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 ا�ر�	ن ا�ر��م 
  و��� 
 ��� ���� ا�ر�م

  
  
  

  
 ���� ����	
�ح ا���� ا� :�ول �و	وع ����2016 ا���د ر��س ا������ ا����� ������� ا�

�ز�ز دو�� ا�
��ون "  �ا&%��ن ، وذ�ك �� ا�!��� ا�ر���� ا����
دة �وم "دور ا�
	�ء �
  .��وا�+وط� �دل�
(ر ا� ،2016إ�ر�ل  18 :ا��و�ق 

  
 ا���د ر��س ا�!�0ور��، ر��س ا��!�س ا/.�- ��
	�ء؛ −−−−

 ؛ ا���د ا�وز�ر ا/ول −−−−

 ؛ ا���د ر��س �!�س ا�+�وخ −−−−

  ؛ ا���د ر��س ا�!���� ا�وط��� −−−−

 ؛ ا���د ز.�م ا����ر	� ا�د��
راط�� −−−−

  ا���د ���ظ ا�3وام وز�ر ا��دل ���ب ر��س ا��!�س ا/.�- ��
	�ء −−−−
 ؛ �و��ا���دة وا���دات أ.	�ء ا�� −−−−

 ؛ رؤ��ء ا����0ت ا������ ��دو�� ا���دة وا���دات −−−−

 ؛ وا�
�(��� ا��8راء ورؤ��ء ا���%�ت ا�د��و�����وا���دات ا���دة  −−−−

 ا���دة رؤ��ء ا������ ا����� ا����
ون ؛ −−−−

 ا���دة ا��د.ون ا����ون ا����
ون �دى ا������ ا����� ؛ −−−−

   ؛ ا���د ا��د.� ا���م �دى ا������ ا����� −−−−

 ر��س ����� ا����ف �وا�+وط ا�:ر��� ،ا���د  −−−−

  ا���د ا��د.� ا���م �دى ����� ا����ف �وا�+وط ا�:ر���، −−−−

  ؛ ا���د �
�ب ا����0 ا�وط��� �������ن −−−−
 ؛ ا���دة ا�
	�ة −−−−

−−−− ،����	
 ا���دة 	��ط ا�+رط� ا�

  ا���دة ا�����ون، −−−−
 ؛ ��ب ا�	�طا���دة  −−−−

 ؛ ا��دول ا���8ذونا���دة  −−−−

 ا���دة ا��و%
ون، −−−−

  �دة ا��3راء ا����دون �دى ا�����م ،ا�� −−−−
 .أ��0 ا�!�> ا��ر�م −−−−

  
�ا�� أن أر�ب �م ���م ا���ط� ا��ا�	�وا �� �د����ور ھذا ا���ل ا���وي  "�� ���و�م ! ر����

�وا-ب  �� ا�!� !!�, ��ذه ا���ط� ا�	��د ������ا�ذي ��+�د �	����� ا*!!�ح ا���� ا����"��، ھذه ا�	���
�� أن !�0طب ا�-	�/ ا�!��ظ ا�	��� �!���	� �!ط��� ا�	��ر ��-م ا�4-�ز و!�����  ��ر��� ��!ق 1

  .و!�و�	�!د��	� 
  



 

2 

 

  

  

  

  ا���د ر��س ا�!�0ور��، ر��س ا��!�س ا/.�- ��
	�ء؛

  ،ا���دة وا���داتأ��0   

��د وا��ت ا�	�	� ا�+��� !���ذ 0ط!�� ا���656 ا�!� أ�رز�� أھم 	+��	�� 50ل ��ل ا����   
���، و*� ھذا ا�	-�ل ا�!	رت ا�	�	� *� !ر��8 ����� ا� ��*�� 	ن 50ل ا�	� : ��� ر 1رارا!

ن 50ل ا���� ا�	��ر	� 	ن ر1	�� 	 �	 ��ا�	�د"�� *� 	-�� ا�	�	� ا�+���، 	وا��� ر1	�� 1رارا!
�� ا�!داء 	نا56ث ��وات *� إط�ر ا������ ا���د*� �ر1	�� -	�/ 1رار! �� ��، 1965 �!�ر�8 إ� �"

!، -دو�� ا�-���ت، 	+ظم �ن �+د ��, �!�	ن 0د	� !!�/ ا�	���تأ�� ���ث رو!طو�ر ا�	و1/ ا�4
�"��  .ا��وا��ن ا�	ر!�ط� ���+	ل ا��

�ن �و	�ن ��	�ن �	 �ر� -	�/ *���� ا=�رة ا����"��  ا�	�	� و*� 	-�ل ا�!و�ن �ظ	ت  
�" و��	� 	و�وع أ	�
<	�ء ا���8ذ و <	�ء " �	� �ن 	و�وع ا����6 ، ��"  ا��و�ض .ن أ	رار ا�

����	
	� ا�!��د 0	�� 	ن 1��ة ا�	�	� 	ن "  ا&��!�ل ��ن ا?+��&ت ا�
��و��� و ا����ر�� ا�
 �* ��5وة ��� ا�!��دة 	-	و�� 	ن ا����ة و ا�	وظ��ن  و 	�, !و���� �0ر-�� 	ؤ!	رات ا�	 �ر

  ". ا��ر����	ن دورة !و���� �	دة  �ر *� ا��@� 
أ	� *� 	-�ل ا�د��و	���� ا����"�� *�د  �رت ا�	�	� ا�+��� *� �دة 	ؤ!	رات دو��� 	ن ����� ا�	ؤ!	ر 

�����ھرة، ا�	ؤ!	ر ا���دس ��	��م ا�+��� ا�+ر���  �ا�!B���� 4!��د ا�	��م اAدار�� ا�+��� ا�+ر��
� �	-�س ا=	ن ����, 	-	و�� 	ن ا�	��م 	ن طرف ا��-�� ا����و�����ر�س ���روت، ا��دوة ا�	�ظ	� 

��را��و��� �ول 	 روع د�م ھذه ا�	��م *� 	-�ل 	�*�� اا�+��� ا�	��و�� *� ا!��د ا�	��م 
  .اAرھ�ب

و!!و�-� ��+�15 ا���6"�� 	/ 	�	� ا���ض ا��ر���� ، *�د !م ا�!و�1/ 	+�� 	ؤ0را ��� ا!����1 !+�ون 
ل ا�� ر ��د!��دل ا�ز��رات ا�+�	��، ا�!و�ن ����, ا����ة و ا�	وظ��ن، ! :  ! 	ل 	ن ��ن 	��"ل �د�دة

ا�+�	�، ��د �دوات 	 !ر� 6م ا�!+�ون *� 	-�4ت 	ن ����� 	��ر�� ا����د، 	��ر�� اAرھ�ب، ا�+�ود 
  .ا�دو���

	/  ا�+	و	�� ا�وط��� ا�	+��� اAدارات=��6 ��� ��ن !+�ون  ا��د�ث �ن ا�!+�ونوأ�!�ز *ر��  
، وأ!�دم ��� ر � ر�ء ا�دو�� *� ا�!�	�� ا�ذ�ن آزروا ا�	�	� *� 	��رھ� ا��5�A  ا�	�	� ا�+���

 ا4!��د ا=ورو��،: أ0ص ���ذر و ھد*�و 	و�و��	ن 50ل �را	G ط	و�� !!��� إر��ء دو�� ا����ون 
  .ا�!+�ون ا��ر���و ،��!�	��  �ر��	G ا=	م ا�	!�دةا�دو�� ا�������� ، 

و��0وص �-م ا=داء ا�+	�� ا�	ر!�ط ����ت *� ا������ ا�واردة ��� ا�	�	� ا�+��� 50ل ��� 
�� 	ن !���ق ر1م ��1�� إذ ورد ��� 2015�	 �	 ���	ل ط��1!� �	، *�د �	�ت ل ! �5ت ا�	�

	�  % 103,39	��� أي ����  991*�  *�!تو ا4�!+-�ل  ا=�ل	��� ��ن  959ا�	�	� 	� 	-	و�� 
�+�� !���ق إ�-�ز !	6ل *� ا��ت *� أ6ر 	ن ا�وارد ا� �ء ا�ذي �+س !�د	� 	��وظ� *� !���� 

  .�	و	�� 	!	�زة1��"�� ا������ ا�!� ��ت 	!را	�، و�ر�� *� 	+��-� ا������ و���!��� 0د	� 
و  �2013!� �وا�� 6	���ن *� ا�	�"� 50ل � -���	� ���� *� ا���� ا�	���� -و1د ��ت ھذه ا����� 

2014.  



 

3 

 

 ��	�ھذا ��� 	�!وى ا�م ، أ	� ��� 	�!وى ا��ف *�د أ�درت ا�	�	� ا��6ر 	ن ا��رارات ا�	!
 ��ا�و���6 ا�ر�	��، ا�A-�ر ا�	���، ا��زاع  ��*ذ��ا��زا��ت ا�+��ر��، : �	��دئ *� 	-�4ت 	ن ���

4 !0طK ��ن ا���ظر ا�	!��ص ��رارات  ، 	� .....، !���ذ ا=��م ا=-���� ا�-	��� *� 	-�ل ا� @ل 
ا�	�	� ا�	� ورة إ�دارھ� ���6ر 	ن ا��رارات ا�!� !�	� ا��ر��ت ا��رد�� و ا4�!6	�رات ا=-���� و 

  .ا�وط���
1��� 	���ن  1953ا�@ر���  ��وا وط ا4�!"��ف��� 	�	�  ت*�د ورد ا4�!"��فو��0وص 	��م 

�87،81�� 	�-زة ���� 	 1599*�!ت *�  وا4�!+-�لا=�ل   % �	��� �	*�  ا4�!"��ف!و��ت 	�
1243��� �!ت *�  338���  ب  ��4Bك *� �، و1�ت 	�	� اA�!"��ف % 29،69	���� ����  	�

179��� 	ن أ�ل  49  ���� ����	 �����واذ��و  ا4�!"��ف*� ��ن و�ل 	�	� % 26،53وردت ���
1284��� �!ت *�  337	� 	-	و��   ��  % .27،84وھو 	� �	6ل ���� 	�

ا����ة و  ����� أن � ر ل 	ن ��ھم *�� �-�ده و أ0ص ���ذر -	�/ �	��إن ھذا ا�+	ل ا�	�	ود 
�	���  ا� ر وا�! -�/ 	��م ا�در-� ا=و��و!�!�ق ،  اA�!"��فا�+��� و	��م  ا�	وظ��ن ���	�

ا�م ا���"ل 	ن ا������ ا�!�  ا���Aءات*� ��Mب  ذ�ك���  و�0ر  �ھدا�	-�ود ا�-��ر ا�ذي �ذ�!� 
م ا�	��ط+�ت وا�و��4ت 5�Aح ا����� ا�	د��� رMم ��	 ��ا�و��"ل  ��1!!�دى ��� �و	�� و	� أ	ر 	وا

  .��� ��+�د
أ�!��ض ھ		م ��ذل ا�	ز�د 	ن ا�-�د 	�6�رة و!و��� ذا!�� ��ر�1 ����"�� إ��  *��Nوأھ�"م  وإذ أ رم

�ق �� ��� ا�	�!وى ا�+��	� إذ 4 �0�� ���م أن �زاھ� ا����ء و�ر�!� و�5�� ا�	�!وى ا�ذي ��
ور1	� 	�	� *� �-ل ��وق ا�A��ن ا�+��	�  *� ط��+� ��م 	��خ ا=�	�ل ا�!��*�� 	�تإ-راءا!� أ

  .������� =ي دو��

  ا���د ر��س ا�!�0ور��، ر��س ا��!�س ا/.�- ��
	�ء؛

�ز�ز دو�� ا�
��ون  �
	�ءدور ا" ول 	و�وع ��0!��رم و ���!م ا����� ا= ���وا�� ��ذه " �
م !�رھ�ون ���N* ،ظا�!ظ�ھرة	م �����ون ���!��ره ا�ا�-	�/، و إ��رم �دور  �� ا�!� !�/� ا����ز

  .ا����ء ���!��ره  ��ن ا��ر��ت ا�	�ن

أ�	���� 6م  �� *�ا�ذي و�د 	ن ر�م ا��ر ا������ ا��د�ث و�0و" دو�� ا�
��ون " إن 	�ط�, 
، 1د !د6ر �ذ�ك 50ل ا�+�ود ا��656 ا=�0رة أ6ر ر�و�0� ل و 50ل 1رون !داو�!� ا=*�ر ا�!�و�ر��

	� -+�� ���� ��� ا�!+ر�ف ا�-�	/ ا�	��/ و	ن 6م !��ر�ت  ا-!	��� -��1و��  -  ���وس �����
 ��B� �� +رف	ن �� ��ر�� *� !+ر�3	> ا���ط�ت ا����� �� إط�ره ��ظم <��و�� " ا4!-�ھ�ت ا��

����	

�.دة ا�
��و��� �وا�ط� ا�ر<��� ا��� ��ظر�� !�> ��ن  "و	+رف �� ���B  ،" �+�ل ���

��د ا��	ور ا���� و ا����0ن ��دو�� <(د ����� ا��ر��ت ا�8رد�� (ور�ن أ�دھ�� ��Aس .�- 

 ��
ا�
��ون أداة  " �� ا�!��رإرف ا����6 ���	� ���" �وا�ط� �ن ا�
وا��ن و إ<��� ا�����م ا���
� ��دو�� وو���� ��3ق �وع �ن ا��Cء�� ��ن ھذه ا/�3رة و ا����و��ن �C
  ." ا��ظ�م ا��

وأ�� ��ت ا�!+ر���ت، *�د ا!-�ت ا=د���ت ا��ر�� إ�� ا�!ر�ز ��� -	�� 	��"ل ���!��رھ� ! ل أ�س 
�� و! 	ل ا=�س و-ود د�!ور، 	�دأ !درج ود��"م دو�� ا����ون و أ0رى ���!��رھ� !	6ل !���	�

ا�	��واة و  إا��وا�د ا����و���، 	�دأ ا���ل ��ن ا���ط�ت، !ط��ق ا��ظ�م ا�د�	�راط�، ا�!���ص ��� 	�د
 ،��ا���وق وا��ر��ت *� ا�د�!ور ���	� !!	�ور ا��	���ت �ول ا�!����5 ا����ء، ا��ق *� ا�!��

  .رةا�ر�1�� ا����"�� =�	�ل اAدا
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	��ر�� دو�� ا����ون و-�ءت ا�!+د�5ت ا����5  1991�5د�� � ل 4*ت 	ن 50ل د�!ور  !��تو��د 
ا�د�!ور ��� ا=�س ا����و��� ا�	ط�و�� ����م دو��  ا*� ھذا ا����ق، و��ص ھذ 2011و  2006��!� 

و ا��ر��ت ا�+�	�  ا����ون 		��6 *� 	�دأ ا���ل ��ن ا���ط�ت، !��� ا��ظ�م ا�د�	�راط�، ا��ص ���
��واة و���دة 	ا� و إ�� 	�دإ!��ل ا�د���-� إ�� ا�!	�ك ���	��دئ ا�د�	�راط��،  و��ذا ا��0وصا��رد��، 

ا�	�دة ا�����6 أن ا� +ب ھو 	�در  إذ !��نأن !�ص �����  *� ��ب ا��!ور ا����ون، 6م 	� !��ث ا�	واد
ة ا�را�+� ��� أن ا����ون ھو ا�!+��ر ا=��� �ن ا�	�د �، و!ؤدل ��ط� و أن ا����دة ا�وط��� 	�ك �

  .!ر���� ا�	�دة ا���د�� و ا�6	��ون*رادة ا� +ب، أ	� د��	� ا�ر�1�� ا�د�!ور�� إ

  

  ا���د ر��س ا�!�0ور��، ر��س ا��!�س ا/.�- ��
	�ء؛

  أ��0 ا���دة و ا���دات 

ل �	���ت دو�� ا����ون 	�ور �	ل ا����ء �	� �	��6 	ن دور �	� ! ��"� ��ر��ت ا=*راد و	� � 
إذ 4 ��	� ا=*راد  ا4-!	���50*�!�م، وا����ء ��ذا ا�دور � ل ر�زة ا���م  إ���	ن 	5ذ ��	�ون 

�م ��� �+ض *�ط وإ�	� �ل ذ�ك �	��� ��م 	ن !+�ف ا�دو�� �����، و4�!-5ء �� �	ن -ور �+ 
  .آ��� ةا�	ذور ��656�	���ت دو�� ا����ون ا إ�راز ��� ھذا ا�دور �-در


���C ا�
	�ء:  أو&  ا�
  

� �D��0 " �!����5 ا����"�� ���	+�� ا����و�� ا��رف ���د ��� �	�
إ& ��
��ون .دم 3	وع ا�
 Cق����

�ق ا��دا�� ?��و���ل ھذا ا�!+ر�ف إ�� 	-	و�� 	+���ر ! ل �	���ت "  ا��ق و

����� ���ا�!����5 ا����ء 	ن أھ	�� ا������ ا�	�م، !��!!�م �ة، طر��� ا+!	! ،���و���م و!Bھ���م ا�	
ف ��� �	ل ا����ة، و إ�� -��ب ھذه ا�	+���ر ار�0ص، و-ود ھ�"� 1��"�� ���� �Q �ظ�م وظ��� �

	+��ران �د��6 �!	56ن *� ا4�!�5ل اAداري و ا�	��� ��	��م و�ر�� !���ذ أ��م  �زغا�!���د��، 
  .ا����ء

إن ا���ط� " ��و��  89	�د!�  ا�!����5 ا���ط� ا����"�� *� إو��د �ص ا�د�!ور ا�	ور�!��� ��� 	�د

�� .ن ا���ط�ن ا�+ر���� و ا���8ذ���� ����	

���C  ا�وأن ر��س ا�!�0ور�� ھو ا�	��ن &�

� إ& ��
��ون وھو �3	> ا�
�	 &"  �1"�� ا4�!����5-وھر ھذه  	���� و!ردف ھذه ا�	�دة، "ا�
	�ء
D��� س �زاھ�� �� إط�ر ��0D �ن أ+��ل ا�	:ط ا�� �إ�+�ء " ���  89، 	� ��ت ا�	�دة "���

�ن إ�داھ�� ���+
	�ء ا�!��س وأ3رى �!�س أ.�- ��
	�ء �رأ�D ر��س ا�!�0ور�� و��Aف �ن ��

	�ء ا������� . "  

�	ن ا��ظ�م ا=���� �����ء *� 	�د!� و!-��دا ��ذه ا���وص ا�د�!ور�� �ص ا����ون ا�+�وي ا!	�
و*� "  & �3	> <	�ة ا���م �� ���ر�� وظ��08م ا�
	���� إ& ���ط� ا�
��ون" ا����+� ��� أ�� 

& �!وز .زل <	�ة ا���م و& ��و�ون إ& �ط�ب ��0م أو ��
و�� Aد���� أو " 	�د!� ا��6	�� ��� أ�� 
�0م " ، و*� ا��0	�� � رة " !�س ا/.�- �
	�ء�	رورة <�ھرة ����ل و��د رأي �ط��ق ���� -�.

� <د ��ر	ون ��0 أ%��ء ���ر�0م �وظ��08م أو ������� ��(��� 	د ا�0د�دات و ا�0!��ت ا�
�0  " . ���ر��0 أ�� ���ت ط���

	ن و*�	� �!+�ق ���	��ر ا�	���، *�د �ددت ا�	�دة ا���د�� و ا�+ رون طر��� ا4!!�ب و��طت ا�	واد 
  .ا�	زا�� ا�	�د�� 13*� طر��� ا�!���م و ا�!�دم و!��و�ت ا�	�دة  31إ��  24



 

5 

 

�� !إن ا�	!	+ن *� �B� �5ظ��ور�!��� 	ء *� ا����ون ا���	ن 	 �ة 0رج ��ق �	���ت ا�!����5 ا��
ي ا�!� أ���ت إ���� ا�	��دئ ا=����� � Bن ا�!�5ل ا���ط� ا����"�� ا�	+!	دة �	و-ب 1رارا��	���ت 

 !د0ل  	نذ !!	6ل *� ا��	��� إ �1985���  146/40و  32/40ا�-	+�� ا�+�	� �S	م ا�	!�دة ر1	� 
ا� ���0، ا�!�رار ا�	��ر ا�وظ���، !���ق ظروف �@ط ا���ط!�ن ا�!���ذ�� وا�! ر�+�� ، ا��	��� و

���ت ا�	���� ا�5ز	� �	�د�� 	5"	�،	Aل�!و*�ر ا	رة  +� Aن ا�إ�� أن 	+ظم ا�دول �	� و	ن ا=ھ	�� �	
 ��50ل ا���وات ا�0	�� ا=�0رة إ���5ت -وھر�� ���  أ-رت1د  اA*ر���و  ا�+ر��	��ط�� *�

 ��  :طر�ق !+ز�ز ا�!����5 ا����ء 	ن أھ	
 	�ت ! ��!� و ا0!����!�،  إد4�0ت !+د�5ت -وھر�� ��� �ظ�م ا�	-�س ا=��� �����ء -1

�� 	ن ا���ط� ا����"��  ار�� و	�������ث أ��� ھ�"� إدار�� 	�!��� إد��Mل *� أو!!�ل �ل  !! 
�����ة �دءا ��4!!�ب و�!� ا�!���د �	� *� ذ�ك ا�!�!�ش و ا�!Bد�ب و  ا�	��ر ا�	��� ��ا�

  .ا�!ر��1ت
���  1د !��ت إ�!���5!�� *� ھذا ا�	�	�ر وإذا ��ت �+ض ا�دول !+ز�ز ا�!����5 ا������ ا�+�	� -2

	�: و	ن ذ�ك 	56  �!0��ف !�ك ا���ود دھ� �دأت !!-��!��!	�ل ���ت *Nن ا�دول ا�!�  ل��و  �� 
  ، �دم !�د�م !و-���ت ��� *� ا������ ا��رد��،إ�زا	�� !��� ا�!و-���ت ا�	و-�� إ�� ا������ ا�+�	�

0�وع إ-راءات !+��ن 1��ة ا������ ا�+�	� �Q-راءات ����� ا�	!�+� ��0وص ا����ة 
 .�نا�-���

 .	را-+� ا��وا*ز ا�	�د�� �����ة ��� ��و ��	ن ��م �ظ�م !���د !���زي �0ص -3

!+ز�ز ا��	��� 	ن ا��@وط ا�-د�دة ا�!� �	��� ا�!و�/ *� ا�� ر ا�4!رو�� �ن طر�ق !��ف  -4
�� 	� ���ذود �ن ا����ة ا�	���ن �وا-ب ا�!��ظ-. 

 

	ز��  ���0 	-رد �!ون ���ء �م !�ن Bن ا�!����5 ا��و*� ھذا ا�	��م أذر ا���دة ا����ة 
!و*�ر 	�ؤو��� وإذا ��ت !�/ ��� ��!ق ا�دو��  ،������، وإ�	�  ر�ت �	��� �دو�� ا����ون

، د*/ ا��@وط ا4-!	���� 	�ؤو��� �/!*+�� �ھ��م ا�!� !	س �زاھ!�م ا��	��� ��م 	ن ا��@وط 
 ��	� *� ذ�ك �,  ���150Bت ا�	���*��N 4 	��د �����ة �ن ا�!	�ك  4�!����5ا !+ززو�
�� 	�وط� �	� �+��  ا�4!رو������ ر ��ر ا�و��"ط  ا�	!���د ا�-	وح"��، *��6 ا=	� *� 1

�ظ	ت ا�!�د��ت �+ز�	� �	� *� ذ�ك ا���ر وا�	-��دة *� ���ل ا��ق 	�	�  ��وك ا����ة أ����م
وط�/ ھذا ا���ر   ،ور���� �+�أ��م و1رارات 	� !�!�ن ����A 5دار 4 !��ن و	وا1ف 4

إ�D �ن �ق ( و��+� ا�!	�ن ��ول 
 -ل و�B  �* 5ن �و�ف ���� ا��5م ا�ظ�ر ��� ا��ق

 ���� و��م *� ا��د�ث ا�ذي  ���ول ا�ر�ول �� و ،) G & �	�> أ!ر ا������ن �Fنو�(�ر 


 ��� 	ر*و��  ��ة ��ن ��� <��م ����0 .دل ��.� �3ر �ن .��د" �رو�� أ�و ھر�رة ر
 " . و(��م ��0رھ� و!ور ��.� �� ��م أ+د و أ.ظم �ن ��(�� ��ن ���

  
  

����%  : �	�
  �ق ا�
 ��B� ���� ا����ء ط��� ��	��!� 	ن أي ا�!داء إ�ط�ء ل  0ص ����5 ا��-وء إ�+رف �ق ا�!��

و-ود �ظ�م 1��"� ��دل  &أو��� وھو 	� �!ط�ب ورد ا�4!داء  ���A*� �+����� ��و�1 و�ر��!� و
�	���ت 	ر!�ط� ���ر ا��0و	� و ا�	��ز�� 	-�دة *� ����� ا�	��	�، �ق  !وا*ر %����و	��ف و

