمغظؿمصمرطقيمخوحيمإجراءاتمتمتعرؼػوت

 حلؾيماظردقمماىؿرطقيماٌطؾقبيمسـدمادؿرلادمحـػمععني. 

 اىفوتماظرضوبقيماٌطؾقبمعقاصؼؿفومإلدؿرلادمحـػمععني. 

 تػوحقؾمطوصيماإلضراراتماىؿرطقيمشلذاماٌؿعوعؾمبـوءمسؾلماظترضؿمم

 م.اًوصمبف

 ععؾقعوتمسـماظؿفورةماًورجقيمظممدولماظعومل. 

م

م
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 :ايسبط ايػبهٞ  -0

ػتتلمعتتـماألعتتقرماظؾدؼفقتتيممآظقتتًومإنمسؿؾقتتيمربتتطماإلداراتماىؿرطقتتيمممم

وػلماألدوسماظذيمسؾقفمؼتؿؿمبـتوءممم،ظؾعؿؾماىؿرطلمظمماألظػقيماظـوظـي

اٌديماظذيمتؼوسمبفمجقدةماًدعيماىؿرطقتيمموماظؿطقؼرمواظؿقدؼٌ

ألنمػتذاماظتربطمؼضتؿـمظمماٌؼتومماألولممممم،فؿؿعماظؿفورياٌؼدعيمظؾؿ

تقحقدماٌعوعؾيماظيتمزمصؾمسؾقفتوماٌؿعوعتؾمبوظؿؼتدممإظتلمأيمعؽؿتىمممممم

،موظممشقتوبمػتذاماظتربطممم،صمرطلمظممأيمبؼعيمعـمبؼوعماظؾؾتدماٌعتينمم

ممتومؼؿتقاممم،تؽقنماإلداراتماىؿرطقيموطلغفومعـعزظتيمستـمبعضتفوماظؾعضممم

وسودةمهتوولمم،ظمماظؿعوعؾمععماظعؿالءمبقؽيمجقدةمظؾػلودموسدمماظعداظي

اإلداراتماىؿرطقيمربتطمعؽوتؾفتوماىؿرطقتيمإظؽذلوغقتًومبقادتطيمذتؾؽيممممممم

ذاتمضدراتمسوظقيمظؽتلمؼتؿؿؽـماظعتوعؾنيمظممأيمعقضتعمعتـماٌقاضتعممممممم

وؼذلتىمسؾتتلمػتتذام،عتتـمتؾتتودلماٌعؾقعتتوتمبصتتقرةميظقتتيممياىؿرطقتت

ارداتمأؼتًومطتونمممتقحقدماٌعوعؾيماىؿرطقيمسؾلماظـقعماظقاحدمعتـماظتقمم

،موزؼودةمثؼيماجملؿؿتعماظؿفتوريمظمماإلدارةماىؿرطقتيممم،عقـوءماظدخقل

وتصتتؾماظػوئتتدةمظممبعتتضماألحقتتونمإظتتلمإعؽوغقتتيماظؿعوعتتؾمعتتعماظـظتتومممم

اىؿرطلمعـمختاللمعؽوتتىمصمرطقتيمظؿؼتدؼؿمػتذهماًتدعوتمبعقتدًامممممممم

ظممإرتتورماظؿؽوعتتؾماظؾقجقلتتيتمجملؿؿتتعمممم،ستتـماٌتتقاغهمواٌطتتوراتمم

قلرمظؾؿؿعوعؾنيمايصقلمسؾلمطوصيمعومزمؿتوجقنمإظقتفمعتـمممممبومؼ،اٌقـوء



154 

اىؿتتورامدونمتؽؾتتدمسـتتوءموعشتتؼيماظتتذػوبمإظتتلماٌقـتتوءمأوماٌطتتورمممممممم

مم.ظؾؿعوعؾ

  :املٝه١ٓ ايػا١ًَ دتُٝع ايعًُٝات ادتُسن١ٝ  -3

االدؿعوضتيمستـماٌعتوعالتماظقرضقتيمبوٌعتوعالتمممممموؼؿؿمذظؽمسـمررؼؼم

التمصتتتكماظؼطوستتتوتمموذظؽمستتتـمررؼتتتؼمعقؽـتتتيماٌعتتتوعمم،اإلظؽذلوغقتتتي

معصتدر/م،معقـتوءم،ماٌشورطيمصكمسؿؾقتوتمغؼتؾماظؾضتوئعماظدوظقتيم%صمتوراممممم

وتشتتؿؾمػتتذهمماخلم$،مدتتؾطوتمرضوبقتتي،مءموودتتطوءوطتتال،مبـتتقا،معلتتؿقرد

وخمططتتوتمتقزؼتتعممموبقوغوتمايؿتتقالت،اٌقؽـتتيماظؾقوغتتوتماىؿرطقتتيم

اظردقممواٌعوعالتموددادموغظؿماٌلؿقدسوتم،ايووؼوتمسؾكماظلػقـي

ماخل،وذفوداتماىفوتماظرضوبقي،وصقاترلماظؾضوسي،ذوغوتصورؼامواألواظؿ

 :وؼمدىمتطؾقؼماٌقؽـيماظشوعؾيممبصؾقيماىؿوراماشمممم

 مارتػتتوعمعلتتؿقىمطػتتوءةمهصتتقؾماظضتترائىمواظردتتقمماٌلتتؿقؼيمممم

 ظؾدوظي.

 اظؿقلتتترلمسؾتتتكماٌؿعتتتوعؾنيموتتتتقصرلماظقضتتتًمواىفتتتدماظالزعتتتنيممممم

 .ظؾقصقلمسؾكماًدعوت

 ظؿصتتدؼرمواالدتتؿرلادموعتتـمثتتؿمزؼتتودةمتؾتتودلممممممامإجتتراءاتتقلتترلم

 .اظؿفورةماًورجقيمبنيماظدول
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 دتترسيمودضتتيمإحتتدارمإحصتتوءاتماظؿفتتورةماًورجقتتيمظؿقدؼتتدمممممم

وتماظؿفورةماًورجقتيمظؾدوظتيمعتعمدولماظعتوملماٌكؿؾػتيمممممماووػ

وهدؼدمأػؿماظشرطوءماظؿفورؼنيموهدؼدمأػؿماظلؾعماٌصتدرةمم

ظلقودتتتتوتمواٌلتتتتؿقردةموذظتتتتؽممبتتتتومؼلتتتتوػؿمصتتتتكمردتتتتؿمامممم

 .واالدذلاتقفقوتماًوحيمبوٌقزانماظؿفورى

  :قٛاعد ايبٝاْات  -4

ادؿكداممتطؾقؼوتمجدؼدةمظؾؿكوررمواإلغؿؼتوءمواٌراجعتيماحملودتؾقيمممم

اظالحؼتتيموضقاستتدماظؾقوغتتوتماًوحتتيمبتتوظؿؼققؿمواظؿفرؼتتىمواٌؿعتتوعؾنيمممممم

م:وعـمػذهماظؿطؾقؼوتماًوحيمبؼقاسدماظؾقوغوتمغذطر،وشرلػو

 اٌؿعوعؾنيمضوسدةمبقوغوتمسـ. 

 ضوسدةمبقوغوتمسـماظعوعؾني. 

 ضوسدةمبقوغوتمسـماٌـورؼمايرةمواٌلؿقدسوت. 

 حقلموممؿؾؽوتماٌصؾقيأضوسدةمبقوغوتمسـم. 

 ضوسدةمبقوغوتمسـماظؼراراتمواظؿعؾقؿوتماظقزارؼيمذاتماظصؾي. 

 ضوسدةمبقوغوتمسـماظؼقاغنيمذاتماظصؾيمبوظعؿؾماىؿرطك. 

 م.ضوسدةمبقوغوتمدعرؼي

م

 

م
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 .. .ٛز ايسابعاحمل

 ايتٓطٝل َع ادتٗات اذته١َٝٛ األخس٣  

ملمؼؽؿىمأليمعـمحمووالتماظؿطقؼرماىؿرطلماظتيتممتتًمظممأيممممممم

رطتتتـمعتتتـمأرطتتتونماظؽتتترةماألرضتتتقيماظـفتتتوحمسـتتتدعومملمتتتتقازيمػتتتذهمم

احملووالتموتـطؾؼمععفومآظقيمبوظغيماألػؿقيمػلماظؿـلقؼمبتنيماىفتوتممم

تمواظصودراتمأوماظيتمؼترتؾطمسؿؾتفومممايؽقعقيماظيتمبفومسالضيمبوظقاردا

ذظؽمألنماىؿتورامم،االدؿرلادمبوإلصراجمسـماظقارداتموإغفوءمإجراءات

وإذامعتتومضوعتتًماإلدارةماىؿرطقتتيم،المتعؿتتؾموحقتتدةمظممػتتذاماجملتتولم

صننم،بؿطتتقؼرمآظقوتفتتوميحقتتٌمؼتتـكػضمزعتتـماإلصتتراجمإظتتلمدتتوسيمواحتتدة

ـمؼشعرمبلعودةمعـمظ،اٌؿعوعؾمععماىؿوراموػقمشوظؾًومعلؿقردمأومعصدر

جراءمػذاماظؿطقؼرماظتذيمحتدثمظمماإلدارةماىؿرطقتيمإذامملمؼقاطؾتفممممم

صؿتتوذامرمتتينمػتتذاممم،دتترسيممموثؾتتيمظمماظؼطوستتوتمايؽقعقتتيماألخريمم

اٌلؿقردمعـمإغفوءمإجراءاتماىؿتورامظممدتوسيمبقـؿتومسؾقتفماإلغؿظتورمممممم

ـممم مألؼوممينيماإلغؿفوءمعـماإلجراءاتماألخريماظيتمالمؼتؿؿماإلصتراجمست

ظذظؽمتعؿتتؾمطتتؾمدولماظعتتوملمسؾتتلمأنممم،اظتتقارداتمإالمبعتتدمإدتتؿقػوئفومم

وأنم،تؽتتقنمعلتترلةماظؿطتتقؼرمظمماىؿتتورامواإلداراتماألختتريمعؿزاعـتتي

ؼؽقنمػـوامتـلقؼمتومموعلؿؿرمبنيماإلدارةماىؿرطقتيموػتذهماىفتوتمممم

تتتؿؿمطوصتتيماإلجتتراءاتمععتتًومدونمايوجتتيمإظتتلمتؽتترارماظعؿتتؾمأومممممحؿتتك
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طـتترمعتتـمعتترةمسـتتدمحوجتتيمطتتؾمجفتتيمإمتتتوممممممماظؿعوعتتؾمعتتعماظؾضتتوئعمألمم

م.إجراءاتفو

وسؿؾقيماظؿـلتقؼماظتيتمغؿقتدثمسـفتوممتؿتدمظؿشتؿؾمطتؾمعتـمظتفمسالضتيممممممممممم

دتتتقاءماإلهتتتوداتماظصتتتـوسقيمواظؿفورؼتتتيمأومشتتتر مم،بوظعؿتتتؾماىؿرطل

مأذتؽولماظؿفورةمواظصـوسيمأومصمعقوتمرجولماألسؿولمأومأيمذؽؾمعـم

وشتتتر ماٌالحتتتيماظتتتيتمتضتتتؿماٌلتتتؿقردؼـمواٌصتتتدرؼـممماىؿعقتتتوت

واىفوتمايؽقعقتتتيماظتتتيتمتعطتتتلمعقاصؼتتتوتمم،واظؿتتتقطقالتماٌالحقتتتي

وػقؽوتماٌتقاغهمواٌطتوراتممم،ظإلصراجمسـماظؾضتوئعمهتًمأيمعلتؿلممم

واإلذاسيمواظؿؾػزؼتتتتقنم،واظشتتتترريمبؽوصتتتتيمختصصتتتتوتفو،واٌـوصتتتتذماظدلؼي

سالضتتيمبوالدتتؿرلادمممواظتتقزاراتماٌكؿصتتيمبتتليمعتتـماألعتتقرماظتتيتمشلتتومممممم

صقيمواظزراستيمواظؾقؽتيمواظـؼتؾموشرلػتومعتـماظتقزاراتمممممممواظؿصدؼرمعـؾماظ

م.اٌكؿصيماألخري

وجدؼرمبوظذطرمأنمػذاماظؿـلقؼمػقمعطؾىمرئقللمالبتدمعتـموجتقدهممممممم

،مبتتليمععتتدلمودونمإذتتذلاطمظـؿتتقذجمطوعتتؾمأومذتتوعؾمظؽتتؾماىفتتوتممم

صقؿؽـمأنمؼؿقؼؼمػذاماظؿـلقؼمسؾلمعلتؿقيمأضتؾمأيمأنمؼتؿؿماظعؿتؾممممم

ؼطمعـمخاللموؿقعمممـؾتلماىفتوتمشترلممممبلدؾقبماظـوصذةماظقاحدةمص

،ماىؿرطقيمظممذاتماٌؽتونمظؿتقصرلماظقضتًمواىفتدمسؾتلماٌؿعتوعؾنيمممممم

وعتتـمختتاللمغظتتوممعشتتذلامبلتتقطمبويودتتىماآلظتتلمميؽتتـمربتتطمطوصتتيمممم

اىفتتوتمآظقتتًومواظؾتتدءمظممتؽتتقؼـمضوستتدةمبقوغتتوتمضقعقتتيمظؽوصتتيمسؿؾقتتوتم
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ـممممم اظؿفتورةممماالدؿرلادمواظؿصدؼرممتؽـمعتـمإستدادمإحصتوءاتمدضقؼتيمست

وؼؿؿمصقفتتوماظؿعوعتتؾماظراضتتكمواٌؿقضتترمعتتعماٌؿعتتوعؾنيمعتتعممم،اًورجقتتي

اىؿوراموتطؾقؼمعؾدأماظؿؼققؿماظذاتكمحقٌمؼؼقمماٌؿعوعؾمبعتددمعتـممم

وؼؿؿماظؿعوعتؾمختاللمذتؾوامواحتدمحقتٌمممممم،اإلجراءاتماىؿرطقتيمبـػلتفمم

ؼؿؿماظؿـلقؼمبنيماىؿوراموجفوتماظعرضماظرضوبقيممبومزمؼؼمأضؾمزعتـمم

موزمؼؼمأؼضًوماظشػوصقيماٌطؾؼيمصكماظؿعوعؾ.مظإلصراج

وتؿـتتتقعمحتتتقرموأذتتتؽولمػتتتذاماظؿـلتتتقؼمبتتتنيماىؿتتتورامواىفتتتوتمممممم

سؾلمأنمأحدمأصضؾماظـؿوذجماٌـؾلمشلذاماظؿـلتقؼمم،ايؽقعقيماألخري

اظلتتـغوصقرؼيمعتتـممػتتقمعتتومضوعتتًمبؿـػقتتذهمسؾتتلمأرضماظقاضتتعماىؿتتورامم

طتًماىؿقتعمعتـمممم$متؾؽماظشؾؽيماظيتمربTrade Netخاللمذؾؽيماظتم%

يحقٌمتؾدأمطتؾمم،خاللمتطؾقؼمواحدموضقاسدمبقوغوتمشوؼيمظمماظضكوعي

جفيمسؿؾتفومصتقرمضقتومماظعؿقتؾمبتندراجماإلضترارماىؿرطتلمسؾتلماظـظتوممممممممممم

صؿؼقممطؾمجفتيمبنغفتوءمإجراءاتفتومواظؿـلتقؼمبقـفتومممممم،Trade Netاآلظلم

ظممسؿؾقتتيمهدؼتتدموضتتًماظػقتتصمواٌعوغقتتيماظتتيتمتتتؿؿمسؾتتلممممممممحؿتتك

اظـؿتتقذجماألعـتتؾمٌتتومميؽتتـمأنمغطؾتتؼمسؾقتتفم"ماظـوصتتذةمممموػق،اظؾضتتوئع

اظقاحتتدةم"مواظتتيتمعتتـمخالشلتتومتؿقؼتتؼمطوصتتيمعالعتتاموآظقتتوتماظعؿتتؾممممممم

م:اىؿرطلمبوظؿـلقؼماظؽوعؾمععمطوصيماىفوتموػل

م

م
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 :ايسبط اإليهرتْٚٞ (1

حقٌمؼؿؿمربطمطوصيماىفوتمععًومعـمخاللمتطؾقؼمواحتدموبودتؿكدامممم

همعـمودوئؾماظربطماإلظؽذلوغتلمبتنيممماألغذلغًمأوماظربطماألرضلمأومشرل

م.طوصيماىفوت

 :اإلجسا٤ات َعًا  (2

حقتتٌمتتتؿؿمطوصتتيمتعتتوعالتماىفتتوتمسؾتتلمإختتؿال مأغقاسفتتومظمموضتتًممم

صقؿؿمصقتتصموععوؼـتتيماظؾضتتوئعمظمموجتتقدمطوصتتيم،واحتتدةموٌتترةمواحتتدة

وؼؿؿمدتقىمم،اىفوتماٌكؿصيمسـتدمهدؼتدمعقستدماظػقتصمواٌعوؼـتيممممم

اظؿقضقًموالمؼلتؿامعطؾؼتًومبوظؿعوعتؾممممماظعقـوتمأليمعـماىفوتمظممػذا

ععماظؾضوئعمعرةمأخريمإالمظممأحقالمشرلمععؿودةموإدتؿــوئقيموظظترو ممم

ممم.ضوػرة

 :اضتخداّ قٛاعد بٝاْات َشرتن١ (3

حقٌمؼؿؿمادؿكداممضقاسدمبقوغوتمذوعؾيمختدممطوصتيماىفتوتموتؼتدممممم

دونم،ظؽؾمجفيمتؾؽماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتماظيتمهؿوجمإظقفومظممسؿؾتفوم

وؼقصرمطوصتتيمضتتؿوغوتم،ؼتتمثرمذظتتؽمسؾتتلمدتترؼيماظؾقوغتتوتمواٌعؾقعتتوتأنم

ايؿوؼيمظؽؾمسؿقؾمظممغػسماظقضًماظتذيمتؼتقممبتفماظضترائىمبعؿؾتفومممممم

ومتؾتؽمطتؾممم،واىؿورامبعؿؾفومواظصتقيمواظزراستيموشرلػتومعتـماىفوتمممم

جفيمحالحقوتمتعوعؾمععماظؾقوغوتمإظلمايدماظذيمهؿوجمإظقتفموؼؿػتؼممم

م.ععمرؾقعيمسؿؾفو
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م:ظاّ إداز٠ املخاطس ايكَٛٞتطبٝل ْ 4$

غظؿمإدارةماٌكوررمػلمغظؿمظؾؿعوعتؾمعتعمإعؽوغقتيمحتدوثمجمؿقستيمممممم

عتتـماألحتتداثماٌلتتؿؼؾؾقيماظتتيتمتفتتددماٌـظؿتتيموإعؽوغقتتيماظؿعوعتتؾمممممممم

أعتتتومإدارةم،موعقاجفتتيمػتتذهماألحتتداثمظؿقؼقتتؼماألػتتدا ماٌرجتتقةمممممم

اٌكتتوررماظؼقعقتتيمصفتتلمتعتتينمأنمؼتتؿؿماظؿـلتتقؼمبتتنيمصمقتتعماىفتتوتممممم

يحقتٌمم،بعؿؾقتيماالدتؿرلادمواظؿصتدؼرمظممجمتولمإدارةماٌكوررممممماٌعـقي

وعـم،تؿػؼمإظلمأضصلمعديمممؽـمععتوؼرلماًطترمظؽتؾمجفتيمحؽقعقتيممممم

،ماظؾدؼفلمأنمندمأنماٌكوررماظيتمتضعمشلوماىؿتورامأوظقؼتيمضصتقيممم

،مضتتدمالمتعؿدلػتتومجفتتيمحؽقعقتتيمأختتريمسؾتتلمأيمدرجتتيمعتتـماًطتتقرةمم

ـم،مصؿـاًل جفتيمحؽقعقتيمظممأٌوغقتومسدميتيممممممتعؿدلماىؿوراماظقارداتمعت

اظصقيمأنماظؾققمماظيتمؼؿؿمادؿرلادػومعتـمممبقـؿومتريموزارة،اًطقرة

أيمجزءمعـماظعوملمتـطقيمسؾلمدرجيمخطقرةمسوظقيمتلتؿقجىماظؼقتومممم

أيمزمؿتوجماألعترمإظتلمأنمؼتؿؿممممم،بعؿؾقوتمصقتصمبقطتريموحتقلمسؾقفتومممم

اىفتوتمموضعمعـظقعيمظؿػعقؾمبرغوعٍمإدارةمخموررمعشذلطيمبتنيمػتذهممم

وطػتتوءةمممؽـتتيمظؿلتتفقؾمسؿؾقتتيماظؿفتتورةممادتتؿػودةيحقتتٌمهؼتتؼمأسؾتتلم

م.وتؼؾقؾمزعـماإلصراجممبومؼمديمإظلمختػقضمتؽؾػيماالدؿرلاد

 

م



161 

 .. .احملٛز ارتاَظ

 ايػسان١ َع اجملتُع ايتذازٟ  

تمطتتدماظعدؼتتدمعتتـماظدرادتتوتمسؾتتكمأػؿقتتيماظتتدورماظتتذيمؼؼتتقممبتتفمممممممم

ؾماإلدارةماىؿرطقتيمظممخمؿؾتػممماظعؿقؾمظممجمولمتطقؼرماألداءمداخ

وظؿقؼقؼم،عراحؾماظعؿتؾماىؿرطتلموظتقسمصؼتطمأثـتوءمتؼتدؼؿماًدعتيممممممم

ذظتتؽمبطرؼؼتتيمعرضتتقيموجتتىمسؾتتلماإلدارةماىؿرطقتتيمأنمتؼتتقممبؾتتذلممم

جفقدًامعؽـػيمظؿقدؼدماظلؾقطقوتماٌرشقبيمعـماظعؿقتؾمواظعتوعؾنيمظمممم

وطتتتتذظؽمهدؼتتتتدمرؾقعتتتتيمعشتتتتورطيماظعؿتتتتالءمظمماألداءمم،ذاتماظقضً

أيمتؾؽماٌشورطيماظيتمهتدثمستـمررؼتؼماظؿػوستؾماظتذيمممممم،ؿرطلاى

ؼؿؿمبنيماإلدارةماىؿرطقيماظيتمتؼقممبؿؼدؼؿماًدعتيمواظعؿقتؾمعؿؾؼتلمممم

وؼطؾؼماظتتتؾعضمسؾتتتلمػتتتذهماظعؿؾقتتتيمعصتتتطؾام"ماظؿؼوبتتتؾمممممم،اًدعتتتي

اًتدعل"مواظتتيتمؼـتؿٍمسـفتتوموبطرؼتتؼمعؾوذترمدرجتتيمرضتومأومستتدممرضتتوممممم

ممم.دعيمسؾلمػذاماظعؿقؾاظعؿقؾموصؼًومإلغعؽودوتمتؼدؼؿماً

وػـتتواماظعدؼتتدمعتتـماظصتتقرمواألذتتؽولماظتتيتمتتتؿؿمعتتـمخالشلتتومػتتذهمممممممم

حقٌمتؼقممبعضماإلداراتماىؿرطقيمبؿقصرلموحداتمخدعتيمم،اٌشورطي

،مجمفتتزةمظؾعؿتتالءمظؽتتلمؼؼقعتتقامبلغػلتتفؿمبتتندراجماإلضتتراراتماىؿرطقتتيم

بقـؿومنتدمبعتضماإلداراتماألختريمممم،وػذامػقمطؾمعومؼؿؿمعتـمعشتورطيمم

ىؿتتتوراماظلتتتقؼدؼيممتتتتورسمسؿؾقتتتيمعشتتتورطيمتوعتتتيمظمماظعؿتتتؾممعـتتتؾما
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حقٌمؼؼقمماظعؿقؾمبقضعماظؾـتدماىؿرطتلموهدؼتدماظؼقؿتيممممم،اىؿرطل

وإدؿقػوءماٌقاصؼتوتماالدتؿرلادؼيموحلتؾيماظردتقمممممم،ظألشراضماىؿرطقي

اٌلتتؿقؼيمسؾتتلماظشتتقـيمثتتؿمؼؼتتقممبتتدصعمػتتذهماٌؾتتوظغموإحتتدارمإذنمممم

واظيتمؼؼؿصترمم،ؾمعتـماىؿتوراممإصراجمظـػلفمسـماظؾضوئعمدونمأيمتتدخم

دورػومسؾلمسؿؾقتيمعراجعتيمطتؾمعتوممتمعتـمإجتراءاتموصؼتًومظـظتوممآظتلمممممممممم

م.ظؾؿراجعيزمددمتؾؽماظشقـوتماظيتمختضعم

سؾلمأغفمجدؼرمبـومأنمغذطرمأنمسؿؾقيماٌشورطيمبنيماإلدارةماىؿرطقيم

حقتتٌم،واظعؿتتالءمتعؿتتدلمعتتـماألعتتقرماٌلتتؿقدثيمسؾتتلماظعؿتتؾماىؿرطل

اظعؼقدماٌوضقيمأيمإدارةمصمرطقتيمتتقظلمإػؿؿوعتًومأومممممؼـدرمأنمندمظم

تؼقممبعؿؾمعشورطيمعتعماجملؿؿتعماظؿفتوريموصؼتًومشلتذاماٌػفتقمماظتذيمممممممم

بؾمسؾلماظعؽسمطوغًماإلدارةماىؿرطقيمصكماٌوضتكمالمتـظترممم،ذطرغوه

حقتٌمدائؿتًومعتوموجتدغومسالضتيمبتنيماظصتعقبوتماظؿتكممممممممم،إظلمرضتوماظعؿقؾم

،موػؿمبصددمإغفوءمسؿؾفؿمععماىؿورامتقاجفمسؿالءماإلدارةماىؿرطقي

وبنيمعتومؼؾذظتفماظعؿقتؾمعتـممممم،وعـفومرقلمصذلةمزعتـماإلصتراجماىؿرطتلممم

جفتتتقدمخورضتتتيمإلغفتتتوءماإلجتتتراءاتماىؿرطقتتتيماٌؿشتتتوبؽيمواٌعؼتتتدةممم

مم.واٌؿؽررةمعـمغوحقيمورضوماظعؿقؾمعـمغوحقيمأخرى

وترتؼلمأػؿقتيمػتذهماٌشتورطيمظتديمبعتضماإلداراتماىؿرطقتيمإظتلمممممممم

ؿقيماظتتذيمتعؿتتدلهمضقتتودةماظعؿتتؾماىؿرطتتلمغقستتًومعتتـماظعالضتتيممممممماٌلتت

اظؿعوضدؼتتيمعتتعماجملؿؿتتعماظؿفتتوريمتعطتتلمحؼتتقهمظؾؿؿعتتوعؾنيمومتـتتؾمممم
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وبتوظطؾعمصتننماسؿـتوهمػتذاماٌػفتقممؼعتتينمممممم،إظؿزاعتوتمسؾتلماىؿرطقنيمم

ضؿـقًومضترورةمدرادتيمطقػقتيمتػعقتؾمعشتورطيماظعؿقتؾمظممأداءماًدعتيمممممممم

مموتماإلدارةماىؿرطقي.طلدوسمظقضعمدقودوتموادذلاتقفق

إنمثؼوصيمعشورطيماظعؿقؾمظمماألداءماىؿرطلمزمؼتؼمجمؿقستيمصقائتدمممم

مغذطرمعـفو:،مظؾؿفؿؿعمطؽؾ

وجوتماظعؿقؾموصؼًومىقدةماٌشورطيماظيتمؼؼتقممبفتومممقحؿتؾؾقيمطوصيمإ 1$

حقتٌمأغتتفمإظتلماٌتتديماظتتذيمتؽتقنمصقتتفماٌعؾقعتوتمواظؾقوغتتوتماظتتيتممممم

شورطيمصعوظيموتمديمإظتلمغؿتوئٍمممتؽقنمػذهماٌ،ؼؼدعفومحقققيمودضقؼي

 م.إرموبقي

عشورطيماظعؿقتؾمتتمدىمإشممتتالظمماظؽتـرلمعتـماٌشتوطؾماظتيتمضتدممممممممم 2$

ؼـؿٍمسـمبعضفومسدمماظؼدرةمسؾكمتلدؼيماًدعيمبوىقدةماظيتمؼؿقؼتؼمم

 .ععفومرضوماظعؿقؾ

تتتتقصرلماظـػؼتتتوتمواظؿؽتتتوظقػماظتتتيتمؼؿؽؾتتتدػوماظعؿتتتالءمظممدتتتؾقؾممممم 3$

طيمتؼؾتؾمعتتـمايوجتيمإظتتلمممحقتٌمأنماٌشتتورم،مايصتقلمسؾتلماًدعتتيمم

صقؼتقممم،متؾؽماظـػؼوتماظيتمتؿؽؾدػوماإلدارةماىؿرطقتيمظؾؼقتوممبوًدعتيممم

 مم.اظعؿقؾمبفومدونمغػؼوت

عشورطيماظعؿقؾمظممتؼدؼؿماًدعيمتمثرمسؾكمصعوظقتيموطػتوءةمتؼتدؼؿمممم 4$

 اًدعيمبوإلرموب.
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عشتتورطيماظعؿتتالءمتلتتوسدماىؿتتورامسؾتتلموضتتعمأػتتداصفومبطرؼؼتتيمممممممم 5$

ظقتتوتماىقتتدةمظؿقؼقتتؼمػتتذهممؾتتلمإخؿقتتورماآلحتتقققيمبتتؾموتلتتوسدػومس

 .األػدا 

هؼقؼمدرجيمسوظقيمعـماإلظؿزامماظطقسلمظديماٌؿعوعؾنيمواظشتعقرمم 6$

 ممم.بوإلغؿؿوءمواظقالءمظؾفؿورا

وإذامرشؾتتًماإلدارةماىؿرطقتتيمايصتتقلمسؾتتكمدرجتتيمسوظقتتيمعتتـمرضتتوم

 مم:اظعؿالءمصقفىمسؾقفوماظذلطقزمسؾكماآلتل

 صتقراتماظتيتمتؿؾـوػتوماإلدارةممممأنمتؽقنماظترؤيمواألػتدا مواظؿمم

مم.اىؿرطقيمواضقيمظؾفؿقعمسوعؾنيموعؿعوعؾني

 أنمؼؽقنمأحدماألػدا ماإلدذلاتقفقيمؼـصمبؾغيمحترزميمسؾتلممم

أومأنمتؽتتقنمبعتتضمػتتذهماألػتتدا متمطتتدمسؾتتلم،رضتتوءماظعؿقتتؾ

مم.االػؿؿوممبدرجيماظرضوماظعوظقيماظيتمتلعلماىؿورامظؿقؼقؼفو

 ؿؾموخطتطمتـػقذؼتيمهؼتؼممممأنمتؿؾينماىؿورامإدذلاتقفقوتمس

وجتتتوتمقحؿاالدتتتؿفوبيماظػقرؼتتتيمواٌروغتتتيمظؿؾؾقتتتيمحوجتتتوتمواممم

ممم.اظعؿالء

 أنمتؿضتتؿـمطوصتتيماًطتتطمأغشتتطيمسؿتتؾمتـطتتقيمسؾتتلمتؼتتدؼؿمممم

م.أصضؾمخدعيمبلضؾمتؽؾػي

 أنمتعؿتتتؾماإلدارةماىؿرطقتتتيمدائؿتتتًومسؾتتتلماظؿقلتتتنيماظتتتدائؿمم

مم.ظألغظؿيمواظعؿؾقوتماظيتمتؼقممبفومًدعيماظعؿالء



165 

صضاًلمستـمطقغفتومتلتفؾمبدرجتيمطتؾرلةماظؿؾتودالتممممممممضيماٌشورطيإنمسالمم

إالمأغفتومختؾتؼمضوستدةمعتـماإلظؿتزاممممممم،اظتقرينمماالضؿصوداظؿفورؼيموتدسؿم

اظطقسلمتزدادمبصقرةمعطردةمطؾؿومتزاؼتدتماظػقائتدماظتيتمتعتقدمسؾتلمممممم

صوٌزاؼوماظتيتمتؿقؼتؼمظؾعؿتالءمممم،اجملؿؿعماظؿفوريمعتـمتؾتؽماٌشتورطيممم

ظرشؾتتيمظممايصتتقلمسؾتتلمعزؼتتدمعتتـماٌزاؼتتومممممتتتدصعماظؽتتـرلؼـمإظتتلمامم

وبوظؿوظلمتزدادمأسدادمأوظؽؽماظعؿالءماظذؼـمؼلؾؽقنمدرجتيمسوظقتيمعتـمممم

بوظؿتتتوظلمترتػتتتعمدرجتتتيماظـؼتتتيمظمماإلدارةمممو،اإلظؿتتتزامماظؽوعتتتؾمأوماظؿومم

اىؿرطقيمممومؼدصعفومإظلمعزؼتدموعزؼتدمعتـماظؿطتقؼرمواظؿقلترلموبوظؿتوظلممممممم

مم.تؿقؼؼمعزاؼومأطدلموأطدلمظؾؿؿعوعؾني

وعـماظطؾقعلمأنمؼـتؿٍمستـمسالضتيماٌشتورطيمعتعماجملؿؿتعماظؿفتوريمممممممم

ػتذامم،حقارمعلؿؿرمبنيماإلدارةماىؿرطقتيموممـؾتلماجملؿؿتعماظؿفوريممم

إعومظؼوءاتمعتعماٌلتؽقظنيمظمممم،ايقارمسودةمعومؼلخذماظعدؼدمعـماظصقر

أومعشتتورطيمظممىتتونمم،عؽتتوتؾفؿمبصتتقرةمشتترلمعـؿظؿتتيموظممإرتتورموديممم

دورؼيمبنيماىوغؾنيمظؾقٌمودرادتيممماجؿؿوسوتأوم،اظؿكطقطمواٌؿوبعي

وععرصتتيمعتتديمضؾتتقلمأومستتدمم،األوضتتوعماظتتيتمؼتتؿؿمصقفتتومتؼتتدؼؿماًدعي

صضاًلمستـماٌؽوتؾتوتموتعتقنيمغؼتوطممممم،ضؾقلماٌؿعوعؾنيمٌلؿقيماًدعي

اإلتصولموشرلمذظؽمعـمأذؽولماظؿقاحؾماظيتمهؼتؼمايتقارماٌلتؿؿرمممم

وعـماظطؾقعتتلمأنم،ىؿرطقتتيبتتنيماجملؿؿتتعماظؿفتتوريموبتتنيماإلدارةمامم

درجتيمسوظقتيمجتدًامممم،إذامطونمحتقارًامحؼقؼقتًوموصعالًمم،ؼـؿٍمسـمػذامايقار
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عتتـماظـؼتتيماظتتيتمؼقظقفتتوماجملؿؿتتعماظؿفتتوريمظمماإلدارةماىؿرطقتتيموعتتوم

حقتتٌم،رلممتتومؼقلتترماظعؿتتؾمبصتتقرةمعـؼطعتتيماظـظممم،تؿكتتذهمعتتـمضراراتم

ارةمتؿقؼتتتؼمدرجتتتيمسوظقتتتيمعتتتـماإلظؿتتتزاممواظؼؾتتتقلمظؽتتتؾمضتتتراراتماإلدم

وؼؽقنمػـوامثؼتيمطوعؾتيمظممأنمعتومؼتؿؿمعتـمسؿتؾمظممػتذهمممممممم،اىؿرطقي

ماإلدارةمؼؿػؼموعصوحلماجملؿؿعماظؿفوريموزمؼؼماظػوئدةمشلؿ.

وعرةمأخريمغؽتررمأنماظؿغتقرلمواظؿقتدؼٌمألعتوطـماظعؿتؾمؼؽتقنمسؾتلمممممممم

عقزتػماىؿتورامؼعؿتؾممممماألػؿقيمألنماٌؿعوعؾمحنيمرمدمدرجيمسوظقي

ؼؿقظتتدمظدؼتتفمإغطؾتتوعمأوظتتلمبلغتتفمشتترلمم،زظممعؽتتونمشتترلمحتتوحلموشتترلمجمف

وتفؿتزمإظتلمدرجتيمععقـتيمثؼؿتفمظممعتومؼؼتقممممممممم،طػءمأومعغؾتقبمسؾتلمأعرهمم

أعوماٌقزتػماظتذيمتتقصرمظتفمإدارتتفمعؽتونممممممم،بؿـػقذهمعـمأصعولمأومسؿؾ

سؿؾمجقدمجمفزمبؽؾماألدواتمواظقدوئؾماظيتممتؽـفمعـماظؼقوممبعؿؾتفمم

صتتتننم،اظعؿالءوتقصرمظتتتفمأعتتتوطـمجقتتتدةمالدتتتؿؼؾولم،سؾتتتلمأصمتتتؾموجتتتف

اٌؿعوعتتؾمدتتقؿقظدمظدؼتتفماغطؾتتوعمبتتلنمػتتذاماٌقزتتػمسؾتتلمدرجتتيمعتتـمم

،معتتـمضؾتتؾمأنمؼؾتتدأمظممتؾؼتتلماًدعتتيمعتتـمػتتذامأومذاامحؿك،اظؽػتتوءة

ظتتتذظؽمغؽتتتررمبلػؿقتتتيمهتتتدؼٌمأعتتتوطـماظعؿتتتؾموتزوؼتتتدػومبوظقدتتتوئؾمم

عتتـماظؼقتتوممبعؿؾتتفمبطرؼؼتتيمحمذلعتتيممماظتتيتممتؽتتـماٌقزتتػمممواألدوات

مقدةمودفؾي.جو

ؼتتتًمبتتتنيماإلدارةممؿاٌشتتتورطيمطؾؿتتتومزادتمأواحتتترػوموتعمإنمسالضتتتيمم

طؾؿتتومأدتمإظتتلماٌزؼتتدمواٌزؼتتدمعتتـماظرشؾتتيممممم،اىؿرطقتتيمواٌؿعوعؾني
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واظطؿتتقحمظتتديماإلدارةماىؿرطقتتيمظممهلتتنيماًدعتتيمواظقحتتقلممممممم

وػقمعتومؼعتينمأنمػتذهماإلدارةمتؿتؾينممممم،ظدرجيماظؽؿولمظممرضوماظعؿقؾ

ذيمرمعؾمعـمطوصيماظعوعؾنيمدقوديم"ماظؿقجفمبوظعؿقؾم"مذظؽماٌؾدأماظ

ظمماىؿتتورامميوردتتقنمسؿؾتتفؿمعتتـمعـطؾتتؼمتؼتتدؼؿمخدعتتيموظتتقسمعتتـم

عـطؾتتؼممموردتتيمدتتؾطيمأومضتتقةمسؾتتلماٌؿعوعتتؾماظتتذيمزمؿتتوجمإظتتلمعتتوممم

ؼؽقنمظتفمتتلثرلمسؾتلماظلقودتوتممممم،صوظؿقجفمبوظعؿقتؾم،ؼؼقعقنمبفمعـمسؿؾ

وزمتددماظلقودتوتممم،وزمتددمجمتوالتماإلغػوهمم،اٌوظقيمظإلدارةماىؿرطقي

اظـظؿماظػـقيماظيتمتؿؾـوػوماإلدارةماىؿرطقيموطوصيماظلقودوتماألختريممو

اظتتيتمتضتتعفوماإلدارةماىؿرطقتتيمظؽتتلمتتتؿؿؽـمعتتـمهؼقتتؼمأػتتداصفومممممممم

ماإلدذلاتقفقي.

