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	ن طرف ر%��$� ا���#" 	�	د ا�!�ث و�د �	�ر ��د ا����� ا���د�� ��رة  ا����ت ا�����
ا1ط�ر ا����و�" ���را%م ا0)�/�د��  ،�	و#وع ا����� �م�د�� ، و�دأھ�و(	�ن و(*(�ن د)���

�ر#4 �ول  �دأ	���� �ذ�ك ا�ط*ق 	��#را�$� 	5 ا���#" أ�	د و�د ���4، ا�ذي ، وا�	����
�	�د	�  ا�	�ددات ا���ر���8 وا1�
�0ت ا���ر�	��، ،ا��ر�	� ا0)�/�د�� وا��ر�	� ا�	����

  .ي��وم ������ون ا����%" ا0)�/�دأ���رض 	ن ;*�$� ا����ب ا��" أدت إ�� 	�*د 	� ��رف ا

  :ھ"و�ت �ظر�(*ث ��د ذ�ك ���ر�48 	ن ;*ل  ����رض

  ا����را��� ا��ظر��

  ا��و��$�� ا0��را
�� ا��ظر�� 

�����  ا��ظر�� ا��و


ل �	ل أو ا	���ع ��5 	;���8 ����ر�5 ا0)�/�دي (�<�$�  ا��را%م ا0)�/�د��	�ر�� ��د ذ�ك 
أو ا��وا��ن ا�;�/� �	;طط ا���	�� ا0)�/�د��  ،إذا �ص ��� ��ر�	4 )��ون ا���و��ت ا���م
  ...).ا�/�درة 	ن ا���ط� ا�	;�/� �	/��� ا���ب


ل ���ط أو ��ل ��ص ��� ��ر�	4 ا���ر�5 ا�	��"(ا�	���� �<�$� ��را%م او(  

  : ��د ذ�ك )�م ھذه ا��را%م 	ن ��ث ا�	و#وع إ�� )�	�ن 

  .ا�#ر���
��ك ا�	����� ���زرا�� أو ا����رة أو  �را%م ا)�/�د�� و	���� ����د��


و	��و�را��را%م ا�	ر��ط� و	ن أ	(��$� : 	���� �د�(�و�را%م ا)�/�د�� و��� 

   :�$� ا��رض��وا��" �و	ن أھم ;/�%ص ا��ر�	� ا0)�/�د�� وا�	���� 

  : ا�ر
ن ا��ر�"ا��8و�ض ا���ر��" 	ن ��ث -

-"�
  ��ث ا�ر
ن  ا�	�دي  ا��را%م  ا������ 	ن ا�	��و�� �" و��ر�م   ا�ط��5 ا��

  ا��راض ا��/د 	ن ��ث ا�ر
ن ا�	��وي -

  ا�	�ؤو��� ا��زا%�� �D�;�ص ا�	��و�� و)��م 	��ء��  ا��;ص �زا%�� �ن  ��ل �Bره ، -

  .�4 ��� إط*)$	�ر����دم ا�;ذ �	�د%" إ)��	�� ا����ون و-

  ����را%م ا0)�/�د�� وا�	���� ������راض ��	ؤ���ت ا�	;�/ �ر#4 و;�م ا�	��#ر

�" ا����	ل 	5 ا��را%م ��ث أ��ر إ�� أن 	�*د أول إط�ر 	ؤ��" )#�%" 	;�ص 

��8 ��د ذ�ك �م ��، ا��رن ا���ر�ن ا0)�/�د�� وا�	���� 
�ن �" �������ت	 �/�; �	
إ���ء 	�
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��� ا0;�*س �
أو
ل ھذا  2000��د /دور )��ون �ر�� ا����ر وا�	����� ��� و 1978�	

م ا����ونإ��   ا0;�/�ص��	.  

