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 )ةلداعلا تاض78عتلا لجأ نم فلاحتلا (C4JR عالطتسا
 عالطتسألا نم ضرغلا

 عمتجملا تامظنم لLق نم ةBروG HI?تعت DEFلا ة;ضABعتلا @?بادتلا نع ة;ل;صفت تامولعم عمجل وه ةساردلا ەذه نم ضرغلا
PIدملا

F ةفلتخملا ة;لحملا (CSOs))دملا عمتجملا تامظنمPI
F( لا حالصإل]Iاحض` قحل يذلا رaاهتنا اdإلا قوقح تاhناس 

rI شعاد عم عا[لا ءانثأ تثدح DEFلا
F س هنإف .قارعلاwأ متaهلا نع تامولعملا عمج اض;zخادلا ل|F عنص تا;لمعو لضفملا 

rI بقترملا رارقلا
F )C4JR( قملاو?Eألا` ةقلعتملا تاحhقتسملا ةطشLعتلا @?بادتل ة;لABض C4JR 

 
 
 .حسملا مادختسا متDس فCك
 
 ،ةلمتحملا ضABعتلا )جمارب( جمانرب اهنمضتي نأ بجDEF  aلا ة;ساسألا Hانعلا دaدحتل ةمدقملا  تامولعملا مادختسأ متwس 
 DEFلا  تاططخملا نم دحاو ة`اثم` نوك;س ام� .نBرI[تملا دارفألاو   تاعمتجملا بناج نم طقف اهروصتو اهلوبق متي �Fل
aدقتل ةمداقلا ةلودلا دوهج عيمج سا;ق اهساسأ |ع نكمaعتلا مABاحضلل ضaمهيلإ راشملا ا. 

 
 
 

 ناCبPسالا ءلم ةCفCك
 
 نكمDEF aلا تانا;بك  ةلئسألا مظعم ةغا;ص متي
rI .اهضفر وأ اهيلع ةقفاوملا

F متي ،ضفرلا ةلاح  
 ةغ;ص عضوو ،ضاE?عألا �إ ةراشألل ةحاسم @?فوت
 لاجملا اذه فرعت ال كنأ` رعش� تنك اذإ .ةلaد`

I¢كa ام` ¡اد;ج
F ظومل نكم;ف ،)درلا ( ة`اجالل¢I

F ژBنا 
 .يأر نABكتل ة;فا� ة;ساسأ تامولعم مaدقت

 اذa `̂_ كWأر قباطW يذلا درلا دWدحت TUري
 :مسقلا

 .مسقلا اذه |ع ةدش¥ قفاوأ •
  لوبقم مسقلا اذه•
 رمأ )مسقلا اذه نم ءزج وأ( مسقلا اذه•

 ضE?عا انأو .لوبقم @?غ
I¢كa ام` ¡اد;ج لاجملا ەذه فرعأ ال•

F 
 .ه`اجالل

 
 
 ،لوبقم @?غ مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ
 راصتخأ` ح̈§أ .اذامل انل لق كلضف نم
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب  مقو كضاE?عا
 كلذ نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم

¡
 ةلaد` ةغ;ص مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل
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 دaدحت ك;لع بجa ،لاثملا ل;س |ع
 ، ة;لاتلا ل;هأتلا ةداعإ تامدخ نم يأ
 اهجارد®و ةLسانم اهارت ، تدجو نإ
 )1 مقر( ة;مهأ ²?±ألا نم F°قر ب¯تE?ب
 :)G?±أ وأ 6 وأ 5 مقر( ة;مهأ لقألا �إ
  

oة;عامتجالا تامدخلا 
oى§ألا داشرإلا 
oردتلاBهملا بDIF 
oم;لعتلا 
oة;نوناقلا ةدعاسملا 
oدحتلا ءاجرلا ؟اه@?غوa¹د 

 كنكمa ث;ح تارا;خلا ةددعتم ةلئسأ اضaأ كانهو
 نم  ةددحم عاضوأ` قلعتت تالخادم مaدقت
 ماع لzش¥ قارعلل ةLسانم ²?±ألا، ضABعتلا

rI عض .صاخ لzش¥ ةرI[تملا  تاعمتجملاو
F 

rI هنأ كراLتعأ
F ةددعتملا تارا;تخألا ةلئسأ، aكنكم 

  ل� وأ ،ل;لق ددع وأ دحاو را;خ |ع  ةمالع عضو
  .را;خ الو  وأ ، ةمدقملا تارا;خلا

 I@©يعت قB¿ط نع تاABلوألا دaدحتب كتبلاطم مت½س
 اهتفاضإ وأ تضرع DEFلا تارا;خلل I@©عم ددع
 سفنب تارا;خلا ضعLل رظنت تنك اذإ .كسفنب
 ددعلا سفن ءاطعإ نكمملا نمف ة;مهألا نم ردقلا
 .مهل

 ةطشhألا ةطخو  ÃFاسألا ماظنلاو فقوملا ةقرو ةدوسم |ع كتاق;لعتل ةنتمم ناسhإلا قوقحل ناBژ ةسسؤم
rI ةدراولا

F ي ال  هنإ  ¡ارظن  .ەاندأ عالطتسالاÄLÅI
F تعاLدق ة;فاضإ تالخادم يأ` بحرن اننأف ،ًالماش حسملا اذه را 

  . ةلماش ضABعت  ةطخ وأ ططخم رABطتل ةلصلا تاذ  اهارت
 
 



 
 
  
 

 

ەاندأ ك` ةصاخلا ة`اجإلا لخدأ ةلئسألا   

 :نا;ب½سالا اذه ألمت DEFلا  ةمظنملا مسا 

 :ÉF¯ئرلا رقملا ناونع 

 :س¯سأتلا خــــBرات 

PIوÌ?Eلإلا دGB?لا 
F  سرلا فتاهلا مقرو°F: 

PIوÌ?Eلألا عقوملا 
F: 

 :I@©فظوملا ددع 

rI عــــBراشملا مهأ 
F ة@?خألا ثالثلا تاونسلا: 

 
 يذلا )صاخشألا(صخشلا` ةصاخلا لاصتالا تامولعمو مسأ
aةع`اتملا تامولعم |ع لوصحلل ه` لاصتالا اننكم: 

 
 

 
 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ

fك aان ةلئسألا  m̀اسألا بلطلا .1   

 يذلا درلا دWدحت TUري 
Wأر قباطWك _̂` aمسقلا اذ: 

 |ع ةدش¥ قفاوا )1(
 .مسقلا اذه

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 

 مaدقت �إ فدهي  ،لماش يرادإ )جمارب( جمانرب ةماقإ
 @?ياعملل اقفو نB¿خآلا اaاحضلاو I@©جانلل تاضABعتلا
 .ة;لودلا
 حيضوتلا
 DGFكترم نأ ةق;قحو ة;شحولا لامعألا مجحل ارظن
rI زوعلا نم نوناعa ةaدرفلا مئارجلا

F نا;حألا نم @?ثك، 
 قB¿ط نع ضABعت |ع اaاحضلا  لوصح تالامتحأ نأف
 ةوالع  .ةaاغلل ةدودحم ة;ندملا وأ ة;ئانجلا تاءارجإلا

 ددع ةجلاعم  هنكمa ال ف;عضلا ءاضقلا  نأف ،كلذ |ع
 .اهمaدقت متwس DEFلا ىواعدلا نم @?بك
 
ÄLÅIي ، كلذ عمو

F نأ aاحضلل لظaقحلا ا rI
F ةع`اتم 

 وأ ة;ئانج (،ة;ئاضقلا لLسلا لالخ نم تاضABعتلا
ةحاH كلذ فالخ ركذa مل اذإ ،)ة;ندم

 |ع ةوالع .ً
ÄLÅIي ال  ،كلذ

F لاطم عضخت نأLعتلا تاABبجوم` ض 
 ةلصلا تاذ ةBرادألا وأ ة;ئانجلا وأ ة;ندملا تاءارجألا
 .دaدحتلا ةلاحل



 
 
  
 

 

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ
 انل لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 راصتخأ` ح̈§أ .اذامل
 I@©مضتب  مقو كضاE?عا
 يذلا ªFرفلا مسقلا وأ مسقلا
 كلذ  نا� اذإ .ه` ثE?كت
انكمم

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 

 حيضوتلا
ÄLÅIي

F احملا نأ |عد;±أتلاdةمساح ة;مهأ اهل  م 
rI
F لالا @?ياعم عضو?EIوناقلا ماPI

F، وBالأ بج 
 اهتم;ق  مهوماحمو اaاحضلا  لهاجتي
 ةع`اتم ،ماع لzش¥ ،كلذ عمو .ة;ج;تاE?سالا
 نأ �إ ل;مa مdاحملا لالخ نم ةaدرفلا تالاحلا
aادج ةصقان ةل;سو نوك

¡
 يدحتلا مجح ةجلاعمل 

rI اaاحضلا هلثمa يذلا
F عا[لا دع` ام تالاح. 

