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ماٌرطزماظـؼويفماظعربلم–ممأبقمرعوغيم

حؾؼيمغؼوذقيمبعـقان م
إسودةماإلسؿورميفمدقرؼي
إضوءاتمسؾكماظطرؼؼ
عؼدعيم:م م
مبؿورؼخم 05مآذارم 6106مسؼدتمحؾؼيمغؼوذقيميفمعؼرممجعقيماظعؾقم ماالضؿصودؼيم
بعـقان :م((عؼوربي ماظؿـؿقي ماإلضؾقؿقي مإلسودة ماإلسؿور ميف مدقرؼي ،مذروط موحموورم
اظـفقض)) ،موطون مضد مأُسِدَّ ماٌقضقع موأظؼل معـ مضؾؾ ماظلقد ماظدطؿقر مزؼود مأؼقبم
سربش.م م
وغظرًا مألػؿقي ماٌداخؾي موسالضؿفو مبوظقاضع ماالضؿصودي مواالجؿؿوسل ميف مزؾم
األزعي،مايوضرمواآل صوقماٌؿقضعيمصؼدمررحماظعدؼدمعـماظزعالءمرؤؼؿفؿمٌومؼـؾغلمأنم
ؼؿؿ مدون ماظؿقصؾ مإىل معؼرتحوت محمددة مميؽـ متؼدميفو مإىل ماىفوت ماٌعـقيم
طؿلوػؿي معـ ممجعقي ماظعؾقم ماالضؿصودؼي ميف مجفد مإسودة ماظؾـوء ،مظذا مصؼد ماضرتحم
عؿوبعيمعـوضشيماٌقضقعميفمحؾؼيمغؼوذقيمالحؼيمسؾفمميؽـماظؿقصؾمإىلمعومؼػقدميفم
ػذاماجملول.م م
إن مادؿؿرار ماألزعي موسدم موجقد مآصوق مواضقي معـ ماظـوحقي ماظزعـقي مالغؿفوئفوم
ؼؼؿضل ماتؾوعمعـففقيمضدمتؼقدمبوظـؿقفيمإىلماسؿؿودماظعدؼدمعـمحموورماظؾـوءماغطالضًوم
عـ مجفد مواع موعـظؿ موؼؿصػ مبوالدؿؿرار متؼقده مطؾ معـ مػقؽي ماظؿكطقط مواظؿعوونم
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اظدوظل ،موػقؽي ماظؿكطقط ماإلضؾقؿل ،موتشورك مصقف ممجقع مجفوت ماظدوظي مدقاء معـفوم
اىفوت ماظيت متشرف مسؾك ماظؼطوسوت ماالضؿصودؼي مأو ماًدعقي مأو ماٌؽوغقي ،موؼؼؿضلم
ذظؽ:م م

أوالًم-مدراديموهؾقؾماظقضعماظراػـ:
إنمأيمسؿؾ مختطقطلمػودفمؼؼؿضل ماالغطالق معـمتشكقصمدضقؼ مظؾقضعم
اظراػـميف ممجقع مضطوسوتماظدوظي مدقاءمأطونمذظؽمسؾكماٌلؿقىماٌرطزيمأوم
سؾك ماٌلؿقى ماإلضؾقؿل مأو مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل ،ماسؿؿودًا مسؾك ماٌعطقوتم
اإلحصوئقي ماظدضقؼي ماظيت متعؽس مواضع مطؾ معـ مػذه ماٌلؿقؼوت موعؽقغوتفو موعدىم
علوػؿؿفو ميف ماألداء ماظؽؾل مظإلضؿصود ماظقرين موؼشؿؾ مذظؽ مدرادي ماٌؿغرياتم
االضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي معـ ماغؿوج موغوتٍ موادؿـؿور موسؿوظي موعو مؼؿػرع مسـفو معـم
عمذراتمخمؿؾػيمتعؽسماظعالضيمصقؿومبقـفومتقصالًمإىلمهؾقؾمطؿلمومنقذجمرضؿلم
ؼعطل موصػًومدضقؼوً مهلذهماٌؿغرياتمسؾكمعلؿقىماالضؿصود ماظقرينموسؾك معلؿقىم
طؾمعـماظؼطوسوتماإلغؿوجقيمواًدعقي،مإضوصيمإىلماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواحملؾل،م
حقٌ متؼقد مػذه ماظدرادي مإىل مدرادي موصػقي مظقاضع مطؾ مضطوع ممبو مؼؿـودى مععم
عصودرماإلغؿوجمصقفموؼرتاصؼمذظؽمععمتؼقؼؿمدضقؼ مظؾلقودوتمواإلجراءاتماٌؿؾعيم
وعدى منوسؿفو ميف مععوىي مآثور ماألزعي متقصالً مإىل معؼرتحوت محمددة متؿضؿـم
هدؼدماألوظقؼوتمسؾكماٌلؿقؼوتماظؽؾقيمواظؼطوسقيمواإلضؾقؿقيمواحملؾقي.م م
م
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إنمدراديم موهؾقؾماظقضعماظراػـمؼـؾغلمأنمتؽقنمسؿؾقيمدائؿيموعلؿؿرةم
تلخذ مبعني ماالسؿؾور ماظؿغريات مايوصؾي مغؿقفي مادؿؿرار ماألزعي ماألعر ماظذي مؼؼؿضلم
جفدًا معلؿؿراً معـ ماألجفزة ماظعوعؾي ميف مجمول ماظؿكطقط ميف مخمؿؾػ ماٌلؿقؼوت،م
سؾؿًومبلغينماسؿؼدمأنماظعدؼدمعـمجفوتماظدوظيمتؼقممبـقعمعـمػذاماىفد،ماألعرم
اظذيمؼربزمبشؽؾمأومبكخر،مدقاءمعـممخاللماإلدالءمبؾقوغوتمسـماًلوئرميفمبعضم
ضطوسوت ماظدوظي ،مأو معـ مخالل معو مؼؿؿ مؼؿداوظف معـ مهؾقالت متؿـوول مجوغؾًو معـم
جقاغى ماألداء مخوصي ميف مجمول ماظؿطقرات مايوصؾي ميف ماألدعور مواألجقر مودعرم
اظؼطعمودقودوتماإلدؿريادمواظؿصدؼرموعمذراتماظػؼرموشريػومعـماألعقر.م م
إنمهؾقؾماظقضعماظراػـمؼـؾغلمأنمؼربزمعومؼؾلمسؾكمدؾقؾماٌـول:م م
 -0مواضع ماالضؿصود ماظقرين مسؾك ماٌلؿقى ماظؽؾل مواظؼطوسل مواإلضؾقؿلم
واحملؾلمدقاء معـمحقٌماإلغؿوجموعومؼؿػرعمسـفمعـ معؿغرياتماومعـمحقٌماظؾـكم
وعوميؼفومعـمدعورموخترؼىموطؾػيمذظؽ.م م
 -6مأثر مايصور ماالضؿصودي ماظظومل ماظذي مصرض مسؾك مدقرؼي مسؾك مخمؿؾػم
اظؼطوسوتماالضؿصودؼيمواغعؽودوتفمسؾكمأداءمطؾمعـفوموسؾكمػفرةماألسدادماظؽؾريةم
عـ ماظلؽون ،موخوصي معـفو ماٌمػؾي مواٌدربي مضؿـ مإرور ماظلعل مظػرض ماظضغقطم
سؾكماظدوظيموسؾكماجملؿؿعمظؿؿرؼرماٌكططوتماظيتمؼرشؾقنمبوظقصقلمإظقفو.م م
-3ماظؿدغلماٌلؿؿرميفمعلؿقىمععقشيماٌقارـنيموهقؼؾمأسدادمطؾريةمعـفؿم
إىلمعومدونمعلؿقىمخطماظػؼر.م م
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م -4ماظؼضوء ماٌؿـفٍ مسؾك مجفقد ماظؿـؿقي موآثورػو موسؾك ماٌقارد ماظطؾقعقيم
اٌؿوحي معـ مخالل مادؿـزاصفو مظصوحل ماجملؿقسوت ماٌلؾقي مسرب مدقودي ممل مؼعرفم
اظعومل مهلو معـقؾ محني متُقوصر ماظدوظي موميـع ماظؿصدؼر ماو ماالدؿرياد معـفو موؼلؿحم
ظؾؿفؿقسوت ماٌلؾقي مبوظؿصدؼر مطؿصدر مأدودل معـ معصودر ماظدخؾ ماظذيم
تلؿكدعفميفمتلعنيماظلالحمواظذخوئرمورواتىمعـؿلؾقفو.م م
ه-مصرضمضرورةماإلسؿؿودمسؾكماًورجمظؿلعنيمظؼؿيماظعقشمظؾؿقارـماظلقريم
بعدمأنمطونماإلضؿصودماظلقريمضدموصؾمإىلمعرحؾيماإلسؿؿودمسؾكماظذاتمخوصيم
يفماجملوالتماألدودقيمطوظغذاءمواظدواءموشريػو،موبعدمأنممتمتلدؼدمطؾماظدؼقنم
اظيتمطوغًمعرتتؾيمسؾقفمظصوحلماظدولمأومجفوتماإلضراضماًورجل.م م
طؿو مدقمدي مػذا ماظؿقؾقؾ مإىل مايد معـ ماظؿضورب ميف ماألرضوم ماظـوجؿ مسـم
ضقوم مجفوتمسدؼدةمبنسدادمتؼورؼرمسـمواضعماإلضؿصودماظلقريميفمزؾماألزعيموسـم
اًلوئرماظيتمتؽؾدػومػذاماالضؿصودموعـفومسؾكمدؾقؾماٌـول:ماظؿؼرؼرماظذيمأسدتفم
اإلدؽقا مهً مسـقان م :م((تؽؾػي ماظـزاع ميف مدقرؼي م– ماألثر مسؾك ماالضؿصود ماظؽؾلم
واألػدافماإلمنوئقيمظألظػقي))،محقٌمخؾُصماظؿؼرؼرمإىلمأنمعومحؼؼؿفمدقرؼيمخاللم
سؼقدمعـماظؿـؿقيمأغػؼؿفمخاللمثالثمدـقاتمصؼط.م م
إنمهؾقؾماظقضعماظراػـمطؿومدقربزمواضعماظؿكرؼىمواظرتاجعميفمعمذراتم
األداءمصنغفمؼـؾغلمأنمؼشريمإىلماىقاغىماإلجيوبقيمواظيتمعـفومادؿؿرارماٌمدلوتم
سؾك ماخؿالف معلؿقؼوتفو مبوظعؿؾ ،موؼشؿؾ مذظؽ ماظلؾطوت ماظؿشرؼعقي مواظؿـػقذؼيم
واظؼضوئقي مواحملؾقي ،محقٌ معو متزال ماظدوظي متؼقم ممبفوعفو ماٌكؿؾػي موخوصي ميفم
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اٌدن ماظرئقلي ماظيت مختضع مظلؾطؿفو ماٌؾوذرة مودقربز مادؿؿرار مضطوسوت ماالضؿصودم
اظقرين ماٌكؿؾػي مبوظعؿؾ مبشؽؾ معؿػووت مسؾك ماظرشؿ معـ ماظصعقبوت مصؼطوسوتم
اظصـوسي مواظزراسي مواظؽفربوء مواظؼطوع ماٌوظل مواٌصريف موأجفزة ماإلدارة ماحملؾقيم
واحملوصظوت م معلؿؿرة مبوظعؿؾ ماألعر ماظذي مؼعؽس ماإلرادة مواظؿصؿقؿ ميف مخمؿؾػم
اٌلؿقؼوتمسؾكموووزماألزعيمبوظرشؿمعـماٌعوغوةمواظصعقبوتماظيتمالمغؾوظغمإذامضؾـوم
أغفوموصؾًمظؽؾمبقً.م م
إنممهؾقؾماظقضعماظراػـمدقؿؽـمعـموضعماألدوسمإلسدادمتصقراتمرقؼؾيم
األعد مشوؼؿفو مععوىي ماالخؿالالت مواظؿشقػوت مواالخؿـوضوت ممبو مؼعؽس مخؾؼ مواضعم
ؼؿفووز ماألزعي موآثورػو ،موميؽـ معـ موضع مأػداف موادرتاتقفقوت مرقؼؾي ماألجؾم
وعؿقدطيماٌدىمتؾـكمسؾك مأدودفومخططمإسودةماظؾـوءموهؼقؼمعؿطؾؾوتماظؿـؿقيم
اٌلؿداعيمبكنمواحد.م م
م

ثوغقًو-ماظؿقضرياتموعؿطؾؾوتمإسودةماظؾـوء:م م
دلتـوولميفمعداخؾيتمسددًا معـ ماحملوورمتورطًومظؾزعالءماألسزاءمإشـوءماظؾقٌ معـم
خاللمعداخالتفؿ:م م
 -0خططموبراعٍمإسودةماظؾـوء :مإنماىفدماظقاسلمواهلودفمظعؿؾقيمإسودةماظؾـوءم
ؼؼؿضلموضعمتصقراتمرقؼؾيماألعدمرضؿقيموعودؼيمٌعوىيماالخؿالالت مايوصؾيميفم
االضؿصود ماظلقري مؼـؾـؼ مسـفو مادرتاتقفقي مواضقي ماٌعومل مهدد مشوؼوت موعرتؽزاتم
اظؿطقؼر،موأػدافمسوعيموحمددةمعرتؾطيمبكصوقمزعـقي،موؼـؾـؼمسـمػذهماظؿصقراتم
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خطط مرقؼؾي ماألجؾ متؿضؿـ مبشؽؾ محمدد مورضؿل ماالدرتاتقفقوت مواألػدافم
اٌؼرر مبؾقشفو مسؾك ماٌلؿقى ماظؽؾل مواظؼطوسل ،موخطط ماإلغؿوج ،مواظؼقى ماظعوعؾي،م
واظرباعٍ ماإلدؿـؿورؼي ،موعـ مثؿ مخطط معؿقدطي ماألجؾ متـطؾؼ معـ مهؾقؾ ماظقضعم
اظراػـ ،موترطز مسؾك ماألوظقؼوت ماٌرشقبي مدقاء مأطون مذظؽ ميف مجموالت متصققحم
اًؾؾمايوصؾميفماإلغؿوج،مواظـوتٍ،موتقزؼعماظدخؾموشريػو،مأوميفمجموالتمإزاظيم
آثور ماألزعي موعؿطؾؾوت مذظؽ ،مإضوصي مإىل مهدؼد مواضح مووصؼ مبراعٍ مزعـقي موعودؼيم
حمددةمٌؿطؾؾوتمإسودةماظؾـوء.
