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ْػد ١أٚي ١ٝٱبسا ٤اٯضا٤
متٗٝس
إمياْاً َٔ ٚظاض ٠ايتذاضٚ ٠ايصٓاع ١بأُٖ ١ٝايؿطنات ايعاٚ ١ًٝ٥اٱغٗاّ
ايص ٟتكسَ٘ ي٬قتصاز ايٛطين ٚايسٚض ايطا٥س ايص ٟتًعب٘ يف فتُع ا٭عُاٍ،
ؾكس قاَت بإعساز زي ٌٝؿٛنُ ١ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥يف املًُهَٝٚ ١جام
اغرتؾاز ٟهلص ٙايؿطنات ،بٗسف تععٜع ٚضعا ١ٜق ِٝايعا ١ً٥ايتذاض١ٜ
ٚأٖساؾٗا َجٌ اغتُطاض لاح ايؿطنٚ ١منٖٛا ٚتعع ِٝقُٝتٗاٚ ،اسرتاّ قِٝ
ايعاٚ ،١ً٥ضُإ اْ٫تكاٍ املٓعِ يٮدٝاٍ ا٭خط ٣يف ايؿطن ١ايعاٚ ،١ًٝ٥بح
ضٚح اْ٫تُاٚ ٤املػٚ٪ي ١ٝاؾُاع ١ٝيس ٣نٌ عطَ ٛؿاضى ؾٗٝاٚ ،إقاَ١
تٛاظٕ غًٚ ِٝعازٍ بني َصاحل أعطا ٤ايعاَٚ ١ً٥صاحل ايؿطن.١
ٚسطصت ايٛظاض ٠عً ٢اغتكصا ٤املؿه٬ت اييت ميهٔ إٔ ت٪ز ٟإىل
ضعـ أ ٚظٚاٍ نجري َٔ ايؿطنات اييت نإ هلا سطٛض ٫ؾت يف اقتصازْا
ايٛطينٚ ،ضٝاع َكسضاتٗا َٚهتػباتٗا املازٚ ١ٜاملعٓٚ .١ٜٛأٚيت ايٛظاض٠
عٓا ١ٜخاص ١مبطادع ١عسز نبري َٔ ايتذاضب ايسٚيٚ ١ٝايسضاغات ٚا٭عاخ
املتدصص ،١ضغب ١يف ايٛص ٍٛإىل تصُ ِٝمنٛشز ًٜيب استٝادات فتُع
ايؿطنات ايعاٜٚ ،١ًٝ٥ؿتح آؾاقاً ٚض ٣٩دسٜس ٠يتطبٝل آيٝات اؿٛنُ ١يف
ايؿطنات نًٗا ٚغاص ١ايعاَٗٓ ١ًٝ٥ا.

4

ْػد ١أٚي ١ٝٱبسا ٤اٯضا٤
ٚقس ضع املٝجام ايًبٓات ا٭غاغ ١ٝيبٓا٪َ ٤غػ ٞػاض ٟؾعاٍ قابٌ
ي٬غتُطاض ٚايتؿاعٌ َع قٝط٘ ايتذاضٚ ٟا٫دتُاع ،ٞعرب تهْ ٜٔٛػٝر
َتآيـ َٔ َ٪غػات سٛنُ ١ػاض ١ٜتتهاٌَ أزٚاضٖا ٚأٖساؾٗا يف ا٫ضتكا٤
بأزا ٤ايؿطنٚ ١غ ١َ٬مماضغاتٗا ٚتُْٓ ١ٝؿاطٗا َٚكسضاتٗاٚ .قس أخص املٝجام
مبعاٜري ايهؿاٚ ١ٜاؾساض ٠نأغاؽ يتٛي ٞظَاّ قٝاز ٠ايؿطن ١ايعاٚ ١ًٝ٥إزاض٠
زؾتٗاٚ .ضغِ املٝجام آيٝات زقٝك ١يتصطف املػاِٖ يف ا٭غِٗ ٚؽاضز
املػاُٖني ،يت٬يف أْ ٟعاع أ ٚؾكام بني أعطا ٤ايعاٚ ،١ً٥يطُأْ ١ايعا١ً٥
ايتذاض ١ٜباغتبكاًَ ٤ه ١ٝؾطنتٗا ،ملا ميجً٘ ٖصا ا٭َط َٔ خطط باضظ قس
ٜٗسز اغتُطاض ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥أٜ ٚعٛم منٖٛا.
ٚت٪نس ايٛظاض ٠عً ٢أُٖ ١ٝاؿٛنُٚ ١عٝاً َٚؿَٗٛاً ٚمماضغ ٫ ،ً١غُٝا يف
ايؿطنات ايعا ،١ًٝ٥شيو إٔ اؿٛنُ ١ايػً ١ُٝيًؿطن ١ايعا ٖٞ ١ًٝ٥اييت تكسّ
قَ ١ُٝطاؾٚ ١سكٝك ١ٝهلاٚ ،ته ٕٛزاعٝاً ٫غتُطاضٖا مبا خيسّ َصًش١
املػاُٖنيٚ ،ايعاًَني يف ايؿطن ١عً ٢اخت٬ف َػتٜٛاتِٗٚ ،ا٫قتصاز
ايٛطين بؿهٌ عاّ ايص ٟناْت ؾطناتِٗ  ٫ٚتعاٍ ضاؾساً قٜٛاً َٔ ضٚاؾس ضخا٘٥
ٚاظزٖاض.ٙ
ٚختاَاً ٜأتٖ ٞصا املؿطٚع يف غٝام دٗٛز ايٛظاض ٠صٛب تُٓ ١ٝفتُع
ا٭عُاٍ ٚتٗ ١٦ٝايبٚ ١٦ٝايعطٚف امل ١ُ٥٬يٜ٘ٚ ،تأيـ َٔ ٚثٝكتني ُٖا،
5
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زي ٌٝسٛنُ ١ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥ايصٜ ٟطع اٱطاض املٓٗذ ٞيًُُاضغات
ايطؾٝسٚ ٠اـٝاضات ايػً ١ُٝيتٓعٚ ِٝإزاض ٠ايؿطنات ايعاٚ ،١ًٝ٥املٝجام
ا٫غرتؾاز ٟهلص ٙايؿطنات ايصٜ ٟكسّ أسهاَاً كتاض ٠ملطاَني املٛاثٝل
ايعا.١ًٝ٥
ٚاهلل املٛؾل

ٚظٜط ايتذاضٚ ٠ايصٓاع١

تٛؾٝل بٔ ؾٛظإ ايطبٝع١
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زي ٌٝسٛنُ ١ايؿطنات ايعا١ًٝ٥
أَ :ً٫ٚؿٗ ّٛاؿٛنُ ١ايتذاض١ٜ
اؿٛنُ ١ايتذاض ٖٞ ١ٜأسس املؿاٖ ِٝاييت ميهٔ ٚضع أنجط َٔ تعطٜـ
َٓٗذ ٞهلاَٚ ،ساض َععِ تًو ايتعطٜؿات ايعٓا ١ٜباٯيٝات ٚايكٛاعس
ٚا٭ْعُ( ١ايكٛاْني) اييت تٗسف إىل تٛدٚ ٘ٝإزاضَٚ ٠طاقب ١أعُاٍ ْٚؿاطات
ايؿطناتٚ ،ؼسٜس سكٛم ٚٚادبات نٌ ططف ش ٟع٬ق ١بٗا.
ٜ ٫ٚكتصط ْطام اؿٛنُ ،١بآيٝاتٗا ٚقٛاعسٖا ٚا٭ْعُ ١اؿانُ ١هلا عً٢
ايبعس ايساخً ٞيًؿطن ١ايصٜ ٟتأيـ َٔ َ٬نٗا َٚسٜطٜٗا َٛٚظؿٗٝا ،بٌ
ميتس إىل ايبعس اـاضد ٞيًؿطن ١ايصٜ ٟطِ عُٗ٥٬ا  َٔٚ-يف سهُِٗ-
ٚاملٓار ايتٓع ُٞٝايعاّ ايص ٟمتاضؽ ؾ ٘ٝايؿطنْ ١ؿاطاتٗا.
ثاْٝاًَ :ؿٗ ّٛايؿطن ١ايعا١ًٝ٥
ميهٔ تعطٜـ ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥بـأْٗا " :ايؿطن ١اييت متًهٗا بايهاٌَ أٚ
تػٝطط عًٗٝا عاَ ١ً٥عٚ ،"١ٓٝقس خيتًـ تٛصٝـ َعٓ ٢ايػٝطط ٠املؿاض
إيٗٝا يف ٖصا ايتعطٜـ بايٓعط إىل اخت٬ف ططٜك ١ؼسٜس ٚاغتدساّ امل٬ى
يكٛاِٖ ايتصٜٛت ١ٝبني ؾطنٚ ١أخط ،٣إ ٫أْ٘ ٜؿٌُ يف نٌ ا٭سٛاٍ
ايػٝطط ٠ايٓاػ ١عٔ ًَه ١ٝأنجط ١ٜسصص أ ٚأغِٗ ؾطنَ ١ا.
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ٚتعطٜـ ايؿطن ١ايعاٖ ١ًٝ٥صا ٜ ٫عين  -بايططٚضٚ - ٠دٛب إٔ تهٕٛ
ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥ممًٛن ١يعاٚ ١ً٥اسس ٠بعٗٓٝا ،شيو إٔ نجرياً َٔ ايؿطنات
اييت ميهٔ ٚصؿٗا بـ"ايؿطنات ايعا "١ًٝ٥تعٛز ًَهٝتٗا أًَ ٚه ١ٝسص١
ايػٝطط ٠ؾٗٝا إىل أنجط َٔ عا ١ً٥جيُعٗا ضابط عاَ ًٞ٥ؿرتىٖٚ ،1صا َا
٬ٜسغ ظ ٤٬يف نجري َٔ ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥اييت متط بعٗس َ٬ى اؾٌٝ
ايجاْٚ ٞايجايح ،ايصٜ ٜٔؿهً - ٕٛضغِ اخت٬ف عٛاًَ - ًِٗ٥ه" ١ٝعا"١ًٝ٥
يف ايؿطن َٔ ١خ ٍ٬ضابط قطبَ ٢ؿرتى ٜصًِٗ مجٝعاً مب٪غؼ أٚ
َ٪غػ ٞتًو ايؿطنات.
نُا إٔ ٚصـ ايؿطن ١ايعاٜ ٫ ١ًٝ٥تكطض  -بايططٚض - ٠يهٌ ؾطن ١تتٛاؾط
ؾٗٝا َكَٛات املًه ١ٝايعا ١ًٝ٥غايؿ ١ايبٝإ ،سٝح إٕ نجرياً َٔ ايؿطنات
املػاُٖ ١ايعاَ ،١عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ،متًو سص ١ا٭غًب ١ٝؾٗٝا عاٚ ١ً٥اسس٠
 أ ٚأنجط  ،-بٝس أْٗا  ٫تعس َٔ َٓعٛض عًُ ٞؾطنات عا ،١ًٝ٥بايٓعط إىلخطٛعٗا  -نؿطنات َػاُٖ ١عاَ - ١إىل أسهاّ سٛنُ ١خاصٚ ١ب١٦ٝ
تٓعَ ١ُٝٝتؿطزٖ ،٠صا باٱضاؾ ١إىل غٗٛي ١اْتكاٍ سصص املًه ١ٝايعا١ًٝ٥
ؾٗٝا إىل اؾُٗٛض َٔ غري ايعا ١ً٥تسا ً٫ٚيف ايػٛم املاي.١ٝ

 1نشاي ١أبٓا ٤ايبٓات ايص ٜٔقس ٜٓتػب ٕٛإىل عا ١ً٥كتًؿ.١
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ٚيف ظٌ غٝاب تعطٜـ ْعاَ( ٞقاْ )ْٞٛملؿٗ ّٛايؿطنات ايعاٜ ،١ًٝ٥بك٢
املعٝاض ايص ٟميهٔ اتباع٘ يف ٖصا ايصسز َٖ ٛس ٣ضغب٬َ ١ى ايؿطن١
املعٓ ١ٝيف اعتباض ٚٚصـ ؾطنتِٗ بـ"ايؿطن ١ايعا "١ًٝ٥عٓس تٛاؾط خصا٥ص
املًه ١ٝايعا ١ًٝ٥ؾٗٝا َٔٚ ،ثِ إزاضتٗا يف ضٖ ٤ٛصا ايتصٓٝـ.