  �إ تافتلألا |ع ةردقلا اهيدل طقف مdاحملا
 دق ،كلذ |ع ةوالعو .تالاحلا نم دودحم ددع
aلطم نوكAÐا

¡
 ةلصفم ةلدأ مaدقت اaاحضلا نم 

DE rIحو ،اهتدLكت DEFلا تا`اصإلا ،كاهتنالا نع
F 

 ةوالعو .ةمB¿جلا بكترم ةABه نا;حألا ضع`
 نورقتفa نيذلا  اaاحضلا ءالؤه نأف  ،كلذ |ع
PIوناق راش½سم �إ لوصولا وأ دراوملا �إ

F 
 |ع ىذألل  مهضرعت نم مغرلا |ع، مdاحملاو
اLلاغ ، ةاواسملا مدق

¡
  .ضABعت نود`  نونوكa ام 

  جمارب |ع انه  I@?كE?لا بصني ،كلذلو
 تاعÒ̈B½لا ةطساوب ەؤاشhإ متي DEFلا تاضABعتلا
 .اaاحضلا نم ةلما� تائفل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا   نيدCفتسملا دWدحت.2 

 يذلا درلا دWدحت TUري 
Wأر قباطWك _̂` aمسقلا اذ: 

 |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا اذه

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 اذه فرعأ ال )4(
 ام` ¡اد;ج لاجملا
aك¢I

F ة`اجالل. 
 

 

  لzش¥ اوناع نيذلا I@©يندملا عيمج  مه ،اaاحضلا
 |ع ناسhإلا قوقحل ةم;سج تاdاهتنا نم ̈§اLم
rI  )شعاد( عاII?لا فارطأ عيمج يدaأ

F قارعلا 
)2012-2018(.  
ÄLÅIي

F احضلا عيمجل حامسلاaع لوصحلا` ا| 
rI ةمدقملا اaازملا �إ لوصولا ضرغل ،تاضABعت

F 
ÄLÅIي ،ضABعتلا جمانرب

F تعأLاحضلا براقأ راaا 
 @?غ اaاحضلا` °سØ ام( نيدوقفملا وأ I@©فوتملا
اضaأ اaاحض )نB̈§اLملا

¡. aتع?G مت نيذلا لافطألا 
اÒق مهد;نجت

¡
  rI

F لهؤم ةحلسملا تاعامجلا©@I. 
 
 حيضوتلا
 اaاحض |ع تاضABعتلل جمانرب يأ دئاوف [تقت
 اaاحضو ناسhإلا قوقحل ةم;سجلا تاdاهتنالا
rI  اذه دجوي . برحلا I@©ناوقل ة@?طخلا تاdاهتنألا

F 
 نأش¥ ة;هيجوتلا ئداLملاو ة;ساسألا ئداLملا
rI تاضABعتلا

F ةدحتملا ممألا. 
 
ÄLÅIي

F عتلا ططخ لمش� نأABةلمتحملا ض 
PÚادتبالا( طقف I@©يندملا اaاحضلا،

F يوناثلاو(. 
 اوبwصأ وأ اولتق نيذلا دونجلا لئاوع �إ هLسÄلاÐو
rI حورج`

F عت متي لاتقلاABلالخ نم مهض �Ò̈Bتاع 
ÄLÅIي ،ىرخأ

F مهجاردإ مدع rI
F عتلا جمانربABض 

rI لافطألا كا̈§إ نم مغرلا |ع  .�Fاحلا
F لاتقلا 

rI اaاحض اونا� لافطألا دونجلا نأف ،ەار±ألا تحت
F 

 ضABعتلا جمانG?ب  I@©لومشم �FاتلاÐو  ،لوألا ماقملا
 . يرادألا

rI
F عت دوجو مدع لظ¿Bعم ت`اث ف?Eا;لود ه` ف

¡
 

 ەذه رظن½س ، ناسhإلا قوقحل ةم;سجلا تاdاهتنالل
rI ةقرولا

F  اهتنالاdإلا قوقحل ةم;سجلا تاhناس ، 
rI
F اهتنالاdكلذكو ة;لاتلا تا rI

F اهتنالاdتا  
 :ةلثامملا ةم;سجلا

 ة;عامجلا ةدا`إلا •
I¢سعتلا وأ دمعلا لتق •

F؛ 
 ؛يÒقلا ءافتخالا تالاح •
 قيقرلا ةراجتو ةaدوبعلا •
I¢سعتلاو لوطملا  زاجتحالا •

F  

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ 
 لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 راصتخأ` ح̈§أ .اذامل انل
 I@©مضتب  مقو كضاE?عا
 يذلا ªFرفلا مسقلا وأ مسقلا
 كلذ  نا� اذإ .ه` ثE?كت
انكمم

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 



 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؛لافطألا دونجلا مادختسا •
 وأ ة;ساقلا ةلماعملا وأ ةAÐقعلاو بaذعتلا •

 ةنيهملا وأ ة;ناسhإاللا
rI ةددحملا( ة;ناسhإلا دض مئارج •

F "ماظن 
  ة;لودلا ة;ئانجلا ةمzحملل "ÃFاسألا امور
 ؛)1998  ماعل
 DIFيدلاو ي[نعلا I@?يمتلاو ي[نعلا لصفلا •

 .ÞGFهنملا
 )CRSV( عا[لا` طLترملا ÄÉFجلا فنعلا •

 ەار±إلاو ة;سÄجلا ةaدوبعلا وأ ،باصتغالا(
 لمحلا وأ ،)ةÒBقلا ةراعدلا(ءاغLلا |ع
 لzش يأ وأ ،يÒقلا م;قعتلا وأ يÒقلا
 يذ ÄÉFجلا فنعلا لاzشأ نم رخآ
 .)ةلثامملا ةروطخلا

 
 
 



 
 
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاfاجإلا لخدأ
انa كf ةصاخلا ةلئسألا   لوادت ةCلمع `̂_ اWاحضلا ةكراشم .3 

 ض78عتلا جمانرب ذCفنتو مCمصتو
 كWأر قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 

_̂
` aمسقلا اذ: 

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 نم ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 @?غ رمأ )مسقلا اذه
 ضE?عا انأو .لوبقم

 ¡اد;ج لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام`

F ة`اجالل. 
 

 
PIدملا عمتجملا تامظنم كا̈§إ

F(CSOs)، 
ةصاخو

ً
 نيذلا ءاسÄلاو اaاحضلا  تا;عمج 

aةرثأتملا  تاعمتجملا  نولثم ،  rI
F ة;لمع 

 ÅFقاو ططخم ذ;فنتو م;مصتو ةشقانم
 تاضABعتلل بسانمو
 حيضوتلا
 نم اه@?غو اaاحضلا تا;عمج كا̈§إ
PIدملا عمتجملا تامظنم

F rI
F لحارم عيمج 

 G?تعa ضABعتلا تاسا;س ذ;فنتو ءاشhإ
اقLسم   ا;ساسأ  اط̈§

¡
  حجان دهج يأل 

 قحل يذلا رI[لا حالصإل  ةلودلل
 .اaاحضلا`

 @?غ مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ 
 .اذامل انل لق كلضف نم ،لوبقم
  مقو كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ
 ªFرفلا مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب
انكمم كلذ  نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا

¡
، 

 ةلaد` ةغ;ص مaدقت اضaأ G¬ري
 ...مسقلل
 



 
 
  
 

 

 
 

 تاfاجإلا لخدأ
انa كf ةصاخلا ةلئسألا   تا78لوألا دWدحت .4 

 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
 :مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه عم ةدش¥ قفتا )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 

aاحضلا حنم بجaازم اaن  بسح ةفلتخم اAع 
  بقاوعلاو ،كاهتنالل ةدمو كاهتنالا ةجردو كاهتنالا

 .كلذ �إ امو
 حيضوتلا

 I@©ب I@?يمتلا �إ ل;مت ضABعتلا جمارب ،ةماع ةفصÐو
 حنمو نB¿خآلا  اaاحضلاو I@©جانلا نم ةفلتخم عاونأ
 ،ناسhإلا قوقح تاdاهتنا عاونأل اقفو ةفلتخم اaازم
  ةجرد ، اهب تقحل DEFلا راHIألاو ةءاسإلا تاABتسمو
 حنم متي نا;حألا ضع` .خلإ اaاحضلا فعض ،ةقاعإلا
 سفن تحت نوجردني  نيذلا كئلوأل ةلثامم اaازم
 ،الام;تاوغ لاثملا ل;س |ع( تاdاهتنالا نم ةئفلا

  ).خلإ F|;ش



 
 
  
 

 

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ
  لاثملا ل;س |ع ( لوبقم @?غ
aاحضلا عيمج ةلماعم بجaا 

 نم ، )ةاواسملا مدق |ع
  .اذامل انل لق كلضف
 مقو كضاE?عا راصتخا` ح̈§أ
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب
 اذإ . ه`  ثE?كت يذلا  ªFرفلا
انكمم كلذ نا�

¡
 اضaأ G¬ري ،

 .مسقلل ةلaد` ةغ;ص مaدقت
 

 لاثملا ل;س |ع(طاقن ماظن جماG?لا ضع` تعضو
rI
F عتلا  رادقم باسح نم نكمتيل )ادنكABةقد` ض 
ÄLÅIي ،كلذ عمو .²?±أ