ودمـمبصددمايدؼٌمسـماٌشتورطيمعتعماجملؿؿتعمممم،وؼؿؾؼلمبعدمذظؽ

أنمغتذطرمأػؿقتيمتتؾينماإلدارةماىؿرطقتيمظتتم"معؾتدأممممممم،اظؿفوريموصقائده

م.قؿماظذاتلم"اظؿؼق

صوظؿؼققؿماظذاتلمػقمعرحؾيمعؿؼدعيمعـمعراحؾماظشراطيمعتعماجملؿؿتعممم

وظؽـم،المميؽتـماظقحتقلمإظقفتومبلتفقظيموبتنيمسشتقيموضتقوػوممممممم،اظؿفوري

تصؾمإظقفوماإلدارةماىؿرطقيمبعدمجفدمجفقدموتردتقخمٌؾتودئماظعؿتؾمممم

م.وذػوصقيمحؼقؼقيمبنيماإلدارةماىؿرطقيمواٌؿعوعؾني

تؿققلمغلؾيمطؾرلةمجدًامعـمآظقوتماظرضوبتيمم،ؼققؿماظذاتلصقصؼًومٌؾدأماظؿ

حقٌمؼؼتقممم،اظيتمتؼقممبفوماىؿورامعـماإلدارةماىؿرطقيمإظلماظعؿقؾ
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بذاتتتفمبؿؼقتتقؿمعتتديمإظؿزاعتتفمبتتوظؾقائامواظؼقاستتدمواظؼتتقاغنيمواظؼتتراراتمم

ؼؼقمماٌلتتؿقردم،ظمماظؿؼقتتقؿماظتتذاتل،اظتتيتمتؿكتتذػوماإلدارةماىؿرطقتتي

واٌعؾقعتتوتماظتتيتمتتتقصرماإلرتتورماظتتالزممظؿقدؼتتدممبقضتتعمطوصتتيماظؾقوغتتوتم

اظؼقؿيماىؿرطقيموهدؼدماظؾـدماىؿرطلموحلتوبماظردتقمماٌلتؿقؼيمممم

وؼؼتتدممرقاسقتتيمطتتؾمعتتومؼتتدسؿمضتترارهموطتتلنم،مسؾتتلماظشتتقـيماٌلتتؿقردة

غتًوممغدعوجمتوعيمحدثًمبنيماىؿوراموبنيماٌؿعوعؾموأحؾقومطقوإسؿؾقيم

م.واحدًا

وعؾؿزعًوم،وسؾلمأسؿوظتفم،ؾمرضقؾًومسؾتلمغػلتفمماظؿؼققؿماظذاتلمرمعؾماظعؿقمم

ـمم،وعلؽقاًلمستـمتصترصوتفموبقوغوتتفمواٌعؾقعتوتماظتيتمؼؼدعفوممممم موعلتؽقاًلمست

ؼتؿؿماإلصتراجممممحؿتكمدالعيموجقدةماظؾضوئعماظتيتمؼلتؿقردػومظتقسمصؼتطممممم

بعتدمخروجفتومظؾلتقهمووضتعفوممممممحؿتكموظؽـم،سـفومعـماظدائرةماىؿرطقي

مم.اٌشذلؼـمعقضعماظؿؾودلماظؿفوريموسرضفومظؾؾقعمسؾل

اشلوعتتيماظتتيتمتلتتؿطقعمعتتـمممماألدواتإنمسالضتتيماٌشتتورطيمػتتلمأحتتدممممم

موبتلسؾكمخالشلوماإلدارةماىؿرطقيمأنمتؼقممبعؿؾفومبطرؼؼيمأدتفؾموأؼلترممم

مم.درجيمجقدةمممؽـي

إنمػتتذهماحملتتوورماًؿلتتيمظؿطتتقؼرماظعؿتتؾماىؿرطتتلمػتتلماألدتتوسمممم

ترشىمم–عـفومخوحيماًدعقيمم–اظذيمالمشينمسـفمأليمإدارةمأومعـظؿيم

وممومالمذتتؽمصقتتفمأنمطتتؾمحمتتقرمعتتـمػتتذهماحملتتوورم،ظممتطتتقؼرمسؿؾتتفو

ؼؿضتتؿـمستتددًامضتتكؿًومعتتـماألغشتتطيمواٌفتتومماظقاجتتىماظؼقتتوممبفتتومظمممم
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تلؾلتتؾمزعتتينمؼؿقاصتتؼمعتتعمضوئؿتتيماألوظقؼتتوتمعتتـمغوحقتتيمواإلعؽوغقتتوتممم

وضتدمؼؽتقنمعتـماظضتروريماظؿتذطرلمممممم،اٌؿوحيمظؾؿطقؼرمعـمغوحقتيمأخريم

ؼماظعؿتتؾماظتتذيمدتتقؼقممبتتندارةمسؿؾقتتيماظؿغتتقرلمؼعؿتتدلممممبتتلنمإخؿقتتورمصرؼتتم

ألنمػتذاماظػترهمدتقؼعمسؾتلممممم،اىوغىماألػؿمواألخطترمظمماظعؿتؾمطؾتفممم

عؼووعيمموبلدغكسوتؼفمتـػقذمطؾمعفومموأغشطيماظؿغقرلمواظؿطقؼرمبؽؾمدضيم

بنيماظعوعؾنيمظمممحؿكووصؼًومظألوظقؼوتماظيتمضدمتؽقنمعؿعورضيم،ممؽـي

اظـفتتوحمػتتلمأنمغؾتتدأمبوظعؿتتؾماٌتتؾينمسؾتتلمموبداؼتتيم،اإلدارةماظقاحدة

ماٌعرصيمواظعؾؿ.
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إنماظعؿتتؾماىؿرطتتلماظؿؼؾقتتديماظتتذيمزؾتتًماإلداراتماىؿرطقتتيمممممم

أضؿصترمسؾتلموزقػتؿنيمرئقلتقؿنيمػؿتومممممم،متوردفمظعؼقدموسؼقدمعتـماظزعونم

وػؿتوماألدتوسمظممحلتؾيماظردتقمممممم،اظؿؾـقدماظؿعرؼػلاظؿؼققؿماىؿرطلمو

وبؼقًمطؾماظقزوئػماألخريماظيتمتؼتقممبفتوماىؿتورامعتـممممم،اىؿرطقي

صؽتتتؾماإلجتتتراءاتمواظتتتـظؿم،تـػقتتتذمتؾتتتؽماظقزقػؿنياٌلتتتوسدةمسؾتتتلم

مظؾضتترؼؾيمإعتتوماًوضتتعياىؿرطقتتيمتتتدورمظممصؾتتؽمهدؼتتدموستتوءماظؼقؿتتيم

قسقتتتتيماظؾضتتتتوئعمأومظؿقدؼتتتتدمغظؿقدؼتتتتدمضقؿتتتتيماظؾضتتتتوئعماٌلتتتتؿقردة،

وسؾلمعتتدارم،اٌلتتؿقردةموعتتـمثتتؿمإخضتتوسفومظؾؾـتتدماظؿعرؼػتتلماٌـودتتىم

بؼقتتتًمطوصتتتيماإلداراتماىؿرطقتتتيمتؼتتتقممبعؿؾقتتتوتم،سؼتتتقدمعتتتـماظزعون

ـيمواظؿؼققؿمواظؿؾـقدمدونمأنمتضعمأيمأسؿؾوراتمظألعتقرممؼاظػقصمواٌعو

صوشلتتد ماالدتتذلاتقفلمظؾفؿتتورامظممم،ؼيمأوماظؿفورؼتتيماظدوظقياالضؿصتتود

ؽونمػقمهؼقؼماإلؼراداتماظقاجىمهصقؾفوموصؼًومٌومػقمخمططمطؾمع

ععمضموؼيماظؾالدمعـمحمووالتماظؿفرؼىماظيتمتفتد مإظتلماظؿتلثرلمسؾتلممممم

وأدمصتترتمطوصتتيمخطتتطموأغشتتطيماظعؿتتؾماىؿرطتتلمممم،ػتتذهماإلؼرادات

وظؽـمعتعماظؿطتقرماظؽتؾرلمظممعػفتقمماظؿفتورةمممممم،ظؿضؿـمػذاموتصتؾمإظقتفمم

دولماظعتوملمإظتلمهؼقتؼمرصوػقتيماظؾشترمممممممظؽوصيماظدءوباظعوٌقيمواظلعلم

تغرلتماألػتتدا ماإلدتتذلاتقفقيمظتتإلداراتماىؿرطقتتيمممم،ظممطتتؾمعؽتتونم

ـؾمػذاماظؿققلمتغقرلًاموٍع،صلحؾقًمتفد مإظلمتلفقؾماظؿفورةماظدوظقي

م.جتتذرؼًومظمماألداءماىؿرطتتلمظؽوصتتيماإلداراتماىؿرطقتتيمظمماظعتتوملمممم
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تفتد مإظتلمتعظتقؿممممصؾداًلمعـمإختوذمإجراءاتموتؾينمدقودوتموخطتطمم

أحتتؾقًماإلؼتتراداتمعشتتروريمبوظؽػتتوءةمواظػعوظقتتيمظممم،اإلؼتتراداتمصؼط

يمأنمؼؿؿماظؿقصتقؾمسؾتلمأدتسماظعداظتيمواظدضتيمواظؿؼتدؼرمممممممأ،اظؿقصقؾ

أحتؾامػـتوامضقودتًومآخترمظؽػتوءةمممممم،اظلؾقؿموظقسماىزاظممأوماٌؾتوظغمصقفم

اإلدارةماىؿرطقتتيمػتتقمطتتؿمعتتـماظتتزعـمتلتتؿغرضفمظإلصتتراجمستتـماظؾضتتوئعمم

لؿقردةمأومإغفوءمإجراءاتمتصدؼرماظؾضوئعموطؾؿومضؾماظتزعـمأرتؼتًممماٌ

أحؾاماظؿـوصسمبتنيمممحؿك،اإلدارةماىؿرطقيمسؾلمدؾؿماظؿؼدممواظؿطقر

اإلداراتماىؿرطقيمظممػذاماٌعقورمؼدصعمطؾمعـفومإظلمختػتقضمزعتـممم

،ماإلصراجميحلوبماظدضوئؼموظقسماألؼوممطؿومطونمسؾقتفمايتولمعتـمضؾتؾمممم

تماىؿرطقيمتضعمدائؿتًومغصتىمأسقـفتومػتد متلتعلمممممموأحؾقًماإلدارا

م.ظؿقؼقؼفمػقماظعؿؾمظمماظالزعـ

أيماإلصراجمسـماظؾضوئعمصتقرًامظممذاتماظؾقظتيموػـتوامبؾتدانمطتـرلةمممممم

مم.بًمبوظػعؾمعـمهؼقؼمػذامأومحؼؼؿفأضذل

وشينمسـماظذطرمأنماآلظقوتماظؿؼؾقدؼيماظيتمطوغًمتلؿكدعفوماىؿورام

ملمتعتتتدمتؿـودتتتىمم،قؾماإلؼتتتراداتظؿقؼقتتتؼمأػتتتدا ماىؾوؼتتتيموهصتتتممم

حقتتتٌمأنمتلتتتفقؾماظؿفتتتورةم،واألػتتتدا ماىدؼتتتدةمظؾعؿتتتؾماىؿرطل

اظدوظقيموهؼقؼمأضصلمدرجيمرضومظؾعؿالءمععماىؿورامؼلؿقجىمتغقرلم

ظتذظؽمصنغـتومصقؿتومممم،جقػريمذوعؾمظمماآلظقوتماظيتمتعؿؾمبفتوماىؿورام
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اتمؼؾلمدـؿـوولمستددمعتـمتؾتؽماآلظقتوتمايدؼـتيماظتيتمتلتوسدماإلدارممممممم

م:اىؿرطقيمسؾلماظؼقوممبقاجؾوتفومعـمعـظقرمتلفقؾماظؿفورةماظدوظقي

 

 إداز٠ املفاطس

المذتتؽمأنمتطؾقتتؼمغظتتؿمإدارةماٌكتتوررمظمماىؿتتورامؼعؿتتدلمعتتـمممممممممم

األغظؿيمايدؼـيماظيتمتـتوديمبفتوموتتدسؿفومعـظؿتيماىؿتوراماظعوٌقتيممممممم

طلحتتدماٌؿوردتتوتماىؿرطقتتيمايدؼـتتيماظتتيتممتؽتتـماىؿتتورامعتتـممممممم

وجتتوتمصعؾقتتيموترطقتتزمممقحؿوتقزؼعفتتومسؾتتلمأدتتوسمإمممعقاردػتتومختصتتقص

قسمجمتردممجفقدػومسؾلمتؾؽماظيتمميؽـمأنممتـؾمتفدؼتدًامحؼقؼقتًوموظتممم

م.إحؿؿولمأومإجراءموضوئل

إنماظػوئدةماألوظلمعـمتطؾقؼمغظؿمإدارةماٌكوررمظمماىؿتورامػتقممممم

أنمؼؽتتقنماظؿتتدخؾمظممحرطتتيماظؿفتتورةماظدوظقتتيماٌشتتروسيمبلضتتؾمضتتدرممم

ذظؽمتـظترماظتدوائرماٌكؿصتيمشلتذهماألغظؿتيمسؾتلمأغفتومأحتدمممممممممممؽـموظ

ػتتلماىفتتيمموظقلتتًماىؿتتورامصؼتتطممم،رطتتوئزمتلتتفقؾماظؿفتتورةماظدوظقيمم

،مميؽـفتومادتؿكدامموتطؾقتؼمإدارةماٌكتوررممممايؽقعقيماظقحقتدةماظتيتممم

نمػذاماظـظوممضوبؾمظؾؿطؾقؼمظممطوصيماًدعوتمواظؿعتوعالتماظتيتمممإبؾم

شلتؿمصوئتدةمععقـتيمعتـماظؿعوعتؾمعتعممممممممتؿؿمعتعماٌؿعتوعؾنيماظتذؼـمتؿقؼتؼمممم

وظؽـمظمماىؿورامتؽقنماظػوئتدةمأطتدلموأػتؿمممم،ػذهماإلدارةمايؽقعقي

بؾم،عـمحقٌماظعوئدماٌؿقؼؼمواظذيمالمميؽـمحصرهمظممبضعيمأدتطرم
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ميؿدماألثترماإلرمتوبلمظقشتؿؾماٌلتؿفؾؽماظـفتوئلمظؾؾضتوئعماٌلتؿقردةمممممممم

صضتاًلمم،اىؿوراعرورًامبوظؿوجرمواٌلتؿقردمواٌـتدوبمواٌصتدرمورجتؾممممم

ستـماظتتدخؾماظؼتتقعلماٌؿقؼتتؼمبعداظتتيموطػتتوءةمبلتتؾىمترطقتتزماٌتتقاردمم

اظؾشتترؼيماًالضتتيمظممتؾتتؽماظصتتػؼوتماظتتيتمتؿلتتؿمبدرجتتيمععقـتتيمعتتـممممممم

وستتدمماإلظؿػتتوتمبتتلطـرمممتتومرمتتىمظؿؾتتؽماظتتيتمتؿقؼتتؼمشلتتومممممم،اًطقرة

مدرجوتمأضؾمعـماًطقرةمأومتـعدممسـدػومأيمدرجيمخطقرة.

ضتًومجؾقتًومبتنيماظرضوبتيماىؿرطقتيماحملؽؿتيمممممممعـماظقاضامأنمػـتوامتعورم

وشينمستـماظتذطرمأنماظؿعوعتؾمبؼتدرمأطتدلمظممأيمممممم،وبنيمتلفقؾماظؿفورة

صتتنذامعتتومرؾؼتتًماإلدارةممم،عـفؿتتومؼؽتتقنمسؾتتلمحلتتوبماىوغتتىماآلخرمممم

اىؿرطقتتيمآظقتتوتمأطـتترمظؿتتلعنيموضموؼتتيماألعتتـمواجملؿؿتتعمعتتـمطوصتتيممممم

تعتتقهمسؿؾقتتيمسؿؾقتتوتماظؿفرؼتتىمصتتذظؽمؼؿطؾتتىموضؿتتًوموإجتتراءاتمأطـتترمم

اظؿؾودلماظؿفوريموتمديمعؾوذرةمإظلمإحفومماظؾعضمستـماظؿعوعتؾمإعتومممم

ععمػذهماظـقسقيمعـماظؾضوئعمأومشضماظـظرممتوعًومسـماظؿعوعؾماظؿفوريم

واظعؽسمذيمؼطؾؼمػتذهماإلجتراءاتماٌؿشتددة،مممععموورمػذاماظؾؾدماظ

صوإلدارةماىؿرطقتيماظتيتمتؼتدمماظؿلتفقالتمبصتقرةمعؾتوظغمصقفتومممممممم،حققا

تؽقنمعطؿعتتًومظؾؿفتتورمشتترلم،غوضتتلمستتـماظؽتتـرلمعتتـمعؿطؾؾتتوتماظرضوبتتيوتؿ

اظشرصوءماظذؼـمؼؼقعقنمبعؿؾقوتمتفرؼىمعؿعددةمظؾؾضوئعماحملظقرةمأوم

ماظؼقعل.ماالضؿصودشرلػومممومؼفددماألعـمو
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مشتلءموجدؼرًامبوظتذطرمأنمغشترلمإظتلمأنمغظتوممإدارةماٌكتوررمظتقسمبوظمممممم

داممبطرؼتؼمعؾوذترمؼتمتلمممموالمؼقجدمغظتوممضوبتؾمظالدتؿكممم،اظلفؾماٌـول

بؾمإنماألعتترمزمؿتتوجمإظتتلمضوستتدةمبقوغتتوتمتورسمقتتيممم،تطؾقؼتتفمصتتقرمثتتورهم

ضتتكؿيمتلختتذمظمماسؿؾورػتتومطوصتتيماظؾقوغتتوتمواٌعؾقعتتوتماظتتيتمتؿعؾتتؼممممم

وؼؿؿمهؾقؾمطؾمػذهماظؾقوغوتمبقادطيماظؾشرموايودىماآلظتلمم،بوًطر

ارمظؾكتتتروجممبعتتتوؼرلمذاتمأوزانمظؾكطتتترمؼتتتؿؿمبـتتتوءمسؾقفتتتومإختتتتوذماظؼتتتر

اٌـودتتىمواظلتتؾقؿمظمماظقضتتًماٌـودتتىموهدؼتتدماٌعوعؾتتيماظقاجؾتتيمممم

 .ظؾصػؼيماظيتممتمهؾقؾمزروصفوموهدؼدمدرجوتماًطرمظؽؾمسـوحرػو

إنمهؾقتتؾماٌكتتوررمؼعؿتتدلمجتتزءمرئقلتتلمعتتـماظعؿتتؾماىؿرطتتلمظممممممم

اٌػفقممايدؼٌمظؾفؿوراموؼلفؿمػتذاماظؿقؾقتؾمبؼتدرمطتؾرلمجتدًامظممممممم

وهدؼتتدمآظقتتوتمعراضؾتتيماٌلتتوصرؼـم،رؼىتقجقتتفمدقودتتوتمعؽوصقتتيماظؿف

واظؾضوئعماظعوبرةمظؾقدودمبوإلضوصيمإظلماٌلتوػؿيمظممهدؼتدماظقثتوئؼمممم

واٌلؿـداتمواإلجراءاتمواٌعوؼـوتماٌطؾقبيمظؽؾمحوظيمعتـمحتوالتممم

م.اظؿعوعؾمععماىؿورا

وتؿلطدمأػؿقيمإدارةماٌكوررمظمماظقضًمايوضرمبلؾىماظؿعؼقدماظؾوظغم

ورؼيمظمماظعصرمايدؼٌمعـمغوحقتيموايفتؿماشلوئتؾممممظمماظعؿؾقوتماظؿف

تؾتؽمم،معتـمغوحقتيمأخترىممممعـماٌعوعالتماظؿفورؼيماظيتمتؿؿمبنيماظدول

اٌعتتوعالتماظتتيتمهؿتتوجميحتتؼمإظتتلمستتددمطتتؾرلمعتتـماظعتتوعؾنيمظؾؼقتتوممممممم

والمذتتؽمأنمادتتؿكدامم،بوظقزتتوئػماظؿؼؾقدؼتتيماظتتيتمتؼتتقممبفتتوماىؿتتورا
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ؼلفؿمبطرؼؼيمصعوظيمظمماظؼقوممموتطؾقؼمغظؿمإدارةماٌكوررمواظؿؽـقظقجق

مبؿطؾؾوتماظعؿؾماىؿرطلمسؾلمػذهماألستدادماظؽتؾرلةمعتـماظصتػؼوتممممم

وظؽلمؼتؿؿمتطؾقتؼممم،اظيتمتؿؿمظمموضًمضصترلموظممزترو مبوظغتيماظؿعؼقتدمممم

غظتتوممإدارةماٌكتتوررمظمماظعؿتتؾماىؿرطتتلمزمؿتتوجماألعتترمإظتتلمتغتتقرلمممم

قتودةممصالبتدمعتـمأنمؼؽتقنمظتديماظؼمممم،جذريمظممثؼوصيماظعؿؾماىؿرطل

اظعؾقومضؾقاًلمسوعًومٌؾتدأماإلصتراجمستـمبعتضماظتقارداتمبتدونمإجتراءاتمممممممم

يمأنمؼتتؿؿمأ،دتتقاءمظمماظؽشتتػمأوماٌعوؼـتتيماظتتيتمتؼتتقممبفتتوماىؿتتورامممم

وػذاماألعرمظقسمبوألعرماشلتنيموالماظلتفؾممم،اإلصراجمبـظومماًطماألخضر

سؾلماإلدارةماظعؾقومظؾفؿوراماظيتمدورتمظلـقاتمودتـقاتمسؾتلموتترلةمممم

وزمؿوجماألعتترم،واظرضوبتتيمواظؽشتتػمسؾتلمطتتؾمعتتومؼتؿؿمإدتتؿرلادهممماظػقتصم

طذظؽمإظلمضوسدةمبقوغوتمضكؿيممتؿدمظلتـقاتمودتـقاتمستـماظعؿتالءممممم

حتـو ممأصضاًلمسـمهؾقتؾمذتوعؾمظؽتؾمممم،صمقعفؿموعديمإظؿزاممطؾمعـفؿ

اظؾضوئعماظتيتمؼتؿؿمادتؿرلادػوموهؾقتؾماًطترمظؽتؾمسـصترمعتـمسـوحترمممممممممم

سؿؾقيمهؾقؾماًطرمحتقققيموعؾـقتيممموطؾؿومطوغًم،اظعؿؾقيماالدؿرلادؼي

طؾؿومأعؽـماإلسؿؿودمسؾلمغظومم،سؾلمععوؼرلموعمذراتمواضعقيموحقققي

إدارةماٌكتوررماٌطؾتؼمواظرطتقنمإظتلمستدمماظؼقتوممبوظؽشتػمواظرضوبتيممممممممم

م.اظػعؾقيمسؾلمجزءمطؾرلمعـماظقاردات



177 

مماملسادع١ احملاضب١ٝ ايالسك١

قزقػتتيم"مظأمماٌؾؿصتتؼماظؿتتق"موزقػتتيماٌراجعتتيماظالحؼتتيمتؽتتودمتؽتتقنممم

إدارةماٌكتتوررمحقتتٌمالمتلتتؿطقعمإدارةمصمرطقتتيمأنمتؼتتقممبؿطؾقتتؼمممممم

واٌراجعتيماحملودتؾقيممم،بؾمالبدمعـماظعؿؾمبؽالػؿومععًو،إحداػؿومصؼط

اظالحؼتتيمػتتلمأحتتدماألدواتماظػعوظتتيمواشلوعتتيمإلحتتداثماظؿتتقازنمبتتنيممممم

م.تلفقؾمحرطيماظؿفورةمواظرضوبيماىؿرطقيماظػعوظي

اإلجتراءاتماظتيتمتؼتقمممممامعـمخاللمطوصتيماألسؿتولموممتفد ماىؿورموم

ؿطؾقتتؼماٌراجعتيماحملودتتؾقيماظالحؼتيمإشمماظؿلطتتدمعتـمأنمعتتومضتتومممممظبفتومم

بؿؼدميفماٌلؿقردمعـمبقوغوتموعلؿـداتمأثـوءماإلصتراجمستـماظتقارداتمممم

وظقسمعراجعيمإجراءاتماإلصراجمسـماظقارداتمطؿومطتونمم،طونمحقققًو

حتولمعتـماألحتقالماظرجتقعمسؾتلمممممموالمرمتقزمبتليممم،اظقضعمصكماظلتوبؼم

مممممم.اٌلؿقردمإالمبلؾىمتؼدميفمظؾقوغوتمخورؽيمأثـوءماإلصراجمسـماظؾضتوئعم

إنماإلدارةماىؿرطقيمظؽلمتؼتقممبؿطؾقتؼمػتذهماظقزقػتيمايدؼـتيمعتـممممممم

اظقزتتوئػماٌـقرتتيمبوىؿتتورامظمماألظػقتتيماظـوظـتتيمهؿتتوجمإظتتلمتؽتتقؼـمم

عيماحملودؾقيماظالحؼيمصرؼؼمسؿؾمعؿكصصموعوػرمظؾؼقوممبعؿؾقيماٌراج

وعـمثؿمتؾقؼمبوظعؿؾمظممػذاماظػرؼؼمذمؾتيمعتـماظعتوعؾنيماظتذؼـمؼتؿؿمممممم

تدرؼؾفؿمسؾلمأحدثماظقدوئؾماظعؾؿقيمظممصـقوتماٌراجعيماحملودتؾقيمم

واظدصذلؼيمصضاًلمسـمتقاصرمضدرمشرلمضؾقتؾمعتـماٌعرصتيماظػـقتيماىؿرطقتيمممممم



178 

جعتيمحمودتؾقيمممظقؽقغقامصرؼؼماظعؿؾماظؼقيماٌمػؾمظؾؼقتوممبلسؿتولمعرامم

وإطؿشتو مأيمسؿؾقتوتمتالستىمأومإخػتوءممممم،سؾلمدصوترمودتفالتماظعؿالءم

ظؾقوغوتمتمثرمبشتؽؾمعؾوذترمسؾتلماظضترؼؾيماىؿرطقتيماظتيتممتمهصتقؾفومممممممم

سـماظؾضوئعماظيتممتمادؿرلادػومختاللمصتذلةماٌراجعتيماظتيتمؼؼتقممبفتوممممممم

مصرؼؼماظعؿؾ.

 املساجع١ احملاضب١ٝ ايالحك١ تعسٜف

إلجراءاتمواٌراجعتوتماظتيتمتؼتقممبفتوماإلدارةممممم"ػلمجمؿقسيمعـماممم

اىؿرطقتتيمظتتديماٌؿعوعتتؾمعتتعماىؿتتورامظؾؿلطتتدمعتتـمأنمطتتؾمعتتومضتتوممممم

اٌلؿقردمأومعـمؼـقبمسـفمبؿؼدميفمعتـمبقوغتوتموعلتؿـداتموععؾقعتوتممممم

أثـوءمسؿؾقيماإلصراجماىؿرطلمستـماظؾضتوئعماٌلتؿقردةمطتونمحتقققًومممممم

ظؿقتقؼالتمواٌتدصقسوتممميمواوععدلًامبؽؾمدضيمسـماظقاضعماظػعؾلمظؾصتػؼم

دموتؿؿمػتتذهماإلجتتراءاتمواٌراجعتتوتمظممعؼتترماٌلتتؿقرمماًوحتتيمبفتتو،م

وتغطلمصتتذلةمزعـقتتيمععقـتتيممتـتتؾمممموسؾتتلمدتتفالتفموحلتتوبوتفمودصتتوتره،مم

ظؾفؿتتوراماٌتتدىماظتتزعينماظؽتتوظممظؿـػقتتذمإجتتراءاتماظؿقؼتتؼمبصتتقرةمممم

م.ذوعؾيم"

يمميؽـمهدؼتتدماٌالعتتاماظرئقلتتقم،وعتتـمختتاللمضتتراءةمػتتذاماظؿعرؼتتػمم

ماظؿوظقيمظؿـػقذمسؿؾقيماٌراجعيماظالحؼيمبطرؼؼيمحقققي:

أنماٌراجعتتيمالمترطتتزمسؾتتلماظؾقوغتتوتماىؿرطقتتيمصؼتتطموإمنتتومترتؽتتزمم .1

سؾتتلمضتتراءةمحلتتوبقيموحمودتتؾقيمظؾلتتفالتمواٌلتتؿـداتمواظتتدصوترمممم
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وايلوبوتماظتيتممتـتؾمجمؿقستيماظتدصوترماظتيتمميلتؽفوماٌؿعوعتؾمممممممم

م.إلثؾوتمدوراتفماحملودؾقي

أوراهمأومصتتقاترلمأومدتتفالتمممجعتتيمالمترتؽتتزمسؾتتلمبعتتضمممأنماٌرام .2

وإمنومػتلمسؿؾقتيمتؿؾتعمحمودتيبمذتوعؾيمتغطتلمصتذلةمزعـقتيمالمممممممممصؼط،

تؼتتؾمستتـمثالثتتيمأذتتفرمؼتتؿؿمهدؼتتدػومبطرؼؼتتيممتؽتتـماىؿتتورامعتتـم

تغطقتتيمأيمأغشتتطيمتؿعؾتتؼمبوظصتتػؼوتماظتتيتمتطؾتتىماألعتترمتؿؾعفتتو،مأوممم

معراجعيمبقوغوتفومظديماٌلؿقرد.

مبعرصتتيممتتتؿؿملتتعلمٌؿوبعتتيمبعتتضماظعؿؾقتتوتماظتتيتمممأنماٌراجعتتيمتم .3

اٌلتتتؿقردمبعتتتدماالدتتتؿرلادمبغتتترضماظؿلطتتتدمعتتتـمأنمسؿؾقتتتيمدتتتدادم

اعم%اظتدخؾمماظضرائىماٌلؿقؼيمسؾتلمطوصتيماألغشتطيموبؽوصتيماألغتقممممم

األربوحماظؿفورؼيمواظصـوسقيموأيمضرائىمأخري$ممتتًممواٌؾقعوت،

اإلصتراجممبـوءمسؾلمغػسماظؾقوغوتماظتيتممتمتؼتدميفومظؾفؿتوراموضتًممممم

م.سـماظؾضوئعماٌلؿقردة

تمأنماٌراجعتتيمتتتؿؿمٌراجعتتيمعتتوممتمتؼدميتتفمعتتـمبقوغتتوتموععؾقعتتومم .4

وظقسمظغتترضماظؿلطتتدمعتتـمحتتقيمموعلتتؿـداتمأثـتتوءمسؿؾقتتيماإلصتتراج،م

ماإلجراءاتماظيتمضوعًمبفوماىؿورامسؾلماإلضرارماىؿرطل.

أنماٌراجعتتتتيمتؿضتتتتؿـمجمؿقستتتتيمعتتتتـماإلجتتتتراءاتمايلتتتتوبقيمممم .5

اشلتتد مطقتتيمبصتتقرةمذتتوعؾيموعؿؽوعؾتتيمظؿقؼقتتؼمواحملودتتؾقيمواىؿر
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والمتؼؿصتترمصؼتتطمسؾتتلمبعتتضماإلجتتراءاتماظػـقتتيماىؿرطقتتيمممممممعـفتتو،

م.ٌراجعيماظؾـدمواظلعرمواٌـشلمصؼط

 أٖداف املساجع١ اذتطاب١ٝ ايالحك١:

ممومدؾؼمؼؿضامأنماإلدارةماىؿرطقيمرمىمأنمؼؽقنمػدصفومعـمأيم

م:ضماألػدا ماظؿوظقيسؿؾقيمعراجعيمحمودؾقيمالحؼيمهؼقؼمطؾمأومبع

اظؿلطدمعـماالظؿزامماظؽوعؾمواظؿوممظؾؿلؿقردموسدممضقوعفمخبترهمأيمم .1

عتتـماظؼتتقاغنيمأوماظؾتتقائامأوماإلجتتراءاتماىؿرطقتتيمأومشرلػتتومعتتـممم

ماظؿشرؼعوتماظيتمتـظؿمسؿؾقيماالدؿرلاد.

اظؿلطدمعـمحتقيمودضتيمصمقتعماظؾقوغتوتمواٌعؾقعتوتمواٌلتؿـداتممممممم .2

ظؾفؿتورامأثـتتوءمسؿؾقتيماإلصتتراجمستتـممماظتيتمضتتومماٌلتؿقردمبؿؼتتدميفوممم

اظؾضوئعموتقاصؼمػذهماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتمواٌلؿـداتمععمعومؼؿؿم

تلفقؾفمبوظدصوترمواظلفالتموايلوبوتماظيتمؼؼقممبنعلوطفومومتـتؾمم

 جزءمعـماظؽقونماحملوديبماظؼوغقغلمظشرطؿف.

ضتتؿونمستتدممضتتقوعماٌتتولماظعتتومموأنمعتتوممتمهصتتقؾفمعتتـمردتتقممممممم .3

مادؿرلادػومميـتؾمعتومرمتىممممسـماظؾضوئعماظيتممتوضرائىمصمرطقيم

وأنمسؿؾقتتيماإلصتتراجمملمؼشتتقبفومأيمتؼصتترلمأومإػؿتتولمأوممممهصتتقؾف،

 خموظػوت.

دسؿماإلدارةماىؿرطقيمظممتطؾقؼمغظوممإدارةمخموررمضقيمؼعؿؿتدمم .4

سؾلمبقوغوتمتورسمقيمحتقققيمتؿضتؿـفومضقاستدماظؾقوغتوتماىؿرطقتيمممممم
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ظيموؼلترمظؿقلتنيماًدعتيمممموتلوسدماىؿورامظممتطقؼرمآظقوتفتومبلتفقمم

 اٌؼدعيمظؾؿؿعوعؾني.م

اٌلوسدةمظممغشرمثؼوصيم"مخدعيماظعؿالءم"مبنيماظعتوعؾنيمبوىؿتوراممم .5

واسؿؾورماٌلؿقردمسؿقؾمرمىمتؼدؼؿمأصضؾمخدعيمظفموظقسمػتوربمم

أومعؿفتربمرمتتىمتؼصتلمايؼتتوئؼمحقظتفموحمووظتتيماظعـتقرمسؾتتلمأيممممم

 خطلمضوممبف.م

ماحملاضب١ٝ ايالحك١ ؟ َٔ املط٦ٍٛ عٔ ايكٝاّ باملساجع١م

ضتتدمؼظتتـماظتتؾعضمأنمإدارةماٌراجعتتيماحملودتتؾقيماظالحؼتتيمبوىؿتتوراممم

ػتتلماإلدارةماٌـتتقطمبفتتوموحتتدػومودونمشرلػتتومتـػقتتذمأغشتتطيمػتتذهممممممم

وظؽـماظؿطؾقتتتؼماظصتتتققامواىقتتتدمظؾؿراجعتتتيماحملودتتتؾقيمم،اٌراجعتتتي

اظالحؼيمؼؼقممسؾلمعؾدأمأنمعصؾقيماىؿورامبؽوعؾموحداتفوماإلدارؼتيمم

عتوعؾقنمعتعمممبقـؿومميـتؾماجملؿؿتعماظؿفتوريمواٌؿممم،أحدماظالسؾنيمتـؾم

 وطالػؿومسؾلمغػسماظؼدرمعـماألػؿقيم،،اىؿوراماظالسىماآلخر،

 م:فادتُازى

تلتتتعلمعتتتـمختتتاللمتـػقتتتذماٌراجعتتتيماظالحؼتتتيمإظتتتلمخػتتتضمزعتتتـممممممم

اإلصتتتراجمستتتـماظؾضتتتوئعمعتتتـمختتتاللمتطؾقتتتؼمآظقتتتوتمصعؾقتتتيموواضعقتتتيمممممم

صضتتتاًلمستتتـمؿتتتعماظؿفوري،اظؿفتتتورةموخدعتتتيماجملؿمعضتتتؿقغيمظؿلتتتفقؾ

اٌلتتوػؿيمبؼتتدرمطتتؾرلمظممتـػقتتذمعؾتتدأمهقؼتتؾماٌتتقاغهمإظتتلمعـوصتتذممممممم

صضتتتتاًلمستتتتـمدستتتتؿمغظتتتتوممقرماظؾضتتتتوئعموظتتتتقسمخمتتتتوزنمظؿكزؼـفو،ظعؾتتتت
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إدارةماٌكتتتوررماٌلتتتؿكدممعتتتـمختتتاللمتؼتتتدؼؿمععؾقعتتتوتمتورسمقتتتيمممم

طتتتتتتـرلةمظؼقاستتتتتتدماظؾقوغتتتتتتوتمتلتتتتتتوسدمظممتـػقتتتتتتذمععتتتتتتوؼرلمخطتتتتتترمممم

وأغظؿتتتيماظرضوبتتتيمسؾتتتلماٌؿعتتتوعؾنيممموتلتتتفؿمظممتػعقتتتؾمآظقتتتوتم،دضقؼي

بصتتتقرةمصعوظتتتيمهؼتتتؼماظؽتتتـرلمعتتتـماالظؿتتتزامماظطتتتقسلماظتتتذيمتلتتتعلمممم

م.ورامظؿقؼقؼفمبنيمصمقعماٌؿعوعؾنياىؿ

 :ًَٕٛمٚاملتعا

متـؾمسؿؾقيمخػضماظؿؽؾػيمبوظـلؾيمشلؿماظؿقديماألدودلمظقجتقدػؿ،مم

وبوظؿوظلمصتننماٌلتؿقردمممإظلمهؼقؼمػذاماًػضمبؽؾماظلتؾؾ،مموؼلعقن

ؼرؼدمألسؿوظفماظؿطقرمواظـؿقمدقلعلمبؽؾماظقدوئؾمإظلمايصقلمماظذي

سؾتتتلمأطتتتدلمضتتتدرمعتتتـماظؿلتتتفقالتماظتتتيتمتؼتتتدعفوماإلدارةماىؿرطقتتتي،ممم

وظؽـمؼدسؿفمعـمغوحقيمأخريمخػتضمظمممظممحدمذاتفمػوم،واًػضم

زعـماإلصراجمسـماظؾضوئعماٌلؿقردةمممومؼلوسدماٌلؿقردمسؾتلمزؼتودةممم

وضؾتؾمطتؾمػتذامممم،ظلمهؼقؼمأربوحمأطـرععدلمدورانمرأسماٌولموبوظؿو

عتـماٌعوعؾتيماىقتدةمواٌؿؿقتزةماظتيتمممممممدؿػودةاالؼلعلماٌلؿقردمإظلم

متـقفوماىؿورامظؾؿؿعوعؾنيماٌؾؿزعنيمصققصؾمسؾلمعزاؼومأطـرممتؽـتفمم

مم.عـماظؼقوممبعؿؾفمظممدفقظيموؼلر

م

م
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 اإلطاز ايكاْْٛٞ يتٓ ٝر ع١ًُٝ املساجع١ احملاضب١ٝ ايالحك١ 

ـًمإتػوضقتتتيمتـػقتتتذماٌتتتودةماظلتتتوبعيمعتتتـماالتػوضقتتتيماظعوعتتتيممظؼتتتدمتضتتتؿ

$متـصمسؾتكمحتؼماإلدارةممم17ظؾؿعرؼػوتمواظؿفورةمعودةمعلؿؼؾيم%ماٌودةم

تموإضتتراراتماظؼقؿتتيمماىؿرطقتتيمظمماالضؿـتتوعمبصتتقيمودضتتيماٌلتتؿـدامممم

وظتتذظؽموجتتىمسؾتتلماٌشتترعمظممطتتؾمدوظتتيمأنمؼضتتعممممماٌؼدعتتيمسـفو،

ؾقتيماٌراجعتيمممآظقتوتمتـػقتذمسؿممغصقحًومظمماظؼتوغقنماىؿرطتلمتؿضتؿـمممم

والمؼؼؿصرماألعرمسؾلماتػوضقتيمتـػقتذماٌتودةماظلتوبعيممممماحملودؾقيماظالحؼي،

بتتؾمإنماتػوضقتتيمطققتتتقم%مؼػتتوتمواظؿفتورةمصؼط،معتـماالتػوضقتتيماظعوعتتيمظؾؿعرم

اٌعروصيمبوتػوضقيمتؾلقطموتـلقؼماإلجراءاتماىؿرطقتيم$متؿضتؿـمأؼضتًومممم

ظممتؾـتكمإدتذلاتقفقوتمظؼقتوسممممغصًومؼعطلماإلداراتماىؿرطقتيمايتؼممم

االظؿزاممبوظؼقاغنيمورمىمأنمتشؿؿؾماظرضوبيماىؿرطقيمسؾتكمإجتراءاتممم

مرضوبقيمتلؿـدمإشمماظؿدضقؼم%ماٌراجعيم$.

ندمأنماظـصقصماظلتوبؼماإلذتورةمإظقفتومممم،صػلمعصرمسؾلمدؾقؾماٌـولم

واظيتمتضؿـؿفوماالتػوضقتوتماظدوظقتيماظتيتمذتورطًمصقفتومعصترموأغضتؿًمممممممم

احملؾتتلمغصقحتتًوممأدتتؿقجؾًمأنمؼؿضتتؿـماظؿشتترؼعمم،قمطوعؾإظقفتتومطعضتت

وػقمعتتتومتضتتتؿـفماظؼتتتوغقنماىؿرطتتتلموالئقؿتتتفمممتتتتـظؿمػتتتذهماظعؿؾقتتتي،م

م1963ظلتتتـيمم66حقٌمؼؿضتتتؿـماظؼتتتوغقنماىؿرطتتتلمرضتتتؿممم،اظؿـػقذؼتتتي

،م2005ظلـيمم95واظؼوغقنمم2000ظلـيمم160وتعدؼالتفماظصودرةمبوظؼوغقنم

ـم$معـتتفمعتتومؼؿمم30ظمماٌتتودةم%م تماٌالحتتيمواظـؼتتؾمممإظتتزاممعمدلتتومممضتتؿ
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واألذتتتكوصماظطؾقعتتتقنيمواألذتتتكوصماالسؿؾورؼتتتيمممتتتـمشلتتتؿماظصتتتؾيممممم

بوظعؿؾقتتوتماىؿرطقتتيماالحؿػتتوزماؿقتتعماألوراهمواظلتتفالتمواظقثتتوئؼمم

والمؼؼؿصتترمػتتذاماإلظتتزاممسؾتتلممم،لتتؿـداتماٌؿعؾؼتتيمبفتتذهماظعؿؾقتتوتممواٌ

اٌلؿقردمبؾمميؿدمإظلماٌشذلؼـمبطرؼؼمعؾوذرمعـماٌلؿقردؼـمبؼصدم

وزمقتتؾمحتتوزمبضتتوئعمأجـؾقتتيمبؼصتتدماالوور،مورموطتتذظؽمطتتؾمعتتـاالوتت

اظؼوغقنمإظلموزؼرماٌوظقيمدتؾطيمإحتدارماظؼترارماظتذيمؼؿضتؿـماظؼقاستدممممممم

واإلجراءاتمواٌددماظيتمتـظؿمسؿؾقيماالحؿػتوزمبتوألوراهمواظلتفالتمممم

وبتذظؽمؼؽتقنمػـتوامممملؿـداتماٌطؾقبتيمشلتذهماٌراجعي،ممواظقثوئؼمواٌ

ورامؼعطتقفؿمايتؼمظمماإلرتالعمسؾتكمأيمممممإرورمضوغقغلمٌقزػلماىؿتم

أوراهمأومدتفالتمأوموثتوئؼمأومعلتؿـداتمؼؽتقنمشلتومحتؾيمأومصوئتتدةمظمممممممم

ماظؿقؼؼمعـماظؿزامماٌلؿقردمظؾؾضوئعماألجـؾقي.

$مسؼقبتتيمستتدمماالحؿػتتوزمم118تؿضتتؿـماٌتتودةم%وبوإلضتتوصيمإظتتلمػذا،ممم

دلمبوألوراهمواٌلؿـداتمواظقثوئؼمواظيتمتصؾمإظتلماظغراعتيماظتيتمتعتومممم

اظضتترؼؾيماىؿرطقتتيماٌعرضتتيمظؾضتتقوعمعتتـمجتتراءمستتدمماالحؿػتتوزمممم1/4

 بفذهماألوراهمواٌلؿـدات.

اظالئقتيماظؿـػقذؼتيمممظممم2006ظلتـيممم10وضدمتضؿـماظؼرارماظقزاريمرضؿم

ظؼوغقنماىؿورامسددمعـماٌقادماظيتمتؿضؿـمأحؽوعًومتػصتقؾقيمتعطتلممم

اظالحؼتتيمعتتـمماىؿتتورامايتتؼمظمماظؼقتتوممبعؿؾقتتيماٌراجعتتيماحملودتتؾقي
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وعـمغوحقتيمأختريمتتـظؿمػتذهماظعؿؾقتيمعتـمحقتٌماإلجتراءاتمممممممممغوحقي،

مواًطقات،مواظيتمغقردػومصقؿومؼؾل:

 (178)   املاد٠

سؾتتكمعمدلتتوتماٌالحتتيمواظـؼتتؾمواألذتتكوصماظطؾقعتتقنيمواألذتتكوصم

االسؿؾورؼتتيمممتتـمشلتتؿمحتتؾيمبوظعؿؾقتتوتماىؿرطقتتيماالحؿػتتوزماؿقتتعمممممممم

لتتؿـداتماٌؿعؾؼتتيمبفتتذهماظعؿؾقتتوتمماألوراهمواظلتتفالتمواظقثتتوئؼمواٌ

سؾتتكمأنمؼؽتتقنمعقضتتقومبفتتومتػصتتقالمعتتومؼؿصتتؾمبؽتتؾمعتتـفؿمعتتـمتؾتتؽممممم

ماظعؿؾقوت.

 (179)   املاد٠

ؼؾؿتتزممعلتتؿقردوماظؾضتتوئعماألجـؾقتتيمبؼصتتدماالوتتورمواٌشتتذلونمعؾوذتترةم

عتتـفؿمبوالحؿػتتوزممبتتومؼتتدلمسؾتتكمأداءماظضتترؼؾيماىؿرطقتتيمأعتتومحتتوئزيمم

رمصقؾؿزعتقنمبوالحؿػتتوزممبتتومؼتتدلمسؾتتكمماظؾضتوئعماألجـؾقتتيمبؼصتتدماالوتتوم

معصدرمتؾؽماظؾضوئع.

 (180 )  املاد٠

سؾتتتتكماٌمدلتتتتوتمواألذتتتتكوصماٌـصتتتتقصمسؾتتتتقفؿمظمماٌتتتتودتنيم

اظلتتتتتوبؼؿنيمتؼتتتتتدؼؿماألوراهمواٌلتتتتتؿـداتمواظلتتتتتفالتمواظقثتتتتتوئؼممم

واحملرراتماٌشورمإظقفومظممػذاماظؾوبمٌقزػلماىؿتوراماٌكؿصتنيممم

قزمشلتتتمالءماٌتتتقزػنيمضتتتؾطمممومتؽقتتتـفؿمعتتتـماإلرتتتالعمسؾقفتتتومورمتتتممم
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اٌلؿـداتمواظقثوئؼمواظلفالتمسـدموجقدماٌكوظػيمعتعمتؼتدؼؿمتؼرؼترمممم

مبذظؽمظؾرئقسماألسؾكمظممعقعودمشوؼؿفمأدؾقسومعـمتورؼخماظضؾط.

م(181)  املاد٠ 

ؼؼصدمبوألوراهمواٌلؿـداتمواظقثوئؼمواظلفالتماٌشورمإظقفومبوٌتودةمم

طموخوحتيماظؼقتقداتماٌؿعؾؼتيمممماظلوبؼيمتؾؽماظتيتمتؿطؾؾفتومرؾقعتيماظـشتومممم

م-بوظعؿؾقوتماىؿرطقيموأػؿفو:

مم.اظلفالتماظيتمتلؿؾزعفومرؾقعيماظـشوط -مأ

اٌرادتتتالتمواحملتتترراتماٌؿعؾؼتتتيمبوظصتتتػؼوتمذاتماظصتتتؾيمممم -مب

مبوظعؿؾقوتماىؿرطقي.

م(182 )  املاد٠

$معتتـمػتتذهماظالئقتتيمم179،م178سؾتتكمصمقتتعماٌكتتورؾنيمبوٌتتودتنيم%م

ؾقفتومٌتدةمطمتسمدتـقاتمتؾتدأمعتـممممممماالحؿػوزمبوظلفالتماٌـصتقصمسم

تتتورؼخماظؿلذتتترلمسؾقفتتومبوغؿفوئفتتتومعتتـمعتتتقزػلماىؿتتورامأعتتتوماظقثتتتوئؼممممم

واٌرادالتمواحملرراتمصؿؾدأمعدةماالحؿػوزمبفومعـمتتورؼخمإردتوشلومأوممم

متلؾقؿفوموذظؽمطؾفموصؼومٌومػقمعؼررمبؼوغقنماظؿفورة.

ماظؿشرؼعوتماحملؾقيمظم مػذهمبعضماظـصقصماظيتمرمىمأنمتؿضؿـفو

م.اظؾؾدماظذيمؼرؼدمأنمؼطؾؼمآظقوتماٌراجعيماحملودؾقيماظالحؼي

م

م
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 قساز خةٛع غسن١ َع١ٓٝ يًُسادع١ ايالسك١: إختاذنٝف ٜتِ  

 ايبضا٥ع اييت ٜتِ اإلفساج عٓٗا َٔ خالٍ ارتط األخضس َٔ ادتُازى: (1

حقتتتٌمهؿتتتوجماإلدارةماىؿرطقتتتيمإظتتتلماظؿلطتتتدمعتتتـماظؿتتتزاممػتتتمالءممم

فؿموئعضىؿوراماظـؼيموتؼقممبوإلصراجمسـمباٌؿعوعؾنيماظذؼـممتـقفؿما

رمتتىمإخضتتوسفؿماٌلتتؿقردةمدونمصقتتصمأومععوؼـتتي،وعـموضتتًمآلخر،م

ظؾؿراجعيماظالحؼيمظؾؿلطدمعـمحلـمادؿكداعفؿمظؾؿلفقالتماٌؿـقحتيمم

مشلؿ.

ٝل أحهاّ املاد٠ ايص كات اييت مت تكُٝٝٗا بكبٍٛ قُٝتٗا ايتعاقد١ٜ ٚتطب (2

 :األٚيٞ ٚايجا١َٓ

دارةماىؿرطقيماظؿلطدمعتـمأنمطتؾمعتوممتمتؼدميتفمممممحقٌمرمىمسؾلماإل

عـمبقوغوتموععؾقعوتموعلؿـداتمسـماظؼقؿيمطونمحتقققًوموأنماظصتػؼيممم

ملمتؿضتتؿـمأيماتػوضتتوتمجوغؾقتتيمتؿعتتورضمواألحؽتتوممواظشتتروطماظتتيتمممممم

متؿطؾؾفوماظطرؼؼيماألوظلمعـمررهماظؿؼققؿ.