����ر 
(�ر 	ن ا�	��دئ وا��وا�د ا��"  �#	ن ا�و�" �$��� �ر#4 ��4 إ�� أن ھذا ا����ون �
	ط���� ا ا�;�ر �ن ا��/دي ���ك ا�ظ�ھرة، ��ز ھذ�ظرا � ،;رو�� ��� ا����ون ا����%" ا�����دي

  .ا�	�رع ا�وط�" ا��	ل ��� �طو�رھ� ��
ون ��� ا�	��وى ا�	ط�وب �" ھذا  ا�	��ل  


�ن ����#" ���	�ن 	�	د �	ر ���ول 	ن �ا��را%م  	�����*�4 #�ط و;أ	� ا��رض ا�(��" 
ا0)�/�د�� وا�	���� ��� #وء ا��/وص ذات ا�/��، ;/ص �/�4 ا�ول ���ر�ف ا��را%م 
ا0)�/�د�� وا�	����، و	����� ا���ر�5 ا�	ور����" �$� 	ن ;*ل ا���ر�م وا����ب وإ���ء ھ�%�ت 

�دة � ا���$دض ا���ر��8ت ا��8$�� �$ذه ا��را%م 
	� ���ول 	ن ;*ل ھذا ا�8/ل ���ر)���، و�
$ذا ����ول ��ض ا��/وص ا��" ���وي ��� أ�
�م ز�ر�� و �/وص 	ن ا���ر�5 ا�	ور����"،

"�  :ا��وع 	ن ا��را%م، �����رض ��د ذ�ك ا�$�%�ت ا�ر)���� ا�	���� �" ا���د، وا�	�	(�� 


	� ا������ت  -�	  
  �	�8��� ا���	� ��دو�� وا�	�8��� ا���	�  ��	���� ا -
  ا�	/�رف وا����ن ا�	;�/� �" ا�	ؤ���ت ا�	����  -
-  H��/	ا���
  .ا��	ر

 "�وا�	����،  ا0)�/�د��ا�8/ل ا�(��" 	ن ھذه ا�درا�� ���ول 
���8 #�ط  و	����� ا��را%م و
�$�����ر�ك و		�ر�� ا�د�وى ا��	و	��، 	���� ، ���#1�� إ�� ا���ط�ت ا�	
��8 و�روط ا�	����� 

��ب /*����$� �$� ا�$�%�ت ا�	;�/� 
ل  ط �
ون 	ن ;*ل ا�ر)��� ا��" ��ومأن ا�#�
 وأ;ط�ء���ر�ر �ن ا0;�*0ت وا�	;���8ت ا�	����  إ�دادك ��ر ذ� موا;�/�/��$�، و�
و

ھ� ر�دوا��" �����  ،ا�	���� ����� 	�
	� ا������ت ا����ر�ر وا������ت 	ن وزارة��ث  ا�����ر،

	� ��$د ���ث و	����� ھذه 8�ص �����ت ا�����ر، 	ن 	����" ا�;ز��� ا���	�، � ا������ت

  .	�;//�نا�دو�� %م إ�� أ�وان ا�ا��را
 �ا��#�%�و��د أن ��وم ا�$�%�ت ا�	;�/� �#�ط و	����� ا��را%م ��دأ إ�راءات ا�	����� 

   .		ن �4 ا�/�8 �
��� ا�1ذار ���د�5  و��د�م�و��4 ��د وا��" 0 ��م إ0 

��<	ر ا������ ا���	� ���ر�ك 	�طرة ا�د�وى  ،وز�ر ا��دل إ�� ا�	�ف ��ل� ذ�ك و��د
	ر��� ���دأ ا�	�����  ت��Iراءاا��	$ور�� ا�	;�ص أن ��دأ �ورا ا��	و	��، و��ب ��� و
�ل 

  .	���رة ���$� 	ر��� ا�����ق ا��#�%"وا0��دا%" ا���ث 

اھ�	�م ا��وا��ن ا�وط��� وا�8�0)��ت ا�دو��� ���ظ�م ا�	��#ر أر�5  ا��رضو�" ;��م 
و��ر�م و	��)�� 	;���$��8، �
و�$� 	�
��  ،وا����ر�� وا�	���� ا0)�/�د��و#�ط ا�	��0ت 
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، 5	��	�� ��
 	��دا، ���	��	5 وا�دو�� ا���ر إ#رار�، و	;���8 أ�ظ	� ھذه ا�	�
�� ا��	���� ���ر
  .�� وا�	����ا�;�رة 	ن 	��ر�� ����8د وا��را%م ا0)�/�د اJو���4 �"  �	� )�م

)دم ا���#" أ�	د و�د � 	ن ھذه ا��دوة، ا�و� ا����� ا���	��و	وا/�� �" ����ل 	دا;*ت 
 �
  .ا0)�/�د��ا�	����� ���/�و��ت ا�	ر��ط� �������ق �" ا��را%م  ة	��#را���د K أ�	د 	�

�	 "��" 	/��8 إ��ھ� إ�� /�و��ت إ�را%�� ھذه ا�/�و��ت،  
(رة����ول � �د	�$و�دأ 
  ا�����ق، 	���ر#� �دة أ	(�� 	ن ا��و��ن ا�	����� وأ;رى ��� 	��وى 

 ا��راط ا��
وى 	ن ا1دارة  •
 ����د ا�	����� ��روط 	�ددة •
 ا0;�/�ص ا��را�" ��	د�ر�� ا�	ر
ز�� �	��ر�� ا��را%م ا0)�/�د�� •
ا���د�ر�� ������� ا���	� �ظرا ��دم إ�زا	��  ا�����ق ����ط�;#وع ��$د )�#"  •
��$�، ا�����ق 
 :	(لض ا�/�و��ت ا�1را%�� ا�	وا
�� ������ق �� •

   ؛/�و�� ا
���ف ا��را%م ا0)�/�د�� وا�	���� و�$و�� إ;�8ء آ(�رھ� وأد��$� -
، 	(ل 	$	� د�$م��ذر ا��0	�ع إ�� �$�دة ��ض ا��;�ص ا�ذ�ن )د �
ون �$� -

  ؛ا�وزراء و		(�" ا�دول ا������
  ؛ا���ع دا%رة ا��د 	ن ��ط�ت )�#" ا�����ق -
 .�ط�ل 	��#��ت ا�8�0)��ت ا�دو���� -

�� ا���ود ا�	����� ���	�����  ،��دة �و/��ت ��دمو�" ;��م ا�	��#رة �
�	(�ت �" إ�!�ء 
وا���دة 	ن ��ط�ت )�#" ا�����ق، ود�م ا��;/ص �" ھذا ا�	��ل و�طو�ر ا��ر���� ا����و��� 

�� ا�8�0)��ت ا�دو��� �
 . ذات ا�/���	وا
�� �طور ھذه ا��را%م و���8ل ���8ذ 

ا1(��ت �" 	�دة 	5 	و#وع وھذه ا�	رة ، ا�و��� ا���	�� �����ودا%	� �" إط�ر �روض 
 ا���ه و�د ��ديا���#" ا�ذي �8#ل ���د�	4  ،م 	��
م ا�	و#وعا��را%م ا0)�/�د�� وا�	���� أ	�

  ،	�	د


	� ��ن ��ر�48 و	�� �
ون 	��دا أو �را، و	�  ،إ�� ا1(��ت �/�8 ��	� �رض �" �دا��4و�
 �$� ا���ر�5 ا�	ور����" �����"ا���0ت ا��" أ;ذ �، 	�رزا �;/و/4 ا�1*	�� ا��ر��� ا��	د�4

  .ا��ر�� وا�����د

�����ول ��د ذ�ك و��%ل ا1(��ت وطرق ا��ظر أ	�م 	��
م ا�	و#وع، ��ث أ��ر إ�� أن 
، و������" �
ون إ(���$� ��	�5 ���را%م ا0)�/�د�� وا�	�����ا�	�رع �م ��دد و��%ل إ(��ت ;�/� 

  : ا�	�	(�� �"و��%ل ا1(��ت ا����و��� 
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 ا��0راف  - 1
 ا��$�دة  - 2
 ا�	�����  - 3
 ا��را%ن   - 4
5 - ����
  ا�
 ا�;�رة  - 6
 .��ت �وا�ط� ا��$زة ا�0
�رو���  	(ل ا���/ت ا�$��8"ا1( - 7

��
ل ���ب ��4�0 و�روط4 ا�	�رو.  