F عضوي نأ rI
F تعالاLماظن نأ را 

ÄLÅIي ال ةلضافملا
F نأ aادقعم نوك

¡
 ، طرفم لzش¥ 

اطرفم ائبع عضa امم
¡

 قوعa وأâو اaاحضلا |ع 
 .ل�z ضABعتلا جمانرب ةBرارمتسا
 
 يأ ،تاABلوألا ب¯ترت بسح ،ةمئاقلا ركذ G¬ري
 هل نوكa نا بجa "افعض ²?±ألا اaاحضلا"نم
 اaازم |ع لوصحلل I@©لهؤم مهلعج` امإ – ةABلوألا
 لLق تامدخلا �إ لوصولا ة;ناzمإ مهحنم وأ ةنيعم
 .نB¿خآلا اaاحضلا |ع – نB¿خآلا
 

امقر عض
¡

 @?شØ  . مهتاABلوأ ددحت نيذلا كئلوأ راوج` 
 لقألا |ع ةلالد '5' امنwب ،ة;مهأ ²?±ألا �إ'1' مقرلا
  مهضع` وأ عيمجلا نأ دقتعت تنك اذإ .ة;مهأ
  مقرلا سفن مهحنم G¬@?ف ، ردقلا سفنب نومهم
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
افعض ²?±أ اهتع;بط` كلت

¡
 .اه@?غ نم 

 
ةABلوألا  

)1-5 ( 
 ةعومجملا

 لمارألا 
 لافطألا 
 ةج;½ن نيدولوملا لافطألا 

 باصتغالا
 لئاعلا اهيف نوكDEF aلا §ألا 

ق دق د;حولا
ُ

 فطُتخا وأ لت
 
 
 
 
 

-----!دaدحتلا ءاجرلا ؟ىرخألا
------- 

 
 



 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وأâو ة@?طخ مئارج مهقح` تLكترأ نيذلا كئلوأ •
 .ةم;خو بقاوع تاذ ةددعتم مئارج

 
 

ةABلوألا  
)1-8 (  

مئارجلا عاونأ  

 عا[لا` طLترملا ÄÉFجلا فنعلا 
)CRSV( طلاABدمألا لâدشلا وأaد 

 صاخ لzش¥
 

لافطألل يÒقلا د;نجتلا   
بaذعتلا لاzشأ   

 لzش¥ دaدشلا  وأâدمألا لABطلا
صاخ  

ة;عامجلا ةدا`إلا   
 تاdاهتنا نم اوناع نيذلا كئلوأ 

 نB̈§اLملا اaاحضلا يأ( ةددعتم
 â(CRSV)بaذعتلل اوضرعت نيذلا

 وأ اولتق نيذلا ة§ألا دارفأ وأ
 )اوفتخا

 ،مهــÐراقأ I¢تخا نيذلا 
 تE?ب نيذلا كئلوأ 

 )نوهوشملا(â)نوروتبملا(مهفارطأ
 ال ة@?طخ ة;سفن راHIأ` اوبwصأ نيذلا،

aاهحالصإ نكم 

 ¹دaدحتلا ءاجرلا ؟نB¿خآلا 
----------------------------- 

 



 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا  C�̀لقإلا قاطنلا .5   

 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
 :مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 نم ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 @?غ رمأ )مسقلا اذه
 ضE?عا انأو .لوبقم

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F ة`اجالل. 
 

aنأ بج aعتلا جمانرب جلاعABض 
 عاII?لا` ةطLترملا ناسhإلا قوقح تاdاهتنأ

ا;ل� تLكترأ DEFلاو
¡

 عازن لالخ ا;ئزج وأ 
rI شعاد

F قارعلا  
حيضوتلا  
rI بèسلا

F عتلا اذه¿Bقاطنلل عساولا ف 
rIارغجلا

F احضلا لمش¯لaفطتخملا ا©@I rI
F 

 جراخ  مهب راجتألا مت نÌلو قارعلا
rI طقف رظنلا متwس .قارعلا

F احضaا 
 ةلص اهل  DEFلا ناسhإلا قوقح تاdاهتنا
 ةموكحلا تاوق I@©ب حلسملا عاII?لا`
 قارعلا ناتسدرك م;لقإ تاوقو ة;قارعلا

 .شعاد تاوقل ةع`اتلا تا;ش¯ل;ملاو

 مسقلا اذa نأ دقتعت تنك اذإ 
 انل لق كلضف نم ،لوبقم ��غ
 كضا��عا راصتخأf ح��أ .اذامل
 مسقلا وأ مسقلا _��مضتب  مقو
  نا� اذإ .هf ث��كت يذلا ̀�رفلا

انكمم كلذ
�

 مWدقت اضWأ TUري ،
 ...مسقلل ةلWدf ةغCص

 



 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا  _�مزلا قاطنلا.6 

`  
 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 

 :مسقلا اذa `̂_ كWأر
 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(

 .مسقلا
  لوبقم مسقلا اذه )2(
 نم ءزج وأ(مسقلا اذه )3(

 @?غ رمأ )مسقلا اذه
 ضE?عا انأو .لوبقم

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F ة`اجالل. 
 

 ةE?ف êFغa نأ  بجa ضABعتلا جمانرب
rI شعاد عازن

F 2012 ماع نم يأ ،قارعلا 
 فاE?عألا بجa .2017 ماع ةaاهن DEح
rI مه§أ  مت نيذلا اaاحضلا`

F فلا?Eة 
  ماع دع` مهنع جارفألا متو اهيلإ راشملا

 مهحا§ قالطإ متي مل لاز ام وأ 2017
اضaأ ،اaاحضك

¡. 
 حيضوتلا
rI �وألا مئارجلا شعاد تذفن

F قارعلا rI
F 

rI 2012 ماع
F ح©@I ه نالعإ متìBةم 

rI ا;مسر شعاد
F اهنa2017 ماع ة. aبج 

 نم دض ناسhإلا قوقح تاdاهتنا ة;طغت
 متو ،I 2012-2017@©ب مه§أ  مت
rI اولاز ام وأ كلذ دع` مهحا§ قالطإ

F 
 عضولا اذه نأ ام� ، نيدوقفملا دادع
 .ناسhإلا قوقحل رمتسم  كاهتنإ ه`اثم`

 مسقلا اذa نأ دقتعت تنك اذإ
 انل لق كلضف نم ،لوبقم ��غ
 كضا��عا راصتخأf ح��أ .اذامل
 مسقلا وأ مسقلا _��مضتب  مقو
  نا� اذإ .هf ث��كت يذلا ̀�رفلا

انكمم كلذ
�

 مWدقت اضWأ TUري ،
 ...مسقلل ةلWدf ةغCص
 



 
 
  
 

 

 
 

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا  ض78عتلا لا�شأ .7   

 يذلا درلا دWدحت TUري 
Wأر قباطWك _̂` aمسقلا اذ: 

 |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا اذه

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 اذه فرعأ ال )4(
 ام` ¡اد;ج لاجملا
aك¢I

F ة`اجالل. 
 

 
 

 

aنأ بج aعتلا )جمارب( جمانرب مدقABتاض 
اجìBم  ةلمتحملا

¡
انزاوتم 

¡
 ةaدرفلا تاضABعتلا نم 

 اaاحضلا نم ل� نأل كلذو . ة;عامجلاو
.ةفدهتسم تنا� ةددحملا  تاعمتجملاو  
   
 .حيضوتلا
 دئاوف مaدقت نم ةaدرفلا تاضABعتلا نوكتت
 ةداع®و ،ضABعتلا(يدرفلا د;فتسملل ةسوملم
rI لمعلا

F كلذ نم سكعلا |عو .).خلإ ةف;ظولا، 
 مaدقت متي ،ة;عامجلا تاضABعتلا  لالخ نم
 اوفدهتسا نيذلا صاخشألا نم ةعومجمل دئاوفلا
 ةددحم ةعومجم �إ نومتÄي مهنال دaدحتلا`
 دق  اaاحضلا نوكa امدنع .).خلإ، ة;قرع وأ ،ة;Äيد(
 نم اوناع دق وا سانلا نم ةعومجم� اوناع
  م;مصت بجªF( ، aامج لzش¥ يأ(  عمتجملا
 فدهتسملا عمجتلا ةدعاسمل تاضABعتلا

 ،لاثملا ل;س |ع( رI[تملا درفلا �إ لوصولاو
 ءاضعأ عيمجل ة;حصلا ةaاعرلا عفانم @?فوت
  وأ ،ةفدهتسملا ةعومجملا
rI سرادملاو ، ة;حصلا ةaاعرلا ز±ارم  ءانب

F ن±امألا 
 ).خلإ اaاحضلا تاعامج اهيف ش¯عت DEFلا
 
 نا� امهم ،يدقنلا ضABعتلا نأ �إ رظنلاÐو

HIروBا
¡

 ةل;سولا هنأ |ع ه;لإ رظنلا  نكمa ال ،
 ،اaاحضلل  ثدح يذلا أطخلا حالصإل ةد;حولا
aنأ بج Øعتلا )جمارب( جمانرب لمشABض 
 ةaدقنلا  اaازملاو ،�Fاملا ضABعتلا �إ ةفاضإلا`
 ةABنعملا تاضABعتلا |ع ،í°Fلا سا;قلل ةل`اقلا
 .ةìBمرلا وأ
 