سؾك مأن مؼرتاصؼ مذظؽ معع مإسداد مدرادوت مجدوى مظؾؿشورؼع ميف ماظؼطوسوتم
اٌكؿؾػ ي مدقاء معـفو ماٌشورؼع ماظيت متعرضً مظؿكرؼى مأو ماٌشورؼع ماظيت متُربزم
اظدرادوتمأػؿقؿفوموأوظقؼؿفوميفمخمؿؾػماألضوظقؿمواظؼطوسوتماالضؿصودؼي
 -6اإلغلون :مإنماإلغلونمػقمشوؼيماظؿـؿقيموأداتفوماألدودقي ،موالمؼـؾغلمأنمتؽقنم
اظرشؾيميفمإسودةماظؾـوءمدؾؾًوميفمزؼودةمبمسموععوغوةماإلغلونموػـومؼـؾغلمأنمغالحظم
أنمتففريماٌالؼنيمعـماٌقارـنيماظلقرؼنيمػقماًلورةماظيتمالمميؽـمتعقؼضفومإالم
بعقدتفؿ ،موػذا م مؼؼؿضل مدقودوت موإجراءات مادؿــوئقي مبغض ماظـظر مسـ ماظؿؽؾػيم
ظؿلعني ماٌلوطـ مواًدعوت مواظعؿؾ مهلؿ ،موؼلؿقلـ مأن مؼؽقن مذظؽ ميف ماٌـورؼم
اظيتمتعقدوامسؾكماظعقشمصقفو،مواظيتمأجربوامسؾكماهلفرة معـفو،موػذاممؼؼؿضلمعـم
اىفوت ماٌعـقي موضع متصقرات مإلضوعي معشورؼع مإدؽون معؿؽوعؾي ميف ماٌـورؼ ماظيتم
خضعًمظؾؿكرؼىموميؽـماالدؿػودة ميفمػذاماجملولمعـمووربمدولمسدؼدة مهلوم
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بوعمرقؼؾميفمإضوعيمعـؾمػذهماٌشورؼع،مطؿومأنمذظؽمؼؼؿضلمجفقدًامحـقـيميفم
دػورات ماىؿفقرؼي ماظعربقي ماظلقرؼي مإلجراء معلقحوت محؼقؼقي مسـ ماظقضعم
االجؿؿوسلمظؾراشؾنيميفماظعقدةموتؼدؼؿماٌلوسداتماظالزعيمهلؿ.م
 -3اٌقارد ماٌوظقي :مإن محفؿ ماًلوئر ماظيت متعرض مهلو ماالضؿصود ماظلقري موووزم
 637معؾقورمدوالرمحلىمتؼدؼراتماإلدؽقا،موذظؽمحؿكمغفوؼيمسومم،6105مواظلمالم
اظذيمؼـؾغلماإلجوبيمسؾقفمػق:مطقػمدقؿؿمتلعنيماٌقاردماٌوظقيمبوظؼطعماألجـيبم
ظؾؿؾوذرةمبنسودةماإلسؿور؟م
وصقؿومؼؾلمبعضًومعـمػذهماٌصودر:م
مأ -اإلسوغوت :موػل متؼؿضل ممحؾي معرطزة معـ ماألعؿ ماٌؿقدة موعـظؿوتفوم
اٌؿكصصيمظؿلعنيمعلوػؿوتمعـمخمؿؾػماظدولمتُكصصمإلسودةماظؾـوءمأومظؿؼدؼؿم
اٌلوسداتمظؾؿؿضررؼـ.م
ب -ماظؿعقؼضوت :مظؼد مطون مظدسؿ ماٌلؾقني مدقاء مبوٌول مأو مبوألدؾقي مواظعؿود،م
م
وظؾعؼقبوت ماظيت مصرضً مسؾك ماظشعى ماظلقري مغؿقفي مايصور ماظظومل ماظذي مصرضم
سؾقف ،مإضوصي مإىل ماظلؿوح مظؾؿلؾقني مبودؿـػوذ مثرواتف مطوظـػط مواٌعوعؾ مواآلثورم
وحؿكماظرتاثماظعؾؿلمواظـؼويفموغفىمعـؿفوتفماظزراسقيميفماٌـورؼماظيتمدقطرم
سؾقفو ماٌلؾققن مأثره ماظؽؾري ميف مادؿؿرار ماألزعي مهلذه ماظػرتة ماظطقؼؾي ،موؼػرتضم
عطوظؾي ماظدول ماظيت مطون مهلو مدور ميف مػذه ماألزعي معـؾ ماظلعقدؼي موضطر موترطقيم
وشريػو مبؿقؿؾ مجزءًا معـ متؽوظقػ مإسودة ماإلسؿور ،موجزءًا مػوعًو معـ متؽوظقػم
اظؿعقؼضمسؾكمأدرماظشفداء مواٌشردؼـ،موظقماضؿضكماألعرماظؾفقءمإىلماٌـظؿوتم
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اظدوظقيماظػوسؾي ،مواحملوطؿماظيتمتػصؾميفماظـزاسوت ماظدوظقي،ماألعرماظذيمؼؼؿضلم
جفدًا معرطزًا ميف متقثقؼ مطؾ معو مميؽـ متقثقؼف معـ ممموردوت مػذه ماظدول مظؿؽقنم
علؿـداتمميؽـماظرطقنمإظقفوميفمحولمتؼررمدؾقكمعـؾمػذاماظطرؼؼ.م م
ج -أعقالماظلقرؼنيميفماًورج:محقٌمتؿؾوؼـماظؿؼدؼراتمبصددمػذهماألعقال،م
م
إالمأغفمعـماٌمطدمأغفومتشؽؾمرضؿًومطؾريًا،موميؽـمادؿؼطوبمضلؿمطؾريمعـفومإذاممتم
وضع ماظؿشرؼعوت ماٌـودؾي مدقاء ميف مجمول ماالدؿـؿور مأو ميف مجمول ماظعؿؾم
اٌصريف.م
مد -اظؼروض مواظؿلفقالت ماالئؿؿوغقي :مواظيت مميؽـ مأن مختصص مٌشورؼع ماظؾـكم
اظؿقؿقيمبشؽؾمأدودل،موؼؼؿضلمايصقلمسؾقفومتقصرمدرادوتماىدوىماالضؿصودؼيم
واظػـقي ،موميؽـ ماالسؿؿود ميف مػذا ماجملول مسؾك م((بـؽ ماظؿـؿقي ماىدؼد)) ماظذيم
أدلؿفمدولمجمؿقسيماظربؼؽس،مواظذيمجوءمعـمأػداصف:متلعنيماالئؿؿونمعـمأجؾم
بـوءمغظومماضؿصوديمسوٌلمسودلموجدؼد.م
ػـ م -مإصدار مأذوغوت ماًزؼـي مودـدات ماظدؼـ ماظعوم معـ مأجؾ مإضوعي ماٌشروسوتم
اظؿـؿقؼيموإتوحيماالطؿؿوبمبفومظؾففوتماظعوعيمواًوصي.م
وم-ماًطقطماالئؿؿوغقي:مواظيتمميؽـمأنمختصصمظألشراضماظؿفورؼي،موضؿـمإرورم
عؾدأ ماٌؼوؼضي محقٌ مدؿزداد مضدرة ماالضؿصود ماظلقري مسؾك ماظؿصدؼر معع مسقدةم
روضوتف ماٌكؿؾػي مظإلغؿوج ،موخوصي ميف ماجملوالت ماظيت متؿقصر مصقفو مظلقرؼي معقزاتم
غلؾقي.م
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ز -ماالدؿػودة معـمعقضعمدقرؼيميفمهؼقؼمسقائدمعرورمعرتػعي،مخوصيموإنمإسودةم
اظؾـوءمدؿشؿؾمإضوصيمإىلمدقرؼيماظؼطرماظعراضلماظشؼقؼ،موػذامأعرمؼؼؿضلمتطقؼرم
ذؾؽوت ماظـؼؾ معـ مررق مدرؼعي ،مودؽؽ محدؼدؼي ،موعراصه ،موعطورات ،موعراطزم
اًدعوتمايدودؼيمبلضصكمدرسيمممؽـي .م