ٚجٛد  َتابع١ ايتخٛالت ايتجاز١ٜ جملُٛعات املطتٛزدٜٔ يًتأند َٔ عدّ (3

 أضباب غري شسع١ٝ ٚزا٥ٗا:

وؼلتلمػذاماظؼرارمسـمغظوممآظلمجقدمؼعؿؿتدمسؾتلمضقاستدمبقوغتوتمضقؼتيمممممم

وبـوءمسؾلمتعؾقؿوتموعؿوبعوتمتؿؿمسؾلمعلؿقيماإلدارةماظعؾقتومظؾفؿتوراممم

وتلخذمظممؼيماظلتتورؼي،االضؿصتتودوتماظؿفورؼتتيموووػتتوتؿقاصتتؼمعتتعماالم

مي.االسؿؾورمغؿوئٍمسؿؾماىفوتماظرضوبقيماٌكؿؾػ
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إذامخرجًمتؼورؼرمعـمجفيمعتومتقضتامأنمعلتؿقردوماألخشتوبمممممم..فُجاًل

بؿصتدؼرمغقسقتوتممممضدمطـػقامعـموارداتفؿمعـمترطقومععمأنماظلقؼدمتؼتقمم

ػـومضدمتؿكذمإدارةماىؿورامضرارًامبنجراءمعراجعتيممأخشوبمأطـرمجقدة،

الحؼتتيمسؾتتلمعلتتؿقرديماألخشتتوبمختتاللمصتتذلةمععـقتتيمظؾقضتتق مسؾتتلمممممم

ؾًمظممػتذاماظؿقتقلمواظؿلطتدمعتـمذترسقؿفوموستتدممممممماألدتؾوبماظتيتمتلتؾممم

موجقدمأيمخموظػوتمورائفو.

 :تتبع بعض ايظٛاٖس ايتجاز١ٜ (4

رؼؼتتيمشتترلمرؾقعقتتيمظممبعتتضمممغؿشتتورمبعتتضماظلتتؾعمظمماألدتتقاهمبطممإإنم

ؼؿطؾىمضقومماىؿورامبؿؽـقػمسؿؾقتوتماٌراجعتيماحملودتؾقيمممماألوضوت،

شلتؿمسالضتيمممماظالحؼيمظؿؿؾعمأغشطيمبعتضماٌلتؿقردؼـماظتذؼـمضتدمؼؽتقنممممم

بودتتؿرلادمػتتذهماظؾضتتوئعمواظؿلطتتدمعتتـمدتتالعيمإجتتراءاتمإدخوشلتتومإظتتلممم

ضدمؿؾقػتتقنماظالدتؾؽلمعتتـمإغؿتوجماظصتتني،ممصؿتـاًلماغؿشتتورمأجفتزةماظممد،اظؾال

ؼؿطؾىمتؽـقتػماٌراجعتيماظالحؼتيمسؾتلمطوصتيمعتومؼتردمعتـمبضتوئعمعتـممممممممممم

اظصتتنيمظؾؿلطتتدمعتتـمخؾقػتتومعتتـمػتتذهماألجفتتزةماظتتيتممتـتتؾماظظتتوػرةمممم

مفو.اٌطؾقبمتؿؾع

م

م

م

م
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اتس ٚايطذالت ٚاذتطابات اييت ختةع يًُسادع١ احملاضةب١ٝ  فايد

   :ايالسك١

إنمطوصيمدفالتماٌلؿقردموحلتوبوتفمودصتوترهموطتؾمعؽقغتوتماظـظتومممممممم

احملودتتيبمظؾؽقتتونماظؿفتتوريماظتتذيمتتتؿؿمسؿؾقتتيماالدتتؿرلادمعتتـمخالظتتفمم

ختضعمظؾؿراجعيمواظؾقٌمواظؿقؼؼمأثـتوءمسؿؾقتيماٌراجعتيماحملودتؾقيممممم

مؼي،موغقردمصقؿومؼؾلمأػؿمتؾؽمايلوبوتمواظدصوترمواظلفالت:اظالح

 دفرت اي١َٝٛٝ ايعا١َ: -1

وؼعؿدلماظلفؾماألػؿمألغفمميـؾمبقونمتتورسملمظؽوصتيمضقتقداتماظشترطي،ممممم

مم.وصقفمضققدممتـؾمصمقعماظعؿؾقوتمدقاءماظداخؾقيمأوماًورجقي

مدفاتس األضتاذ ايعاّ املختً ١: -2

ؿصتـقػموتؾقؼتىموترحقتؾماظعؿؾقتوتمعتـممممممػذهماظدصوترمسودةمتلؿكدممظ

عـفتتومظمماظققعقتتيماظعوعتتيمإشممايلتتوبوتماٌؿكصصتتيمحلتتىمغتتقعمطتتؾمم

ؼؾمواًزؼـيمشلومدصتذلمآخترمممصوظؾـؽمظفمدصذلمعلؿاألدؿوذماظعومماًوصمبف،

وتعؿدلمعراجعتتيمػتتذهماظتتدصوترموإرمتتودمسالضتتيمبقـفتتومعتتـمأػتتؿمممممموػؽتتذا،

ماألسؿولماظيتمؼؼقممبفومصرؼؼماٌراجعيماظالحؼي.

م:ٚارتطا٥سقٛا٥ِ ايتهايٝف ٚايدخٌ ٚاألزبا   – 3

وػتتذهماظؼتتقائؿمأؼضتتًومشلتتومأػؿقتتيمطتتؾرلةمحقتتٌمتؿضتتؿـمبقوغتتوتموأرضتتوممم

دتقاءمعتـمحقتٌمممموعدخالتمتؿلثرمبطرؼؼممبؾوذترمبوظؾضتوئعماٌلتؿقردةمممم
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أومعتـمحقتٌمممتؽؾػيمايصقلمسؾقفو،أومعـمحقٌمضـقاتماظؿصتر مصقفتو،مم

تمواٌعؾقعتوتماظتيتممتؽتـمممموشرلمذظؽمعتـماظؾقوغتوممأرحدتفومبوٌكوزن،

مم.صرؼؼماٌراجعيمعـماظؼقوممبعؿؾقيمتؿؾعمحقققيمودضقؼي

 املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ: – 4

وميؽـمعـمخاللمتؿؾعموعراجعتيماألرحتدةماٌقضتقيمبفتومععرصتيمدضتيممممممم

وحقيماألرضومماٌرتؾطيمبوظؾضوئعماٌلؿقردةمدقاءمسـتدمبقعفتوموهؼقتؼمممم

ـفومظممأرضوممهًماظؿشغقؾمأربوحمأومسـدمادؿكداعفومظمماإلغؿوجموتضؿ

مم.أومشرلمذظؽمعـمبـقدماٌقزاغقي

 -ْكط١ ٖا١َ:

أنممغطؾوستتًوإإنماظلتتردماظلتتوبؼمظؾتتدصوترمواظلتتفالتموايلتتوبوتمؼعطتتلمم

سؿؾقيماٌراجعيماحملودؾقيماظالحؼيمػلمسؿؾقيمبلتقطيموممؽـتيموضوبؾتيمممم

وظؽـمالبتدمأنمغضتعمظمماالسؿؾتتورمممظؾؿـػقتذمدونمأيمعشتوطؾمأومععقضتوت،ممم

اظؽؾرلمجدًامظمماظؽقوغوتماظؼوغقغقيماظيتمتؼقممبعؿؾقيماالدتؿرلاد،ممماظؿـقع

واظؾعضماآلختترمذترطوتمحتتغرلةمضتدممتلتتؽمممقردؼـمأصتراد،مصتؾعضماٌلتتؿم

بدصوترموحلوبوتموضدمؼؽقنمظدؼفومدصذلمذتوعؾمظؽتؾمعتومؼتؿؿمعتـمسؿؾتف،ممممممم

وأضصلمضدرمعـماظؿؽـقظقجقومتلتؿكدعفمػتقمجفتوزمحودتىمآظتلمعتدونممممممم

بقـؿوماظتؾعضماظـوظتٌمممؿـدمأومجتدولمبلتقط،مماألرضتوممسؾتلمعلتمممسؾقفمبعضم

ـم طـرلةماظلتتتفالت،مشتتتوط،ػتتتقمعمدلتتتوتماضؿصتتتودؼيمطتتتؾرلةمعؿعتتتددةماظ

تلؿكدممغظؿمآظقيمعؿؽوعؾيموعؿشوبؽيموععؼدةموعؿـقسيمتؿشتوبؽمحؾؼوتفتوممم
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وتؿقاحؾمحلتوبوتفو،مبتؾمميؽتـماظؼتقلمأغتفمعتـماٌلتؿققؾمأنمتؿعتر ممممممممم

راءةماٌقزاغقتيممسؾلمأيمبقونمؼؿعؾؼمبوظصػؼوتماٌلؿقردةمعتـمختاللمضتممم

مأومايلوبماًؿوعلمعـاًل..

رمىمسؾتتتلماإلداراتماىؿرطقتتتيمأنمتلتتتعلمظؿؽتتتقؼـمصتتترهمممظتتتذظؽ،مم

عراجعتتيمالحؼتتيمسؾتتلمأسؾتتلمعلتتؿقيموتتتدرؼؾفؿمبصتتقرةمعلتتؿؿرةمسؾتتلمممم

اظؼقوممبلسؿولماٌراجعيمٌكؿؾػماٌلؿقؼوتموطوصيماألذؽولماظؿفورؼتيمم

مؽـمأنمؼؿؿمعـمخالشلوماالدؿرلاد.اظيتممي

 اّ ع١ًُٝ املسادع١ اذتطاب١ٝ ايالسك١َساسٌ إمت

ؾقتتيماٌراجعتتيماحملودتتؾقيمممػـتتوامثتتالثمخطتتقاتمأدودتتقيمظؿـػقتتذمسؿمممم

تلتلمظمماظذلتقتتىمبعتتدمأنمؼصتتدرمضتترارمخضتتقعمتؾتتؽماظشتترطيمماظالحؼتتي،

مػذهماًطقاتمػل:ؾقيماٌراجعيماحملودؾقيماظالحؼي،ظعؿ

 :اإلعداد يًصٜاز٠ َسح١ً أٚاًل: 

دتتق مؼؿتتقظلمتـػقتتذمسؿؾقتتيممميمتؾتتدأمبؿشتتؽقؾمصرؼتتؼماظعؿتتؾماظتتذممم -1

حقتٌممسـوحرماظعؿؾ،موؼعؿؿدمنوحماظعؿؾمسؾلمحلـماخؿقوراٌراجعي،

ورمتىمتشتؽقؾمصرؼتؼماظعؿتؾممممماألغشطيموبوظؿوظلمتؿـتقعماًدلات،متؿـقعم

ظتذيمدتؿؿؿمعراجعؿتفمممممبومؼؿـودىمواًدلاتماٌطؾقبيمحلىماظـشتوطمام

أسطتتوءمأػؿقتتيمطتتؾرلةمظعؿؾقتتيماظؿتتدرؼىممممممعتتـموالبدظممػتتذهماظشتترطي،م

ؾعوعؾنيمظممإداراتماٌراجعتيماحملودتؾقيماظالحؼتيمظؾؿلطتدمعتـمتتقاصرمممممممظ
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ممبعؿؾتتفؿمسؾتتلماظقجتتفممواٌعتتور مواًتتدلاتماظتتيتممتؽتتـفؿمعتتـماظؼقتتممم

 األطؿؾ.

ؾقتتيمؼؼتتقممصرؼتتؼماظعؿتتؾمبؿقدؼتتدماشلتتد ماظرئقلتتلمعتتـماظؼقتتوممبعؿ -2

ػؾمػتتقماظؿلطتتدمعتتـمحتتقيماظؼتتقؿماظتتيتماٌراجعتتيماحملودتتؾقيماظالحؼتتي،

أممػقماظؿلطدمعتـمماظؾضوئعماظيتمؼؼقممبودؿرلادػو،ـمؼؼدعفوماٌلؿقردمس

أممأنماظغترضمعتـماٌراجعتيمػتقمطشتػمخموظػتوتممممممم،عـشلمػتذهماظؾضتوئعمم

وشرلمذظتتؽ،مشتترلمعـؾؿتتيمبتتوظػقاترلمواٌلتتؿـدات،متؿعؾتتؼمبقجتتقدمأحتتـو مم

صالبدمعـمأنمؼؽقنماشلد مواضتقًوموحمتددًامضؾتؾماظؾتدءمظممأيمسؿتؾمممممم

 عـمأسؿولماٌراجعيماحملودؾقيماظالحؼي.

ؼقممصرؼؼماظعؿؾمبقضعمخطيمأومتصقرمعؾتدئلمظعؿؾقتيماٌراجعتيممممؼ -3

تماٌؼذلحتتيمعتتـمصؿؿضتتؿـماًطتتيمصمقتتعماًطتتقاسمزعين،سؾتتلمأدتتو

واظزعـمأوماظؿقضقتتًماظتتذيمتتتؿؿمصقتتفمطتتؾمخطتتقة،مأسضتتوءمصرؼتتؼماظعؿتتؾ،

وؼلعلمصرؼؼماظعؿؾمإظلمتـػقتذمػتذهماًطتيمبؽتؾمدضتيموحمووظتيمستدممممممممم

 إرمودمادمراصوتمسـمتقضقؿوتماظؿـػقذ.

ستتـماظـشتتوطماظتتذيمدتتق متتتؿؿمستتدادمعؾتتػماٌعؾقعتتوتماظشتتوعؾمإ -4

ووفقزمبعتتتضماٌعؾقعتتتوتماظتتتيتمضتتتدممتـتتتؾمأرضتتتوممععقورؼتتتيمعراجعؿتتتف،

وتضتؿنيماٌؾتػمععؾقعتوتمطوعؾتيمممممذلذودمبفومسـدماظؼقتوممبوٌراجعي،مظالد

ضتعيمظؾؿراجعتيموأغشتطؿفوماٌكؿؾػي،وأعـؾتيمٌعوعالتفتوممممممسـماظشترطيماًوم
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تؽتقنمسؾتلمضتدرمطتؾرلمعتـماألػؿقتيمظمممممممممألنمػذهماٌعؾقعوتاظؿفورؼي،

 تعرؼػمصرؼؼماظعؿؾمبؿػوحقؾمطـرلةمسـمعومرمىمأنمؼؼقعقاممبؿوبعؿف.

ضتعمماالتػوهمسؾلماظدصوترمواظلتفالتموايلتوبوتماظتيتمدتق مختمممم -5

وإسدادمخرؼطيماظؿـلقؼمبنيمأسضوءمصرؼتؼممظؾؿراجعيمواظؼوئؿمبوٌراجعي،

مم.اظعؿؾ

ورماظشتترطيمبرشؾتتيممإستتدادماًطوبتتوتمواٌؽوتؾتتوتماظالزعتتيمإلخطتتممم -6

الحؼتي،وتقضقًماظزؼتوراتمممماىؿورامظمماظؼقوممبعؿؾقيمعراجعيمحمودتؾقيم

وبقتونممصرؼتؼماظعؿتؾماظتذيمدتقؼقممبوظزؼورة،مممموأزلوءمأسضتوءمماظيتمدتؿؿؿ،م

بوظتتدصوترمواظلتتفالتموايلتتوبوتماظتتيتمميؽتتـمأنمختضتتعمظؾؿراجعتتي،ممممم

ورؾىمهدؼدماٌكؿصماظذيمدقؿقشممتلفقؾمعفؿيمصرؼؼماظعؿؾمأثـوءم

 ؾقيماٌراجعيماحملودؾقيماظالحؼي.وممبعؿاظؼق

م:مثاًْٝا: َسح١ً ايكٝاّ بايصٜاز٠مممممممممم

مواٌلؽقظنيمم–م1 ماظعؿؾ مصرؼؼ مبني مظؾزؼورة ماصؿؿوحل ماجؿؿوع سؼد

بوظشرطيماظذؼـممتمتعققـفؿمٌلوسدةمصرؼؼماظعؿؾ،مورمىمسؾلمرئقسم

ورمحودضًومٌؿـؾلماظشرطيمعقضقًومأنمدمغطؾوسًوإصرؼؼماظعؿؾمأنمؼعطلم

صرؼؼماظعؿؾمػقماظؿلطدمعـمدالعيموحقيمععوعالتماظشرطيموأنمصرؼؼم

اظعؿؾمدق مؼعؿؾمجوػدًامسؾلمإثؾوتمذظؽ،مورمىمسؾلمرئقسمصرؼؼم

اظعؿؾمأنمؼقجفمحدؼـفمدائؿًومإظلماظشكصماٌلؽقلمععمتؼدؼؿمغػلفم

م موصرؼؼ مظقزقػيماظعؿؾ مخمؿصر مبشرح مؼؼقم مثؿ مايوضرؼـ، ىؿقع
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ماظالحؼ ماحملودؾقي موطؿماٌراجعي ماظزؼورة، ماشلد معـمػذه معقضقًو ي

دق متلؿغرهمعـماظقضً،موعومػلماإلداراتماظيتمؼرشىماظػرؼؼمظمم

ماظضقءم موعؾؼقًو مواظلفالتماظيتمؼلعؾمظمماإلرالعمسؾقفو، اظؿعوعؾمععفو

سؾلمأػؿقيماظؿعوونمبنيمعلؽقظلماظشرطيموصرؼؼماظعؿؾمحقٌمأنمنوحم

مبعقد محد مإظل متؿقضػ ماظالحؼي ماٌراجعي موأنممسؿؾقي ماظؿعوون، ذظؽ

وجقدمصرؼؼماظعؿؾمظممعؼرماظشرطيمظقسمععـوهمأنماظشرطيمعشؿؾفمصقفومأوم

مإجراءم ماظعؽسمػق مسؾل مبؾ معو، مظممخطل معؿقرري ماظشرطي مػذه أن

ماظدضيم مثؾقت مبعد مظؾشرطي ماألصضؾ مظؿؼدؼؿ ماىؿورا مبف متؼقم دوري

واٌصداضقيمظمماظؿعوعؾمععماإلدارةماىؿرطقي،مإنمنوحمصرؼؼماظعؿؾم

مسؾلمظم مرئقلقي مؼؿقضػمبصقرة ماظالحؼي ماحملودؾقي ماٌراجعي مسؿؾقي

مظ ماىقدة ماإلدارة مصػلمرئقس ماظؿقضرلي، مظالجؿؿوع ماىؿورا صرؼؼ

ظديممغطؾوسًوإبعضماألحقونمؼعطلمرئقسمصرؼؼماظعؿؾموأسضوءماظػرؼؼم

موحمووظيم مظؿػؿقشماظشرطي مجوءوا مبرجولمذرري مأذؾف اٌلؽقظنيمبلغفؿ

مسؾلماٌكوظػوتم مسدائقًوماظعـقر مسمؾؼمعقضػًو مممو ماظشرطي، اظيتمختػقفو

ماظؾقوغوتممموم مواٌعقضوتموإخػوء ماظعراضقؾ موبوظؿوظلموضع ماظػرؼؼ عـ

ماحملودؾقيم ماٌراجعي مسؿؾقي منوح معمذر مسؾل مدؾؾقي ؼـعؽسمبصقرة

ماظالحؼي.

اظؿعر مسؾلماألغشطيماٌكؿؾػيمظؾشرطيم،مإنماظشرطوتماظيتمتؿعددمم–م2

هؿوجمعـمصرؼؼماظعؿؾمأنمؼؿعر مسؾلماظؽقونمماألغشطيماظيتمتؼقممبفو
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مواظلؾعم مواٌـؿفوت ماظـشوط، مورؾقعي مواٌالا، مظؾشرطي، اظؼوغقغل

مغظرةم مبنظؼوء موؼؼقم مظؾشرطي، ماظرئقلل ماظـشوط ممتـؾ ماظيت واألحـو 

ذوعؾيمسؾلمطؾمعومتؼقممبفماظشرطيمعـمغشوطمظؾؿعر مسؾقفومبصقرةمسوعيم

ػذامؼعؿدلمسؾلمجوغىمطؾرلمعـموتػصقؾقيمضؾؾمبدءمسؿؾقيماٌراجعي،مو

ماظـظومم مسؾل مبوإلرالع مذظؽ مبعد مدقؼقم ماظعؿؾ مصرؼؼ مألن األػؿقي

مإظلم معؾوذرة مواظذػوب ماألغشطي، مصمقع مؼعؽس مواظذي احملوديب

مإظلم مؼمدي مضد ماظشرطي مأغشطي مسؾل ماظؿعر  ماحملوديبمدون اظـظوم

وجقدمبقوغوتمطـرلةمػوعيمالمميؽـمظػرؼؼماظعؿؾمإدراامأيمأػؿقيمشلوم

ماظؿعر مسؾلمى مؼؿطؾىماألعر موال مظؾشرطي، ماظؽؾل ماظـشوط مبطؾقعي فؾف

ػذهماألغشطيمبزؼوراتمعقداغقيمأوماظؿفقلمظممطؾمأرجوءماظشرطي،مصؼدم

موظؽـم ماٌؿعوعؾ، مظدي ماظرضو مسدم ماظيتمتـرل ماألعقر معـ مػذا ؼؽقن

مأثـوءم مسرضمعـمممـؾلماظشرطي مأو مدرد مأو مبليمتؼرؼر ميؽـماالطؿػوء

ماظؿؿفقد مؼؿطؾىماالجؿؿوع موضد ماظزؼورة. مبداؼي مظم ماالصؿؿوحل مأو ي

ماألدودقنيم مبعضماظعؿالء مسؾل مبوظؿعر  ماظعؿؾ مصرؼؼ مؼؼقم مأن األعر

مظؾشرطيموطذظؽماٌقردؼـماظرئقلقني.

واظـظومماظداخؾلمػقم،اظـظومماظداخؾلمظؾعؿؾمظمماظشرطيمععرصيم–م3

مأجؾم معـ متلؿكدم مواظيت مداخؾقًو ماٌذلابطي ماإلجراءات جمؿقسي

ماظؿعر مسؾلماألغشطيمهؼقؼم موسؾلمشرار ماألغشطي، األػدا موتـػقذ

اٌؿعددةمظؾشرطي،مرمىمسؾلمصرؼؼماظعؿؾمأنمؼلخذمصؽرةمذوعؾيمسـم
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اظـظومماظداخؾلمظؾعؿؾمظمماظشرطي،مأيمأنمؼؿعر ماشلقؽؾماظؿـظقؿلم

م مإدارة مظم ماٌؿؾعي ماألغظؿي موسؾل مظؾشرطي ماظقزقػل مذؽقنواشلقؽؾ

ماإلجراءاتماظعؿؾموايلوبوتمواٌكزونموش مػلمدؾلؾي معو رلمذظؽ،

موشرلمذظؽمعـم م؟ ماظيتمتؿؾعفو ماآلظقي مػلماألغظؿي معو مواألعـقي، اٌوظقي

متػوحقؾم ماإلجراءاتمظممطؾ مدؾلؾي مظممتؿؾع ماظيتمتػقد اٌعؾقعوت

اظعؿؾمبوظشرطي،موضدمؼؽقنمعـماظضروريمأنمؼؿعر مصرؼؼماظعؿؾمسؾلم

مؼعؿ ماظـظوم مصفذا مظؾشرطي، ماظداخؾقي ماظرضوبي ماظيتمميؽـمغظوم دلماألداة

معـم متؼدميف مؼؿؿ معو مطؾ موحده مدضي مدرجي ماظؿعر مسؾل مخالشلو عـ

مبقوغوتموععؾقعوتمظؾػرؼؼمضؾؾموأثـوءموبعدماظزؼورة.

تـػقذمخطيماظعؿؾ:مؼؾدأمصرؼؼماظعؿؾمبؿـػقتذمخطتيماظعؿتؾماظلتوبؼمممممم–م4

وضتتعفومظؿـػقتتذمسؿؾقتتيماٌراجعتتي،مصقؼتتقممسضتتقمبوظؿقجتتفمإظتتلماٌكتتوزنممم

دصتتوترماٌكتتوزنموأرحتتدةماظؾضتتوئعماٌكؿؾػتتيموحرطتتيمممواإلرتتالعمسؾتتلم

اظدخقلمواًروجمظؽتؾمحتـػموتتقارؼخماظصتر مواالدتؿالم،موعطوبؼتيممممممم

ذظؽمععمحرطيماإلصراجمسـماظؾضوئعمعـماىؿورامعتعمإسطتوءماػؿؿوعتومممم

طؾرلًامظؾؽؿقوتمواألحتـو ماظتيتممتمادتؿرلادػوموحرطوتفتومدتقاءمطوغتًممممممم

مي،مبقـؿتتومؼؿؿؾتتعمآختترونأحتتـو مجتتوػزةمأومعؽقغتتوتمتتتدخؾمظمماظصتتـوس

حرطيماظـؼدؼيمدقاءمظممحلوبماظـؼدؼيمأومحلوبماظؾـتؽمٌعرصتيمعتوممتمممم

عتتـمعتتدصقسوتمعؼوبتتؾماظؾضتتوئعماٌلتتؿقردةمورتترهماظلتتدادموتقضقؿوتفتتومم

وشرلمذظؽمعـماإلجراءاتماٌوظقيماظيتممتؽـمصرؼؼماظعؿؾمعـماظؿعتر مم
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اىؿرطقتيممسؾلمحقيمودالعيماظؼقؿماظيتممتماإلضرارمسـفومظمماإلضراراتم

اٌؼدعتتيمستتـماظؾضتتوئعماظتتيتمضوعتتًماظشتترطيمبودتتؿرلادػومرتتقالمصتتذلةمممم

ماٌراجعيماحملودؾقيماظالحؼيماظيتمؼغطقفومصرؼؼماظعؿؾ.

وتؿعددماٌفوممواألغشطيمواجملوالتماظيتمؼغطقفومصرؼؼماظعؿؾمحلىم

حفؿماظشرطيموحلىمتعددماألغشطيماظيتمتؼقممبفو،مصؽؾؿومطونماظـشوطم

فؾًمعفؿيمصرؼؼماظعؿؾ،موطؾؿومطوغًماظشرطيمتؼقممحغرلًامأومحمددًامد

بلسؿولمعؿعددةموأغشطيمطـرلةموتؿعوعؾمظممعـؿفوتمطـرلة،مطؾؿومطوغًم

عفؿيمصرؼؼماظعؿؾمحعؾيموهؿوجمإظلماظؽـرلمعـماظقضًمواىفدمظؾؿلطدم

عـماظؿزامماظشرطيمطلحدماظعؿالءماظذؼـمتلعلماىؿورامإظلماظؿلطدمعـم

مم.نيماىؿرطقياظؿزاعفؿمبوظؼقاسدمواظؼقاغ

ماىؾليماًؿوعقي:م–م5

ظممطـرلمعـماألحقونمؼؼقممصرؼؼماظعؿؾممبؿورديمخورؽيمتؿعورضمععم

ماظصققامظؾؿ ماظالحؼي،اٌػفقم ماحملودؾقي ماىؿقعمراجعي حقٌمؼغودر

ماظشرطيمدونماإلصصوحمسـمأيمغؿوئٍمحمؿؿؾيمظؾزؼ مأحدمعؼر ورةموطلغفو

مايربقي، ماظعؿاألدرار مصرؼؼ مؼلخذ مأنمإؾمظممظذظؽمرمىمأن سؿؾوره

منوحم مسقاعؾ مأػؿ مأحد مؼعؿدل مبوظشرطي ماظعؿؾ مسؾل ماظؼوئؿني تعوون

وظذظؽمرمىمسؾقفؿمسؼدماجؿؿوعمؾقيماٌراجعيماحملودؾقيماظالحؼي،سؿ

ظممغفوؼيماظزؼورةمظؿعرؼػمممـؾلماظشرطيمبؽؾمعومضوممبفمصرؼؼماظعؿؾمعـم

مسؾقفمعـمععؾقعوت،إجر مبوظاءاتموعومحصؾقا مطوعاًل ـؿقفيموؼؼدممتصقرًا
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مأدؾوبمظؾؼؾؼمأوماٌؾ مصرؼؼماظؾقٌ،وػؾمػـوا ماظيتموحؾمإظقفو دئقي

مأيممموردوتمؼؾديماظشؽ، متدلؼر مظؾؿلؽقظنيمظشرحمأو وؼعطلماظػرحي

صرؼؼماظعؿؾمختقصًومعـفومصؼدمميؽـمأنمسمرجماظػرؼؼمبـؿوئٍمخورؽيمؼؿؿم

ممتمإخطورم معو متؼؾؾماظشؽمإذا مظمموضًمضصرلموبنثؾوتوتمال تصقققفو

ماالجؿؿوعمممـؾلماظشر مرئقسمصرؼؼماظعؿؾمظممغفوؼي مؼؼقم مثؿ مبفو، طي

مظذظؽم مدققدث، موتقضقؿوتمعو ماظزؼورة ماظذيمدققدثمبعد بنؼضوحمعو

مصرؼؼم ماالجؿؿوعماًؿوعلمضؾؾمعغودرة مػذا مسـمأػؿقي مغـقه معو دائؿًو

ماظعؿؾمٌؼرماظشرطي.

 ثايجا: َسح١ً َا بعد ايصٜاز٠ ٚنتاب١ تكسٜس املساجع١:      

ماظشرطي،عغودمصقرم–م1 مٌؼر ماظعؿؾ مصرؼؼ ماظػرؼؼمرة مرئقس ؼؼقم

بوالدؿؿوعمظؽؾمسضقمعـمأسضوءماظػرؼؼمسـمغؿوئٍمعومضوممبفمعـمسؿؾم

أثـوءماظزؼورةموضدمؼؽقنمعـماألصضؾمإجراءمبعضماٌـوضشوتمععمطؾمأوم

مبعضمأسضوءماظػرؼؼ،موترجعمأػؿقيمػذهمايقاراتماألوظقيمإظل:م

 لمدظقؾمٌؿورديمخورؽي،مضدمؼظـمأحدمأسضوءماظػرؼؼمأغفمسـرمسؾ

مرئقسماظػرؼؼموظممحضقرم معع ماٌـوضشي وميؽـمعـمخاللمػذه

وتممبومسمدممووػاىؿقعمأنمتؿقحدماٌػوػقؿموؼؿؿمتصققاماال

 اظعؿؾمطؽؾ.

 ،ماظشػوصقي معؾدأ ممبـوبيمتطؾقؼ متؽقن مايقارات مػذه مأن حقٌ

مصقرم مإظقفو موحؾقا ماظيت ماظـؿوئٍ مسـ مظؾفؿقع مععؾـ معقضػ إثؾوت
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وبوظؿوظلمالمتؽقنمػـوامصرحيمأليمعـفؿمأنمؼغرلمعـمؿؾ،اغؿفوءماظع

مأوم ماٌؿوردوت معـ مغقع مأي مغؿقفي متؼرؼره معـ مؼعدل مأو رأؼف

 .اظضغقط

مغؿوئٍماظؾقٌمظممعؾػماٌعؾقعوتماظلوبؼمإغشوؤهمم–م2 إدراجمطوصي

متمايصقلممضؾؾمبدءماظزؼورة،موتدوؼـمطؾماٌعؾقعوتمواظؾقوغوتماظيت

ماظزؼورة، مأثـوء ماصسؾقفو ماٌؾػوتمؾعض مػذه متعؿدل ماىؿرطقي إلدارات

مبـوبيمضقاسدمبقوغوتمحقيمسـماظعؿالءمميؽـماظرجقعمإظقفومسـدمايوجيم

م.مؼراراتمسؾلمعلؿقيماإلدارةماظعؾقوالختوذمبعضماظ

ماظؿؼتتتتترؼر:م–م3

رمبومتؽقنمػذهماًطقةمػلمأػؿمخطقاتمسؿؾقيماٌراجعيماظالحؼي،م

ماظ مإظل مالمسمرج مسداػو معو مطؾ مأومـحقٌمأن مٌراجعي مسمضع موال قر

متؼرؼرمسؿؾقيماٌراجعيماحملودؾقيماظالحؼيمصفقماألدوسمظممعؿوبعي، أعو

أمموجدتمدقاءمطوغًماظـؿقفيمإرموبقيمـمضرارات،طؾمعومؼؿؿماختوذهمع

ذػيمىرمييمأومأصعولمأومطوغًماظـؿقفيمطوبعضماٌكوظػوتمواألخطوء،

صرؼؼماظعؿؾمظذظؽمصننمسؾلماىؿورامأنمتؼقممبؿدرؼىمشرلمعشروسي،

موع معؽـػًو ماظؿؼرؼر،تدرؼؾًو مهرؼر مطقػقي مسؾل مصرؼؼمؿكصصًو مؼعطل وأن

مماظؿؼرؼر.اظعؿؾماػؿؿوعومطؾرلًامبؽؿوبيم

م
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 َاذا ٜتةُٔ ايتكسٜس ؟  

 أٚاًل: ادتص٤ ايٛص ٞ ٚاملعًَٛاتٞ:

دمماىوغتتتىمؼلتتتؿكدممػتتتذاماىتتتزءمظممتتتتدوؼـماظؾقوغتتتوتماظتتتيتمختتتتم

عؾؼمبودؿماظشرطي،موسـقاغفو،مصقؿضؿـمطؾمعومؼؿاإلحصوئلمواٌعؾقعوتل،

واٌالا،موغقعماظـشتتوط،قانماظتتذيممتتتًمبتتفمسؿؾقتتيماٌراجعتتي،ممممواظعـتت

وتتورؼخمتلدتتقسمموغقسقوتماألغشتطيماظتتيتمتؼتقممبفو،ممواٌلتؽقلمبوظشترطي،مم

ماظشرطيموغؾذةمسـمتعوعالتفوماظلوبؼيمععماىؿورامم

 ثاًْٝا: ادتص٤ ايتُٗٝدٟ يًُساجع١ احملاضب١ٝ ايالحك١:

وءموأزلشلتتد معـفتتوموصؼتتًومظؾؿؽؾقتتػماظصتتودر،زؼتتورةمواوؼؿضتتؿـمتتتورؼخماظ

ـتؾماظشترطيممماٌلتؽقلماظتذيمعمممصرؼؼماظعؿتؾماٌشتورامظمماظعؿؾ،وأدتؿممم

وظشترطي،مموغؾذةمسـمغظومماإلجتراءاتماظتداخؾلمبممأثـوءمسؿؾقيماٌراجعي،

واظتتتدصوترمواظلتتتفالتموايلتتتوبوتماظتتتيتممتموغظتتتومماظرضوبتتتيماظداخؾقي،

ممم.اإلرالعمسؾقفومأثـوءماظزؼورة

 يجًا: ْتا٥ج ايبخح:ثا

ػذهماظػؼرةمعـماظؿؼرؼرممتـؾموحػمٌوممتماظؿعر مسؾقفمعتـممموردتوتممم

وسؾتلمدتؾقؾماٌـتولمتؿضتؿـممممملؿقؼماظؿدوؼـمظمماظؿؼرؼر،وعالحظوتمت

ػتتتذهماظػؼتتترةمتؼقتتتقؿمصرؼتتتؼماظعؿتتتؾمٌلتتتؿقيماظؿعتتتوونماظتتتذيمأبتتتداهممم

سؾلمظشرطيموطذظؽمعالحظوتمصرؼتؼماظعؿتؾ،إنموجتدت،ممماٌلؽقظقنمبو
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خضتتعًمظؾؿراجعتتيماحملودتتؾقيممظلتتفالتموايلتتوبوتماظتتيتمماظتتدصوترموا

واغطؾوعمصرؼؼماظعؿؾمسـمعديماغؿظتوممايلتوبوتمواظلتفالتممممماظالحؼي

أيممعـماظـوحقيماحملودؾقي،موػؾممتؽـمصرؼؼماظعؿؾمعـماظؽشػمسؾل

وحلتتتؾيمازدواجمظمماظتتتدصوترمواظلتتتفالت،واٌكوظػوتماظتتتيتممتمطشػفو،

ٌماظردتتقممواظضتتم وغؿقفتتيمعـوضشتتيممكوظػوت،رائىماٌلتتؿقؼيمستتـمػتتذهما

اٌلتتتؽقظنيمبوظشتتترطيمحتتتقلمػتتتذهماٌكوظػتتتوتموعتتتديمادتتتؿعدادػؿمممم

مظؿصققاماظقضعموضؾقلمضرارماىؿورا.

 زابعًا: ايتٛصٝات:

تؿضؿـمػذهماظػؼرةمعومتتراهماظؾفـتيمعتـمضتراراتمرمتىمإحتدارػومصتقرمممممممم

اسؿؿودماظؿؼرؼرمعـمختاللماإلدارةماظعؾقتومظؾفؿتورامأوماإلدارةماٌكؿصتيممممم

وغعقدماظؿذطرلمبضترورةمأنمتؽتقنممماظؿقحقوتمبعدماسؿؿودػو،مـػقذمػذهبؿ

حتتقوشيمػتتذهماظػؼتترةمظممعـؿفتتلماظقضتتقحمواظدضتتيمحقتتٌمؼـتتؿٍمسـفتتوممممممم

ضتتراراتمتصتتدرمعتتـماىؿتتوراموبوظؿتتوظلمصفتتذهماظؿقحتتقوتمتعؿتتدلماٌتتودةمم

اًوممشلذهماظؼتراراتموعتـمثتؿموجتىمهتريمطتؾماظدضتيمظممحتقوشؿفوممممممممم

موطؿوبؿفو.

ماعتُاد ايتكسٜس:

ؼماظعؿؾمبرصعماظؿؼرؼرمإظلماىفتيماٌكؿصتيمأوماإلدارةماظعؾقتوممممؼؼقممصرؼم

عتعمإحوظؿتفمإظتلممممٌـؿفتلمإظقفتومػتذاماظؿؼرؼر،مممظؾفؿورامالسؿؿودماظـؿقفتيمام

اإلداراتماٌؿكصصيمالختوذماإلجراءاتماٌـودؾيمظؾؿعوعتؾمعتعمايوظتيمممم
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ظتلمإدارةماٌراجعتيمممإطؾمظممحدودماخؿصوحف،صؼدمؼؿؿمإحوظتيماظؿؼرؼترممم

إظقتتفممغظرًامٌتتومأغؿفتتلواإلضتتوصيمإظتتلمضقاستتدماظؾقوغتتوت،مػتتظاظالحؼتتيمظؾق

اظؼوغقغقتتيممشتتؽقنأومضتتدمؼتتؿؿمإحوظؿتتفمإظتتلماظماظؿؼرؼتترمعتتـمغؿتتوئٍمإرموبقتتي،م

وممبتتنجراءاتموتقظلماظؼقتتاٌكوظػتتوتمعتتـماظـوحقتتيماظؼوغقغقتتي،ممظؿؽققتتػم

وظممػتذهمايتوالتمؼتؿؿمإحوظتيماظؿؼرؼترمإظتلمإدارةممممممماإلحوظيمأوماظؿصتوحل،م

تؾتؽماٌكوظػتوتماظتيتممتماطؿشتوصفوممممممحلوبوتفومررمظؽلمتلخذمظمماٌكو

واظيتمضدمؼذلتتىمسؾقفتومتعتدؼاًلمظممععتوؼرلماًطترماظتيتمؼؿضتؿـفومغظتومممممممممم

مدارةماٌكوررماٌطؾؼمظمماىؿورا.إ

 

 اإلفساز املطبل 

،مػقمأحدماظـظؿماىؿرطقيمايدؼـيمواظيتمملمتؽتـمععروصتيمعتـمضؾتؾممممممم

ستتـماظؾضتتوئعممموؼفتتد مإظتتلمختػتتقضماظتتزعـماٌلتتؿغرهمظمماإلصتتراجممممم

صفقمغظوممصمرطلمؼؿؿممبقجؾفمإمتتوممم،اٌلؿقردةمإظلمأضؾمزعـمممؽـ

اإلجراءاتماىؿرطقيمسؾلماظردوئؾماظقاردةمعـماًتورجمضؾتؾموحتقشلومممم

وضؾؾمتؼدؼؿمعـوصلؿقمودقؾيماظـؼؾمحقٌمؼؿؿمدتدادماظضترائىمواظردتقممممم

وادؿالممإذنماإلصراجموميؽتـموضتعمضتقابطموذتروطمظؿطؾقؼتفمظضتؿونممممممم

 -:لماظـققماظؿوظلاىدؼيمسؾ

 م.أنمؼؽقنمضدممتماظشقـماظػعؾلمظؾردوظيموشودرتمعقـوءماظشقـ
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 ماإلجراءاتم مضؾؾماإلصراجمإلمتوم معلؿـداتماظصػؼي متؼدؼؿ أنمؼؿؿ

مم.اىؿرطقيمسؾقفو

 ستدمماإلصراجمسـماظؾضوئعمبعدموحقشلومإالمبعتتتدمادؿقػوءماٌقاصؼوتم

م.ػذهماىفوتم$اظرضوبقيمواألعـتتتقيم%مظممحوظيموجقبماظعرضمسؾلم

 مبعدم ماٌلؿـدات مسؾل موعطوبؼؿفو ماظقاردة ماظؾضوئع مععوؼـي متؿؿ أن

 .ورودماظؾضوئعم%ظممحوظيماإلصراجمبوٌلورماألضمرم$

ماظقاردةممم مسؾكماظؾضوئع ماإلجراءاتماىؿرطقي مأنمتؿؿ وميؽـمتصقر

 :اظـققماظؿوظلسؾلم ضؾؾموحقشلوم"اإلصراجماٌلؾؼم"



214 

 اإلدسا٤ات ادتُسن١ٝ

 دات قبٌ ٚصٍٛ ايبةا٥ع عًٞ ايٛاز 

 " اإلفساز املطبل " 

  :قبٌ ٚصٍٛ ايبضاع١ :أٚاًل

م:اإلدراج-أم

اًوحتتيمبفتتذهمندراجماظؾقوغتتوتمؼتتقمماٌلتتؿقردمأومعتتـمؼـتتقبمسـتتفمبتتممؼم

م:بنحدىماظطرهماآلتقيماظشقـيمضؾؾموحقلماظؾضوئعمإظلماظؾالد

عقضتعماىؿتورامسؾتلمذتؾؽيماألغذلغتًمعتـمختاللممممممممسـمررؼؼم .1

ممم.مماىؿرطلماآلظلاظؿقاحؾمععماظـظو

اظؿؼدممأليمعـماٌؽوتىماىؿرطقيمظممأيمعدؼـيمسـمررؼؼم .2

عتتتـماظؾؾتتتدماٌلتتتؿقردمحقتتتٌمؼتتتؿؿمإدراجماظؾقوغتتتوتممبعرصتتتيم

م.بفذاماٌؽؿىماىؿرطلاظعوعؾنيم

م:تؼدؼؿماٌلؿـداتم-بم

اىؿرطلمعـماظـظومماآلظلمظؾفؿتورامعتعمحلتوبممممماإلضراررؾوسيمؼؿؿمممم

ؼيموصؼًومظؾؾقوغوتمواٌلؿـداتماظيتمؼتؿؿمماٌلؿقضقؿيماظضرائىمواظردقمم

وؼؼقمماٌلؿقردمبلدادماظردقمم،تؼدميفومدقاءمطوغًماألحؾمأوماظصقرة

واظضرائىماىؿرطقيمععماظؿقضقعمسؾتلمإضترارمبلتدادمأيمردتقممأختريمممممم

ضدمؼؿؿمتقضقعفتومسؾتلماظؾضتوئعمسـتدمورودػتوموإجتراءماظؿقدؼتدماظـفتوئلممممممممم
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رصؼمطتتتتؾمػتتتتذهمتو،ظؾردتتتتقممواظضتتتترائىماٌلتتتتؿقؼيمسؾتتتتلماظؾضتتتتوئع

وبـوءمسؾتلمعتومؼؿقتددمعتـماظـظتومماآلظتلمدتتقاءممممممم،اٌلتؿـداتماٌطؾقبتيمم

وايصتتقلمسؾتتلمفتتوتماظرضوبقتتيماٌطؾتتقبماظعتترضمسؾقفتتومممبؿقدؼتتدماى

عقاصؼؿفتتتومأوماٌلتتتورماظتتتذيممتمهدؼتتتدهمظإلضتتترارمأومشتتترلمذظتتتؽمعتتتـممممم

اٌعتتوعالتماظضتترورؼيماألدودتتقيمظؾشتتقـوتماظتتقاردةموصؼتتًومظإلجتتراءاتممممم

فةساز  إ" وؼتؿؿماظؿلذترلمسؾتلماإلضترارمبعؾتورةمممممم،ماظتقارداتماىؿرطقيمسؾلم

 .َطبل"

ؿمعؾتتػماإلضتترارماىؿرطتتكمعرصؼتتًومبتتفماٌلتتؿـداتماٌطؾقبتتيمممؼؼتتدتمؼتتؿؿ

بشتؾواماإلدتؿؼؾولماؿترامممممإشممعقزتػماىؿتراممواٌقضقيمطؿتومدتؾؼممم

إسطتوءماٌلتؿقردمأوممميماٌؾػموععراجتؿؿمسؿؾقيماإلصراجماٌلؾؼمحقٌم

شتتال ممماإلضترارمبتترضؿمؼتؿؿمتدوؼـتفمسؾتلمممممعتـمؼـتقبمسـتفمعتتومؼػقتدمادتؿالممممم