�� ا�	0!ص ��ظر ا��0و	� �	ر!�ط �	���ت إ<رار� %��%ا�د*�ع، ا�	��واة أ	�م ا����ء، و�����.  
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" �د�� وا�!�+�ن ��� أن *� 	�د!� ا���	��� �ق ا�!���� ��0وص ��ص ا�د�!ور ا�	ور�!���  و
� ا��ر�� ا�8رد�� ��� �و� دد ا�+�د ا�دو�� ����وق ا������� واA-!	���� ���  "ا���ط� ا�
	���� ھ

أن ا���س �وا��� أ	�م ا����ء وأن 	ن �ق ل *رد �دى ا���ل *� أ�� !�	� !و-� إ��� أو *� ��و�1 
��ف و���� 	ن 1�ل 	�	� 	0!�� وا�!زا	�!� *� أ�� د�وى 	د��� أن !ون 1��!� 	�ل �ظر 	

����� ا�	��	� 	�دأي ���  ا�وط�� ا�!�ظ�م ا����"� � دد���	� ، 	�!��� ���د�� 	� Bة ��م ا����ون
��ن �ظ�م ا�	��م ا4�!��6"�� ،  ا�	�دة ����� !�!�+دو� ، +ا��ق *� !�د�م و��"ل ا�د*�ع *� ا�	�دة ا����و

���! � ��B " ا�ط�����ن & �!وز �(ل أي أ�د .ن D��1ون اA-راءات ا�	د���  �!�	ن ل 	ن و" <	�
  .���ب ذ�كأا����� 	!� !وا*رت  رد�	��� !�	, � �، و��1ون اA-راءات ا�-��"��و ا�!-�ر�� و اAدار�

!��� �5د�� �در-� اA�!"��ف *� 	�دة ا�-����ت 	�ذ �دة ��وات و��د !+زز ا��ق *� ا�!���� 	ن 50ل 
���!� ��1ون ا�	���دة ا����"�� ا���� ا�	��ر	� 	� ��+زز ا=	ن ا����"�ارھ� 6م 	ن 50ل إ�د� 

��ل و�وج ا��"�ت ا�� � و ا��+��� �	ر*ق ا����ء �!.  
  
  

  ا�ر<��� ا�
	���� .�- أ.��ل ا?دارة:  %��%�
ھ� �� 	ن ا	!��زات و����5ت ا���ط� ا�+�	� 1د !��رف أ����� *� ا�!+	�ل 	رزإن اAدارة �	� !	

، إذ أن �ا	!را����و�� ��� ��و ���0ف ا����ون، و	ن 6م ��رز دور ا����ء *� �	�ن إ�زام اAدارة ���
0�وع ا�-	�/ �����ون �ن�!و-��	�!���ت دو�� ا����ون و���� 	�دأ ا�	 رو��� .  

ر *� �+ض و!0Bذ �5د�� �	�دأ ا�ر�1�� ا����"�� ��� أ�	�ل اAدارة 	ن 50ل ا�	��م اAدار�� ا�!� !�ظ
56	 ��1��ء ا�A@�ء ا������ ��را 	� ھو  Bن ا�@ر*� اAدار�� ���	�	� ا�+��� ا�!� � 	ل ا0!���  ،

ا�!�0ب أ���ء و  ر��� ا��رارات اAدار�� ا��رد�� و ا�!�ظ�	��، 1��ء ا�!���ر، ا�4!�0��ت ا���د��!�د�ر 
�  ....� ����/ ا�+�م ���!��6ء ا�!+و�ضا���"�ت ا�	����، و�+�� ا�	وظ��ن ا�+	و	��ن، و�زع ا�	�

���!+و�ض �د ا�دو�� و  ا�	ر!�ط�*� ل 	� �!+�ق �������� ��4ت � !�ت ا�@رف اAدار�� �	��م ا�و���	
وذا ا�+�ود و ا�����ت و��و ذ�ك 	ن ا������ ا�!� 4  ا��را"ب ا�	�� رة ا= �0ص ا�4!��ر�� ا�+�	�،

  .Aدار�� ���	�	� ا�+�����@ر*� ا ���ريا!د0ل *� ا04!��ص 
  

  ا���د ر��س ا�!�0ور��، ر��س ا��!�س ا/.�- ��
	�ء؛
  أ��0 ا���دة و ا���دات

  
50ل ا�+�د ا=�0ر، و!���ن ا����� ا�!�!�� ��د �ظ� ا����ء ����ب 	+!�ر 	ن ا5�Aح ا�	ؤ��� 

ون 	�	ودا *� ا�	�!��ل ا���� ��N* زز دوره *� !+ز�ز دو�� ا����ون+!� �  ر�ب ا�!ر�ز ��� و�
 �!Uا:  
1-  ���6ر 	ن ا�دول ا�!� �!���م 	+ ��ا4�!��دة 	ن !-�رب ا��5�Aت ا����"�� ا�!� �ر*!

 .50ل ا���وات ا�0	�� ا=�0رة  ا�	�ظو	� ا����و���

 .�ن �ظ�م �0ص ��	�	� ا�+���  -2

ون ا�!ر�ز � ل 	6ف ��� ا�!و�ن ا�	�!	ر �����ة 	ن 50ل �را	G ط	و�� و���ث ! -3
 .*� -زء 	��� ��-!��ز !و���ت ��و�� 	�!	رة �ا�!ر��1 	ر!�ط

إ� �ء ھ�"� ������ ا�دو�� !+ز�زا �دو�� ا����ون، إذ 	ن  Bن ھذه ا���"� أن !�ل ��دو�� ��ن  -4
�� 	���� ودو���!��وط��� *� 	-�ل 	��ز��ت ا�دو��، 	� أن 	ن  Bن !و�ن ��ءات  و 	��

�	ن 	�زا��!��0ص ��د ��!���ذ ��� ا�دو� � �"�� *���6 ا� و�+ززأن ���ل اطراد ا�!���ذ � ھذه ا�
 .ا�دو�� ��ن !+ط� ا�	�6ل ��� أ��� ا�	+�� ا=ول ��4	!�6ل =��م ا����ء
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5-  ���آ-�ل �ر��ن �دء و�و�د 	را-+� 1وا��ن اA-راءات ��� ��و �0�ف 	ن �1ود اA-راءات ا� 
و�!�, ��	�	� ا�+��� ا�!+�د ��Bل ا����� إذا ��دت  و���ط إ-راءات ا�!���V و ا�!���ذ ،ا�ط+ون 

ا�!� أظ�ر!�� ا�		�ر�� إ���� ��	رة ا�����6 و� ل ��م !+د�ل ھذه ا���وص �!���, ا��وا1ص 
 ��"�� .أ0ذا *� ا�����ن ���0و��� ا�وط��� *� 	-�ل ا�! ر�/ وا����ءا��

ة 1��ة � ل 	ؤ1ت �	���دة إ�!	�د �ظ�م ا����� ا�	ؤازر ا�ذي ��	, ���!داب �1ض أو �د  -6
	� ھو  Bن ا�	��ط+�ت *� و��4ت ا�وا وط ا�	��م ا�!� !+��� 	ن  ��!رام 1���� !�وق ط�1!

��"��  .���5 إ�� !���ن ا�0د	� ا��
  
  

  ا���د ر��س ا�!�0ور��، ر��س ا��!�س ا/.�- ��
	�ء؛
  أ��0 ا���دة و ا���دات

  
 ��N* ن �� أن أ0!م�  : �B	ر�نأذر إن 

�� ا�دأ -1����	و	� و ا��-�ة 	ن �� 4 	��د =ي أ	� �ن طر�ق ا��ق وا�+دل إذا ��ت !ر�د �
� ��!���ن ا��5د 	ن ا�	!ر���ن ��� ��ول ا��0و!د��	� ا�+دل  !6��تا�	�ن، إذ *� 

4 	��  	�=�د و4!� ��ن ط�ب -وا��� ا=	وي ا�+�دل �	ر �ن ��د ا�+ز�ز *� ر���� 
 " . �(��0 ����دل و �ق طر�
�0 �ن ا�ظ�م" دن 5�Aء أ�وار إ�دى ا�	

!+ز�زا �دو�� ا����ون، و!���ذ أ��	� أن *� !د��م ا����ء و!ر��8 ھ��!� و ا�!���5!�  -2
  .��5د�� ظ5 ظ��5 ��� 1در  	وخ ا����ء �ون ظ�� *��!�وأو

D���- و�ر�� G م .���م ور���Cوا��  