ح-مإؼراداتماظلقوحي:معـماٌؿقضعمأنمؼشفدمضطوعماظلقوحيمتطقرًامطؾريًاميفمسددم
اظلقوحمبعدمأنمسرفماظؼوصلمواظداغلمععؾقعوتمطـريةمسـمدقرؼيمتشؿؾمتورخيفوم
وآثورػوموعقضعفومودقؽقنمظؾلقوحيماظـؼوصقيمواظدؼـقيمأثرمطؾريميفمهرؼؽماالضؿصودم
اظلقري.م
ط -ماالدؿػودة معـ ماظـروات ماظطؾقعقي ماظيت ممت ماظؽشػ مسـفو مواظيت متشؿؿؾ مسؾكم
احؿقورقوتمطؾريةمعـماظـػطمواظغوزمدقاءمأطونمذظؽميفماظؼؾؿقنماوميفماظلوحؾم
اظلقري،موعـمخاللمذرطوتمتؿؾعمظؾدول ماظصدؼؼيماظيتموضػًمععمدقرؼيمخاللم
أزعؿفوموسؾكمرأدفومرودقوماالهودؼيموإؼرانمواظصني.م
يم-اتؾوعمأدوظقىمعؿطقرةميفمسؿؾقوتمإسودةماظؾـوءمعـؾمأدؾقبماظـم BOTمحبقٌم
ؼؿقؿؾ ماٌلؿـؿر مسىء ماإلغشوء معؼوبؾ ماالدؿػودة معـ ماظعقائد ماظيت مميؽـ مأنم
تػرضمسؾكماٌلؿػقدؼـمظػرتةمزعـقيمععقـيمتؿـودىمموواضعماظؿؽوظقػ،موميؽـمأنم
ؼطؾؼمذظؽميفمتطقؼرماٌطوراتموخوصيمعطورمدعشؼماظدوظل،مواحملوورماظطرضقيم
اظؾدؼؾي ،موحمطوت متقظقد ماظؽفربوء موبصقرة مخوصي معـفو معشورؼع ماظطوضي ماىدؼدةم
واٌؿفددة...موشريػو.م
م
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ثوظـًو-معالعحمإسودةماظؾـوء:م
 -1سؾكمعلؿقىماٌدنموعراطزماحملوصظوت:مم
ظؼد متعرضً ماظعدؼد معـ ماٌدن ماظلقرؼي مإىل مسؿؾقوت مخترؼى مروظًم
اظؾـكماظؿقؿقيمواألبـقيماظلؽـقيمواألدقاقماظؼدمييموايدؼـي،موترطزماظؿكرؼىم
يف مععظؿ ماألحقون ميف معـورؼ ماظلؽـ ماظعشقائل ماحملقطي مبوٌدن ،ماو ميفم
اٌـورؼ ماظؼدميي معـفو ماألعر ماظذي مؼؼؿضل مإسداد مدرادوت متؿـودى موواضعم
اٌـورؼماظيتمتعرضًمظؾؿكرؼىمخوصيًماٌـورؼماظيتمهلومضقؿيمأثرؼيمطؾريةم
طقؾىمومحصماظؼدميؿنيمحقٌمؼؼؿضلماألعرمتضوصرماىفقدمإلسودةماظقضعم
إىل معو مطون مسؾقف ،موبوظؿـلقؼ معو مبني موزارة ماظـؼوصي مواىفوت ماحملؾقيم
واظققغلؽقمطؿومؼؼؿضلماألعرماحداثمصـودؼؼممتقؼؾمخوصيمبؽؾمعـمػذهم
اٌقاضع مذات ماظؼقؿي ماظؿورخيقي مواألثرؼي محقٌ مترشى ماظعدؼد معـ ماظدولم
واٌـظؿوتمبوٌلوػؿيميفمإسودةماألوضوعمإىلمعومطوغًمسؾقف.
أعومبوظـلؾيمٌـورؼماظلؽـماظعشقائلمصننماظػرصيمعؿوحيمظؿقضريمعومؼؾزمم
عـمعصقراتمتـظقؿقيمظؿقلنيمواضعمػذهماٌـورؼموتصدؼؼمػذهماٌصقراتم
وإزاظيمأؼيمسؼؾوتمإدارؼيمضدمتؼػمبقجف معـحماظرخص محبقٌمؼؿؿمإجيودمآظقيم
خوصي مإلسودة ماإلسؿور موتاليف ماظـؼص ميف ماًدعوت ماظيت مطوغً متعوغل معـفم
ػذهماٌـورؼ .م
م
م
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 -6سؾكمعلؿقىماظؼطوسوتماالضؿصودؼي:م
مأ -اظؼطوعماظزراسل:م
تطقر ماظؼطوع ماظزراسل مضؾؾ ماألزعي مبشؽؾ معؾققز محقٌ ممت ماظؿقدعمممم
بودؿصالح ماألراضل ،موإضوعي ماظلدود ،مواظؿقدع مبوٌلوحوت ماٌروؼي ،موتـظقؿم
ادؿـؿورػو،موتقصريمعلؿؾزعوتماإلغؿوج،مواظؿؿقؼؾماٌقلر،موتـػقذمعشورؼعمتـؿقيم
يف ماظرؼػ ،موأسطقً ماظزراسي مأوظقؼي مطؾرية مخوصي مىفي متقصري ماالدؿـؿوراتم
اظالزعي مظؿطقؼرػو موخوصي مظؾؿقوصقؾ ماالدرتاتقفقي مبغوؼي متلعني مايوجي معـم
اظؼؿحمواظشعريموتقصريمخمزونمادرتاتقفلمعـفؿو .م
وجوءتماألزعيمظؿؼضلمسؾكمجفقدماظؿـؿقيمدقاءميفمجمولماظزراسيماويفم
جمولماألحبوثماوميفمجمولماظـروةمايققاغقي،مغوػقؽمسـمأثرػومسؾكماظؼقىم
اظعوعؾيماظزراسقيموترتىمسؾكمذظؽمغؼصمطؾريميفمطؿقوتماإلغؿوجمدقاءمأطونم
ذظؽ مسؾك معلؿقى ماحملوصقؾ ماالدرتاتقفقي مأو مسؾك معلؿقى مشريػو معـم
احملوصقؾمغؿقفيمغؼصماظعوعؾنيميفماظؼطوعماظزراسلمبلؾىماهلفرةموشريػو،م
وتؼؾصماٌلوحوتماٌلؿـؿرة،مطؿومطونمظـؼصماألسالف مواظؿفرؼىمأثرهمسؾكم
اظـروةمايققاغقيموبذظؽمهقظًمدقرؼيمإىلمدوظيمعلؿقردةمظؾؼؿحموشريهمعـم
اٌـؿفوتمبعدمأنمطوغًمضدموصؾًمإىلمعرحؾيماالطؿػوءمواظؿصدؼر.م م
وضدموؾًمغؿوئٍماألزعيمسؾكماظؼطوعماظزراسلمطؿومؼؾل(:)1م م
 تراجعماإلغؿوجماظزراسلمبـلؾيم53م.%م( )1أثر األزمة على القطاع الزراعً فً سورٌة ،إعداد المهندس محمد حسان قطنا.
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 تراجعماإلغؿوجمايققاغلمبـلؾيم04م.%م متمتؼدؼرمأضرارماظؼطوعمحبقاظلم064معؾقورمظريةمدقرؼيمسدامصقاتماٌقادؿ.مم

موؼرى ماٌكؿصقن مأن ماظرؤؼو ماٌلؿؼؾؾقي مإلسودة ماظؾـوء مؼـؾغل مأن متؼقمم

سؾك ماسؿؾور مضطوع ماظزراسي مضطوع متـوصلل مؼعؿؿد مسؾك ماٌقزة ماظـلؾقي مظإلغؿوجم
اظزراسل،موظفماظؼدرةمسؾكمهؼقؼماألعـماظغذائلمواظؿـؿقيماٌلؿداعي .م
طؿومؼرونمأنماألػدافمضصريةماٌدىمؼـؾغلمأنمتؽقن:م م
 تلعني محوجي ماالدؿفالك ماحملؾل معـ ماإلغؿوج ماظزراسل مبشؼَقف ماظـؾوتلموايققاغل.