 حيضوتلا
 



 
 
  
 

 

 

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ 
 انل لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ .اذامل
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب  مقو
 نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم كلذ

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص

 اهل DEFلا كلت îF ةìBمرلا وأ ةABنعملا تاضABعتلا
 بصن ءانب وأ راذتعألا لثم ، ²?±أ يزمر DIعم
 وأ ةaدقنلا تاضABعتلا نوكتت امنwب ،يرا�ذت
 ة;Äبلا رABطت وأ ة;لام تاعوفدم نم  ةaداملا
 .ة;تحتلا

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا   

�بادت يأ ض78عتلا لا�شأ عيمج لمش�  .8� 
��لا ض78عتلا

  ن8وانعلا راطإ تحت جردنت `
  :ةCلاتلا
 داد��سإلا .1.8

 )ددعتم راCتخإ(
 تاراCخلا نم راCتخا ءاجرلا 

 مث  _��مCلا نم اهيلإ راشملا
  يذلا درلا دWدحتب مق
Wأر قباطWك _̂` aمسقلا اذ : 

 |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا اذه

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 اذه فرعأ ال )4(
 ام` ¡اد;ج لاجملا
aك¢I

F ة`اجالل. 
 

 ةداعإ  وه ÉF¯ئر فدهب @?بادتلا ذاختأ
  هلغشØ نا� عقوم �إ  ناzمألا ردق ،ة;حضلا
 قوقحل ة;لودلا  تاdاهتنالا ثودح لLق
PIاسhإلا نوناقلا وأ ناسhإلا

F . aلمش� نا بج 
 :[حلا ال لاثملا ل;س |ع @?بادتلا ەذه
 
�بادت نم يأ ،ة78لوألا بسح ،جاردأ TUري�  
_¥¤£ي داد��سألا

  .اهتا78لوأ دWدحت `
امقر عض

�
 fمهتا78لوأ ددحت نيذلا كئلوأ راوج. 

�©ألا  ¨إ '1' مقرلا ��ش¦ª أaمCب ،ةD8' مقرلا  امن' 
  .ةCمaأ لقألا »ع ةلالد
 نومهم مهضعf وأ عيمجلا نأ دقتعت تنك اذإ
�ف ، ردقلا سفنب�TU مقرلا سفن مهحنم. 

 
 
 



 
 
  
 

 

 

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ 
 لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 راصتخأ` ح̈§أ .اذامل انل
 I@©مضتب  مقو كضاE?عا
 يذلا ªFرفلا مسقلا وأ مسقلا
 كلذ  نا� اذإ .ه` ثE?كت
انكمم

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 

ة78لوألا  
 وأ 1-8( 

�©أª(  

داد��سالا تاءارجإ  

 عيمج دوجو ناzم دaدحتâذاقنإ 
نيدوقفملا صاخشألا  

ةرجفتملا ةزهجألاو ماغلألا ةلازإ   
 صاخشألل ةنمآلا ةدوعلا ل;هس� 

 ن±امأ �إ ا;لخاد نيدÒ̈ملا
مهتماقإ  

 ةaامحل ةLسانملا @?بادتلا ذاختا 
ةدوعلا دنع مهنمأ  

ïIارألا ةداعإ 
F لتمملاوíتا 

 @?غ لzش¥ ةرداصملا ىرخآلا
PIوناق

F ح` وأzنم عقاولا رمألا م 
 |ع اوG?جأ نيذلا §ألاو دارفألا
  عا[لا قطانم نم رارفلا

 تاíلتمملا ءانب ةداعإâةداعتسا 
rI ترمد DEFلا ةصاخلا

F لا?IIعا  
 ةماعلا ة;تحتلا ة;Äبلا م;مرت 

ةماعلا تامدخلا مaدقت نامضل  
 اذإ وأ( قباسلا بصنملا �إ ةداعإ 

 لوصحلا ،نكمم @?غ اذه نا�
rI )ةلثامم ةف;ظو |ع

F ةلاح 
عوÒ̈ملا @?غ ةمدخلا ءاهنإ  

¹دaدحتلا ءاجرلا ؟ىرخألا   
__________  

 

 

 حيضوتلا  
aسألا دع?Eش دادzأل

ً
ا;لاثم 

¡
  لاzشأ نم 

 ةداعإ �إ ÅسØ  هنأ ث;ح ،ضABعتلا
 لLق هلغشØ نا�  عضوم �إ ة;حضلا

 ةLسÄلا` ظحلا ءوسل .كاهتنالا ثودح
rI ام` ،ةم;سجلا تاdاهتنالا اaاحضل

F 
 اذه نوكa نأ نكمa ال ،بaذعتلا كلذ
انكمم

¡
 

 ة;صخشلا ةمالسلا |ع يدعتلا نأل ،
 وأâو ةaدسج تامدص بèس� DEFلا
  صخشلا ةداعأ نكمa ال ، ة@?طخ ة;سفن
 .ةق`اسلا هتلاح �إ ةطاسèب



 
 
  
 

 

 
 



 
 
  
 

 

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aةلئسألا ان  ض78عتلا  .2.8 

 )ددعتم راCتخا(
 تاراCخلا نم راCتخا ءاجرلا 

 مث  _��مCلا نم اهيلإ راشملا
  يذلا درلا دWدحتب مق
Wأر قباطWك _̂` aمسقلا اذ : 

 |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا اذه

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 اذه فرعأ ال )4(
 ام` ¡اد;ج لاجملا
aك¢I

F ة`اجالل. 
 

 هم;يقت نكمa رHI يأ نع اaاحضلا ضABعت
 ناسhألا قوقحل تاdاهتنأل هLس�و اaداصتقا

PIاسhإلا نوناقلاو
F `ام rI

F لا كلذ]Iلا رLدPI
F 

 ةaداملا راHIألاو ةعئاضلا صرفلاو ، F|قعلاو
rI ام` ،لخدلا نادقفو

F لا نادقف كلذÌبس 
  دحلا �إ ، ةABنعملا راHIألا و لمتحملا
 ضABعتلا غلLم .ةحاتملا دراوملا نم òقألا
ÄLÅIي

F نأ aاهتنألا ةروطخ سكعdمتي  .تا 
 :a|F ام� I@©عملا غلLملا ص;صخت
 
 عضو نم يأ ،ة78لوألا بسح ،جاردأ TUري
_¥¤£ي صCصختلا

  .هتا78لوأ دWدحت `
امقر عض

�
 fمهتا78لوأ ددحت نيذلا كئلوأ راوج. 

�©ألا  ¨إ '1' مقرلا ��ش¦ª أaمCب ،ةD3' مقرلا  امن' 
  .ةCمaأ لقألا »ع ةلالد
 سفنب نومهم مهضعf وأ عيمجلا نأ دقتعت تنك اذإ
�ف ، ردقلا�TU مقرلا سفن مهحنم. 
 

 ة78لوألا
 وأ 1-3(
 )ث©أ

 صCصختلا عضو

 عAطقم غلLم ةدحاو ةرم 
 ةaدعاقتلا تاشاعملا ماظن 
PÚزجلا لABمتلا صرف 

F 
 ¹دaدحتلا ءاجرلا ؟ىرخألا 

__________ 
 

 
 حيضوتلا
aعتلا دعABشلا وه يدقنلا ضz²?±ألا ل 
امادختسأ

¡
 نم فلأتي وهو ،اaاحضلا  ضABعتل  

 @?غ و ةaداملا راHIألل  تاضABعت حنم
  .ةaداملا
aعتلا [تقABألل ضHIم;يقتلل ةل`اقلا را  
اaداصتقأ

 ةعمسلا نادقف ضABعت نكمa ال .¡
 طقف: اهدحو ة;فطاعلا ة;هافرلا وأ ةمÌ¿Bلا
 لثم (اهنع ةمجانلا ةaداصتقألا رئاسخلا
 نأ نم مغرلا |ع ،) �Fاملا رارقتسألا نادقف
   رفوي نأ نكمa ال ەدحو �Fاملا ضABعتلا
rI لماíلا ضABعتلا

F اهتنألا تالاحdتا  
 ام ةداع هنأف ،ناسhإلا قوقحل ةم;سجلا

 اذه نأ دقتعت تنك اذإ
 نم ،لوبقم @?غ مسقلا
 .اذامل انل لق كلضف
 كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ

 وأ مسقلا I@©مضتب  مقو
 يذلا ªFرفلا مسقلا
 كلذ نا� اذإ .ه` ثE?كت
انكمم

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 



 
 
  
 

 

 

aعتلا نم اءزج نوكABةحونمملا تاض 
 نأ �إ @?ش� ةق`اسلا ةلاحلا تاسارد .اaاحضلل
 ةمادتسم دئاوف �إ يدؤي ،دعاقتلا ماظن
 ەدادس متي ال دق نÌلو .لجألا ةلABطو
 .لماíلا`
 ةرم ةعوطقملا غلاLملا نأ نم مغرلا |ع 
 نم نأ ث;ح – ة;حضلل ةدئاف لقأ ةدحاو
ارذLم نوكa نأ لمتحملا