أ	� ا���#" ���م و�د د�دي ����ول 	و#وع ر)��� ا�	�
	� ا����� ��� ا��رارات وا��
�م 
��را%م ا0)�/�د�� وا�	����، 	ن ;*ل أر��� ���/ر، ;/ص ا�ول 	�$� ا�/�درة �" 	�دة ا

���ر�ف ر)��� ا�	�
	� ��� ا��رارات وا��
�م 	��	دا 	�$N ا��8
�ك وا��ر
�ب، 
	� ���ول 	ن 
����رض ��د ذ�ك إ�� ر)��� ا�	�
	� ا�����  ،;*ل ا���/ر ا�(��" ا�ر)��� �	8$و	$� ا���م وا��م

ر%�س ا�	�
	� ا����� 	ن ;*ل ا�	*�ظ�ت  $�	(�� �" ا�ر)��� ا��" �	�ر�وا�	� ،�/�8 ��	�
ا�	�
	� ا����� 	ن ر)��� ��وم �4 و	� ھ� #رور�� ���ن ا1دارة ا��#�%��، وا1ر��دات ا��" �را

، 	ؤ
دا أن ا�ر)��� �" ا�	��ل ا��زا%" ا��
�م و ا��رارات �" ا�	��0ت ا�	د��� وا��زا%����� 
  .   أ�	ل 	�$� �" ا�	��ل ا�	د�"

  . �����ول �
* 	�روط� �$�إ�� أن 		�ر� 	��#را�و�" 	�رض �د�(4 �ن ھذه ا�ر)��� ��4 

، ��ث �	�ذج 	ن 	را)�� ا�	�
	� ا����� ��	� ����ق ���	و#وع� و;/ص ا���/ر ا�را�5
	� �ؤدي إ�� 	�$� 	� �ؤ�د ا��رار 	�ل ا�ط�ن، و	�$� /ل، أد�� ��	�ذج 	ن )رارات 	����� ���

  . ��ض �زء 	�4  أو ��4# 
�4 	5 ا1���� أو �دون إ����

�$ذه  ���$وضا���د�د وا0��
�ر د�� إ�� �ذل أ)/� 	� �	
ن 	ن أ�ل  �4ر#;��م  �"و
   .ورو��	را)�� ا�	�
	� ا����� ا��ط��ق ا����م  �����ون �/� �
رس أن 	�	��� وا���ط�، 


�ن 	5 ا���#" أ�	د ��د K ا�	/ط�8 و��ء ���ت أ	� ا��رض ا�;��	" �" ھذا ا����� 
��� ا��را%م ا0)�/�د�� وا�	���� ��وان�
  .ا����ون ا�دو�" �" 	��ل 	

��� ا��ر�	� ا�	�ظ	� ��ر ا�وط����
أھم  	�رزا أ���رض 	ن ;*�4 ا��8)�� ا�	م ا�	��دة �	
#	ن  ه ا��را%م�" �/��ف ھذ��را%م ا���8د وا�	�	(�� أ����  ت ����ق	� ��ر#ت �4 	ن 	��#��

   :��د�د آ���ت ا����ون ا�دو�" �;/و/$� 	(ل���#1�� إ��  ا��را%م ا����رة ���دود،
  ـ ����م ا�	�ر	�ن 

 �
  ـ ا�������ت ا�	��ر
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  ـ أ����ب ا���ري ا�;�/�
   ـ �	��� ا��$ود و��و�ض ا�#���� و�	���$م

 "�   .��%دات ا��را%م ا�	/�درة،ـ ا��/رف 
��� ا���8د�
ا��"  ،�����ول ��د ذ�ك �" ا�	�ور ا�(��" 	ن �ر#4 ا��8)�� ا�	م ا�	��دة �	

 ا�8�0)����زم ھذه ، ��ث ���� ا���8دأول /ك دو�" 	��" ��
ل 
�" �	��ل 	
�<�$� /8$� و
 م�ا�� �نا�دول ا�طراف �و#5 �دا��ر و)وا�د وأ�ظ	� 1)�	� ھ��
ل �	��ر�� ا���8د �" ا��ط��

  :  إ�� ��ر�م ��ض ا����ل 	(ل
	� �د�و ، ��� �د ا��وء ص�وا�;
  ـ ر�وة ا�	وظ�8ن ا��	و	��ن ا�وط���ن وا����ب، و	وظ8" ا�	ؤ���ت ا�دو��� ا��	و	��

  ا���	�ـ ا;�*س ا�		��
�ت 
  ��رة ����8وذا�	� -

 ـ إ��ءة ا��!*ل ا�وظ�%ف
  ـ ا�ر�وة �" ا��ط�ع ا�;�ص

  ـ ا;�*س ا�		��
�ت �" ا��ط�ع ا�;�ص
  ـ �Bل ا���%دات ا�1را	��

  .ـ ا1;�8ء
 "��" ا�8�0)��ت ا�دو��� و ��	��ل ا����ون ا�دو�" 
ر�ت ھذه ا�8�0)�� أھم ا��وا�د ا�	�رو

