
صاخشألاب راجتإلا ةحفاكم نوناق

 صاخشألاب راجتالا ةحفاكم نأشب 2008 ةنسل (1) مقر نوناق

 .نيرحبلا ةكلمم كلم ةفيلخ لآ ىسيع نب دمح نحن

 ،روتسدلا ىلع عالطالا دعب
 ،هتاليدعتو 1976 ةنسل (15) مقر نوناقب موسرملاب رداصلا تابوقعلا نوناق ىلعو
 ،1989 ماع ربمفون يف ةماعلا ةيعمجلا اهتدمتعا يتلا لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىلإ نيرحبلا ةلود مامضنا نأشب 1991 ةنسل (16) مقر نوناقب موسرملا ىلعو
 ،ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا ىلإ مامضنالا ىلع ةقفاوملاب 2002 ةنسل (5) مقر نوناقب موسرملا ىلعو
،2005 ةنسل (41) مقر نوناقلاب لدعملا 2002 ةنسل (46) مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق ىلعو
 ،اهل نيلمكملا نيلوكوتوربلاو ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىلإ نيرحبلا ةكلمم مامضنا ىلع ةقفاوملاب 2004 ةنسل (4) مقر نوناقلا ىلعو
 ءاغبو لافطألا عيبو ةحلسملا تاعارصلا يف لافطألا كارتشا نأشب نييرايتخالا نيلوكوتوربلا ىلإ نيرحبلا ةكلمم مامضنا ىلع ةقفاوملاب 2004 ةنسل (19) مقر نوناقلا ىلعو
 ،لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتاب نيقحلملا لافطألا نع ةيحابإلا داوملاو لافطألا
،لمعلا قوس ميظنت نأشب 2006 ةنسل (19) مقر نوناقلا ىلعو
 ةيقافتالا ىلإو ،1953 ماع يف ررحملا لوكوتوربلاب ةلدعملاو 1926 ربمتبس يف ةمربملا قرلاب ةصاخلا ةيقافتالا ىلإ مامضنالا نأشب 1990 ةنسل (7) مقر موسرملا ىلعو
،1956 ماعل قرلاب ةهيبشلا تاسرامملاو فارعألاو قيقرلا ةراجتو قرلا لاطبإل ةيليمكتلا

:هانردصأو هيلع انقدص دقو ،هصن يتآلا نوناقلا باونلا سلجمو ىروشلا سلجم رقأ

ىلوألا ةداملا

 وأ ديدهتلا وأ هاركإلا قيرط نع كلذو ،لالغتسالا ةءاسإ ضرغب هلابقتسا وأ هئاويإ وأ هليقنت وأ هلقن وأ صخش دينجت ،صاخشألاب راجتالاب دصقي نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت يف -أ 
.ةرشابم ريغ وأ ةرشابم تناك ءاوس ةعورشم ريغ ىرخأ ةليسو ةيأب وأ صخشلا كلذ ىلع ام ةطلس لامعتسا ةءاسإب وأ ذوفنلا وأ ةفيظولا لالغتساب وأ ةليحلا
 وأ قاقرتسالا وأ �ارسق ةمدخلا وأ لمعلا وأ ،يسنجلا ءادتعالا وأ لالغتسالا لاكشأ نم لكش يأ يف وأ ةراعدلا يف صخشلا كلذ لالغتسا ،لالغتسالا ةءاسإ لمشتو
.ءاضعألا عزن وأ دابعتسالا وأ ،قرلاب ةهيبشلا تاسرامملا

 ةيرح وأ مهئاضرب دادتعالا اهعم نكمي ال ةيصخش وأ ةيفرظ ةلاح يف مه نم وأ ةرشع ةنماثلا نود مه نم لابقتسا وأ ءاويإ وأ ليقنت وأ لقن وأ دينجت صاخشألاب �اراجتا ربتعي -ب 
.ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا لئاسولا نم يأب لعفلا نرتقي مل ولو مهلالغتسا ةءاسإ ضرغب كلذ ناك ىتم ،مهرايتخا

.ةنس ةرشع ينامث رمعلا نم غلبي مل يذلا هيلع ينجملل ةيقيقحلا نسلاب يناجلا ملع ضرتفي -ج 

ةيناثلا ةداملا

 بكترا نم لك رانيد فالآ ةرشع زواجت الو رانيد يفلأ نع لقت ال يتلا ةمارغلابو نجسلاب بقاعي ،رخآ نوناق يأ وأ تابوقعلا نوناق اهيلع صني دشأ ةبوقع ةيأب لالخإلا مدع عم
.صاخشألاب راجتالا ةميرج

.�ايبنجأ ناك اذإ هتلود ىلإ هيلع ينجملا ةداعإ فيراصم اهيف امب ،فيراصملا عفدب يناجلا مزلي ةنادإلاب مكحلا ةلاح يفو

.اهنم لصحت وأ ةميرجلا باكترا يف لامعتسالل دعأ وأ لمعتسا دق نوكي امم اهريغو تاودألاو ةعتمألاو لاومألا ةرداصمب لاوحألا عيمج يف ةمكحملا رمأتو

ةثلاثلا ةداملا

 وضع وأ سيئر يأ نم هتعفنمل وأ هباسحل وأ همساب صاخشألاب راجتالا ةميرج تبكترا يرابتعا صخش لك رانيد فلأ ةئام زواجت الو فالآ ةرشع نع لقت ال يتلا ةمارغلاب بقاعي
.ةفصلا هذهب فرصتي نمم وأ هل عبات وأ يرابتعالا صخشلا كلذ يف رخآ لوئسم وأ ةرادإ سلجم

.نوناقلا اذه ماكحأل �اقبط هباسحل وأ يرابتعالا صخشلا ىدل نولمعي نيذلا نييعيبطلا صاخشألل ةيئانجلا ةيلوئسملاب كلذ لخي الو

 .هعورف ىلع مكحلا اذه يرسيو ،�اتقؤم وأ �ايلك هقلغب وأ يرابتعالا صخشلا لحب رمأت نأ ةمكحملل زوجيو

.اهنم لصحت وأ ةميرجلا باكترا يف لامعتسالل دعأ وأ لمعتسا دق نوكي امم اهريغو تاودألاو ةعتمألاو لاومألا ةرداصمب لاوحألا عيمج يف ةمكحملا رمأتو

.�ايبنجأ ناك اذإ هتلود ىلإ هيلع ينجملا ةداعإ فيراصم اهيف امب ،فيراصملا نع يعيبطلا صخشلا عم �الوئسم يرابتعالا صخشلا نوكيو

ةعبارلا ةداملا

:يلي ام صاخشألاب راجتالا ةميرج يف ةبوقعلل �اددشم �افرظ دعي ،تابوقعلا نوناق نم ثلاثلا بابلا نم سماخلا لصفلا ماكحأ ةاعارم عم

.ةيمارجإ ةعامج ةطساوب ةميرجلا باكترا -1

.ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم وأ ىثنأ وأ ةرشع ةسماخلا نود هيلع ينجملا ناك اذإ -2

.ينطو ريغ عباط تاذ ةميرجلا تناك اذإ -3

.هدنع �امداخ هيلع ينجملا ناك وأ هيلع ةطلس مهل نمم وأ هتظحالم وأ هتيبرت نيلوتملا وأ هيلع ينجملا لوصأ نم يناجلا ناك اذإ -4

.ةميرجلا باكترا ةجيتن هنم ءافشلا ىجري ال ضرمب هيلع ينجملا بيصأ اذإ -5

ةسماخلا ةداملا

:صاخشألاب راجتالا ةميرج نأشب ةمكاحملا وأ قيقحتلا ةلحرم يف ةيتآلا تاءارجإلا ذختت

.اهمهفي ةغلب ةينوناقلا هقوقحب هيلع ينجملا ماهفإ -1

.يعامتجالاو يسفنلاو يدسجلاو ينوناقلا هعضو كلذكو صاخشألاب راجتا ةميرجل ةيحض هرابتعاب هعضو نايب نم هيلع ينجملا نيكمت -2

.ةيسفن وأ ةيبط ةياعر ىلإ ةجاحب هنأ نيبت اذإ وأ ،كلذ وه بلط اذإ صتخم بيبط ىلع هيلع ينجملا ضرع -3

.كلذ يعدتست ةيرمعلا وأ ةيسفنلا وأ ةيبطلا هتلاح نأ نيبت اذإ ةياعرلا رود وأ ةيسفنلا وأ ةيبطلا ليهأتلا زكارم دحأ هيلع ينجملا عاديإ -4

.كلذ ىلإ ةجاحب هنأ نيبت اذإ هل نكس ريفوتب دهعتت ةدمتعم ةهج ىدل وأ ليهأتلا وأ ءاويإلل ةصتخملا زكارملا دحأ هيلع ينجملا عاديإ -5

.كلذ رمألا ىضتقا ىتم هيلع ينجملل ةينمألا ةيامحلا بيترت -6

 تاقوعم نم هضرتعي دق ام ةلازإل كلذو ،لمعلا ىلإ ةجاحب هنأ نيبتو �ايبنجأ هيلع ينجملا ناك اذإ نوناقلا اذه نم ةعباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجللا سيئر ةبطاخم -7
 .نأشلا اذه يف



ةسداسلا ةداملا

 ةمكحملا وأ ةماعلا ةباينلا صتخت ،ةكلمملاب هيلع ينجملا ءاقبإب ةيصوتلا نأشب نوناقلا اذه نم ةعباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجلل دوقعملا صاصتخالاب لالخإلا مدع عم
 ،ةمكاحملا وأ قيقحتلا تاءارجإ يف ريسلا ءانثأ ةكلمملا يف هيلع ينجملا ءاقبل ةرورض ةمث تناك اذإ ام ريدقتب ةيئانجلا ىوعدلا اهمامأ روظنملا

 ريراقتلا ةفاك اهب قفرت نأ ىلع ،لاوحألا بسح،تاسلجلا رضاحم وأ قيقحتلا رضاحم يف كلذ تابثإو ةقباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا ذاختاب كلذك صتختو
.ةنجللا كلت ىلإ اهيف لصفلا بقع ةيئانجلا ىوعدلا فلم نم ةدمتعم ةروص ةلاحإ ةماعلا ةباينلا ىلوتتو ،هيلع ينجملاب ةقلعتملا

ةعباسلا ةداملا

 ةماعلا ةرادإلاو ةيجراخلا ةرازو نم لك نع نيلثمم نم لكشتو "صاخشألاب راجتالل بناجألا اياحضلا ةيعضو مييقت ةنجل" ىمست ةنجل ةيعامتجالا ةيمنتلا ريزو نم رارقب أشنت
 هراتخي ةنجللا هذهل سيئر نييعت متيو ،اهليثمتل نينثا حيشرتب ةهج لك موقتو ،لمعلا قوس ميظنت ةئيهو ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازوو ةيلخادلا ةرازوب ةماقإلاو تازاوجلاو ةيسنجلل
.سيئرلا هنم يذلا بناجلا حجر�ي تاوصألا يواست ةلاح يفو ةقلطملا ةيبلغألاب اهتايصوتو اهتارارق ةنجللا ردصتو ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ريزو

:يلي امب ةنجللا صتختو .�انوناق هلثمي نم وأ هلاوقأ عامس اهلو هيلع ينجملاب ةقلعتملا ريراقتلا ةفاك ىلع علطت نأ ةنجللو

.نوناقلا اذه نم ةسماخلا ةداملا نم (7) مقر دنبلا ذيفنت -1

.كلذ بلط ىتم ىرخأ ةلود ةيأب هتماقإ لحم ىلإ وأ ،هتيسنجب اهيلإ يمتني يتلا ةلودلاب يلصألا هنطوم ىلإ هيلع ينجملا ةداعإل ةيلخادلا ةرازو عم قيسنتلا -2

 .اهدامتعال ةيلخادلا ريزو ىلإ ةيصوتلا هذه عفرتو ،لمعلا نم هنكمي امب ةينوناقلا هعاضوأ قيفوتو ةكلمملا يف هيلع ينجملا ءاقبل �ىضتقم ةمث دجوي ناك اذإ امب ةيصوتلا -3
.ىصقأ دحك رهشأ ةتس لك تاءارجإلا تاذب ةعجارملل اهدامتعا لاح ةيصوتلا كلت عضختو

ةنماثلا ةداملا

 ،اهعم قيسنتلا دعب رارقلا اهددحي يتلا ةيمسرلا تاهجلا نع نيلثمم نم لكشتو "صاخشألاب راجتالا ةحفاكمل ةينطولا ةنجللا" ىمست ةنجل ةيجراخلا ريزو نم رارقب أشنت
 ةيمنتلا ريزو اهحشري ةيلهأ تايعمج ثالث نع نيلثمم كلذكو ،لمعلا قوس ميظنت ةئيهو مالعإلاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيجراخلاو لدعلاو ةيلخادلا تارازو صاخ هجوبو
.ةيعامتجالا

:يلي امب ةنجللا صتختو

.مهئاذيإ ةدواعم نم صاخشألاب راجتالا اياحض ةيامحو صاخشألاب راجتالا ةحفاكمو عنم نأشب جمارب عضو -1

.صاخشألاب راجتالا ةحفاكمو عنمل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاردابملاو ةيمالعإلا تالمحلاو تامولعملاو ثوحبلا دادعإ معدو عيجشت -2

.صاخشألاب راجتالاب ةقلعتملا تامولعملاب قلعتي اميف ةلودلا ةزهجأ عم قيسنتلا -3

.صاخشألاب راجتالا ةحفاكمل اهذاختا مت يتلا ريبادتلا نأشب ةينعملا ةيلودلا تاهجلا ىلع ضرعت يتلا ريراقتلا دادعإ يف ةصتخملا تاهجلا ةكراشم -4

 ،اهيف �افرط ةكلمملا نوكت يتلاو صاخشألاب راجتالا ةحفاكمب ةقالعلا تاذ تالوكوتوربلاو تايقافتالا يف ةدراولا تاهيجوتلاو تايصوتلل ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا ذيفنت ةعباتم -5
.ةيجراخلا ريزو ىلإ نأشلا اذهب ريرقت عفرو

ةعساتلا ةداملا

 ،مهل نكسلا ريفوتب دهعتت يتلا تاهجلا دامتعا ريياعمو طباوض ديدحتو ،صاخشألاب راجتالا مئارج يف مهيلع ينجملا ءاويإ زكارم ميظنتب �ارارق ةيعامتجالا ةيمنتلا ريزو ردصي
.مئارجلا كلت يف مهيلع ينجملا نكس نكامأو ءاويإ زكارم ىلع شيتفتلا ءارجإ طباوضو

ةرشاعلا ةداملا

.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيراتل يلاتلا مويلا نم هب لمع�يو ،نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنت - هصخي اميف لك – ءارزولا ىلع

نيرحبلا ةكلمم كلم
ةفيلخ لآ ىسيع نب دمح

:عافرلا رصق يف ردص
ـه1428 ةجحلا يذ 30 :خيراتب
م2008 رياني 9 :قفاوملا