واظذيمؼؿؿمهقؼؾفمإظتلماظؾفـتيماىؿرطقتيماظتيتمدتؿؼقممبنغفتوءممممممماٌؾػم

ماإلضترارمدؿقػوءمتقضقتعمعؼتدممممإواإلجراءاتماىؿرطقيمسؾلمػذهماظصػؼيم

م.ظلضرارماآلسؾكماإل

ممم:اإلجراءاتماىؿرطقيمسؾلماإلضرارم-جم

متؼقممىـتيماظؿتـؿنيمم،ةظممإرورماإلجراءاتماظعودؼيمظؾؾضوئعماظقاردم .1

وإدتؿقػوءماإلجتراءاتماإلدتؿرلادؼيمواظؿلطتدممممممبراجعيماظؾـدمواظؼقؿتيمم

ماٌطؾقبتيمشلتذهماظشتقـيمممماٌلتؿـداتماالدتؿرلادؼيممعـموجتقدمطوصتيممم

بنسؿؿتودماإلضترارممموصكمحوظيمسدمموجقدمأىمعالحظوتمتؼقمماظؾفـتيمم



216 

معواٌلؿـداتممبومؼػقدماٌقاصؼيمسؾكمطوصيماظؿقضقعمسؾكماظػقاترلموو

واظؿقضقعمأؼضتًومسؾتلممم،وععؾقعتوتموعلتؿـداتممبقوغتوتمممتمتؼدميفمعتـمم

ثؿمتتتؿؿمسؿؾقتتيمعراجعتتيمأختترلةمسؾتتلمحلتتوبماظردتتقمم،إذنماإلصتتراج

م.واظضرائىمواإلجراءاتمواظؼراراتماظؿعرؼػقيمواظؼقؿقي

عوغتتيمؼؼتتقمماٌلتتؿقردمبلتتدادماظردتتقممواظضتترائىمسؾتتلمدتتؾقؾماألمممم .2

عرصؼتوممماإلصتراجممنومعـدوبفمأحؾموحتقرةمأذمألؾؿمحوحىماظشلنموؼؿ

وأيمعتتتـمتؾتتتؽمبتتتفمحتتتقرةمضتتتقئقيمعتتتـماظػتتتقاترلموبقتتتونماظعؾتتتقةممم

اٌلؿـداتماظتيتمدتقؼقممصمتراماإلصتراجممبراجعؿفتومسـتدماإلصتراجمممممممم

م.اظـفوئلمسـماظؾضوئعمبعدموحقشلو

صتراجممأذنماإلضتقئقيمعتـمممحتقرةممؼؼقمماٌؽؿىماىؿرطلمبنردتولممم .3

ٌلؿقردمغلكيمواٌلؿـداتماظيتممتمتلؾقؿماواظػقاترلموبقونماظعؾقةم

اإلغذلغتًمأوممبقادتطيمماٌؽؿىماىؿرطلممبقـوءماظقحقلمظلمعـفومإ

م.ررؼؼيمأخريومأاظػوطسم

واظيتمتؼقممبعدماإلصتراجمم،بندارةمايػظماٌمضًاٌؾػمؼؿؿمحػظمم .4

إذامطوغتًمماىفتوتماظرضوبقتيممماظـفوئلمستـماظؾضتوئعمبتندراجمعقاصؼتيممممم

ظتدائرةممعتـماموطورتوتماظصتر ممماإلصراجحقرةمأذنمعطؾقبيموطذظؽم

 .ثؿمؼؿؿمإردولماٌؾػمإظلمإدارةمايػظماٌرطزؼي،اىؿرطقي

م

م
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ممماإلجسا٤ات ادتُسن١ٝ بعد ٚصٍٛ ايبضا٥ع ظُسى اإلفساج :ثاًْٝا

إظتلماٌؽؿتىماىؿرطتلممبقـتوءماظقحتقلممممممأومعـدوبفماٌلؿقردمؼدممؿؼم

ذنماظؿلتتؾقؿماٌالحتتلموحتتقرةمبقظقصتتيمإومإذنماإلصتتراجموعرصؼوتتتفوععتتفم

مم:اظؾفـيماٌكؿصيمبـظومماإلصراجماٌلؾؼمبتحقٌمتؼقمم،اظشقـ

 ماٌلورم مهدد معو مإذا مصؿا موبدون معؾوذرة مسؾلماإلصراج اٌقاصؼي

 م.األخضرمشلذهماظشقـي

 اظؼقوممبعؿؾقتيماظؽشتػمواٌعوؼـتيماظػعؾقتيمظؾؾضتوئعمودتقىماظعقـتوتمممممممم

عيتمتطؾىماألعرمذظتؽمدتقاءمظؾفؿترامأومظؾففتوتماظرضوبقتيمحقتٌممممممم

ؾقتونممعطوبؼيماظصتـػماظتقاردمسؾتكماظمممومعوؼـيٌبوعلعقرماظؿعرؼػيمؼؼقمم

بقونماظعؾتقةممم–حقرماظػقاترلمم–اٌقضامبوٌلؿـداتم%مإذنماإلصراجم

ظتتقاردةماىؿتترامبتتنجراءماىتتردماظػعؾتتلمظؾؽؿقتتوتماعتتلعقرموؼؼتتقمم$م

ظؽتتؾمحتتـػمعتتـماظؾضتتوئعماظتتقاردةموعطوبؼؿتتفمسؾتتلممموحصتترماظعتتددم

وتماىفتتعـتتدوبموطذظؽمؼؼتتقمم،اظؾقوغتتوتماٌقضتتقيمبوٌلتتؿـداتم

 .ظػقصمأومدقىماظعقـوتاظرضوبقيمبنجراءاتما

 مػذهم مأسؿول مغؿقفي محلى مظؾشقـي ماظقاجؾي ماٌعوعؾي تؿقدد

 :اظؾفـي

   ًأسضتوءماظؾفـتيمطتُؾمظمممممؼؼتقمممم:ف٢ ساي١ املطابك١ صةٓفًا ٚنُةا

جمولمإخؿصوحتفمبوظؿلذترلمسؾتلمإذنماإلصتراجمبتلنمغؿقفتيماٌعوؼـتيمممممممم

 م.إرموبقيموالمعوغعمعـماظصر 
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    قةساز عٓةة٘  بة  ايةٛازد ايفعًةة٢ َٚةا  اإل   تالف ٚدةٛد إخةة فة٢ ساية١

ماإلصتتتراجذنمإلتتتقىمؼؼتتتقممرئتتتقسماظؾفـتتتيماىؿرطقتتتيمبممباملطةةةتٓدات

واظؿلذرلمسؾقفمبقضػماظصر مثؿمؼؼقممأسضوءماظؾفـيمبنجراءاتموعرصؼوتفم

وماظؼقؿتيمماظقاجتىماظؿطؾقتؼمأمموظؾـتدمماظالزعيمدقاءمصقؿومؼؿعؾؼمبؿصققاماظ

ظقاجؾتيمإذامعتومحتدثمتغتقرلمظممبقتونمممممماظػعؾقيمأوماٌعوعؾتيماإلدتؿرلادؼيمامم

وبـوءمسؾتتلمذظتتؽمؼتتؿؿمهدؼتتدماظردتتقمممممم،وحتتػماظؾضتتوئعماٌلتتؿقردةمم

اىؿرطقيمواظضرائىماٌلؿقؼيمظممضقءمػذهماظؿعتدؼالتموؼتؿؿمتلتقؼيمممم

،ماٌؾوظغماظيتممتمدصعفومسؾلمدؾقؾماألعوغتيمدتقاءمبوظزؼتودةمأومبوظـؼصتونمممم

وظػتوتمعتـمممععمهصقؾمأيمشراعوتمتلؿقؼمإذامعتومتضتؿـًمايوظتيمخمممم

وؼؿؿمإحتدارمإذنماإلصتراجماىدؼتدمواظتذيممبقجؾتفمممممم،جوغىماٌلتؿقردم

 .ؼؿؿمحر ماظؾضوئعمبعدماإلغؿفوءمعـمطوصيمػذهماإلجراءات

  ّ عٓةةد زةبةة١ اإلداز٠ ادتُسنٝةة١ يف تطبٝةةل ْعةةاّ     ، ٚبٛدةة٘ عةةا

 :اآلت٢ َساعا٠جيب ، اإلفساز املطبل

ؾضتوئعماظؿتكممتمممسؾكماظاإلصراجماٌلؾؼمالمؼؿؿمتطؾقؼفمإالمغظوممأنمم–م1

حتقرةممؿمؼتؼتدمؼؿؿموسؾقفم%شودرتماظؾوخرةمعقـوءماظشقـم$مذقـفومبوظػعؾم

م.ضؿـماٌلؿـداتبقظقصيماظشقـم
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اظؾضتوئعمضؾتؾموحتقشلومممماإلصراجماٌلؾؼمؼؿؿمتطؾقؼتفمسؾتلمممغظوممأنمم–م2

حقٌمالمؼلؿامبؿطؾقؼفمسؾتلماظؾضتوئعماظتيتموردتممممإظلمعقـوءماظقحقل،

م.بوظػعؾمأليمدؾىمعـماألدؾوب

اٌعروصتتتيمالمؼطؾتتتؼمإالمسؾتتتكماظلتتتؾعمأنمغظتتتومماإلصتتتراجماٌلتتتؾؼمم-م3

ؼتدونمسؾقفتومأزلتوءموسالعتوتمؼؽتقنممممممواظؿكممشرلماجملفقظيومواٌؿداوظي

عتتـماظلتتفؾمسؾتتلمرجتتؾماىؿتتوراماظؼقتتوممبعؿؾقتتيماٌطوبؼتتيموعؼورغتتيمممممممم

مم.اظؾقوغوتماظقاردةمبوٌلؿـداتمععمتؾؽماٌقضقيمسؾلماظؾضوئع

ؼؿؿم،ػمواىتردماظػعؾتلمسؾتلماظؾضتوئعممممغفمسـدمإجراءمسؿؾقتيماظؽشتممإم–م4

والمؼتؿؿمهرؼترمأيممم،ذظؽمبؿدوؼـمعالحظوتماظؽشػمسؾتلمبقتونماظعؾتقةممم

عؿؾقتيمطشتػمذتوعؾيممممإدؿؿوراتمجردمعلؿؼؾيمإالمإذامتطؾىماألعرماظؼقوممب

مم.#مطشػم$100ىؿقعماظؾضوئعم%

إذامعتوممتمم،أغفمأثـتوءمسؿؾقتيماإلدراجماألوظتلمضؾتؾموحتقلماظؾضتوئعممممممم-م5

جتتراءاتميتتنيموحتتقلموضتػماإلمصقؿؿم،دتتؿرلادؼيإمظػتتيىمخموإطؿشتو مأم

وبـوءمسؾقتتفمؼتتؿؿمتصتتققام،اظؾضتتوسيموهؼتتؼماظقاضعتتيماٌـشتتلةمظالدتتؿرلادم

ممم.اظقضعمأوماظؿعوعؾمععفمسؾلمأدوسمهؼؼمواضعيماالدؿرلاد

اظؼقتقدماالدتؿرلادؼيمواظرضوبقتيماظلتورؼيمممممأغفمرمتىمعراستوةماألحؽتومممممم–م6

إجتتتراءاتماإلصتتتراجموظتتتقسموضتتتًماظؾتتتدءمظممموحتتتقلماظؾضتتتوسيوضتتتًم

م.اٌلؾؼ
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علتؿـداتممأنمؼؿؿمتؼدؼؿماٌلؾؼمماإلصراجغظوممأغفمؼشذلطمظؿطؾقؼمم-م7

مبقونماظعؾقةمواظػقاترل.مخوحًيسـماظشقـيمأحؾقيم

م
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 اإلضتعالّ املطبل

ػقمأحدماظقدوئؾماظيتمتلؿكدعفوماىؿورامظتؿؿؽـماٌؿعتوعؾنيمععفتوممممممم

،مقارداتمواظصودراتعـمايصقلمسؾلماٌعؾقعوتماظؽوعؾيماًوحيمبوظ

خوحيمأوظؽؽماظذيمالمتؿقاصرمظتدؼفؿمختدلاتمصـقتيمستـمبعتضماألسؿتولممممممم

اىؿرطقيمعـتؾماألوراهماٌطؾقبتيمأوماظؾـتدمواجتىماظؿطؾقتؼمأوماظؼقؿتيممممممم

اظيتمتؽقنمأدودًوميلوبماظردقمماىؿرطقيموشرلمذظتؽمعتـماظـتقاحلمممم

قققيمععرصيمطوعؾيمسـفتوموحتممتقاصرماظػـقيماظيتمضدمزمؿوجماٌلؿقردمإظلم

عتـممذظؽمبلعقرمتعرضؾمسؿؾفمومتـعفمعـمتـػقذمأيممالمؼصطدممبعدمحؿك

م.اظصػؼوتماظيتمؼرؼدماظؼقوممبفو

تؼقمماإلدارةماىؿرطقيمبؿقصرلمضـقاتمإتصتولمععؾـتيممم،ووصؼًومشلذاماظـظوم

وععروصتتيمظؾؿفؿؿتتعماظؿفتتوريمظممأعتتوطـمؼلتتفؾماظقحتتقلمإظقفتتومأومعتتـمم

ؾؿؿعوعتؾمأنمؼطؾتىمعتـمممموميؽتـمظم،مخاللمضـقاتمإتصولمعؿوحيموعقلرة

م:عؽوتىماإلدؿعالممػذهمععرصي

 عوم؟مدؾعيماٌلؿـداتماٌطؾقبيمالدؿرلادمأومتصدؼرعومػلم 

 م مػل معو ماظعؿؾي ماظػذلأدعور مخالل مظالدؿرلاداٌطؾؼي ماٌعقـي أومة

 ؟اظؿصدؼر

 م ماظؾـد مػق معو ماظؿعرؼػيماىؿرطل موصؽي معو مدؾعي مسؾل اٌطؾؼ

ماىؿرطقيمسؾلمػذهماظلؾعي؟
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 مػلم متػاإلعو معووضقوتماظؿػضقؾقي مسؾلمدؾعي ماظيتمؼؿؿمتطؾقؼفو وعوم،

مذهماإلتػوضقوت؟ػمذروطمتطؾقؼػلم

 م؟سؾلماظلؾعيماٌطؾقبمادؿرلادػومغظومماظدروبواعومػلمإجراءاتم

 م؟ٌلؿـداتماٌطؾقبيمإلثؾوتماٌـشلوعومػلما،ضقاسدماٌـشلعومػلم

 وإنم،أممالايصتصممػؾمختضعماظقارداتمعتـمػتذهماظلتؾعمظـظتومممممم

مطقػمميؽـمإدؿقػوءمبقوغوتمايصيم؟مإلجوبيمبـعؿطوغًما

 ظؾؾضتوئعماٌلتؿقردةموػتؾمميؽتـمممممماظؿؼققؿماىؿرطتكمعومػلمررؼؼيم

ضؾتتتقلمضقؿتتتيماظصتتتػؼيمسـتتتدمورودػتتتومإذامعتتتومهؼؼتتتًمذتتترورفومظمم

 اٌلؿـداتماظقاردةمععماظؾضوئعم؟م

 م مػـوا مػؾ مادؿرلادؼي مموأعـشقرات هددممإجرائقيموأتصدؼرؼي

م؟مععوعؾيمخوحيمظلؾعيمعو

 مػلم مأخذمماظعرضمجفوتعو ماظيتمؼؿطؾىماألعر واىفوتماظرضوبقي

معقاصؼؿفوم؟

ػذهمبعضماألعـؾيمظإلدؿػلوراتماظيتمضتدمزمؿتوجمإظقفتوماٌلتؿقردمضؾتؾمممممم

وؼؽقنمسؾتتتلماىؿتتتورامأنموقتتتىمسؾتتتلمػتتتذهممممم،ادتتتؿرلادماظؾضتتتوئعم

متؽـماٌلؿقردمعتـمإختتوذماظؼترارمممممحؿكاالدؿػلوراتمبطرؼؼيمحقققيم

ماظصققا.

م

م
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  :تطبٝل ْظاّ االضتعالّ املطبلنٝف ٜتِ 

 اإلداراتماىؿرطقتتيماٌؿؼدعتتيمؼتتؿؿمتتتقصرلمختتطمتؾقػتتقنمممبعتتضمظمم

جمتتوغلمختتوصمبتتوإلدارةماىؿرطقتتيمظؾتتردمسؾتتلمطوصتتيمادؿػلتتوراتممممم

ووصؼًومشلتذاماظـظتومممم،اٌؿعوعؾنيموعـفتومعتومؼؿعؾتؼمبوالدتؿعالمماٌلتؾؼممممم

صتتننماٌلتتؿقردمعتتـمختتاللماإلتصتتولماظؿؾقػتتقغلمؼلتتؿطقعمايصتتقلم

 .عومؼرؼدمعـمععؾقعوتسؾلم

 وظمماظؾعضماآلخترمؼتؿؿمختصتقصمعتومؼلتؿلمبوألطشتواماإلظؽذلوغقتيمممممممم

واظيتمؼؿقاحؾمععفوماٌلؿقردمعتـمختاللماإلغذلغتًمظققصتؾمسؾتلمممممم

 مم.إجوبيمظؽؾمأدؽؾؿف

 ؼؿؼتتدمماٌلتتؿقردمبطؾتتىمطؿتتوبلمإظتتلماإلدارةممم،موظممأحقوغتتًومطتتـرلة

ماىؿرطقيماٌكصصيمظؾردمسؾتلمػتذهماإلدؿػلتوراتموزمصتؾمسؾتلممممم

 .ردمطؿوبلمظؽؾمأدؽؾؿف

 بقـؿومتؾفلماظعدؼدمعتـماإلداراتماىؿرطقتيمإظتلماظؿقدتعمظممػتذهمممممم

ظؽؾمعؽؿتتىمصمرطتتلموظممأيم،قياآلظقتتيمعتتـمختتاللمإسطتتوءمحتتالح

م.إعؽوغقيمتؾؼلمػذهماالدؿػلوراتمواظردمسؾقفومطؿوبي،عؽون

معـمممم ماٌلؿقرد متؾؼوه معو محفقي معدي محقل متلوؤل مؼؾؼل وظؽـ

م ماإلدارة مأعوم ماالدؿرلادععؾقعوت مسـد معديم،اىؿرطقي مأي مإظل أي

تؽقنماإلدارةماىؿرطقيموضًماإلدؿرلادماظػعؾلمعؾزعيمبؿطؾقؼمطؾمعوم

ممتمإخطورماٌلؿقردمبفمسـدماالدؿعالمم؟م
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ػتتؾمدتتق ممتؿـتتؾماإلدارةماىؿرطقتتيمٌتتوممتماظتتـصمسؾقتتفمظممرؾتتىممممم

االدؿعالمموتؼقممبؿطؾقؼمعومتضتؿـؿفماإلجوبتوتماظتيتمحتدرتمعتـمجفتيممممممم

مومعؽؿىمأخرم؟أخريمأ

ماظيتمظديماٌلؿقردم ماٌؽؿقبي متضؿـًماإلجوبي معو مزمدثمإذا عوذا

ػؾمؼؼقمماىؿراماٌكؿصمبؿطؾقؼماإلجراءماظصققامأممؼؾؿزمم،أخطوء

مبؿطؾقؼمعوممتمإخطورماٌلؿقردمبفموضًماالدؿعالمم؟

،مرمعؾماإلجوبيمسؾلمػذهماألدؽؾيمأعرًامدفاًل،إنمعومزمدثمظمماظقاضع

حوالتماالدؿعالمماٌلؾؼمتؽقنماإلجوبوتمعؾزعيمحقٌمأغفمظممأشؾىم

مبؿطؾقؼماإلجراءاتموضًماالدؿرلاد ماظيتمتؼقم ماىؿرطقي إالم،ظإلدارة

م:ظممايوالتماظؿوظقيمسؾلمدؾقؾماٌـول

 ٞحاالت ايتكِٝٝ ادتُسن: 

حقتتٌمأنمذتتروطموأحؽتتوممإتػوضقتتيمتـػقتتذماٌتتودةماظلتتوبعيمعتتـماىتتوتمم

،مقتتيمػتتلماظؼقؿتتيماظػعؾقتتيممتؼؿضتتلمأنمتؽتتقنماظؼقؿتتيمظألشتتراضماىؿرطمم

بؾمؼؼؿصتترماالدتتؿعالممستتـممم،وبوظؿتتوظلمالمميؽتتـماالدتتؿعالممستتـماظؼقؿتتيممم

،ماٌلؿـداتماٌطؾقبيموطقػقيمادتؿقػوءمذتروطماظؿطؾقتؼموعتومإظتلمذظتؽمممممم

أعوماظؼقؿيماىؿرطقيمصالمميؽـماالدؿعالممبشلغفومطنجراءمعؾزممظؾفؿتورامم

م.سـدماالدؿرلادم

م

م
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 من١ٝحاالت ايتػٝري يف ايتعسٜ ١ ادتُس: 

الممتـتعمحؽقعتيماظؾؾتدماٌعتينممممم،صؽوتماظؿعرؼػيماظلورؼيموضتًماالدتؿعالممم

وسـتدمحتدوثممم،عـمإجراءمتغقرلمظمماظؿعرؼػتيماىؿرطقتيمسؾتلماظقارداتممم

تعدؼؾمظممػذهماظؿعرؼػيمؼؿؿماظؿطؾقؼمصقرمحدورماظؼرارماظتذيمستودةمعتومممم

وعـمثتتؿمتؽتتقنمطتتؾمم،ؼصتتدرمظممدتترؼيمتوعتتيموؼتتؿؿمتطؾقؼتتفمسؾتتلماظػتتقرممم

 مم.ظيتمختوظػفمشرلمدورؼيماٌػعقلاظؼراراتما

 اإلت اقٝات ايت ض١ًٝٝ : 

هررم،حتتوالتمتطؾقتتؼمإتػوضقتتوتمتؿضتتؿـمإظغتتوءماظعؿتتؾمبنتػوضقتتيمععقـتتيمممم

اىؿورامعـمأيمإظؿزاممسؾقفومبؿطؾقؼمعومأضرتفمظممإدتؿعالممعلتؾؼموصؼتًومممم

وؼلتريمم،ٌومطونمدورؼًوموضتًماالدتؿعالمموضؾتؾمتطؾقتؼماإلتػتوهماىدؼدممممم

لماظشتتقـيماٌلتتؿقردةمبوٌكوظػتتيمٌتتوممتمإخطتتورممماإلتػتتوهماىدؼتتدمسؾتتم

 مم.اٌلؿقردمبف

مإخطورم ممت ممبو مصقفو ماظعؿؾ مؼقضػ ماظيت مظؾقوالت مأعـؾي مبعض ػذه

م،،اٌلؿقردمبفموضًماالدؿعالمماٌلؾؼمظالدؿرلاد
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 يهباز املطتٛزدٜٔ ارتد١َ املُٝص٠

ػذهماًدعيمتعؿتدلمواحتدةمعتـمأصضتؾماٌؿوردتوتماظدوظقتيماظتيتممتممممممممم

صعؾتتلمدتتؾقؾممأشؾتتىماإلداراتماىؿرطقتتيمايدؼـتتيبـفتتوحمظممتطؾقؼفتتوم

م:اٌـول

ضوعًماظلؾطوتماىؿرطقيماألعرؼؽقيمبؿطؾقؼمغظوممعؿؿقزمظؾعؿالءمم-م1

 :تفد معـمخالظفمإظل

 هؼقتتؼمأسؾتتلمعلتتؿقيمعتتـماإلظؿتتزامماظطتتقسلمظؾفؿتتورامواظلتتؾطوتمممم

 .اظرضوبقيماألخري

 ظؿكطقطختوذماظؼراراتمواإتقصرلمضوسدةمإحصوئقيمتلوسدمظممم. 

 .تدصؼمأطـرمظؾؿفورةماظدوظقي 

 .تقحقدمسؿؾقيماإلدؿرلادمودرسيماظؿلؾقؿ 

ضوعًماىؿتوراماألردغقتيمبؿطؾقتؼمغظتومماظؼوئؿتيماظذػؾقتيمواظتذيممممممممم–م2

ؼؿؿمبـوءمسؾقفمإخؿقورمسددمععنيمعتـماظعؿتالءمؼتؿؿمعتـقفؿمععوعؾتيمععقـتيممممممم

ممم.ؿفوحقاصزمؼؿؿمهدؼدػومبـوءًامسؾلمدرجيماإلظؿزامماظطقسلموادؿؿرارؼ

ضوعًماىؿوراماظؽـدؼتيمأؼضتًومبؿطؾقتؼمغظتوممعؿؿقتزمظؾعؿتالءمسؾتلممممممممم–م3

ممم.شرارمعومضوعًمبؿطؾقؼفماىؿوراماألعرؼؽقي



217 

ماىؿتتوراماظلتتقؼدؼيمتطؾتتؼمعـتتذمدتتـقاتمغظتتومماظؿتتدرجماظلتتؾؿلممممم–م4

%stairwayمواظذيمؼعطلمظؽؾمصؽيمعـماظعؿالءمدرجتيمإظؿتزاممؼؿقتددمممم$

مم.اؼوسؾلمأدودفومعومؼؿؿؿعمبفماظعؿقؾمعـمعز

$م AMSاىؿتتوراماٌصتترؼيمتؼتتقممبؿؼتتدؼؿمخدعتتيمطؾتتورماظعؿتتالءم%مم–م5

اٌلتتؿقردؼـمعتتـمػتتذهماظػؽتتيمعزاؼتتومجقتتدةممؿممبقجؾفتتومعتتـامواظتتيتمؼتتؿ

،متؿؿـؾمظممضقوممأحدمعقزػلماىؿورامبقزقػيمعتدؼرمايلتوبمظؾعؿقتؾممم

م24ضتتؾمعتتـممأواإلصتتراجمستتـماظشتتقـيمظممذاتمؼتتقمماظقحتتقلمأيمظممممم

اظعؿالءمبـوءمسؾلمحفؿمتعوعالتفؿماظيتمرمىموؼؿؿمإخؿقورمػمالءم،دوسي

عؾقتتقنمدوالرمدتتـقؼًوموأنمؼؽتتقنمدتتفؾفمختتوظلمعتتـمأيممم5أنمتزؼتتدمستتـم

خموظػوتمسؾلمعدارماظلـقاتماًؿتسماظلتوبؼيمسؾتلماظؿؼتدممظؾقصتقلمممممم

مم.سؾلمػذهماًدعي

إنماًدعيماٌؿقزةماظيتممتـقفوماإلداراتماىؿرطقيمظعؿالئفتومميؽتـممم

ظؽـفومصمقعًومتؿػؼمظممعـامػمالءماظصػقةمعـم،أنمتؿكذمأذؽواًلمعؿعددة

صؿتتورةمتؽتتقنم،اظعؿتتالءمتلتتفقالتمتػتتقهمعتتومزمصتتؾمسؾقتتفمبتتوضلماظعؿالءمم

اظػوئتتدةمختػتتقضمإجتتراءاتمصمرطقتتيمععقـتتيمإظتتلمحتتدمحمتتددمشلتتمالءممممم

أومأنمؼتتؿؿماظؿؾـقتتدموهدؼتتدمم،اظعؿتتالءمدتتقاءمبتتوإلصراجمبوٌلتتورماألخضتترم

عتـمثتؿمؼتـكػضماظتزعـممممماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيممبعرصيماٌلتؿقردموم

وتورةمؼؽقنمظممذؽؾمضقوممعقزػمصمرامبتندارةمعؾتػممم،اظالزممظإلصراج

اظعؿقؾمبوظؽوعؾمواظعؿؾموطلغتفمممـتؾمظتفمأعتومماإلدارةماىؿرطقتيمرشتؿممممممم
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وتورةمؼؽقنمظممذؽؾمتلفقالتمظممدصعماظردتقممواظضترائىممم،أغفمؼؿؾعفو

ماألذتتؽولمواٌزاؼتتوماظتتيتممتـقفتتوماىؿتتورامموشرلمذظتتؽمعتتـ،اىؿرطقتتي

م.ظعؿالئفوماٌؾؿزعني

ػتذامممممومدتؾؼمؼؿضتامأنمأشؾتىماإلداراتماىؿرطقتيمايدؼـتيمتطؾتؼمممممم

اظـظتتوممأومغظتتومممموثتتؾمؼلتتؿامبؿؼتتدؼؿمخدعتتيمعؿؿقتتزةموععوعؾتتيمخوحتتيم

ظعددمضؾقؾمعـماظعؿالءمسودةمعومؼؿؿمإخؿقورػؿموصؼًومٌعوؼرلمختؿؾػمجدًام

تؽتزمموإنمطوغًمظممأشؾىماإلداراتماىؿرطقتيمترم،عـمدوظيمإظلمأخري

م:ػذهماٌعوؼرلمسؾلمعمذرؼـمأدودقني

 م.حفؿماظشقـوتماظيتمؼؼقممػذاماظعؿقؾمبودؿرلادػو

 تورؼخماإلظؿزامماظطقسلمشلذاماظعؿقؾمظممدفالتماىؿورا. 

م

إنمػتتتمالءماٌؿؿقتتتزؼـمستتتودةمعتتتومتؽتتتقنمغلتتتؾيماظشتتتقـوتماظتتتيتممممممممممم

،م#م60أومم50ؼلؿقردوغفومإظتلمإصمتوظلماالدتؿرلادمشلتذاماظؾؾتدمتػتقهمالمممممم

حقٌمأنمهلتتنيمػتتذهم،ضتتػلمأػؿقتتيمبوظغتتيمسؾتتلمػتتذهماًدعتتيمممتتومؼ

#معـمم60أومم50اًدعيمؼعينمظممبلوريمهلنيماًدعيماٌؼدعيمإظلم

وبؾغيمأطـرمبلوريمدق مؼمديمهلنيماًدعيماٌؼدعيمشلمالءم،اظعؿالء

#معـماظعؿؾماٌمديمم70اظعؿالءمإظلمهؼقؼمرضوماظعؿقؾمٌومؼزؼدمسـم

رجيماإلظؿزامماظطقسلمظديمغلؾيمطتؾرلةمعتـممموترتػعمد،ممبعرصيماىؿورا

ممم.اظقاردات
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وترتػعمدرجتيمايترصمظتديماٌؿعتوعؾنيمبصتقرةمسوعتيمسؾتلماظؿؿؿتعممممممممممم

عتـماٌزاؼتومواظػقائتدماظتيتممتـقفتوماىؿتوراممممممممدتؿػودةمبفذهماًدعيمظال

شلمالءماظعؿالءمطؾؿومطوغًماإلجراءاتماىؿرطقيمعؾلتطيموطؾؿتومطوغتًمممم

م.لؿقردماٌؾؿزممطؾرلةاٌؿقزاتماظيتمزمصؾمسؾقفوماٌ

وميؽـمظؽؾمإدارةمصمرطقيمأنمتؼقممبؿطؾقؼمػذاماظـظومماظذيمميـام

م:ععوعؾيمخوحيمعؿؿقزةمظؾؿلؿقردمبلطـرمعـمررؼؼي

 م.صوظؾعضمؼؼقمممبـامتلفقالتمصمرطقيمظممددادماظردقمماىؿرطقي

 مأوضوتم مظم ماظؾضوئع مدقى مسؿؾقي مظم مطؾرلة معزاؼو مؼعطل واظؾعض

م.ضقودقي

 بؿعقنيمعقزػمصمرطلمظؽؾمسؿقؾمؼؽقنممبـوبيمرجؾمواظؾعضمؼؼقمم

مػذهماظشرطيمظمماىؿوراماظذيمؼؿقظلمإدارةمطوصيمتعوعالتفوماىؿرطقيم

وشرلمذظؽمعـماألذؽولماظؽتـرلةماٌؿعتددةماظتيتمتفتد مصمقعفتومإظتلممممممم

وستودةمعتوممم،رصعمدرجيماإلظؿزامماظطقسلمظتديماٌؿعتوعؾنيمعتعماىؿوراممم

دعوتفومظؾعؿتتتتالءماٌؿؿقتتتتزؼـمتعفتتتتدماإلداراتماىؿرطقتتتتيمبؿؼتتتتدؼؿمختتتت

جملؿقستتيمسؿتتؾمؼتتؿؿمإخؿقورػتتومبعـوؼتتيمبوظغتتيموعتتـماظعـوحتترماٌؿؿقتتزةمممممم

م.بوىؿورام

 ؟ٚيهٔ َا ٖٞ أٖداف ادتُازى َٔ تكدِٜ ٖرٙ ارتد١َ املتُٝص٠ يًعُال٤

 هلنيماألداءمظممخدعيماظعؿالءمعـمخاللمهلنيماًدعيمظـلتؾيمم

 .طؾرلةمعـماظقاردات
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 قسلمظديماٌؿعتوعؾنيمعتـمختاللماٌزاؼتومممممزؼودةمدرجيماإلظؿزامماظط

 .واٌؽوصكتماظيتمتعقدمسؾلماٌؾؿزعني

 اظؿعوعؾمظممبقؽيمذاتمدرجيمذػوصقيمسوظقيمتؼقممسؾلمرضوماظعؿقؾ. 

 تػعقؾمسؿؾقيماظشراطيمعتعماجملؿؿتعماظؿفتوريمسؾتلمأدتسمحؼقؼقتيممممممم

 .ضقؼي

 تؼؾقؾمصرصماظػلودمظمماىؿورامعـمخاللمغشرماظشتػوصقيمواظؿعوعتؾممم

 م.رسقيظممبقؽيمذ
م

م

  :ايفٛا٥د اييت ضتعٛد عًٞ ادتُازى َٔ دسا٤ ٖرٙ ارتد١ََا ٖٞ 

 تقصرلمععرصيمتػصقؾقيمعؿعؿؼيمسـماظعؿالءمواظؾضوئعماٌلؿقردةماظتيتمم

 ؼلؿقردوغفو.

 ترطقزماٌقاردمواًدلاتمسؾلمسددمأضؾمعـماظشقـوتماظتيتمترتػتعممم

سـدػومدرجيماًطرموتقصرلماظقضًمواىفدمظؾشقـوتماٌقثقهمبفتومم

 م.اظيتمالمتـطقيمسؾلمأيمأخطورو

 تػعقؾماظؿـلقؼمبنيماىفوتماظعوعؾيمظمماٌقـتوءمعتـمختاللمتقحقتدممممم

 .اإلجراءاتمواظعؿؾمععًو

 م.هصقؾماإلؼراداتمظمموضًمأضؾموبؿؽؾػيمأضؾ 

 :ضتعٛد عًٞ املطتٛزدٜٔ ايفٛا٥د اييت

 م.تؼؾقؾماظزعـماظالزممظإلصراجمسـمبضوئعفؿماٌلؿقردة 
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 سـماظؾضوئعماٌلؿقردةختػقضمتؽؾػيماإلصراجم. 

م

 :ارتد١َاييت تتةُٓٗا ٖرٙ األضاض١ٝ ادتُسن١ٝ ايعًُٝات 

 :َتجاٍع١ًُٝ إداز٠ اإل .1

،مبـوءمسؾلماٌعوؼرلماٌقضقسيمظؿؼدؼؿماًدعي،وظممػذهماظعؿؾقيمؼؿؿم

وعـم،إخؿقورماٌلؿقردؼـماظذؼـمدقؿؿمعـقفؿمػذهماٌعوعؾيماٌؿؿقزة

ظيتمدؿشر مسؾلماظؿـػقذمحقٌمثؿمإغشوءمعؾػوتمشلؿمظممػذهماإلدارةما

 :سمصصمعؾػمظؽؾمعلؿقردموؼؿضؿـمػذاماٌؾػمعومؼؾل

 ـم،معلتتؿـداتماظؿعوعتتؾم%مبطوضتتيمضتترؼؾقيممم بقوغتتوتم،مدتتفؾمعلتتؿقردؼ

 .$..مإخل.بطوضيمادؿرلادؼي،مذكصقي

 ععؾقعتتتوتمتػصتتتقؾقيمستتتـماظؾضتتتوئعماظتتتيتمؼؼتتتقممػتتتذاماٌلتتتؿقردمممممم

 بندؿرلادػو.

 دمتؿضؿـمطوصيماٌعوعالتمتؼورؼرمعؿوبعيمدورؼيمسـمععوعالتماٌلؿقر

 وأيمعالحظوتمحقلمإظؿزامماٌلؿقردمبوإلجراءاتمواظؿشرؼعوت.

 .تؼورؼرمدورؼيمعـموحدةمإدارةماٌكورر 

 تؼتتورؼرمطوصتتيمسؿؾقتتوتماظػقتتصمواٌعوؼـتتيماظتتيتمتتتؿؿمسؾتتلموارداتمممم

 .اٌلؿقرد

 غؿوئٍماإلخؿؾوراتماظيتمتؼقممبفوماىفوتماظرضوبقيماٌكؿؾػي. 
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 :ع١ًُٝ إداز٠ املخاطس .2

تؾدأمعرحؾيمإدارةماٌكوررمعـمخاللمإجراءمتؼقتقؿمظؾؿلتؿقردؼـمسـتدمممم

بتدءمدرادتتيمعتتديمإدتتؿقػوئفؿمظشتروطماظؿؿؿتتعمبفتتذهماًدعتتيماٌؿؿقتتزةممم

م:وتؿؽقنمسؿؾقيمتؼققؿماٌكوررمعـماًطقاتماظؿوظقي

 هدؼدماٌكوررماظيتمتمثرمسؾلماإلؼراداتمواظصقيماظعوعيمواألعـ. 

 فوتماظرضوبقيماألخري.هدؼدماٌكوررمعـموجفيمغظرماى 

 هدؼتتدماألسؿتتولمواألغشتتطيماظتتيتمتؼؾتتؾمعتتـمدرجتتيمأيمغتتقعمعتتـممم

 .اٌكورر

وؼؿؿمتؾوسًومتغذؼيماظـظوممبليمغؿوئٍمظؾػقصمواٌعوؼـتيمظؽتؾمحتػؼيمعتـممممم

اظصتتػؼوتماظتتيتمتتتردمشلتتذاماٌلتتؿقردمظؼقتتوسمدرجتتيماإلظؿتتزاممبصتتقرةممممممم

م.عـؿظؿيم

 :ع١ًُٝ املساجع١ احملاضب١ٝ ايالحك١ .3

صننماشلد معـمسؿؾقيماٌراجعيماحملودؾقيماظالحؼيم، طؿومػقمععروم

ػقماظؿلطدمعـمأنمطؾمعومضومماٌلؿقردمبؿؼدميفمعـمبقوغوتموعلؿـداتم

محقققًو مطون ماظؾضوئع مسـ ماإلصراج مأثـوء متؿكذم،وععؾقعوت وبوظؿوظل

ماإلجراءاتماظيتمتؽػؾماظؿلطدمعـم مطوصي ماٌكؿصي ماىؿرطقي اإلدارة

تماٌؼدعيمععماإلضراراتمعـمخاللمحقيموحدهماظؾقوغوتمواٌلؿـدا

متغطلم مععؾقعوتماظعؿقؾمخاللمصذلة مواظلفالتموغظؿ صقصماظدصوتر

 .وضًماالدؿرلاد
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 :ع١ًُٝ ايتٓطٝل َع ادتٗات اذته١َٝٛ األخسٟ .4

إنمسؿؾقتتيماظؿـلتتقؼمعتتعماىفتتوتمايؽقعقتتيماألختتريماظتتيتمشلتتومسالضتتيمم

يمظممرداتمتعؿدلمسؾلمجوغىمطؾرلمعـماألػؿقتيمخوحتممابوإلصراجمسـماظق

صننماظؿؿقتزماظتذيممم،جمولمتؼدؼؿمخدعيمعؿؿقزةمظؾؿؿعوعؾنيمععماىؿورا

ملمتؼوبؾفمععوعؾتيمسؾتلممممزمصؾمسؾقفماٌؿعوعؾمظـمؼؽقنمظفمعقزةمصعؾقيمعو

 .األخرياظدرجيمعـماظؿؿقزمعـماىفوتماظرضوبقيممذات

 :ع١ًُٝ املتابع١ ٚاملساقب١ ٚايتكِٝٝ .5

إظؿتتزامماظعؿتتالءممموػتتلمسؿؾقتتيمتتتؿؿمبصتتقرةمعـؿظؿتتيموعؿؿوبعتتيمظؿؼقتتقؿمممممم

واظقضق مسؾلمعديمإدؿقػوئفؿمٌؿطؾؾوتماظؿؿؿعمبوٌزاؼوماظيتممتـقفتومم

وتؼقمماإلدارةماٌكؿصتيمبفتذهماٌؿوبعتيمممم،اىؿورامظعؿالءمػذهماًدعي

اؿتعمعـتتؿظؿمظؾؾقوغتتوتماٌؿؽتتررةموإجتراءمسؿؾقتتيمعراجعتتيماإلجتتراءاتممم

م.وصقصمغؿوئٍماظؿؼورؼرم
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 ايط١ٝٓٝ باألغع١ايهػف عًٞ ايبةا٥ع 

ظمماظلـقاتماألخرلةمتطقرتمسؿؾقيمادؿكداممأجفزةماظؽشتػمسؾتلمممممم

دتؿكداممألشتراضماظؽشتػمستـمممممحقٌمبتدأماإلم،ئعمبوألذعيماظلتقـقيماظؾضو

سؿؾقتتوتماظؿفرؼتتىمبلغقاستتفمدتتقاءماظؾضتتوئعماحملظتتقرةمأوماٌؿـقستتيمأومم

اٌفربيمأوماحملرعيمأوماألدتؾقيمواٌؿػفتراتمأومشترلمذظتؽمممتومزمظترممممممم

مم.رلادمألدؾوبمأعـقيمأومحققيمأومشرلمذظؽاظؿعوعؾمععفمبوالدؿ

ثؿمتطقرتمسؿؾقيمادتؿكداممػتذهماألجفتزةموتؾوؼـتًمبتنيماإلداراتممممممممم

اىؿرطقيمحقٌمتلؿكدممظممبعضماإلداراتمسؾتلمغطتوهموادتعمميؿتدممممم

حقتٌمؼتؿؿمإدتتؿكداممممطـترمعتـمسؿؾقتيماظؽشتػمستـماٌفربوت،مممممٌتومػتقمأمم

ؼؾمستتـمػتتذهماألجفتتزةمألشتتراضماظؽشتتػمسؾتتلماظؾضتتوئعماظتتقاردةمطؾتتدم

صفذهماألجفزةمتلتؿطقعمأنمتؼتقممبوظؽشتػمستـممممم،سؿؾقيماظؽشػماظقدوي

اظؾضوئعماٌشققغيمداخؾمايووؼوتمبطرؼؼيمدضقؼيمجدًاموصعوظيموتعطتلمم

صؿامايووؼتيمأوماظؿعوعتؾمعتعمممممإشمغؿوئٍمحقققيموحودضيمدونمايوجيم

بؾمإنمػتذهمم،اظعؾقاتمبليمررؼؼيمعـمررهماظؿعوعؾماظقتدويماظؿؼؾقدؼتيمم

دلماألداةماٌـودؾيمظؽشػموععوؼـيمبعضماظؾضتوئعماظتيتمؼتؿؿمممماألجفزةمتعؿ

م.ذقـفومبطرؼؼيموعؾمعـماٌلؿققؾمأنمؼلؿطقعماظؾشرماظؿعوعؾمععفو

مإظلمممم متؾفل ماىؿورا ماظيتموعؾ ماألدؾوب متؾؽ مغقجز مأن وميؽـ

مم:اظؽشػمبوألذعيماظلقـقيمصقؿومؼؾلمةكداممأجفزؿدا
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وسدمبصتتتقرةمصعوظتتتيمإنمادتتتؿكداممأجفتتتزةماظؽشتتتػمبوألذتتتعيمؼلتتتمم:أٚاًل

وبصػيمخوحيم،وأدودقيمظممتلعنيماظؾالدمعـمأخطورماظؿفرؼىمبصػيمسوعي

تؾؽماألسؿولماظؿفرؼؾقيماظيتمتفتد مإظتلمزسزستيمأعتـموادتؿؼرارماظتؾالدممممممم

األخترلةمادتؿكدعًمأدتؾقيممممماآلوغتيماظتيتمتتؿؿمظممممماإلرػوبقيصوظعؿؾقوتم

موعؿػفتتراتمعصتتـقسيمعتتـماٌتتقادماظراتـفقتتيمواٌتتقادماظعضتتقؼيمذاتمممممم

اظؽـوصتتتيماظؼؾقؾتتتيمواظتتتيتمالمميؽتتتـماظؽشتتتػمسـفتتتومبودتتتؿكدامماألغتتتقاعم

بعضماإلرػتتتوبقنيمم،اٌؿعتتتور مسؾقفتتتومعتتتـمأجفتتتزةماظؽشتتتػمبوألذتتتعيممممم

ؼلؿعؿؾقنماآلنمعلددوتمعصـقسيمعـماظؾالدؿقؽموتردمحقؾيمأحتدػؿمم

،ماظلتػـمأومشرلػتومممسؾلمأيمودقؾيمعـمودوئؾماظـؼؾمدتقاءماظطتوئراتمأومم

ددوتمإالمعـمختاللمأجفتزةمتلتؿطقعممممشػمسـمػذهماٌلؽوالمميؽـماظ

اظؽشػمسـماٌقادماظؾالدؿقؽقيموػقمعومهؼؼفمأجفتزةماظؽشتػمبوألذتعيمممم

اظيتمبدأتماىؿورامظممطوصيمأدمتوءماظعتوملمادتؿكداعفومطقدتقؾيمصعوظتيمممممم

  .عـمودوئؾماىؿورامظممعؽوصقيماإلرػوبماظدوظل

عمادؿكداممأجفزةماظؽشػمبوألذعيمألشراضماظؽشػمسؾلماظؾضوئم:ثاًْٝا

صفتذهماألجفتزةمتلتؿطقعمأنمتؼتقمممممم،اظقاردةمطؾدؼؾمستـماظعؿتؾماظقدويمم

بوظؽشػمسـماظؾضوئعماٌشققغيمداخؾمايووؼتوتمبطرؼؼتيمدضقؼتيمجتدًاممممم

#مدونمأنمؼؿؿمصؿامايووؼيمأوم100وصعوظيموتعطلمغؿوئٍمحقققيمبـلؾيم

،ماظؿعوعؾمععماظعؾقاتمبليمررؼؼيمعـمرترهماظؿعوعتؾماظقتدويماظؿؼؾقدؼتيمممم
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ميؽـمعتـمختاللماظصتقرةمممم،هؿتقيمسؾتلمثالجتوتمعـزظقتيممممحووؼيم،صؿـاًل

اٌلتتؿكرجيمهدؼتتدمستتدمموجتتقدمأيمأحتتـو مختتال مػتتذهماظعؾتتقةمممممممم

وؼؼؿصترماظعؿتؾماىؿرطتلمبعتدمذظتؽمسؾتلممممممم،اٌؿؿوثؾيمظؾـالجتيماٌـزظقيم

.مإخلم.ايفؿ،ماٌقدؼؾ،معطوبؼيمبقوغوتماظػوتقرةماألخريمعـؾماٌورطي

ايوجتتيمإلختتراجممعتتـمختتاللماظؿعوعتتؾمعتتعمسؾتتقةمواحتتدةمصؼتتطمدونمممممم

عشؿقلمايووؼيمبوظؽوعؾمخورجمايووؼيمألشراضمحصرماظعتددمواظؿلطتدممم

م.عـممتوثؾماظعؾقات

ظممإرتتورماظلتتعلماٌلتتؿؿرمإظتتلمتطتتقؼرماظعؿتتؾماىؿرطتتلمصتتننممممم:ثايجةةًا

أجفزةماظؽشػمبوألذعيمتلوسدمعتـمختاللماظؿطؾقتؼماظؽوعتؾمواظصتققامممممم

يمظمماظؽشتػممظـظوممإدارةماٌكوررمعـماإلدؿغـوءمستـماظعؿتؾماظؿؼؾقتدممم

صؿومؼـؿٍمسـمغظومماٌكوررموؼؿؿمتقجقففمإظتلمأيمعلتورممم،سؾلماظؾضوئع

ضؾتتؾماظؼقتتومممؾلتطمميؽـمأنمؼتتؿؿمسؾقتفمإجتتراءمعم،ختال ماٌلتتورماألخضترمم

وذظؽمعتـمختاللماظؽشتػمسؾتلماظؾضتوئعمبتلجفزةممممممم،بوظػقصماظؿؼؾقتديم

 .اظػقصمبوألذعي

مصؼتدمؼؽتتقنمظتتديماإلدارةماىؿرطقتتيمػتتدصًومتلتتعلمظؿقؼقؼتتفمؼؿؿـتتؾمظمم

#معتتـماظتتقارداتم%م10ضصتترماإلجتتراءاتماظؿؼؾقدؼتتيمسؾتتلمعتتوالمؼزؼتتدمستتـم

اًتتطماألضمتتر$موػتتذامميؽتتـمهؼقؼتتفموظتتقمبصتتقرةمجزئقتتيمعتتـمختتاللمممم

وبوظؿوظلمتؼتؾمغلتؾيمتتدخؾماظعـصتترمممم،ادتؿكداممأجفتزةماظؽشتػمبوألذتتعيممم

اظؾشتتريمظمماظعؿتتؾموؼتتـكػضماظتتزعـماظتتالزممظإلصتتراجمستتـماظؾضتتوئعمممممممم



227 

ؼلتفؿمبػوسؾقتيمظممتلتفقؾماظؿفتورةممممماظقاردةمإظلمأضتؾمزعتـمممؽتـمممتوممممم

وزؼودةمحفؿماظؿؾتودلماظؿفتوريماظتدوظلموػتقمػتد متلتعلمإظقتفمدولمممممممم

  .اظعومل

رشتتؿمأنمضقاستتدماظعؿتتؾماىؿرطتتلمظممإرتتورمعـظقعتتيمعـظؿتتيممممم:زابعةةًا

اظؿفورةماظعوٌقيمتؼضلمبعدمموضعمضققدمحظرمسؾلمأيمغقعمعـمأغتقاعمم

ألحـو ماظيتمالمتؿػؼمصنغفمالمؼزالمؼقجدمسددمشرلمضؾقؾمعـما،اإلدؿرلاد

عـتتؾماٌكتتدراتمتلتتريمبشتتلغفومضقاستتدمممواألخالضقتتيواظؼقاستتدماظدؼـقتتيم

بوإلضوصيمإظلمتؾؽماظؾضوئعماظيتمؼؿؿمإخػوئفومداختؾمايووؼتوتممم،ايظر

أومتؾتؽماظؾضتوئعماظتيتمؼؿطؾتىممممم،بغرضماظؿفربمعـمدصعمأيمردقممسـفو

عـموضدمأعؽـم،إدؿرلادػومايصقلمسؾلمعقاصؼيمبعضماىفوتماظرضوبقي

خاللمادؿكداممػذهماألجفزةمضؾطمسددمطؾرلمعـمايووؼتوتموودتوئؾممم

اظـؼؾماظيتممتمإخػوءمػذهماظؾضتوئعمدتقاءماحملظتقرةمأومذاتماظردتقمممممم

اظعؿالتماظقرضقتتيم،اظعوظقتتيمأوماظؼقؿتتيماظعوظقتتيمعـتتؾماٌشتتغقالتماظذػؾقتتيممم

أدوؼيمشتتترلمعرخصتتتيمأومشتتترلم،األضراصماٌكتتتدرةمواٌـشتتتطي،اٌصتتترؼي

واألضؿشيمذاتماظؼقؿيماظعوظقيمعـؾمأحتـو ماظلتؿوئرممممعلؿقحمبودؿكداعفو

طؾتتفوممتمإخػوئفتتومبغتترضماظؿفتتربمعتتـمدصتتعماظردتتقمممممم،وصلتتوتنيماظزصو 

  .اٌلؿقؼيمسـفو
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 ارتدَات ادتُسن١ٝ عًٞ اإلْرتْت

تلتتعلمطتتؾماإلداراتماىؿرطقتتيمظممصمقتتعمدولماظعتتوملمإظتتلمتؼتتدؼؿمممم

وئػمختتدعوتفوماىؿرطقتتتيموأداءمستتتددمشتتترلمضؾقتتؾمعتتتـماظعؿتتتؾمواظقزتتتمم

 :وعـمػذهماًدعوت،اىؿرطقيمسدلمعقضعفومسؾلماإلغذلغً

 :خد١َ إدزاج اإلقساز ادتُسنٞ •

مطوصيمم مبنغفوء مأنمؼؼقم ماٌصدر مأو مميؽـمظؾؿلؿقرد واظيتمعـمخالشلو

اإلجراءاتماىؿرطقيمسؾلماظؾضوئعماٌلؿقردةمأوماٌصدرةمسدلمعقضعم

مإظلماظؿقجفم مأوماإلدارةماىؿرطقيمسؾلماإلغذلغًمدونمايوجي بـػلف

مإظلماٌؽؿىماىؿرطل مسؾلماٌؿعوعؾنيماظؿعوعؾم،عـدوبف مؼقلر وػذا

ماظيتم مواظؿؽؾػي مواىفد ماظقضً مسؾقفؿ موؼقصر ماىؿرطقي ماإلدارة عع

م.ؼؿؽؾدوغفومظممدؾقؾمإغفوءماإلجراءاتماىؿرطقي

ظؼتتدمبتتدأتمأشؾتتىماإلداراتماىؿرطقتتيمتطؾتتؼمػتتذهماًدعتتيمواظتتيتمممممم

،مرلمظممزعـماإلصتراجماىؿرطتلممتلوسدماىؿورامسؾلمهؼقؼمخػضمطؾ

ـمممم اإلجتراءاتماىؿرطقتيممممحقٌمأنماٌلؿقردمؼؼقممبتلداءمستددمطتؾرلمعت

أنمؼصتتؾمإظتتلمأنمؼؼتتقممبلتتدادماظردتتقمماىؿرطقتتيمستتدلممبـػلتتفموميؽتتـ

خدعيماظلدادماإلظؽذلوغلمورؾوسيمإذنماإلصراجمسـماظؾضتوئعمظممحوظتيممم

اٌلتورمممعومإذامطونماٌلتورماظتذيممتمهدؼتدهمظؾضتوئعفماٌلتؿقردةمػتقمممممم

ػذامؼعينمأنماٌلؿقردمظقسمظفمحوجيمظممأنمؼتذػىمبـػلتفممم،واألخضر
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أومعتتـمختتاللمعـدوبتتفمإظتتلماىؿتتورامإلغفتتوءمإجتتراءاتماإلصتتراجمستتـممممم

م.بضوئعف

 : خد١َ إدزاج املٓافطتٛ •

طوغًماظشتتترطوتمواظؿتتتقطقالتمم،ظمماظؽتتتـرلمعتتتـماإلداراتماىؿرطقتتتيم

اٌـوصلؿقم$مإظتلممماٌالحقيمتؼقممبؿؼدؼؿمغلكيمورضقيمعـمضوئؿيماظشقـم%

اىؿورامظؽلمتؼقممإدارةمخمؿصيمبفتومبعؿؾقتيمإدراجمػتذهماظؼوئؿتيمظمممممم

وعـمخاللمسؿؾقيمإدراجمضتقائؿماظشتقـمظمماظـظتوممممم،اظـظومماىؿرطل

اىؿرطلمطـرلًامعوموضعًمأخطوءمظممإدراجمبقوغتوتمػتذهماظؼتقائؿمممتوممممم

ؼمديمإظلمإدؿغراهمبعضماظقضًمظؿصقققفومواظؿلخرلمظمماإلصراجمستـمم

وطـرلًامعتتومهؿؾتتًماإلداراتماىؿرطقتتيمعلتتؽقظقيمأخطتتوءمظممم،اظؾضتتوئع

ػتتتتذهماظؼتتتتقائؿمػتتتتلمأحتتتتاًلموضعتتتتًمعتتتتـماظؿتتتتقطقالتمواظشتتتترطوتمممممم

تؼقمماظشرطوتم،اإلظؽذلوغلوظؽـمععمإدخولمخدعيماإلدراجم،اٌالحقي

وظقتتيمإظتتلمغظتتومممواظؿتتقطقالتمبنردتتولمبقوغتتوتماظؼتتقائؿمستتدلماظشتتؾؽيماظدمم

صضتاًلمستـمأنممم،ثمأيمأخطتوءم محػرمحؿؿولمحدواىؿورامممومرمعؾمإ

اظؾقوغوتمتؽقنمعؿوحيمضؾؾموحقلماظؾقاخرمواظطوئراتمبقضًمأرقلموالم

ؼـؿٍمسـمػذاماظـظوممأيمتلخرلمبؾمؼلفؿمبنرموبقيمعطؾؼتيمظمماإلدتراعممم

بتتتوإلجراءاتماىؿرطقتتتيمظإلصتتتراجمستتتـماظتتتقارداتموإغفتتتوءمإجتتتراءاتمم

م.اظؿصدؼرم

م
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  :االضتعالّ عٔ بٓٛد ايتعسٜ ١ •

أحؾامعـماألعقرمماىدوىلماٌعؾقعوتمإلسدادمدرادوتمايصقلمسؾ

متؿؾؼوػومعـمسؿالئفو معو ،ماظشوئعيمظديماإلداراتماىؿرطقيمواظيتمطـرلًا

م:وخوحيماظلمالماظؿؼؾقدي

 عومػلمصؽيماظردقمماظيتمسمضعمشلوماظصـػ؟ -

مسؾلم - مايصقل ماألعر مؼؿطؾى ماظيت ماظرضوبقي ماىفوت مػل معو

 عقاصؼؿفومالدؿرلادماظصـػم؟م

ؽـمظإلدارةماىؿرطقتيمأنمتتقصرمػتذهماًدعتيمسؾتلمعتدارماظلتوسيممممممممومي

حقٌم،ظؾؿؿعوعؾنيمعـمختاللماٌقضتعماىؿرطتلمسؾتلماظشتؾؽيماظدوظقتيمممممم

ؼلتتؿطقعماٌلتتؿقردمأنمؼؼتتقممبوظؾقتتٌمبـػلتتفمظمماظؿعرؼػتتيماىؿرطقتتيمممممم

بودؿكداممأدواتماظؾقٌماٌؿعددةماظيتمتقصرػومدقاءمعـمخاللمأدؿم

وػذهماًدعيمسؾلمجوغىم،ختضعمظفمأوماظؾـدماىؿرطلماظذي،اظصـػ

طتؾرلمعتـماألػؿقتتيمظؾؿلتؿقردؼـماظتذؼـمؼؼقعتتقنمبوالدتؿرلادمألولمعتترةمممممم

واظذؼـمالمتؿقاصرمظدؼفؿمععؾقعتوتمطوصقتيمستـماظؾضتوئعماظتيتمدتقؼقعقنممممممم

وعـمثؿمميؽـفؿمععرصيمضقؿتيماظردتقمماىؿرطقتيماٌلتؿقؼيممممم،بودؿرلادػو

ءمظممإجتتراءاتمسؾتتلمػتتذهماظؾضتتوئعمواٌقاصؼتتوتماٌطؾقبتتيمضؾتتؾماظؾتتدم

 .اإلدؿرلاد

م
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 :االضتعالّ عٔ أضعاز ايعُالت املختً ١ •

عتتـماٌعؾقعتتوتماشلوعتتيمأؼضتتًومظؾؿؿعتتوعؾنيمعتتعماىؿتتورامدتتعرمهقؼتتؾممممم

اظعؿؾيماألجـؾقيماظذيمتطؾؼفماإلدارةماىؿرطقيمظممتتورؼخمععتنيمأومظمممم

وػذاماظلعرمؼؽقنمأدوسمسؿؾقتيمحلتؾيمتؽؾػتيماظؾضتوئعممممم،اظقضًمايوظل

وظممطتـرلمعتـماألحقتونمتؽتقنممممم،اٌلؿقردمظممادؿرلادػوماظيتمضدمؼزعع

اظؿؽتتوظقػماظؿؼدؼرؼتتيماظتتيتمالمتتتؾينمسؾتتلمأدتتوسمأدتتعورمهقؼتتؾماظعؿؾتتيمم

اظرزلقيمبعقدةمسـماظقاضعموعـمثؿمتقاجفماٌلؿقردمعشوطؾمظممإستدادمم

م.اٌطؾقبيماىدوىدراديم

تكدددِٜ أٟ إضت طدداز آخددس باضددتخداّ قٛاعددد ايبٝاْددات املتاحدد١ عًددٞ      •

 :ادتُسنٞ عًٞ اإلْرتْتاملٛقع 

ميؽـمأؼضًومظؾؿؿعوعؾنيمايصقلمسؾلمبقوغوتمستـمععتدالتماظتقارداتمممم

واظصودراتمعـمبضوئعمععقـيمأومبقونمبوظدولماظيتمؼتؿؿمادتؿرلادمبضتوئعمممم

أومأيمعتتـماظؾقوغتتوتمواٌعؾقعتتوتماٌؿوحتتيمسؾتتلمضقاستتدمممممم،ععقـتتيمعـفتتوم

اظؾقوغتتتوتمبوظـظتتتومماىؿرطتتتلمواظتتتيتمالمتؿعتتتورضمعتتتعمضتتتؿونمدتتترؼيمممم

م.اٌعؾقعوتماظيتمؼؼدعفوماٌلؿقردونمسـدماإلصراجمسـمبضوئعفؿ

بتؾمػتلممماإلظؽذلوغقيمػلمخطقةمػوعيموتماىؿرطقيماًدعإنمػذهمممم

ظتتيتمتلتتعلمطوصتتيمممامe- customsمسؾتتلمررؼتتؼماظتتتمماًطتتقةماألػتتؿمم

اإلداراتماىؿرطقتتيمإظتتلمبؾقشفتتومحقتتٌمؼتتؿؿمطتتؾماظعؿتتؾمعتتـمختتاللممممم

واٌؿوبعمظألداءم،ماآلظلمظؾفؿورااظؿقاحؾماٌؾوذرمبنيماظعؿقؾمواظـظومم



232 

رمتتدمأنمػـتتوامدولمضتتدمخطتتًمخطتتقاتممم،اىؿرطتتلمظممدولماظعومل

حقٌمتتتتؿؿمطوصتتتيم،وادتتتعيمظممدتتتؾقؾمبؾتتتقعماٌقؽـتتتيماظشتتتوعؾيمظعؿؾتتتفومم

ًمممم وطتتذظؽم،اظؿعتتوعالتمعتتعماىؿتتوراماظلتتـغوصقرؼيمعتتـمختتاللماإلغذلغ

ايولمظمماظقوبونموسددمشرلمضؾقؾمعـمدولماظعوملماظيتمضصرتماظؿعوعؾم

وعـمثؿمأخؿػًماٌؽوتىماىؿرطقيماظتيتمتلتؿؼؾؾممم،ععفومسؾلماإلغذلغً

والمذتؽمأنمػتذاماٌلتتؿقيمعتـماألداءماىؿرطتلمزمؿتتوجممممم،اٌؿعتوعؾنيم

إظلمجمؿؿعموتوريمسؾتلمدرجتيمسوظقتيمعتـماظـؼوصتيماىؿرطقتيمواألداءمممممممم

اىقتتدمواٌعرصتتيماظؽوعؾتتيمبوظػـقتتوتماىؿرطقتتيموػتتقمعتتومالمؼؿتتقاصرمظتتديممم

ؿؿتتعماظؿفتتوريمظمماظتتدولماظـوعقتتيمواظتتدولممماظعدؼتتدمعتتـمأسضتتوءماجملم

م.اٌؿكؾػي
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 فض املٓاشعات َع اجملتُع ايتذازٟإدسا٤ات 

مَفّٗٛ ايدٚز ايًٛدٝطيت يف إْٗا٤ املٓاشعات ادتُسن١ٝ

صنغـومغؿقتتتدثمستتتـمخدعتتتيم،حنيمغؿقتتتدثمستتتـماظؾقجقلتتتؿقوت،ستتتودة

مظؾؿؽتتونعؿؽوعؾتتيمتفتتد مإظتتلمتقحتتقؾماظلتتؾعيمظمماظقضتتًماٌـودتتىمممممم

وظؽـمظمم،درجتتيمرضتتومظؾعؿقتتؾموبلضصتتك،تؽؾػتتيمممؽـياٌـودتتىمبلضتتؾم

،مجمولمصضماٌـوزسوتماظيتمتـشلمبنيماىؿوراموبتنيماٌؿعتوعؾنيمععفتوممم

صتتننماٌػفتتقمماظؾقجقلتتيتمسمؿؾتتػممتوعتتًومستتـمػتتذاماٌػفتتقمماٌتتوديممم

حقتٌمم،حقٌمغلؿؾدلمطؾؿيماظلؾعمبؽؾؿيماظؾتًمظمماٌـوزسوتم،اظؾقً

ؽـيموأضؾمتؽؾػيمتؼوضلمسداظيممممبلضصكؼؽقنماشلد مػقمدرسيماظؾًم

م.ظضؿونمادؿؿرارمعػفقممتؼدؼؿماًدعيماىؿرطقيمظؾعؿالء

وإذامطتتتتونمعصتتتتطؾاماظؾقجقلتتتتيتمؼؿطؾتتتتىمبوظضتتتترورةمعتتتتدخالتمممممم

صنغـتتومػـتتومظممجمتتولماظؿؼوضتتلموصتتضماٌـوزستتوتمبصتتددممممممم،وخمرجوت

اظقضتتق مسؾتتكمتؾتتؽماظعـوحتترماظتتيتمتتتمدىمإشممتقلتترلماظؿؼوضتتلموبلضتتؾممم

قلمدونمدترسيماظػصتؾمظمماظتدسووىممممتؽؾػيموتذظقؾماظعؼؾتوتماظتيتمهتممم

م.وعـاماٌؿؼوضكمطوصيماظضؿوغوتمظؾقصقلمسؾلمحموطؿيمسودظي

وظمماظقضتتتًماظتتتذيمتلتتتعلمصقتتتفماظعدؼتتتدمعتتتـماإلداراتماىؿرطقتتتيممممم

اٌؿطقرةمإظلمإغفوءماٌـوزسوتماظتيتمتـشتلمعتعماٌؿعتوعؾنيمععفتومحقتٌممممممم

عتتـمىفتتيماإلدارةمدورمطتتؾرلمظممإغفوئفتتومأوماظعؿتتؾمسؾتتكمتالصتتكمغشتتلتفومم
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األحتتؾمصتتننماظعؿقتتؾمميؽـتتفماظؾفتتقءمظؾؿقؽتتقؿماىؿرطتتلمبدرجوتتتفمممممممم

بوإلضتتوصيمإشمم،اٌؿعتتددةماظتتيتمؼـظؿفتتوماظؿشتترؼعماحملؾتتلمظؽتتؾمدوظيمممم

م.اظؿؼوضلمطلؾقؾمرئقللمإلغفوءماٌـوزسوتماىؿرطقي

همآلظقتوتمصتضماٌـوزستوتماىؿرطقتيمممممظذظؽمصنغـومودمتـمبصتددماظؿطترممم

ظشتوعؾمواظتذيمميؿتدمظقشتؿؾمممممإظلمتـوولمػذهماظـؼطيمبوٌػفقمماؿوجمدم

،ماإلجراءاتمواآلظقوتماظقضوئقيماظتيتممتـتعمحتدوثماظـتزاعمعتـماألحتؾمممممم

مم:إظلمتـوولمعومؼؾلوبوظؿوظلمغؿطرهم

 احملٛز األٍٚ

 اضتخداّ ايٓظاّ اآليٞ ٚايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملٝهسٚفًِٝ

بوتماالسؿؿودمسؾكمتؽـقظقجقتوماٌعؾقعتوتمعتـماألعتقرماألدودتقيماظتيتممممممم

صؿتتتـمخالشلتتتومتلتتتؿؿدمماظعؿتتتؾمظمماظتتتدولماٌؿقضتتترةم،مسؾقفتتتومؼؼتتتقمم

م.اٌؿوردوتماظعؿؾقيمتطقرػوموتؼدعفوموتصؾامظممأصضؾمايوالت

أػتتتؿممتعؿتتتدلمعتتتـمإنماظـتتتقرةماظؿؽـقظقجقتتتيموخوحتتتيمثتتتقرةماالتصتتتوالتم

وتعؿتتدلمثتتقرةماالتصتتوالتمػتتلممممطتتقراتماظتتيتمؼعقشتتفوماظعتتوملماظقتتقممممماظؿ

إالمأغفتوممضتًمايتوظلم،ممطقراتمايودثيمظمماظقاحملراماألدودلمظمماظؿ

ًم حقتٌمأنماظؿطتقرماظؽتؾرلمممماحملتراماظقحقتدمظممػتذهماظؿطقرات،ممممظقلت

ظممتؽـقظقجقومايودؾوتمضدمأدتفؿمبصتقرةمطتؾرلةمظممتلتورعمععتدالتمممممم

م.اظؿؼدممظممجمولماالتصوالتمواٌعؾقعوت
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وهؿوجمإدارةماىؿورامظممتعوعالتفومدقاءماظداخؾقيمأيمبنيمعـورؼفتوممم

متفتتوماًورجقتتيمأيمبقـفتتوموبتتنيماٌؿعتتوعؾنيمععفتتومأومظممتعوعال،اٌكؿؾػتتي

أيمذؾؽيمعقحدةمظلرسيماألداءمودفقظيماالتصتولممآظلم،مإشمموجقدمربط

وإعؽوغقتتيمإردتتولماٌلتتؿـداتمبتتنيمتؾتتؽماألرتترا م،وتؾتتودلماٌعؾقعوت

م.واىفوت

أنمادؿكدامماظؿقضقعماإلظؽذلوغلمظمماظعؿؾماىؿرطتلمظتفمأػؿقتيمممممطؿوم

اٌلؿـداتماظتيتمؼتؿؿمإردتوشلومدتقاءمعتـممممممطؾرلةمظممتلعنيمتؾودلمبعضم

أوماظعؽتسمأيمعتـممماظشلن،إدارةماىؿورامإشمماىفوتماألخرىموذوىم

حػتتظمجمتتولموصتتكمممتمواألصتترادمإشمماإلدارةماىؿرطقتتيمػتتذهماىفتتوم

اٌلؿـداتمرمىمإدخولمغظتؿمظؾقػتظمتؿكؾتكمبفتوماإلدارةماىؿرطقتيمممممم

عـتؾمموذظتؽمموعتومؼؿكؾتػمسـتفمعتـمعشتوطؾمطتـرلةم،مممممممسـمايػظماظقرضل

حػظماٌلؿـداتمسـمررؼؼماٌقؽتروصقؾؿمعتعموجتقبمإضتػوءمايفقتيمممممم

اظؼوغقغقيمظممضوغقنماىؿورامسؾكماٌلتؿـدماىؿرطتلماٌلتؿكرجمعتـممممم

ماظؿصقؼرماٌقؽروصقؾؿلمعـؾؿوماوفًمبعضماظؿشرؼعوت.

وميؽتتـمأنمغتتؾنيمأػتتؿماٌؿقتتزاتماظؾقجقلتتؿقيمظممادتتؿكدامماظـظتتوممممم

ظتيتممصقؾؿمظمماظعؿتؾماىؿرطتلموامماآلظلمواظؿقضقعماإلظؽذلوغلمواٌقؽرو

أومتؼتتدؼؿمـوزستتوتم،وختػتتقضمستتددماٌتلتتوػؿمظممدستتؿماختتتوذماظؼتترارم،

ظممدتترسيمإغفتتوءماٌـوزستتوتماظتتيتمضتتدمتـشتتلمبتتنيمممممماظؾقجقلتتيتاظتتدسؿم

م:اإلدارةماىؿرطقيمواٌؿعوعؾنيمععفو
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 :إحالٍ املطتٓدات اإليهرت١ْٝٚ ستٌ املطتٓدات ايٛزق١ٝ :أٚال

طقيماإلظؽذلوغقيمبعدمموجتقدمأؼتيموثتوئؼمورضقتيمممممتؿؿقزماإلجراءاتماىؿر

حقتتٌمتتتؿؿماإلجتتراءاتموتؾتتودلممؿرطقتتيم،ؼؿؾودشلتتومأرتترا ماظعؿؾقتتيماىم

تصتتؾاماظردتتوظيماإلظؽذلوغقتتيمػتتلماظلتتـدمموػؽتتذا،ماٌلتتؿـداتمإظؽذلوغقتتًو

،ماظؼوغقغلماظقحقدماٌؿوحمظؽالماظطرصنيمظممحوظيمغشقءمأيمغزاعمبقـفؿو

م.ظؿالسىمأوماظؿزوؼروػقمدـدمشرلمضوبؾمظؾؿعدؼؾمأوما

وعـمممقزاتمادؿكدامماٌلؿـداتمواظقثوئؼماإلظؽذلوغقيماظؼضوءمسؾتكمم

زتتوػرةمختتتزؼـماٌؾػتتوتماظقرضقتتيموعتتومؼذلتتتىمسؾقفتتومعتتـمخمتتوررماظػؼتتدم

أوموجتتقدمايشتتراتمغتتدالعمايرائتتؼم،نواظؿؾتتػمبؽوصتتيمأذتتؽوظفمدتتقاءمبم

م.واظؼقارض

اظشودتعيمصتكمممتمعـمادؿكدامماٌلوحومصؾداًلطؿومتؼؾمتؽؾػيماظؿكزؼـم،م

عتتعمضتترورةموجتتقدمعتتقزػنيموسؿتتولمبؿؾتتؽممممممبـتتوءمخمتتوزنمظؾؿؾػتتوتم،مم

ؼؿؿماالدؿغـوءمسـمطؾمذظتؽممدؿكراجفوم،إاٌكوزنميػظماٌلؿـداتمو

م.بودؿكدامماظطرهماإلظؽذلوغقيمايدؼـي

إنمتزاؼدمطؿماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتماٌدوغيمستدلماألوراهمواٌلتؿـداتمممم

ظممحػظفتتومعشتتؽؾيمطتتؾرلةمممواظؽؿتتىموتضتتكؿمحفؿفتتوموتراطؿفتتومؼتتـرلممم

نماظؽتوظممواٌالئتؿمممحقٌمؼصتعىمإرمتودماٌؽتوممموختزؼـفومظػذلةمرقؼؾتي،م

ؿتوجمٌلتوحوتممموػقمعومؼطؾؼمسؾقفمبوألرذقػماظتذيمزممظدىماٌـشكتم،

تؾتؽممحتؾممظتذامجتوءمايودتىماآلظتلمظقلتوػؿمظمممممممطؾرلةمؼؿعذرمتقصرلػو،
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اٌشتتؽؾيمحقتتٌمزمػتتظماٌعؾقعتتوتمبداخؾتتفمدونمحوجتتيمإشممحقتتزمأومممم

م.زفرتمصؽرةماظلفالتمواألرذقػماإلظؽذلوغلبوظؿوظلمطؾرلموعؽونم

وسؾقفمصننمضؾيمتداولموختزؼـماٌؾػوتماظقرضقيمظمماإلدارةماىؿرطقتيمم

بوإلضتوصيمإشمممظؽػوءةمظمماظعؿؾموخػتضماظؿؽتوظقػم،ممؼمدىمإشممزؼودةما

ععمارتػوعمعلتؿقىمأعتـماظلتفالتممممدفقظيمادؿكرجماٌلؿـدمدونمسـوء،

ؿـداتماإلظؽذلوغقيمأطـترمعصتداضقيموأدتفؾمظمممممغؿقفيمأنماظقثوئؼمواٌل

اوغتتتىمدتتتفقظيماالرتتتالعمسؾقفتتتومممأومهتتتقؼرمصقفو،ماطؿشتتتو مأيمتغتتتقرلم

وجتقدماظـصتقصمممسؾلمأػؿقيمدمقسؾلمأغفمالبدمعـماظؿلط،واظقحقلمإظقفو

اظؼوغقغقيمظمماظؿشرؼعماحملؾلماظيتمتعطتلمايفقتيمظمماإلثؾتوتمظؿؾتؽممممم

حقتتٌمأنمتطؾقتتؼم،اظقرضلاظقدتتوئؾماإلظؽذلوغقتتيماظؾدؼؾتتيمستتـماٌلتتؿـدمم

غظومماٌقؽروصقؾؿمصكمحػتظماٌلتؿـداتمواظلتفالتماىؿرطقتيمدتق مممممم

ؼؼضتتكمسؾتتكمعشتتؽؾيماظؿؽتتدسموستتدممادتتؿفالاماٌلتتؿـدمرتتقالمعتتدةممممم

الدقؿومإذامتـووظؿفمأطـرمعـمؼدمسـدماٌراجعتيمإالمأغتفمظؽتلمؼتؿؿممممم،ايػظ

فتومماالدؿغـوءمسـماٌلؿـداتماظقرضقيموإحاللمغظومماٌقؽروصقؾؿمبداًلمعـ

سـتدممرمىمأنمتؽقنمظؾصقرماٌصتغرةم%اٌقؽروصقؾؿقتي$محفقتيماإلثؾتوتممممم

م.تؾودشلومظممأروضيماحملوطؿ

 :تبادٍ املطتٓدات ٚايبٝاْات ادتُسن١ٝ بايطسم اإليهرت١ْٝٚ :ثاْٝا

غظتتوممم$مستتـمE D Iسمؿؾتتػمغظتتومماظؿؾتتودلماإلظؽذلوغتتلمظؾؾقوغتتوتم%مم

ؼؼتيمسؿتؾممموؼؾدوماالختؿال معتـمحقتٌمررممماظػوطسمواظدلؼدماإلظؽذلوغل،
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طتتؾمعـفؿتتومصوظردتتوظيماإلظؽذلوغقتتيماٌردتتؾيمستتـمررؼتتؼمغظتتوممتؾتتودلمممممممم

ػتؼمسؾقفتومعلتؾؼومبتنيمممممؼؽقنمشلومررؼؼيمتشػرلمععقـتيمعؿمماظؾقوغوتمإظؽذلوغقًو

ظتتتذظؽمالمؼػفتتتؿمرعتتتقزمػتتتذهماظردتتتوظيمدتتتقىماٌردتتتؾمرتتترظمماظؿعوضد،

واٌلؿؼؾؾمسـمررؼؼمجفوزماظؽؿؾققترماظذيممتمتزوؼدهمعلتؾؼومبدلغتوعٍممم

أعتتوماظردتتوئؾماٌردتتؾيمستتـمم،ػرةماٌؿػتتؼمسؾقفتتومبتتنيماألررا ظػتتؽماظشتت

ررؼؼماظػوطسمواظؿؾؽسمواظدلؼدماإلظؽذلوغلمصؿؽتقنمظممحتقرةمميؽتـمممم

طؿتتومأنمغظتتومم،أليمذتتكصمضراءتفتتوموصفتتؿمعضتتؿقغفومألغفتتومشتترلمعشتتػرةم

اظؿؾودلماإلظؽذلوغلمظؾؾقوغوتمؼؿؿمسؾكمأدوسمضوغقغلمعؿػؼمسؾقفمبداؼتيمم

اظؾقوغتتوتمعتتـمحقتتٌماظؾـقتتيمممممذتتلنمعتتعمادتتؿكداممععتتوؼرلمحمتتددةمظمممم

ظممحتتنيمأنماظؿؾتتودلمستتـمررؼتتؼماظدلؼتتدماإلظؽذلوغتتلمأوممممواٌضتتؿقن،

مم.اظػوطسمأوماظؿؾؽسمضدمؼؽقنمطذظؽموضدمالمؼؽقن

ظذامصؿـماظضروريمأنمتؿقدعماإلدارةماىؿرطقتيمظممادتؿكداممغظتومممممم

ععملتتؿـداتمإلنتتوزماألسؿتتولمبشتتؽؾمدتترؼع،ممماظؿؾتتودلماإلظؽذلوغتتلمظؾؿم

مم.اغؿؼولماٌلؿـداتضؿونمتلعنيم

ضتتدمأوردمظمماألحؽتتوممظممأشؾتتىماظتتدولموإذامطتتونمضتتوغقنماىؿتتورامم

ؾمبضتتوسيمواردةمدتتقاءممٌوغقػلتتً$مأنمطتتمااٌؿعؾؼتتيمبؼتتقائؿماظشتتقـم%مم

مضوئؿيماظشقـماظعوعتيممأوماظدلمرمىمأنمتلفؾمظمبطرؼؼماظؾقر،أوماىق،

نمػذهماظؼوئؿيمعـمربتومؼؿؿمتقضقعمأنماألعرمؿطؾىمسودةمعومؼوواظقحقدة،

وأنمؼذطرمصقفتومبقوغتوتممم،اظلػقـيمأومضوئدماظطوئرةمأومودقؾيماظـؼؾماألخرى
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ربوبـتتيماظلتتػـموضتتودةماظطتتوئراتمممؼؽقنمعتتـماظقاجتتىمسؾتتلمموحمتتددة،

وودوئؾماظـؼؾماألخرىمأومعتـمميـؾتقغفؿمظمماٌتقاغلماظدلؼتيمواىقؼتيمممممم

صذلةمزعـقيمحمددةم%مخاللممقياىؿرطاإلدارةمواظؾقرؼيمأنمؼؼدعقامإشمم

وحتقلممتتورؼخممعتـممم$لربعموسشرؼـمدوسيمسؾكماألطـرعصرمبمهددتمظم

اظلتتػقـيمأوماظطتتوئرةمأومودتتقؾيماظـؼتتؾماألختترىمضوئؿتتيماظشتتقـماًوحتتيمممم

عطتكماظؼتتوغقنممؼو،ؾؾتدماٌلتؿقردمػتذامممبوظؾضتوئعماٌشتققغيمسؾقفتومإشمماظممم

ايتتؼمظمماالرتتالعمسؾتتكمضوئؿتتيماظشتتقـماظعوعتتيمممممممقتتيؿرطدارةماىظتتإل

أنمستودةممؿطؾتىماظؼتوغقنمممؼطؿتومم،ـوصمقعماٌلتؿـداتماٌؿعؾؼتيمبوظشتقممم

مؼؼدممربوبـيماظلػـمأومعـمميـؾقغفؿمخاللماٌقعودماٌذطقرمدؾػومطشقصًو

وعتـماٌؿعتور مسؾقتفممممبلزلوءماظرطوبمواؿقعماٌمنماًوحتيمبوظلتػقـيممم

صترضماظغراعتوتمسؾتكمربوبـتيماظلتػـموضتودةماظطتوئراتموودتوئؾمممممممممأنمؼؿؿم

ضوئؿتيماظشتقـم%ممممدؼؿتؼتماإلعؿـتولمشلتذاموستدممممماظـؼؾماألخرىمسـدمسدمم

اظؿتتلخرمظممسـتتدممحؿتتكاٌوغقػلتتًم$مأومستتدمموجقدػتتومأومتعتتددػومأوممم

م.تؼدميفومأوماالعؿـوعمسـمتؼدؼؿمأيمعلؿـدمآخرمسـدمرؾىماىؿورام

بودتتتؿكداممغظتتتومماظؿؾتتتودلممماظؾقجقلتتتيتوسؾتتتكمذظتتتؽمصتتتننماظتتتدسؿمم

وحتتتقلمضوئؿتتتيماظشتتتقـممؼضتتتؿـم$ممE D Iاإلظؽذلوغتتتلمظؾؾقوغتتتوتم%م

دتتتؾقؿيموظمممبصتتتقرةؾفتتتوماإلدارةماىؿرطقتتتيممواٌلتتتؿـداتماظتتتيتمتطؾم

صتترضمتالصتتكماظـتتزاعماظتتذيمؼـؿفتتلمإشممممبوظؿتتوظلمو،اٌقاسقتتدماٌؼتتررةم

م.شراعوتمسـمعـؾمػذهماٌكوظػوت
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 :ايطسع١ يف إجناش اإلجسا٤ات ادتُسن١ٝ :ثايجا

تلوسدمسؿؾقيمتؾتودلماٌلتؿـداتماىؿرطقتيمستدلماظقدتوئؾماإلظؽذلوغقتيممممممم

بتنيمأرترا ماظعؿؾقتيمممممظعؿؾماىؿرطلبشؽؾمطؾرلمظممإمتوممإجراءاتما

ؿؿمإردتتولموادتتؿالمماٌلتتؿـداتمدونمحوجتتيمالغؿؼتتولمممؼتتاىؿرطقتتيمإذم

اٌؿعتتوعؾنيمإشمماإلدارةماىؿرطقتتيموصتتكمذظتتؽمتتتقصرلمظؾقضتتًمواىفتتدمم

دسؿموضتدمدتؾؼمأنمذطرغتومأنماظتمممم،ورصعمجقدةماًدعتيماٌؼدعي،مواٌول

تؼتدعفوممظؾكدعتيماظتيتمممؽػتوءةمماظقدةموؼرصعمعتـمدرجتيماىتممماظؾقجقلؿكم

ممممم.اإلداراتماىؿرطقيمظؾؿؿعوعؾني

م:زابعا: إثبات اإلجسا٤ات ادتُسن١ٝ اإليهرت١ْٝٚ

قجتقدمماظدسوعيماظقرضقتيمػتلماظتيتمولتدماظمممممؼؼقلمرجولماظؼوغقنمأنم"

ظإلثؾتوتمإالمممطتوعالًمموالمتعتدماظؽؿوبتيمدظتقالًممماٌوديمظؾؿعتوعالتماظؿؼؾقدؼتي،مم

وإلجراءاتماىؿرطقتيممصتموبوظؿتوظلمم،م"إذامطوغًمعقضعيمبوظؿقضقعماظقتدويمم

ؼتتتؿؿمإثؾوتفتتتومستتتدلماٌلتتتؿـدماإلظؽذلوغتتتلمواظؿقضقتتتعممماظتتتيتماإلظؽذلوغقتتتيم

تلتؿؿدمممحؿتكمهؿوجمعـمػمالءماظؼتوغقغققنمععوعؾتيمبوٌـتؾمممماإلظؽذلوغلم

صقتتتفمحؼتتتقهمأرتتترا مصوٌلتتتؿـدماإلظؽذلوغتتتلمؼؿؾؾتتتقرم،ذتترسقؿفومحفقؿفوم

اٌراحتتؾممصفقماٌرجتتعمظؾقضتتق مسؾتتكمعتتوممتمظمممماظعؿؾقتتيماىؿرطقتتي،م

إلجرائقيمظؾعؿؾقيماىؿرطقتيم،مواظؿقضقتعماإلظؽذلوغتلمػتقماظتذيمؼضتػكممممممما

م.ايفقيمسؾكماٌلؿـد

م
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 :ٚجٛد قاعد٠ بٝاْات َٛحد٠ :خاَطا

تلوسدمضوستدةماظؾقوغتوتماٌقحتدةمظممتقحقتدماظؼترارمظمماٌقضتقسوتممممممم

وايدمعـماًال محتقلمعقضتقسوتممم،اٌؿشوبفيمسؾكمعلؿقىماٌقاغل

ختتوذمضتراراتمسشتقائقيمتتمدىمممممإالمؼتؿؿممحؿكم،وعـفومتؼققؿماظؾضوسي،سدة

ظمماظـفوؼيمإشممحدوثماظـزاعمبنيماىؿوراموذوىماظشلنمحقلمسؿؾقيم

اظؿؼقتتتقؿمبوإلضتتتوصيمإشممذظتتتؽمدؿلتتتوػؿمضوستتتدةماظؾقوغتتتوتمسؾتتتكمحصتتترمم

ؿموضتعمايؾتقلماٌـودتؾيممممؿودراديمأدؾوبفومحؿكمؼماظدسووىموتصـقػفو،

مم.ظؾقدمعـفو

 احملٛز ايجاْٞ

 ن١ٝ يف مجٝع املٛاْٞتٛحٝد اإلجسا٤ات ادتُس

مت اق١ٝ تبطٝط ٚتٓطٝل اإلجسا٤ات ادتُسن١ٝ ) نٝٛتٛ (إت عٌٝ 

نماألرتترا ماٌؿعوضتتدةمسؾتتكمممإأوردتمػتتذهماالتػوضقتتيمظممعؼتتدعؿفوم"ممم

عـفوممػذهماالتػوضقيماٌدلعيمهًمرسوؼيمجمؾسماظؿعوونماىؿرطلمدعقًو

إلزاظتتتيماالختتتؿال مبتتتنيماإلجتتتراءاتمواٌؿوردتتتوتماىؿرطقتتتيمظتتتدىمممم

قيموشرلػومرا ماٌؿعوضدةمواظذيمعـمذلغفمأنمؼعرضؾماظؿفورةماظدوظاألر

ورشؾتتيمعـفتتومظمماإلدتتفوممسؾتتكمدمتتقمصعتتولمظممعتتـماظؿؾتتودالتماظؿفورؼي،

تـؿقيمػذهماظؿفورةمواظؿؾودالتمعـمخاللمتؾلتقطموتـلتقؼماإلجتراءاتمممم

م.واٌؿوردوتماىؿرطقيموتعزؼزماظؿعوونماظدوظل
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وعتيمعتـمجتراءمتلتفقؾممممموإذمتالحظمأغفمميؽـمهؼقؼمصقائتدمػمم

ماظؿفورةماظدوظقيمدونمايوجيمظؿلتقؼيمععتوؼرلمعالئؿتيمظؾرضوبتيماىؿرطقتيممممم

اظؿؾلقطمواظؿـلقؼمميؽـمهؼقؼتفمعتـمختاللممممماوإدراطومعـفومأنمعـؾمػذ

م:"تطؾقؼماٌؾودئماظؿوظقيمسؾكموجفماًصقص

 تـػقذمبراعٍمتفتد مإشممهتدؼٌماإلجتراءاتمواٌؿوردتوتماىؿرطقتيمممممم

م.ؼرصعمعـماظؽػوءةمواظػعوظقيمبصقرةمعلؿؿرةمممو

 تطؾقتتؼماإلجتتراءاتمواٌؿوردتتوتماىؿرطقتتيمبلدتتؾقبمؼؿؿقتتزمبوظشتتػوصقيمم

 واظؿـلقؼمميؽـماظؿـؾممبف.