�	 "�  :�ل 	�5 ا��ر�	�، 	ن ;*ل ��ظ�م إ�راءات و)وا�دا�;رى ا�	����� ������ون ا�دو�" 
  ـ ����م ا�	�ر	�ن 

  ـ ��ل ا��;�ص ا�	�
وم ���$م 
  ـ ا�	���دة ا����و��� ا�	���د�� 

  ـ ا����ون �" 	��ل إ��8ذ ا����ون 
 �
  ـ ا�������ت ا�	��ر

  ـ أ����ب ا���ري ا�;�/� 
	ن ا����ون ا�دو�" �" 	��ل  ا�ھم ا�$دف إ�� أن أ��ر ا�	��#رو�" ;��م ا�	دا;�� 

��� �را%م ا���8د ھو �
ا�$� ا�	�$و�� ��8ل �را%م 	وا�$� و(رو� ا��ر��ع ا�دول وا���وب	
  .��� اJنا���8د، وھو 	� �م ����ق 

	*�ظ��$م    1�داء ا�	��ل أ	�م ا��#ور ر%�س ا�����  أ��Hو��د ا
�	�ل ا��روض 
  .وا���
��0$م

�ھ	$� وأ
(رھ� ار���ط� ��رض و�� 	(	�� �$ذه ا�	��درة ا�ط���،و��ءت أ�Bب ا�	دا;*ت 
  .���	و#وع

ا��#�ء ا0)�/�دي، ��ث 0  	��ل �" ھ	�� ا��0$�د ا��#�%"���ض ا�	دا;*ت  ��ر#ت
4��
أھ	�� إ���ء ھ�%�ت )#�%��  أ
دت ��� 
	�، �ظرا ��طوره ا��ر�5 �	
ن �����ون 	وا

  .  ا������ وا�����ق و)#�ء ا��
م��� 	��وى �" ھذا ا�	��ل، �	�;//
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�Qدارة ا�	ر
ز�� ا�	
��8  ا��را�" ;�/�صا0�	و��� ن ا�	دا;*ت 	� ���ول ��	ن و
��	� ����ق �ا;�/�/$� ، و
ذ�ك �	��ر�� ا��را%م ا0)�/�د�� 0�
���را%م ا��و�" ا�ذي �طرح إ�

  .ا���
ر��
�ا��را%م ا0)�/�د�� وا�	����، ا�	�����  	��ر��#رورة  �د(�نأ;رى أ�دى ��ض ا�	� "و
  .��I��ء و����ر ا��ر
�ت ا����ر��ا�;�ص 
��ك ا�	����� ����ط�ع 

 ا��	ل ���ث ��	ل ا���و�� إ�� أن ا��زاء ��ب أن �
ون 	ن ��س
	� أ��ر ا���ض 
	5 ، �����ب ���#1�� إ�� ا���ن Bرا	�ت 	���� 
��رة ا�	����� ����را%م ا0)�/�د�� وا�	����،


با��8ل ا�	ر�.  
" طر�ت أھ	�� �و��د ا��/وص ا��" ��
م ھذه ا��را%م، ;�/� �و	ن ��ن ا�	*�ظ�ت ا�

إذا ����ت ���	�ل ا���م، ��ث ���دد ا��$�ت ا�	�د;�� �" ا�	�طرة، و
ذ�ك ��د�د 	�ؤو��� 
  .ا�	�8��ن ا���	�ن


	�� ، أ���ر ا�	��#رون أ�$� ��ءت 	��� 	*�ظ�ت ا��#ور ا�ردودو�" إط�ر 
 �زئ إ�� �دةإ�� أن ا�	و#وع  �" ا���س 	ن ��ص ��ود ���روض، وأن 	� �و�ظ

  .��رض ����� �" ا�����ت ا���	�� ا�	وا���	��#رات، 
  .;�	ت ا����� ��د ا����� ا�(���� ظ$را ���$�

  
  

  2016/ا�ر�ل/28�رر ��وا
�وط 
       

 �
 ا�	�ررة ا���#" �
�ر ��ت أود�


