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مبعـقانحؾؼيمغؼوذقيم

 إسودةماإلسؿورميفمدقرؼي

 إضوءاتمسؾكماظطرؼؼ

 

معؼدعيم:م

ماالضؿصودؼيمحؾؼيمغؼوذقيميفمعؼرممجعقيماظعؾقمسؼدتمم6106آذارمم05بؿورؼخمم

م ماإلبعـقان: ماظؿـؿقي مدقرؼي))عؼوربي ميف ماإلسؿور مإلسودة موحموورمضؾقؿقي مذروط ،

موأظؼم،((اظـفقض ماٌقضقع مُأِسد َّ مضد موطون مضؾؾ معـ مل مأؼقبماظلقد مزؼود اظدطؿقر

م.مسربش

مبوظقاضعماالضؿصوديمواالجؿؿوسلميفمزؾم موسالضؿفو ماٌداخؾي مألػؿقي وغظًرا

صوقماٌؿقضعيمصؼدمررحماظعدؼدمعـماظزعالءمرؤؼؿفؿمٌومؼـؾغلمأنماألزعي،مايوضرمواآل

ماٌعـقيم ماىفوت مإىل متؼدميفو مميؽـ محمددة معؼرتحوت مإىل ماظؿقصؾ مدون ؼؿؿ

ماظعؾ ممجعقي معـ ماضرتحمطؿلوػؿي مصؼد مظذا ماظؾـوء، مإسودة مجفد ميف ماالضؿصودؼي قم

قصؾمإىلمعومؼػقدميفمحؼيمسؾفمميؽـماظؿـوضشيماٌقضقعميفمحؾؼيمغؼوذقيمالعؿوبعيمع

مػذاماجملول.م

ماألإ مادؿؿرار مالغؿفوئفومن ماظزعـقي ماظـوحقي معـ مواضقي مآصوق موجقد موسدم زعي

قدمبوظـؿقفيمإىلماسؿؿودماظعدؼدمعـمحموورماظؾـوءماغطالًضوماتؾوعمعـففقيمضدمتؼمؼؼؿضل

ماظؿكطقطمواظؿعوونم متؼقدهمطؾمعـمػقؽي عـمجفدمواعموعـظؿموؼؿصػمبوالدؿؿرار
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معـفوم مدقاء ماظدوظي مجفوت ممجقع مصقف موتشورك ماإلضؾقؿل، ماظؿكطقط موػقؽي اظدوظل،

مأماىفوتماظيتمتشرفمسؾكماظؼطوسوتماالضؿصودؼي ماٌؽوغقيأوماًدعقي موؼؼؿضلمو ،

مذظؽ:م

 دراديموهؾقؾماظقضعماظراػـ:م-أواًلم

عـمتشكقصمدضقؼمظؾقضعمماالغطالقإنمأيمسؿؾمختطقطلمػودفمؼؼؿضلم

ومءمأطونمذظؽمسؾكماٌلؿقىماٌرطزيمأاظراػـميفممجقعمضطوسوتماظدوظيمدقا

ماإلضؾقؿلاٌلؿمسؾك ماحملؾلمقى ماٌلؿقى مسؾك مأو ماٌمااسؿؿوًد، عطقوتمسؾك

ماظدضقؼي مواضعمسماظيتمتعؽماإلحصوئقي عدىموماٌلؿقؼوتموعؽقغوتفوطؾمعـمػذه

مظإلض ماظؽؾل ماألداء ميف موؼعلوػؿؿفو ماظقرين ماٌؿغرياتمؿصود مدرادي مذظؽ شؿؾ

مواال ماالضؿصودؼي مجؿؿوسقي موسؿوظي موادؿـؿور موغوتٍ ماغؿوج مسـفوعـ مؼؿػرع عـمموعو

رضؿلمهؾقؾمطؿلمومنقذجمىلمؿومبقـفومتقصاًلمإسماظعالضيمصقعمذراتمخمؿؾػيمتعؽ

مهلذهماٌؿغرياتمسؾكمعلؿقىم مدضقؼًو علؿقىمماظقرينموسؾكماالضؿصودؼعطلموصًػو

،مواحملؾلماإلضؾقؿلمًدعقي،مإضوصيمإىلماٌلؿقؼنيغؿوجقيمواطؾمعـماظؼطوسوتماإل

ماظدرا مػذه متؼقد مؼؿـحقٌ ممبو مضطوع مطؾ مظقاضع موصػقي مدرادي مإىل مععمودي دى

دوتمواإلجراءاتماٌؿؾعيموظؾلقمعصودرماإلغؿوجمصقفموؼرتاصؼمذظؽمععمتؼقؼؿمدضقؼ

متؿضؿـم محمددة معؼرتحوت مإىل متقصاًل ماألزعي مآثور مععوىي ميف منوسؿفو وعدى

م.مواحملؾقيسؾكماٌلؿقؼوتماظؽؾقيمواظؼطوسقيمواإلضؾقؿقيمهدؼدماألوظقؼوتم

م
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وهؾقؾماظقضعماظراػـمؼـؾغلمأنمتؽقنمسؿؾقيمدائؿيموعلؿؿرةممإنمدراديم

ماظذيمؼؼؿضلمماالسؿؾورتلخذمبعنيم ماألعر ماألزعي مادؿؿرار مغؿقفي اظؿغرياتمايوصؾي

ماظعوعؾيميفمجمولماظؿكطقطميفمخمؿؾػماٌلؿقؼوت،م معـماألجفزة معلؿؿرًا جفًدا

سؾًؿومبلغينماسؿؼدمأنماظعدؼدمعـمجفوتماظدوظيمتؼقممبـقعمعـمػذاماىفد،ماألعرم

ًلوئرميفمبعضماإلدالءمبؾقوغوتمسـمااظذيمؼربزمبشؽؾمأومبكخر،مدقاءمعـممخاللم

م مخالل معـ مأو ماظدوظي، مضطوسوت مؼعو معـمؼؿؿ مجوغًؾو متؿـوول مهؾقالت معـ ؿداوظف

مودعرم مواألجقر ماألدعور ميف مايوصؾي ماظؿطقرات مجمول ميف مخوصي ماألداء جقاغى

ماظؼطعمودقودوتماإلدؿريادمواظؿصدؼرموعمذراتماظػؼرموشريػومعـماألعقر.م

مؾلمسؾكمدؾقؾماٌـول:مإنمهؾقؾماظقضعماظراػـمؼـؾغلمأنمؼربزمعومؼ

مم-0 موماالضؿصودواضع ماظؽؾل ماٌلؿقى مسؾك مواإلضؾقؿلماظقرين اظؼطوسل

عؿغرياتماومعـمحقٌماظؾـكممعـمحقٌماإلغؿوجموعومؼؿػرعمسـفمعـمدقاءواحملؾلم

موعوميؼفومعـمدعورموخترؼىموطؾػيمذظؽ.م

مايصورم-6 مخمؿؾػممأثر مسؾك مدقرؼي مسؾك مصرض ماظذي ماظظومل االضؿصودي

سدادماظؽؾريةموسؾكمػفرةماألمطؾمعـفواالضؿصودؼيمواغعؽودوتفمسؾكمأداءمماظؼطوسوت

ماظضغقطم مظػرض ماظلعل مإرور مضؿـ مواٌدربي ماٌمػؾي معـفو موخوصي ماظلؽون، عـ

مسؾكماظدوظيموسؾكماجملؿؿعمظؿؿرؼرماٌكططوتماظيتمؼرشؾقنمبوظقصقلمإظقفو.م

اظؿدغلماٌلؿؿرميفمعلؿقىمععقشيماٌقارـنيموهقؼؾمأسدادمطؾريةمعـفؿمم-3

مإىلمعومدونمعلؿقىمخطماظػؼر.م
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مم-4م ماظؿـؿقي مجفقد مسؾك ماٌؿـفٍ ماظطؾقعقيمواظؼضوء ماٌقارد موسؾك آثورػو

مؼعرفم ممل مدقودي مسرب ماٌلؾقي ماجملؿقسوت مظصوحل مادؿـزاصفو مخالل معـ اٌؿوحي

مُت محني معـقؾ مهلو ماظؿصدؼمروص ق اظعومل موميـع موؼلؿحماظدوظي معـفو ماالدؿرياد ماو ر

مظؾؿفؿق ماٌلؾقسوت ماظذيمي ماظدخؾ معصودر معـ مأدودل مطؿصدر بوظؿصدؼر

متلؿكدعفميفمتلعنيماظلالحمواظذخوئرمورواتىمعـؿلؾقفو.م

ظؿلعنيمظؼؿيماظعقشمظؾؿقارـماظلقريمصرضمضرورةماإلسؿؿودمسؾكماًورجمم-ه

إىلمعرحؾيماإلسؿؿودمسؾكماظذاتمخوصيمبعدمأنمطونماإلضؿصودماظلقريمضدموصؾم

يفماجملوالتماألدودقيمطوظغذاءمواظدواءموشريػو،موبعدمأنممتمتلدؼدمطؾماظدؼقنم

ماظيتمطوغًمعرتتؾيمسؾقفمظصوحلماظدولمأومجفوتماإلضراضماًورجل.م

م ماظـوجؿطؿو ماألرضوم ميف ماظؿضورب معـ مايد مإىل ماظؿقؾقؾ مػذا سـممدقمدي

جفوتمسدؼدةمبنسدادمتؼورؼرمسـمواضعماإلضؿصودماظلقريميفمزؾماألزعيموسـممضقوم

ماظؿؼرؼرماظذيمأسدتفمداًلوئرماظيتمتؽؾ ػومػذاماالضؿصودموعـفومسؾكمدؾقؾماٌـول:

م م: مسـقان مهً م))اإلدؽقا مدقرؼي ميف ماظـزاع ماظؽؾلمم–تؽؾػي ماالضؿصود مسؾك األثر

رؼرمإىلمأنمعومحؼؼؿفمدقرؼيمخاللم،محقٌمخُؾصماظؿؼ((واألػدافماإلمنوئقيمظألظػقي

مصؼط.ممفمخاللمثالثمدـقاتغػؼؿأاظؿـؿقيمسؼقدمعـم

مدقإ عميفمعمذراتمزمواضعماظؿكرؼىمواظرتاجربنمهؾقؾماظقضعماظراػـمطؿو

ادؿؿرارماٌمدلوتماىقاغىماإلجيوبقيمواظيتمعـفومصنغفمؼـؾغلمأنمؼشريمإىلماألداءم

مواظؿـػقذؼيم ماظؿشرؼعقي ماظلؾطوت مذظؽ موؼشؿؾ مبوظعؿؾ، معلؿقؼوتفو ماخؿالف سؾك

م مواحملؾقي، متزالواظؼضوئقي معو ممحقٌ ماظدوظي ممبفوعفو متؼقم ميفماٌكؿؾػي وخوصي
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ماظرئقل ماٌدن مختضع ماظيت مودقمظلؾطؿفوي مرباٌؾوذرة مضطوسوت مادؿؿرار ماالضؿصودز

م ماظرشؿ مسؾك معؿػووت مبشؽؾ مبوظعؿؾ ماٌكؿؾػي مصؼطوسوتمعاظقرين ماظصعقبوت ـ

م ماإلدارة موأجفزة مواٌصريف ماٌوظل مواظؼطوع مواظؽفربوء مواظزراسي احملؾقيماظصـوسي

م مبوظعؿؾمواحملوصظوت مامعلؿؿرة مؼعؽس ماظذي مواإلراداألعر ميفظة خمؿؾػممؿصؿقؿ

غمإذامضؾـومغؾوظاٌلؿقؼوتمسؾكموووزماألزعيمبوظرشؿمعـماٌعوغوةمواظصعقبوتماظيتمالم

مً.مأغفوموصؾًمظؽؾمبق

تصقراتمرقؼؾيماألدوسمإلسدادمإنممهؾقؾماظقضعماظراػـمدقؿؽـمعـموضعم

م مواضعممشوؼؿفواألعد مخؾؼ مؼعؽس ممبو مواالخؿـوضوت مواظؿشقػوت ماالخؿالالت ععوىي

ماأل ماألجؾمؼؿفووز مرقؼؾي موادرتاتقفقوت مأػداف موضع معـ موميؽـ موآثورػو، زعي

مخططمإسودةماظؾـوءموهؼ قؼمعؿطؾؾوتماظؿـؿقيموعؿقدطيماٌدىمتؾـكمسؾكمأدودفو

ماٌلؿداعيمبكنمواحد.م

م

مإسودةماظؾـوء:مماظؿقضرياتموعؿطؾؾوتم-ثوغًقو

مظؾزعالءماألسزاءمإعـمميفمعداخؾيتمسدًدادلتـوولم متورًطو شـوءماظؾقٌمعـماحملوور

مخاللمعداخالتفؿ:م

إنماىفدماظقاسلمواهلودفمظعؿؾقيمإسودةماظؾـوءممخططموبراعٍمإسودةماظؾـوء: -0

ايوصؾيميفمماالخؿالالتؼؼؿضلموضعمتصقراتمرقؼؾيماألعدمرضؿقيموعودؼيمٌعوىيم

ماٌعوملمهددمشوؼوتموعرتؽزاتم مواضقي مادرتاتقفقي االضؿصودماظلقريمؼـؾـؼمسـفو

راتماظؿطقؼر،موأػدافمسوعيموحمددةمعرتؾطيمبكصوقمزعـقي،موؼـؾـؼمسـمػذهماظؿصق
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مواألػدافم ماالدرتاتقفقوت مورضؿل محمدد مبشؽؾ متؿضؿـ ماألجؾ مرقؼؾي خطط

ماظعوعؾي،م مواظؼقى ماإلغؿوج، موخطط مواظؼطوسل، ماظؽؾل ماٌلؿقى مسؾك مبؾقشفو اٌؼرر

ماظقضعم مهؾقؾ معـ متـطؾؼ ماألجؾ معؿقدطي مخطط مثؿ موعـ ماإلدؿـؿورؼي، واظرباعٍ

ميف مذظؽ مأطون مدقاء ماٌرشقبي ماألوظقؼوت مسؾك موترطز متصققحماظراػـ، مجموالت

اًؾؾمايوصؾميفماإلغؿوج،مواظـوتٍ،موتقزؼعماظدخؾموشريػو،مأوميفمجموالتمإزاظيم

موعودؼيم مزعـقي مإىلمهدؼدمواضحمووصؼمبراعٍ مإضوصي موعؿطؾؾوتمذظؽ، ماألزعي آثور

 حمددةمٌؿطؾؾوتمإسودةماظؾـوء.

ماظؼطوسوتم ميف مظؾؿشورؼع مجدوى مدرادوت مإسداد معع مذظؽ مؼرتاصؼ مأن سؾك

مُتربزماٌكؿؾػ ماظيت ماٌشورؼع مأو مظؿكرؼى متعرضً ماظيت ماٌشورؼع معـفو مدقاء ي

 اظدرادوتمأػؿقؿفوموأوظقؼؿفوميفمخمؿؾػماألضوظقؿمواظؼطوسوتماالضؿصودؼي

 

ماألدودقيماإلغلون: -6 والمؼـؾغلمأنمتؽقنمم،إنماإلغلونمػقمشوؼيماظؿـؿقيموأداتفو

اظرشؾيميفمإسودةماظؾـوءمدؾًؾوميفمزؼودةمبمسموععوغوةماإلغلونموػـومؼـؾغلمأنمغالحظم

ػقماًلورةماظيتمالمميؽـمتعقؼضفومإالمأنمتففريماٌالؼنيمعـماٌقارـنيماظلقرؼنيم

ماظؿؽؾػيم مسـ ماظـظر مبغض مادؿــوئقي موإجراءات مدقودوت مؼؼؿضل م موػذا بعقدتفؿ،

موؼلؿقلـمأواًدعوتمظؿلعنيماٌلوطـم نمؼؽقنمذظؽميفماٌـورؼمواظعؿؾمهلؿ،

مؼؼؿضلمعـمماظيتمتعقدوامسؾكماظعقشمصقفو،مواظيتمأجربوامسؾكماهلفرة م عـفو،موػذا

ماظيتم ماٌـورؼ ميف معؿؽوعؾي مإدؽون معشورؼع مإلضوعي متصقرات موضع ماٌعـقي اىفوت

هلومميفمػذاماجملولمعـمووربمدولمسدؼدةماالدؿػودةخضعًمظؾؿكرؼىموميؽـم
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م مأنمذظؽمؼؼؿضلمجفقًدامحـقـيميفمبوعمرقؼؾميفمإضوعيمعـؾمػذهماٌشورؼع، طؿو

محؼقؼ معلقحوت مإلجراء ماظلقرؼي ماظعربقي ماىؿفقرؼي ماظقضعمقدػورات مسـ ي

 ظؾراشؾنيميفماظعقدةموتؼدؼؿماٌلوسداتماظالزعيمهلؿ.مماالجؿؿوسل

مماٌوظقي:ماٌقارد -3 ماظيتمتعرضمهلو ريموووزماظلقماالضؿصودإنمحفؿماًلوئر

،مواظلمالم6105تماإلدؽقا،موذظؽمحؿكمغفوؼيمسومماعؾقورمدوالرمحلىمتؼدؼرم637

اظذيمؼـؾغلماإلجوبيمسؾقفمػق:مطقػمدقؿؿمتلعنيماٌقاردماٌوظقيمبوظؼطعماألجـيبم

 ظؾؿؾوذرةمبنسودةماإلسؿور؟م

 ر:مدػذهماٌصوموصقؿومؼؾلمبعًضومعـ

م -مأ ماألعؿ معـ معرطزة ممحؾي متؼؿضل موػل موعـظؿوتفوماإلسوغوت: اٌؿقدة

نيمعلوػؿوتمعـمخمؿؾػماظدولمُتك صصمإلسودةماظؾـوءمأومظؿؼدؼؿمعاٌؿكصصيمظؿل

 اٌلوسداتمظؾؿؿضررؼـ.م

ماٌلؾقنيم -مب مظدسؿ مطون مظؼد مواظعؿود،مماظؿعقؼضوت: مبوألدؾقي مأو مبوٌول دقاء

ماظظوملماظذيمصرضمموظؾعؼقبوتماظيتمصرضًمسؾك مايصور اظشعىماظلقريمغؿقفي

مإ مإضوصي مسؾقف، مواٌعوعؾ مطوظـػط مثرواتف مبودؿـػوذ مظؾؿلؾقني ماظلؿوح اآلثورموىل

وتفماظزراسقيميفماٌـورؼماظيتمدقطرماظرتاثماظعؾؿلمواظـؼويفموغفىمعـؿفوحؿكم

م مسؾقفو ماألمأثرهاٌلؾققن مادؿؿرار ميف موؼػرتاظؽؾري ماظطقؼؾي، ماظػرتة مهلذه ضمزعي

موترطقيم موضطر ماظلعقدؼي معـؾ ماألزعي مػذه ميف مدور مهلو مطون ماظيت ماظدول عطوظؾي

م متؽوظقػموشريػو معـ مػوًعو موجزًءا ماإلسؿور، مإسودة متؽوظقػ معـ مجزًءا بؿقؿؾ

واٌشردؼـ،موظقماضؿضكماألعرماظؾفقءمإىلماٌـظؿوتمماظؿعقؼضمسؾكمأدرماظشفداء
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اظدوظقي،ماألعرماظذيمؼؼؿضلممواحملوطؿماظيتمتػصؾميفماظـزاسوتم،اظدوظقيماظػوسؾي

مظؿؽقنم ماظدول مػذه ممموردوت معـ متقثقؼف مميؽـ معو مطؾ متقثقؼ ميف معرطًزا جفًدا

معلؿـداتمميؽـماظرطقنمإظقفوميفمحولمتؼررمدؾقكمعـؾمػذاماظطرؼؼ.م

أعقالماظلقرؼنيميفماًورج:محقٌمتؿؾوؼـماظؿؼدؼراتمبصددمػذهماألعقال،م -مج

ا،موميؽـمادؿؼطوبمضلؿمطؾريمعـفومإذاممتمإالمأغفمعـماٌمطدمأغفومتشؽؾمرضًؿومطؾرًي

ماظعؿؾم مجمول ميف مأو ماالدؿـؿور مجمول ميف مدقاء ماٌـودؾي ماظؿشرؼعوت وضع

 اٌصريف.م

ماظؾـكم -مد مٌشورؼع مختصص مأن مميؽـ مواظيت ماالئؿؿوغقي: مواظؿلفقالت اظؼروض

اظؿقؿقيمبشؽؾمأدودل،موؼؼؿضلمايصقلمسؾقفومتقصرمدرادوتماىدوىماالضؿصودؼيم

موواظػـقي م، مسؾك ماجملول مػذا ميف ماالسؿؿود ميؽـ
((

ماىدؼد ماظؿـؿقي بـؽ
))

اظذيمم

أدلؿفمدولمجمؿقسيماظربؼؽس،مواظذيمجوءمعـمأػداصف:متلعنيماالئؿؿونمعـمأجؾم

 .مبـوءمغظومماضؿصوديمسوٌلمسودلموجدؼد

معم-مػـ ماظعوم ماظدؼـ مودـدات ماًزؼـي مأذوغوت ماٌشروسوتممـإصدار مإضوعي أجؾ

 اظؿـؿقؼيموإتوحيماالطؿؿوبمبفومظؾففوتماظعوعيمواًوصي.م

وضؿـمإرورمم،:مواظيتمميؽـمأنمختصصمظألشراضماظؿفورؼياالئؿؿوغقياًطقطمم-وم

ممعؾدأ مضدرة مدؿزداد محقٌ مسقدةمماالضؿصوداٌؼوؼضي معع ماظؿصدؼر مسؾك اظلقري

مظإلغؿوج ماٌكؿؾػي ماظيتم،روضوتف ماجملوالت ميف معقزاتموخوصي مظلقرؼي مصقفو متؿقصر

 غلؾقي.م



10 
 

عـمعقضعمدقرؼيميفمهؼقؼمسقائدمعرورمعرتػعي،مخوصيموإنمإسودةمماالدؿػودةم-ز

اظؾـوءمدؿشؿؾمإضوصيمإىلمدقرؼيماظؼطرماظعراضلماظشؼقؼ،موػذامأعرمؼؼؿضلمتطقؼرم

موعراطزم موعطورات، موعراصه، محدؼدؼي، مودؽؽ مدرؼعي، مررق معـ ماظـؼؾ ذؾؽوت

مبلضصكمدرسيمممؽـي.اًدعوتمايدودؼيم

إؼراداتماظلقوحي:معـماٌؿقضعمأنمؼشفدمضطوعماظلقوحيمتطقًرامطؾريً اميفمسددمم-ح

اظلقوحمبعدمأنمسرفماظؼوصلمواظداغلمععؾقعوتمطـريةمسـمدقرؼيمتشؿؾمتورخيفوم

وآثورػوموعقضعفومودقؽقنمظؾلقوحيماظـؼوصقيمواظدؼـقيمأثرمطؾريميفمهرؼؽماالضؿصودم

 اظلقري.م

ماظطؾقعقيماالدؿػودةم-ط ماظـروات مسمعـ متشؿؿؾ مواظيت مسـفو ماظؽشػ ممت مؾكاظيت

اظلوحؾموتمطؾريةمعـماظـػطمواظغوزمدقاءمأطونمذظؽميفماظؼؾؿقنماوميفمقاحؿقور

اظصدؼؼيماظيتموضػًمععمدقرؼيمخاللمملؾعمظؾدواظلقري،موعـمخاللمذرطوتمتؿ

 وإؼرانمواظصني.مماالهودؼيأزعؿفوموسؾكمرأدفومرودقوم

حبقٌمم BOTاتؾوعمأدوظقىمعؿطقرةميفمسؿؾقوتمإسودةماظؾـوءمعـؾمأدؾقبماظـم-يم

م معؼوبؾ ماإلغشوء مسىء ماٌلؿـؿر مأنمماالدؿػودةؼؿقؿؾ مميؽـ ماظيت ماظعقائد عـ

،موميؽـمأنمقيمععقـيمتؿـودىمموواضعماظؿؽوظقػتػرضمسؾكماٌلؿػقدؼـمظػرتةمزعـ

واحملوورماظطرضقيمم،وراتموخوصيمعطورمدعشؼماظدوظلؼطؾؼمذظؽميفمتطقؼرماٌط

ماىدؼدةمم،اظؾدؼؾي ماظطوضي معشورؼع معـفو مخوصي موبصقرة ماظؽفربوء متقظقد وحمطوت

 واٌؿفددة...موشريػو.م

م
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 إسودةماظؾـوء:ممالعحعم-ثوظـًو

 :مماحملوصظوتاٌدنموعراطزممسؾكمعلؿقى -1

مروظًم مخترؼى مسؿؾقوت مإىل ماظلقرؼي ماٌدن معـ ماظعدؼد متعرضً ظؼد

اظلؽـقيمواألدقاقماظؼدمييموايدؼـي،موترطزماظؿكرؼىماظؾـكماظؿقؿقيمواألبـقيم

ميفم ماو مبوٌدن، يفمععظؿماألحقونميفمعـورؼماظلؽـماظعشقائلماحملقطي

موواضعم متؿـودى مدرادوت مإسداد مؼؼؿضل ماظذي ماألعر معـفو ماظؼدميي اٌـورؼ

ماٌـورؼماظيتمهلومضقؿيمأثرؼيمطؾريةم اٌـورؼماظيتمتعرضًمظؾؿكرؼىمخوصًي

ميؿنيمحقٌمؼؼؿضلماألعرمتضوصرماىفقدمإلسودةماظقضعمطقؾىمومحصماظؼد

ماحملؾقيم مواىفوت ماظـؼوصي موزارة مبني معو موبوظؿـلقؼ مسؾقف، مطون معو إىل

مؼؼؿضلماألعرماحداثمصـودؼؼممتقؼؾمخوصيمبؽؾمعـمػذهم واظققغلؽقمطؿو

ماظدولم معـ ماظعدؼد مترشى محقٌ مواألثرؼي ماظؿورخيقي ماظؼقؿي مذات اٌقاضع

 يفمإسودةماألوضوعمإىلمعومطوغًمسؾقف.واٌـظؿوتمبوٌلوػؿيم

أعومبوظـلؾيمٌـورؼماظلؽـماظعشقائلمصننماظػرصيمعؿوحيمظؿقضريمعومؼؾزمم

عـمعصقراتمتـظقؿقيمظؿقلنيمواضعمػذهماٌـورؼموتصدؼؼمػذهماٌصقراتم

وإزاظيمأؼيمسؼؾوتمإدارؼيمضدمتؼػمبقجفمعـحماظرخصمحبقٌمؼؿؿمإجيودمآظقيم

م موتاليف ماإلسؿور مإلسودة معـفمخوصي متعوغل مطوغً ماظيت ماًدعوت ميف اظـؼص

م.ػذهماٌـورؼ

م

م
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 :ماالضؿصودؼيسؾكمعلؿقىماظؼطوسوتم -6

 اظؼطوعماظزراسل:م -مأ

ماظؿقدعم ممت محقٌ معؾققز مبشؽؾ ماألزعي مضؾؾ ماظزراسل ماظؼطوع مممتطقر

موتـظقؿم ماٌروؼي، مبوٌلوحوت مواظؿقدع ماظلدود، موإضوعي ماألراضل، بودؿصالح

اإلغؿوج،مواظؿؿقؼؾماٌقلر،موتـػقذمعشورؼعمتـؿقيمادؿـؿورػو،موتقصريمعلؿؾزعوتم

ماالدؿـؿوراتم متقصري مىفي مخوصي مطؾرية مأوظقؼي ماظزراسي موأسطقً ماظرؼػ، يف

معـم مايوجي متلعني مبغوؼي ماالدرتاتقفقي مظؾؿقوصقؾ موخوصي مظؿطقؼرػو اظالزعي

ماظؼؿحمواظشعريموتقصريمخمزونمادرتاتقفلمعـفؿو.

قيمدقاءميفمجمولماظزراسيماويفموجوءتماألزعيمظؿؼضلمسؾكمجفقدماظؿـؿ

جمولماألحبوثماوميفمجمولماظـروةمايققاغقي،مغوػقؽمسـمأثرػومسؾكماظؼقىم

طونمغؼصمطؾريميفمطؿقوتماإلغؿوجمدقاءمأاظعوعؾيماظزراسقيموترتىمسؾكمذظؽم

معـم مشريػو معلؿقى مسؾك مأو ماالدرتاتقفقي ماحملوصقؾ معلؿقى مسؾك ذظؽ

وعماظزراسلمبلؾىماهلفرةموشريػو،ماحملوصقؾمغؿقفيمغؼصماظعوعؾنيميفماظؼط

مطونم مطؿو ثرهمسؾكمسالفمواظؿفرؼىمأظـؼصماألوتؼؾصماٌلوحوتماٌلؿـؿرة،

اظـروةمايققاغقيموبذظؽمهقظًمدقرؼيمإىلمدوظيمعلؿقردةمظؾؼؿحموشريهمعـم

ماٌـؿفوتمبعدمأنمطوغًمضدموصؾًمإىلمعرحؾيماالطؿػوءمواظؿصدؼر.م

اظزراسلمطؿومؼؾلوضدموؾًمغؿوئٍماألزعيمسؾكماظؼطوعم
(1)

م:م

 %.مم53تراجعماإلغؿوجماظزراسلمبـلؾيم -

                                                           

. ٌة، إعداد المهندس محمد حسان قطناأثر األزمة على القطاع الزراعً فً سور ( 1( 
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 %.مم04تراجعماإلغؿوجمايققاغلمبـلؾيم -

 عؾقورمظريةمدقرؼيمسدامصقاتماٌقادؿ.مم064متمتؼدؼرمأضرارماظؼطوعمحبقاظلم -

متؼقمممم مأن مؼـؾغل ماظؾـوء مإلسودة ماٌلؿؼؾؾقي ماظرؤؼو مأن ماٌكؿصقن وؼرى

م ماظزراسي مضطوع ماسؿؾور مسؾك مظإلغؿوجمضطوع ماظـلؾقي ماٌقزة مسؾك مؼعؿؿد تـوصلل

ماظزراسل،موظفماظؼدرةمسؾكمهؼقؼماألعـماظغذائلمواظؿـؿقيماٌلؿداعي.

مطؿومؼرونمأنماألػدافمضصريةماٌدىمؼـؾغلمأنمتؽقن:م

م - محوجي مبشَؼماالدؿفالكتلعني ماظزراسل ماإلغؿوج معـ ماظـؾوتلماحملؾل قف

 وايققاغل.

 وظقيمظؾؿـؿفوتماظزراسقيمعومأعؽـ.تلعنيمحوجيماظصـوسيمعـماٌقادماأل -

 تعزؼزماالدؿؼرارماظغذائلماألدريموهلنيماظقصقلمإىلماظغذاء.م -

 تقصريمصوئضمعـماإلغؿوجماظزراسلمظؾؿصدؼر. -

اظؼطوعماظصـوسلم-بم
(2)

: 

ماظمم متقضػًممؼطوعتعرض محقٌ مجًدا مطؾرية مإىلمأضرار اظصـوسلمخاللماألزعي

مصفـوظؽم ماظعؿؾ مسـ ماًوصي ماو ماظعوعي معـفو مدقاء ماظصـوسقي ماٌـشكت معـ اظعدؼد

ماظع مسـ متقضػً موايرصقي ماظصـوسقي ماٌـشكت معـ مظؾلرضيماآلالف متعرضً مأو ؿؾ

وصيموحمؾٍمعـماإلغؿوج،مإضمذرطيموععؿؾمم02دتماألزعيمإىلمخروجمواظـفى،مطؿومأ

م ماألم10إىل مضؾؾ معؿقضػي مطوغً موحمؾفني ماًلوئرمذرطي مػذه مآخر موطون زعي،

ععؿؾلماظغزلموععؿؾماظلؽرميفمحموصظيمإدظى،مطؿومتراجعمإغؿوجموتلقؼؼماظعدؼدم

                                                           

، اعداد األستاذ فؤاد اللحام. 0413( انظر: التقرٌر الصناعً السوري  2( 
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مظؾصـوسيماظـلقفقيمواظغذائقي،ممعـماحملوصقؾماظزراسقيماظيتمطوغًمتشؽؾمعدخالت

سددػومحبلىمرئقسممر دُِّضمتقضػًماظعدؼدمعـماٌـشكتمايرصقيمسـماظعؿؾمحقٌو

مماالهود محبقاظل مظؾقرصقني ماظؿكرؼىم04اظعوم مغؿقفي مايرصقي ماٌـشكت معـ %

مواظدعور.

طؿومظقحظمهقلمادؿـؿوراتماظصـوسقنيماظلقرؼنيمإىلماًورجموخوصيمترطقومم

موعصرمواألردنموشريػو.

موارتػوعمم ماحملروضوت موغؼص ماظؽفربوء مأزعي مادؿؿرار معع مذظؽ متراصؼ وضد

مسؾكم ماظؼدرة موضعػ ماإلغؿوج متؽوظقػ مارتػوع ميف ماغعؽس ماظذي ماألعر أدعورػو،

م متلدؼد مصعقبي مذظؽ مسؾك مترتى مطؿو مسؾكمماالظؿزاعوتاٌـوصلي، ماٌرتتؾي واظدؼقن

ظؼضوء،ماألعرماظذيماظصـوسقنيمظؾؿصورفماظعوعيمواًوصيموىقءمػذهماٌصورفمإىلما

مجعؾمواضعمضطوعماظصـوسيمشوؼيميفماظؿعؼقد.م

مإسودةماظؾـوءميفمػذاماظؼطوعمتؼؿضل:مأػدافمإنم

تؼدؼؿمطؾمأغقاعماظدسؿمواظؿلفقالتمظؾؿـشكتماظيتمادؿؿرتمبوظعؿؾمسؾكماظرشؿم -

متقاجففمعـمعشوطؾمدقاءمىفيمتقصريمعلؿؾزعوتم عـمزروفماألزعي،موععوىيمعو

مخت مىفي مأو مصعقبيماإلغؿوج مضقء ميف ماٌـؿفوت متلقؼؼ مىفي مأو متؽوظقػف ػقض

 اظـؼؾمواالغؿؼول.م

م - مؼؼؿضقفممتشغقؾاظلعلمإلسودة اٌعوعؾمواٌـشكتماظيتمتقضػًمسـماإلغؿوجممبو

 ذظؽمعـمدسؿموتلفقالتمعودؼيموعوظقي.م
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متشفقعمماظؿقدعم– مإىل متفدف مدقودي مإرور مضؿـ موعـورؼ مصـوسقي معدن بنضوعي

ميفم ماظزراسل ماٌـؿٍ متصـقع مؼؿؿ موحبقٌ مواظزراسي ماظصـوسي مبني ماظؿؽوعؾ هؼقؼ

مأعوطـمضرؼؾيمعـمعقاضعمإغؿوجفمحقـؿومأعؽـمذظؽ.م

هدؼدمضقائؿمبوٌشورؼعمذاتماىدوىماظػـقيمواالضؿصودؼيمحبقٌمتؽقنمجوػزةمم-

مـؿرؼـماحملؾقنيمواألجوغىموتلفقؾمإجراءاتمعـحماظرتاخقص.ظطرحفومسؾكماٌلؿ

 ضطوعماظؾـوءمواظؿشققد:مم-جم

ماظطرق معـ معؿؽوعؾي مذؾؽوت مإضوعي معـ ماظؾـوء مصرتة ميف مدقرؼي ممتؽـً م،ظؼد

مايدؼدؼي معـمم،واظلدودم،واظصقاععم،واٌراصهم،واٌطوراتم،واظلؽؽ وشريػو

معودماٌـشكت موتؽوظقػ مجفقًدا متـػقذػو ماضؿضك مأدتماظيت موضد مطؾرية، موعوظقي ؼي

مذؾفم مبشؽؾ مبعضفو متدعري مسـ مغوػقؽ ماظؾـك، مػذه معـ ماظعدؼد مخترؼى مإىل األزعي

موأوروبيم معقضعمدقرؼيمعـمأػؿقيميفموصؾمضوراتمآدقي مبف مؼؿؿقز مٌو موغظًرا طوعؾ،

وأصرؼؼقيمبؾعضفوماظؾعض،مصننمإسودةماظؾـوءميفمػذاماظؼطوعمتؽؿلىمأػؿقيمخوصيمٌوم

مأنيمإؼراداتمظفمعـمأثرميفمتلع ومعـمخاللمذاتمأػؿقيمعـمخاللمسقائدماٌرور

محرطيماظؾضوئعمواٌلوصرؼـ.م

مإنمإسودةماظؾـوءميفمػذاماظؼطوعمالمبدمأنمتفدفمإىل:م

صقوغيموإسودةمتلػقؾمعوممتمخترؼؾفمعـمبـك،موػذامؼؼؿضلمتقصرماظدرادوتماظؿػصقؾقيم -

 اظالزعي.م

 .مواٌراصهموشريػومدعشؼماظدوظلتطقؼرماظؾـكماظؼوئؿي،مواٌـولمسؾكمذظؽمعطورم -
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ظفممسؾكمحمقرمواحدمطوغًماالسؿؿودمإضوعيمحموورمبدؼؾيمحقٌمأثؾؿًماألزعيمأن -

 آثورمدؾؾقيمطؾرية.م

 ضطوعماظؽفربوء:م-مد

تعرضًماٌـظقعيماظؽفربوئقيمأؼًضومإىلماسؿداءاتمعؿؽررةممتـؾًمبوالسؿداءم

وخزاغوتماظقضقدميفماحملطوت،مواسؿداءاتمسؾكماٌؾوذرمسؾكمحمطوتماظؿقظقدم

م ماظؼدرة مغؼؾ موخطقط ماظؿققؼؾ م66وم054وم044حمطوت موخطقطمم ك.ف،

مك.فموعراطزماظؿققؼؾ.مم4.0وم04اظؿقزؼعم

ؿ(مواظؿقزونموؼرتواحماظضررمبنيماظؿكرؼىماظؽوعؾمعـؾمحمطوتم)حؾىموزؼ

مبنيم مماالسؿداءوعو محصؾميفماٌؾوذر مطؿو مآثوره مععوىي حمطوتمماظذيمأعؽـ

موتشرؼـ.محمردةمواظزارة

مغفرم مسؾك ماظؽفربوئقي ماظؿقظقد محمطوت مسؾك ماٌلؾقي ماجملؿقسوت ودقطرت

معـورؼم مسـ ماظؽفربوئقي ماظؿغذؼي مبؼطع موضوعً مواظؾعٌ( مواظـقرة م)تشربـ اظػرات

ماظؼطر.م

م محقاظل متعرضً مالسؿداءاتمم04طؿو مخمؿؾػي مادؿطوسوت معـ مهقؼؾ حمطي

عؾوذرةمومتمإسودةمبعضفومظؾكدعي،موتعرضًمعؽوتماظؽقؾقعرتاتمعـمخطقطماظؿقترم

مظؾؿكرؼىم مواٌـكػض ماٌؿقدط ماظؿقتر مذؾؽوت معـ ماظؽقؾقعرتات موآالف اظعوظل،

مواظـفىمواظلرضي.م

ماظؾشرؼي مسـماًلوئر مسدا ماظلقوراتم،ػذا م،واآلظقوتماظـؼقؾيم،واظرواصعم،ودرضي

ماظقضقدماظالزممظؿشغقؾمحمطوتم ماظيتمتقصر ماٌـشكتماظـػطقي مأؼًضو وروظًماألضرار
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مواظلؽؽم ماظغوز مغؼؾ مخطقط مسؾك مظالسؿداءات مبوإلضوصي ماظؽفربوئقي، اظطوضي

مإىل مواظػققل ماظطؾقعل ماظغوز معودتل مغؼؾ مسربػو مؼؿؿ ماظيت حمطوتممايدؼدؼي

ماظؿقظقد.

موزارةماظؽفربوءمواٌمدلوتموسؾكماظرشؿمعـم اىفقدماظؽؾريةماظيتمضوعًمبفو

ماظؿقظقدم محمطوت مبودؿكدام موظؾؿـوورة متلػقؾف مميؽـ معو متلػقؾ مإلسودة مهلو اظؿوبعي

واظشؾؽوتمصننمأضرارماظؼطوعمطؾريةمجًدا،موؼؼؿضلمإسودةمتلػقؾمعوممتمختزؼـفمعـم

مادؿـؿوراتمطؾرية،مطؿوحمطوتم ودىمدورهميفمؼؼؿضلمإسطوءهماوظقيمتـموذؾؽوتم

مادؿؿرارؼيمسؿؾماظؼطوسوتماألخرى.

مإسودةماظؾـوءميفمضطوعماظؽفربوءمتؼؿضل:مأػدافمإنم

 إسودةمتلػقؾمعوممتمخترؼؾفمعـمحمطوتموذؾؽوتمبوظؿـلقؼمععماظدولماظصدؼؼي.م -

إتوحيماجملولمٌـمؼرشىميفماالدؿـؿورميفمضطوعماظؽفربوءمسؾكمأنمؼؿؿمتلؾقؿم -

وءماظيتمتؿقىلمتقزؼعفومسؾكماٌشرتطنيمعـمخاللماظطوضيماٌـؿفيمظقزارةماظؽفرب

 .مووصؼماظؼقاغنيمواألغظؿيماٌرسقيماظشؾؽوتماظؿوبعيمهلو

ماظطوضيم - مأو ماظرؼوح مروضي معـفو مدقاء ماٌؿفددة ماظطوضوت مادؿكدام ميف اظؿقدع

 اظشؿلقيمحقٌمؼمعـمعقضعماظؼطرماعؽوغقوتمطؾريةميفمػذاماجملول.م

م
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 اظرتبقيمواظؿعؾقؿ:مم-ػـم

ممأوظً ماػؿؿوًعو ماظلقرؼي ماظعربقي مطػؾماىؿفقرؼي محقٌ ماظؿعؾقؿ ممبـظقعي طؾرًيا

ماظؿعؾقؿم معرحؾي ميف موجموغل مإظزاعل موػق معقارـ، مظؽؾ ماظؿعؾؿ محؼ اظددؿقر

ميفم مرعزؼي موبردقم ماظـوغقؼي، ماٌرحؾي ميف مإظزاعل مشري مظؽـ موجموغل األدودل،

ماظؿعؾقؿماىوععل.

ولماظؿعؾقؿماٌدردلمواىوععلموضدمسرصًمدقرؼيمضؾؾماألزعيمبؿؼدعفوميفمجمم

%،موضدمادمدرتموتريةماظؿعؾقؿم20حقٌمبؾغًمغلؾيماالظؿقوقمبوٌدارسماالبؿدائقيم

بشؽؾمحودمخاللمدـقاتماألزعيمإذمُأجربمدمقمعـمثالثيمعالؼنيمرػؾمسؾكماظؿقضػم

مطؾريمعـماألدرم مسدد مواضطرار معداردفؿ، سـماظؿعؾقؿمبلؾىمايربماظيتمدعرت

م.إىلمعغودرةماظؾالد

واحدةمعـمبنيمطؾممأنمم0415وماظققغقلقػميفمغفوؼيمسومموذطرتمدراديمأسدتف

مخسمعدارسميفمدقرؼيمأصؾقًمشريمصوييمظالدؿكدام،مطؿومانمسدًدامؼرتاوحم

أظػمرػؾمدقريمالمؼؿوبعقنمدرادؿفؿميفماظؾؾدانماظيتمم644أظػمإىلمم344عومبنيم

ماظؿ مبعض مضقوم مذظؽ مإىل مأضػ ماظلقرؼني، ماظالجؽني ماإلرػوبقيمتلؿضقػ ـظقؿوت

مبنشالقماٌدارسموإؼؼوفماظؿعؾقؿمصقفو.م

مخمؿؾػم ميف موبوىوععوت ماظعوظل ماظؿعؾقؿ مبقزارة ماًلوئر ميؼً طؿو

موضدمدوػؿمبؿلزؼؿماظقضعمتعرضماٌدارسمواىوععوتمظؼصػمعرطزم احملوصظوت،

مخترؼىم موإىل ماظطالب، معـ ماظعدؼد مادؿشفود مإىل مأدى ماإلرػوبقي ماٌـظؿوت عـ
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م معـ معـورؼماظعدؼد ميف موجوععوت معدارس موجقد مأن مطؿو مواىوععوت، اٌدارس

مدقطرةماٌلؾقنيمطونمظفمأثرمطؾريمسؾكمتراجعماظعؿؾقيماظؿعؾقؿقي.م

معراحؾمو مخمؿؾػ ميف مواٌدردني ماألدوتذة معـ ماظعدؼد مػفرة مذظؽ راصؼ

موجموالتماظؿعؾقؿ.

رػؾموذوبمداخؾممعؾققنم1.1لموحبلىمتؼدؼراتماظققغلؽقمصننمػـوظؽمحقاظ

مرؼيمويفماظؾؾدانماجملوورةمحبوجيمإىلماظؿعؾقؿ.مدق

وٌعوىيمآثورماألزعيمصؼدماختذتماظعدؼدمعـماإلجراءاتمظؾقدمعـمػذهماآلثور،م

م مؼؿعؾؼ معو مأعـفو ماٌدارس ميف ماظؼؾقل مدائرة ماظدواممبؿقدقع مغظوم مإىل ماظعقدة و

م محقٌ مظإلصالح ماظؼوبؾي ماٌدارس ماصالح مأو ممأعؽـاظـصػل محقاظل م0411إصالح

مدي.معدر

مإسودةماظؾـوءمتؼؿضل:ممأػدافميفمضقءمعومدؾؼ،مصنن

ادؿؿرارماىفوتماٌعـقيمبوظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيمبوختوذمعومؼؾزممعـماجراءاتمادؿــوئقيمم-

 الدؿقعوبمأسدادمعؿزاؼدةمعـماظطالب.م

 مإسودةمتلػقؾماٌدارسماظيتمتعرضًمظؾؿكرؼى.م-

مبشؽؾمموضعم- ماظؿعؾقؿقي ماظعؿؾقي مصقفو متقضػً ماظيت مبوٌـورؼ مخوصي معؽـػي براعٍ

 .ممميؽـمعـماخؿصورماظزعـميفمعرحؾيماظؿعؾقؿماألدودل

مادؿؿرارماظؿـلقؼمععماظققغلؽقمظؿلعنيمعومؼؾزممعـمعلوسداتمسقـقيموعودؼي.م-

 إسطوءماػؿؿوممخوصمظرواتىموأجقرماٌعؾؿنيمواٌدردني.م-
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ماظصقي -مو
(3)

 :م

ماظؼطوعمبشؽؾمعؾققزمضؾؾماألزعيم حقٌمانماإلغؿوجماظدوائلمطونمتطقرمػذا

دوظيمحقلمم30ممشؾماظؿصدؼر%معـمحوجيماظلققماحملؾقي،مصقؿوم24ؼغطلمحقاظلم

ممتمختصقصمعرطزمصقلمظؽؾم مطؿو موظؽؾمم14اظعومل، م04آالفمغلؿيميفماظرؼػ،

موغؿقفيماألزعيمصؼدمخرجم يمععظؿفومععؿؾمعـماًدعم04أظػمغلؿيميفماٌدؼـي،

ماالضؿصودؼيم مظؾعؼقبوت مطون مطؿو محؾى، مويف ماظشرضقي ماظغقري ميف مؼؿقاجد طون

ماظؼطوع مػذا مسؾك ماظؽؾري مأثرػو مدقرؼي مسؾك مصرضً ماظيت معومم،اىوئرة مإىل إضوصي

يؼمبفمعـمأضرارمغؿقفيمتضررمضطوسوتمعقازؼيمعـؾماظؽفربوءمواحملروضوتموسدمم

موجقدمررقمآعـي.م

م04عشػكمإضوصيمإىلمتضررمم51ًمعـماًدعيموبؾغمسددماٌشويفماظيتمخرج

م20عشػكمؼؿؾعمعـفومم100عشػكمعـمحقٌماألبـقيمأومدرضيماألجفزةموذظؽمعـمأصؾم

م ماظصققيماًورجيمسـماًدعي مبؾغمسددماٌراطز مطؿو ماظصقي، م011عشػكمظقزارة

معرطًزامظؿقاجدػؿميفمعراطزمشريمآعـي.مم045عرطًزامإضوصيمإلشالقم

ووبفمػذاماظؼطوعمػل:مػفرةماظعدؼدمعـماألرؾوءموعـمواٌشؽؾيماألػؿماظيتم

خمؿؾػماالخؿصوصوتمخورجماظؼطر،موػلمخلوئرمعـماظصعىمتعقؼضفومإضوصيمإىلم

مصعقبيمتؼدؼرماظؿؽوظقػماٌرتتؾيمسؾقفو.م

م

م

                                                           
( المصدر: دراسة صدرت عن وزارة الصحة فً سورٌة. 

3
( 
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مإسودةماظؾـوءميفمػذاماظؼطوعمتؿطؾى:ممأػدافمإن

ميفمم–م مذظؽ مأطون مدقاء مألضرار متعرضً ماظيت ماظصققي مواٌراطز ماٌشويف تلػقؾ

ماألبـقيمأوميفماظؿففقزات.م

مسودةمتشغقؾمععوعؾماألدوؼيماظيتمتقضػًمسـماظعؿؾ.مإلعـحمعومؼؾزممعـمتلفقالتمم–م

ماألرؾوءم - معـ مواٌففرؼـ ماٌفوجرؼـ مظعقدة موتلفقالت مجفد معـ مؼؾزم معو بذل

مظؿؽؾػيماٌرتتؾيمسؾكمذظؽ.مواٌؿرضنيمبغضماظـظرمسـما

ماظلقوحي:مم-زم

مأػؿقيمخوصيميفمدقرؼيمحقٌمتعؿربممبـوبيمعؿقػمرؾقعلمم تؽؿلىماظلقوحي

م متـؿشر ممعػؿقح، مصقفو مسـ مسددػو مؼزؼد ماظيت ماألثرؼي مواٌقاضع عدؼـيمم0444اٌدن

أوابدمايضورةماإلغلوغقي،مإضوصيمإىلمماظيتمتعدمعـمأػؿوميفمطؾمعؽونمأثريوعقضعم

ماظعالجقي.مواٌقاضعمواٌلقققي،مماراتماظلقوحقيماظدؼـقيماالدالعقيواٌزاظؼالعم

وبفذامصفلمعصدرمرئقسمعـمعصودرماظدخؾماظؼقعلميفمدقرؼي،موظؼدمتعرضًم

مطؿوم مسؾكمدؾقؾماٌـول، مواٌقاضعمإىلمخترؼىمعؿعؿدمعـؾمتدعر اظؽـريمعـماآلثور

مضوت.متعرضًماألدقاقماظؼدمييمواٌلوجدمواظؽـوئسمإىلمخترؼىمودر

معـؾم ماظدوظقي ماٌـظؿوت معـ مخوص ماػؿؿوم مػـوك مؼؽقن مأن ماٌؿقضع وعـ

ماألعرم مؼؼؿضل مطؿو ممتمخترؼؾف، معو موترعقؿ مإسؿور مإسودة ميف ماظدول موبعض اظققغلؽق

اظؿـلقؼمععماظدولموععماالغرتبقلمالدؿعودةمعوممتمدرضؿفمعـمآثورموظؼكمذاتمأػؿقيم

موضقؿيمالمتؼدرمبـؿـ.م

م
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م

اظلقوحيمدقؽقنمذامأثرمطؾريميفمتقصريمعقاردمطؾريةمبعدمإنمإسودةمإسؿورمضطوعم

يمحاغلمحقٌمؼؿقضعمأنمتشفدمحرطيماظلقوأنمأصؾقًمدقرؼيمععروصيمظؾؼوصلمواظد

مامطؾرًيامبعدماغؿفوءماألزعي.متطقًر

م:مػدافمإسودةماظؾـوءمطؿومؼؾلانمتؽقنمأموػذامؼؼؿضل

مم-أ محؾى معـؾ معؿعؿد مظؿكرؼى متعرضً ماظيت ماٌـورؼ مترعقؿ اظؼدميي،مإسودة

عـؾمموبمالمسالضيمهلومبوألزعيؾدألمحصماظؼدميي،متدعر،موتؾؽماظيتمتعرضًمألضرارم

مدققماظعصروغقيميفمدعشؼ.م

معـؾم -مب مظؾؿكرؼى مأؼًضو متعرضً ماظيت مواٌـؿفعوت ماٌصوؼػ متلػقؾ إسودة

 اظزبداغلموعضوؼوموبؼنيميفمرؼػمدعشؼ.م

عؼؿـقوتماٌؿوحػممبذلماىفقدمإلسودةماٌلروضوتمعـماآلثورموشريػومعـم-جممم

مبوظؿـلقؼمععماظدولماألخرىموأجفزةماإلغرتبقل.

اظؿقدعميفمإذودةماظػـودقمواٌـؿفعوتماظلقوحقيمسؾكمخمؿؾػماٌلؿقؼوتم-دممم

موخوصيمعـفوماظـالثمنقم.

ماتػوضقوتمععمخمؿؾػماظدولمم-ػـممم موإبرام اظرتوؼٍممبكؿؾػماظقدوئؾماٌؿوحي،

 الدؿؼطوبماظقصقدماظلقوحقي.

م

م
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 اظلقودوتمواإلجراءات:مم-رابًعو

ماأل مأصرزت ماٌظؼد معـ مسددًا مأخرى،مزعي معظوػر معـ موسؿؼً ماظلؾؾقي، ظوػر

وؼؼؿضلمهؼقؼماالغلقوبميفمسؿؾقيماظؿـؿقيمإزاظيممجقعماٌظوػرماظلؾؾقيمواألدؾوبم

اظيتمادتمإظقفوممبوميفمذظؽمهدؼٌماظؿشرؼعوتممبومؼؿـودىمععمعؿطؾؾوتماٌرحؾيم

مؾلمبعًضومعـماجملوالتماظيتمالمبدمعـمإجيودمايؾقلمهلو:مودلتـوولمصقؿومؼ

صؼدماظيتمعرمبفوماظؼطرممواالجؿؿوسقيماالضؿصودؼيغؿقفيماظظروفممظػلود:امععوىي –م1

تفمواختطرمبوظؾولمومشؾًمودوئؾفموأدمىماظػلودمووصؾمإىلمعلؿقؼوتمملمتؽـادؿشر

 جموالتمسدؼدة.م

مهددم مواضقي متشرؼعوت مخالل معـ مإال متؿؿ مأن مميؽـ مال ماظػلود مععوىي إن

ايؼققمواظقاجؾوت،مواحرتاممعطؾؼمهلذهماظؿشرؼعوتمدقاءمعـمضؾؾماظلؾطيمأومعـم

ضؾؾماٌقارـ،موعـممثؿمايدمعـماظعالضيماٌؾوذرةمبنيماٌقارـموبنيماظلؾطيمعـم

ما مظؾؿقارـ متؿقح ماظيت مايدؼـي ماظؿؼـقوت مادؿكدام ماًدعيمخالل مسؾك يصقل

ماإلظؽرتوغقيم مايؽقعي معقضقع مُررح مضد موطون ماٌعـقي، ماىفي معع ممتوس بدون

مأغفمالم مواسؿؼدمجوزًعو مظؾؿقارـني، وادؿكدامماإلغرتغقًمظؿلعنيماًدعوتماٌكؿؾػي

ماظػلود.مماغؿشورإذامأردغومأنمدمدمعـمماالووهبدمعـماظؿقركميفمػذام

مواظؿشرؼعوت-م0 ماظؼقاغني ماظؾـوءمم:تطقؼر مإسودة مسؿؾقي متؼؿضقفو ماظيت متؾؽ وخوصي

مضقاغنيم موؼلتلميفمعؼدعؿفو مطؾريمصقفو اظيتمؼػرتضمأنمؼؽقنمظؾؼطوعماًوصمدور

مماالدؿـؿور ماظزراسقي، مواظعالضوت ماظصغرية ماٌـشكت ميفممواٌؿقدطي،ودسؿ مؼلتل طؿو

ماظؿشرؼعوتماظيتمتشفعماٌفوجرؼـمواٌففرؼـمواظـوزحنيمسؾكماظعقدةذظؽمإرورم
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إىلمعدغفؿموضراػؿموأسؿوهلؿ،مإذمأنماًلورةماٌرتتؾيمسؾكموجقدػؿمخورجمورـفؿم

ماظؿكرؼىمايوصؾميفمخمؿؾػمعؽقغوتماالضؿصودم مضقؿي موعـعؽلوتفو مبؼقؿؿفو تؿفووز

ماٌودؼيمواٌوظقي.ممقريناظ

ماظلقريمماٌصويي: -5 ماجملؿؿع معؽقغوت مخمؿؾػ مبني ماٌصويي مسؿؾقي اسؿؾور

وتلكريمطؾماظطوضوتماظالزعيمهلذهماظغوؼيمضؿـمإرورماظلعلمم:سؿؾقيمعلؿؿرةموػودصي

 موأخالضقيموشريػو.مايـقٌمظؾؼضوءمسؾكمعقروثوتماألزعيمعـمأعراضماجؿؿوسقي

إسودةماظـظرميفماٌـوػٍماظؿعؾقؿقيممبومؼضؿـماظرتطقزمسؾكمماٌـوػٍماظؿعؾقؿقي:م-0

ريمظقعقدمخقةمواحملؾيمبنيمخمؿؾػمعؽقغوتماجملؿؿعماظلقحىماظقرـموغشرماأل

معصدرم مطقغف موسوًٌقو موإدالعًقو مسربًقو مؼلؿقؼفو ماظيت ماٌؽوغي موؼؿؾقأ معؿؿودًؽو جمؿؿًعو

 ايضورات.م

 اًالصي:مم-مخوعًلو

معؽقغوتفوم ممبكؿؾػ ماظلقرؼي مواظدوظي ماظلقري ماظشعى مظف متعرض معو إن

محوظيمواالجؿؿوسقيماالضؿصودؼي معـقؾممػق مؼؽودمالمؼقجدمهلو حؿكميفماظدولمغودرة

اظيتمتعرضًمألضلكمأغقاعمايروب،مصؼدمرولماظؿكرؼىميفمدقرؼيماظؾشرموايفرم

م ماىفقد مصقف متؽوعؾً مإرور مضؿـ محصور ماىؿوسوتماضؿصوديظػرض موظؿؿؽني ،

ماظـرواتم اٌلؾقيمعـماظـؿقمواظؿؽوثرميفمخمؿؾػماٌـورؼموخوصيماظيتمتؿقصرمصقفو

موإتوح ماظشعى مسـ محفؾفو مؼؿؿ محبقٌ مذظؽمواٌقارد موراصؼ ماىؿوسوت، مظؿؾؽ ؿفو

ورةمجفدمإسالعلمعؽـػموػودفمظؿكرؼىموزسزسيمأعقرمطوغًمحبؽؿماٌلؾؿوت،موإث

ماظضخماإلسالعل،مماظـعراتماظطوئػقيمواٌـورؼقي. مظطقلمصرتةماألزعيموادؿؿرار وغظًرا
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واظدسؿماظؾشري،مواٌوظل،مواٌوديمععمتلفقالتمظقجلؿقيمعـمدولماىقارموخوصيم

دنموحؿكماظؽقونماإلدرائقؾل،مصننمإسودةماظؾـوءمتؼؿضلمجفقًدامطؾريةميفمترطقومواألر

ماإلغلونماظلقريمسؾكماظؿقازيمععم مبـوء مإسودة موبصقرةمخوصي خمؿؾػماجملوالت،

إسودةمبـوءماالضؿصودممبكؿؾػمعؽقغوتفموصروسف،موػقمأعرمؼؼؿضلمتلكريمطؾماٌقاردم

ما مسؾك ماظؼضوء مذظؽ ميف ممبو ماظغوؼي مهلذه موهؼقؼمواإلعؽوغقوت مأذؽوظف، مبؽؾ ظػلود

مورصضمأيمعـطؼمسشوئريمأومروئػلمأومإثينم ظؾقػوزموذظؽماظؿؽوصؾماالجؿؿوسل،

مسؾكمدقرؼيمعؿؿودؽيموعقحدةموضقؼي.م