¡
 نكمa هنأ الإ – 

 .هل ةموكحلا عفد نم ةلوهس¥ ققحتلا
 
  

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا   لaCأتلا ةداعإ  .3.8 

 )ددعتم راCتخإ(
 نم را;تخإلا G¬ري 

 ەاندأ ةحضوملا تارا;خلا
 قباطa يذلا درلا ددح مث
rI كaأر

F مسقلا اذه: 
 

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 
 

 ل;هأتلا ةداعإ تامدخ نم ةعومجم @?فوت
 ة;بلتو ،مه§ا دارفأل ،رمألا مزل اذ®و ،اaاحضلل
 نم ةÐ¿قم |عو ةلصلا تاذ ةدوجلا @?ياعم
 نأ بجa .اaاحضلا اهيف م;قDEF aلا قطانملا
 ة;بطلا ةaاعرلا تامدخلا ەذه زواجتت
 :لقألا |ع لمش½ل ة;سفنلاو
 
 ةداعإ تامدخ نم يأ ،ة78لوألا بسح ،جاردأ TUري
_¥¤£ي  لaCأتلا

  .اهتا78لوأ دWدحت `
امقر عض

�
 fمهتا78لوأ ددحت نيذلا كئلوأ راوج 

�©ألا  ¨إ '1' مقرلا ��ش¦ª أaمCب ،ةD7' مقرلا  امن' 
  .ةCمaأ لقألا »ع ةلالد
 سفنب نومهم مهضعf وأ عيمجلا نأ دقتعت تنك اذإ
�ف ، ردقلا�TU مقرلا سفن مهحنم. 
 
 

 7-1( ة78لوألا
�©أ وأª ) 

 لaCأتلا ةداعإ تامدخ

 لمش�و( ة;عامتجالا تامدخلا 



 
 
  
 

 

 
 

 

 مسقلا اذa نأ دقتعت تنك اذإ
 انل لق كلضف نم ،لوبقم ��غ
 راصتخأf ح��أ .اذامل
 _��مضتب  مقو كضا��عا
 يذلا ̀�رفلا مسقلا وأ مسقلا
 كلذ  نا� اذإ .هf ث��كت
انكمم

�
 مWدقت اضWأ TUري ،

 ...مسقلل ةلWدf ةغCص
 

  ل;لقتل ةفلتخملا تامدخلا
PIاعa يذلا ش¯مهتلا` روعشلا

F هنم  
 نأ بجa .اaاحضلا نم دaدعلا
aاحضلا لصحaع ،لقألا |ع ،ا| 
rI ام` ،ة;ساسألا تامدخلا

F كلذ 
 ).خلإ ،ة;حصلا ةaاعرلاو ،ناzسإلا

 مaدقتل جمانرب( ى§ألا داشرإلا 
 ة;نهملا تاهيجوتلاو تامولعملا

 بلغتلا ة;ف;ك |ع ة§ألا دارفأل
 )I@©عم مداص ثدح |ع

 بBردتلا( DIFهملا بBردتلا 
 نم اaاحضلا I@©كمتل ممصملا
 ظافتحألاو ةLسانم فئاظو I@©مأت
  .اهب

 اaاحضلل ةحاتملا م;لعتلا صرف 
 مهئانبأل ة;ساردلا حنملا وأâو

ÄLÅIي( ة;نوناقلا ةدعاسملا 
F نأ 

 قثبÄت ة;نوناق اaاضق يأ لمش�
 لثم ، اهتيحض سملت وأ نم
 ،ىرخألا تامدخلا �إ لوصولا

 ،مdاحملا مامأ ضABعتلا بلط
rI ةكراشملاو

F ة;ئانجلا تاءارجإلا 
 I@©موعزملا ةانجلا دض ةذختملا
 ).خلإ

 ة;صخشلا لاوحألا I@©ناوق لaدعت 
 ةABهلا ةقاط` نوناق( ةلصلا تاذ
PÚاللا ءاسÄلل حامسلل )ة;نطولا

F 
 باصتغالا نم لافطأ نهيدل
 DIFيدلا مهئامتنا دaدحتل

 لافطألا تاهمأل معدلا مaدقت 
 اذإ ،باصتغالا ةج;½ن نيدولوملا

rI اوبغر
F كلذ، aةا;ح نوش¯ع 

 جراخ مهلافطأ عم ةلقتسم
 ة;لصألا مهتاعمتجم

 
 
 
 
 

 ¹دaدحتلا ءاجرلا ؟ىرخألا
__________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 حيضوتلا 
 ةحصلا ةداعتسا ة;لمع وه ل;هأتلا
 كلذكو ،اaاحضلل ة;لقعلاو ة;ندLلا
 ة;عامتجالا ةعمسلاو ةناzملا ةداعتسأ
 ةمالسلا |ع @?طخلا ءادتعألا دع`



 
 
  
 

 

 

  .ة;لقعلا وأâو ةaدسجلا  
ارظن

¡
 راثآلا نم ةلماíلا ةلازألا  نأل 

 تاdاهتنألا |ع ةLتE?ملا ة;بلسلا
ارمأ ناسhإلا قوقحل ةم;سجلا

¡
 @?غ 

PIاثلا را;خلا نأف ، حجرم
F وه لضفألا 

 بقاوع نم ،ناzمإلا ردق ،ف;فختلا
 I@©كمت مث نمو ،ة;سفنلا تامدصلا
 ل;هأتلا .ةمB¿ك ةا;ح اوش¯ع;ل اaاحضلا
 @?بادت نم ةدافتسالل قبسم ط̈§ م;لسلا
 ضABعتلا لثم ىرخألا ضABعتلا

 .اضرلاو دادE?سألاو



 
 
  
 

 

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا   اضرلا  .4.8 

 )ددعتم راCتخإ(
 تاراCخلا نم راCتخا ءاجرلا 

 مق مث  _��مCلا نم اهيلإ راشملا
 قباطW  يذلا درلا دWدحتب
 : مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 

 
 وأ ةaدقنلا @?غ @?بادتلا نم ةعومجم مaدقت
 اضرلا @?فوتل اص;صخ ةممصملا ةìBمرلا
 :لثم اaاحضلل
 
 اضرلا  ��بادت نم يأ ،ة78لوألا بسح ،جاردأ TUري
_¥¤£ي

  .اهتا78لوأ دWدحت `
امقر عض

�
 fمهتا78لوأ ددحت نيذلا كئلوأ راوج. 

�©ألا  ¨إ '1' مقرلا ��ش¦ª أaمCب ،ةD7' مقرلا  امن' 
  .ةCمaأ لقألا »ع ةلالد
 سفنب نومهم مهضعf وأ عيمجلا نأ دقتعت تنك اذإ
�ف ، ردقلا�TU مقرلا سفن مهحنم. 
 

 
ة78لوألا  

�©أ وأ 1-7(ª( 
 

 اضرلا ��بادت

 ة;فاíلا ةكراشملا نامض 
rI اaاحضلل

F تاءارجإ يأ 
 تاdاهتنألا` قلعتت ة;ئانج
 مهدض بكترت DEFلا

 عيمجل تافرلا |ع فرعتلا 
 I@©فوتملا صاخشألا

 نفدلل براقألل اهم;لس�و
 م;لسلا

 ءانب( ىركذلا د;لخت دوهج 
 ،راثآلا ،ةBرا�ذتلا بصنلا

 ىركذ ءا;حإ موي ءاشhأو
 )اaاحضلا مB¿كتو ركذتل

 ثادحألا ضع` نأ` كاردأ 
 ة;لود عئاظفâمئارج G?تعت
 مئارجلاو برحلا مئارج(

 ةدا`إلاو ة;ناسhإلا دض
 ) ة;عامجلا

 لوبقو F°سر راذتعأ رادصإ 
 تاdاهتنأ نع ة;لوؤسملا

 اهبكتري DEFلا ناسhإلا قوقح
 لشفلا وأ âو ةلودلا اوفطوم

rI
F اهتنأ عنمdقوقح تا 
 تاهج اهبكترت DEFلا ناسhإلا
 .ةلودلا @?غ نم ةلعاف

rI ام` 
F كلذ rI

F داوملا 
 عيمج |ع ة;م;لعتلا
 قيقد د§ تاABتسملا

 مسقلا اذa نأ دقتعت تنك اذإ 
 انل لق كلضف نم ،لوبقم ��غ
 راصتخأf ح��أ .اذامل
 _��مضتب  مقو كضا��عا
 يذلا ̀�رفلا مسقلا وأ مسقلا
انكمم كلذ نا� اذإ .هf ث��كت

�
، 

 ةلWدf ةغCص مWدقت اضWأ TUري
 ...مسقلل
 



 
 
  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 DEFلا فورظلاو ،تاdاهتنالل
 عنم فدهب ،اهيلإ تدأ
rI فنعلا

F قتسملاLنم ل 
 ،ةلءاسملا زìBعت لالخ
 دسو اaاحضلل مهفلا زìBعتو
 ماسقنالا و ة;قرعلا ەوجفلا
DIF rIيدلا

F ارعلا عمتجملاrE
F 

 تانا;ب ةدعاق ءاشhإ 
 ة;صخشلا تامولعملل
 نم I@©فتخملا |ع ةرفوتملا
 عيمجو تا;تفلاو ءاسÄلا
 ة;صخشلا تامولعملا
 نم  تانيعو ،ةBروI[لا

 ءاÐ¿قأ برقأ  نم اaالخ
 DEح I@©فتخملا صاخشألا
 دaدحت نم ةلودلا نكمتت
 I@©فتخملا صاخشألا عقوم

 _________ !دaدحتلا ءاجرلا ؟ىرخألا 
_ 

 
 
 
 

 
 

   
 

 حيضوتلا
 
 ةركف  اضرلا لقني ،ة;حضلا ةجلاعمل ةل;سوك اضرلا
 دح òقأ �إ ،ةد;ج ةلماعملا ءوس  جئاتن لعج نأ
 تاضABعت حنم درجم نم ²?±أ بلطتي ، نكمم
 .ة;لام

  



 
 
  
 

 

 

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا   راركتلا مدعf تانامض  .5.8 

 )ددعتم راCتخإ(

 تاراCخلا نم راCتخا ءاجرلا 
 مق مث  _��مCلا نم اهيلإ راشملا
 كWأر قباطW  يذلا درلا دWدحتب
_̂
` aمسقلا اذ : 

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 نم ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 @?غ رمأ )مسقلا اذه
 ضE?عا انأو .لوبقم

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F ة`اجالل. 
 

 �إ ةفداهلا @?بادتلا نم ةعومجم ذاختإ
 لامعألا نأ نم د±أتلا
 رركتت نل ةلثامم مئارجâتاdاهتنالاâة;شحولا
 :لثم
 
  تانامض نم يأ ،ة78لوألا بسح ،جاردأ TUري

_¥¤£ي راركتلا مدع
  .اهتا78لوأ دWدحت `

امقر عض
�

 fمهتا78لوأ ددحت نيذلا كئلوأ راوج. 
�©ألا  ¨إ '1' مقرلا ��ش¦ª أaمCب ،ةD7' مقرلا  امن' 
  .ةCمaأ لقألا »ع ةلالد
 نومهم مهضعf وأ عيمجلا نأ دقتعت تنك اذإ
�ف ، ردقلا سفنب�TU مقرلا سفن مهحنم. 
 

 ة78لوألا
�©أ وأ 1-7(ª( 

 راركتلا مدعf تانامض

 DGFكترم عيمج ةاضاقم نامض 
 قوقحل ةم;سجلا تاdاهتنالا
 ماzحأ رادصاو  ناسhإلا
  . مهقح` هLسانم
 

 قاطن جراخ ةAÐقعلا فقو 
 دارفألا دض I@?يمتلاو ءاضقلا

 تالص  مهطÐ¿ت نيذلا §ألاو
 .شعاد  م;طن½ب

 
 امور ماظن �إ مامضنالا 

 ة;ئانجلا ةمzحملل ÃFاسألا
 )ICC( ة;لودلا

 
 DEFلا تا;لآلاâتانامض لاخدإ 

 ةمالسلا I@©سحت اهنأش نم
 صصحلا( تا;لقألل ة;ندLلا
rI ة;مازلإلا

F خلإ نمألا تاوق.( 
 

 نامض  ة;لآ I@©سحتâ لاخدإ 
 تا;لقألل ة;سا;سلا ةكراشملا

 يدلLلا ىوتسملا |ع
 .يداحتالاو F°;لقإلاو
 

 ةمB¿ج فB¿عت ةداعإ 
 تاLلطتم كلذكو ،باصتغالا

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ 
 انل لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ .اذامل
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب  مقو
  نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم كلذ

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 



 
 
  
 

 

 
 
 

 ةاضاقمل ة;ئانجلا تاءارجإلا
 اقفو I@©موعزملا I@©بصتغملا
 ة;لودلا @?ياعملل

 
rI باصتغالا مB¿جت 

F راطإ 
 جاوزلا

 
rI ةمaدقلا ماzحألا ةلازإ 

F 
rEارعلا تاAÐقعلا نوناق"

F" لاDEF 
 نيذلا صاخشألل حمس�
 ÄÉFجلا ءادتعالا نوبكتري
 اوجوزت اذإ  ةAÐقعلا بنجتب
 جوزلا قح نمو  مهاaاحض نم
 .هتجوز )هLقاعم(بaدأت

 
 |ع لخدأ يذلا ظفحتلا ةلازإ 

  نم 16 و )ز ،و( I 2@©تداملا 
 عيمج |ع ءاضقلا" ة;قافتأ
  دض "I@?يمتلا لاzشأ 
  ف;لzت ، )CEDAW( ةأرملا
  ءاغلإ |ع لودلا
 تاسرامملاو I@©ناوقلا
  ةاواسملا نامضو ،ةIB@?يمتلا 

rI
F لئاسملا عيمج 
  ة§ألا` ةلصلا تاذ 
 ة;جوزلا تاقالعلاو

  مaدقت تاءارجإ لوبق 
  بجوم` ةaدرفلا تاLلطلا
 صاخلا �Fودلا دهعلا"
 ة;سا;سلاو ة;ندملا قوقحلا`
)ICCPR(، ةضهانم ة;قافتاو 
 ة;قافتاو )CAT( بaذعتلا
 لاzشأ عيمج |ع ءاضقلا
  (CEDAW)  ةأرملا دض I@?يمتلا

 
 __________ !دیدحتلا ءاجرلا ؟ىرخألا 

 
 

 



 
 
  
 

 

 
 

   
 حيضوتلا

 عنم |ع زكرت DEFلاو ،راركتلا مدع تانامض
rI تاdاهتنالا

F قتسملاLة;مهأ تاذ ،ل 
 دق نيذلا اaاحضلل تانامضلا @?فوتل ةمساح
aلا وأ ماقتنالا نم نوشخ]Iقتسم رLال. 
ارظن

¡
 اaاحض` تقحل DEFلا راHIألا ةروطخل 

 نأف ،عا[لا` ةطLترملا ÄÉFجلا فنعلا
  تاضABعتلا نم ةفلتخم لاzشأ I@©ب عمجلا

اBروHI ودLي اهنwب لعافتلاو
¡.  

 DEFلا @?بادتلا îF ة;لABحتلا تاضABعتلا
 مaدقتل طقف  س¯ل ة;ناzمإ  |ع يوطنت
rI دعاس� اضaأ نÌلو اaاحضلل دئاوف

F بلغتلا 
 |عو  ةاواسماللا لdا;ه |ع
 قلعتي ام;ف  AB|Fحت  جهن عاLتا .I@?يمتلا
 ÄÉFجلا فنعلا` ةقلعتملا تاضABعتلا`
 ب;لاسأ ل;ضفت مزلتسØ،  عاII?لا` طLترملا
 لالتخا @?يغت |ع ةرداقلا  تاضABعتلا
rI  نزاوتلا

F لا` ةراضلا ةوقلاÄءاس rI
F انموي 

 .قارعلا` اذه

  

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا  تاض78عتلا ل78مت .9   

 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
 :مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 نم ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 @?غ رمأ )مسقلا اذه
 ضE?عا انأو .لوبقم

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F ة`اجالل. 
 

aارلا ةلودلا نوكت نأ بجªF ئرلا¯ÉF 
 ،كلذ عمو .DIFطولا ضABعتلا  جمانG?ل
ÄLÅIي

F ةلعافلا ة;لودلا تاهجلا  عيجش� 
rI ةمهاسملل

F عت دوهجABامإ ، قارعلا ض 
 ،ة;Äيعلا وأ ةaدقنلا تاعG?تلا قB¿ط نع
 وأ ة;جراخلا قارعلا نويد ب¯ترت ةداع®و
 .ىرخأ لئاسو لالخ نم
 حيضوتلا
 
 نا وه هسفن ح¿طa يذلا لاؤسلا نوكa دق

GOI)ةلوؤسم تس¯ل  )ة;قارعلا ةموكحلا 
 �FاتلاÐو ، شعاد اهبكتري DEFلا مئارجلا نع
 كلذ عمو .اaاحضلل تاضABعت مدقت نل



 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 @?غ مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ
 .اذامل انل لق كلضف نم ،لوبقم
  مقو كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ
 ªFرفلا مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب
 كلذ نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا
انكمم

¡
 ةغ;ص مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد`
 

aلالا ةراثإ نكم?EIامحلا` ماaةجحك ة 
 .ةداضم
rI لشف قارعلا

F امحaصاخشألا ة 
 DEFلا عئاظفلا نم هترط;سل I@©عضاخلا
  �FاتلاÐو ة;مالسألا ةلودلا م;ظنت اهبكترا
ا;نوناق مزلم وهف

¡
  .تاضABعتلا مaدقتب 

  ، ة;قارعلا ةموكحلا |ع نا�،كلذ نم الد`
 دض ة;عامجلا ةدا`إلا عنم` ماEI?لالا
 تاعامجلا لوقلا نكمBو ،I@©يدIB@?لا
  ةمزلم ýFف �FاتلاÐو  ،ىرخألا ةفدهتسملا
ا;نوناق

¡
  .تاضABعتلا مaدقتب 

 ةدحتملا ممألا" ءىداLم نم 16 ةداملا
rI قحلا نأش¥ "ة;ساسألا

F فاصتنالا 
ÄLÅIي" :ةمزلم  نكت مل نأو ، تاضABعتلاو

F 
 ة;نطو جمارب ءاشhإ �إ لودلا Åس� نأ
 لاzشأ نم اه@?غو رI[لا ضABعتل
rI اaاحضلا �إ ةدعاسملا

F نأ ةلاح 
 ةرداق @?غ راHIألا نع ةلوؤسملا فارطألا
 " .اهتاماEI?لا` ءافولل ةدعتسم @?غ وأ



 
 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا  تا¤ثإلا ءبع .10   

  
 يذلا درلا دWدحت TUري
Wأر قباطWك _̂` aمسقلا اذ: 

 |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا اذه

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ رمأ
 ضE?عا

 اذه فرعأ ال )4(
 ام` ¡اد;ج لاجملا
aك¢I

F ة`اجالل. 
 