 تؼتتدؼؿمطتتؾماٌعؾقعتتوتماظالزعتتيمإشمماألرتترا ماٌعـقتتيمصقؿتتومؼؿعؾتتؼممممممممم

اإلرذتتودؼيماإلدارؼتتيمواإلجتتراءاتمممواًطتتقطممبتتوظؼقاغنيمواألغظؿتتيم

 واٌؿوردوتماىؿرطقي.

 أدتتتوظقىمحدؼـتتتيمطتتتندارةماٌكتتتوررمواظرضوبتتتيماظؼوئؿتتتيمسؾتتتكمممسؿؿتتتودمإ

ماٌراجعيمواالدؿكدامماظعؿؾلماألعـؾمظؿؽـقظقجقوماٌعؾقعوت.

 اظؿعتتوونمعتتعماظلتتؾطوتماحملؾقتتيماألختترىموإداراتماىؿتتوراماألختترىمم

م.واجملؿؿعوتماظؿفورؼي

 .تـػقذماٌعوؼرلماظدوظقيمذاتماظصؾي 

 يماظيتمؼلفؾماظقحتقلمإظقفتومممإتوحيمسؿؾقوتماٌراجعيماإلدارؼيمواظؼضوئق

م.اٌؿلثرةمظألررا 
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وظؼـوسؿفومبلنماالتػوضقيماظدوظقيمتؿضؿـماألػدا مواٌؾودئماٌتذطقرةممم

أستتالهمواظتتيتمتؿعفتتدماألرتترا ماٌؿعوضتتدةمبؿطؾقؼفتتومدتتق متتتمدىمإشممممم

هؼقتتؼمدرجتتيمسوظقتتيمعتتـمتؾلتتقطموتـلتتقؼماإلجتتراءاتمواٌؿوردتتوتمممممم

عتوونماىؿرطتلمممتومؼعتدمممممدودكمجملؾتسماظؿماىؿرطقيموػقماشلد ماأل

 إدفوعومطؾرلًامظممتلفقؾماظؿفورةماظدوظقيم".

وصؼتتتومم-فتتتومإالمأنمتطؾقؼنماًتتتقضمظممتػوحتتتقؾمػتتتذهماالتػوضقتتتي،مودو

قًومؼعؿتدلممتقتزًامظقجقلتؿمممم–واٌشورمإظقفومدؾػًومبنرموزمظؾؿؾودئماظقاردةمبفو،

سؾتتكمعلتتؿقىمصمقتتعممموعقحتتدةمظممتؼتتدؼؿمخدعتتيمصمرطقتتيمعؿطتتقرةمم

بتداًلمعتـماخؿالصتوتماظؿطؾقتؼمعتـمعـطؼتيمصمرطقتيممممممممميعقاغهماىؿفقرؼتم

ممتومؼتمدىمإشمماظـتزاعمممممخرىمظممجمتولماإلجتراءاتماىؿرطقتيممممإشممأ

م.مبنيماٌؿعوعؾنيمواإلدارةماىؿرطقي

م

 احملٛز ايجايح

 ايتصاحل يف قضاٜا ايتٗسٜب ٚاملخاي ات 

إنماظؼوغقنماىؿرطتلمظممطوصتيمدولماظعتوملمؼؿتقامظتإلدارةماىؿرطقتيممممممم

ععماٌـلقبمإظقفؿمخموظػيمأحؽوعفمدقاءمبنرتؽتوبفؿمخموظػتوتممماظؿصوحلم

م.صمرطقيمأومجرائؿمتفرؼى

م

م
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 تعسٜف ايتصاحل:

ؼؿؿـتؾممم–عقاصؼيماإلدارةماىؿرطقتيممشرطمبم–ػقمإجراءمسمؿورهماٌؿفؿم

ظممدتتتدادمعؾؾتتتغمعتتتـماٌتتتولمحتتتددهماظؼتتتوغقنمطتتتلمؼؿفـتتتىمإختتتتوذمم

مم.ؽقممبفومسؾقفاإلجراءاتماىـوئقيمضدهمأومتالصكمتـػقذماظعؼقبوتماحمل

ممم:آثاز ايتصاحل ادتُسنٞ 

ؼذلتىمسؾكماظؿصوحلمإغؼضوءماظتدسقىمأوموضتػمتـػقتذماظعؼقبتيموصمقتعمممممم

ماآلثورماٌذلتؾيمسؾقفو.م

م

 احملٛز ايسابع

 إضكاط ايدٜٕٛ

تعؿدلمسؿؾقيمإدؼوطماظدؼقنمعـماظـغتراتماظؼوغقغقتيماظتيتمتشتقبماظؽتـرلمممممم

ثمأنمؼطتقلمأعتدمممعـماظؼقاغنيماىؿرطقيمظممدولماظعتوملمحقتٌمزمتدممم

يمدؾىمعتـماألدتؾوبمثتؿمزمتدثمأنمؼصتدرمايؽتؿممممممماظـزاعمظلـقاتمأل

ظصوحلماىؿوراموظؽـمبعدمإصتالسماٌتدؼـمأومعغودرتتفماظتؾالدمدونمأنممممم

ؼذلامأعقااًلمأومظعدمموجقدمأعقالمظدؼتفمميؽتـماظؿـػقتذمسؾقفتومأومظقصوتتفمممممم

م.سـمشرلمترطيمأومظممحوظيماظدؼقنماظضؽقؾي

اتماىؿرطقيمأنمتلعلمإظلمتضؿنيماظؼوغقنموظذظؽمرمىمسؾلماإلدارم

اىؿرطتتتلمبـصتتتقصموأحؽتتتوممتؿعوعتتتؾمعتتتعمػتتتذهمايتتتوالتموتعطتتتلمم
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ظؾفؿورامايؼمظممإدؼوطماظدؼقنمظممأيمعتـمايتوالتماظتيتمترتلؼفتوممممم

م:وعـفومسؾلمدؾقؾماٌـول

م.إذامحدرمحؽؿمغفوئلمبنصالدفم-م1

م.إذامشودرماظؾالدمٌدةمسشرمدـقاتمبغرلمأنمؼذلامأعقااًلم-م2

م.إذامثؾًمسدمموجقدمعولمميؽـماظؿـػقذمسؾقفمظدىماٌدؼـم-م3

م.إذامتقصكمسـمشرلمترطتيم-م4

مم.اظدؼقنماظضؽقؾيم–م5

وتعؿدلمػذهماألحؽوممإذامعتومتضتؿـؿفومغصتقصمضتوغقنماىؿتورامحؾتقاًلممممممم

شرلمتؼؾقدؼيمتلوػؿمظممإغفوءمبعضماٌـوزسوتماظيتمالمروئؾمعـمورائفتومم

ولمدونمأنمتؿقؼتتؼمغؿتتوئٍمذاتمدتتقىمادتتؿفالاماظقضتتًمواىفتتدمواٌتتم

وبوظؿوظلمتتتمدىملثرلمعؾوذتترمسؾتتلماإلؼتتراداتماظعوعتتي،سوئتتدمعؾؿتتقسمأومتتت

أؼضومظممحوظيموجقدػومظممضوغقنماىؿورامإشمماظؿؿقزماظؾقجقلتؿكمظممم

مم.إغفوءماٌـوزسوتماىؿرطقي

م

 احملٛز ارتاَظ

 َسنص ايتخهِٝ ادتُسنٞ 

ظلمإرمودمررهمدرؼعيمإنماإلداراتماىؿرطقيماٌؿطقرةمتلعلمدائؿًومإ

واظتتؾعضمؼطؾتتؼمغظوعتتًومداخؾقتتًومظؾؿقؽتتقؿمم،وسودظتتيمظؿقؼقتتؼمرضتتوماظعؿالء

بنغشتتوءمعرطتتزمهؽتتقؿمصمرطتتلمبتتداًلمعتتـماظؾفتتقءمظؾؼضتتوءمظممإغفتتوءمممممممم
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اٌـوزستتوتماىؿرطقتتيممبتتومسمتتدممعصتتوحلماًصتتقممأغػلتتفؿمورمـتتؾفؿمممم

غػؼوتماظدسقىماظؾوػظيموبطءمدرلماإلجتراءاتمومتؽتنيماًصتقممعتـممممم

سؾتتكمحتتؾمدتترؼعمٌـوزستتوتفؿمؼتتمدىمإشممضؾقظتتفمواالحؿػتتوزمممايصتتقلم

مماالضؿصود.بوظعالضوتماظؼوئؿيمصقؿومبقـفؿمخوحيمظممجمولماظؿفورةمو



247 

 َٝجام غسف ايعاًَ  بادتُازى

 ايٓصا١ٖ ٚايطًٛى ايػسٜف يف ايعٌُ ادتُسنٞ

 

إنماإلداراتماىؿرطقتتيمظممصمقتتعمأدمتتوءماظعتتوملمتؼتتقممبعتتددمعتتـممممممممم

ختدممعصوحلمحؽقعوتفوموتلفؿمبطرؼؼمعؾوذرمظممماظقزوئػماشلوعيماظيت

هؼقتتؼماألػتتدا ماظقرـقتتيمدتتقاءمتؾتتؽماٌؿعؾؼتتيمبتتوإلؼراداتمأوماظتتيتمممم

تلفقؾماظؿفتورةممإظلمتؾؽماظيتمتمديممحؿكتؿعؾؼميحؿوؼيماجملؿؿعمأوم

 .اظدوظقيموضموؼيماألعـماظقرينمظؾقرـمواٌقارـني

وئزماظؿؼتدمممإنمخؾؼمثؼوصيماظشػوصقيمظمماظعؿتؾماىؿرطتلمشلتقمأحتدمرطتممممم

وؼعؿدلمعقـتتوهمذتتر ماظعتتوعؾنيمم،واظؿطتتقرماألدودتتقيمأليمإدارةمصمرطقتتيم

بوىؿتتورامػتتقمأحتتدمأػتتؿمأدواتمخؾتتؼمػتتذهماظـؼوصتتيموتردتتقكفومظممممممم

م.اجملؿؿعماىؿرطل

قضتقعماظـزاػتيمممعـظؿيماىؿوراماظعوٌقتيمإػؿؿوعتًومطتؾرلًاممبممموضدمأوظًم

اإلداراتمموأسؿدلتفمأحتدمأػتؿماظؼضتوؼوماظقرـقتيمظؽوصتيماظتدولموىؿقتعممممممم

وظؿػعقؾمذظتؽمغتودتمصمقتعماإلداراتماىؿرطقتيمبقضتعمعتوممممممم،اىؿرطقي

ؼلتتؿلم"معقـتتوهمذتتر ماظعؿتتؾماىؿرطتتلم"مواظتتذيمؼعؿتتدلمعقـتتوهمسؿتتؾمم

وطلغتفمؼترادمظتفمأنمممم،وواجؾوتموإظؿزاعوتمطاًلمعـماىؿورامواظعوعؾنيمبفو

،مددؿقرًامداخؾقًومظؾعؿؾموسؼدًامعؾزعًومبنيماىؿورامواظعتوعؾنيمبفتوممؼؽقنم

فذاماٌقـوهمؼؿضؿـمطوصتيماظقاجؾتوتمواإلظؿزاعتوتموايؼتقهمواٌزاؼتوممممممص
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،مؼقضتامرؾقعتيماظعالضتيمبتنيماىؿتورامواظعتوعؾنيمبفتوممممممموظرجولماىؿورام

م.ظقؿموإدارةمػذهماظعالضيـوطقػقيمت

عؼدمإجؿؿوسًومدوظقًومػوعًومظممأروذومظعـظؿيماىؿوراماظعوٌقيمظؼدمدسًم

ػتتذاماالجؿؿتتوعمتـتتوديمممحقتتٌمخرجتتًمطوصتتيمتقحتتقوتم،بدوظتتيمتـزاغقو

سؾتتتلمرأسموتفقتتتىمبتتتوإلداراتماىؿرطقتتتيمبقضتتتعمعقضتتتقعماظـزاػتتتيمم

ظممأحتتدمأػتؿمضضتتوؼوماظتتقرـممأوظقؼتوتماظعؿتتؾمواظؿعوعتؾمععتتفمسؾتتلمأغتفمممم

اإلداراتماىؿرطقتيمعتـمعـطؾتؼمأنممممسؾلمعلتؿقيمطتؾممماظدولموصمقعم

عـمضدرةماىؿورامسؾتكمإنتوزمعفؿؿفتوممممأنمزمدموجقدماظػلودمعـمذلغفم

م:ؼؾكمضؿـماآلثورماظعؽلقيماظـوصميمعـماظػلودمعووميؽـمأنمتؿ

 األعـماظؼقعلمظؾكطرموعلؿقيمضموؼيمظؾؿفؿؿعمعـكػضتعرؼضم 

 م.غؼصمايصقؾيمواإلؼراداتماىؿرطقي 

 م.إذمػوضمععدالتماإلدؿـؿورماًورجل 

 إرتػوعمتؽؾػيماظقارداتماظيتمؼؿقؿؾفوماٌلؿفؾؽماظـفوئل. 

 يموعتـمثتؿمإذمػتوضمممموجقدمحقاجزموععقضوتمأعومماظؿفورةماظدوظقتم

 .ياالضؿصودععدالتماظـؿقم

 م.سدممثؼيماجملؿؿعمظمماىفوزمايؽقعلمظؾدوظي 

 إذمػتتوضمظممعلتتؿقىماظؿـلتتقؼمواظؿعتتوونمبتتنيماإلدارةماىؿرطقتتيمم

 م.واىفوتمايؽقعقيماألخرى

 م.إذمػوضمدرجيماإلظؿزاممظديماٌؿعوعؾني 
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 لتدغلمععـقؼوتماظعوعؾنيمبوىؿوراموإصؿؼودمروحماظعؿؾماىؿوس 

م

وظؽتتلمتلتتؿطقعماإلدارةماىؿرطقتتيمأنمتقاجتتفمطتتؾمػتتذهماظؿقتتدؼوتممممم

صننمعـظؿتيماىؿتوراماظعوٌقتيمعتـممممم،وتؿفـىمػذهماآلثورماظلؾؾقيمظؾػلود

ختتاللمإستتالنمأروذتتومتـتتوديمطوصتتيماإلداراتماىؿرطقتتيمبؿتتؾينمبرغتتوعٍمم

عقـتوهماظشتر مظؾعتوعؾنيممممذطرغوهمصقؿومدؾؼم"مغزاػيمورينمعـمخاللمعوم

ظذيموضعًماٌـظؿيمظممإستالنمأروذتومسشترةمحمتوورمأوممممم"موابوىؿورام

م:ظفمغقضقفومصقؿومؼؾلخطقطمسرؼضيم

 :إيتصاّ قٝاد٠ اإلداز٠ ادتُسن١ٝ .1

حقتتٌمأنمعلتتؽقظقيمعـتتعماظػلتتودموحموربؿتتفمتؼتتعمسؾتتلمستتوتؼمرئتتقسممممممممم

وسؾقفؿمصمقعًومأنمؼؿكتذوامعتـممم،اىؿوراموصرؼؼماإلدارةماظؿـػقذؼيماظعؾقو

لؿقؼوتمسوظقيمعـماظـزاػتيمواإلظؿتزامممماظقدوئؾمواألدوظقىماظيتمتضؿـمع

بقـؿومؼؼتتعمسؾتتلمستتوتؼم،وعؽوصقتتيماظػلتتودمظممطوصتتيماألغشتتطيماىؿرطقتتيم

عدؼريماٌلؿقيماظعوظلمعـماٌدؼرؼـمواٌشرصنيماظؼقوممبتدورمرؼتوديممم

ضتتقيمبغقتتيمايػتتوزمسؾتتكمأسؾتتكمعلتتؿقؼوتماظـزاػتتيمظممطوصتتيمجقاغتتىمممم

مم.اظعؿؾماىؿرطل

،متمظتدؼفؿمػتقمعقضتقعماظـزاػتيمممموؼـؾغلمأنمؼؽتقنمأحتدمأػتؿماألوظقؼتومممم

ماألدغتكموأنمؼؾعؾقامدورماظؼدوةمواألدقةمأعومماظعوعؾنيمعتـماٌلتؿقؼوتممم
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ظؽلمتؿقاصؼماٌؾودئماظتيتمؼـتودونمبفتومعتعمعتومؼؼقعتقنمبتفمعتـمسؿتؾمممممممممم

م.ودؾقام

 اإلطاز ايتٓظُٝٞ: .2

األغظؿتتتيمواإلجتتتراءاتمواظؾتتتقائامممومإنمتؾلتتتقطموتـلتتتقؼماظؿشتتترؼعوتمم

اىؿرطقتتيمإشممأضصتتكمحتتدمممؽتتـمػتتقممواظؼقاستدماإلدارؼتتيمواإلجرائقتتيم

حقٌمأنمضقتومماٌؿعوعتؾمعتعمممم،أحدمودوئؾمعؽوصقيماظػلودموغشرماظـزاػي

اىؿرطقتيمبتدونمسـتوءمأومممماإلدارةماىؿرطقيمبندؿقػوءمطوصيماإلجتراءاتمم

إنمتعؼتدمم،حوجيمإظلمعـمؼقضقفومظفمؼعؿدلمأعرًامضرورؼًومظؿقؼقتؼماظـزاػتيمم

عؾنيمػقمأحدمدسوئؿماظػلودماإلجراءاتموتشوبؽفوموسدمموضقحفومظؾؿؿعو

ظذظؽمصتتننماإلدارةماىؿرطقتتيمتؽتتقنم،اظتتيتمؼلتتؿغؾفومأوظؽتتؽماظػودتتدون

عطوظؾيممبراجعيموإسودةمحتقوشيماظؼقاستدمواإلجتراءاتماىؿرطقتيماظتيتمممممم

تطؾؼفومسؾلماٌؿعوعؾنيمبفد ماظؼضوءمسؾتكماظتروتنيموهؼقتؼمإغلتقوبقيممممم

ـتتىمظمماظعؿتتؾمووضتتقحمظمماظػفتتؿمظتتديماٌؿعتتوعؾنيمصضتتاًلمستتـمومممممم

مم.اإلزدواجقيماظؿكمدائؿًومعومؼؽقنمالمظزوممشلو

وجتتقدمصؽتتوتمردتتقممععؿدظتتيمعتتعمستتدمموجتتقدمممػتتذامؼعتتينمبؾلتتوريممإنم

إدؿــوءاتمصكماظؼقاسدماظعودؼيمأوماألغظؿتيمأوماإلجتراءاتماظتيتمرمتىممممم

أنمتؽقنمعؿقاصؼيمععمإتػوضقيمطققتقماٌعدظيم%اإلتػوضقتيماظدوظقتيمظؿؾلتقطمممم

مم.$وتـلقؼماإلجراءاتماىؿرطقي
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 ايٛضٛ : .3

إنمضقومماإلدارةماىؿرطقيمبؿقصرلمبقؽيمواضقيمتعطلمدرجيمسوظقيمعـممم

وػتتذاماظؿقضتتعم،ماظؿقضتتعمظؾؿفؿؿتتعماظؿفتتوريمسـتتدمتعوعؾتتفمعتتعماىؿتتورامم

ؼيماالضؿصتتتودميؽتتـمػتتتذاماجملؿؿتتتعماظؿفتتتوريمعتتـمإختتتتوذماظؼتتتراراتممم

وؼلتلمػذامعـمعـطؾتؼمأغتفمزمتؼمممم،اظصقققيممبومسمدمماجملؿؿعمطؽؾ

راماظؿقضعمبدرجتيمسوظقتيمعتـماظتقؼنيموضوبؾقتيماظتؿؽفـمصتكممممممممظعؿالءماىؿو

تعتتوعالتفؿمعتتعماىؿتتورامواظتتيتمرمتتىمسؾقفتتومأنمتؼتتقممبتتوإلسالنمستتـمممممم

األغظؿيمواظؾقائامواإلجراءاتمواظؼقاسدماظيتمتطؾؼفومسؾتلماٌؿعتوعؾنيممم

وأنمؼؿؿمػذاماظؿطؾقؼمبشؽؾمسودلموعقحدموعؿؽوعؾموتؽؿؿؾمعـظقعتيمم

صرمقيمظمماظؿطؾقتتؼمبقجتتقدمآظقتتيمتتتممماظقضتتقحمظمماإلجتتراءاتمواظلتتفقظمم

ظؾؿؿعوعؾنيمضؿوغوتمسودظيمسـتدماظطعتـمظممضتراراتماىؿتورامورؾتؾفؿمممممم

إسودةماظـظرمظممػذهماظؼراراتمومبومؼؿػؼمععمعؾدأماظتؿظؾؿمدونمسؼقبتيممم

م.اظذيمتـوديمبفموتؼرهمعـظؿيماىؿوراماظعوٌقي

 :اذتاضب اآليٞ .4

فومماىؿتوراممإنمإدخولمايودىماآلظلموادؿكداعفمظممعقؽـيمطوصيمع

عـمذلغفمأنمؼرصعمعلؿقىماظؽػوءةمواظػوسؾقيماظيتممتورسمبفتوماىؿتوراممم

دورػومظممخدعيماجملؿؿعماظؿفوريموؼؼضكممتوعتًومسؾتلمصمقتعمصترصممممم

وؼرصعم،اإلخؿقتتوراتوماظػلتتودمإذامعتتوممتمدتتقطرةماٌقؽـتتيمسؾتتلماظؼتترارات
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عـمعلؿقيماًدعيمعومضدمؼؼقممبتفمايودتىماآلظتلمعتـماظؼقتوممبعؿؾقتيممممممم

دتتتؾيموعراجعتتتيمظؾؼتتتراراتماإلدارؼتتتيمظمموضتتتًمالحتتتؼمإلختوذػتتتوممممحمو

واظقضتتق مسؾتتلمعتتديمتقاصؼفتتومعتتعماٌـظقعتتيماظؿشتترؼعقيمواإلجرائقتتيممممممم

بطرؼؼتيممم-بؼتدرماإلعؽتونمممم–وظذظؽمؼـؾغلمأنمؼؿؿمتصؿقؿماظتـظؿماآلظقتيممم

تؼؾؾمعـمصرصمممورديموصرضماظرأيمعـماٌلؽقلمبشؽؾمشرلمعـودتىمم

عتـماالتصتولموجفتًومظقجتفمواظؿعوعتؾممممممموالمذرسلموالمعؼؾقلموأؼضًومؼؼؾتؾم

م.اٌؾوذرمبنيمعقزػلماىؿورامواٌؿعوعؾنيمععفو

 :يكٝاّ بعًُٝات إصال  ٚحتدٜح يإلداز٠ ادتُسن١ٝضسٚز٠ ا .5

إنماألداءماظروتقينمواظؾقؽيماظتيتمتلتقدػوماٌؿوردتوتماٌعؼتدةمواظغترلمممممم

واظيتم،واظيتمتغقتتىمسـفتتومسلتتسماٌعرصتتيمواظقضتتقحممم،صعوظتتيمواٌؽتتررةم

فتتومبوظؿتتدخؾماظشكصتتلمظمماظؿطؾقتتؼمواظؿعتتدؼؾمظإلجتتراءاتممممؼلتتؿامصق

حقٌمرمدماظعؿتالءمأغػلتفؿممم،واظؼقاسدماظؼوغقغقيمػلمبقؽيمحوييمظؾػلود

وختطتتلماٌعقضتتوتمواإلجتتراءاتممعضتتطرؼـمإظتتلماظعؿتتؾمسؾتتلموتتووزمم

اظؾطقؽيمواظـؼقؾيمعـمختاللماألوضتوعماإلدتؿــوئقيماظتيتمزمصتؾقنمسؾقفتوممممممم

م.ؾؿلفقؾسـمررؼؼماظرذووىمودصعمعؼوبؾمظ

ىؿورامإحالحمأغظؿؿفوموتطقؼرمإجراءاتفتوموتؾلتقطفومممسؾلماظذامؼـؾغلمم

ظؾؼضوءمسؾكمأيمصقائتدمشترلمذترسقيمميؽتـمايصتقلمسؾقفتومعتـمختاللممممممممم

ورمىمأنمتؽتتقنمم،اإلظؿػتتو محتتقلماإلجتتراءاتمواٌلتتوراتماظرزلقتتيمممم

عؾودراتماظؿطقؼرمواإلحالحمواظؿقدؼٌمعؾتودراتمذتوعؾيمتؿضتؿـمطوصتيممممم
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وطـرلًامعتومتـصتامعـظؿتيمممم،داءمواألغشتطيماىؿرطقتيممجقاغىماظعؿتؾمواألم

اىؿتتوراماظعوٌقتتيمبوإلدذلذتتودمبنتػوضقتتيمطققتتتقماٌعدظتتيمطلحتتدمأػتتؿممممممم

عرجعقوتموعؾودراتماظؿطقؼرمواإلحتالحماىؿرطتلمعتـماظـوحقتيماظػـقتيمممممم

مواإلجرائقي.

 املتابع١ ٚايسقاب١ ايداخ١ًٝ: .6

وتـػتذمممإنماإلدارةماىؿرطقيماظـوجقتيمػتلمتؾتؽماإلدارةماظتيتمتطؾتؼممممم

جمؿقسيمعـماآلظقتوتماٌـودتؾيمظرحتدموعؿوبعتيموعراضؾتيماظعؿتؾمواألداءممممممم

جعتيماظداخؾقتيممماصدلاعٍماٌؿوبعتيمواٌرم،اٌلؿقؼوتمواألغشطيمسؾلمطوصي

ووزتوئػماظؿقؼقتؼمواحملودتؾيمممم،وأغظؿيماظؿقؼتؼماظتداخؾلمواًورجلمم

اظداخؾقيمواًورجقيمػلمبعضممنوذجمظؿؾؽماألغظؿيماظيتمرمىمسؾلم

تلختتذمبفتتومواظتتيتمرمتتىمأنمتؼتتقممسؾتتكمتتتقازنمعـطؼتتلمممممماىؿتتورامأن

وععؼقلمبنيماإلدذلاتقفقوتماإلرموبقيماظتيتمتؿؾـوػتوماإلدارةماىؿرطقتيمممم

ظؿشفقعماظعوعؾنيمسؾتكمهؼقتؼمعلتؿقؼوتمسوظقتيمعتـماظـزاػتيمعتـمتؾؼتوءممممممممم

وبنيمإدتتتذلاتقفقوتماظعؼتتتوبمواىتتتزاءماظتتتيتمتؿؾـوػتتتوماإلدارةم،أغػلتتتفؿ

اظػلتتودمواألغشتتطيماظغتترلمأخالضقتتيمأوممماىؿرطقتتيمظؿؿؾتتعموهدؼتتدمحتتوالتم

وضتدمم،اظغرلمعشروسيماظيتمؼؼتعماظؼتوئؿمبفتومهتًمروئؾتيماظؼتوغقنمواظعؼوبمممممم

ؼؽتقنمعتـماظضتروريمسؾتتلماإلدارةماىؿرطقتيمأنمتؼتقممبطرؼؼتيمصقرؼتتيممممممم

ععؾقعوتمسـممورودممقؼقؼمظممايوالتماٌعـقيمصقروذوعؾيموعؾوذرةمبوظؿ

ميؽـمشلذهماظؿقؼقؼوتمأنمو،وجقدمأوماحؿؿولموجقدمصلودمأومخموظػوت
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وإذامعوم،تؽقنمسؾقفمايوظيٌومتؽقنمحمدودةمأومسؾلمغطوهموادعموصؼًوم

رأتمجفيماظؿقؼقؼماظداخؾقتيموهؼؼتًمعتـموضتقعماظػلتودمبصتقرةمشترلمممممممم

صقؽقنمسؾقفوماظرجقعمإشممجفوتماظؿقؼقؼماًورجقتيماٌكؿصتيممم،عؼؾقظي

م.ظؾـظرمظممضضوؼوماظػلودمػذه

 :ىتطبٝل أْظ١ُ ملساقب١ ايطًٛ .7

إنم"معقـوهماظشر ماىؿرطلمظؾعتوعؾنيمبوىؿتورام"مػتقمأحتدماظعـوحترمممممم

وؼعؿدلمػتذاماٌقـتوهممبـوبتيمغظتومممممم،صعولمظؾـزاػتيموماظرئقليمظدلغوعٍمجقد

ذوعؾمٌراضؾيماظلؾقامحقٌمأغفمؼؿضؿـمطوصيمتػوحقؾماظلؾقاماٌؿقضتعمم

عـمطوصيمعقزػلماىؿورامسؾلمطؾماٌلؿقؼوتموبشؽؾمسؿؾلموواضام

وؼؿضتؿـمػتذاماٌقـتوهمبؽتؾموضتقحماىتزاءاتممممممم،غؿقضوخوظلمعتـماظم

،ماٌؼررةمسـدمسدمماإلظؿزامموسـدمطؾمخموظػيمحمددةمبدرجيمدضيمسوظقي

تؾؽماىزاءاتماظتيتمتؿقاصتؼمعتعمحفتؿموصداحتيماٌكوظػتيماظتيتمؼتؿؿممممممممم

م.إرتؽوبفو

 :إداز٠ املٛازد ايبشس١ٜ .8

عتتـماألعتتقرماشلوعتتيماظتتيتمتـتتوديمبفتتومعـظؿتتيماىؿتتوراماظعوٌقتتيمظـشتترممممم

ؿـػقتتذمظـزاػتتيموعؽوصقتتيماظػلتتودمػتتقمأنمتؼتتقمماإلداراتماىؿرطقتتيمبممممما

دقودتتوتموتطؾقتتؼمإجتتراءاتمدضقؼتتيموعؿؼـتتيمظممجمتتولمإدارةماٌتتقاردممم
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اظؾشرؼيمغظرًامٌومشلذهماظلقودوتمعـمأثرمعؾوذرمظممغشرماظـزاػيموعؼووعتيمم

م.غؿشورماظػلودإاظؾقؽيماظيتمتلوسدمسؾلم

ىمسؾتلماإلدارةماىؿرطقتيممموصقؿومؼؾلمبعضماىقاغىماشلوعيماظيتمرمتم

أنمتضعفومظمماالسؿؾورموػلمبصددموضعمأغظؿيمجقدةمظؾؿقاردماظؾشترؼيمم

مبفو:م

 تقصرلمعلؿقيمالئؼمعـماٌعقشيمٌقزػلماىؿورامعـمختاللمرصتعممم

علؿقيماظرواتىمواٌؽوصتكتماظتيتمؼؿؼوضتوػومػتمالءماظعتوعؾقنمإظتلممممممم

 م.ايدماظذيمؼضؿـمشلؿمحقوةمطرميي

 نيمثتؿمبتٌمثؼوصتيماظـزاػتيمظتديماظعتوعؾنيممممممماظؿدضقؼمظممسؿؾقتيماظؿعتقمم

ظضؿونمأنمعـمؼعؿؾمظمماىؿورامدتققوصظمسؾتلمعلتؿقؼوتمسوظقتيممممم

 .عـماظـزاػي

 وضتتعموتطؾقتتؼمأغظؿتتيمظؾؿعتتقنيمواظذلضقتتيمواإلخؿقتتوراتمبصتتػيمسوعتتيممم

تؼتتتقممسؾتتتلمعؾتتتدأماإلدتتتؿقؼوهموتـتتتليمستتتـماظؿققتتتزمواحمللتتتقبقيمم

 م.واظقادطي

 بصتقرةمدورؼتيمواظؿغتقرلممممتطؾقؼمدقوديمتقزؼتعماظعتوعؾنيمواٌتقزػنيمممم

اظدوريمظؾؿقاضعمظؾؼضوءمسؾلمصترصمبؼتوءماٌتقزػنيمظممعـوحتؾفؿممممم

األعرماظذيمضدمؼتدسؿماظػلتودموؼتقصرماظؾقؽتيماظصتوييمممممممظػذلاتمرقؼؾي

 .إلغؿشوره
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 وضتعماظؿتدرؼىمبصتتقرةمذتوعؾيمسؾتلمرأسمأوظقؼتتوتماظعؿتؾمظؿطتتقؼرمممممم

اظؼتدرةمموبـوءمضدراتماظعوعؾنيموتعزؼزموتؼقؼيماظشعقرمبوظـؼيمبتوظـػسموم

سؾلماظؼقوممبلسؾوءماظقزقػيمصضاًلمسـماحملوصظيمسؾلمعلتؿقؼوتمعتـممم

 ـقيمسوظقي.اظلؾقاماظؼقؼؿموأخالضقوتمعف

 تطؾقتتؼمأغظؿتتيمجقتتدةموحدؼـتتيمظؼقتتوسموإدارةماألداءمؼؽتتقنمعتتـممممم

ذتتتلغفومتشتتتفقعماظلتتتؾقطقوتماىقتتتدةموتؼقؼتتتيمعلتتتؿقؼوتماظـزاػتتتيمممم

 اظلؾقطقيمواظػـقيمواٌفـقي.

 :ثكاف١ اجملتُع ادتُسنٞ .9

اظعؿؾماىؿتوسلم"موستدممممم"مروحومإنم"روحماإلغؿؿوء"مو"روحماألدرة"

حقتٌمم،أصضؾمسـوحترمعؼووعتيماظػلتودمظمماظعؿتؾماىؿرطلممممملاظػردؼيمػ

أنمذعقرمعقزػلماىؿورامبتوإلسؿزازمواظػكترمعتـمجتراءمإغؿؿتوئفؿمإظتلممممممم

األدرةماىؿرطقيمسودةمعومؼرصعمعـمععـقؼوتفمظمماظعؿؾموؼفقلمشلؿمعـوخًوم

وؼتتتدسؿمذظتتؽماظشتتتعقرمبوظعداظتتتيمواإلغصتتتو مم،بقاجؾوتفؿمأصضتتؾمظؾؼقتتتومم

وسؾلماإلدارةماىؿرطقتيمم،وتقاجدمصرصماظذلضلمواظؿطقرمظديماىؿقتعم

اظذطقتتيمأنمتلتتعلمإظتتلمأنمؼشتتورامصمقتتعمأصرادػتتومظمموضتتعموتـػقتتذمممممم

عؽوصقتتيماظػلتتودموػتتقماألعتترماظتتذيمؼشتتفعفؿمسؾتتلمضؾتتقلمممممإدتتذلاتقفقي

عماىؿرطتتلمطؾتتفمعلتتؿقىمعـودتتىمعتتـماٌلتتؽقظقيمستتـمغزاػتتيماجملؿؿتت

م.دقاءماإلدارةمأوماظعوعؾني

م
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 :ايعالق١ َع املتعاًَنيمم .10

رمىمسؾلماإلدارةماىؿرطقيمأنمتعؿؾمسؾلمتشتفقعماظـؼتيمبتوجملؿؿعمممم

اظؿفوريموخؾتؼمحتقارمعؿصتؾموسالضتيمعػؿقحتيمظممإرتورمعتـماظشتػوصقيممممممممم

اظؽوعؾتتيمواٌـؿفتتيمعتتعمأسضتتوءماجملؿؿتتعماظؿفتتوريماٌؿعتتوعؾنيمعتتعممممممممم

عمجمؿقسوتماظعؿالءمسؾكماظؼقوممبوٌشتورطيمظممموؼـؾغلمتشفق،اىؿورا

اظعؿؾموهؼقؼمعلتؿقىمعـودتىمعتـماٌلتؽقظقيمستـماإلجتراءاتماظتيتمممممممم

بوإلضوصيمإظلمعشورطيمػذاماجملؿؿعماظؿفتوريمم،ؼؿؿمتطؾقؼفومعـمجوغؾفؿ

عشتتورطيمحؼقؼقتتيمسـتتدمدرادتتيمأوموضتتعمأيمتعتتدؼالتمسؾتتلماظؿشتترؼعوتمممم

ؼؽقنمأؼضتًومعتـماٌػقتدممممموضد،واظؼقاغنيمواإلجراءاتماظيتمتطؾؼمسؾقفؿ

تقضقتتعمعتتذطراتماظؿػتتوػؿمبتتنيماىؿتتورامواجملؿقستتوتماٌكؿؾػتتيمعتتـمم

وؼػقدمطتتتذظؽموضتتتعمأغظؿتتتيمعراضؾتتتيم،اجملؿؿتتتعماظؿفتتتوريمواظصتتتـوسل

اظلؾقامظؾؼطوعماًوصماظيتمتؿضتؿـمبقضتقحمععتوؼرلماظلتؾقاماٌفتينمممممم

واظيتمالبدموأنمتؿضؿـمجزاءاتمعـودؾيمتعوضىماظلؾقاماظػوددموتؽقنم

ظردعمجمؿقسوتماظعؿالءمسـماإلذمراطمظمممموردتوتمصودتدةمأومممطوصقيم

دصعماظرذووىمأومأيمعؼوبؾمظؿلفقؾمايصقلمسؾكمععوعؾيمتػضتقؾقيمشترلممم

م.علؿقؼي
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 ايطداد اآلدٌ يًسضّٛ ادتُسن١ٝ

إنمتلجقؾمددادماظردقمماٌلؿقؼيمسؾتلماظؾضتوئعمؼعؿتدلمأحتدماٌزاؼتومممممممم

ومظؾؿؿعتوعؾنيماظتذؼـممماىقدةماظيتمميؽـمظتإلدارةماىؿرطقتيمأنممتـقفتممم

ظتتدؼفؿمدرجتتيمإظؿتتزاممسوظقتتيمبوظؿعؾقؿتتوتمواإلجتتراءاتمواظؼقاستتدماظتتيتممممم

وطوصتتيمدتتفالتماىؿتتوراماًوحتتيمبؿعتتوعالتم،هؽتتؿماظعؿتتؾماىؿرطل

بؾم،ػتتمالءماٌلتتؿقردؼـمخوظقتتيمعتتـمأيمخموظػتتوتمعوظقتتيمأومإجرائقتتيمممممم

تلؿطقعماىؿورامأنمترصعمدرجيماإلظؿزامماظطقسلمإظتلمأسؾتلمعلتؿقيمممم

خاللمتػعقؾمػذهماٌقزةمواظيتمتمثرمبشؽؾمعؾوذترمسؾتلمريحقتيمممممشلومعـ

اٌؿعوعؾنيمبلؾىمعومتعؽلفمسؾلماظؿؽتوظقػماظتيتمؼؿقؿؾقغفتومظممدتؾقؾممممم

وجمأضتؾمإظتلماألعتقالماظتيتمممممحؿقتموإ،إدؿرلادماظصػؼوتمعـمختػقضمطؾرل

م.زمؿوجمإظقفومظؿـػقذماظصػؼي

ميؽـمتؾكتتقصمػتتذهماٌـقتتيماظتتيتممتـقفتتوممممم،وظممظغتتيمبلتتقطيمجتتداًمم

ىؿتتورامظعؿالئفتتومظممأنماٌلتتؿقردماظتتذيمؼؼتتقممبلتتقىمبضتتوئعفمعتتـما

اظدائرةماىؿرطقيمخاللمصذلةمععـقيم%مأؼوممععدودةمؼؿؿمهدؼدػومبؼترارمم

عتتـماإلدارةماىؿرطقتتيم$معتتـمتتتورؼخموحتتقلماظؾتتوخرةممتـقتتفماىؿتتورام

اٌلتؿقؼيمسؾتلمػتذهماظؾضتوئعمضؾتؾماإلصتراجممممممممعقزةمسدممددادماظردتقمم

ظلتتتدادمػتتتذهمٌتتتدةمزعـقتتتيمهتتتددػوماإلدارةممسـفتتتوموتلجقتتتؾمسؿؾقتتتيما
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اىؿرطقيم%مذفرمعـاًلم$مؼتؿؿمإحؿلتوبفومعتـمتتورؼخماإلصتراجمستـماظؾضتوئعمممممممم

م.عـماظدائرةماىؿرطقي

وعتتـماظؾتتدؼفلمأنمؼؿطؾتتىماألعتترمظؿـػقتتذمػتتذاماظـظتتوممإجتتراءمبعتتضممممممم

اظؿعدؼالتمسؾتلماإلرتورماظؿشترؼعلمواظؼتوغقغلماظتذيمتعؿتؾمعتـمخالظتفممممممممم

المتلتتؿاماظؿشتترؼعوتمظمماظعدؼتتدمعتتـماظتتدولمحقٌم،اإلدارةماىؿرطقتتي

وعـمثتؿمم،بلنمؼؿؿماإلصراجمسـماظؾضوئعمإالمبعدمددادماظردقمماىؿرطقتيم

اظـظتومماىدؼتدمممػتذاممإجراءماظؿعدؼؾماظؿشرؼعلماظالزممظؿطؾقؼمالبدمعـم

إظتلمعتومبعتدماإلصتراجمستـممممممظؿلجقؾمددادماظردقممواظضرائىماىؿرطقتيمم

رمػتتتذاماظؿلتتتفقؾماىدؼتتتدمظممإرتتتواظؾضتتتوئعمعتتتـماظتتتدائرةماىؿرطقتتتيم

م.ظؾؿؿعوعؾنيمععماىؿورا

،موسؾتلمدتؾقؾماٌـتولممم،موميؽـمتطؾقؼمػتذاماظـظتوممظممحتقرمعؿعتددةمممم

ظؾؿلتؿقردماظتذيمممؼؿؿمتطؾقؼمػذاماظـظوممطؿـقتيمم،وصؼًومٌومتقضامبعوظقف

ؼؼقممبلقىمبضوئعفموإغفوءمإجتراءاتماإلصتراجمسـفتومختاللمثالثتيمأؼتومممممممم

ؼؼتقمماٌلتؿقردمبندتؿقػوءمطوصتيمممممعتـمتتورؼخموحتقلماظؾتوخرةمحقتٌممممممعـاًلم

ـمماإلجتتراءاتموايصتتقلمسؾتتلمإذنماإلصتتراجمبتتؾمومممم مؼتتؿؿماإلصتتراجمستت

خاللمػذهماظػذلةماظؼصرلةموبـوءمسؾقفمؼؿؿمعـامػذاماٌلتؿقردمماظؾضوئعم

مشرلػومعتـماظضترائىممومددادماظردقممواظضرائىماىؿرطقيمتلجقؾعقزةم

صتتراجمستتـمعتتـمتتتورؼخماإل%عتتـاًل$مٌتتدةمثالثتتقنمؼقعتتًومماظردتتقمماألختترىو

م.اظؾضوئع
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إنمػذاماظـظوممؼعؿدلمذومأػؿقيمطؾرلةمظتديماإلداراتماىؿرطقتيماظتيتمممم

تعتتوغلمعتتـمتؽتتدسماظؾضتتوئعمظمماٌتتقاغهموستتدممدتتقؾفومرشتتؿمإغفتتوءمممممم

أيمظممايوالتماظتيتمؼؼتدمماٌلتؿقردمرقاسقتيممممم،اإلجراءاتماىؿرطقي

سؾتتلمستتدمماإلدتتراعمظممدتتقىمبضتتوئعفموـؾتتًومٌصتتروصوتمختزؼـفتتومأوممم

ًامظعؼتتدمحتتػؼوتمبقعفتتومظممأعتتوطـمضرؼؾتتيمعتتـمعتتقاغهماظقحتتقلممممممإغؿظتتور

وظتذظؽمؼؼتقممبعتضمممم،وبوظؿوظلموـىمعصروصوتمغؼؾمعضوسػيمالمظزوممشلو

اٌلتتتؿقردؼـمبؿقؿتتتتؾمتؽؾػتتتيماألرضتتتتقوتمواظغراعتتتوتماظتتتتيتمتعتتتتر مممم

بوظدميورجمواإلبؼوءمسؾلماظؾضوئعمظمماٌقاغهمينيمترتقتىمإجتراءاتممم

ـمأدؾوبمتعرضؾمدتقىماظؾضتوئعمعتـممممبقعفومأومختزؼـفومأومعومإظلمذظؽمع

م.اٌقاغه

وظتتذظؽمصتتننمضقتتومماإلدارةماىؿرطقتتيممبتتـاماٌلتتؿقردمصرحتتيمدتتقىمممم

اظؾضوئعمدونمددادماظردقممظػتذلةمععقـتيمدتق مؼشتفعمػتذاماٌلتؿقردممممممم

سؾتتلمأنمؼؼتتقممبلتتقىماظؾضتتوئعموهؿتتؾمأيمتؽتتوظقػمغؼتتؾمأومختتتزؼـمم

ؾتغماظردتقممممألغفومحؿؿومدؿؽقنمأضؾمعـمتؾؽماظيتمدققرممعـفومبدصعمعؾ

وػذامؼعطقفماظؼدرةمسؾتلمتـػقتذماظصتػؼيمبـلتؾيمتؽؾػتيمممممم،طوعاًلمظممعقسده

#معتتتـمتؽؾػؿفتتتوماألحتتتؾقيمإذامعتتتومطوغتتتًماظردتتتقممممم80ضتتتدمتصتتتؾمإظتتتلمم

أيمأنم،وػتقمعؾؾتغمطتؾرلمالمؼلتؿفونمبتفممممم،#معـاًل20واظضرائىمظممحتدودمم

ؼلتتتؿطقعمأنمؼؼتتتقممبفتتتوم،اظصتتتػؼيماظتتتيتمدتتتؿؿؽؾػمسشتتترةمعالؼتتتنيمجـقف

ؾممبؾؾغممثوغقيمعالؼنيمجـقفموؼلددماظردقممعـمحصقؾيموؼـػذػومبوظؽوع
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بتتؾمإنمػـتتوامصوئتتدةمم،والمتؼؿصتترماظػوئتتدةمسؾتتلمػتتذاماألعتترمصؼطمم،اظؾقتتع

صؾعتدمأنمطوغتتًمم،أختريمالمتؼتؾمأػؿقتيمػتلمععتدلمدورانمرأسماٌولممممم

دورةمرأسماٌتتولمتلتتؿغرهمعتتـاًلمأدتتؾقسًومأومسشتترةمأؼتتوممظإلغؿفتتوءمعتتـممممممم

بعتتيمأؼتتوممسؾتتلماألطـتترموعتتـمثتتؿممماآلنمدتتق متلتتؿغرهمأرماظصتتػؼيموبقعفتتو

ؼلتتؿطقعمأنمؼعؼتتدمستتددمأطتتدلمعتتـماظصتتػؼوتمدونمأيمزؼتتودةمظممرأسمممم

ماٌول.

والمؼؿطؾىمتطؾقؼمػذاماظـظتوممعتـمغوحقتيماإلجتراءاتماىؿرطقتيمأيمممممم

حقٌمأنمتطؾقؼمػذاماظـظوممؼؿؿمعتـمخالظتفمإجتراءاتمممم،تعدؼؾمأومتغقرل

،ميماظتقارداتماإلصراجمسـماظؾضوئعمبوظـظومماظعتوديمواٌطؾتؼمسؾتلمطوصتمممم

وؼؼؿصتترماإلختتؿال مصؼتتطمسـتتدمهدؼتتدمهرؼتترمإذنماإلصتتراجمظممحتتدودمم

اظػذلةماظزعـقيماظيتمزمددػوماظـظوممظؾؿؿؿعمبفمواظتيتمؼؾتدأمحلتوبفومعتـممممم

عقستتدماإلغؿفتتوءمعتتـمطوصتتيماإلجتتراءاتمممحؿتتكتتتورؼخموحتتقلماظؾتتوخرةموم

صقؿتومستدامذظتؽمتتؿؿمطوصتيماإلجتراءاتممممممم،واظؿؼدممظطؾتىماظؿؿؿتعمبوٌقزةمم

اظـلؼموغػسماظتقترلةماظتيتمؼتؿؿماظعؿتؾمبفتومسؾتلماظتقارداتمممممممممسؾلمذات

م.بلغقاسفوماٌكؿؾػي

ؼؼتتدمماٌلتتؿقردماظضتتؿوغوتمموستتودةمالمؼتتؿؿمػتتذاماظؿلجقتتؾمإالمبعتتدمأنممم

اظؽتوظمممواظتيتممتـتؾماظضتؿونمممماإلدارةماىؿرطقتيمماٌوظقيماظتيتمتؼررػتوممم

اٌلتتؿقؼيمستتـمػتتذهماظشتتقـيممماىؿرطقتتيمواظضتترائىمظردتتقممظلتتدادما

وضدمتؽقنمػذهماظضتؿوغوتمظممحتقرةمودؼعتيمعوظقتيممممم،ادػواٌمجؾمددو
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أومخطوبتتتوتمضتتتؿونمبـؽقتتتيمبوظردتتتقممأومأرحتتتدةمظممم،ظتتتديماىؿتتتورا

ايلتتوبوتماىورؼتتيمأومبقتتونمبلحتتقلماٌـشتتلةمأومعتتومذتتوبفمذظتتؽمعتتـمممممممم

 .ضؿوغوتمهددػوماىؿورامظؿطؾقؼمػذاماظـظوم

سمهؼقؼماظعدؼدمعـماظػقائدمظققمديمإظلمإنمتطؾقؼمػذاماظـظوممدمم

م:غذطرمعـفو،مسؾلماٌلؿقردمصؼطموظؽـمسؾلماجملؿؿعمطؽؾ

ؽددتتفوماٌتتقاغهمواٌكتتوزنمممووـتتىمتدتترسيمدتتقىماظؾضتتوئعممم .1

 اىؿرطقي.

عتتـمجتتراءموـتتىمعصتتروصوتماظؿكتتزؼـمممخػتتضمتؽؾػتتيماظصتتػؼوتمم .2

واألرضتتقوتماظتتيتمهؿتتؾمبفتتوماظؾضتتوئعمرتتقالمصتتذلةمبؼوئفتتومظمممممممم

 .اٌقاغه

  .اٌلؿفؾؽماظـفوئلختػقضماظلعرمسؾلم .3

 م.اٌؿعوعؾنيومػمحفؿماألسؿولماظقرضقيمظؽالمعـماىؿوراختػق .4

 م.تشفقعماٌؿعوعؾنيمسؾلماإلظؿزامماظطقسل .5

 مم.ظممآجولمأضربموأدرعمضؿونمصمعمايصقؾي .6

اظتتيتمتؿؾـوػتتومعـظؿتتيماىؿتتورامممظتتدلاعٍماىدؼتتدةاظؿقاصتتؼمعتتعما .7

ايلتتوبوتمومظؾؿلتتؿـداتماألدغتتكعـتتؾماإلصتتراجمبويتتدمماظعوٌقتتيم

مبتتومؼعتتينماظعؿتتؾموصؼتتًومألصضتتؾمم،ماجملؿعتتيواإلجتتراءاتماظدورؼتتيم

 .اٌؿوردوتماىؿرطقيمظمماظعومل
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دورةموستتالوةمسؾتتلمػتتذامصتتننمتطؾقتتؼمػتتذاماظـظتتوممعتتـمذتتلغفمهؼقتتؼممم

حفتؿممزؼتودةمموماظعقدةمبوظـػعمسؾلماٌشروسوتماظصغرلةومخمزونمدرؼعي

ختػتتقضمتؽؾػتتيمايصتتقلمسؾتتلمايصتتقؾيمممموماظؿفتتورةماظدوظقتتيمودتترسيم

بوظؿتوظلممومزؼودةمحفتؿمتعتوعالتفؿممسؾلمقردؼـمتشفقعماٌلؿوماىؿرطقي

ختػتتقضمتؽؾػتتيماظلتتؾعمموضؾتتؾمطتتؾمػتتذاممماىؿرطقتتيمؼتتراداتزؼتتودةماإل

 .مبومؼعقدمبوظـػعمسؾلماٌلؿفؾؽماظـفوئلماٌلؿقردة
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 قٝاع األدا٤ ادتُسنٞ

ععوؼرلمضقوسماألداءمػكمودقؾيمعقضتقسقيمتلتؿكدعفومطوصتيماٌـظؿتوتممممم

وءةمطؿومػتقمحمتددمصتكمخطتطمممممظؼقوسمضدرتفومسؾكمهؼقؼمأػداصفومبؽػ

اظعؿتتتؾماظؿـػقذؼتتتيماظتتتيتمتعؿؿتتتدمصتتتكماٌؼتتتومماألولمسؾتتتكمإدتتتؿكدامممم

اىؿرطقتتيمموسودةمعتتومتؼتتقمماإلدارةم،اٌمذتتراتمواإلحصتتوءاتماظؽؿقتتيم

وجتقدةماظعؿتؾماظتذيمممممطػتوءتفؿمبؼقوسمأداءماظعوعؾنيمبفومظؾقؽتؿمسؾتلممم

وظقسمػتتذامػتتقمعتتومتلتتعلماإلداراتماىؿرطقتتيمايدؼـتتيمممم،ؼؼقعتتقنمبتتفم

ألنمضقتوسمأداءماظعتوعؾنيمػتقمأحتدماآلظقتوتماظؿؼؾقدؼتيممممممم،طقرةمإظقتفمواٌؿ

وظؽـمعتومرمتىممم،اظيتمتؿؿمظممطوصيماٌـظؿوتموظقسمظمماىؿورامصؼط

ػقمتطؾقؼمآظقتوتمم،اظؼقوممبفمواٌؿطقرةاىؿرطقيمايدؼـيممسؾلماإلدارة

وػتتذهماآلظقتتوتمم،جقتتدةمودضقؼتتيموسؾؿقتتيمظؼقتتوسمأداءماىؿتتورامذاتفومممم

رلموخطقاتموأغشطيمطـرلةمتفد مصمقعفومإظتلممتؿضؿـمإجراءاتموععوؼ

م:اإلجوبيمسؾلمثالثمتلوؤالتمبوظغيماألػؿقي

م$مػؾمهؼؼًماألػتتتتتتتتدا م؟مم1

م$مػؾمهؼؼًماألػدا مبؽػوءةم؟م2

م$مأؼـمعقضتتتعماًتتتتتتتتتتؾؾم؟3
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إنماإلدارةماىؿرطقيمظؽتلمتؼتقممبؿطؾقتؼمغظتوممجقتدمظؼقتوسماألداءمممممممممم

اجملؿؿعماظؿفتوريمهؿتوجمإظتلماظؼقتوممبعتددمممممماظذيمتؼقممبفمظممخدعيم

م:عـماًطقاتماألدودقي

مم.تؼقممبؿقدؼدمأػداصفوماإلدذلاتقفقيم:أواًل

تؼتتتقممبؿقدؼتتتدماألػتتتدا ماظػرسقتتتيمظؽتتتؾموحتتتدةمإدارؼتتتيمعتتتـممم:ثوغقتتتًو

م.وحداتفو

تؼتتقممبذلصمتتيمطتتؾمػتتذهماألػتتدا مإشممععتتوؼرلمضوبؾتتيمظؾؼقتتوسممممممم:ثوظـتتوًُ

مم.اظؽؿك

مم.داءماٌلؿفد ماٌطؾقبماظقحقلمإظقفتؼقممبؿقدؼدماألم:رابعًو

اظعتومممموتوهمعؼورغيماألداءماظػعؾكمبوألداءماٌلؿفد مٌعرصتيماالمم:خوعلًو

م.ظألداءموعدىمواضعقيماألداءماٌلؿفد 

ؼؿؿمادتتؿكداممستتددمعتتـمم،وظممأشؾتتىماإلداراتماىؿرطقتتيماٌؿطتتقرةم

م:ععوؼرلموعؼوؼقسماألداءمػلمطؾمأومبعضمعومؼؾل

 ١ٜاالقتصاد٘ ٚأُٖٝت٘ ٚداليت٘ زتاٍ اضتفداَ املعٝاز

ضقؿيم

ماظشقـوت

ػذاماٌمذرمؼػقدمظممهدؼدمضقؿيماظقارداتمواظصتودراتمممتوممم

ؼؿتتقامظؾعتتوعؾنيماظؿعتتر مسؾتتلمعتتديمأػؿقتتيماظتتدورماظتتذيمتؾعؾتتفم

وأؼضتتًومػتتقمأحتتدماٌمذتتراتمم،ماظؼتتقعلماالضؿصتتوداىؿتتورامظمم

مؼيمظؾؾالداالضؿصودوتمووػاظيتممتؽـمعـماظؿعر مسؾلماال
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حفؿم

ماظشقـوت

وؼػقدمػتتذام،وؼؼصتتدمبتتفمستتددماظردتتوئؾماظتتيتمؼتتؿؿمادتتؿرلادػومممم

اٌمذتترمظمماٌؼورغتتيمبتتنيماإلداراتماىؿرطقتتيمبعضتتفوماظتتؾعضمم

وهدؼتتدماألداءمسؾتتلمعلتتؿقيماظقزتتوئػماٌكؿؾػتتيمعـتتؾمغلتتؾيمم

مبفمذظؽمواًطماألخضرمإظلمإصموظلمسددماظشقـوتموعومذ

سددم

ماظؿظؾؿوت

حقتٌمأنمم،ضتوماظعؿالءموػذامعمذرمػتوممؼتؿؿمبتفمضقتوسمدرجتيمرممممم

إذمػتتوضمستتددماظؿظؾؿتتوتمبوٌؼورغتتيمبعتتددماظشتتقـوتمؼعؽتتسممممم

درجتتيمرضتتومسوظقتتيمعتتـماظعؿتتالءمستتـمطوصتتيمعتتوممتمإختتتوذهمعتتـممممم

مم.ضراراتممبعرصيماإلدارةماىؿرطقي

سددم

اظؿظؾؿوتم

اظؿكمتؾفلم

مظؾؿقؽقؿ

،موػتتذاماٌمذتترمأؼضتتو مػتتوممألغتتفمؼعؽتتسمعتتديمرضتتوماظعؿتتالءمممممم

أغتفمؼقضتامحفتؿمتؾتؽماظػؽتيممممممموسمؿؾػمسـماٌمذرماظلوبؼمظم

اظتتيتمتعتتذلضمبشتتدةمسؾتتلمضتتراراتماىؿتتورامأليمدتتؾىمطتتونممم

وتؾفلمإظلمعلؿقيمأسؾلمعـمدرجوتماظؿؼوضلممبتومؼمطتدمستدممممم

مم.اظرضوماظؿوممسـمضراراتماإلدارةماىؿرطقي

سددمضضوؼوم

ماظؿفرؼى

إنمإرتػتتوعمػتتذاماٌعتتدلمبوٌؼورغتتيمبعتتددماظشتتقـوتماظتتيتممتممم

يمميؽـمأنمؼعؽتسمظتإلدارةماىؿرطقتيممممإدؿرلادػومظممصذلةمععقـ

وتماظلتتؾعقيماظتتيتمهؿتتوجمإظتتلمقتتتؾتتؽماظؾـتتقدماظؿعرؼػقتتيمأوماظـقس

رضوبتتيمأطـتترمأومتعتتدؼالتمظمماظؿشتترؼعوتماًوحتتيمبفتتومحقتتٌمأنمم

اٌمذترممماظقضعماظتراػـمواظتذيممتمإدتؿؼراؤهمعتـمختاللمػتذامممممم
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ؼقضامأنمػـوامصؽتيمعتـماٌؿعتوعؾنيمرمتدونمثغترةمظمماظـظتومممممممم

نمعتتـمختتاللموـؾفتتومصقائتتدمتتتدصعفؿمإظتتلممممماىؿرطتتلمزمؼؼتتقم

م.اإلضداممسؾلمإرتؽوبمسؿؾقوتماظؿفرؼى

غلؾيمسددم

اظعوعؾنيم

ظؾقصقؾيم

اىؿرطقيم/م

سددم

ماظشفودات

ػذاماٌمذترمعتـماٌمذتراتماظؿؼؾقدؼتيماظتيتمتلتؿكدعفومطوصتيمممممممم

اإلداراتماىؿرطقيمظؾقونمدرجيمتـودىماظعؿوظيمبفتومعتعمحفتؿمممم

ٍمإرموبقتتتيمعتتتـمغوحقتتتيممورشؿمأغتتتفمالمؼعؽتتتسمأيمغؿتتتوئم،اظعؿتتتؾ

إالمأغتتفمؼلتتؿكدممظممطتتـرلمعتتـماألحقتتونمم،ياالضؿصتتوداظؿقؾقتتؾم

ألشتراضماٌؼورغتيمدتقاءمبتنيماإلداراتماىؿرطقتيموبعضتتفومظممممممم

مم.اظؾؾدماظقاحدمأومبنيماإلداراتماىؿرطقيمظممأطـرمعـمبؾد

زعـم

اإلصراجم

م%عؿقدطم

ععدلمزعـم

اإلصراجم

مذفرؼًو$

اتمذتتققسًوموإرموبقتتيمظممػتتذاماٌمذتترمؼعؿتتدلمعتتـمأطـتترماٌمذتتر

ضقوسمعديمطػتوءةماًدعتيماظتيتمتؼتقممبفتوماإلدارةماىؿرطقتيممممممم

حقٌمأغفومتعؽسمعديمعفورةماىؿورامظمم،ظؾؿفؿؿعماظؿفوري

وؼتتؿؿمادتتؿكداممػتتذاماٌمذتترمظمممممممأداءموزوئػفتتومدونمإبطتتوءمم

اٌؼورغتتيمبتتنيماٌؽوتتتىماىؿرطقتتيموخؾتتؼمغتتقعمعتتـماٌـوصلتتيمم

تماىؿرطقتيمظممأطـترمعتـممممبقـفوموطذظؽمسؾتلمعلتؿقيماإلدارامم

مم.بؾدمظؼقوسمعديمصوسؾقيمطؾمإدارة

زعـم

اإلصراجم

اٌمذتتراتماظشتتوئعمادتتؿكداعفومأؼضتتًومعتتـمػتتذاماٌمذتترمؼعؿتتدلم

ظؼقوسمعديمطػوءةماًدعتيماظتيتمتؼتقممبفتوماإلدارةماىؿرطقتيمممممم
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ظؾشقـوتم

اظؿوبعيمظؾـظؿم

اًوحيم

%ععدلم

عؿقدطم

مذفرؼًو$

عؾقنمعتـمختاللماألغظؿتيممممظػؽيماظؿفورمواٌلؿقردؼـماظذؼـمؼؿعو

وػقم،اىؿرطقيماًوحيمطوظلتؿوحماٌمضتًمواظتدروبواموشرلػتومممم

عمذرمػوممحقتٌمأنمػتذهماظتـظؿمتطؾتؼمسؾتلمضطتوعمػتوممعتـممممممممم

ضطوسوتماجملؿؿعماظؿفوريمشوظؾًومعومؼؽقنمذرزميمطؾرلةموػوعيم

طؿتتومأنمػتتذاماٌمذتترمم،عتتـمضطتتوعماظصتتـوسيمجملؿؿتتعماظؿفوريم

ظمماظؼقتوممبوظقزتوئػمممميؽـمأنمؼعؽسمعتديمطػتوءةماىؿتورامممم

وؼؿؿمادؿكداممػذاماٌمذرمأؼضًومظمماٌؼورغتيمبتنيممم،اظؿكصصقي

اإلداراتمواٌؽوتىماىؿرطقيماظيتمتؼقممبعؿتؾمعشتوبفموخؾتؼمممم

غتتتقعمعتتتـماٌـوصلتتتيمبقـفتتتوموطتتتذظؽمسؾتتتلمعلتتتؿقيماإلداراتممم

م.اىؿرطقيمظممأطـرمعـمبؾدمظؼقوسمعديمصوسؾقيمطؾمإدارة

زعـم

اإلصراجم

ًدعيمطؾورم

ماظعؿالء

ماٌلؿقردؼـ

ػذاماٌمذرمؼعؿدلمأػؿمعمذراتمضقتوسماألداءمحقتٌمأنمػتذهمممم

#معتتـماظتتقارداتمم50اظػؽتتيمعتتـماٌلتتؿقردؼـممتـتتؾمأطـتترمعتتـممم

وبوظؿوظلمصننمخػضمزعتـماإلصتراجمشلتذهماظػؽتيمؼعتينمبوظضترورةممممممم

وػتذامم،زعـماإلصراجمىؿقتعماظقارداتمظإذمػوضماٌعدلماظعومم

عتتديمطػتتوءةمماٌمذتترمؼؽؿلتتىمأػؿقتتيمخوحتتيمعتتـمأغتتفمؼؼتتقسمممم

اًدعتتتيماظتتتيتمتؼتتتتقممبفتتتوماإلدارةماىؿرطقتتتتيمظػؽتتتيماظؿفتتتتورممممم

واٌلؿقردؼـماظذؼـممتمإخؿقورػؿمظقؿؿؿعتقامبلصضتؾماًتدعوتمممم

وعـمثؿمالبدمأنمؼعؽسمػذاماٌمذرمععتدلمإرمتوبلممم،اىؿرطقي
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ؼؿـودتتىمعتتعمأػؿقتتيمػتتذهماًدعتتيموػتتذهماظػؽتتيماشلوعتتيمعتتـممممممم

 مم.اٌلؿقردؼـ

زعـم

اإلصراجم

ًدعيمطؾورم

ءماظعؿال

ماٌصدرؼـ

ػتتذاماٌمذتترمؼعؿتتدلمعتتـماٌمذتتراتماٌؽؿؾتتيمظؾؿمذتترماظلتتوبؼمم

واظتتذيمؼعؽتتسمإػؿؿوعتتًومعضتتوسػًومبفتتذهماظػؽتتيمعتتـماٌصتتدرؼـمممم

م50واٌـؿفنيماظقرـقنيمواظذؼـمؼؼقعقنمبؿصدؼرمعومؼزؼتدمستـممم

وبوظؿوظلمصتتتننماإلػؿؿتتتومماتتتقدةماًدعتتتيمم،#معتتتـماظصتتتودرات

ءاتماظؿصتدؼرمماٌؼدعيمشلؿمعـمخاللمختػقضمزعـمإغفوءمإجترام

ظشتتقـوتفؿمؼعتتينمبوظضتترورةمتشتتفقعمودستتؿمصمرطتتلمعشتتروعممممممم

وػتتذاماٌمذتترمؼؽؿلتتىممم،اظؼقعلماالضؿصتتودظؾصتتـوسيماظقرـقتتيموم

أػؿقيمخوحيمعـمأغفمؼؼقسمعديمطػوءةماًدعيماظيتمتؼقممبفتومم

اإلدارةماىؿرطقيمظػؽيماظؿفورمواٌصدرؼـماظذؼـممتمإخؿقورػؿم

ثتؿمالبتدمأنمؼعؽتسمممموعـم،ظقؿؿؿعقامبلصضؾماًدعوتماىؿرطقتيم

ػذاماٌمذرمععدلمإرموبلمؼؿـودتىمعتعمأػؿقتيمػتذهماًدعتيمممممم

 .وػذهماظػؽيماشلوعيمعـماٌصدرؼـ

عؿقدطم

ععدلم

اٌفؿؾم

مذفرؼًو

وظؽـتفمم،اظؾعضمؼظـمأنمػذاماٌمذترمثتوغقيمأومستدؼؿماألػؿقيممم

عتـماٌمذتتراتماشلوعتتيماظتتيتمميؽتـمعتتـمخالشلتتومترصمتتيمعتتديممم

اظيتمتطؾؼمسؾتلمصمقتعممموضقحموذػوصقيماإلجراءاتماىؿرطقيم

ألنمإرتػتتوعمععتتدلماظؾضتتوئعماٌلتتؿقردةماظتتيتمؼذلطفتتوممم،اظػؽتتوت
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أحتتقوبفومأليمدتتؾىمعتتـماألدتتؾوبمؼعؽتتسمواضعتتًومإجرائقتتًومشتترلمممم

واظتتذؼـمعتتومطتتوغقام،مواضتتامظؾؿؿعتتوعؾنيمعتتعماىؿتورامممعػفتقممأوم

ظقذلطقامبضوئعفؿمظقمسؾؿقامطؾمطتؾرلةموحتغرلةمستـماإلجتراءاتممممم

ؾتتتقفؿمإدتتتؿقػوئفومظإلصتتتراجمستتتـممواظؼقاستتتدمواظضتتترائىماظتتتيتمسم

إنمطـرلمعـماظتدولماٌؿؼدعتيمتلتؿكدممػتذاماٌمذترمممممم،بضوئعفؿ

ظمماظؿعر مسؾلمردمصعؾماجملؿؿعماظؿفوريمدمقمعومتطؾؼتفمعتـممم

م.تشرؼعوتموإجراءاتموضقاسدموضرائىموردقممتعرؼػقي

غلؾيمررهم

اظؿؼققؿمرؾؼًوم

ظؾؿودةم

ماألوشم

ؼتيماىؿتورامممػذاماٌمذرمؼعؽسمعديمإظؿزامماظعؿالءموعتديمثم

ألنمضؾتتقلماىؿتتورامظؾؼقؿتتيماظػعؾقتتيمؼعتتينمضؾتتقلممم،ظممسؿالئفتتو

اٌعؾقعوتماظيتمضدعفوماٌلؿقردموبوظؿوظلمؼؿقتددمععتدلماظـؼتيمممم

بنيماىوغؾنيمعـمخاللمػذاماٌعدلماظذيمؼعؿتدلمواحتدًامعتـمممم

أطـرماٌمذتراتمإدتؿكداعًومظمماإلداراتماىؿرطقتيماٌؿؼدعتيممممم

مم.وشرلماٌؿؼدعي

غظومم

مماإلدؿعال

اٌلؾؼم

وعديمتؼدمم

اًدعيمبفم

ؼتتتؿؿماظؼقتتتوسمػـتتتومبعتتتددماًطوبتتتوتماظصتتتودرةمعتتتـماإلدارةمممم

اىؿرطقتتيمظؾتتردمسؾتتلمتلتتوؤالتماظعؿتتالءمظممجمتتولماالدتتؿعالمممم

موظممبعتتض،ماٌلتتؾؼمستتـمأيمأعتترمعتتـمأعتتقرماظعؿتتؾماىؿرطتتل

ؼتتؿؿمضقتتوسمػتتذاماٌمذتترمعتتـمممماإلداراتماىؿرطقتتيماٌؿؼدعتتيمم

ختتاللمستتددماٌتتراتماظتتيتمإظؿزعتتًمصقفتتوماىؿتتوراممبتتومتضتتؿـفم



271 

،م%اٌعدل

إنوزماظردم

ظممزعـم

درؼعمعـم

زعـمتؾؼلم

م)اظطؾى

وػقمعـماٌمذراتماظتيتمم،مخطوبماظردمسؾلماإلدؿعالمماٌلؾؼ

تعؽسمعديماظؿطقرماظؿؽـقظقجلموايضتوريمظمماظؿعوعتؾمعتعمممم

م.اظعؿالءم

ععدلم

اظؾضوسيم

اٌضؾقريم

سؾلمايدودم

عـماظلؾعم

ماٌكوظػي

ٌم عتتتدلمواظتتتذيمؼؼتتتوسمبعتتتددمايتتتوالتممممإنمإرتػتتتوعمػتتتذاما

اٌضتتتؾقريمإظتتتلمإصمتتتوظلماظشتتتقـوتماٌتتتورةمستتتدلماٌـػتتتتذممممممم

إمنومؼعدلمسـمأنمػذاماٌـػذمزمؿوجمإظتلمعزؼتدمعتـمممم،ايدودي

حقٌمأنماٌفربتتقنمؼعؿدلوغتتفمعؽوغتتًومجقتتدًاممم،اظرضوبتتيمواظلتتقطرةم

وعـمغوحقيمأخريمػذاماٌمذرمؼعدلمسـمحوجتيمم،ٌرورمعفربوتفؿ

وتؾلقطموعراجعتيمإذامعتومطوغتًمحتوالتممممماظؿشرؼعوتمإظلمتعدؼؾم

ماظؿفرؼىمتشؿؾمسددًامطؾرلًامعـماظؾضوئعماٌلؿقحمادؿرلادػوم

غلؾيم

اظؽشػم

اظػعؾلم

ظؾؾضوئعم

 هًمغظوم

ؼعؿتتدلمغظتتومماإلصتتراجماٌلتتؾؼمأحتتدماألغظؿتتيماظتتيتمأدتتؿقدثؿفوم

ووصؼًومشلتذاماٌمذترممم،اىؿورامظؾؿلفقؾمواظؿقلرلمسؾلماٌؿعوعؾني

ستتددمايتتوالتماظتتيتمؼتتؿؿماظؽشتتػماظػعؾتتلمسؾتتلماظؾضتتوئعمممصتتننم

تعطلمتصقرًامحؼقؼقًومسـمعديموووبماجملؿؿعماظؿفتوريمعتعممم

األغظؿيمايدؼـيماىؿرطقيموادتؿػودتفؿمعتـمسؿؾقتوتماظؿطتقؼرممممم
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اإلصراجم

ماٌلؾؼ

إغتتتفمعمذتتترمؼعؽتتتسماٌتتتديماظتتتذيمؼؿتتتوبعمبتتتفم،اظتتتيتمتتتتؿؿمصقفو

اىؿتورامعتـمهتدؼٌموتطتقؼرمممممماجملؿؿعماظؿفوريمعومتؼقممبتفم

م.وظذاتف

غلؾيم

اظؽشػم

بوألذعيم%م

سددم

ايووؼوتم

اظيتممتم

اظؽشػمسؾقفوم

م$

ؼعؿتتدلمادتتؿكداممأجفتتزةماظؽشتتػمبوألذتتعيمعتتـماٌلتتؿقدثوتممممم

ؼعؿدلم،اىؿرطقتيمظممطوصتيماإلداراتماىؿرطقتيمظممدولماظعتوملمممم

إرتػتتوعمغلتتؾيمايووؼتتوتماظتتيتمؼتتؿؿمطشتتػفومبوألذتتعيمإظتتلمستتددممممم

ستـمعتديمإغؿشتورمممممايووؼوتماإلصموظلمظؾقارداتمتعتؾرلًامواضعقتوًمم

األجفتتزةمظمماظعؿتتؾماىؿرطتتلموطػتتوءةمإدتتؿكداعفومظممطوصتتيممم

م.ماٌقاضعماىؿرطقي

غلؾيم

اظضؾطقوتم

اظيتممتًم

بـوءمسؾلم

ععؾقعوتمعـم

ماإلدؿكؾورات

وػتتذامعمذتترمؼعؽتتسمعتتديمطػتتوءةمسؿؾقتتيمصمتتعماٌعؾقعتتوتمممممم

وعفتتورةماظعتتوعؾنيمبقحتتداتمأومإداراتماٌؽوصقتتيمواظؿقرؼتتوتممم

تعؿتتدلمعتتـماظقزتتوئػماشلوعتتيمظمماظعؿتتؾممممواإلدتتؿكؾوراتمواظتتيت

مم.اىؿرطلمظمماألوغيمايدؼـي

اٌؼصقدمبوظؿعوعؾماآلظلمػقمععدلماإلضراراتماظتيتممتتًمعتـممممععدلم
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اظؿعوعؾم

اآلظلمظؾعؿؾم

ماىؿرطل

وإذامعتتومطتتونماٌعتتدلمبـلتتؾيممم،ختتاللماظـظتتومماآلظتتلمظؾفؿتتورامم

،م#مصفذامؼعينمأنماظعؿتؾماىؿرطتلمؼتؿؿمآظقتًومبصتقرةمطؾقتيمممممم100

واظعؽسمطؾؿتومأذمػضتًممم،مؼؿؿماظؿعوعؾمؼتدوؼًومعتعماإلضتراراتممموال

طونمػذامعمذرًامسؾتلمطـترةمأسطتولماظـظتومماآلظتلمممممم،ػذهماظـلؾي

وستتتدممطػوؼتتتيماظقحتتتداتماآلظقتتتيمظؿغطقتتتيماٌقاضتتتعماىؿرطقتتتيمم

مم.بوظؽوعؾ

ععدلم

زؼوراتم

اٌؿعوعؾنيم

ٌقضعم

اىؿورام

سؾلم

ماإلغذلغً

عتعماىؿتورامممػذاماٌمذرمؼعؽسموووبماجملؿؿتعماظؿفتوريممم

عـمغوحقيموعتـمغوحقتيمأختريمؼعؽتسمعتديمتتقاصرماٌعؾقعتوتمممممممم

اظيتمزمؿوجفتوماجملؿؿتعماظؿفتوريمسؾتلمعقضتعماىؿتورامسؾتلمممممممم

مماإلغذلغً

سددمعراتم

اظؿؿققزم

ظإلدارةم

اىؿرطقيم

يلـم

ستتودةمعتتومتؼتتقممايؽقعتتوتمبؿـظتتقؿمعلتتوبؼوتمحمؾقتتيمإلخؿقتتورمممم

ؽقعقتتيماألطـتترممتقتتزًامظممتؼتتدؼؿماًدعتتيمظؾؿفؿؿتتعماإلدارةماي

وتعؿدلمسؿؾقتتيمتؽتترارماظػتتقزمبفتتذهماٌلتتوبؼوتمعمذتترًاممم،اظؿفتتوري

سؾتتتلماًدعتتتيماىقتتتدةماٌلتتتؿؿرةماظتتتيتمتؼتتتدعفوماىؿتتتوراممممم

صوزتمصموراماظدخقؾيم،وسؾلمدؾقؾماٌـول،ظؾؿفؿؿعماظؿفوري
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اًدعيم

اٌؼدعيمعـفوم

عـمضؾؾم

مايؽقعي

بوٌرطزماألولمسؾلمعلؿقيماىؿفقرؼتيمطلصضتؾمعـػتذمختدعلممممم

إداراتمصمرطقتتيمم6ثتتؿمتؽتتررماظػتتقزمظعتتددمم2008عتتوممحؽتتقعلمظ

ممومؼعؽسمثؾوتمعلتؿقيماىتقدةماظتيتممممم2009ظمماظعومماظؿوظلم

مم.ؼؿؿمتؼدميفومظؾؿؿعوعؾني

ايصقؾيم

اىؿرطقيم

،م%اٌعدل

اٌؿقصؾم

،مظؾفؿورا

،مظؾؿؾقعوت

م..$.ظؾضرائى

رضتؿمايصتتقؾيمأوماإلؼتتراداتماىؿرطقتيموغلتتؾيمهؼقتتؼماإلؼتترادممم

اٌمذراتماظيتمتلتؿكدعفومايؽقعتوتممممأذفرماٌؿقضعمػقمأحد

وميؽتتتـمعؼورغتتتيمايصتتتقؾيمم،مظؼقتتتوسمطػتتتوءةماألداءماىؿرطتتتلم

بلـقاتمدوبؼيمأومصقؿومبنيماٌقاضعماىؿرطقيمدتقاءمطؿؾتوظغمأوممم

غلىمهؼقتؼماٌلتؿفد مًؾتؼمغتقعمعتـماٌـوصلتيمبتنيمػتذهممممممممم

م.اإلداراتماىؿرطقي

ريمطتتـرلةمتقجتتدمػـتتوامعمذتتراتمأختت،موستتالوةمسؾتتلمػتتذهماٌمذتترات

ظؼقوسماألداءماىؿرطلمظممتػوحقؾمودضوئؼمأختريمطتـرلةمغتذطرمعـفتوممممم

م:عومؼؾل

 غلتتتؾيمعتتتوممتمطشتتتػفمعتتتـمخموظػتتتوتمسـتتتدماظؽشتتتػمسؾتتتلماظؾضتتتوئعممم

م.اٌلؿقردةمأثـوءماإلجراءاتماىؿرطقي

 م.غلؾيمعوممتمعـمعراجعيمحمودؾقيمالحؼي

 م.غلؾيماظردقمماظضوئعيماظيتمأطؿشػؿفوماٌراجعيماظالحؼي

 ٌم.كوظػوتماظيتمطشػًمسـفوماٌراجعيماحملودؾقيماظالحؼيغلؾيما
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 إصمتتوظلماٌؾتتوظغماحملصتتؾيمطؿعقؼضتتوتمعتتـماٌراجعتتيماحملودتتؾقيم

م.اظالحؼي

 سددماظردوئؾماظيتمضتؾطًمبفتومبضتوئعمضتورةمأومصودتدةمظؾؿفؿؿتعممممممم

م.عـمخاللمصقصمأعؿعيماظرطوب

 م.سددماظردوئؾماظيتمأغؿفؽًمصقفومحؼقهماٌؾؽقيماظػؽرؼي
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 ٛاسد٠ايٓافر٠ اي

اظؿؽـقظتقجلممإنمتزاؼدمحفتؿماظؿؾتودلماظؿفتوريمبتنيماظتدولمواظؿطتقرممممممم

ظممؼغطلمطوصتيمجقاغتىمايقتوةمظمماظقضتًمايوضترممبتوممممممماظذيمماظؽؾرل

ٌـوصلتتيماظتتيتمشلتتومحتتؾيمبوظؿفتتورةماظدوظقتتيمواممصمقتتعماجملتتوالتممذظتتؽم

ختدعوتفومواظؼقتوممبقزوئػفتومممممظممتؼدؼؿايؽقعقيممقؽوتاظشدؼدةمبنيماشل

جعتؾمموأضؾمتؽؾػيموأسؾلمجقدةموأدرعموضًمممؽتـممظممأصضؾمحقرةم

ظزاعًومسؾلمطؾمإدارةمصمرطقيمأنمتؿكذمطوصيماظلؾؾمواظقدوئؾمٌقاطؾتيمم

اىؿرطتلمبصتتػيمسوعتتيمواًدعتتيممداءماألاظؿطتقرمواظعؿتتؾمسؾتتكمهلتتنيمم

ألنمايفتؿماٌؿـتوعلمعتـمممم،اٌؼدعيمظؾؿفؿؿتعماظؿفتوريمبصتػيمخوحتيمممم

ىؿورامدق مؼؾؼلمبلسؾوءماظؿؾودلماظؿفوريمواظذيمؼزؼدمعـمعلؽقظقيما

م.حؼقؼقيمسؾلماإلدارةماىؿرطقي

وضقومماىؿورامبؿـػقذمآظقيماظـوصذةماظقاحدةمػتقمأحتدماظقدتوئؾماشلوعتيممممم

اظتتيتمتلتتؿطقعماىؿتتورامعتتـمخالشلتتومأنمتقصتتؼمأوضتتوسفومعتتعماظؿزاؼتتدمممممم

واظقاضعمسمدلغتتومأنم،اٌلتتؿؿرمعتتـماظؿؾتتودلماظؿفتتوريمبتتنيمدولماظعتتوملمم

وظؽـفومغؿوجمتعوونموتـلتقؼمم،عـػردةمظؾفؿورامػذهماآلظقيمظقلًمعلؽقظقي

صوظـوصذةماظقاحدةمػلمذظتؽماٌؽتونماظتذيمعتـممممم،سدةمأجفزةمحؽقعقي

خالظفمؼلؿطقعماٌلؿقردمأنمؼؿعوعؾمععمطوصتيماىفتوتماظتيتمشلتومسالضتيمممممم

اظـوصذةماظقاحتدةمم،بوإلصراجمسـماظتقارداتمأومإغفتوءمإجتراءاتماظؿصتدؼرمممم
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رةماىؿرطقتتيمواإلدارةمػتتلمذظتتؽماٌؽتتونماظتتذيمتؿقاجتتدمصقتتفماإلدامممم

وظقسماٌؼصتتقدماظؿقاجتتدماٌؽتتوغلمم،اظصتتققيمواألجفتتزةماظرضوبقتتيمطؾتتفوم

صوظؿعوعؾمععماظؾضتوئعمم،بؾماظؿـلقؼماظؿوممواظربطمبنيمػذهماىفوت،صؼط

سـدماظػقصمأوماٌعوؼـيمرمىمأنمؼؿؿمعـمخاللمطوصيماىفتوتمععتًومظمممم

ؾمعتعممتؼقممطتؾمجفتيمبوظؿعوعتممم،ذاتماظقضًموظقسمطؿومطتونمظمماظلتوبؼمم

اظؾضوئعمعـػردةموؼؿؿمإختراجماظؾضتوئعموإدخوشلتومأطـترمعتـمعترةمحلتىمممممممم

اظـوصتذةماظقاحتدةمػتلمعؽتونمخدعتيماظعؿقتؾمبؽتؾمممممممم،تقجفوتمطؾمجفي

م.ودوئؾماظؿقلرلمواظؿـلقؼمواظؿلفقؾ

عػفتقمممنمأل،األدوسمظممتػعقؾمػذهماآلظقتيمػتقماىوغتىماظؿؽـقظتقجلمممم

ؾودرةمإظؽذلوغقتيممعـمأيمعواألػؿمماألدودلزءماىػقمماظقاحدةاظـوصذةم

ؼؿتتقامظؾؿؿعتتوعؾنيمواجملؿؿتتعمممتلتتعلمإظقفتتوماإلدارةماىؿرطقتتيمحقتتٌمممم

اظؿفوريماظؿعوعؾمعـمخاللمغوصذةمواحدةمعتعمطوصتيماىفتوتماظتيتمشلتومممممم

حؾيمبتوإلصراجمستـماظتقارداتمأومإغفتوءمإجتراءاتماظؿصتدؼرمدونماظـظترمممممممم

بؾمإنماظؿقاجتدمم،إظلمتؾعقيمػذهماىفتيمأومغتقعماظعؿتؾماظتذيمتؼتقممبتفمممممم

ؽوغلمظؽؾماىفوتمػقمسـقانمجقدمٌؾدأماظؿقجفمبوظعؿقؾمظممأداءماٌ

م.اًدعوتمايؽقعقي

بعتتضماإلداراتماىؿرطقتتتيمتؼتتتقممبؿطؾقتتؼمػتتتذاماٌػفتتتقمم"ماظـوصتتتذةممم

،محقٌمتؿقاجتدمطوصتيماىفتتوتمم،اظقاحتدةم"مصؼتطمعتـماظـوحقتيماٌؽوغقتيممممم

واظؾعضم،وسمؿؾػمضدرماظؿـلتقؼمبتنيمػتذهماىفتوتمعتـمإدارةمألختريمممممم
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حقٌمتتؿؿمم،بؿـػقذماٌػفقممعـماظـوحقيماٌؽوغقيمواإلجرائقيماآلخرمؼؼقم

اإلجتتراءاتمععتتًومعتتـمختتاللمتـلتتقؼمتتتومموطوعتتؾمبتتنيماىفتتوتمؼلتتؿامممم

،مبؿػقؼضمإخؿصوحوتمتؾتؽماىفتوتمىفتيمواحتدةمتؼتقممبؽتؾماظعؿتؾممممممم

وبعضماإلداراتمتؼتقممبؿطؾقؼتفمعتـماىوغتىماظؿؽـقظتقجلماظتذيمؼتؿؿمممممممم

وظؽـمسؾلمطوصتيماٌلتؿقؼوتممم،تعـمخالظفماظربطماآلظلمبنيمطوصيماىفو

صتتننماظـوصتتذةماظقاحتتدةمػتتلمآظقتتيممممم،وسؾتتلمإختتؿال مغقسقتتوتماظؿطؾقؼمم

م.ضرورؼيمظؿقلنيماًدعيماٌؼدعيمظؾؿفؿؿعماظؿفوري

م

 

 :فٛا٥د تطبٝل أضًٛب ايٓافر٠ ايٛاسد٠

 :تطٌٗٝ ايتجاز٠ ايدٚي١ٝ -1

حقتتٌمأنمأػتتؿمغؿتتوئٍمتطؾقتتؼمغظتتومماظـوصتتذةماظقاحتتدةمتؽؿتتـمظمممممممممم

مبتتومؼرصتتعموؼزؼتتدممةإلصتتراجمستتـماظؾضتتوئعماٌلتتؿقردهؼقتتؼمأضتتؾمزعتتـمظ

اظؼتتدرةماظؿـوصلتتقيمظؾؼطتتوعماًتتوصموخػتتضمتؽؾػتتيماظصتتػؼوتموعتتـمثتتؿممم

واظعؿؾمسؾتتلمجعتتؾماظتتدوائرماىؿرطقتتيم،زؼتتودةمحفتتؿماظؿفتتورةماظدوظقتتي

عـوصتتذموظقلتتًمخمتتوزنمظؾؾضتتوئعمبتتوإلصراجمسـفتتومصتتكمأضتتؾمزعتتـمإصتتراجممم

  .ممؽـ

  :َكا١َٚ اي طاد ْٚشس ايش اف١ٝ -2

ومماظعؿؾمبـوصذةمواحدةمظؽؾماىفوتمؼلؿقجىمضقوممطتؾمجفتيمممإنمغظ

وئؾماظـشرمواإلستالنمستـماظؼقاستدمواإلجتراءاتماظتيتممممممدبوإلسالنمبؽؾمو
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تؿطؾؾفومػتذهماىفتيمظإلغؿفتوءمعتـمسؿؾتفوممبتومسمتدممبطرؼتؼمعؾوذترمظممممممممممم

عؼووعيماظػلودموضؿونمسدمموضقعماظعؿقؾمصرؼليماٌؿوردوتماظغرلمأعقـيم

دؼرمبوظتتذطرمأنمتؽتتقنماىتتو،استتدمواإلجراءاتبلتتؾىمجفؾتتفمبفتتذهماظؼق

سؿؾقيماظـشرمػذهمضتدمدتؾؼفومسؿؾقتيمتؾلتقطمذتوعؾيمظإلجتراءاتماًوحتيمممممممم

بفتتذهماىفتتيمعتتعمتطؾقتتؼمأغظؿتتيمظؼقتتوسمأداءماظعتتوعؾنيمبفتتومظضتتؿونمممممممم

 .إظؿزاعفؿ

 :ايعٌُ يف ب١٦ٝ غري ٚزق١ٝ -3

ماألغظؿيم مادؿكدام مؼؿؿ مأن ماظقاحدة مظؾـوصذة ماظرئقلقي ماٌالعا أحد

 :وغقيماظؿوظقياإلظؽذل

 غظومماظربطماإلظؽذلوغلمبنيماىؿوراموصمقعماىفوت. 

 غظتتوممEDIواألغظؿتتيماإلظؽذلوغقتتيمصتتكمغؼتتؾماظؾقوغتتوتمواٌعؾقعتتوتممم

 .بنيماٌؿعوعؾنيموصمقعماىفوتماظعوعؾيمظمماٌقـوء

 اٌقؽـيماظشتوعؾيمظؽوصتيماإلجتراءاتمظممصمقتعماىفتوتمايؽقعقتيممممممم

 م.جفواٌكؿصيمداخؾماظـوصذةماظقاحدةموخور

 :تطبٝل َبدأ ايتكِٝٝ ايراتٞ -4

اظؿؼقتتقؿماظتتذاتكمػتتقمعؾتتدأمعشتتورطيماجملؿؿتتعماظؿفتتورىمصتتكماظعؿتتؾممممممم

اىؿرطلميحقٌمؼؼقمماٌلؿقردمبـػلتفمبتؾعضماإلجتراءاتمواظقزتوئػممممم

اظتتيتمأسؿتتودتماىؿتتوراماظؼقتتوممبفتتومظمماظلتتوبؼمعـتتؾمهدؼتتدماظؼقؿتتيمممممم

دؼؿمهدؼتتدماظؾـتتدماىؿرطتتلمظمماظؿعرؼػتتيموتؼتتممومظإلشتتراضماىؿرطقتتيم
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اٌلؿـداتماالدؿرلادؼيم

رؾؼتتتتًومظـظتتتتومماإلصتتتتراجم

اظغترضمعتـممموماىؿرطك

ماالدتتتؿرلادمأوماظؿصتتتتدؼرم

ؼؼؿصتتترمدورماىؿتتتورامممو

سؾكمجمتردماظؿلطتدمعتـمممم

  .حقيماٌلؿـداتماٌؼدعيموعومدونمبفومعـمبقوغوت

  :املٓافط١ بني ادتٗات اذته١َٝٛ عًٞ إزضا٤ ايعٌُٝ -5

ظتـمؼـتؿٍمسـتفمتطتقؼرممممممإنمتطقؼرماظعؿؾمظممجفيمحؽقعقيمدونمأخريم

والبتدمعتـمتطتقؼرماظعؿتؾمظممطوصتيماىفتوتممممممم،جقػريمظديماٌؿعوعؾني

وتؽقنمسؿؾقتتيمتطتتقؼرماظعؿتتؾمظممأحتتدمػتتذهماىفتتوتممبـوبتتيمضتتقةمم،ععتتًو

جذبمتدصعمصمقعماىفوتماألخريمإظلمتطقؼرمذاتفوموهلتنيمأدائفتوممم

م.وايصقلمسؾلمأطدلمدرجيمعـمرضوماظعؿقؾ
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 تايتكِٝٝ ادتُسنٞ يف ظٌ ادتا

ظؼدمخضعماظعؿتؾماىؿرطتلمظؾؿطتقرمبشتؽؾمطتؾرلمظمماظلتـقاتماظعشترمممممممممم

اظقدوئؾمواظطرهماظتيتمطوغتًمتلتؿكدعفوماىؿتورامممممماخؿؾػًاألخرلةمو

ظؿـػقتتتذمأػتتتداصفومظمماٌوضتتتلمستتتـمتؾتتتؽماظقدتتتوئؾماظتتتيتمتلتتتؿكدعفوم

نتتدمأنمموطؿومدتتؾؼماظؼتتقلم،اإلداراتماىؿرطقتتيمظمماظقضتتًمايوضتترم

دولماٌؿؼدعيمواظـوعقيمسؾلمحدمدتقاءممطوصيماإلداراتماىؿرطقيمظمماظ

أحدثًمهقاًلمإدذلاتقفقًومحؼقؼقًومظمماظعؿؾماظتذيمتؼتقممبتفمصؿققظتًممممم

شوظؾقتتتيمػتتتذهماإلداراتمبلػتتتداصفوماإلدتتتذلاتقفقيمعتتتـمسؿؾقتتتيماىؾوؼتتتيم

صلحؾقًماإلداراتماىؿرطقتيمم،واظؿقصقؾمإظلمسؿؾقيماظؿؾلقطمواظؿقلرل

لتتفقؾماظؿفتتورةممتلتتعلمظؿقؼقتتؼمػتتد مإدتتذلاتقفلمأدودتتلمشلتتومػتتقمتمممم

اظدوظقتتيمبؽتتؾمعتتومؼؿطؾتتىمهؼقتتؼمػتتذاماشلتتد معتتـمادتتؿكداممصعتتولمممممم

ظؾؿؽـقظقجقوموتطؾقؼمأغظؿيمملمتؽتـمعلتؿكدعيمظمماٌوضتلماظؾعقتدمأوممممم

اظؼرؼتتتتىمظمماظعؿتتتتؾماىؿرطتتتتلمعـتتتتؾمإدارةماٌكتتتتوررمواٌراجعتتتتيمم

احملودتتؾقيماظالحؼتتيموتطؾقتتؼمآظقتتوتمحؼقؼقتتيميؿوؼتتيمحؼتتقهماٌؾؽقتتيمممم

صؼرلػتوممومشـقفو،ػو ماظدولمطؾفومطؾرلػوموحتغرلػومظذظؽمطونمإظؿ،اظػؽرؼي

وإغضؿوممعومؼزؼدمسـمعوئيموثالثتيموطملتقنمدوظتيمممم،حقلمإتػوضقيماىوت

اظقتقممٌـظؿتتيماظؿفتورةماظعوٌقتتيمطلسضتوءمستتوعؾنيممبـوبتيمإستتالنممممممحؿتكم
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وإصموعمدوظلمبلػؿقيماظؿفورةماظدوظقيمظمماألظػقيماظـوظـيمواظدورماظؽؾرلم

م.ؾعؾفمظممتلفقؾمػذهماظؿفورةماظدوظقياظذيمميؽـمظؾفؿورامأنمت

ظؼدمبدأتمدولموبؾدانمسدؼتدةمتطؾقتؼماإلتػوضقتوتماظتيتمأغؾـؼتًمستـممممممم

وبدأتماظعدؼتدمعتـممم،عـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمعـذمأطـرمعـمسشرمدتـقاتم

اإلداراتماىؿرطقيمتطؾقؼماآلظقتوتمايدؼـتيمواظطترهماٌلتؿقدثيمظمممممم

يماظؿؼقتتتقؿموظؽـمعتتتعمذظتتتؽمتؾؼتتتلمسؿؾقتتتيمووزقػتتتمم،اظعؿتتتؾماىؿرطتتتل

اىؿرطتتلمػتتلمأػتتؿماظقزتتوئػماىؿرطقتتيمواظتتيتمهؿتتوجمإظتتلمسؿتتؾمممم

دءوبموجفتتدمعلتتؿؿرمظرصتتعمطػتتوءةماظعتتوعؾنيمظمماىؿتتورامألنمػتتذهمممممم

وٌتومتلتعلممم،اظقزقػيمشلومسالضيمعؾوذرةممبومهؼؼفماىؿورامعـمإؼرادات

وٌومرمىمسؾتلماىؿتوراماظؼقتوممممم،إظقفماىؿورامعـمسداظيمظمماظؿطؾقؼ

ماٌعوعؾيماظيتمتؼدعفومظعؿالئفومسؾلمحدمدقاء.مبفمعـمتقحقدمظم

ظؼتتدمحتتدرمستتـمعـظؿتتيماىؿتتوراماظعوٌقتتيمإتػتتوهمحمتتددمؼؿعؾتتؼمبؽقػقتتيم

حقٌمؼلتتعلم،هدؼتتدمضقؿتتيماظؾضتتوئعماٌلتتؿقردةمظألشتتراضماىؿرطقتتيمم

ػتتذاماإلتػتتوهمإظتتلماإلسؿؿتتودمسؾتتلمتعرؼتتػمواضعتتلمظؾؼقؿتتيمظألشتتراضممممممم

ورمىم،مبروطلؾمظؾؼقؿيمخالصًومٌومطونمععؿقاًلمبفمظممتعرؼػ،اىؿرطقي

أنمتؾـكماظؼقؿيماىؿرطقيمسؾتلمأدتوسماظلتعرماظتذيمتؾتوعمبتفماظؾضتوئعمممممممم

،مظممسؿؾقيمبقعمصعؾقيمبنيمبوئعموعشتذليمطتؾمعـفؿتومعلتؿؼؾمستـماآلخترمممممم

ودونمأنمؼؽتتتقنمػـتتتوامأيمغتتتقعمعتتتـماظؼقتتتقدمؼػرضتتتفوماظؾتتتوئعمسؾتتتلممم

وميؽـمأنمتؿؿمبعضماظؿلقؼوتمسؾلمػذاماظلعرمظقؽقنمواضعقتًومم،اٌشذلي
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بفتتذام،مػتذاماظلتعرمم،وصؼتًومٌتومهتددهماٌتودةماظـوعـتتيمعتـمػتذهماإلتػوضقيمممممم

هددهماإلتػوضقيمهتًمأدتؿم"مضقؿتيماظصتػؼيم"موػتقمعتومميـتؾمممممممم،اظؿعرؼػ

أدوسماظطرؼؼيماألوظتلمعتـمرترهمهدؼتدماظؼقؿتيمظألشتراضماىؿرطقتيمممممممم

سؾلمأغتتفمرمتتىمتتتقاصرماظشتتروطماًوحتتيمبفتتذهمممممم،وصؼتتًومشلتتذهماإلتػوضقتتيمم

قاصرمأيمعـفتتومععـتتوهماإلغؿؼتتولمإظتتلمرتترهماظؿؼقتتقؿمممألنمستتدممتتت،اظطرؼؼتتي

اظؾدؼؾتيموصؼتتًومظؾؿتتدرجمواظذلتقتتىماظرضؿتلماظتتقاردةمبتتفمػتتذهماظطتترهمظمممم

ماإلتػوضقي.

ماىؿرطقيم مظؿقصقؾماظضرؼؾي ماىؿرطقيمهؿوجموػلمبلؾقؾفو صوإلدارة

مإظلمرطـنيمأدودقني:

 م.صؽيماظؿعرؼػيماىؿرطقي 

 قفتتتومصؽتتتيماظؿعرؼػتتتيمموضقؿتتتيماظؾضتتتوئعماٌلتتتؿقردةماظتتتيتمدتتتؿطؾؼمسؾم

 م.اىؿرطقي

ؿمهصتتقؾممؼتتؿممفأيمأنمػتتذؼـماظتترطـنيمػؿتتوماألدتتوسماظتتذيمسؾقتتمممممممم

ظتتذظؽمصتتننماظلتتعرمػتتقمأحتتدماظعـوحتترماألدودتتقيمظمم،اظضتترؼؾيماىؿرطقتتي

واظؼقؿتيماىؿرطقتيمالمممػقمأػتؿمػتذهماظعـوحترمسؾتكماإلراله،مممماظؼقؿيمبؾم

بتؾمػتلممممتعؿدلمصؼطماظقسوءماظتالزممىؾوؼتيماظضترؼؾيماىؿتتترطقيموحتدػوممممم

األدوسمظممحلوبمضرؼؾيماٌؾقعوتموطؾماظضرائىمواظردتقمماألخترىممم

اظتتيتمؼتتؿؿمهصتتقؾفومسؾتتلماظتتقارداتمعـتتؾمضرؼؾتتتيماألربتتوحماظؿفورؼتتيمممممم

.مسالوةمسؾكمطقغفتوماألدتوسماظتذيمممم.واظصـوسقيموردؿماًدعوتموشرلػو
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ؼلذلذتتدمبتتفمظممهدؼتتدمسـوحتترماظؿؽؾػتتيماظقاضعقتتيماٌؿكتتذةمطلدتتتتوسممممم

م.اًلوئرمظممجمولموورةماظلؾعماٌلؿقردةظؿقدؼدماألربوحمو

إنماظطرهمواألغظؿيماظيتمأتؾعؿفوماإلداراتماىؿرطقتيمظؿقدؼتدماظؼقؿتيمممم

صػلم،اىؿرطقيمظؾؾضوئعماٌلؿقردةمتـقسًموتعتددتمسؾتلمعترماظلتـنيمممم

بداؼوتماظؼرنماظعشرؼـمأتؾعًمطؾمدوظيمعتومؼـودتؾفومعتـمرترهموأغظؿتيمممممم

اإلختؿال ماظؽتؾرلمصقؿتتومممومظلترؼعمتؼقتقؿممتقتزتمبعتدمماإلدتؿؼرارمواظتتؿغرلمامممم

وبعدمإغشوءمسصؾيماألعؿمبدأمتطؾقؼمعؾودئموورؼيممتقؾمإظلمغتقعمم،بقـفو

إظتلمم،وظؽـماظؿـتقعمظمماألغظؿتيمطتونمطؾرلاًممم،عـماظؿقحقدماظؾلتقطمجتداًمم

بعتدمعػووضتوتموورؼتيمسوٌقتيمممممم1947أنممتمتقضقعمإتػوضقيماىتوتمستومممم

اظلوبعيماظيتمختتؿصمممحقٌمخرجًمإظلماظـقرماإلتػوضقيمعؿضؿـيماٌودة

بوظؿؼققؿماىؿرطلموبدأمتطؾقؼمػتذهماألحؽتوممعتـمختاللماإلهتوداتمممممم

اىؿرطقتتيمظممأوروبتتومواظتتيتمطوغتتًمتفتتد مإظتتلمتقحقتتدمرتترهماظؿؼقتتقؿم

ثؿمخترجمإظتلماظـتقرمتعرؼتػممممم،ظؾؾضوئعمحمؾماظؿؾتودلماظؿفتوريماظتدوظلممم

اإلداراتماىؿرطقتتيموؼؾتتدأممموطلتتؾمظؾؼقؿتتيماىؿرطقتتيمظؿؾؿتتػمحقظتتفممبر

حتتنيمم1981ستتومممحؿتتكوأدتتؿؿرماظعؿتتؾمبتتفمم،1950ؼمعـتتذمستتومماظؿطؾقتت

أغؿفًماٌػووضوتماظؿفورؼيماًوحيمبوظؿؼققؿمإظلمحتقوشيمإتػوضقتيمتـػقتذمممم

وبدأتمدولمسدؼتتتتدةمتطؾقؼفتتتتومصعؾقتتتتومعـتتتتذمػتتتتذاممم،اٌتتتتودةماظلتتتتوبعيم

وبتتنسالنمإغشتوءمعـظؿتتيماظؿفتتورةماظعوٌقتتيمم1994وظؽـمظممستتومم،اظؿتورؼخم

ذتتروطماإلغضتتؿوممإظتتلماٌـظؿتتيمممأحتتؾامتطؾقتتؼمػتتذهماإلتػوضقتتيمأحتتدممم
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ظؼتتدمطوغتتًماالغؿؼتتوداتماظتتيتموجفتتًمإظتتلمتعرؼتتػمبروطلتتؾمممممم،اظدوظقي

ظؾؼقؿيمأحدمأػؿمأدؾوبمسؼدمجقالتماٌػووضوتماظؿفورؼيماظيتمسرصتًمم

م.بودؿم"دورةمرقطقق"

وظذظؽمطونمعـماظضتروريمتقحقتدمتعرؼتػماظؼقؿتيمسؾتكمعلتؿقىمدولممممممم

وظتيمبندتؿكداممتعرؼتػمممموضقوممطتؾمدم،اظعوملمألغفمظممشقوبمػذاماظؿقحقد

ؼؽقنماألثترماظـوتٍمسـمػذاماإلخؿال مشوؼيمظمماظلتؾؾقيمم،خوصمخمؿؾػ

 .سؾكمحرطيماظؿفورةماظدوظقيمواظؿؾودلماظدوظلمظؾؾضوئعمواًدعوت

وبـوءًامسؾلمطؾمػذاموعـمأجؾمتطؾقؼمأحؽوممعقحدةمظؾؼقؿيمتلرىمممم

وعـمأجتتؾمأنمؼؽتتقنمعػفتتتقمماظؼقؿتتيموأؼضتتومممم،سؾتتكمطوصتتيمدولماظعتتوملمم

ظعـوحتترماظؿتتكمؼشتتؿؿؾمسؾقفتتومػتتذاماٌػفتتقمم"واحتتتدًام"مظتتدىمصمقتتعمممممما

وضتتعًمإتػوضقتتيمتـػقتتذم،األرتترا ماٌؿعوعؾتتيمظممجمتتولماظؿفتتورةماظدوظقي

إشممتقحقدمتعرؼػماظؼقؿيمستـمممتفد اٌودةماظلوبعيمعـماىوتمواظيتم

ررؼؼمجعؾماألدوسماألوحتدمظؾؼقؿتيمػتقماظؼقؿتيماظػعؾقتيماظقاضعقتيمدونممممممم

دؼراتماىزاصقيمأوماظقػؿقيمأومايؽؿقيموأؼضومجعتتؾمماإلظؿفوءمإشمماظؿؼ

ررهموأدوظقىمهدؼدمػذهماظؼقؿيمثوبؿيموعذاسيمسؾكمطتؾمدولماظعتوملممم

وأنمؼؽقنمتطؾقؼماظؼقاسدماٌؿعؾؼيمبؿقدؼدماظؼقؿتيمم،اٌـضؿتيمظإلتػوضقي

وأالمتلؿكدمماظؼقؿتيماىؿرطقتيممم،عقحدًاموحقودؼًوموضوباًلمظؾؿقؽؿمسوداًلمو

وسالوةم،دتوتماظؿلتقؼؼقيمظؾلتؾعمعـتؾمدقودتيماإلشتتراهمممممظممعقاجفتيماظلقوم

سؾكمطتتتؾمعومتؼدممأالمؼؿؿمهدؼدماظؼقؿيمسؾكمأدتوسمأدعورماٌـؿفتوتمم



286 

عـماٌـشلماحملؾلمظؾؾدماالدؿرلادمأومأدعورػومظمماظلقهماحملؾكمظؾؾدم

م.اظؿصدؼرمأومأدعورػومظممبؾدمتصدؼرمثوظٌ

مس مظممحدد مأدودقي معؾودئ مسؾل ماإلتػوضقي مػذه مهدؼدموتؼقم ؿؾقي

م:اظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيمػل

جيب إٔ تؤضظ ايك١ُٝ ارتاضدع١ يًضدسٜب١ عًد٢ َبدادد عاديد١ ٚبطدٝط١ ٚإٔ        (1

تعهظ ايٛاقع ايتجازٟ اي عًدٞ َدع عددّ اإلعتُداد عًد٢ ايتكٝدِٝ ادتدصايف أٚ        

 .اذته٢ُ

صوإلتػوضقيمتفد مإظلمهؼقؼماظعداظيمبنيمصمقعماظؿفتورمواٌؿعتوعؾنيممممم

ععمضرورةمأنمتؽقنماإلجتراءاتماظتيتمتتؿؿمممم،ظدوظقيظممجمولماظؿفورةما

سؾلماظصػؼوتمبلقطيموعقلرةموتمديمإظلماظؿلتفقؾمواظؿقلترلمالماظؿعؼقتدمممم

وأنمتلقدمبقؽيماظؿفورةماظعوٌقيمضقاسدموإجراءاتمسودظتيممتوعتًوممم،واظؾطء

المتؼتتقممسؾتتلمأيمأدتتتوسمهؽؿتتلمؼفتتدرمصتتترصماإلبتتداعمواظؿـتتتوصسمممممم

 .واظؿقؽؿمواظػلوداظشرؼػماظؾعقدمسـممموردوتماظلؾطيم

جيدددب إٔ ٜهدددٕٛ َ ٗدددّٛ ايكُٝددد١ ارتاضدددع يًضدددسٜب١ ضدددٗاًل ٚميهدددٔ يهددداًل َدددٔ     (2

املطددتٛزدٜٔ ٚإداز٠ ادتُددازى املعٓٝدد١ بددايتكِٝٝ فُٗدد٘ حتدد٢ ٜطددٌٗ ايتطبٝددل    

 .اي عًٞ ٚإٔ ٜهٕٛ ٖرا امل ّٗٛ ٜتصف بايشٝٛع ٚاإلضتكساز

ـتتيموػتتذاماٌؾتتدأمعتتـماألدتتسماشلوعتتيمظؾؿفتتورةماظدوظقتتيمظمماألظػقتتيماظـوظ

،محقٌمتلعلمذعقبماظعوملمطؾفمإظلمزؼتودةمععتدالتماظؿؾتودلماظؿفتوريمممم

وعـمثؿمؼؽقنمعـماظضروريمأنمتلتقدمعؾتودئماظؿؾلتقطمواظؿقلترلمطوصتيمممممم
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إجتتراءاتماظؿفتتورةمظؽتتلمميؽتتـمظؽتتؾمعتتـمؼعؿتتؾمظمماظؿفتتورةمتػفؿفتتوممم

صضتاًلمستـمأػؿقتيمبـتوءمجتدارمعتـماظـؼتيمبتنيممممممممم،بؾلوريموتـػقذػومظممؼلر

ماألجفزةمايؽقعقيماظيتمتؿتقظلمرضوبتيمأسضتوءمممماجملؿؿعماظؿفوريموبني

ػتتذاماجملؿؿتتعماظؿفتتوريمسـتتدمتـػقتتذػؿمظصتتػؼوتفؿماظؿفورؼتتيمظضتتؿونممممم

 اإلظؿزامماظؿوممبوظؼقاسدمواظؼقاغنيماٌعؿقلمبفو.

جيددب إٔ ٜهددٕٛ ٖٓدداى ثبددات يف ايتكٝددِٝ ٚإٔ تهددٕٛ إداز٠ ايتكٝددِٝ َتجدددد٠         (3

 .َٚعتدي١

األدتتوسمظممادتتؿؼرارمموذظتتؽمألنمثؾتتوتموادتتؿؼرارمسؿؾقتتيماظؿؼقتتقؿمػتتلم

اظؾقؽتيماظؿفورؼتتيموستدممتعتترضماظؿفتورمشلتتزاتموأزعتوتمهتتدثمألدتتؾوبممممم

ميؽـمتػودؼفومووـؾفومعـمخاللمتطؾقتؼمضقاستدمذتػوصيموبلتقطيموثوبؿتيمممممم

 .ظعؿؾقيمتؼققؿماظؾضوئعماٌلؿقردة

جيب أال حيٍٛ ْظداّ ايتكٝدِٝ دٕٚ ضدسع١ ايتخًدٝص عًد٢ ايبضدا٥ع ٚاإلفدساج         (4

 .عٓٗا

ـوبتتيمغتتداءمإظتتلمطوصتتيماإلداراتماىؿرطقتتيمظؾؼقتتومممممإنمػتتذاماٌؾتتدأممبم

بنجراءاتماظؿؼققؿماىؿرطتلموصؼتًومإلتػوضقتيمتـػقتذماٌتودةماظلتوبعيمدونممممممم

مإسؿؾتتورمػتتذهماإلتػوضقتتيموعتتومتؿطؾؾتتفمعتتـماظؿقؼتتؼمعتتـماظؼقؿتتيماظػعؾقتتيمأومم

اظـؿـماٌدصقعمصعاًلمأوماظؼوبؾمظؾتدصعمطذرؼعتيمإلدتؿغراهموضتًمأرتقلمممممم

ؾتدأماألدودتلماظتذيمتلتعلمعـظؿتيماظؿفتورةمممممممألنماٌ،ظممسؿؾقيماظؿؼققؿ
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اظعوٌقيمإظلمهؼقؼفمػقمتلفقؾماظؿفورةماظدوظقيمبؽؾماظطرهمواظقدتوئؾمم

 .اٌؿؽـي

جيددب إٔ ميهددٔ ْظدداّ ايتكٝددِٝ ادتُسنددٞ املطددتٛزدٜٔ َددٔ إضددتٓتاج ايكُٝدد١        (5

يألغدساض ادتُسن١ٝ َكدًَا ٚبدزج١ َٓاضدب١ ٚذيدو َدٔ خدالٍ ديٝدٌ ايتكٝدِٝ       

 َع ادتُدازى ٚبصد ١ خاصد١ املطدتٛزدٜٔ شدس  نٝ ٝد١       ايرٟ ٜكدّ يًُتعاًَني

  .ايطسٜك١ اييت تتبعٗا اإلدازات ادتُسن١ٝ يف تكِٝٝ ايبضا٥ع

إنمتقاصرماٌعرصيمظديمأسضوءماجملؿؿعماظؿفوريمميؽتـفؿمعتـماظؼقتومممممم

بلتتفقظيمبؿقدؼتتدماظؼقؿتتيماظتتيتمدتتق متمختتذمطلدتتوسمظعؿؾقتتيماظؿؼقتتقؿمممممم

بوظؿتوظلمميؽتـفؿماظؼقتوممممماىؿرطلموطذظؽمهدؼدماظردتقمماىؿرطقتيمومم

بعؿتتؾمدرادتتوتماىتتدويماٌـودتتؾيمألسؿتتوشلؿماظؿفورؼتتيموتؼتتدؼرمتؽؾػتتيمم

ادؿرلادماظؾضتوئعموغلتؾيمريحقتيمطتؾمحتـػمعـفتوموبوظؿتوظلمتؼتقممدستوئؿمممممممممم

قيمضقؼيمتضتؿـمهؼتقؼفؿمظألربتوحموبوظؿتوظلممنتقممممممـوورتفؿمسؾلمأرطونمص

م.اظقرينمطؽؾماالضؿصود

6)   ٛ زد األَددني يف َٛاجٗدد١ املٓافطدد١ ايػددري   جيددب إٔ حيُدد٢ ْظدداّ ايتكٝددِٝ املطتددد

 .َٔ ض٤ٛ ايتكِٝٝ أٚ ايتديٝظ يف املطتٓدات أٚ غري١٦ٙ شعادي١ ايٓا

ظؼدمطونمػذامعـمأطـترماإلغؿؼتوداتماظتيتموجفتًمإظتلمغظتوممبروطلتؾمممممممم

ظؾؿؼققؿماىؿرطلماظذيمطونمميـؾمضموؼيمضوغقغقيمظؾؿلؿقردماٌؿؽودؾم

،مسؾلمأصضؾماألدعورموؼعوضىماٌلؿقردماجملؿفدماظذيمؼلعلمظؾقصقل

وؼعؿدلماألخذمبوظؼقؿيماظػعؾقيمتشفقعًومحؼقؼقًومظؾؿلؿقردماجملؿفدموهػقزًام
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ظفمسؾلماالدؿؿرارمظممسؼدمأصضؾماٌػووضوتماظؿفورؼيموايصقلمسؾلم

 .اظصػؼوتمبلضؾماألدعور

زى ايديت  اايدق١ ٚايطسع١ يف ايبخح عٔ اذتكا٥ل يف حداي١ إقدساز إداز٠ ادتُد   (7

 .ايك١ُٝ املكس عٓٗا غري صخٝخ١ ألٟ ضبب َٔ األضباب تكّٛ بايتكِٝٝ إٔ

إنمادتتؿكدامممنتتقذجمإضتترارماظؼقؿتتيمػتتقمأحتتدماظقدتتوئؾماشلوعتتيماظتتيتمممم

تلتتؿكدعفوماإلداراتماىؿرطقتتيمظممتػعقتتؾموبـتتوءمغظتتوممعشتتورطيمبتتنيممممم

صنضرارماظؼقؿيمػتقماظـؿتقذجماظتذيمؼؼتدمممممم،اىؿورامواجملؿؿعماظؿفوري

ٌعؾقعوتماظيتممتؽـفتومعتـماظؼقتومممممعـمخالظفماٌلؿقردمظؾفؿورامطوصيما

ـم ،مبؿقدؼدماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيمظممدفقظيموؼلرموبلدرعمعومميؽت

وؼـؿٍمسـمػذهماٌشتورطيمإظؿتزامماىؿتورامبوظدضتيماظؿوعتيمظمماظؾقوغتوتممممممم

واٌعؾقعتتوتماظتتيتمضتتدمتلتتؿكدعفومظممتعتتدؼؾماظؼقؿتتيماظتتيتمؼؼتترمسـفتتومممممم

تػلترلاتمطؿوبقتيمإذاممممبؾمسؾلمػذهماإلدارةمأنمتؾؿزممبؿؼتدؼؿم،اٌلؿقرد

عومرؾىماٌلؿقردمذظؽمظؿدلؼرمأيمتعتدؼؾمتؼتقممبتفمسؾتلماظؼقؿتيماٌؼترممممممم

 .سـفو

ع٢ً املطدتٓدات ايتجازٜد١   ،جيب إٔ تؤضظ ايكُٝد١ ٚا  أقصد٢ دزجد١ ةهٓد١     (8

 .ٚإٔ خت ض اإلجسا٤ات ايشه١ًٝ إ  أد٢ْ حد ةهٔ

وؼعؿتتدلمػتتذامأحتتدماظقدتتوئؾماظتتيتمتلتتعلمعـظؿتتيماظؿفتتورةماظعوٌقتتيممممممممم

حقٌمأنماظعدؼتتتدمعتتتـمايؽقعتتتوتمتلتتتؿقجىمتؼتتتدؼؿمممم،داعفوالدتتتؿك

وبوظؿتوظلمم،ادؿؿوراتمومنوذجموعلؿـداتمذتؽؾقيمالمتػقتدمسؿؾقتيماظؿفورةممم
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إظتلماإلطؿػتوءمبوٌلتؿـداتماظؿفورؼتيمعـتؾمممممممتـوذدماٌـظؿيمطوصيماظتدولم

وشرلػتتومعتتـماٌلتتؿـداتماٌؿعتتور مسؾقفتتومظممممممم،ضتتقائؿماظعؾقة،اظػقاترل

مؾقعتتوتماظتتيتمهؿتتوجمإظقفتتوماإلداراتممماظؿفتتورةماظدوظقتتيمطؿصتتودرمظؾؿعمم

م.اىؿرطقيمسـدمضقوعفومبؿقدؼدماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقي

جيددددب إٔ تهددددٕٛ إجددددسا٤ات ايتخهددددِٝ ٚايتكدددددداض٢ بددددني َصددددًخ١ ادتُددددازى   (9

 ٚاملطتٛزدٜٔ ضسٜع١ ٚبطٝط١ ٚعادي١ ٚغري َتخٝص٠

وػذامأحدماٌؾتودئماشلوعتيمظمماظؾقؽتيماظؿفورؼتيمايدؼـتيماظتيتمغلتعكمممممممم

صتتتنذامعتتتومطتتتونماظـظتتتومماإلداريمممم،ديمطوصتتتيمدولماظعوملظذلدتتتقكفومظتتتم

عتتـماىفتتوتماألختترىماظتتيتمممممواإلجرائتتلمدتتقاءمظمماىؿتتورامأومأيمم

صلوظلموأجتدرمم،تؿعوعؾمععماظؿفورةماظدوظقيمؼلعلمإظلماظؿؾلقطمواظؿقلترلم

بفتتتذهماألغظؿتتتيمأنمؼؽتتتقنمغظتتتومماظؿؼوضتتتلموصتتتضمعـوزستتتوتمأسضتتتوءممم

،مطـترمدترسيمودتفقظيممماجملؿؿعماظؿفوريمعتعمتؾتؽماىفتوتمايؽقعقتيمأمممم

ظؽتتلمالمتؽتتقنماظؿعؼقتتداتمظممإجتتراءاتماظؿقؽتتقؿموصتتضماٌـوزستتوتمممم

واظؿؼوضلمدؾؾًومظممتـتوزلماظؽتـرلونمعتـماظؿفتورمستـمحؼتقضفؿمظؿفـتىمممممممم

سؿاًلمبوٌؼقظيماظلوئدةم"م،اظؾطءمظمماإلجراءاتمواظػصؾمظمماٌـوزسوت

م.اظعدلماظؾطهمأدقأمعـماظظؾؿمظمماظؿطؾقؼم"

 

   حبُد اهلل
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 ١ارتامت

دمؿدماهللمدؾقوغفموتعوظلمأنموصؼـومإلخراجمػتذاماظؽؿتوبماظتذيمغتريممممم

أغفمميؽـمأنمؼؽقنمظفمسظقؿماظـػعمواظػوئدةمظقسمسؾلمعلؿقيماظؼتورئمم

بتتؾمظؽتتؾمعتتـمؼفتتؿؿمبؿطتتقؼرمإدارتتتفماىؿرطقتتيمأومشتترلممممم،ظممعصتترمصؼط

وغضتتتتعفمطتتتتدظقؾمسؿتتتتؾموإرتتتتورم،اىؿرطقتتتتيمظممأيمعؽتتتتونمظمماظعومل

ؿؾقتتيمتطتتقؼرمحؼقؼقتتيمواضعقتتيمظتتإلداراتممممموبرغوعٍمتـػقتتذيمظع،ظألغشتتطي

م.واظقحداتماظيتمتؼدممخدعوتمىؿفقرماٌؿعوعؾني

م

إْ٘ ْعِ ،إٔ ٜتكبٌ ٖرا ايعٌُ،ٚاهلل ضبشاْ٘ ٚتعايٞ ْطأٍ

 املٛيٞ ْٚعِ اجملٝب

 

 املؤيفممممممممممممممممممممممممممممممم
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محمؿقدمحمؿدمأضمدمأبقماظعال

مبوإلدؽـدرؼيمم1954عـمعقاظقدم

يمرئقسمضطوعماٌتقاردماظؾشترؼيمممؼشغؾموزقػ

وبـتتوءماظؼتتدراتمبوىؿتتورامبدرجتتيموطقتتؾممم

م.أولموزارةم

م:حوحؾمسؾل

مدبؾقممظمماإلدارةماظؿـػقذؼيماظعؾقومعـمجوععيمػورصوردمبلعرؼؽو 

دبؾقعتتومظممإدارةماألسؿتتولمعتتـماألطودميقتتيماظعربقتتيمظؾعؾتتقممممممم 

مم.واظؿؽـقظقجقو

رؼيمسوممذفودةماظؾؽوظقرؼقسمظمماظؿفورةمعـمجوععيماإلدؽـد 

مم1977

وعتتورسمصمقتتعماظقزتتوئػممم1980ؼعؿتتؾمظمماىؿتتوراماٌصتترؼيمعـتتذممممم

رطتتلمثتتؿمعتتـؿـمثتتؿمرئتتقسمضلتتؿمممحقٌمسؿتتؾمطؿػتتؿشمصماىؿرطقتتي،

ثؿمبعدمذظؽمتقظلمعلتؽقظقيمتـػقتذمعشتروعماظؽشتػمبوألذتعيمظمممممممتـؿني،

وسؾلمأثرػتوممتمإخؿقتورهمضتؿـمممم،1998اىؿوراماٌصرؼيمبدءًامعـمسومم

ذيممتمإخؿقتتورهمظؿطتتقؼرماىؿتتوراماٌصتترؼيمظممصرؼتتؼماظعؿتتؾماألولماظتت

ضؾتتؾمأنمؼتتؿؿمتعققـتتفمغوئؾتتًومظتترئقسمعصتتؾقيماىؿتتورامم2002أطؿتتقبرمستتومم

ظؾؿطقؼرمواإلحالحماىؿرطتلموأذتر مسؾتلمتـػقتذمطوصتيمأغشتطيمتطتقؼرمممممممم
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حقتٌمحؼؼتًماىؿتوراممممم2007وحؿكمغفوؼتيممم2004اىؿورامعـذمغفوؼيم

طوغًموراءماظؿقتدؼٌ،مطعتيماظتـظرلمظمماظؿطتقؼرموممماٌصرؼيمنوحوتمعـؼ

ممم.تقظقفمعـصىمرئقسمضطوعماٌقاردماظؾشرؼيموبـوءماظؼدراتمبوىؿورا

 ايهتابات:

طؿوبمبعـقانم"مدظقؾماظؿؼققؿماىؿرطلم"مم1999حدرمسومم 

م.بوٌشورطيمععماألدؿوذم/مطؿولمذقذون

حدرمظفمطؿوبم"ماظـصقصماظؽوعؾيمالتػوضقوتماىوتم"مسومم 

وتماٌـؾـؼيمسـمعـظؿيمواظذيمتـوولمصمقعماالتػوضقم2000

مم.اظؿفورةماظعوٌقي

ظفمطؿوبم"ماظؿؼققؿماىؿرطلمظممزؾماىوتم"مسومممحدر 

واظذيمتـوولمعقضقعماظؿؼققؿماىؿرطلممبـظقرمم2009

مم.األظػقيماظـوظـي

ظفمسددمطؾرلمعـماٌؼوالتماظيتممتمغشرػومظممجمؾتيماىؿتوراممم 

ؼيمواٌوظقتتتتيماالضؿصتتتتودحتتتتقلماظعدؼتتتتدمعتتتتـماٌقضتتتتقسوتممم

م.طقيموشرلػوواىؿر

وطؾقيماظؿفتورةمم،محموضرمععؿؿدمبوألطودميقيماظعربقيمظؾعؾقممواظؿؽـقظقجقو

واٌعفتتتدماظؼتتتقعلمظؾؿتتتدرؼىماىؿرطتتتلموذتتترطيممجوععتتتيماإلدتتتؽـدرؼي
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اظعوٌقيموذرطيمجؾقبولماإلنؾقزؼتيمععفتدمبقؿؿتونممممظقجقلؿقؽمإظقفقيتم

م:اإلنؾقزيمظممعقضقسوت

م.تلفقؾماظؿفورةماظدوظقي 

م.اظؿؼققؿماىؿرطل 

م.ادؿكدامماظؽشػمبوألذعيمظمماظعؿؾماىؿرطل 

مم.اٌراجعيماحملودؾقيماظالحؼي 

 املسادع

 :ايعسب١ٝاملساجع 

 تطتتقؼرماألداءماىؿرطتتكمواتػوضقتتوتماظؿفتتورةماظعوٌقتتي:مأعـؾتتيممم

،م2006اظـوذرماٌـظؿيماظعربقيمظؾؿـؿقتيماإلدارؼتيممممسربقيمخمؿورة

مجمؿقسيمعـماًدلاءم:اٌمظػ

 م-اٌؾقتتؼماظـتتوغلممم–اماظعوٌقتتيمإرتتورمسؿتتؾمعـظؿتتيماىؿتتورمم

ماظشراطيمبنيماإلداراتماىؿرطقيموضطوسوتماألسؿولم

 ماألدؿوذم/محمؿدمدقدمسوبدم،معؽؿؾيماإلذعوعم.اظؿفورةماظدوظقي.

م.2001اظؿقزؼع،موماظـشرومظؾطؾوسي

 ماألدؿوذم/مؼتقغسمأضمتدممم.اظلقودوتماظدوظقيمظمماٌوظقيماظعوعي.

 .ؿقزؼعاظوماظؾطرؼؼم،ماظدارماىوععقيمظؾـشر
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 ماألدتتؿوذم/م.اظؿؿقؼتتؾماظتتدوظلمواظعؿؾقتتوتماٌصتترصقيماظدوظقتتيمم.

 .1996شوزيمسؾدماظرزاهماظـؼوش،مدارموائؾمظؾـشر،م

 عشتتؽالتفومظممستتوملموماٌوظقتتيم،م%اظؾقرحتتوتوماألدتتقاهماظـؼدؼتتي

اٌتول$..ماألدتؿوذمعتروانمسطتقان،،معرطتزماإلدتؽـدرؼيممممممموماظـؼد

 .1993ظؾؽؿوب،م

 مياالضؿصتتتتوداإلحتتتتالحمضضتتتتقيمومحتتتتـدوهماظـؼتتتتدماظتتتتدوظل،م

.األدتتتتؿوذةم/مزلتتتترلةمإبتتتتراػقؿمأؼتتتتقبم،معرطتتتتزممممم.اٌتتتتوظلو

 .2000اإلدؽـدرؼيمظؾؽؿوب،م

 دراديماظؾـؽماظدوظلمحقلماظشػوصقيموتلفقؾماظؿفورةم 

 ميحتتٌمعؼتتدممعتتـم.صتتضماٌـوزستتوتمعتتعماجملؿؿتتعماظؿفتتوري.

اظؼوغقغقتتتيممشتتتؽقناألدتتتؿوذم/محمؿتتتدمسؾتتتلمإزلوسقتتتؾمعتتتدؼرماظ

 .بوىؿوراماٌصرؼي

م

 :جع األجٓب١ٝاملسا

 WTO , TN/TF/W/43/Rev.15.. 9 July 2008 

 Text of the Proposed trade facilitation agreement.. 

WTO 2008 

 Customs modernization hand book Luc De Wulf 

Jose B. Sokol 

 Customs modernization initiatives.. world bank 

guide  
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 In search of excellence.. lessons from America 

's best running companies..Thomas J. Peters – 

Robert H waterman 

 Trade Facilitation Beyond the Multilateral 

Trade Negotiations: Regional…by مdetinU

snitteN 

 Trade Facilitation A Handbook for Trade 

Negotiators Vinod Rege , Isabella Kataric  

 The Economics of Trade Facilitation by Nirmal 

Sengupta 

http://www.librarything.com/author/nationsunited
http://www.librarything.com/author/nationsunited
http://styluspub.com/clients/cws/Books/AuthorDetail.aspx?id=12369
http://styluspub.com/clients/cws/Books/AuthorDetail.aspx?id=12370
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Nirmal+Sengupta
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Nirmal+Sengupta
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 اظػفرس

ماظصػقيم

معؼدعي

ماظؾوبماألول

مخؾػقيمتورسمقيمظعؿؾقيمتقلرلماظؿفورةماظدوظقي

ماظػصؾماألول

ماظؽلودماظعظقؿم:األولماالغفقورم–عؼدعيمتورسمقيم

مغؿوئٍمايربماظعوٌقيماظـوغقي-ايربماظعوٌقيماظـوغقي:وغلاظـماالغفقور

م..ؼيماظعوٌقيمظمماظلؾعقـقوتاالضؿصوداألزعيمم:اظـوظٌماالغفقور

مم2008األزعيماٌوظقيماظعوٌقيمم:األخرلماالغفقور

مإغعؽودوتماألزعيمسؾلماظدولماظعربقي

ماظػصؾماظـوغل

م:ماظدوظقيماٌـظؿوتماظدوظقيماظيتمشلومسالضيمبؿقلرلماظؿفورة

ماظؾـؽماظدوظل

محـدوهماظـؼدماظدوظلم

معـظؿيماىؿوراماظعوٌقيم

معـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيم

ماظػصؾماظـوظٌ

ماٌػووضوتمواٌلوراتمواآلظقوت-تقلرلماظؿفورةماظدوظقيم

ممتعرؼػمعصطؾامتقلرلماظؿفورةماظدوظقي

معػووضوتمتقلرلماظؿفورةماظدوظقي
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م116

م117

م119

م122
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ماٌودةماًوعلي

ماٌودةماظـوعـي

ماٌودةماظعوذرة

ماألثرماٌؿقضعمظعؿؾقيمتقلرلماظؿفورةمسؾلماألدقاهماظعوٌقيم

م123

م126

م127

م138

ماظؾوبماظـوغل

.م.طتتلمظممزتتؾمتقلتترلماظؿفتتورةاحملتتوورماظرئقلتتقيماًؿلتتيمظؿطتتقؼرماظعؿتتؾماىؿر

مورضيمسؿؾمذوعؾيمظؿطقؼرماإلدارةماىؿرطقي

مممماإلرورماظؿشرؼعلماظذيمزمؽؿماظعؿؾمواألداءماىؿرطلاحملقرماألول:م

 اٌقاردماظؾشرؼيماظيتمتدؼرماظعؿؾمظمماإلدارةماىؿرطقيمماحملقرماظـوغل:

مآظقوتمتـػقذماظعؿؾقيماظؿدرؼؾقي -

 عوتمتؽـقظقجقوماٌعؾق:ماحملقرماظـوظٌ

 اإلغذلغًمم–م1

 اظربطماظشؾؽلم–م2

ماٌقؽـيماظشوعؾيمىؿقعماظعؿؾقوتماىؿرطقيم-3م

مضقاسدماظؾقوغوتمم–م4

اظؿـلتتقؼمعتتعماىفتتوتمايؽقعقتتيماظتتيتمشلتتومسالضتتيمبتتوظقارداتمممماحملتتقرماظرابتتع:م

 واظصودراتمم

م.اظشراطيمععماجملؿؿعماظؿفورياحملقرماًوعس:م

م

م

م148

م152

م163

م183

م184

م185

م188

م189

م190

م

م191
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ماظؾوبماظـوظٌ

م.ممنوذجمعـمأرضماظقاضع.آظقوتمصمرطقيمحدؼـيمظؿقلرلماظؿفورةماظدوظقي

مإدارةماٌكوررمم -

ماٌراجعيماحملودؾقيماظالحؼي -

ماإلصراجماٌلؾؼ -

ماإلدؿعالمماٌلؾؼ -

ماًدعيماٌؿقزةمظؽؾورماٌلؿقردؼـ -

ماظؽشػمبوألذعيمسؾلماظؾضوئع -

ماًدعوتماىؿرطقيمسؾلماإلغذلغً -

مصضماٌـوزسوتمععماجملؿؿعماظؿفوريإجراءاتم -

مادؿكدامماظـظومماآلظلمواظؿقضقعماإلظؽذلوغلمواٌقؽروصقؾؿم:احملقرماألول

تقحقدماإلجراءاتماىؿرطقيمظممصمقعماٌقاغلم"تػعقؾمم:احملقرماظـوغل

مإتػوضقيمتؾلقطموتـلقؼماإلجراءاتماىؿرطقيم%مطققتقم$"

مٌكوظػوتماظؿصوحلمظممضضوؼوماظؿفرؼىموام:احملقرماظـوظٌ

مإدؼوطماظدؼقنم:احملقرماظرابع

معرطزماظؿقؽقؿماىؿرطلمم:احملقرماًوعس

معقـوهمذر ماظعوعؾنيمبوىؿورا -

ماظـزاػيمواظلؾقاماظشرؼػمظمماظعؿؾماىؿرطل -

ماظلدادماآلجؾمظؾردقمماىؿرطقي -

مضقوسماألداءماىؿرطل -

ماظـوصذةماظقاحدة -

 اظؿؼققؿماىؿرطلمظممزؾماىوت -

م237

م246

م251

م259

م263

م268

م269

م271

م205

م208

م269

م

م276

م278

م279

م280

م

م282

م293

م299

م311

م316
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