 تلعنيمحوجيماظصـوسيمعـماٌقادماألوظقيمظؾؿـؿفوتماظزراسقيمعومأعؽـ. تعزؼزماالدؿؼرارماظغذائلماألدريموهلنيماظقصقلمإىلماظغذاء.م تقصريمصوئضمعـماإلغؿوجماظزراسلمظؾؿصدؼر.بم-اظؼطوعماظصـوسلم(:)2
م

متعرض ماظؼطوع ماظصـوسل مخالل ماألزعي مإىل مأضرار مطؾرية مجدًا محقٌ متقضػًم

اظعدؼد معـ ماٌـشكت ماظصـوسقي مدقاء معـفو ماظعوعي ماو ماًوصي مسـ ماظعؿؾ مصفـوظؽم
اآلالف معـ ماٌـشكت ماظصـوسقي موايرصقي متقضػً مسـ ماظعؿؾ مأو متعرضً مظؾلرضيم
واظـفى،مطؿومأدتماألزعيمإىلمخروجم02مذرطيموععؿؾمموحمؾٍمعـماإلغؿوج،مإضوصيم
إىل م 10مذرطي موحمؾفني مطوغً معؿقضػي مضؾؾ ماألزعي ،موطون مآخر مػذه ماًلوئرم
ععؿؾلماظغزلموععؿؾماظلؽرميفمحموصظيمإدظى،مطؿومتراجعمإغؿوجموتلقؼؼماظعدؼدم
( )2انظر :التقرٌر الصناعً السوري  ،0413اعداد األستاذ فؤاد اللحام.
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عـماحملوصقؾماظزراسقيماظيتمطوغًمتشؽؾمعدخالت مظؾصـوسيماظـلقفقيمواظغذائقي،مم
وتقضػًماظعدؼدمعـماٌـشكتمايرصقيمسـماظعؿؾمحقٌ م ُضدِّر مسددػومحبلىمرئقسم
االهود ماظعوم مظؾقرصقني محبقاظل م %04معـ ماٌـشكت مايرصقي مغؿقفي ماظؿكرؼىم
واظدعور .م
مطؿومظقحظمهقلمادؿـؿوراتماظصـوسقنيماظلقرؼنيمإىلماًورجموخوصيمترطقوم
وعصرمواألردنموشريػو .م
موضد متراصؼ مذظؽ معع مادؿؿرار مأزعي ماظؽفربوء موغؼص ماحملروضوت موارتػوعم
أدعورػو ،ماألعر ماظذي ماغعؽس ميف مارتػوع متؽوظقػ ماإلغؿوج موضعػ ماظؼدرة مسؾكم
اٌـوصلي ،مطؿو مترتى مسؾك مذظؽ مصعقبي متلدؼد ماالظؿزاعوت مواظدؼقن ماٌرتتؾي مسؾكم
اظصـوسقنيمظؾؿصورفماظعوعيمواًوصيموىقءمػذهماٌصورفمإىلماظؼضوء،ماألعرماظذيم
جعؾمواضعمضطوعماظصـوسيمشوؼيميفماظؿعؼقد.م م
إنمأػدافمإسودةماظؾـوءميفمػذاماظؼطوعمتؼؿضل:م م
 تؼدؼؿمطؾمأغقاعماظدسؿمواظؿلفقالتمظؾؿـشكتماظيتمادؿؿرتمبوظعؿؾمسؾكماظرشؿمعـمزروفماألزعي،موععوىيمعومتقاجففمعـمعشوطؾمدقاءمىفيمتقصريمعلؿؾزعوتم
اإلغؿوج مأو مىفي مختػقض متؽوظقػف مأو مىفي متلقؼؼ ماٌـؿفوت ميف مضقء مصعقبيم
اظـؼؾمواالغؿؼول.م
 اظلعل مإلسودة متشغقؾ ماٌعوعؾ مواٌـشكت ماظيت متقضػً مسـ ماإلغؿوج ممبو مؼؼؿضقفمذظؽمعـمدسؿموتلفقالتمعودؼيموعوظقي.م
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– ماظؿقدع مبنضوعي معدن مصـوسقي موعـورؼ مضؿـ مإرور مدقودي متفدف مإىل متشفقعم
هؼقؼ ماظؿؽوعؾ مبني ماظصـوسي مواظزراسي موحبقٌ مؼؿؿ متصـقع ماٌـؿٍ ماظزراسل ميفم
أعوطـمضرؼؾيمعـمعقاضعمإغؿوجفمحقـؿومأعؽـمذظؽ.م م
 مهدؼدمضقائؿمبوٌشورؼعمذاتماىدوىماظػـقيمواالضؿصودؼيمحبقٌمتؽقنمجوػزةمظطرحفومسؾكماٌلؿـؿرؼـماحملؾقنيمواألجوغىموتلفقؾمإجراءاتمعـحماظرتاخقص .م
جم-مضطوعماظؾـوءمواظؿشققد:م
ظؼد ممتؽـً مدقرؼي ميف مصرتة ماظؾـوء معـ مإضوعي مذؾؽوت معؿؽوعؾي معـ ماظطرق،م
واظلؽؽ مايدؼدؼي ،مواٌطورات ،مواٌراصه ،مواظصقاعع ،مواظلدود ،موشريػو معـم
اٌـشكت ماظيت ماضؿضك متـػقذػو مجفقدًا موتؽوظقػ معودؼي موعوظقي مطؾرية ،موضد مأدتم
األزعي مإىل مخترؼى ماظعدؼد معـ مػذه ماظؾـك ،مغوػقؽ مسـ متدعري مبعضفو مبشؽؾ مذؾفم
طوعؾ ،موغظرًا مٌو مؼؿؿقز مبف معقضع مدقرؼي معـ مأػؿقي ميف موصؾ مضورات مآدقي موأوروبيم
وأصرؼؼقيمبؾعضفوماظؾعض،مصننمإسودةماظؾـوءميفمػذاماظؼطوعمتؽؿلىمأػؿقيمخوصيمٌوم
ظف معـ مأثر ميف متلعني مإؼرادات مذات مأػؿقي معـ مخالل مسقائد ماٌرور مأو معـ مخاللم
حرطيماظؾضوئعمواٌلوصرؼـ.م م
إنمإسودةماظؾـوءميفمػذاماظؼطوعمالمبدمأنمتفدفمإىل:م م
 صقوغيموإسودةمتلػقؾمعوممتمخترؼؾفمعـمبـك،موػذامؼؼؿضلمتقصرماظدرادوتماظؿػصقؾقيماظالزعي.م
 -تطقؼرماظؾـكماظؼوئؿي،مواٌـولمسؾكمذظؽمعطورمدعشؼماظدوظلمواٌراصهموشريػو.م
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 إضوعيمحموورمبدؼؾيمحقٌمأثؾؿًماألزعيمأن ماالسؿؿود مسؾكمحمقرمواحدمطوغً مظفمآثورمدؾؾقيمطؾرية.م
مد-ضطوعماظؽفربوء:م
تعرضًماٌـظقعيماظؽفربوئقيمأؼضًومإىلماسؿداءاتمعؿؽررةممتـؾًمبوالسؿداءم
اٌؾوذرمسؾكمحمطوتماظؿقظقدموخزاغوتماظقضقدميفماحملطوت،مواسؿداءاتمسؾكم
حمطوت ماظؿققؼؾ موخطقط مغؼؾ ماظؼدرة م 044مو 054مو 66م مك.ف ،موخطقطم
اظؿقزؼعم04مو4.0مك.فموعراطزماظؿققؼؾ.م م
وؼرتواحماظضررمبنيماظؿكرؼىماظؽوعؾمعـؾمحمطوتم(حؾىموزؼزونمواظؿقؿ)م
وعو مبني ماالسؿداء ماٌؾوذر م ماظذي مأعؽـ مععوىي مآثوره مطؿو محصؾ ميف محمطوتم
حمردةمواظزارةموتشرؼـ .م
ودقطرت ماجملؿقسوت ماٌلؾقي مسؾك محمطوت ماظؿقظقد ماظؽفربوئقي مسؾك مغفرم
اظػرات م(تشربـ مواظـقرة مواظؾعٌ) موضوعً مبؼطع ماظؿغذؼي ماظؽفربوئقي مسـ معـورؼم
اظؼطر.م م
طؿو متعرضً محقاظل م 04محمطي مهقؼؾ معـ مادؿطوسوت مخمؿؾػي مالسؿداءاتم
عؾوذرةمومتمإسودةمبعضفومظؾكدعي،موتعرضًمعؽوتماظؽقؾقعرتاتمعـمخطقطماظؿقترم
اظعوظل ،موآالف ماظؽقؾقعرتات معـ مذؾؽوت ماظؿقتر ماٌؿقدط مواٌـكػض مظؾؿكرؼىم
واظـفىمواظلرضي.م م
ػذا مسدا مسـ ماًلوئر ماظؾشرؼي ،مودرضي ماظلقورات ،مواظرواصع ،مواآلظقوت ماظـؼقؾي،م
وروظً ماألضرار مأؼضًو ماٌـشكت ماظـػطقي ماظيت متقصر ماظقضقد ماظالزم مظؿشغقؾ محمطوتم
16

اظطوضي ماظؽفربوئقي ،مبوإلضوصي مظالسؿداءات مسؾك مخطقط مغؼؾ ماظغوز مواظلؽؽم
ايدؼدؼي ماظيت مؼؿؿ مسربػو مغؼؾ معودتل ماظغوز ماظطؾقعل مواظػققل مإىل محمطوتم
اظؿقظقد .م
وسؾكماظرشؿمعـماىفقدماظؽؾريةماظيتمضوعًمبفوموزارةماظؽفربوءمواٌمدلوتم
اظؿوبعي مهلو مإلسودة متلػقؾ معو مميؽـ متلػقؾف موظؾؿـوورة مبودؿكدام محمطوت ماظؿقظقدم
واظشؾؽوتمصننمأضرارماظؼطوعمطؾريةمجدًا،موؼؼؿضلمإسودةمتلػقؾمعوممتمختزؼـفمعـم
حمطوتموذؾؽوتممادؿـؿوراتمطؾرية،مطؿو مؼؼؿضلمإسطوءهماوظقيمتـودىمدورهميفم
ادؿؿرارؼيمسؿؾماظؼطوسوتماألخرى .م
إنمأػدافمإسودةماظؾـوءميفمضطوعماظؽفربوءمتؼؿضل:م م
 إسودةمتلػقؾمعوممتمخترؼؾفمعـمحمطوتموذؾؽوتمبوظؿـلقؼمععماظدولماظصدؼؼي.م إتوحيماجملولمٌـمؼرشىميفماالدؿـؿورميفمضطوعماظؽفربوءمسؾكمأنمؼؿؿمتلؾقؿماظطوضيماٌـؿفيمظقزارةماظؽفربوءماظيتمتؿقىلمتقزؼعفومسؾكماٌشرتطنيمعـمخاللم
اظشؾؽوتماظؿوبعيمهلومووصؼماظؼقاغنيمواألغظؿيماٌرسقي.م
 اظؿقدع ميف مادؿكدام ماظطوضوت ماٌؿفددة مدقاء معـفو مروضي ماظرؼوح مأو ماظطوضيماظشؿلقيمحقٌمؼمعـمعقضعماظؼطرماعؽوغقوتمطؾريةميفمػذاماجملول.م
م
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ػـم-ماظرتبقيمواظؿعؾقؿ:م
أوظً ماىؿفقرؼي ماظعربقي ماظلقرؼي ماػؿؿوعًو مطؾريًا ممبـظقعي ماظؿعؾقؿ محقٌ مطػؾم
اظددؿقر محؼ ماظؿعؾؿ مظؽؾ معقارـ ،موػق مإظزاعل موجموغل ميف معرحؾي ماظؿعؾقؿم
األدودل ،موجموغل مظؽـ مشري مإظزاعل ميف ماٌرحؾي ماظـوغقؼي ،موبردقم مرعزؼي ميفم
اظؿعؾقؿماىوععل .م
موضدمسرصًمدقرؼيمضؾؾماألزعيمبؿؼدعفوميفمجمولماظؿعؾقؿماٌدردلمواىوععلم
حقٌمبؾغًمغلؾيماالظؿقوقمبوٌدارسماالبؿدائقيم،%20موضدمادمدرتموتريةماظؿعؾقؿم
بشؽؾمحودمخاللمدـقاتماألزعيمإذمأُجربمدمقمعـمثالثيمعالؼنيمرػؾمسؾكماظؿقضػم
سـ ماظؿعؾقؿ مبلؾى مايرب ماظيت مدعرت معداردفؿ ،مواضطرار مسدد مطؾري معـ ماألدرم
إىلمعغودرةماظؾالد .م
وذطرتمدراديمأسدتفوماظققغقلقػميفمغفوؼيمسومم0415مأنممواحدةمعـمبنيمطؾم
مخسمعدارسميفمدقرؼيمأصؾقًمشريمصوييمظالدؿكدام،مطؿومانمسددًامؼرتاوحم
عومبنيم344مأظػمإىلم644مأظػمرػؾمدقريمالمؼؿوبعقنمدرادؿفؿميفماظؾؾدانماظيتم
تلؿضقػ ماظالجؽني ماظلقرؼني ،مأضػ مإىل مذظؽ مضقوم مبعض ماظؿـظقؿوت ماإلرػوبقيم
بنشالقماٌدارسموإؼؼوفماظؿعؾقؿمصقفو.م م
طؿو ميؼً ماًلوئر مبقزارة ماظؿعؾقؿ ماظعوظل موبوىوععوت ميف مخمؿؾػم
احملوصظوت ،موضد مدوػؿ مبؿلزؼؿ ماظقضع متعرض ماٌدارس مواىوععوت مظؼصػ معرطزم
عـ ماٌـظؿوت ماإلرػوبقي مأدى مإىل مادؿشفود ماظعدؼد معـ ماظطالب ،موإىل مخترؼىم
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اظعدؼد معـ ماٌدارس مواىوععوت ،مطؿو مأن موجقد معدارس موجوععوت ميف معـورؼم
دقطرةماٌلؾقنيمطونمظفمأثرمطؾريمسؾكمتراجعماظعؿؾقيماظؿعؾقؿقي.م م
وراصؼ مذظؽ مػفرة ماظعدؼد معـ ماألدوتذة مواٌدردني ميف مخمؿؾػ معراحؾم
وجموالتماظؿعؾقؿ .م
وحبلىمتؼدؼراتماظققغلؽقمصننمػـوظؽمحقاظلم1.1معؾققنمرػؾموذوبمداخؾم
دقرؼيمويفماظؾؾدانماجملوورةمحبوجيمإىلماظؿعؾقؿ.م م
وٌعوىيمآثورماألزعيمصؼدماختذتماظعدؼدمعـماإلجراءاتمظؾقدمعـمػذهماآلثور،م
عـفو معو مؼؿعؾؼ مبؿقدقع مدائرة ماظؼؾقل ميف ماٌدارس مأو ماظعقدة مإىل مغظوم ماظدوامم
اظـصػل مأو ماصالح ماٌدارس ماظؼوبؾي مظإلصالح محقٌ مأعؽـ مإصالح محقاظل م0411م
عدردي.م م
يفمضقءمعومدؾؼ،مصننمأػدافمإسودةماظؾـوءمتؼؿضل:م م
مادؿؿرارماىفوتماٌعـقيمبوظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيمبوختوذمعومؼؾزممعـماجراءاتمادؿــوئقيمالدؿقعوبمأسدادمعؿزاؼدةمعـماظطالب.م
مإسودةمتلػقؾماٌدارسماظيتمتعرضًمظؾؿكرؼى.م موضع مبراعٍ معؽـػي مخوصي مبوٌـورؼ ماظيت متقضػً مصقفو ماظعؿؾقي ماظؿعؾقؿقي مبشؽؾمميؽـمعـماخؿصورماظزعـميفمعرحؾيماظؿعؾقؿماألدودل.مم
مادؿؿرارماظؿـلقؼمععماظققغلؽقمظؿلعنيمعومؼؾزممعـمعلوسداتمسقـقيموعودؼي .م-مإسطوءماػؿؿوممخوصمظرواتىموأجقرماٌعؾؿنيمواٌدردني.
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مو -اظصقيم(:)3م
تطقرمػذاماظؼطوعمبشؽؾمعؾققزمضؾؾماألزعيمحقٌمانماإلغؿوجماظدوائلمطونم
ؼغطلمحقاظلم%24معـمحوجيماظلققماحملؾقي،مصقؿوممشؾماظؿصدؼر م 30مدوظيمحقلم
اظعومل ،مطؿو ممت مختصقص معرطز مصقل مظؽؾ م 14مآالف مغلؿي ميف ماظرؼػ ،موظؽؾ م04م
أظػمغلؿيميف ماٌدؼـي ،موغؿقفيماألزعي مصؼدمخرجم 04مععؿؾمعـ ماًدعي مععظؿفوم
طون مؼؿقاجد ميف ماظغقري ماظشرضقي مويف محؾى ،مطؿو مطون مظؾعؼقبوت ماالضؿصودؼيم
اىوئرة ماظيت مصرضً مسؾك مدقرؼي مأثرػو ماظؽؾري مسؾك مػذا ماظؼطوع ،مإضوصي مإىل معوم
يؼمبفمعـمأضرارمغؿقفيمتضررمضطوسوتمعقازؼيمعـؾماظؽفربوءمواحملروضوتموسدمم
وجقدمررقمآعـي.م م
وبؾغمسددماٌشويفماظيتمخرجًمعـماًدعيم 51معشػكمإضوصيمإىلمتضررم04م
عشػكمعـمحقٌماألبـقيمأومدرضيماألجفزةموذظؽمعـمأصؾم100معشػكمؼؿؾعمعـفوم20م
عشػك مظقزارة ماظصقي ،مطؿو مبؾغ مسدد ماٌراطز ماظصققي ماًورجي مسـ ماًدعي م011م
عرطزًامإضوصيمإلشالقم045معرطزًامظؿقاجدػؿميفمعراطزمشريمآعـي.م م
واٌشؽؾيماألػؿماظيتمووبفمػذاماظؼطوعمػل:مػفرةماظعدؼدمعـماألرؾوءموعـم
خمؿؾػماالخؿصوصوتمخورجماظؼطر،موػلمخلوئرمعـماظصعىمتعقؼضفومإضوصيمإىلم
صعقبيمتؼدؼرماظؿؽوظقػماٌرتتؾيمسؾقفو.م م
م
م
3

( ) المصدر :دراسة صدرت عن وزارة الصحة فً سورٌة.
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إنمأػدافمإسودةماظؾـوءميفمػذاماظؼطوعمتؿطؾى:م م
م– متلػقؾ ماٌشويف مواٌراطز ماظصققي ماظيت متعرضً مألضرار مدقاء مأطون مذظؽ ميفم
األبـقيمأوميفماظؿففقزات.م م
م–معـحمعومؼؾزممعـمتلفقالتمإلسودةمتشغقؾمععوعؾماألدوؼيماظيتمتقضػًمسـماظعؿؾ.م م
 بذل معو مؼؾزم معـ مجفد موتلفقالت مظعقدة ماٌفوجرؼـ مواٌففرؼـ معـ ماألرؾوءمواٌؿرضنيمبغضماظـظرمسـماظؿؽؾػيماٌرتتؾيمسؾكمذظؽ.م م
زم-ماظلقوحي:م م
متؽؿلى ماظلقوحي مأػؿقي مخوصي ميف مدقرؼي محقٌ متعؿرب ممبـوبي معؿقػ مرؾقعلم
عػؿقح ،متـؿشر م مصقفو ماٌدن مواٌقاضع ماألثرؼي ماظيت مؼزؼد مسددػو مسـ م 0444معدؼـيم
وعقضعمأثريميفمطؾمعؽونمواظيتمتعدمعـمأػؿمأوابدمايضورةماإلغلوغقي،مإضوصيمإىلم
اظؼالعمواٌزاراتماظلقوحقيماظدؼـقيماالدالعقيمواٌلقققي،مواٌقاضعماظعالجقي.م م
وبفذامصفلمعصدرمرئقسمعـمعصودرماظدخؾماظؼقعلميفمدقرؼي،موظؼدمتعرضًم
اظؽـري معـ ماآلثور مواٌقاضع مإىل مخترؼى معؿعؿد معـؾ متدعر مسؾك مدؾقؾ ماٌـول ،مطؿوم
تعرضًماألدقاقماظؼدمييمواٌلوجدمواظؽـوئسمإىلمخترؼىمودرضوت.م م
وعـ ماٌؿقضع مأن مؼؽقن مػـوك ماػؿؿوم مخوص معـ ماٌـظؿوت ماظدوظقي معـؾم
اظققغلؽق موبعض ماظدول ميف مإسودة مإسؿور موترعقؿ معو ممت مخترؼؾف ،مطؿو مؼؼؿضل ماألعرم
اظؿـلقؼمععماظدولموععماالغرتبقلمالدؿعودةمعوممتمدرضؿفمعـمآثورموظؼكمذاتمأػؿقيم
وضقؿيمالمتؼدرمبـؿـ.م م
م
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م
إنمإسودةمإسؿورمضطوعماظلقوحيمدقؽقنمذامأثرمطؾريميفمتقصريمعقاردمطؾريةمبعدم
أنمأصؾقًمدقرؼيمععروصيمظؾؼوصلمواظداغلمحقٌمؼؿقضعمأنمتشفدمحرطيماظلقوحيم
تطقرًامطؾريًامبعدماغؿفوءماألزعي.م م
وػذامؼؼؿضلمانمتؽقنمأػدافمإسودةماظؾـوءمطؿومؼؾل:م م
أ -مإسودة مترعقؿ ماٌـورؼ ماظيت متعرضً مظؿكرؼى معؿعؿد معـؾ محؾى ماظؼدميي،م
محصماظؼدميي،متدعر،موتؾؽماظيتمتعرضًمألضرارمألدؾوبمالمسالضيمهلومبوألزعي معـؾم
دققماظعصروغقيميفمدعشؼ.م م
ب -إسودة متلػقؾ ماٌصوؼػ مواٌـؿفعوت ماظيت متعرضً مأؼضًو مظؾؿكرؼى معـؾم
م
اظزبداغلموعضوؼوموبؼنيميفمرؼػمدعشؼ.م
م م مج -مبذلماىفقدمإلسودةماٌلروضوتمعـماآلثورموشريػومعـ معؼؿـقوتماٌؿوحػم
بوظؿـلقؼمععماظدولماألخرىموأجفزةماإلغرتبقل .م
م م مد-اظؿقدعميفمإذودةماظػـودقمواٌـؿفعوتماظلقوحقيمسؾكمخمؿؾػماٌلؿقؼوتم
وخوصيمعـفوماظـالثمنقم .م
م م مػـ -ماظرتوؼٍ ممبكؿؾػ ماظقدوئؾ ماٌؿوحي ،موإبرام ماتػوضقوت معع مخمؿؾػ ماظدولم
الدؿؼطوبماظقصقدماظلقوحقي.
م
م
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رابعًو-ماظلقودوتمواإلجراءات:م
ظؼد مأصرزت ماألزعي مسدداً معـ ماٌظوػر ماظلؾؾقي ،موسؿؼً معـ معظوػر مأخرى،م
وؼؼؿضلمهؼقؼماالغلقوبميفمسؿؾقيماظؿـؿقيمإزاظيممجقعماٌظوػرماظلؾؾقيمواألدؾوبم
اظيتمادتمإظقفوممبوميفمذظؽمهدؼٌماظؿشرؼعوتممبومؼؿـودىمععمعؿطؾؾوتماٌرحؾيم
ودلتـوولمصقؿومؼؾلمبعضًومعـماجملوالتماظيتمالمبدمعـمإجيودمايؾقلمهلو:م م
 1م– ععوىي ماظػلود :مغؿقفيماظظروفماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي ماظيتمعرمبفوماظؼطرمصؼدم
ادؿشرىماظػلودمووصؾمإىلمعلؿقؼوتمملمتؽـ مختطرمبوظؾولمومشؾًمودوئؾفموأدواتفم
جموالتمسدؼدة.م
إن مععوىي ماظػلود مال مميؽـ مأن متؿؿ مإال معـ مخالل متشرؼعوت مواضقي مهددم
ايؼققمواظقاجؾوت،مواحرتاممعطؾؼمهلذهماظؿشرؼعوتمدقاءمعـمضؾؾماظلؾطيمأومعـم
ضؾؾماٌقارـ،موعـممثؿمايدمعـماظعالضيماٌؾوذرةمبنيماٌقارـموبنيماظلؾطيمعـم
خالل مادؿكدام ماظؿؼـقوت مايدؼـي ماظيت متؿقح مظؾؿقارـ مايصقل مسؾك ماًدعيم
بدون ممتوس معع ماىفي ماٌعـقي ،موطون مضد مرُرح معقضقع مايؽقعي ماإلظؽرتوغقيم
وادؿكدام ماإلغرتغقً مظؿلعني ماًدعوت ماٌكؿؾػي مظؾؿقارـني ،مواسؿؼد مجوزعًو مأغف مالم
بدمعـماظؿقركميفمػذاماالووهمإذامأردغومأنمدمدمعـماغؿشورماظػلود.م م
 0م-تطقؼر ماظؼقاغني مواظؿشرؼعوت :موخوصي متؾؽ ماظيت متؼؿضقفو مسؿؾقي مإسودة ماظؾـوءم
اظيت مؼػرتض مأن مؼؽقن مظؾؼطوع ماًوص مدور مطؾري مصقفو موؼلتل ميف معؼدعؿفو مضقاغنيم
االدؿـؿور مواظعالضوت ماظزراسقي ،مودسؿ ماٌـشكت ماظصغرية مواٌؿقدطي ،مطؿو مؼلتل ميفم
إرورمذظؽماظؿشرؼعوتماظيتمتشفعماٌفوجرؼـمواٌففرؼـ مواظـوزحنيمسؾك ماظعقدةم
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إىلمعدغفؿموضراػؿموأسؿوهلؿ،مإذمأنماًلورةماٌرتتؾيمسؾكموجقدػؿمخورجمورـفؿم
تؿفووز مبؼقؿؿفو موعـعؽلوتفو مضقؿي ماظؿكرؼى مايوصؾ ميف مخمؿؾػ معؽقغوت ماالضؿصودم
اظقرينماٌودؼيمواٌوظقي.م م
 -5اٌصويي :ماسؿؾور مسؿؾقي ماٌصويي مبني مخمؿؾػ معؽقغوت ماجملؿؿع ماظلقريم
سؿؾقيمعلؿؿرةموػودصي :موتلكريمطؾماظطوضوتماظالزعيمهلذهماظغوؼيمضؿـمإرورماظلعلم
ايـقٌمظؾؼضوءمسؾكمعقروثوتماألزعيمعـمأعراضماجؿؿوسقيموأخالضقيموشريػو.م
-0ماٌـوػٍماظؿعؾقؿقي :مإسودةماظـظرميفماٌـوػٍماظؿعؾقؿقيممبومؼضؿـماظرتطقزمسؾكم
حىماظقرـموغشرماألخقةمواحملؾيمبنيمخمؿؾػمعؽقغوتماجملؿؿعماظلقريمظقعقدم
جمؿؿعًو معؿؿودؽًو موؼؿؾقأ ماٌؽوغي ماظيت مؼلؿقؼفو مسربقًو موإدالعقًو موسوٌقًو مطقغف معصدرم
ايضورات.م

خوعلًوم-ماًالصي:م
إن معو متعرض مظف ماظشعى ماظلقري مواظدوظي ماظلقرؼي ممبكؿؾػ معؽقغوتفوم
االضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي مػق محوظي مغودرة مؼؽود مال مؼقجد مهلو معـقؾ محؿك ميف ماظدولم
اظيتمتعرضًمألضلكمأغقاعمايروب،مصؼدمرولماظؿكرؼىميفمدقرؼيماظؾشرموايفرم
ضؿـ مإرور متؽوعؾً مصقف ماىفقد مظػرض محصور ماضؿصودي ،موظؿؿؽني ماىؿوسوتم
اٌلؾقيمعـماظـؿقمواظؿؽوثرميفمخمؿؾػماٌـورؼموخوصيماظيتمتؿقصرمصقفوماظـرواتم
واٌقارد محبقٌ مؼؿؿ محفؾفو مسـ ماظشعى موإتوحؿفو مظؿؾؽ ماىؿوسوت ،موراصؼ مذظؽم
جفدمإسالعلمعؽـػموػودفمظؿكرؼىموزسزسيمأعقرمطوغًمحبؽؿماٌلؾؿوت،موإثورةم
اظـعراتماظطوئػقي مواٌـورؼقي .موغظرًامظطقلمصرتةماألزعيموادؿؿرارماظضخماإلسالعل،م
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واظدسؿماظؾشري،مواٌوظل،مواٌوديمععمتلفقالتمظقجلؿقيمعـمدولماىقارموخوصيم
ترطقومواألردنموحؿكماظؽقونماإلدرائقؾل،مصننمإسودةماظؾـوءمتؼؿضلمجفقدًامطؾريةميفم
خمؿؾػ ماجملوالت ،موبصقرة مخوصي مإسودة مبـوء ماإلغلون ماظلقري مسؾك ماظؿقازي مععم
إسودةمبـوءماالضؿصودممبكؿؾػمعؽقغوتفموصروسف،موػقمأعرمؼؼؿضلمتلكريمطؾماٌقاردم
واإلعؽوغقوت مهلذه ماظغوؼي ممبو ميف مذظؽ ماظؼضوء مسؾك ماظػلود مبؽؾ مأذؽوظف ،موهؼقؼم
اظؿؽوصؾماالجؿؿوسل،مورصضمأيمعـطؼ مسشوئريمأومروئػلمأومإثينموذظؽمظؾقػوزم
سؾكمدقرؼيمعؿؿودؽيموعقحدةموضقؼي.م م
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