 
ÄLÅIي ال

F نأ aمدختسملا ةلدألا را;عم عض 
 ائبع ضABعتلا جمانG?ل اaاحضلا ة;لهأ دaدحتل

 ،أدLملا ث;ح نم .اaاحضلا |ع لوقعم @?غ
ÄLÅIي

F تعأLم;لا نا;ب را©@I ي يذلاþLةحص  ت 
ا;فا� ةفوصوملا  ثادحألا

 ةLسÄلا` .¡
ÄLÅIي ، ناسhإلا قوقحل ةم;سجلا تاdاهتنالل

F 
 . F|قعلا رI[لا ضاE?فأ
 
 حيضوتلا
 
 دaدحتل مدختسملا تاLثإلا را;عم نوكa دق
 نم نيد;فتسم نوG?تعa نيذلا اaاحضلا ة;لهأ
اعفترم ة;ضABعتلا @?بادتلا

¡
اضفخنم وأ 

¡. 
L¢Eن نأ بجa ة;حان نم 

F نيذلا كئلوأ 
aاجراخ ه`ذا� تاءاعدإ نوعد

¡
 نوكa نأو 

I¢كa ام` ألماش تاLثألا را;عم
F  باع;½سأل 

 جمارب ،ةماع ةفصÐو .I@©يق;قحلا اaاحضلا
 را;عم بلطتي ام ةداع يرادإلا ضABعتلا
rI ةقLطملا كلت نم لقأ تاLثإ

F ةلادعلا راطإ 
 .ة;ئانجلا

 اذه نأ دقتعت تنك اذإ
 نم ،لوبقم @?غ مسقلا
 ح̈§أ .اذامل انل لق كلضف
  مقو كضاE?عا راصتخأ`
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب
 اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم كلذ نا�

¡
 اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص مaدقت
 



 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 تاfاجإلا لخدأ
انa كf ةصاخلا ةلئسألا  قيثوتلا .11   

 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
 :مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 

 نم عAن يأ نم قئاثولا نم دìBملا ءارجإ لLق
ÄLÅIي ،اaاحضلل ناسhإلا قوقحل تاdاهتنالا

F 
 تاهجلا اهب موقت DEFلا قئاثولا �إ ءوجللا
rI ة;موكحلا @?غو ة;موكحلا ةلعافلا

F اذه 
 .لاجملا
 
 حيضوتلا

 تاdاهتنالا اaاحض قيثوت  لعفلا` مت دقو
 نوناقلا تاdاهتناو ناسhإلا قوقحل ةم;سجلا
PIاسhإلا

F و ، @?بك دح �إrI
F `مت تالاحلا ضع 

 .ه;ف غلاLم لzش¥ مهق;ثوت
الد`

ً
 مهراLجإل طغضلا تحت اaاحضلا عضو نم 

ÄLÅIي ،مهتنحم راركت |ع
F جرلاAتانا;ب �إ ع 

 نم اهظفحو اهل;جس� مت لعفلا` ىرخأ ةلدأو
   ،CIGE لثم ةفلتخم  ةلعاف تاهج  لLق

UNITAD,Yazda,CIJA ي .خلإÄLÅI
F نأ aُبلط 

rI ةكراشملل اaاحضلا نم
F راجت قيثوتÐطقف مهــ 

 .ة@?خأ ةل;سوك

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ 
 انل لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ .اذامل
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب  مقو
  نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم كلذ

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 



 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاfاجإلا لخدأ
انa كf ةصاخلا ةلئسألا  فلاحتلا مسا .12   

  
 يذلا درلا دWدحت TUري
Wأر قباطWك _̂` aمسقلا اذ: 

 |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا اذه

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 اذه فرعأ ال )4(
 ام` ¡اد;ج لاجملا
aك¢I

F ة`اجالل. 
 

 

• aفلاحتلا مسا نوك  
 )ةلداعلا تاضABعتلا لجأ نم فلاحتلا(

 
 لجأ نم فلاحتلا( [تخملا مسالا وه •

 C4JR  )ةلداعلا تاضABعتلا

 
 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ

 لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 راصتخأ` ح̈§أ .اذامل انل
 I@©مضتب  مقو كضاE?عا
 يذلا ªFرفلا مسقلا وأ مسقلا
 كلذ  نا� اذإ .ه` ثE?كت
انكمم

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 



 
 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا  ةمهملا .13   

 كWأر قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
_̂
` aمسقلا اذ: 

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 نم ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 @?غ رمأ )مسقلا اذه
 ضE?عا انأو .لوبقم

 ¡اد;ج لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام`

F ة`اجالل. 
 

C4JR )عتلا لجا نم فلاحتلاABتاض 
 تامظنم نم ةكLش îF   ،  )ةلداعلا
PIدملا عمتجملا

F )CSOs( rI
F قارعلا، 

 نع عافدلا` ةمEI?لم
rI ة;حالصألا ةلادعلا ة;ضق

F قارعلا. 
 حنمل ةوعدلاو جــــBوE?لل îF انتمهم
 تاdاهتنالا اaاحضل لداع ضABعت
 ءانثأ ةLكترملا ناسhإلا قوقحل ةم;سجلا
rI شعاد  عازن

F قارعلا. 
 @?غ مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ 

 .اذامل انل لق كلضف نم ،لوبقم
  مقو كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ
 ªFرفلا مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب
انكمم كلذ  نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا

¡
، 

 ةلaد` ةغ;ص مaدقت اضaأ G¬ري
 ...مسقلل

 



 
 
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aةلئسألا ان  ةطش²ألا .14 

 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
 :مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 

 

 لجأ نم فلاحتلا (C4JR معدتسو
 :لالخ نم اهتمهم )ةلداعلا تاضABعتلا
 

 ثوحLلا hÒ̈و ءارجإ •
 

 ةلعافلا تاهجلا Dلإ ةوعدلا •
 ة;لودلاو ة;نطولا

 
rI اaاحضلا قح زìBعت •

F عتلاABض 
 مالعإلا طئاسو تالمح قB¿ط نع
 ة;مقرلاو ةaد;لقتلا

 
 ÃFا;سلاو ماعلا معدلا I@©مأت •

 تاضABعتلل
 

 لداLتل تاaدتنملا فلتخم @?فوت •
 راzفألا

 
 ةمئاقلا I@©ناوقلا ذ;فنت ةLقارم •

 
 تاذ ىرخألا ةطشhألا` ما;قلا •

 ةلصلا

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ 
 انل لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ .اذامل
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب  مقو
  نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم كلذ

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 



 
 
  
 

 

 

 
  

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا  ة78ضعلا .15   

 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
 :مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 

 

C4JR)عتلا لجأ نم فلاحتلاABتاض( îF 
 لوصولا نكمa ةحوتفم ةصنم نع ةراLع
 عمتجملا تامظنم عيمج لLق نم  اهيلإ
PIدملا

F (CSOs) ةلجسملا rI
F قارعلا. 

 عيمج  مضنت دق C4JR  س¯سأت متي امدنع
PIدملا عمتجملا تامظنم

F CSOs ة;لحملا 
 |ع  ضABعتلا فادهأ لLقت DEFلا ةمتهملا
rI  ه;لع صوصنملا وحنلا

F فقوملا ةقرو 
 لالخ نم  C4JR لل ÃFاسألا ماظنلاو
 .مامضنالا قئاثو مaدقت
 اذإ C4JR نم فلاحتلا ءاضعأ درط متي دق
اخراص الهاجت اورهظأ

¡
 ةكE?شملا فقاوملل 

rI ةعوضوملا
F  دعاوقلا وأ ،فقوملا ةقرو 

rI ددحملا وحنلا |ع ة;لخادلا
F ماظنلا 

 ةLسانملا @?غ لاومألا وأ ÃFاسألا
  C4JR  ةطشhا ذ;فنتل ةصصخملا
  

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ
 انل لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ .اذامل
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب  مقو
  نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم كلذ

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 

 



 
 
  
 

 

 
  

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا  قيس£تلا ةنجل  .16   

 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
 :مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 

 
 |ع ا;لعلا ةطلسلا` عتمتي ماعلا عامتجالا

 لجأ نم فلاحتلا(C4JR نوؤشلا عيمج
  .)ةلداعلا تاضABعتلا
rI طقف

F ماعلا عامتجألا aتارارق ذاختا نكم 
 ،ÃFاسألا ماظنلل @?يغت يأ` قلعتي ام;ف
 ةطشhألاو عــــBراشملاو فقوملا ةقروو

C4JR. 
اعامتجاC4JR   دقعت

¡
اماع 

¡
اABنس 

¡
 دقو ،

 ررقت .ة;ئانث½سأ ةماع تاعامتجأ دقعت
 عامتجالا دقع ناzم "قيسÄتلا ةنجل"
 .ماعلا

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ
 انل لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ .اذامل
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب  مقو
  نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم كلذ

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 

 



 
 
  
 

 

 
  

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا  قيس£تلا ةنجل .17   

 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
 :مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 

 اهيلإ صلخ DEFلا تاجاتن½سالا ذ;فنت
 لجأ نم فلاحتلا( C4JR ماعلا عامتجالا
  .)ةلداعلا تاضABعتلا

  C4JR لا ةطشhأل F'ويلا ل;غش½لاو
 قيسÄتلا ةنجل لLق نم ةطشhألا  ەذه ذفنت
 مهبختÄي ءاضعأ ةسمخ نم ةفلؤملا
 I@©تÄس ةE?فل ماعلا  عامتجألا

 

 اذه نأ دقتعت تنك اذإ
 نم ،لوبقم @?غ مسقلا
 ح̈§أ .اذامل انل لق كلضف
  مقو كضاE?عا راصتخأ`
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب
 اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم كلذ نا�

¡
 G¬ري ،

 ةلaد` ةغ;ص مaدقت اضaأ
 ...مسقلل
 

 



 
 
  
 

 

 
  

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا   

 
ةfاقرلا سلجم .18  

 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
 :مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 

 صاخشأ ةسمخ نم ة`اقرلا سلجم نوكتي
 ة;نهملاو ة;قالخألا ةناzملا يوذ نم
rI ة;ìÐحلا ةسا;سلا` اهل ةقالع الو ةع;فرلا

F 
rI ءاضعألا تامظنملا و قارعلا

F C4JR 
  .)ةلداعلا تاضABعتلا لجأ نم فلاحتلا(
 
 لقألا |ع ةدحاو ةرم دقعa فوس هنأ

اABنس
¡

rI ام` C4JR ةطشhأ ةعجارمل 
F كلذ 

 I@©ع�F. aاملا اهبناج نم دحa ال نÌلو
 عامتجالا لLق نم ة`اقرلا سلجم ءاضعأ
 .تاونس ةسمخ ةE?فل ماعلا

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ
 انل لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ .اذامل
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب  مقو
  نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم كلذ

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 

 



 
 
  
 

 

 
  

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا   يرادإلا معدلا .19 

 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
 :مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 

 ةنجل  اهنيعت DEFلاةماعلا ةنامألا �وت½س
 ءاG?خلاو يرادألاو DIFقتلا معدلا ،قيسÄتلا
 لجأ نم فلاحتلا( C4JR ةنجلل
  .)ةلداعلا تاضABعتلا
 
 لثمتو ةلقتسم نوكت نأ بجa ةنامألا 
 .طقف فلاحتلا

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ
 انل لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ .اذامل
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب  مقو
 نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم كلذ

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 

 



 
 
  
 

 

 
  

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا   ت78صتلا تاءارجإ .20 

 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
 :مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 

rI روضحلا مهل قحC4JR a ءاضعأ عيمج
F 

 .دحاو توص مهل و ، ماعلا عامتجألا
 

 ÃFاسألا ماظنلا لaدعت  نأش¥ رارق ذاختأل
 بلطتي ،C4JR لحو فقوملا ةقروو
2â3  دملا تاوصألا نم�F اهب rI

F "عامتجالا 
 ."ماعلا
PIوناقلا باصنلا لامت±ا 

F 2 وهâ3 ءاضعألا 
  .ةلا�ولا` I@©لثمملا وأ نHIBاحلا
rI تLلا متي

F  قأ يأ?Eرخأ حا rI
F ةنجل نم ل� 

 ة;بلغألا` ماعلا عامتجالاو قيسÄتلا
PIوناقلا باصنلا  نوكa نأ بجa .ةط;سèلا

F 
1â2 احلا ءاضعألاHIBلثمملا وأ ن©@I 
 .ةلا�ولا`

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ
 انل لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ .اذامل
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب  مقو
 نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم كلذ

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 

 



 
 
  
 

 

 
  

 ةصاخلا تاfاجإلا لخدأ
fك aان ةلئسألا   C4JR 21. ةطش²أ ل78مت  

 قباطW يذلا درلا دWدحت TUري 
 :مسقلا اذa `̂_ كWأر

 اذه |ع ةدش¥ قفاوأ )1(
 .مسقلا

  لوبقم مسقلا اذه )2(
 ءزج وأ( مسقلا اذه )3(

 رمأ )مسقلا اذه نم
 انأو .لوبقم @?غ
 ضE?عا

 لاجملا اذه فرعأ ال )4(
I¢كa ام` ¡اد;ج

F 
 .ة`اجالل

 

 لجأ نم فلاحتلا(C4JR ةطشhأ لومت
 :)ةلداعلا تاضABعتلا

 اقفو لمعت DEFلا لاومألا نم •
 نوناقلل
 I@©يع;بطلا صاخشألا نم تاعG?تلا •

 B©@IراLتعالاو
 تاعG?تلاو ةaاعرلا •
 .نوناقلل اقفو ىرخأ رداصم نم •

aءاضعأل ة;لاملا تانا;بلا حاتت نأ بج 
C4JR سانلا ةماعو 

aءاضعألا تامظنملل زوج rI
F C4JR 

 نB¿خآلا ءاضعألا عم كاE?شالا` وأ ،اهدرفم`
rI
F C4JR، ذ;فنتو لاومألا |ع لوصحلا 
 ضABفت قاطن نمض عقت DEFلا عــــBراشملا

C4JR، §̈Bع لوصحلا متي نأ ةط| 
 ."قيسÄتلا ةنجل" نم ةقفاوملا

 مسقلا اذه نأ دقتعت تنك اذإ
 انل لق كلضف نم ،لوبقم @?غ
 كضاE?عا راصتخأ` ح̈§أ .اذامل
 مسقلا وأ مسقلا I@©مضتب  مقو
 نا� اذإ .ه` ثE?كت يذلا ªFرفلا
انكمم كلذ

¡
 مaدقت اضaأ G¬ري ،

 ...مسقلل ةلaد` ةغ;ص
 

 



 
 
  
 

 

 ةطش²ألا نم C4JR ةطخ »ع تالخدم

 C4JR   ــل ةCل¤قتسملا ةطش²ألا. 22
_¥¤£ي C4JR ــــــل ةCل¤قتسملا ةطش²ألا نم يأ ،ة78لوألا بسح ،جاردأ TUري

  .اهتا78لوأ دWدحت `
امقر عض

�
 fمهتا78لوأ ددحت نيذلا كئلوأ راوج. 

�©ألا  ¨إ '1' مقرلا ��ش¦ª أaمCب ،ةDأ لقألا »ع ةلالد '6' مقرلا  امنaمCة.  
�ف ، ردقلا سفنب نومهم مهضعf وأ عيمجلا نأ دقتعت تنك اذإ�TU مقرلا سفن مهحنم. 

 
ةABلوألا  

)1-6(  
طاش£لا  

 اaاحضلا عيمجل ةلماش تاضABعتل  جــــBوE?لا ب;لاسأ نم اه@?غ و د;يأتلا بسكو ، ةوعدلا 
rI قحلا مzحت DEFلا  ناسhإلا قوقحل �Fودلا نوناقلا @?ياعمل اقفو I@©يندملا

F عتلاABض، 
 .تاضABعت مaدقتب لودلا ماEI?لا ددحتو
 

 اهتبطاخمو  ،ةفلتخم ة;لود تامظنم عم لصاوتلا لالخ نم  �Fودلا د;عصلا |ع ةوعدلا 
 ة;لودلا ة;موكحلا تامظنملاو ،PGFوروألا داحتالا تائيهو ،ةدحتملا ممألا تائيه لثم
 .خلإ .ة;موكحلا @?غ تامظنملاو

 
 تاضABعتلا` قلعتي ام;ف مهتاعقوتو اaاحضلا  ةجاح فاشكتسا 

 
 تاردقلا ءانب 

 
 .ضABعتلا` ةقلعتملا ةلمتحملا وأ ة;لاحلا تاعÒ̈B½لا ذ;فنت دصر 

 

 ___ .دaدحتلا ءاجرلا ؟نB¿خآلا 
 

 