ثايجاً :أؾهاٍ ايؿطنات ايعا١ًٝ٥
سسز ْعاّ ايؿطنات ايػعٛز ٟقا ١ُ٥بأؾهاٍ ايؿطنات اييت جيٛظ
تأغٝػٗا يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ،١ٜأٚضز أسهاَاً تٓع ١ُٝٝخاص ١بهٌ
َٓٗاٚ .بطبٝع ١اؿاٍ ،ؾإٕ يًؿطنات ايعا ١ًٝ٥إٔ تتدص أ ٟؾهٌ َٔ
ا٭ؾهاٍ ايٓعاَ ١ٝيًؿطنات اييت قطضٖا ايٓعاّ ،إ ٫إٔ املُاضغ ١ايعًُ ١ٝيف
املًُه ١تعٗط إٔ عسزا نبرياً َٔ ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥تتدص ؾهٌ ايؿطن ١شات
املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚزٚ ٠عسزاً آخط َٓٗا ٜتدص ؾهٌ ايؿطن ١املػاُٖ ١املكؿً.١
ٜٚكتط ٞتطبٝل َؿٗ ّٛاؿٛنُ ١عً ٢أؾهاٍ ايؿطنات اييت أغؼ هلا
ْعاّ ايؿطنات ايػعٛز ،ٟؾِٗ ا٭سهاّ املٓعُ ١هلُا ؾُٗاً تاَاًٜٚ .بني
اؾس ٍٚاٯت ٞأبطظ ايؿطٚقات بني ايؿطنات شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز٠
ٚايؿطنات املػاُٖٚ ،١اييت ٜػتٗسف ٖصا ايسي ٌٝتٓا ٍٚآيٝات سٛنُتٗا
يف املكاّ ا٭.ٍٚ
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ٜٚتطح َٔ ٖصا اؾسَ ٍٚا تتُتع ب٘ ايؿطنات املػاَُٖ َٔ ١عاٜا ػعًٗا
ايؿهٌ ايٓعاَ ٞا٭نجط داشب ١َ٤٬َٚ ١ٝبايٓػب ١يًهجري َٔ ايؿطنات ايعا،١ًٝ٥
 َٔٚأبطظ تًو املعاٜا ايعُط ايطْ ٌٜٛػبٝاً هلص ٙايؿطناتٚ ،غٗٛيْ ١كٌ
ًَه ١ٝأغِٗ ايؿطن ١بني ايؿطناٚ ٤ؽاضز املػاُٖني باملكاضْ ١بأؾهاٍ
ايؿطنات ا٭خطٚٚ ،٣دٛز إطاض ْعاَ ٞقسز يتٓع ِٝعٌُ نٌ َٔ مجع١ٝ
َػاُٖ ٞايؿطنٚ ١فًؼ إزاضتٗاٖٚ .صا َا ٜسع ٛإىل ايتٛص ١ٝباختٝاض ؾهٌ
" ؾطن ١املػاُٖ ١املكؿً "١يًؿطنات ايعا ١ًٝ٥بصؿ ١خاصَ ١تَ ٢ا تٛاؾطت
ؾٗٝا ؾطٚط ته ٜٔٛايؿطنات املػاُٖ ١املكؿً ١نتٛاؾط عسز َػاُٖني ٫
ٜكٌ عٔ مخػٚ ١بًٛؽ ضأؽ َاٍ ايؿطن ًَْٞٛٝ ١ضٜاٍ غعٛز ٟنشس أزْ.٢
ضابعاً :عٛاٌَ ايتأثري ٚاملداطط يف ايؿطنات ايعا١ًٝ٥
تٛاد٘ ايؿطنات ناؾ ،١مبا ؾٗٝا ايؿطنات ايعا ،١ًٝ٥عٛاٌَ تأثري ٚكاطط
زاخًٚ ١ٝخاضدٚ .١ٝتؿٌُ عٛاٌَ ايتأثري ٚاملداطط ٠اـاضد ١ٝتًو ا٭سساخ
اييت تكع "خاضز" ايؿطنٚ ١ت٪ثط بؿهٌ َباؾط أ ٚغري َباؾط عً ٢مماضغتٗا
٭عُاهلا َٔٚ ،تًو ايعٛاٌَ ايتػريات يف املٓار ا٫قتصاز ٟايعاّ ٚايب١٦ٝ
ايتٓع ١ُٝٝيًسٚي ١اييت متاضؽ ؾٗٝا ايؿطنْ ١ؿاطٗا.
ٚيف املكابٌ ،تتعًل عٛاٌَ ايتأثري ٚاملداطط ٠ايساخً ١ٝبا٭سساخ اييت
تكع "زاخٌ" ايؿطنٚ ١ت٪ثط بؿهٌ َباؾط أ ٚغري َباؾط عً ٢مماضغتٗا
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٭عُاهلاٚ ،تؿٌُ تًو ا٭سساخ عس ٠عٛاٌَ َٔ بٗٓٝا :ايعٛاٌَ ايبؿط١ٜ
(َس ٣ؾعاي ١ٝفًؼ اٱزاضٚ ٠ؾطٜل ايؿطن ١ايتٓؿٝصٚ )ٟايعٛاٌَ ايتذاض١ٜ
(ص٬س ١ٝايُٓٛشز ايتذاض ٟيًؿطن٫ ١ستٝادات ايػٛم أ ٚايكطاع قٌ
ايٓؿاط).
ْٚعطاً إىل خطٚز عٛاٌَ ايتأثري ٚاملداطط" ٠اـاضد "١ٝعٔ غٝطط ٠ايؿطن،١
ؾإْٗا  ٫تعس َٔ اؾٛاْب اييت تعتين اؿٛنُ ١ايتذاض ١ٜبتٓعُٗٝا بؿهٌ
َباؾط ،بٝس إٔ شيو ًٜ ٫ػ ٞايسٚض ايص ٟقس تًعب٘ اؿٛنُ ١ايتذاض ١ٜايؿعاي١
يف إزاض ٠عٛاٌَ ايتأثري ٚاملداطط ٠ايساخً ١ٝبؿهٌ ٜػِٗ يف دعٌ إزاض٠
عٛاٌَ ايتأثري ٚاملداطط ٠اـاضد ١ٝأنجط ؾعاي ،١ٝؾٛدٛز ؾطٜل تٓؿٝص ٟنـ٤
ٚضقاب ١ؾعاي ١عً ٢أزا َٔ ٘٥ؾأْ٘ دعٌ ايؿطن ،١عا ١ًٝ٥ناْت أّ غري عا،١ًٝ٥
أنجط قسض ٠عً ٢ايتٓبٚ ٪ا٫غتعساز يًتػريات ا٫قتصازٚ ١ٜايتٓع ١ُٝٝاحملتًُ١
ٚتٛد ٘ٝايؿطن ١خ٬هلا بٛعَٗٚ ٞاض ٠ػاض.١ٜ
ٚطاملا إٔ ايؿطنات ،نًٗا ،عطض ١يعٛاٌَ تأثري ٚكاطط ٠زاخً١ٝ
ٚخاضد ١ٝنُا غبكت اٱؾاض ،٠ؾكس ٜتبازض إىل ايصٖٔ تػا ٍ٩س ٍٛايساعٞ
إىل ايعٓا ١ٜعٛنُ ١ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥بصؿ ١خاص١؟ ٚدٛاب شيو إٔ
املًه ١ٝايعا ١ًٝ٥يف أ ٟؾطن ١تطٝـ إىل عٛاٌَ ايتأثري ٚاملداطط ٠ايساخً١ٝ
ٚاـاضد ١ٝاييت تٛادٗٗا عاَ ً٬آخط ٜ ٫كٌ تأثرياً ٚأُٖ" ٖٛٚ ١ٝايعا"١ً٥
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بهٌ َا قس ٜػتتبع٘ ٚدٛزٖا َٔ تأثري إجياب ٞأ ٚغًيب عً ٢ؾعاي ١ٝإزاض٠
ايؿطن ١يعٛاٌَ ايتأثري ٚاملداطط ٠اييت تٛادٗٗا.
خاَػاً :اهلٝهًٚ ١سٛنُ ١ايؿطنات ايعا١ًٝ٥
تعس اهلٝهً ١ايػً ١ُٝيًؿطنات ايعاْ ١ًٝ٥كط ١اْ٫ط٬م ايطٝ٥ػ ١ٝيتبين
َعاٜري سٛنُ ١ؾعاي ١ؾٗٝاٚ ،مث ١أؾهاٍ كتًؿ ١هلٝهً ١ايؿطنات ،يعٌ َٔ
أبطظٖا يف ٖصا ايصسز َا ٜأت:ٞ
 .1اهلٝهً ١ايٓعاَ( ١ٝايكاْ)١ْٝٛ
ٚتعين ٚضع ايؿطن ١يف اٱطاض ايٓعاَ( ٞايكاْ )ْٞٛا٭زع٫ ٢غتُطاضٖا
ٚتعع ِٝقُٝتٗا َٔٚ ،شيو ؼ ٌٜٛايؿطنات شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز ٠إىل
ؾطنات َػاَُٖ ١كؿًٚ ،١ته ٜٔٛفايؼ إزاض ٠ؾعاي ١ؾٗٝا ٱسهاّ ايطقاب١
عً ٢أزا ٤ايؿطٜل ايتٓؿٝص ٟيًؿطن ،١أ ٚؼ ٌٜٛايؿطنات إىل ؾطنات
َػاُٖ ١عاَٚ ١ؾتح باب املؿاضن ١يف ًَهٝتٗا ٚايطقاب ١عًٗٝا ٚإزاضتٗا
ملػتجُط َٔ ٜٔخاضز ايعا.١ً٥
ٖٝ .2هً ١ايٓؿاطات (ايكطاع)١ٝ
ٜٚعين ٖصا ايٓٛع َٔ اهلٝهً ١غطبًْ ١ؿاطات ايؿطن ،١ضُاً ٚؾص،ً٬
يته ٜٔٛفُٛعات قطاع ١ٝتطِ نَٗٓ ً٬ا أْؿطَ ١تذاْػ ١قابً ١يٲزاض٠
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بؿهٌ َػتكٌٚ ،شيو بٗسف ظٜاز ٠ؾعاي ١ٝايطقاب ١عًٗٝا ٚا٫غتؿاز - ٠يف
ْؿؼ ايٛقت  -مما قس ٜػتتبع٘ شيو َٔ تٛؾري ايٓؿكات (اقتصازٜات ايهِ).
ٚبايٓػب ١إىل ايعٛا ٌ٥ايتذاض ١ٜاييت تتًُو سصصاً يف عسز َٔ ايؿطنات
َتعسز ٠ايٓؿاطات ،ؾكس ٜه َٔ ٕٛامل ِ٥٬تأغٝؼ ٚعا ٤ساضٔ يتًو
اؿصص يف ٖ ١٦ٝؾطنات قابط ،١تتًُو ناؾ ١اؿصص اييت تعٛز
ًَهٝتٗا يتًو ايعٛا - ٌ٥غٛا ٤أناْت سصص غٝطط ٠أ ٚسصص أقً- ١ٝ
ٚؽطع ٖص ٙايؿطنات ايكابط ١إىل قٛاعس سٛنُٚ ١اسسٜٚ .٠ػٌٗ ٖصا ايتٛد٘
َٔ َُٗ ١تٓع ِٝاملًهٝات ايتذاض ١ٜايعا ١ًٝ٥بؿهٌ نبري ،نُا ٧ٜٝٗ
اجملاٍ ٱزخاٍ ؾطنا َٔ ٤خاضز ايعا ١ً٥يف بعض تًو املًهٝات ايعا١ًٝ٥
َٔ خ ٍ٬ايؿطنات ايتابع ١يًؿطنات ايكابط ،١زَ ٕٚػاؽ بايهٝإ ايكابض
املًُٛى بايهاٌَ يًعاٚ ١ً٥اـاضع ٯيٝات اؿٛنُ ١اـاص ١بٗا.
ٖصاٜٚ ،كتط ٞا٭َط ايتٓ ٜ٘ٛبإٔ إجياز ٖصا ايهٝإ ايكابض َٔ ؾأْ٘ -
يف بعض اؿا٫ت  -إٔ ٪ٜز ٟإىل ظٜاز ٠ايٓؿكات ايتؿػ ١ًٝٝأ ٚتعكٝس
ايتٓع ِٝاٱزاض ٟيًًُه ١ٝايعا ١ًٝ٥إىل اؿس ايصٜ ٟؿكس َع٘ ٖصا ايتٛد٘
دسٚآَ َٔ ٙعٛض َاي ٞأ ٚعًُٚ .ٞعً ،٘ٝؾإٕ ص٬س ١ٝمنٛشز ايؿطن١
ايكابط ،١أ ٚأ ٟمنٛشز ٖٝهًْ ٞعاَ( ٞقاْ )ْٞٛأ ٚقطاع ٞآخط تعتُسٙ
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ايؿطناتَ ،طتهع ٠يف املكاّ ا٭ ٍٚعً ٢طبٝع ١تًو ايؿطنات ٚظطٚؾٗا
ٚاستٝاداتٗا اـاص.١
غازغاً :ؾصٌ املًه ١ٝعٔ اٱزاض٠
تعس عباض" ٠ؾصٌ املًه ١ٝعٔ اٱزاض "٠عٓٛاْاً باضظاً يكطاٜا سٛنُ١
ايؿطنات ايعاٚ .١ًٝ٥بايطغِ َٔ ؾٛٝع اغتعُاٍ ٖص ٙايعباضٚ ٠تساٚهلا عٓس
اؿسٜح عٔ سٛنُ ١تًو ايؿطنات ،إ ٫إٔ ايبعض ٜتصٛض إٔ تطبٝكٗا
ٜكتط َٔ ٞايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝؾصٌ ايعا ١ً٥عٔ اٱزاض ٠نًٝاًٚ ،قطاٖ ٠٤ص ٙايعباض٠
بٗصا املؿٗ ّٛهلا كاطط عس .٠ؾآيٝات اؿٛنُ ١ايؿعايٚ ١طبٝع ١ايؿطنات
ايعا ١ًٝ٥تكتط ٞيف نجري َٔ اؿا٫ت متهني بعض أؾطاز ايعأَ ١ً٥
املؿاضن ١يف إزاضتٗا ٚتٛد ٘ٝأعُاهلا غٛا ٤أنإ شيو يف فًؼ اٱزاض ٠أٚ
ايؿطٜل ايتٓؿٝص ٟيًؿطن ،١باٱضاؾ ١إىل تٗ ١٦ٝأدٝاٍ دسٜس َٔ ٠ايعا١ً٥
يتٛي ٞأعُاٍ ايطقابٚ ١اٱزاض ٠يف ايؿطنٚ ،١اؿؿاظ عً ٢سل أؾطاز ايعا ١ً٥يف
مماضغ ١سكٛقِٗ ايطقاب ١ٝعً ٢ايؿطن ١بٛصؿِٗ َػاُٖني ؾٗٝا.
بٝس إٔ شيو ايتُهني ٚتًو املؿاضن ٫ ١بس إٔ ٜهْٛا يف إطاض َ٪غػٞ
ٚاضح ميٓع أٜاً َٔ أعطا ٤ايعا َٔ ١ً٥ايتسخٌ يف غري اختصاصات٘ اييت
حيسزٖا ٚضع٘ يف ايؿطن ،١إَا نُايو ،أ ٚنُايو ٚعط ٛيف فًؼ
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اٱزاض ،٠أ ٚنُايو ٚعط ٛيف ايؿطٜل ايتٓؿٝصٖٚ .ٟصا اٱطاض امل٪غػَٔ ٞ
أبطظ َا تعتين بتٓعَٛ ُ٘ٝاثٝل ايؿطنات ايعا.١ًٝ٥
غابعاً :صٝاغَٝ ١جام ايؿطنات ايعا١ًٝ٥
تعس صٝاغَٝ ١جام ايؿطن ١ايعا( ١ًٝ٥يف ؾهٌ "ٚثٝك ١سٛنُ ١عا "١ًٝ٥أٚ
"َٝجام عا "ًٞ٥أ" ٚزغتٛض عا "ًٞ٥أ ٚغريٖا َٔ املػُٝات) تٛدٗاً شا
ؾٛا٥س مج٫ ١غتُطاضٖا ٚتعع ِٝقُٝتٗا ٚتعٝني سكٛم ٚٚادبات نٌ ططف
ش ٟع٬ق ١بٗاٜٚ .صعب َٔ ايٓاس ١ٝايعًُٚ ١ٝصـ َٓٗر ٚاسس يصٝاغ١
املٝجام ،نُا ٜصعب اقرتاح آي ١ٝسٛنُٚ ١اسس ٠ميهٔ تطبٝكٗا عً٢
كتًـ ايؿطنات ايعاٚ ،١ًٝ٥شيو بايٓعط إىل إٔ استٝادات ٚأسذاّ ٖٝٚانٌ
تًو ايؿطنات ٚتهًَ ٜٔٛهٝاتٗا خيتًـ َٔ ؾطن ١إىل أخط .٣إ ٫إٔ نجرياً
َٔ ايتذاضب تؿري إىل ضطٚضَ ٠طاعا ٠عسز َٔ اؾٛاْب عٓس إعساز املٝجام،
َٔ أبطظٖا َا ٜأت:ٞ
 .1إٔ املٝجام ٚثٝك ١عا ١ًٝ٥شات غطض ػاضَٛ ٖٞٚ ٟدٗ ١يف املكاّ ا٭ٍٚ
يتٓع ِٝاملًه ١ٝايعا ١ًٝ٥يف ايؿطن.١
 .2إٔ إعساز املٝجام دٗس مجاعٜٓ ٞبػ ٞإٔ ٜؿرتى ؾ ٘ٝناؾ ١أؾطاز ايعا- ١ً٥
ٚخًؿا َٔ ِٗ٥ا٭بٓاٚ ٤ا٭سؿاز ٚا٭ظٚاز ،إٕ ٚدسٚا  -بؿؿاؾ ١ٝتاَٚ ،١شيو
ملطاعاٚ ٠تًُؼ أٚضاعِٗ ٚاستٝاداتِٗ ٚيطُإ َعطؾتِٗ بكٛاعس املٝجام
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ٚزقا٥ل أسهاَٖ٘ٚ ،صا  ٫حي– ٍٛبطبٝع ١اؿاٍ -ز ٕٚتؿه ٌٝؾطٜل َٔ
عسز َٔ أعطا ٤ايعا ١ً٥يٛضع َػٛز ٠أٚي ١ٝيًُٝجام تعطض عً ٢ايعا١ً٥
بعس شيو ملٓاقؿتٗا.
 .3إٔ إعساز املٝجام يٝؼ عُ ً٬عاًٝ٥اً خايصاً يف نٌ ساٍٚ ،قس ٜكتطٞ
ا٭َط يف نجري َٔ اؿا٫ت ا٫غتؿاز َٔ ٠ضأَٚ ٟؿٛضٚ ٠خرب ٠كتصني
عٓس صٝاغت٘ ،غٛا َٔ ٤زاخٌ ايعا ١ً٥أ ٚايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥أ َٔ ٚخاضدٗا٫ ،
غُٝا يف اؾٛاْب ايٓعاَ( ١ٝايكاْ )١ْٝٛشات ايصً.١
 .4إٔ آي ١ٝإعساز املٝجام  ٫تػتٗسف ٚضع تٓع٪َ ِٝغػَ ٞهتٛب ؾكط،
بٌ تػتٗسف يف ايٛقت ْؿػ٘ خًل ٚعٚ ٞتؿاِٖ َٓٗذَ ٞؿرتى بني
أعطا ٤ايعا ١ً٥س ٍٛططٜك ١إزاضًَ ٠هٝتِٗ ايتذاض ١ٜيف اؿاضط ٚاملػتكبٌ.
 .5إٕ بعض أسهاّ املٝجام ضطٚضٖٚ ٟاّ ٫غتُطاض ايؿطن ١يسضد ١ؼتِ
تطُٗٓٝا يف ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًؿطن( ١بايٓػب ١يًؿطنات املػاُٖ )١أٚ
عكس تأغٝؼ ايؿطن( ١بايٓػب ١يًؿطنات شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز ،)٠أٚ
ٚضعٗا يف ؾهٌ قطاضات َػتكً ١يًؿطنا ٤أ ٚاملػاُٖني.
 .6إٔ املٝجام يٝؼ ٚثٝك ١داَس ٠بٌ ٚثٝك ١سٜٓ ،١ٝبػ ٞإٔ تطاعٞ
استٝادات اؿاضط ٚاملػتكبٌ ٚإٔ ؽطع يًُطادعٚ ١ايتشسٜح باغتُطاض
ٚؾل آيٝات ؾؿاؾٚٚ ١اضش.١
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 .7إٔ املٝجام قس ٜطتب ٚضعاً تٓعُٝٝاً قؿعاً يسخَ ٍٛػتجُط َٔ ٜٔخاضز
ايعا ١ً٥يف ايؿطن ١إشا َا ضٚع ٞيف إعساز ٙإجياز إطاض َ٪غػ ٞؾعاٍ
ٜطاع ٢سؿغ سكٛم ا٭قً ١ٝيف ايؿطنَ - ١تٚ ٢دست ٚ ،-ايعهؼ صشٝح.
 .8إٔ إقطاض املٝجام يٝؼ ٖسؾاً عس شات٘ ،بٌ ٚغ ١ًٝٱزاض ٠ايؿطن ١ايعا١ًٝ٥
بؿهٌ َ٪غػ ٖٛٚ ،ٞبصيو ْكط ١اْط٬م ؾٗس مجاعٜ ٞػتٗسف تطبٝل
َعاٜري سٛنُ ١ؾعاي ١يف ايؿطن ١ايعا.١ًٝ٥
 .9إٔ املٝجام يٝؼ بس ً٬ٜعٔ ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًؿطن ١ايعا( ١ًٝ٥أ ٚعكس
تأغٝػٗا) ،بٌ ٚثٝكَ ١تُُ ١ي٘.
ثآَاً :قتٜٛات َٝجام ايؿطنات ايعا١ًٝ٥
نُا غبكت اٱؾاض ،٠ؾإْ٘  ٫ميهٔ ٚصـ َٓٗذٚ ١ٝاسس ٠ٱعساز َٛاثٝل
ايؿطنات ايعا ،١ًٝ٥إ ٫إٔ نجرياً َٔ ايُٓاشز تؿري إىل ٚدٛز َهْٛات
َؿرتن ١يف نجري َٔ ٖص ٙاملٛاثٝل:ٖٞٚ ،
 .1ق ِٝايعاٚ ١ً٥أٖساؾٗا:
ٚتؿتٌُ قٚ ِٝأٖساف ايعا ،١ً٥اييت تُػتٌٗ بٗا املٛاثٝل عاز ،٠عً ٢مجً١
َٔ املباز ٨ايعاَ ١املػتُس َٔ ٠إضخ ايعا ١ً٥ايتذاضَٓٚ ٟطًكاتٗا ا٭خ٬ق١ٝ
اييت تطٜس إؾٗاضٖا ٚايتأنٝس عًٗٝا ،باٱضاؾ ١إىل ٚصاٜا يٮدٝاٍ املتعاقب١
س ٍٛأُٖ ١ٝايؿطن ٚ ١ايتذاض ٠ايعا ١ًٝ٥بؿهٌ عاّ ٚايؿٛا٥س املتٛخأَ ٠
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اغتُطاضٖا ٚتعاضس َ٬نٗاٚ .قس ٜؿتٌُ ٖصا املهَ َٔ ٕٛهْٛات املٝجام
عً ٢أٖساف قسز ٠تتٛخ ٢ايعا ١ً٥ؼكٝكٗا َٔ ايٓاس ١ٝا٫دتُاع ١ٝأٚ
ايتذاض( ١ٜنعٜازَ ٠ػاُٖ ١ايعا ١ً٥يف خسَ ١اجملتُع ٚايعٌُ اـري ،ٟأٚ
إؾطاى اؾُٗٛض يف ًَه ١ٝايؿطن َٔ ١خ ٍ٬ؼًٜٗٛا إىل ؾطنَ ١ػاُٖ١
عاَ ١يف َطسً٫ ١سك َٔ ١عُطٖا ،أ ٚدعٌ ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥ايٛعا ٤اؿاضٔ
يهاؾ ١اغتجُاضات ايعا ١ً٥يف املػتكبٌ ٫قتػاّ ايؿٛا٥س ٚاملداطط) .نُا
ميهٔ هلصا امله ٕٛإٔ ٜؿتٌُ عً ٢ػاضب اغتُست أ ٚتكايٝس ْؿأت َٔ
مماضغ ١ايعا ١ً٥يًعٌُ ايتذاضٜ ،ٟط ٣أعطا ٤ايعآَ ١ً٥اغب ١تطُٗٓٝا نذع٤
َٔ َٓع ١َٛايك ِٝايعا ١ًٝ٥اييت ٜسْٗٚا املٝجام َٔٚ .املُهٔ أٜطاً إٔ
ٜؿتٌُ عً ٢بٝإ بايٓؿاطات ٚاملُاضغات ايتذاض ١ٜاييت  ٫تط ٣ايعا١ً٥
إداظ ٠ايكٝاّ بٗا َٔ خ ٍ٬ايؿطن ١أ ٚغريٖا ،إَا يسٚاع ؾطع ١ٝأ ٚ٭غباب
أخ٬ق ١ٝأ ٚػاض ١ٜصطؾ.١
(ٚقس ٚضعت صٝػ ١يك ِٝايعاٚ ١ً٥أٖساؾٗا يف املاز ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملٝجام).
٪َ .2غػات ايؿطنات ايعا:١ًٝ٥
تٛص ٞنجري َٔ ايتذاضب بته٪َ ٜٔٛغػات خاص ١يف ايؿطنات ايعا١ًٝ٥
يتؿاز ٟاٯثاض ايػًب ١ٝاييت ميهٔ إٔ تطتبٗا املًه ١ٝايعا ١ًٝ٥يف ايؿطنات،
ٚغاص ١يف عٗس َ٬ى اؾ ٌٝايجاْٚ ٞايجايح ؾُا ز ٫ٚ .ٕٚؾو إٔ عسز
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تًو امل٪غػات ٚطبٝعتٗا ٚنٝؿ ١ٝمماضغتٗا ٭عُاهلا ٜعتُس يف املكاّ
ا٭ ٍٚعًٚ ٢ضع ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥املعٓ .١ٝؾ ٬ميهٔ قٝاؽ ا٫ستٝادات
ايتٓع ١ُٝٝيؿطن ١عا ١ًٝ٥متط بعٗس َ٪غػٗٝا بؿطن ١عا ١ًٝ٥متط بعٗس َ٬ى
َٔ اؾ ٌٝايجاْ ٞأ ٚايجايح َٔ امل٬ىٜٚ .كتط ٞا٭َط إشاً  -قبٌ تٓاٍٚ
امل٪غػات اييت ميهٔ تهٜٗٓٛا زاخٌ ايؿطن ١ايعا - ١ًٝ٥ايتططم إىل املطاسٌ
املدتًؿ ١اييت متط بٗا ايؿطنات ايعا:١ًٝ٥
املطسً ١ا٭ٚىلٖٚ :ص ٙاملطسً ١متجٌ ؾرت٫ٚ ٠ز ٠ايؿطن ١ايعاٚ ١ًٝ٥خطٛعٗا
ٱزاضٚ ٠تٛد٪َ ٘ٝغػٗا (أ٪َ ٚغػٗٝا) بؿهٌ َٓؿطز يف نجري َٔ اؿا٫ت.
ٚعً ٢ايطغِ َٔ إٔ املطسً ١ا٭ٚىل َٔ عُط ايؿطنات ايعا َٔ ٖٞ ١ًٝ٥أقٌ
املطاسٌ اييت تعٗط ؾٗٝا ساد ١عًُ ١ٝإىل إجياز َعاٜري سٛنُ ١ػاض ،١ٜإ٫
أْٗا تعس ب ١٦ٝخصب ١يٛضع ايؿطن ١يف َػاض ٜػُح هلا با٫غتُطاض َٔ
خ ٍ٬ايعٓا ١ٜبتطبٝل َؿاٖ ِٝسٛنُ ١ؾعاي ١تٗ ٧ٝايؿطن ١إىل َٛانب١
استٝادات املطاسٌ ايتاي َٔ ١ٝعُطٖا.
ؾباٱضاؾ ١إىل َا ٜتعني عً ٢امل٪غؼ (أ ٚامل٪غػني) بصي٘ يف ٖصٙ
املطسً َٔ ١دٗٛز يطغِ َػاض ايؿطن ١ايعا َٔ ١ًٝ٥ايٓاس ١ٝايتذاض ١ٜضمساً
صشٝشاً ،ؾإْ٘ ٜتعني عً ٘ٝأٜطاً ايتدطٝط املبهط يًُطاسٌ ايتاي َٔ ١ٝعُط
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ايؿطن ،١اييت تٓتكٌ ؾٗٝا املًه ١ٝيًذ ٌٝايجاْٚ ٞايجايح َٔ امل٬ىٚ ،شيو
َٔ خَ ٍ٬ا ٜأت:ٞ
ٚ .1ضع أطط تٓع ١ُٝٝيًؿطن ١ايعا - ١ًٝ٥قٝس سٝا ٠امل٪غؼ (أٚ
امل٪غػني)  -تٛانب استٝادات املطسً ١ا٭ٚىل ٚتٗ ٧ٝايؿطن١
يًُطاسٌ ايتاي َٔ ١ٝعُطٖا.
 .2تٗ ١٦ٝاـًؿا - ٤قٝس سٝا ٠امل٪غؼ (أ ٚامل٪غػني)  -يتٛي ٞظَاّ
ايطقاب ١عً ٢ايؿطنٚ ،١تٗ ١٦ٝمجٝعِٗ أ ٚبعطِٗ ٱَهاْ ١ٝتٛي ِٗٝأعبا٤
اٱزاض ٠ؾٗٝا يف اؿاضط ٚاملػتكبٌ.

املطسً ١ايجاْ :١ٝتؿهٌ املطسً ١ايجاْ َٔ ١ٝعُط ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥ؼً٫ٛ
َؿصًٝاً يف عُطٖا ،سٝح تٓتكٌ ًَه ١ٝامل٪غؼ (أ ٚامل٪غػني) إىل
اـًؿاٜٚ ٤ػتتبع شيو ظٗٛض استٝادات تٓع ١ُٝٝأنجط إؿاساً بايٓػب١
يًؿطن .١سٝح تتطًب ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥يف ٖص ٙاملطسً ١إجياز ضٚح قٝاز٠
َؿرتن ١بني امل٬ى ٚساي ١اْػذاّ ٚتٓاغِ ب ِٗٓٝس ٍٛططٜك ١تٛدٚ ٘ٝإزاض٠
ايؿطنَ ،١ع إضؿا ٤صؿ ١ضمس ١ٝعً ٢عًُٝاتٗا ٚإدطا٤اتٗا إشا ساٍ ٚدٛز
امل٪غؼ (أ ٚامل٪غػني) يف املطسً ١ا٭ٚىل َٔ عُط ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥زٕٚ
تهٜٗٓٛاٚ .تعٗط يف ٖص ٙاملطسً - ١أنجط َٔ أٚ ٟقت َط - ٢اؿاد ١إىل
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تأغٝؼ قٓٛات اتصاٍ ضمس ١ٝبني امل٬ى ٚقٛاعس ٚاضش ١ٯي ١ٝتأيٝـ نٌ
َٔ فًؼ إزاض ٠ايؿطنٚ ١ؾطٜكٗا ايتٓؿٝص ،ٟتطُٔ عسّ تأثري ططٜك ١إزاض٠
املًه ١ٝايعا ١ًٝ٥غًب ًا عً ٢تٛدٚ ٘ٝإزاض ٠أعُاٍ ايؿطن.١
املطسً ١ايجايجَٚ( ١ا بعسٖا) :تؿهٌ املطسً ١ايجايجَٚ( ١ا بعسٖا َٔ َطاسٌ)
ايؿرت ٠ا٭نجط تعكٝساً يف عُط ايؿطنات ايعا ٫ٚ ،١ًٝ٥غط ٚإٔ تعس ٖص ٙايؿرت٠
ا٭زم يف عُط ايؿطنات ايعا ،١ًٝ٥شيو أْٗا متجٌ بايٓػب ١يهجري َٓٗا احملط١
ا٭خري َٔ ٠عُطٖا .ؾايتش ٍٛايهبري ايصٜ ٟططأ عًٖٝ ٢هٌ ًَه ١ٝايؿطن١
ايعا ١ًٝ٥يف املطسً ١ايجايجَٚ( ١ا بعسٖا َٔ َطاسٌ) بعٗٛض ؾطٚع َتعسز٠
يًعاٜ ١ً٥صعٍب َٔ َُٗ ١إجياز تٓاغِ ٚاْػذاّ زا ِ٥بني امل٬ى سٍٛ
ططٜك ١تٛدٚ ٘ٝإزاض ٠أعُاٍ ايؿطنٚ .١تعٗط يف ٖص ٙاملطاسٌ  -أنجط َٔ أٟ
ٚقت َط - ٢اؿاد ١إىل تبين آيٝات ٚاضش ١تعاجل قطاٜا دٖٛط ١ٜتؿٌُ
اؽاش ٚتٓؿٝص ايكطاضات اٱغرتاتٝذ ١ٝيًؿطنٚ ،١تٛظٝـ أبٓا ٤ايعا ١ً٥يف
ايؿطنٚ ،١تػ ١ٜٛاـ٬ؾات ايعاٚ ،١ًٝ٥ؽاضز املػاُٖني (أ ٚايؿطنا،)٤
ٚغٝاغات تٛظٜع ا٭ضباح.
ٚيف ضَ ٤ٛا تكسّ َٔ إٜطاح س ٍٛاملطاسٌ اييت متط بٗا ايؿطنات
ايعاٜ ،١ًٝ٥تٓا ٍٚايسي ٌٝؾُٝا  ًٜٞعسزاً َٔ امل٪غػات اييت ميهٔ تهٜٗٓٛا
زاخٌ َٓع ١َٛايؿطنات ايعا ١ًٝ٥ايػعٛز - ١ٜدٓباً إىل دٓب َع مجع١ٝ
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املػاُٖني (أ ٚمجع ١ٝايؿطناٚ )٤فًؼ إزاض ٠ايؿطن( ١أ ٚفًؼ
َسٜطٜٗا).-
 .3املًتك ٢ايعا:ًٞ٥
ٜؿهٌ املًتك ٢ايعا ًٞ٥ايص ٟميهٔ إْؿا َٔ ٙ٩قبٌ ايعٛا ٌ٥ايتذاض١ٜ
َٓتس ٣شا صبػ ١ؾب٘ ضمسًٜ ،١ٝتك ٞؾ ٘ٝناؾ ١أؾطاز ايعا ١ً٥بؿهٌ زٚضٟ
ملٓاقؿَ ١ا ٜط َٔ ْ٘ٚقطاٜا خاص ١بايعا َٔٚ ١ً٥بٗٓٝا ايكطاٜا املتصً١
بؿطن ١ايعاٚ ،١ً٥عً ٢ايطغِ َٔ أُٖٖ ١ٝصا املًتك َٔ ٢ايٓاس ١ٝا٫دتُاع،١ٝ
 ٫غُٝا َع من ٛسذِ ايعٛا ٌ٥ايتذاضٚ ١ٜتعسز ؾطٚعٗا ،إ ٫أْ٘ ٜ ٫عس َٔ
بني َ٪غػات سٛنُ ١ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥اييت تعٗط املُاضغٚ ١دٛب
تهٜٗٓٛا بايططٚض ،٠شيو إٔ اختصاصات ًَتك ٢ايعا ١ً٥املتصً ١بؿطن١
ايعاَ ١ً٥ؿُٛي ١باختصاصات مجع ١ٝاملػاُٖني يف ايؿطنات املػاُٖ١
ٚمجع ١ٝايؿطنا ٤يف ايؿطنات شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز ٖٞٚ ،٠اؾُعٝات
اييت ٜتعني تؿعًٗٝا ٚمتهٗٓٝا َٔ مماضغ ١اختصاصاتٗا عً ٢ايٛد٘ ا٭نٌُ،
تطبٝكاً ٭سهاّ ْعاّ ايؿطنات.
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ،ؾإْ٘ ميهٔ ٭ ٟعا ١ً٥ػاض ١ٜإٔ تُ ّهًَ ٕٛتك ٢عاًٞ٥
خاص بٗا ٚتؿعً٘ اْعكازاً َٗٚاَاً خاضز َٓع ١َٛايؿطن ١ايعاٚ ١ًٝ٥آيٝات
سٛنُتٗاٚ ،يعٌ َٔ ؾٛا٥س شيو تؿاز ٟايطباب ١ٝاييت قس تٓؿأ بني اختصاص
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املًتك ٢ايعاٚ ًٞ٥اختصاص مجع ١ٝاملػاُٖني أ ٚمجع ١ٝايؿطنا ٤اييت
سسزٖا ايٓعاّ .نُا ميهٔ يًعٛا ٌ٥ايتذاض ١ٜيف ٖصا ايػٝام إٔ تطَٓ ٣اغب١
إٜطاز ْص يف َٝجاقٗا ،ضُٔ َه" ٍٕٛقٚ ِٝأٖساف ايعاٜ ،"١ً٥ؿسز عً٢
ضطٚض ٠عكس ادتُاعات زٚض ١ٜ٭عطا ٤ايعا ١ً٥يتك ١ٜٛأٚاصط ايرتابط
ا٫دتُاع ٞبٚ ،ِٗٓٝتطى أَط تٓعٖ ِٝص ٙا٫دتُاعات ٚإزاض ٠أَٓ ٟاؾط
ميهٔ إٔ تك ّٛايعا ١ً٥بٗا َٔ خ٬هلا (ناملٓاؾط ا٭غطٚ ١ٜا٫دتُاع١ٝ
ٚاـريٚ ١ٜايجكاؾ )١ٝيتؿاِٖ َؿرتى ٫سل بني أعطا ٤ايعا.١ً٥
 .4فًؼ ايعا:١ً٥
ٜعس فًؼ ايعا ،١ً٥ايصٜ ٟتأيـ َٔ عسز َٔ َػاُٖ ٞايؿطن( ١أٚ
ؾطناٗ٥ا) ،أسس أِٖ َ٪غػات سٛنُ ١ايؿطنات ايعاٜٛٚ ،١ًٝ٥ص ٢بتهٜٔٛ
ٖصا اجملًؼ عٓس بًٛؽ سذِ ايعا ١ً٥سساً ٜصعب َع٘ إجياز قٓٛات اتصاٍ
ضمسَٚ ١ٝباؾط ٠بني املػاُٖني (أ ٚايؿطنا )٤س ٍٛقطاٜا ايؿطن ١متهِٓٗ
َٔ اؽاش ايكطاضات اي٬ظَ ١يتٛدٚ ٘ٝإزاض ٠أعُاٍ ايؿطن ١بػٗٛيٚ ١ؾعاي.١ٝ
ٚقس تؿهٌ املطسًتني ا٭ٚىل ٚايجاْ َٔ ١ٝعُط ايؿطن ١ؾرت١ُ٥٬َ ٠
يتؿهٖ ٌٝصا اجملًؼ ،ستٚ ٢ي ٛنإ سذِ ايعا ١ً٥قسٚزاًٚ ،شيو بايٓعط
إىل إٔ إنػاب فًؼ ايعا ١ً٥ؾرت ٠ػطبٚ ١مماضغ ١ؾعً َٔ ١ٝؾأْ٘ تٗ٦ٝت٘
ي٬ضط٬ع بسٚض ٙبؿعاي ١ٝأنرب يف املطاسٌ ايتاي - ١ٝا٭نجط تعكٝساً َٔ -
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عُط ايؿطن ،١إ ٫إٔ ايسٚض ايصًٜ ٟعب٘ فًؼ ايعا ١ً٥يف ٖاتني املطسًتني
خيتًـ بؿهٌ نبري عٔ ايسٚض ايصًٜ ٟعب٘ يف املطسً ١ايجايج َٔ ١عُط
ايؿطنات ايعاَٚ ١ًٝ٥ا بعسٖا َٔ َطاسٌٚ ،شيو ٫خت٬ف ا٫ستٝادات
ايتٓع ١ُٝٝيهٌ َطسًٖ َٔ ١ص ٙاملطاسٌ نُا غبكت اٱؾاض.٠

أ .أغطاض فًؼ ايعا:١ً٥
ميجٌ فًؼ ايعا ١ً٥ايصٜٛ ٟص ٢بإْؿا ٘٥نُ٪غػ ١سٛنُ ١ػاض ١ٜعا١ًٝ٥
ْكط ١ا٫تصاٍ ايطٝ٥ػ ١ٝبني ايعا( ١ً٥اييت تعس فتُع ً١مجعَ ١ٝػاُٖٞ
ايؿطن ١يف ايؿطنات املػاُٖٚ ١مجع ١ٝايؿطنا ٤يف ايؿطنات شات
املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز َٔ )٠دٗٚ ،١فًؼ إزاض ٠ايؿطن ١أ ٚفًؼ َسٜطٜٗا
َٔ دٗ ١أخطٚ .٣تعٗط ايتذطبٚ ١املُاضغ ١أُٖ ١ٝإٔ ٜتٓاَٝ ٍٚجام ايؿطن١
ايعا ١ًٝ٥تؿهٚ ٌٝؼسٜس اختصاصات ٖصا اجملًؼ بؿهٌ ٚاضحَ ،ع
َطاعا ٠مجً َٔ ١ا٭َٛض َٔ ،بٗٓٝا اٯت:ٞ
 .1ته ٜٔٛاجملًؼ َٔ عسز َ َٔ ِ٥٬ا٭عطاٜ ،٤طُٔ قٝاَ٘ باختصاصات٘
بهؿا( ٠٤نإٔ ٜطِ اجملًؼ يف تهَ ٜ٘ٓٛا ٜ ٫كٌ عٔ مخػ ١أعطاَٚ ٤ا
ٜ ٫عٜس عً ٢تػع ١أعطا.)٤
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 .2ؼسٜس آي ١ٝاختٝاض أعطا ٤اجملًؼ بؿهٌ ٚاضحٚ ،قس ٜهَٔ ٕٛ
املٓاغب تبين َبسأ اْتداب أعطا ٤اجملًؼ َٔ قبٌ ايعا ١ً٥يف
املطسًتني ايجاْٚ ١ٝايجايج َٔ ١عُط ايؿطنات ايعا.١ًٝ٥
 .3ؼسٜس آي ١ٝاختٝاض ضٝ٥ؼ اجملًؼ ْٚ -ا٥ب٘ -بؿهٌ ٚاضحٚ ،قس ٜهٕٛ
َٔ املٓاغب تبين َبسأ اْتداب ضٝ٥ؼ اجملًؼ ْٚا٥ب٘ با٫قرتاع ايػطٟ
بني أعطا ٤اجملًؼ يف املطسًتني ايجاْٚ ١ٝايجايج َٔ ١عُط ايؿطنات
ايعا.١ًٝ٥
 .4ؼسٜس آي ١ٝاؽاش قطاضات اجملًؼٚ ،ظطٚف ْٚصاب اْعكازٚ ،ٙتٛصٞ
املُاضغ ١يف ٖصا ايصسز بايٓص عً ٢عكس ادتُاعات زٚض ١ٜجملًؼ
ايعا ٫( ١ً٥تكٌ عٔ أضبع ١ادتُاعات يف ايعاّ املاي ٞايٛاسس عً ٢غبٌٝ
املجاٍ) ٚاعتُاز َبسأ صسٚض قطاضات٘ بأنجط ١ٜا٭عطا ٤اؿاضطٜٔ
٫دتُاعات٘ (ٚايجًجني يف ساٍ بًؼ ْصاب اؿاضط ٜٔايٓصـ زٕٚ
ايجًجني)ٚ ،عسّ اؾرتاط صسٚض قطاضات٘ مبٛاؾك ١ناؾ ١أعطا( ٘٥اٱمجاع) إ٫
يف أضٝل اؿسٚز.
 .5ايٓص عً ٢سل نٌ َػاِٖ أَ ٚايو  -عٓس بًٛغ٘ غٓاً َعٓٝاً حيسزٙ
املٝجام  -يف إٔ ٜؿاضى يف عط ١ٜٛاجملًؼ ٚاختٝاض أعطا.٘٥
 .6ايٓص عً ٢عسّ دٛاظ اؾُع بني عط ١ٜٛفًؼ ايعاٚ ١ً٥فًؼ إزاض٠
ايؿطن ١أ ٚؾطٜكٗا ايتٓؿٝصٚ( ٟشيو  ٫ميٓع  -بطبٝع ١اؿاٍ َ َٔ -ؿاضن١
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أعطا َٔ ٤ايعا ١ً٥يف عط ١ٜٛفًؼ إزاض ٠ايؿطن ١أ ٚدٗاظٖا ايتٓؿٝص،ٟ
طاملا أِْٗ ٜ ٫ؿػً ٕٛعط ١ٜٛفًؼ ايعا.)١ً٥
 .7ؼسٜس َس ٠عط ١ٜٛاجملًؼ مبس ٠أَ ٚسز قص ،٣ٛيًػُاح يعسز أنرب َٔ
أؾطاز ايعا ١ً٥باملؿاضن ١يف عطٜٛت٘.
 .8ايٓعط يف َس ١َ٤٬َ ٣ايٓص عًَ ٢طاعا ٠إٔ ٜه ٕٛأعطا ٤اجملًؼ
َتؿطغني ملُٗات عطٜٛتِٗ قسض َا أَهَٔٚ ،س ١َ٤٬َ ٣صطف سٛاؾع
َاي ١ٝهلِ.
ب.

اختصاصات فًؼ ايعا:١ً٥

ٜٛص ٞايسي ٌٝمبٓح اجملًؼ ا٫ختصاصات ايطٝ٥ػ ١ٝاٯت:١ٝ
َ .1طاقب ١أزا ٤فًؼ إزاض ٠ايؿطن ،١يف ض ٤ٛأسهاّ ْعاّ ايؿطنات ٚايٓعاّ
ا٭غاغ ٞيًؿطن ١ايعا( ١ًٝ٥أ ٚعكس تأغٝػٗا).
 .2إبسا ٤ايطأ ٟا٫غتؿاض ٟيًعا( ١ً٥مجع ١ٝاملػاُٖني أ ٚايؿطنا )٤ؾُٝا
ٜتعًل باختصاصاتٗا املٓصٛص عًٗٝا يف ْعاّ ايؿطنات ٚايٓعاّ
ا٭غاغ ٞيًؿطن( ١أ ٚعكس تأغٝػٗا)ٚ ،ايطأ ٟا٫غتؿاضٖٓ ٟا ٜ ٫عين
مماضغ ١ا٫ختصاص بٌ إبسا ٤املؿٛض ٠س ٍٛططٜك ١مماضغت٘.
َ .3طاقب ١تٓؿٝص بٓٛز َٝجام ايؿطن ١ايعاَٚ ،١ًٝ٥طادع ١املٝجام بصؿ١
َػتُطٚ ،٠اقرتاح َا ٜطا َٔ ٙتعس٬ٜت عً.٘ٝ
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 .4ايػع ٞيتػ ١ٜٛأ ٟخ٬ؾات تٓؿأ بني أعطا ٤ايعاٚ ١ً٥ش ِٜٗٚقس ٜهٕٛ
هلا تأثري َ -باؾط أ ٚغري َباؾط  -عً ٢أعُاٍ ايؿطنٚ ،١ؾكاً ٯيٝات
خاصٚٚ ١اضش.١
 .5ايػع ٞيتٗ ١٦ٝأدٝاٍ دسٜس َٔ ٠ايعا - ١ً٥عًُٝاً َٝٓٗٚاً  -يتٛي ٞأعُاٍ
ايطقابٚ ١اٱزاض ٠ؾٗٝا يف املػتكبٌ.
ٜٚتطح َٔ َٓٗر صٝاغ ١ا٫ختصاصات غايؿ ١ايصنط ،إٔ مماضغ ١فًؼ
ايعا٫ ١ً٥ختصاصات٘ ٜٓ ٫بػ ٞإٔ ٪ٜز ٟأبساً إىل تعط ٌٝمماضغَ ١ػاُٖٞ
ايؿطن( ١أ ٚؾطناٗ٥ا) ؿكٛقِٗ ٚاختصاصاتِٗ اييت نؿًٗا هلِ ايٓعاّ٫ٚ ،
ايتأثري عً ٢مماضغ ١فًؼ إزاض ٠ايؿطن( ١أ ٚفًؼ َسٜطٜٗا) ٫ختصاصات٘
اييت تؿٌُ تعٝني أعطا ٤اؾٗاظ ايتٓؿٝص ٟيًؿطنٚ ١ايطقاب ١عً ٢أزا،٘٥
ٚضغِ ا٫غرتاتٝذٝات (ايتذاض )١ٜايعاَ ١يًؿطنَٚ ١تابع ١تٓؿٝصٖاٚ .يٝؼ
غاف َا ميهٔ إٔ تٓط ٟٛعً ٘ٝمماضغ ١فًؼ ايعا٫ ١ً٥ختصاصات٘ َٔ
ؼسٜات يف ظٌ ٚدٛز مجع ١ٝاملػاُٖني (أ ٚايؿطناٚ )٤فًؼ اٱزاض( ٠أٚ
املسٜط )ٜٔيف ايؿطنات ايعاٚ ،١ًٝ٥اؿاد ١ايٓعاَٚ ١ٝايعًُ ١ٝإىل تؿعًُٗٝا.
بٝس إٔ إسهاّ صٝاغ ١اختصاصات فًؼ ايعا ١ً٥يف املٝجام َٚطاعا٠
اَتجاٍ اجملًؼ ي٘ َٔ ؾأُْٗا ػاٚظ نجري َٔ تًو ايتشسٜات ،بٌ ٚمحا١ٜ
اختصاصات ٖاتني امل٪غػتني َٔ أ ٟتعط ٌٝأ ٚتُٗٝـ َٔٚ ،شيو عٓا١ٜ
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فًؼ ايعا ١ً٥مبٓع أ ٟتسخ٬ت َٔ أؾطاز ايعا ١ً٥أ ٚست ٢أعطا ٤فًؼ
ايعا ١ً٥أْؿػِٗ يف عٌُ ايؿطٜل ايتٓؿٝص ٟيًؿطن ١اـاضع يطقابٚ ١إؾطاف
فًؼ اٱزاض( ٠أ ٚفًؼ املسٜط )ٜٔسصطاً.
(ٚقس ٚضعت صٝػ ١اغرتؾاز٫ ١ٜختصاصات فًؼ ايعا ١ً٥يف املاز٠
اؿازٚ ١ٜايعؿط َٔ ٜٔاملٝجام).
 .5فًؼ إزاض( ٠أَ ٚسٜط )ٟايؿطن ١ايعا:١ًٝ٥
ٜعس فًؼ اٱزاض( ٠يف ايؿطنات املػاُٖ )١أ ٚفًؼ املسٜط( ٜٔيف
ايؿطنات شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز )٠ايعُٛز ايجايح َٔ أعُس ٠اؿٛنُ١
ايتذاض ١ٜيف ايؿطنات ايعا ،١ًٝ٥دٓباً إىل دٓب َع مجع ١ٝاملػاُٖني أٚ
ايؿطنا( ٤اييت سسز ْعاّ ايؿطنات اختصاصاتٗا) ٚفًؼ ايعاٚ .١ً٥قس تٓاٍٚ
ْعاّ ايؿطنات تٓع ِٝاؾُعٚ ١ٝاجملًؼ ٚؼسٜس اختصاصاتُٗاٚ ،أؾطز
جملًؼ إزاض ٠ايؿطن ١املػاُٖ ١سٝعاً أنرب َٔ ايتٓع ،ِٝحيػب ضُٔ
املعاٜا ايعسٜس ٠اييت تتُتع بٗا ايؿطنات املػاُٖ ١يف َكابٌ غريٖا َٔ
أؾهاٍ ايؿطنات.
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ٚؾُٝا  ًٜٞبعض اؾٛاْب ايتٓع ١ُٝٝاييت ٜٛص ٞايسي ٌٝمبطاعاتٗا عٓس
ؼسٜس ٚتٓع ِٝعٌُ فايؼ إزاض ٠ايؿطنات املػاُٖ ١ايعا:2١ًٝ٥
 .1ايتأنٝس عً ٢اغتك ٍ٬فًؼ اٱزاض ٠يف مماضغ ١عًُ٘ ،مبا يف شيو
ايطقاب ١عً ٢أزا ٤ايؿطٜل ايتٓؿٝص ٟيًؿطنٚ ١ضغِ ا٫غرتاتٝذٝات ايتذاض١ٜ
ايعاَ ١يًؿطنَٚ ١تابع ١تٓؿٝصٖاٚ ،إٔ ايسٚض ايطقاب ٞيًعا ١ً٥عً ٢عٌُ
فًؼ إزاض ٠ايؿطن( ١غٛا ٤أنإ عٔ ططٜل مجع ١ٝاملػاُٖني ،أٚ
فًؼ ايعاٜ ٫ )١ً٥ربض بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ تعط ٌٝأ َٔ ٟاختصاصات
فًؼ اٱزاض ٠أ ٚمماضغ ١أَُٗ َٔ ٟات٘ َٔ قبٌ غري أعطا ٘٥بؿهٌ
َباؾط أ ٚغري َباؾط.
 .2ايتأنٝس عً ٢عسّ دٛاظ تسخٌ أ َٔ ٟأعطا ٤ايعا - ١ً٥مبٔ ؾ ِٗٝأعطا٤
فًؼ ايعا - ١ً٥يف عٌُ ايؿطٜل ايتٓؿٝص ٟيًؿطن ١بؿهٌ َباؾط إ ٫إشا
نإ تسخً٘ عٔ ططٜل اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعازٚٚ ١ٜؾكاً ٫ختصاصاتٗا أ ٚيف
اؿسٚز ٚا٭ٚضاع اييت جيٝعٖا فًؼ اٱزاض.٠

 2تػطٖ ٟص ٙاؾٛاْب ايتٓع ١ُٝٝاملكرتس ١عً ٢ايؿطنات شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز ٠نصيوَ ،ع إس ٍ٬عباض٠
(فًؼ املسٜط )ٜٔقٌ عباض( ٠فًؼ اٱزاضٚ ،)٠عباض( ٠عكس تأغٝؼ ايؿطن )١قٌ عباض( ٠ايٓعاّ ا٭غاغٞ
يًؿطنٚ ،)١عباض( ٠مجع ١ٝايؿطنا )٤قٌ عباض( ٠اؾُع ١ٝايعاَ.)١
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 .3ايٓعط يف َسَٓ ٣اغب ١إٔ ٜعٗس إىل فًؼ اٱزاض ٠سصطاً اختٝاض ٚؼسٜس
ص٬سٝات ؾاغٌ املٓصب ايتٓؿٝص ٟا٭ ٍٚيف ايؿطن( ١عط ٛفًؼ
اٱزاض ٠املٓتسب أ ٚايطٝ٥ؼ ايتٓؿٝص ٟأ ٚاملسٜط ايعاّ).
 .4ايٓعط يف َسَٓ ٣اغب ١ايٓص يف املٝجام عً ٢عسّ دٛاظ اؾُع بني
َٓصيب ضٝ٥ؼ ْٚا٥ب ضٝ٥ؼ فًؼ اٱزاضٚ ٠املٓصب ايتٓؿٝص ٟا٭ ٍٚيف
ايؿطن ،١شيو إٔ نجرياً َٔ ايسضاغات ٚايتذاضب تؿري إىل إٔ ايؿصٌ بني
ٖص ٙاملٓاصب ٜعس ٚاسساً َٔ أِٖ َعاٜري اؿٛنُ ١ايػً ١ُٝيف ايؿطنات،
عا ١ًٝ٥ناْت أّ غري عا.١ًٝ٥
 .5ايٓعط يف َسَٓ ٣اغب ١ايٓص يف املٝجام عً ٢ؼسٜس َس ٠أَ ٚسز قص٣ٛ
يؿػٌ عط ١ٜٛفًؼ اٱزاض ٠مبا ٜػُح بتذسٜس عطٜٛت٘ بؿهٌ زٚض،ٟ
َع إقطاض َبسأ ايتسضز يف إس ٍ٬أعطا ٤دسز يف اجملًؼ.3
 .6تهًٝـ فًؼ اٱزاض ٠بٛضع آيٝات ٚقٛاعس يؿػٌ ايٛظا٥ـ ايكٝاز ١ٜيف
ايؿطن ١مبا ٜطاع ٞأٚضاعٗا ٚطبٝعْ ١ؿاطاتٗاَ ،ع إخطاع ٖص ٙايكٛاعس
يًُطادع ١ايسٚض ١ٜيًتشكل َٔ نؿاٜتٗا َٔٚ .بني املُاضغات املطبك ١يف
ٖصا ايصسز تؿه ٌٝؾٓ( ١تعٓٝٝات) زا ١ُ٥جملًؼ اٱزاض ٠تطِ أعطا٤

َ 3ع اٱؾاض ٠إىل إٔ املازْ َٔ )٩٧( ٠عاّ ايؿطنات ايػعٛز ٟتكط ٞبعسّ دٛاظ ؾػٌ َٓصب ضٝ٥ؼ

فًؼ إزاض ٠ايؿطن ١املػاُٖ ١٭نجط َٔ َستني.
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َػتكًنيٚ ،تتٛىل ايبشح عٔ َطؾشني يًٛظا٥ـ ايكٝازٚ ١ٜايتٛص١ٝ
جملًؼ اٱزاض ٠بتع.ِٗٓٝٝ
 .7تهًٝـ فًؼ اٱزاض ٠بٛضع آيٝات ٚقٛاعس يتؿه ٌٝؾاْ٘ ،تتطُٔ بٝإ
َػٚ٪يٝاتٗا ٚسسٚز اختصاصاتٗا ٚنٝؿ ١ٝقٝاَٗا مبُٗاتٗاٚ ،إخطاع ٖصٙ
ايكٛاعس يًُطادع ١ايسٚض ١ٜيًتشكل َٔ نؿاٜتٗا.
 .8ايتٛص ١ٝمبكساض املهاؾآت ٚاملعاٜا املاي ١ٝاييت تسؾع ٭عطا ٤فًؼ
اٱزاضٚ( ٠ؾاْ٘) بٓا ٤عً ٢اعتباضات َٛضٛع ،١ٝتطاع ٞاملُاضغات املطبك١
يف ايؿطنات ا٭خط ٣شات ا٭سذاّ ٚايٓؿاطات املُاثً ١يًؿطن ١ايعا.١ًٝ٥
(ٚقس ٚضعت صٝػ ١اغرتؾاز٫ ١ٜختصاصات فًؼ إزاض ٠ايؿطن١
املػاُٖ ١ايعا ١ًٝ٥يف املاز ٠ايػابعٚ ١ايج٬ثني َٔ املٝجام).
 .6غٝاغات عاَ١
تتطُٔ َٛاثٝل ايؿطنات ايعا - ١ًٝ٥عاز - ٠بٝاْاً بػٝاغات عاَ ١تط٣
ايعاٚ ١ً٥دٛب َطاعاتٗا يف تصطٜـ أَٛض ايؿطن ،١يتؿهٌ تًو ايػٝاغٝات
قٛاعس ميتجٌ هلا َػاُٖ ٛايؿطن( ١أ٬َ ٚنٗا) َٔ ،دٗٚ ،١أعطا ٤فًؼ
اٱزاض( ٠أ ٚفًؼ املسٜطٚ )ٜٔايؿطٜل ايتٓؿٝص ٟيًؿطن َٔ ،١دٗ ١أخط.٣
ٚتؿري نجري َٔ ايتذاضب إىل أُٖ ١ٝتطُني ٖصا املهَ َٔ ٕٛهْٛات
َٛاثٝل ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥قٛاعس خاصٚٚ ١اضش ١يتٓع ِٝعٌُ أعطا ٤ايعا١ً٥
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يف اؾٗاظ ايتٓؿٝص ٟيًؿطن ٫ ،١غُٝا يف املطسًتني ايجاْٚ ١ٝايجايجَٔ ١
عُط ايؿطنٚ ،١تطُ ٘ٓٝنصيو غٝاغ ١خاص ١بتٛظٜع ا٭ضباح.
أ .قٛاعس تٓع ِٝعٌُ أعطا ٤ايعا ١ً٥يف اؾٗاظ ايتٓؿٝص ٟيًؿطن١
ايعا:١ًٝ٥
ٚؾُٝا ٜتعًل بكٛاعس تٓع ِٝعٌُ أعطا ٤ايعا ١ً٥يف اؾٗاظ ايتٓؿٝصٟ
يًؿطن ١ايعا ،١ًٝ٥ؾإٕ ايسيٜٛ ٌٝص ٞمبطاعا ٠اؾٛاْب ايتاي ١ٝعٓس ٚضع تًو
ايكٛاعسٚ ،شيو يف ض ٤ٛاستٝادات املطسً ١اييت متط ؾٗٝا ايؿطن ١ايعا:١ًٝ٥
َ .1س ١َ٤٬َ ٣مشَ ٍٛؿٗ ّٛعط ٛايعا- ١ً٥٭غطاض تٓع ِٝايعٌُ يف
اؾٗاظ ايتٓؿٝص ٟيًؿطن -١ملػاُٖ ٞايؿطن( ١أ ٚايؿطنا )٤باٱضاؾ ١إىل
أبٓاٚ - ِٗ٥إٕ ْعيٛا ٚ -أظٚادِٗٚ ،ؾ٦ات أخط َٔ ٣ش ٟٚايع٬ق.١
َ .2س ١َ٤٬َ ٣اؾرتاط َ٬ٖ٪ت عًَُ ١ٝع( ١ٓٝزضد ١داَع ١ٝأ ٚأعً )٢أٚ
خربات َع ١ٓٝيعط ٛايعا َٔٚ- ١ً٥يف سهُ٘ -قبٌ اْطُاَ٘ يًعٌُ يف
اؾٗاظ ايتٓؿٝص ٟيًؿطن.١
َ .3س ١َ٤٬َ ٣إخطاع عط ٛايعا ١ً٥املٛظـ بايؿطن ١يصات ايكٛاعس
ايٛظٝؿ ١ٝاييت خيطع هلا غا٥ط َٛظؿ ٞايؿطنَ( ١جٌ :قٛاعس ايتعٝني
ٚايرتقٚ ١ٝإْٗا ٤اـسَات ٚاؿٛاؾع املاي.)١ٝ
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َ .4س ١َ٤٬َ ٣تطبٝل ايكٛاعس عً ٢ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥باٱضاؾ ١إىل ايؿطنات
اييت تتًُو ؾٗٝا ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥سص ١غٝطط.٠
ٚتهُٔ أَُٖ ١ٝطاعاٖ ٠ص ٙاؾٛاْب ٚايتأٌَ ؾٗٝا قبٌ ضغِ قٛاعس عٌُ
أعطا ٤ايعا ١ً٥يف ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥يف نْٗٛا تؿهٌ ب ١٦ٝايعٌُ اييت تعٗط
يًطاقني َٔ أعطا ٤ايعا ١ً٥ايطاغبني يف ايعٌُ يف ايؿطن ١أ ٚيف غريٖا،
ؾهًُا ناْت ايعا ١ً٥صػري ٠اؿذِ ،نإ شيو أزع ٢ؾعٌ ٖص ٙايب ١٦ٝأنجط
داشب ١ٝ٭عطا ٤ايعا ١ً٥ش ٟٚايهؿا ١ٜيْ٬طُاّ يًعٌُ يف ايؿطن َٔ ١خٍ٬
تٛؾري ؾطٚط تعٝني َتٛاظْٚ ١سٛاؾع ٚظٝؿَٚ ١ٝاي ١ٝإضاؾ ١ٝهلِٚ .ايعهؼ قس
ٜه ٕٛصشٝشاً بايٓػب ١يًعٛا ٌ٥اييت متط باملطسًتني ايجاْٚ ١ٝايجايجَٔ ١
عُطٖا ،شيو إٔ نرب سذِ ايعا ١ً٥ايتذاضٚ ١ٜتعسز ؾطٚعٗا قس ٜػتسعٚ ٞضع
آيٝات تعٝني قاٜسٚ ٠أنجط صطاَ ١تٓأ ٣بأعطا ٤ايعا ١ً٥عٔ اؿػاغٝات
اييت تطتبط بتعٝني أعطا ٤ايعا ١ً٥ضُٔ ايؿطٜل ايتٓؿٝص ٟيًؿطنٚ ١تطقٝتِٗ
ٚؾصًِٗٚ ،ت٪ز ٟإىل دعٌ َؿاضن ١أعطا ٤ايعا ١ً٥يف ايؿطٜل ايتٓؿٝصٟ
يًؿطنَ ١بٓ ١ٝؾكط عً ٢ساد ١سكٝك ١ٝيًؿطن ٫ ،١ساد ١أسس أعطا ٤ايعا١ً٥
إىل ايعٌُ.
ٚبايٓعط إىل أُٖٖ ١ٝصا اؾاْب ايتٓع ُٞٝيعٌُ ايؿطنٚ ١سػاغٝت٘
مل٬نٗا ،ؾكس ٜكتط ٞا٭َط إٔ ٜٓص يف املٝجام  -بؿهٌ ٚاضح  -عً٢
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ٚدٛب تطُني قٛاعس عٌُ أعطا ٤ايعا ١ً٥يف ايؿطن- ١اييت تطعٗا ايعا-١ً٥
ضُٔ ايًٛا٥ح ايٛظٝؿ ١ٝيًؿطن ١اييت ٜصسضٖا فًؼ اٱزاض( ٠أ ٚفًؼ
املسٜط.)ٜٔ
ٚقس تط ٣ايعا ١ً٥نصيو أُٖ ١ٝتٛصٝـ عط ٛايعا ١ً٥يف أٖ َٔ ٟصٙ
ايٓصٛص تٛصٝؿاً زقٝكاً ٜطاع ٞأ ٟساد ١تعٗط يؿَُ ٍٛصطًح "عطٛ
ايعا "١ً٥ملػاُٖ ٞايؿطن ١باٱضاؾ ١إىل أبٓاٚ - ِٖ٤إٕ ْعيٛا ٚ -أظٚادِٗ
ٚغريِٖ َٔ ايؿ٦ات شات ايع٬ق ،١نُا غبكت اٱؾاضٚ ،٠تهٝٝـ َصطًح
"ايؿطن "١تهٝٝؿاً زقٝكاً يتبٝإ َا إشا نإ غٝكتصط عً ٢ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥ؾكط
أّ غُٝتس يٝؿٌُ ايؿطنات ايتابع ١هلا.
(ٚقس ٚضعت صٝػ ١اغرتؾاز ١ٜيكٛاعس عٌُ أعطا ٤ايعا ١ً٥يف املاز٠
ايجايجٚ ١ا٭ضبعني َٔ املٝجام).
ب.

غٝاغ ١تٛظٜع ا٭ضباح يف ايؿطن ١ايعا:١ًٝ٥

ٚؾُٝا ٜتعًل بػٝاغ ١تٛظٜع ا٭ضباح ،ؾإٕ مث ١ؼسٍ ٜ ٫ػتٗإ ب٘ يف
ضغِ غٝاغات تٛظٜع ا٭ضباح يف ايؿطنات بؿهٌ عاّ ٚايؿطنات ايعا١ًٝ٥
بؿهٌ خاص ،شيو إٔ ايؿطنات تتعاضض ؾٗٝا زَٚاً َصًشتإ ظاٖطتإ.
أٖ٫ٚاَ :صًش ١ايؿطن ١يف ا٫ستؿاظ بأنجط قسض ممهٔ َٔ أضباسٗا ٭غطاض
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ايتٛغع ٚايُٓٚ ،ٛثاْٗٝاَ :صًش ١املػاُٖني (أ ٚايؿطنا )٤يف اؿص ٍٛعً٢
زخٌ َٓتعِ َٔ ايؿطن ١يف ؾهٌ تٛظٜعات ْكس َٔ ١ٜأضباسٗا.
ٚملا ناْت نجري َٔ ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥تتؿهٌ َٔ َػاُٖني (أ ٚؾطنا)٤
تتبا ٜٔأٚضاعِٗ املاي ١ٝبؿهٌ نبري ٚتٓعسّ يس ٣بعطِٗ َصازض زخٌ
أخط ٣غري ؾطن ١ايعا ،١ً٥ؾإٕ املصًش ١تكتطٚ ٞضع غٝاغٚ ١اضش ١يتٛظٜع
ا٭ضباح تطاع ٞاستٝادات ايؿطنَٚ ١ػاُٖٗٝا (أ ٚؾطناٗ٥ا) عً ٢سس غٛا،٤
ٚؼس  -قسض اٱَهإ  َٔ -ظٗٛض اعرتاضات عً ٢اقرتاسات اغتػ ٍ٬أٚ
تٛظٜع ا٭ضباح اييت ٜتكسّ بٗا فًؼ إزاض ٠ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥يف ْٗا ١ٜنٌ عاّ
َايٚ - ٞؾكاً ٫ختصاصات٘.-
ٚإجياز ايتٛاظٕ اي٬ظّ بني ٖاتني املصًشتني ٜعتُس يف املكاّ ا٭ٍٚ
عً ٢طبٝع ١ايؿطنٚ ١تطنٝبَ ١ػاُٖٗٝا (أ ٚؾطناٗ٥ا) ،ؾجُ ١ؾطنات عا١ًٝ٥
متهٓٗا ظطٚف َ٬نٗا املاي َٔ ١ٝا٫ستؿاظ بهٌ أَ ٚععِ أضباسٗا ايػٓ،١ٜٛ
ٚأخط ٣ؼتِ ظطٚف َ٬نٗا تٛظٜع دع ٤نبري َٔ أضباسٗا ايػٓ.١ٜٛ
ٚايتذاضب يف ٖصا ايصسز تؿري إىل ضطٚض ٠إٔ تطغذ َٛاثٝل سٛنُ١
ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥ملبسأٖ ٜٔاَني عٓس صٝاغ ١غٝاغ ١تٛظٜع أضباح ايؿطن،١
ُٖا:
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 .1إٔ َصًش ١نٌ َػاِٖ (أ ٚؾطٜو) يف اغت ّ٬أضباح ْكسَٓ ١ٜتعَُٔ ١
ايؿطن ١ايعآٜ ١ًٝ٥بػ ٞأ ٫تطػ ٢عًَ ٢صًش ١املػاُٖني (أ ٚايؿطنا)٤
اؾُاع ١ٝيف تُٓ ١ٝق ١ُٝايؿطن َٔ ١خ ٍ٬ا٫ستؿاظ ظع َٔ ٤أضباح
ايؿطن ١٭غطاض ايتٛغع ٚايُٓٚ ،ٛشيو بايٓعط إىل إٔ ايؿطن ١ايعا- ١ًٝ٥
بطبٝعتٗا  -تٛاد٘ ؼسٍ ٜ ٫ػتٗإ ب٘ يف تُٓ ١ٝقُٝتٗا بايتٛاظَ ٟع منٛ
عسز أؾطاز ايعا ١ً٥ست ٫ ٢تؿكس دسٚاٖا ا٫غتجُاض ١ٜبايٓػب ١يًعا١ً٥
ٚبايتاي ٞمحاغ ١ايعا٫ ١ً٥غتُطاضٖا.
 .2إٔ ايؿطن ١ايعآٜ ٫ ١ًٝ٥بػ ٞإٔ تهَ ٕٛصسض ايسخٌ ايٛسٝس ايصٜ ٟعتُس
عً ٘ٝايكازض َٔ ٕٚأعطا ٤ايعا ١ً٥عً ٢ايعٌُٚ ،نًُا غعت ايعا ١ً٥إىل
تطغٝذ ٖصا املبسأ عًُٝاً ،نًُا غاعس شيو يف ْعٚح املػاُٖني (أٚ
ايؿطنا )٤م ٛا٫ستؿاظ بكسض أنرب َٔ أضباح ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥ؾٗٝا ،٭غطاض
ايتٛغع ٚايُٓ.ٛ
ٜٚربظ يف ٖصا ايصسز زٚض فًؼ ايعا ١ً٥يف تكسٜط ايػٝاغ ١املجً٢
يتٛظٜع ا٭ضباح عٓس ْٗا ١ٜنٌ عاّ َاي َٔ ،ٞخ ٍ٬زضاغ ١استٝادات
ايؿطن َٔ ،١دٗٚ ،١استٝادات َػاُٖٗٝا (أ ٚؾطناٗ٥ا) َٔ ،دٗ ١أخط،٣
ٚتكس ِٜضأَ ٟتٛاظٕ إىل املػاُٖني (أ ٚايؿطناٜ )٤طاع ٞساداتِٗ املاي١ٝ
َٚصًش ١ايؿطن ١عً ٢سسٍ غٛاٚ ،٤قس تطُٓت اختصاصات فًؼ ايعا١ً٥
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اييت ٜٛص ٞايسي ٌٝمبٓش٘ إٜاٖا اختصاص زضاغ ١اقرتاسات فًؼ اٱزاض٠
بؿإٔ ططٜك ١تٛظٜع ا٭ضباح ايصاؾ ٖٛٚ ،١ٝا٫ختصاص ايص ٫ ٟبس َٔ إٔ
مياضؽ عهُ ٫ ١ؼطّ ايؿطن َٔ ١ؾطص منٚ ٛتٛغع تععِ قُٝتٗا ٚتٛانب
ظٜاز ٠قاعسَ ٠ػاُٖٗٝا (أ ٚؾطناٗ٥ا) يف املػتكبٌ ٚظٜاز ٠استٝاداتِٗ
املاي.١ٝ
تاغعاً :اْتكاٍ اؿصص ٚايتداضز َٔ ايؿطن ١ايعا١ًٝ٥
تعس َػأي ١اْتكاٍ اؿصص ٚايتداضز أسس أِٖ ايتشسٜات اييت ٚادٗت،
 ٫ٚتعاٍ تٛاد٘ ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥يف املًُهٚ ١غريٖا َٔ ايس .ٍٚؾًُا ناْت
املًه ١ٝايعا ١ًٝ٥اؾُاع ١ٝؼٌُ ز٫٫ت َعٓ ١ٜٛنبري ٠بايٓػب ١يهٌ َؿاضى
ؾٗٝا ،ؾإٕ إع ٕ٬أ َٔ ٟأؾطاز ايعا ١ً٥املػاُٖني (أ ٚايؿطنا )٤عٔ ضغبت٘
يف ايتداضز َٔ ايؿطن ١ايعاٜ ١ًٝ٥عس سسثاً شا أبعاز َازَٚ ١ٜعٓ ١ٜٛنبرئَ ٠
ؾأْٗا تٗسٜس اغتُطاض ايؿطن ١بؿهٌ َباؾط.
ٚملا نإ سسٚخ شيو يف بعض ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥أَطٌ قتٌُ ايٛقٛع،
إَا يعطٚف خاص ١باملػاِٖ (أ ٚايؿطٜو) ايبا٥ع أ ٚيعطٚف َتصً ١بٓعطت٘
يططٜك ١إزاض ٠ايؿطنٚ ١تٛدٗٗٝا ،أ ٚـ٬ؾات عا ١ًٝ٥زاخٌ أ ٚخاضز إطاض
ايؿطن ،١ؾإٕ املبسأ ايص ٫ ٟبس إٔ ٜػتكط يف ٚدسإ َػاُٖ ٞايؿطن١
ايعا( ١ًٝ٥أ ٚايؿطنا ٤ؾٗٝا) إٔ خطٚز َػاِٖ (أ ٚؾطٜو) ٖ ٛسسخ ٫
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ُٜػتبعس ٚقٛع٘ يف اؿاضط أ ٚاملػتكبٌ ٜ ٫ٚعٓ - ٢بايططٚض - ٠تٛقـ
ايؿطن ١عٔ َٛاصً ١أعُاهلا ٫ ،غُٝا إٔ تٛقـ أعُاٍ ايؿطن ١ئ ٜطتب
ؾكط آثاضاً َايَ ١ٝباؾطٚ ٠غري َباؾط ٠عً ٢املػاُٖني (أ ٚايؿطنا ،)٤بٌ
غُٝتس يف آثاض ٙيٝؿٌُ ا٫غِ ايتذاض ٟيًعا ،١ً٥بهٌ َا حيًُ٘ َٔ ق١ُٝ
َايٚ ١ٝز٫٫ت َعٓ ١ٜٛيف نجري َٔ اؿا٫تٚ ،غُٝتس نصيو يٝؿٌُ
ايعاًَني يف ايؿطن ،١عً ٢ناؾَ ١ػتٜٛاتِٗ ِٖٚ ،ؾطنا ٤يف تػٝري أعُاٍ
ايؿطنات ايعاٚ ١ًٝ٥ايٓذاسات اييت ؼككٗا.
ٚعً ،٘ٝؾإٕ َٛاثٝل ايؿطنات ايعا ٫ ١ًٝ٥بس إٔ تتطُٔ ْصٛصاً تٗ٧ٝ
ٱَهإ سسٚخ ٖصا ايتداضز ٚتطع  -يف ْؿؼ ايٛقت  -آيٚ ١ٝاضش١
يـ"إزاضت٘"ٚ ،نًُا اعتٓ٬َ ٢ى ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥بٛضع ٖص ٙاٯيَ ١ٝبهطاً يف
عُط ايؿطن ،١نًُا نإ شيو أزع ٢يطُإ اغتُطاضٖا.
ٚقس سسزت املازْ َٔ )٥٦١( ٠عاّ ايؿطنات آي ١ٝعاَ ١يتداضز ايؿطنا٤
َٔ ايؿطنات شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز ،٠تتطُٔ َٓح نٌ ؾطٜو اؿل يف
"اغرتزاز" سصص أ ٟؾطٜو با٥ع "بجُٓٗا اؿكٝك "ٞخ ٍ٬ث٬ثني َٜٛاً َٔ
تاضٜذ إخطاض ٙبصيو عٔ ططٜل املسٜط ايعاّ يًؿطن .١إ ٫إٔ ْعاّ ايؿطنات
تطى َػأي ١تك" ِٝٝايجُٔ اؿكٝك "ٞيتًو اؿصص يتكسٜط ايؿطناٚ ٤ملا قس
ٜطز َٔ أسهاّ َٓعُ ١هلا يف عكٛز تأغٝؼ ايؿطنات شات املػٛ٦ي١ٝ
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احملسٚز ٠أ ٚقطاضات ؾطناٗ٥اٚ .يف املكابٌ ،أداظ ْعاّ ايؿطنات ايػعٛزٟ
يف املازٚ َ٘ٓ )٥٠٥( ٠ضع قٛٝز عً ٢تسا ٍٚأغِٗ ايؿطنات املػاُٖ١
بؿطط أٜ ٫ه َٔ ٕٛؾأْٗا ؼطٖ ِٜصا ايتسا ،ٍٚإ ٫أْ٘ مل ٜٓص صطاس١
عًَٓ ٢ح املػاُٖني يف ايؿطن ١املػاُٖ ١سل ا٫غرتزاز (أ ٚايؿُؿع.)١
ٚقس أظٗطت املُاضغ ١إٔ مث ١ساد ١ظاٖط ٠إىل إٔ تك ّٛنٌ ؾطن ١عا١ًٝ٥
بٛضع آي ١ٝيـ"إزاض "٠ايتداضز تصاؽ بعٓاٚ ١ٜتبصطٚ ،تطاعَ ٞا ميهٔ إٔ
ٜٓؿأ َٔ تبا ٜٔيف ٚدٗات ايٓعط س ٍٛططٜك ١تك ِٝٝاؿصص (أ ٚا٭غِٗ)
املطاز بٝعٗا ٚاغرتزازٖا ،غٛا ٤أنإ شيو يف ايؿطنات شات املػٚ٪ي١ٝ
احملسٚز ٠أ ٚايؿطنات املػاُٖ َٔٚ .١ثِ إنػاب ٖص ٙاٯي ١ٝأُٖ ١ٝخاص١
َٔ خ ٍ٬تطُٗٓٝا يف عكس تأغٝؼ ايؿطن( ١أْ ٚعاَٗا ا٭غاغ.)ٞ

ٜٓٚبػ ٞٯي ١ٝإزاض ٠ايتداضز ٖص ٙإٔ تعتين عٓا ١ٜبايػ ١باؾاْبني اٯتٝني:
 .1نٝؿ ١ٝتك ِٝٝاؿصص (أ ٚا٭غِٗ) مبٛضٛعٚ ١ٝسٝاز ،بايٓعط إىل إٔ
تك ِٝٝايؿطنات َػأي ١تعس بطبٝعتٗا خ٬ؾ ،١ٝيٝؼ ؾكط بني املػاُٖني
(أ ٚايؿطنا )٤يف ايؿطنات بٌ ست ٢بني املدتصني يف ٖصا اجملاٍ .نُا
إٔ ايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥قس تتًُو أص ً٫ٛجيط ٟاستػاب قُٝتٗا يف غذ٬ت
ايؿطن ١بايك ١ُٝايسؾرت( ١ٜنا٭ص ٍٛايعكاضٚ ،)١ٜي ٛتطى أَط تك ِٝٝتًو
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ا٭ص ٍٛٯخط َٝعاْ ١ٝيًؿطن ١عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ،يهإ شيو ضاضاً مبصاحل
املػاُٖني (أ ٚايؿطنا )٤ايبا٥عني ٚزاعٝاً يعٗٛض خ٬ؾات س ٍٛططٜك١
ايتك.ِٝٝ
 .2نٝؿ ١ٝاغرتزاز اؿصص (أ ٚا٭غِٗ) َٔ ايٓاس ١ٝايعًَُٚ ،١ٝا إشا نإ َٔ
املٓاغب ايٓص عً ٢دٛاظ ؾطا ٤أ ٚغساز ق ١ُٝا٭غِٗ املػرتز ٠عً٢
زؾعات .بايٓعط إىل إٔ نجرياً َٔ اؿصص (أ ٚا٭غِٗ) يف ايؿطنات
ايعا ١ًٝ٥قس تصٌ قُٝتٗا إىل َبايؼ ٜصعب تٛؾري ايػٛٝي ١اي٬ظَ١
يتػسٜسٖا  -عٓس ا٫غرتزاز  -زؾعٚ ١اسسٚ ،٠تٛؾري َط ١ْٚيف آي ١ٝايػساز
عٔ اغرتزاز اؿصص (أ ٚا٭غِٗ) َٔ ؾأْ٘ يف نجري َٔ ا٭سٝإ اؿؿاظ
عً" ٢عا "١ًٝ٥ايؿطن.١
ٚيف ضَ ٤ٛا تكسّ ،ؾكس ٜه َٔ ٕٛبني اـٝاضات اييت ميهٔ يًؿطن١
ايعا ١ًٝ٥ايٓعط ؾٗٝا إٜهاٍ تك ِٝٝاؿصص (أ ٚا٭غِٗ) إىل َكَ ِٝعتُس
عًْ ٢ؿك ١ايؿطٜو (أ ٚاملػاِٖ) ايبا٥عٚ ،اعتُاز ايتك ِٝٝايصٜٛ ٟضع مثٓاً
ي٬غرتزازٚ ،يف ساٍ عسّ قب ٍٛايؿطٜو (أ ٚاملػاِٖ) املػرتز ايك ١ُٝاييت
ٜكسضٖا املك ِٝاملعتُس ايص ٟع ٘ٓٝايؿطٜو أ( ٚاملػاِٖ) ايبا٥عٜ ،تٛىل ٖٛ
تعٝني َكَ ِٝعتُس آخط عًْ ٢ؿكت٘ ٱدطا ٤تك ِٝٝدسٜسٜٚ ،عتُس َتٛغط
ايتكُٝٝني نجُٔ ي٬غرتزاز.
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ٚاختٝاض اٯي ١ٝاملجً ٢يًتكٜ ِٝٝعتُس  -بطبٝع ١اؿاٍ  -عًْٛ ٢ع١ٝ
ٚسذِ أص ٍٛايؿطن ١ايعا ١ًٝ٥املعٓ ٫ ،١ٝغُٝا إٔ تهًؿ ١إدطا ٤ايتكُٝٝات
املاي َٔ ١ٝقبٌ َكُٝني َعتُس ٜٔقس ٜهَ ٕٛطٖكاً َٔ ايٓاس ١ٝاملاي.١ٝ
ٚإضاؾ ١إىل شيو ،تعٗط ايتذاضب يف ٖصا ايصسز َٓاغب ١إٔ تتطُٔ آي١ٝ
ايتداضز يف ايؿطنات ايعاْ ١ًٝ٥صاً صطحياً ٜػتجين َٔ أسهاَ٘ ْكٌ
اؿصص (أ ٚا٭غِٗ) إىل ٚضث ١ايؿطنا( ٤أ ٚاملػاُٖني) ايؿطعٝنيٚ ،يٛ
نإ شيو قٝس سٝاتِٗٚ ،شيو بايٓعط إىل دٓٛح عسز ظاٖط َٔ َ٬ى
ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥يؿهط ٠تٛظٜع سصصِٗ (أ ٚأغُِٗٗ) قٝس سٝاتِٗ عً٢
ٚضثتِٗ ايؿطعٝني.
(ٚقس ٚضعت صٝػ ١اغرتؾاز ١ٜيتٓع ِٝايتداضز يف ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥يف
املاز ٠ايطابعٚ ١ا٭ضبعني َٔ املٝجام).
عاؾطاً :تؿػري َٛاثٝل ايؿطنات ايعاٚ ١ًٝ٥تعسًٜٗا ٚتػ ١ٜٛاـ٬ؾات ايٓاؾ١٦
سٝاهلا
تعٗط عٓس تطبٝل أٚ ٟثٝكَ ١هتٛب ١آضاٚٚ ٤دٗات ْعط َتعسز ٠سٍٛ
ايططٜك ١ايصشٝش ١يؿِٗ َا دا ٤ؾٗٝا َٔ بٓٛز ٚأسهاَُّٗٚ .ا بًػت عٓا١ٜ
صا٥ؼ ايٛثٝك ١يف بٝإ َهْٛاتٗا ،ؾإٕ َٔ ايصعب تؿاز ٟظٗٛض أ ٟآضا٤
َتبا ١ٜٓس ٍٛططٜك ١تؿػريٖا أ ٚتطبٝكٗاٚ .يصا ،ؾإٕ َٛاثٝل ايؿطنات
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ايعآٜ ١ًٝ٥بػ ٞهلا إٔ تعتين ظٛاْب ايصٝاغ ١عٓا ١ٜبايػٚ ١تػرتؾس يف
شيو باملُاضغات املكاضْٚ ١غربات ش ٟٚا٫ختصاصٚ ،تعتين  -يف ايٛقت
ْؿػ٘  -ببٝإ آيٚ ١ٝاضش ١يتػ ١ٜٛاـ٬ؾات ايٓاؾ ١٦س ٍٛتؿػري ٚتطبٝل
أسهاَٗاٚ ،آي ١ٝيتعسًٜٗا مبا جيً ٞايػُٛض ٜٚع ٌٜايًبؼ ٜٚطاعَ ٞا قس
ٜػتذس َٔ استٝادات تٓع ١ُٝٝيًؿطن ١يف املػتكبٌ.
ٚباغتكطا ٤ا٭سهاّ اييت تطز عاز ٠يف َٛاثٝل ايؿطنات ايعاٜ ،١ًٝ٥عٗط إٔ
اخت٬ف اٯضا ٤سٝاٍ تؿػري ٚتطبٝل أسهاَٗا غٝه ٕٛخاضعاً ي١ٜ٫ٛ
احملانِ ايتذاض ١ٜاملدتص ١يف املًُه.١
ٚميهٔ جملًؼ ايعاٚ - ١ً٥ؾل ا٫ختصاصات اييت ٜٛص ٞايسي ٌٝمبٓش٘
إٜاٖا  -إٔ مياضؽ زٚضاً ؾعا ً٫يف ايػع ٞيتػ ١ٜٛاـ٬ؾات ايٓاؾ ١٦سٍٛ
أسهاّ َٝجام ايؿطن ١ايعاٚ ١ًٝ٥غريٖا َٔ اـ٬ؾات املتصً - ١بؿهٌ َباؾط
أ ٚغري َباؾط  -بايؿطن ١ايعاٚ .١ًٝ٥زٚض فًؼ ايعاٖ ١ً٥صا ٜٓ ٫بػ ٞي٘ إٔ
ٜكتصط عً ٢ايػع ٞيًتػ ١ٜٛايٛز ١ٜيًد٬ؾات ؾشػب ،بٌ إٔ ميتس نصيو
يٝؿٌُ زضاغ ١اقرتاح تعس ٌٜاملٝجام عٓس ظٗٛض خ٬ف س ٍٛأسهاَ٘ ٚإزاض٠
ايع٬قات ايعا - ١ًٝ٥ايؿدصٚ ١ٝايتذاض - ١ٜعٓس استهاّ أعطا ٤ايعا١ً٥
يًكطا ٤أ ٚايتشه ِٝغٛا ٤٭َط ٜتعًل بأسهاّ املٝجام أ ٚبػريٖا َٔ
ايع٬قات ايٓعاَ( ١ٝايكاْ )١ْٝٛايكا ١ُ٥ب.ِٗٓٝ
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ٚإضاؾ ١إىل َا غبل ،ؾإٕ مما ٜٓبػ ٢إٔ ٜػتكط يف ٚدسإ أعطا ٤نٌ
عا ١ً٥ػاض ١ٜإٔ ؾ ِٖ٤ٛيًكطا ٤أ ٚايتشه ِٝيتػ ١ٜٛخ٬ؾاتِٗ قس ٜه- ٕٛ
عً ٢خ٬ف َا ٜعٔ نجري - ٕٚايػب ٌٝيًشؿاظ عً ٢اغتُطاض ايؿطن١
ايعا ،١ًٝ٥ؾُا ٜٛؾط ٙايكطا ٤أ ٚايتشه َٔ ِٝسٝسْٗٚ ٠ا ١ٝ٥يف ؾصٌ
اـ٬ؾات جيعٌ ايًذ ٤ٛإىل أسسُٖا اـٝاض ايطبٝعٚ ٞايٓادع يتػ١ٜٛ
اـ٬ؾات بعس اغتٓؿاش َػاع ٞايصًح ٚايتػ ١ٜٛايٛزٜٚ ،١ٜربظ ٖٓا ايسٚض
ايص ٟميهٔ إٔ ًٜعب٘ فًؼ ايعا ١ً٥يف إزاض ٠اـ٬ؾات ايعا ١ًٝ٥عٓس ْعطٖا
َٔ قبٌ ايكطا ٤أ ٚايتشه ،ِٝسٝح ٜٓبػ ٢يًُذًؼ تصنري أططاف اـ٬ف
ايعا - ًٞ٥زَٚاً  -بإٔ ؼانُِٗ يًكطاٚ ٤ايتشه ِٝخط ٠ٛيف ططٜل سػُ٘،
ٜٓ ٫بػ ٞهلا أبساً إٔ ت٪ثط عً ٢اغتُطاض ع٬قاتِٗ ايؿدصٚ ١ٝايتذاضٚ ١ٜيٛ
محٌ اـ٬ف َٔ ايتعكٝسات َا محٌٖٚ .صا اؾاْب ٖ ٛأسس اؾٛاْب
ؾسٜس ٠اؿػاغ ١ٝاييت اعتٓت اختصاصات فًؼ ايعا ١ً٥غايؿ ١ايصنط
بتٓاٚهلا سني أٚدبت عً ٢فًؼ ايعا ١ً٥ايػع ٞيتػ ١ٜٛاـ٬ؾات ايعا١ًٝ٥
ست ٢صسٚض أسهاّ ْٗا ١ٝ٥بؿأْٗاَٚ ،طاقب ١غ ١َ٬تٓؿٝص تًو ا٭سهاّ.
ٚؾُٝا ٜتعًل بتعس ٌٜأسهاّ َٛاثٝل ايؿطنات ايعا ،١ًٝ٥ؾإٕ ا٭َط ٜكتطٞ
ايتٓ - ٜ٘ٛابتسا - ً٤إىل اؾٛاْب ايٓعاَ( ١ٝايكاْ )١ْٝٛاٯت:١ٝ
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 .1إٔ تعسْ ٌٜص َٝجام ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥خيطع يٲدطا٤ات اييت حيسزٖا
املٝجام.
 .2إٔ تعس ٌٜسهِ َٔ أسهاّ املٝجام ٜطز يف ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيؿطن١
َػاُٖٜ ١كتط ٞتعسْ ٌٜص املٝجام باٱضاؾ ١إىل ايٓعاّ ا٭غاغٞ
يًؿطنٚ ،١تعس ٌٜا٭ْعُ ١ا٭غاغ ١ٝيًؿطنات املػاُٖٜ ١كتطٚ - ٞؾكاً
ؿهِ املازْ َٔ )٥١( ٠عاّ ايؿطنات  -عكس مجع ١ٝعاَ ١غري عاز١ٜ
يًؿطن ١املػاَُٖٛٚ ١اؾك ١ثًج ٞاملػاُٖني اؿاضط ٜٔهلا عً ٢ا٭قٌ
عً ٢ايتعس.ٌٜ
 .3إٔ تعس ٌٜسهِ َٔ أسهاّ املٝجام ٜطز يف عكس تأغٝؼ ؾطن ١شات
َػٚ٪ي ١ٝقسٚزٜ ٠كتط ٞتعسْ ٌٜص املٝجام باٱضاؾ ١إىل عكس تأغٝؼ
ايؿطن ١شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚزٚ .٠تعس ٌٜعكٛز تأغٝؼ ايؿطنات شات
املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚزٚ - ٠ؾكاً ؿهِ املازْ َٔ )٥٩١( ٠عاّ ايؿطنات -
ٜػتًعّ َٛاؾك ١ثًج ٞايؿطنا ٤عً ٢ا٭قٌ َا مل ٜٓص عكس تأغٝؼ ايؿطن١
املعٓ ١ٝعً ٢خ٬ف شيو.
 .4إٔ تعس ٌٜسهِ َٔ أسهاّ املٝجام ٜطز يف قطاض َػتكٌ يًؿطنا ٤يف
ؾطن ١شات َػٚ٪ي ١ٝقسٚزٜ ٠ػتًعّ َٛاؾك ١أغًب ١ٝايؿطنا.٤
 .5إٔ تعس ٌٜسهِ َٔ أسهاّ املٝجام ٜطز يف قطاض َػتكٌ ؾُع١ٝ
املػاُٖني يف ؾطن ١املػاُٖٜ ١ػتًعّ َٛاؾك ١أغًب ١ٝاملػاُٖني
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اؿاضط ٜٔؾُع ١ٝعاَ ١عاز ١ٜيًؿطنَٛٚ ،١اؾك ١ثًج ٞاملػاُٖني
اؿاضط ٜٔؾُع ١ٝعاَ ١غري عاز ١ٜيًؿطنٚ ١شيو عػب ا٭سٛاٍ.
ٜٚعٗط مما تكسّ إٔ َٛاؾك ١ثًج ٞاملػاُٖني أ ٚايؿطنا ٤يف ايؿطنات
ايعا٫ ١ًٝ٥ظَ ١عٓس تعس ٌٜأ ٟسهِ َٔ أسهاّ َٝجام ايؿطنات ايعا١ًٝ٥
ايٛاضز ٠يف ا٭ْعُ ١ا٭غاغ ١ٝيًؿطنات املػاُٖٚ ١عكٛز تأغٝؼ ايؿطنات
شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز.٠
ٚبٓا ٤عً ٢شيو ،ؾإٕ ايسيٜٛ ٌٝص ٞبإٔ ٜه ٕٛتعس ٌٜأسهاّ َٛاثٝل
ايؿطنات ايعا - ١ًٝ٥باغتجٓاَ ٤ا قس ٜطز َٓٗا يف ا٭ْعُ ١ا٭غاغ ١ٝيًؿطنات
ٚعكٛز تأغٝػٗا  -مبٛاؾك ١أغًب ١ٝأعطا ٤ايعا ١ً٥عً ٢ا٭قٌ (املُجً ١يطأؽ
املاٍ).
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خامت١
ٚبعس إٔ اغتعطض ٖصا ايسيَ٬َ ٌٝح ضٝ٥ػ ١ٝؿٛنُ ١ايؿطنات ايعا،١ًٝ٥
خيتِ باٱؾاض ٠إىل إٔ اؿٛنُ ١ايؿعاي ١يًؿطنات ايعا ١ًٝ٥تطتهع عً ٢أعُس٠
ث٬ث :ٖٞ ١مجع ١ٝاملػاُٖني (أ ٚايؿطناٚ ،)٤فًؼ ايعاٚ ،١ً٥فًؼ إزاض٠
ايؿطن ١أ ٚفًؼ َسٜطٜٗاٚ .إٔ اهلسف ايص ٟتتٛخا ٙاؿٛنُ ١ايػًَٔ ١ُٝ
َٓح ٖص ٙا٭عُس ٠ايج٬خ ص٬سٝات ٚاضشَٚ ١س ١ْٚيف ؾهٌ َٝجام أٚ
م ٖٛ ٙٛاغتُطاض ايؿطن ١ايعاٚ ١ًٝ٥تعع ِٝقُٝتٗاٚ ،بح ضٚح اْ٫تُا٤
ٚاملػٚ٪ي ١ٝاؾُاع ١ٝيس ٣نٌ عطَ ٛؿاضى ؾٗٝاٚ ،إٕ ٖصا ايسيٚ - ٌٝغريٙ
َٔ ايسضاغات ٚايتكاضٜط اييت ٚضعت يف َٛضٛع٘  -إمنا ٜٗسف إىل
ايتأنٝس عً ٢أُٖ ١ٝاؿٛنَُ ١ؿَٗٛاً َٛٚضٛعاً ٚمماضغ ٫ ،١غُٝا يف
ايؿطنات ايعا ،١ًٝ٥شيو إٔ اؿٛنُ ١ايػً ١ُٝيًؿطن ١ايعا ٖٞ ١ًٝ٥اييت
ػعٌ ايعا ١ً٥قَ ١ُٝطاؾٚ ١سكٝك ١ٝهلاٚ ،زاعٝاً ٫غتُطاضٖا مبا خيسّ
َصًش ١امل٬ىٚ ،ايعاًَني يف ايؿطن ١عً ٢اخت٬ف َػتٜٛاتِٗٚ ،ا٫قتصاز
ايٛطين بؿهٌ عاّ.
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا تكسّ ،ؾإٕ ايسيٜٛ ٌٝص٬َ ٞى ايؿطنات ايعا ١ًٝ٥ناؾ١
بتساضؽ ٚضع ٚثا٥ل َهتٛب ١ؿٛنُ ١ؾطناتٗا ،يف ض ٤ٛاؾٛاْب
ٚا٫عتباضات ٚا٭سهاّ اييت ٚضزت يف ايسيٚ ٌٝاملٝجام ا٫غرتؾازٟ
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(املطاؾل) ٚغريٖا َٔ اؾٛاْب ٚا٫عتباضات املتعًك ١بأٚضاع ايؿطنات
ايعا ١ًٝ٥املعٓٚ ،١ٝا٫ضط٬ع بٗصا املػعَٓ َٔ ٢طًل َػٚ٪يٝتِٗ ػاٙ
خًؿا ِٗ٥يف تًو ايؿطناتٚ ،ػا ٙايعاًَني َعِٗ ؾٗٝاٚ ،ػا ٙا٫قتصاز
ايٛطين اييت ناْت ؾطناتِٗ  ٫ٚتعاٍ ضاؾساً قٜٛاً َٔ ضٚاؾس ضخاٚ ٘٥اظزٖاض.ٙ
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املٝجام ا٫غرتؾاز ٟيًؿطنات ايعا ١ًٝ٥ايػعٛز١ٜ
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املٝجام ايعا ًٞ٥يؿطن................... ١

(ؾطنَ ١ػاُٖ ١غعٛز)١ٜ
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ايؿصٌ ا٭ٍٚ
ايتعطٜؿات ٚا٭سهاّ ايعاَ١
املاز ٠ا٭ٚىل:
ٜه ٕٛيًهًُات ٚايعباضات اٯت ١ٝاملعاْ ٞاملب ١ٓٝأَاّ نٌ َٓٗاَ ،ا مل
ٜكتض ايػٝام خ٬ف شيو:
ْعاّ ايؿطناتْ :عاّ ايؿطنات ايػاض ٟيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
ايٓعاّ ا٭غاغ :ٞايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًؿطن.١
املٝجام :املٝجام ايعا ًٞ٥يًؿطن.١
ايؿطن ،.................................... :١ؾطنَ ١ػاُٖ ١غعٛزَ ١ٜكؿً ١شات
غذٌ ػاض ٟضقِ(

) ،صازض يف...................

ايعا :١ً٥فُٛع املػاُٖني يف ايؿطن.١
عط ٛايعا :١ً٥ؾطز ايعا ١ً٥املػاِٖ يف ايؿطن.١
مجع ١ٝاملػاُٖني :اؾُع ١ٝاملؿهً َٔ ١مجٝع املػاُٖني يف ايؿطن١
ٚؾل أسهاّ ْعاّ ايؿطنات ٚايٓعاّ ا٭غاغ.ٞ
فًؼ اٱزاض :٠فًؼ إزاض ٠ايؿطن.١
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ق ِٝايعاٚ ١ً٥أٖساؾٗا
املاز ٠ايجاْ:١ٝ
تتُجٌ ق ِٝايعاٚ ١ً٥أٖساؾٗا ؾُٝا :ًٜٞ
 .1اغتُطاض لاح ايؿطنٚ ١منٖٛا ٚتعع ِٝقُٝتٗا.
 .2اغتُطاض املؿاضن ١اٱجياب ١ٝيًعا ١ً٥يف إزاضٚ ٠تٛد ٘ٝايؿطنٚ ١ايطقاب ١عً٢
أعُاٍ إزاضتٗاٚ ،ص ٕٛق ِٝايعا.١ً٥
 .3اْ٫تكاٍ املٓعِ ملًه ١ٝايؿطن ١إىل ا٭دٝاٍ ايكازَ.١
 .4املعاًَ ١ايعازي ١٭عطا ٤ايعا.١ً٥
 .5تطابط أعطا ٤ايعا ١ً٥مبا حيكل هلا ايتطٛض ٚايٓذاح ٚحياؾغ عً ٢مسعتٗا
َٚهاْتٗا ايتذاض.١ٜ
 .6تعطٜـ أعطا ٤ايعا ١ً٥عكٛقِٗ ٚايتعاَاتِٗ.
ٚ .7ضع ضَ ١ٜ٩ؿرتن ١يًعا ١ً٥ػا ٙؾًػؿ ١ايؿطنٚ ١أٖساؾٗا ا٫غرتاتٝذ.١ٝ
 .8إقاَ ١تٛاظٕ غًٚ ِٝعازٍ بني َصاحل أعطا ٤ايعاَٚ ١ً٥صاحل ايؿطن.١
 .9تطتٝب ا٫تصاٍ بني أعطا ٤ايعا ١ً٥يف ا٭َٛض شات ايصً ١بايؿطن.١
 .10احملاؾع ١عًَ ٢صاحل عُ ٤٬ايؿطنٚ ١ؾكاً يًُعاٜري املٗٓ.١ٝ
 .11احملاؾع ١عً ٢غط ١ٜاملعًَٛات شات ايع٬ق ١بايؿطن.١
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أسهاّ عاَ١
املاز ٠ايجايج:١
 .1ايؿطن ١نٝإ ٜٗسف إىل ايطبح ،بايططم ٚايٛغا ٌ٥اييت تتٛاؾل َع
أسهاّ ايؿطٜع ١اٱغٚ ١َٝ٬ا٭ْعُ ١شات ايع٬قٚ ١ا٭عطاف ايتذاض١ٜ
املطعٚ ،١ٝؼكل  -يف ايٛقت ْؿػ٘  -ق ِٝايعاٚ ١ً٥أٖساؾٗا.
 .2ز ٕٚإخ ٍ٬بأسهاّ ْعاّ ايؿطناتٜ ،ه ٕٛتأغٝؼ ايؿطن ١مل٪غػاتٗا
أٚ ٚسساتٗا ايساخً ١ٝعػب سذِ ْؿاطٗا ٚتطٛض تٓع ِٝايعاٚ ١ً٥عسز
أعطاٗ٥ا َٚس ٣اؾرتانِٗ يف تػٝري ْؿاط ايؿطنٚ ،١غري شيو َٔ
املعاٜري اييت تطعٗا ايؿطن.١
 .3ز ٕٚإخ ٍ٬مبا ٚضز يف ايؿكطٖ َٔ )2( ٠ص ٙاملاز ،٠تته٪َ ٕٛغػات
ايؿطن َٔ ١اؾُع ١ٝايعاَٚ ١فًؼ ايعاٚ ١ً٥فًؼ اٱزاض.٠
 .4تًتعّ َ٪غػات ايؿطن - ١يف سسٚز اختصاصاتٗا  -بتُهني أعطا٤
ايعا َٔ ١ً٥مماضغ ١سكٛقِٗ املتصً ١بايؿطن ١ز ٕٚمتٝٝع أ ٚتعط.ٌٝ
 .5تتدص َ٪غػات ايؿطن - ١يف سسٚز اختصاصاتٗا  -اٱدطا٤ات اييت
تهؿٌ إساط ١أعطا ٤ايعا - ١ً٥بؿهٌ َػتُطٚٚ ،ؾكاً ٭سهاّ ْعاّ
ايؿطنات ٚايٓعاّ ا٭غاغ - ٞبأعُاٍ ْٚؿاطات ايؿطن.١
 .6عً٪َ ٢غػات ايؿطن ١ايػع ٞيتعع ِٝق ١ُٝايؿطن ١بؿهٌ َططز َع منٛ
ايعاَٚ ،١ً٥ا ٜػتتبع٘ شيو َٔ من ٛاستٝاداتٗا املاي.١ٝ
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ايؿصٌ ايجاْٞ
مجعٝات املػاُٖني
املاز ٠ايطابع:١
مجعٝات املػاُٖني ٖ ٞايػًط ١ايعًٝا يًؿطنٚ ١املدتصْ - ١عاَاً -
ظُٝع ؾْٗٚ٪اٚ ،متجٌ اؾُع ١ٝايعاَ - ١عٓس عكسٖا بايؿهٌ ايصشٝح
ْعاَاً  -مجٝع أعطا ٤ايعا ١ً٥يف مماضغ ١اختصاصاتِٗ املتعًك ١بايؿطن،١
ٚمتاضؽ زٚضٖا ٚؾكاً ٭سهاّ ْعاّ ايؿطنات ٚايٓعاّ ا٭غاغ.ٞ

املاز ٠اـاَػ:١
ٜه ٕٛيًذُع ١ٝايعاَ ١ادتُاعات عازٚ ١ٜغري عاز ١ٜتعكس نٌ َٓٗا ٚؾل
ايؿطٚط اٯت:١ٝ
ٜ .1عكس ادتُاع اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜعطٛض َػاُٖني ميجًْ ٕٛصـ
ضأؽ َاٍ ايؿطن ١عً ٢ا٭قٌٚ ،يف ساٍ مل ٜتشكل ٖصا ايٓصاب يف
ادتُاع اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ،١ٜتٛد٘ ايسع ٠ٛيعكس ادتُاع آخط هلا
خ ٍ٬ايج٬ثني َٜٛاً ايتايٜٚ ،١ٝه ٕٛعكس ادتُاع اؾُع ١ٝايعاَ١
ايعاز - ١ٜعٓسٖا  -صشٝشاً أٜاً ناْت عسز ا٭غِٗ املُجً ١ؾ.٘ٝ
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ٜ .2عكس ادتُاع اؾُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز ١ٜعطٛض َػاُٖني ميجًٕٛ
ْصـ ضأؽ َاٍ ايؿطن ١عً ٢ا٭قٌٚ ،يف ساٍ مل ٜتشكل ٖصا ايٓصاب
يف ادتُاع اؾُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز ،١ٜتٛد٘ ايسع ٠ٛيعكس ادتُاع آخط
هلا خ ٍ٬ايج٬ثني َٜٛاً ايتايٜٚ ،١ٝه ٕٛعكس ادتُاع اؾُع ١ٝايعاَ١
غري ايعاز - ١ٜعٓسٖا  -صشٝشاً عطٛض َػاُٖني ميجً ٕٛضبع ضأؽ
َاٍ ايؿطن ١عً ٢ا٭قٌ.
ٚتعكس اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜادتُاعاً ٚاسساً عً ٢ا٭قٌ نٌ غٓٚ ١شيو
خ ٍ٬ايػت ١أؾٗط ايتايْ٫ ١ٝتٗا ٤ايػٓ ١املاي ١ٝيًؿطنٜٚ ،١ه ٕٛعكس
ادتُاعات أخط ٣هلا أ ٚادتُاعات يًذُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز ١ٜعػب
َا تكتط ٘ٝاؿاد.١

املاز ٠ايػازغ:١
تصسض قطاضات اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعازٚ ١ٜغري ايعازٚ ١ٜؾكاً ملا :ًٜٞ
 .1تصسض قطاضات اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜبا٭غًب ١ٝاملطًك ١يٮغِٗ
املُجً ١يف ادتُاعاتٗا.
 .2تصسض قطاضات اؾُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز ١ٜاـاص ١بعٜاز ٠أ ٚؽؿٝض
ضأؽ َاٍ ايؿطن ،١أ ٚإطايَ ١س ٠ايؿطن ١أ ٚسًٗا قبٌ اْكطاَ ٤ستٗا
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احملسز ٠يف ايٓعاّ ا٭غاغ ،ٞأ ٚزَر ايؿطن ١يف ؾطن ١أخط ٣أ ٚيف
َ٪غػ ،١بأغًب ١ٝث٬ث ١أضباع ا٭غِٗ املُجً ١يف ادتُاعات اؾُع١ٝ
ايعاَ ١غري ايعازٚ .١ٜؾُٝا عسا شيو َٔ سا٫ت ،تصسض قطاضات
اؾُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز ١ٜبأغًب ١ٝثًج ٞا٭غِٗ املُجً ١يف
ادتُاعاتٗا.

املاز ٠ايػابع:١
ؽتص اؾُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز ١ٜمبا :ًٜٞ
 .1تعس ٌٜايٓعاّ ا٭غاغ( ٞباغتجٓا ٤ايتعس٬ٜت اييت تعس  -مبٛدب
ْعاّ ايؿطنات  -باطً :ٖٞٚ ،١ايتعس٬ٜت اييت َٔ ؾأْٗا سطَإ أٟ
َٔ َػاُٖ ٞايؿطن َٔ ١سكٛق٘ ا٭غاغ ١ٝاييت ٜػتُسٖا  -بٛصؿ٘
ؾطٜهاً يف ايؿطنْ َٔ - ١عاّ ايؿطنات أ ٚايٓعاّ ا٭غاغٚ ٞاحملسز٠
يف املازتني ْ َٔ ٥٠٥ ٚ ٥٠٩عاّ ايؿطناتٚ ،ايتعس٬ٜت اييت َٔ
ؾأْٗا ظٜاز ٠ا٭عبا ٤املاي ١ٝملػاُٖ ٞايؿطن ١أ ٚتعس ٌٜغطض ايؿطن١
أْ ٚكٌ َكط ايؿطن ١ايطٝ٥ػ ٞإىل خاضز املًُه ١أ ٚتعس ٌٜدٓػ١ٝ
ايؿطن.)١
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 .2ظٜاز ٠ضأؽ َاٍ ايؿطن ،١ؾطٜط ١إٔ ٜه ٕٛضأؽ َاٍ ايؿطن ١ا٭صًٞ
قس زؾع بايهاٌَ.
 .3ؽؿٝض ضأؽ َاٍ ايؿطن ١يف ساٍ ظٜازت٘ عٔ ساد ١ايؿطن ١أ ٚيف
ساٍ تعطضٗا ـػا٥ط َاي ،١ٝعً ٢أٜ ٫صسض قطاض ايتدؿٝض إ ٫بعس
تَ ٠ٚ٬طاقب سػابات ايؿطن ١يف ادتُاع اؾُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز١ٜ
يتكطٜط ٜتطُٔ ا٭غباب املٛدب ١يًتدؿٝضٚ ،ايتعاَات ايؿطنٚ ،١أثط
ايتدؿٝض عً ٢تًو ا٫يتعاَات.
 .4تكطٜط ته ٜٔٛاستٝاط ٞاتؿاق ٞيًؿطنٜٓ ١ص عً ٘ٝايٓعاّ ا٭غاغٞ
ٚخيصص يػطض َعنيٚ ،ايتصطف ؾ.٘ٝ
 .5تكطٜط اغتُطاض ايؿطن ١أ ٚسًٗا قبٌ ا٭دٌ املعني يف ايٓعاّ ا٭غاغ.ٞ

ٚجيٛظ يًذُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز ١ٜإٔ تصسض قطاضات زاخً ١يف
اختصاصات اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ،١ٜعً ٢إٔ تتدص تًو ايكطاضات ٚؾكاً
يؿطٚط إصساض قطاضات اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜاحملسز ٠با٭غًب ١ٝاملطًك١
يٮغِٗ املُجً ١يف ا٫دتُاع.
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املاز ٠ايجآَ:١
ؾُٝا عسا ا٭َٛض اييت ؽتص بٗا اؾُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز ،١ٜؽتص
اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜظُٝع ا٭َٛض املتعًك ١بايؿطنٚ ،١تؿٌُ اختصاصاتٗا
َا :ًٜٞ
 .1تعٝني أعطا ٤فًؼ اٱزاضٚ ٠ععهلِٚ ،ؼسٜس َكساض املهاؾآت اييت
تصطف هلِ.
 .2إداظ ٠إٔ ٜه ٕٛيعط ٛفًؼ اٱزاضَ ٠صًشَ ١باؾط ٠أ ٚغري َباؾط ٠يف
ا٭عُاٍ ٚايعكٛز اييت تتِ ؿػاب ايؿطنٚ ،١شيو مبٛدب تطخٝص
ٜصسض عٔ اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعازٚ ١ٜجيسز نٌ غٓٚ ،١تػتجٓ َٔ ٢شيو
ا٭عُاٍ اييت تتِ بططٜل املٓاقص ١ايعاَ ١إشا قسّ أ َٔ ٟأعطا ٤فًؼ
اٱزاض ٠املعٓٝني ايعطض ا٭ؾطٌ ؾٗٝا.
 .3إداظَ ٠ؿاضن ١عط ٛفًؼ اٱزاض ٠يف أعُاٍ َٔ ؾأْٗا َٓاؾػ ١ايؿطن،١
أ ٚا٫ػاض يف أسس ؾطٚع ايٓؿاط ايص ٟتعاٚي٘ٚ ،شيو مبٛدب تطخٝص
ٜصسض عٔ اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعازٚ ١ٜجيسز نٌ غٓ.١
 .4املٛاؾك ١عً ٢عكس ايؿطن ١يكطٚض تتذاٚظ آداهلا ث٬ث ١غٓٛات ،أ ٚبٝع
عكاضات َٚكاض ايؿطن ١أ ٚضٖٓٗا ،أ ٚإبطا ٤شََ ١سٜين ايؿطن.١
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َ .5طاقب ١ايتعاّ أعطا ٤فًؼ اٱزاض ٠بأسهاّ ْعاّ ايؿطنات ٚا٭ْعُ١
ا٭خط ٣شات ايع٬قٚ ١ايٓعاّ ا٭غاغٚ ،ٞؾشص أ ٟضطض ٜٓؿأ عٔ
كايؿتِٗ يتًو ا٭سهاّ أ ٚإغا٤تِٗ تسبري أَٛض ايؿطنٚ ،١ؼسٜس
املػٚ٪ي ١ٝاملرتتب ١عً ٢شيوٚ ،اؽاش َا تطآَ ٙاغباً يف ٖصا ايؿإٔ ٚؾكاً
يًٓعاّ.
 .6إبطا ٤شَ ١أعطا ٤فًؼ اٱزاضٚ ،٠شيو ز ٕٚإخ ٍ٬مبا ٚضز يف املاز٠
(ْ َٔ )76عاّ ايؿطنات.
 .7املٛاؾك ١عًَٝ ٢عاْ ١ٝايؿطنٚ ،١سػاب أضباسٗا ٚخػا٥طٖاٚ ،تكطٜط
فًؼ اٱزاض ٠عٔ ْؿاطات ايؿطنَٚ ١طنعٖا املاي.ٞ
 .8ايبت يف اقرتاسات فًؼ اٱزاض ٠بؿإٔ ططٜك ١تٛظٜع ا٭ضباح ايصاؾ.١ٝ
 .9تعٝني َطاقيب سػابات ايؿطنٚ ،١ؼسٜس َهاؾآتِٗٚ ،إعاز ٠تع،ِٗٓٝٝ
ٚتػٝريِٖٚ ،املٛاؾك ١عً ٢تكاضٜطِٖ.
 .10ايٓعط يف املدايؿات ٚا٭خطا ٤اييت تكع َٔ َطاقيب سػابات ايؿطن١
يف أزا ِٗ٥ملُٗاتِٗٚ ،أ ٟصعٛبات  -خيطط َطاقب ٛسػابات ايؿطن١
اؾُع ١ٝايعاَ ١بٗا  -تتعًل بتُهني فًؼ اٱزاض ٠أ ٚإزاض ٠ايؿطن ١هلِ
َٔ ا٫ط٬ع عً ٢زؾاتط ايؿطنٚ ١غذ٬تٗا ٚغريٖا َٔ ايٛثا٥ل ٚايبٝاْات
ٚاٱٜطاسات اي٬ظَ ١يكٝاَِٗ مبُٗاتِٗٚ ،اؽاش َا تطآَ ٙاغباً يف ٖصا
ايؿإٔ.
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 .11اٱؾطاف عً ٢ته ٜٔٛاستٝاط ٞايؿطن ١ايٓعاَٚ ،ٞتكطٜط ٚقـ ػٓٝب٘
َتَ ٢ا بًؼ ْصـ ضأؽ َاٍ ايؿطنٚ ،١تكطٜط تٛظٜع َا داٚظ َٓ٘ ْصـ
ضأؽ َاٍ ايؿطن ١عًَ ٢ػاُٖ ٞايؿطن ١يف ايػٓٛات املاي ١ٝاييت ٫
ؼكل ايؿطن ١ؾٗٝا أضباساً صاؾ.١ٝ
 .12اغتدساّ ا٫ستٝاط ٞا٫تؿاق ٞيًؿطن - ١امله َٔ ٕٛقبٌ اؾُع١ٝ
ايعاَ ١غري ايعازٚ - ١ٜشيو يف ساٍ عسّ ؽصٝص٘ يػطض َعني ،عً٢
إٔ ٜه ٕٛاغتدساّ ٖصا ا٫ستٝاط ٞبٓا ٤عً ٢اقرتاح َٔ فًؼ اٱزاض٠
ٚيف ا٭ٚد٘ اييت تعٛز بايٓؿع عً ٢ايؿطن.١
 .13ته ٜٔٛاستٝاطٝات أ ٚكصصات َاي ١ٝأخط ٣يًؿطن - ١غ٬ف
ا٫ستٝاط ٞايٓعاَٚ ٞا٫ستٝاط ٞا٫تؿاقٚ ،- ٞايتصطف ؾٗٝا.
 .14اقتطاع َبايؼ َٔ ا٭ضباح ايصاؾ ١ٝيًؿطن ١٭غطاض ادتُاعٚ ،١ٝؾكاً ملا
ٚضز يف املازْ َٔ )125( ٠عاّ ايؿطنات".

املاز ٠ايتاغع:١
ته ٕٛايكطاضات ايصازض ٠عٔ ادتُاعات اؾُع ١ٝايعاَٚ - ١ؾكاً يًؿطٚط
املٓصٛص عًٗٝا يف ْعاّ ايؿطنات ٚايٓعاّ ا٭غاغ - ٞغاضًَٚ ١ٜعَ ١يف
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َٛادٗ ١أعطا ٤ايعا ١ً٥مجٝعاً ،غٛا ً٤اؿاضط٫ َِٗٓ ٜٔدتُاعات اؾُع١ٝ
ايعاَ ١ايص ٟصسضت عٓٗا تًو ايكطاضات أ ٚغري اؿاضط.ٜٔ

املاز ٠ايعاؾط:٠
تتِ ايسع ٠ٛيعكس ادتُاعات اؾُع ١ٝايعاَ - ١ايعازٚ ١ٜغري ايعازَٔ - ١ٜ
قبٌ فًؼ اٱزاضٜٚ ،٠ه ٕٛسل سطٛض ادتُاعاتٗا يًؿ٦ات اٯت ١ٝسصطاً:
 .1مجٝع املػاُٖني املتُتعني با٭ًٖ ١ٝايؿطعٚ ١ٝايٓعاَ -،١ٝأَٔ ٚ
ٜٝٓبَ َٔ ِْٗٛػاُٖ ٞايؿطن ١غري ا٭عطا ٤يف فًؼ اٱزاض ٠أٚ
ؾطٜل ايؿطن ١ايتٓؿٝص ٟيف سطٛض ا٫دتُاعات مبٛدب تٛن٬ٝت
َهتٛب.- ١
 .2ا٭ٚصٝاٚ ٤ا٭ٚيٝا ٤ايؿطع ٕٛٝملػاُٖ ٞايؿطن ١غري املتُتعني
با٭ًٖ ١ٝايؿطعٚ ١ٝايٓعاَ -،١ٝأٜٝٓ َٔ ٚبَ َٔ ِْٗٛػاُٖ ٞايؿطن١
غري ا٭عطا ٤يف فًؼ اٱزاض ٠أ ٚؾطٜل ايؿطن ١ايتٓؿٝص ٟيف سطٛض
ا٫دتُاعات مبٛدب تٛن٬ٝت َهتٛب.- ١
 .3أعطا ٤فًؼ اٱزاض.٠
َ .4طاقب ٛسػابات ايؿطن.١
 .5أ ٟؾ ١٦أخط ٣خيٛهلا ايٓعاّ سل سطٛض ادتُاعات اؾُع ١ٝايعاَ.١
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ٜٛٚد٘ فًؼ اٱزاض ٠ايسع ٠ٛؿطٛض ادتُاعات اؾُع ١ٝايعاَ - ١ايعاز١ٜ
ٚغري ايعاز - ١ٜغطابات َػذً ١إىل نٌ َػاِٖ َٔ َػاُٖ ٞايؿطن،١
ٚشيو قبٌ َٝعاز اْعكاز اؾُع ١ٝايعاَ ١غُػٚ ١عؿطَٜٛ ٜٔاً عً ٢ا٭قٌ.
ٚتؿتٌُ ايسع ٠ٛعً ٢بٝإ مبٝعاز َٚهإ ا٫دتُاع ْٚػد َٔ ١دسٍٚ
أعُاي٘ٚ ،تعٚز أ ٟدٗ ١حيسزٖا ْعاّ ايؿطنات بٓػدٖ َٔ ١ص ٙايسع،٠ٛ
ٚشيو قبٌ اْعكاز اؾُع ١ٝايعاَ ١غُػٚ ١عؿطَٜٛ ٜٔاً عً ٢ا٭قٌ.
ٚجيب عً ٢فًؼ اٱزاض ٠ايسع ٠ٛيعكس ادتُاع يًذُع ١ٝايعاَ ١ايعاز١ٜ
َتَ ٢ا طًب شيو َطاقب سػابات ايؿطن ١أَ ٚػاُٖني ميجً)%5( ٕٛ
مخػ ١باملا َٔ ١٥ضأؽ َاٍ ايؿطن - ١أ ٚأنجط .-

املاز ٠اؿاز ١ٜعؿط:٠
جملًؼ ايعا - ١ً٥املٓصٛص عً ٘ٝيف املاز( ٠اـاَػ ١عؿطٖ َٔ )٠صا
املٝجام -تكس ِٜاقرتاح َهتٛب جملًؼ اٱزاض ٠بسع ٠ٛاؾُع ١ٝايعاَ١
يْ٬عكاز َتَ ٢ا ضأَ ٣صًش ١يف شيو ،عً ٢إٔ ٜتطُٔ اقرتاح فًؼ
ايعا ١ً٥املربضات ايساع ١ٝيتكسمي٘ٚ .يف ساٍ مل ٜػتذب فًؼ اٱزاض٠
٫قرتاح فًؼ ايعاٚ ،١ً٥ضأ ٣فًؼ ايعا ١ً٥إٔ املصًش ١ؼتِ ايسع٠ٛ
ْ٫عكاز اؾُع ١ٝايعاَ ،١داظ جملًؼ ايعا ١ً٥ايػع ٞيًشص ٍٛعًَٛ ٢اؾك١
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نتاب ١ٝ٭عطا َٔ ٤ايعا ١ً٥ميجً )%5( ٕٛمخػ ١باملا َٔ ١٥ضأؽ َاٍ ايؿطن١
 أ ٚأنجط ٚ -شيو ٱيعاّ فًؼ اٱزاض ٠بتٛد ٘ٝايسع ٠ٛيًذُع ١ٝايعاَ١يْ٬عكازٚ ،ؾكاً ملا ٚضز يف املاز( ٠ايعاؾطٖ َٔ )٠صا املٝجام.

املاز ٠ايجاْ ١ٝعؿط:٠
يهٌ َػاِٖ َٔ املػاُٖني  -أ ٚايٛص ٞأ ٚايٛي ٞايؿطع ٞعً ،٘ٝأَٔ ٚ
ٜٛٓب عٓ٘ يف سطٛض اؾُع ١ٝايعاََ َٔ ١ػاُٖ ٞايؿطن ١غري ا٭عطا ٤يف
فًؼ اٱزاض ٠أ ٚؾطٜل ايؿطن ١ايتٓؿٝص ٟمبٛدب تٛنَ ٌٝهتٛب  -اؿل
يف َٓاقؿ ١املٛضٛعات املسضد ١عً ٢دس ٍٚأعُاٍ اؾُع ١ٝايعاَٚ ١تٛد٘ٝ
َا ٜطا َٔ ٙأغ ١ً٦إىل أعطا ٤فًؼ اٱزاض ٠أَ ٚطاقيب سػابات ايؿطن ١أثٓا٤
اْعكازٖاٚ ،ي٘ نصيو اؿل يف ا٫ستهاّ إىل اؾُع ١ٝايعاَ ١يف ساٍ عسّ
قٓاعت٘ بإداب ١أعطا ٤فًؼ اٱزاض ٠أَ ٚطاقيب سػابات ايؿطن ١عً ٢أغً٦ت٘،
ٜٚهَ ٕٛا تتدص ٙاؾُع ١ٝايعاَ ١يف ٖصا ايؿإٔ ْاؾصاً ًَٚعَاً.

املاز ٠ايجايج ١عؿط:٠
ٜطأؽ ادتُاعات اؾُع ١ٝايعاَ ١ضٝ٥ؼ فًؼ اٱزاض ٠أٜٝٓ َٔ ٚب٘ َٔ
أعطا ٤فًؼ اٱزاض ٠يف ساٍ غٝاب٘.
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املاز ٠ايطابع ١عؿط:٠
 ٫ؼ ٍٛمماضغ ١أ٪َ ٟغػ٪َ َٔ ١غػات ايؿطن ١أ ٚايعا ١ً٥ملُٗاتٗا
ز ٕٚمماضغ ١اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعازٚ ١ٜاؾُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز١ٜ
٫ختصاصاتُٗا املٓصٛص عًٗٝا يف ْعاّ ايؿطنات ٚايٓعاّ ا٭غاغ،ٞ
ٚتًتعّ ايعا ١ً٥بتُهني اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعازٚ ١ٜغري ايعاز َٔ ١ٜمماضغ١
اختصاصاتُٗا بؿهٌ ؾعاٍٚ ،ايعٓا ١ٜبصيو بٛصؿ٘ إسس ٣ايطُاْات
ا٭غاغ ١ٝيتػٝري أعُاٍ ايؿطن ١بؿهٌ َ٪غػٜ ٞطاع ٞسكٛم أعطا ٤ايعا١ً٥
ناؾ.١
ايؿصٌ ايجايح
فًؼ ايعا١ً٥
املاز ٠اـاَػ ١عؿط:٠
٪ٜغؼ فًؼ ٜػُ" ٢فًؼ ايعاٜ ،4"١ً٥تأيـ َٔ () أعطأَ 5٤
أعطا ٤ايعا ١ً٥تٓتدبِٗ اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜبططٜل ا٫قرتاع ايػط ٟيف
ادتُاع خاص هلا ٜعكس هلصا ايػطض.6

4

ٜؿهٌ ٖصا اجملًؼ عاز ٠عٓس ػاٚظ عسز أعطا ٤ايعا ١ً٥عؿط ٜٔعطٛاً ،إش ٜتعصض يف ٖصا اؿاٍ عكس

ادتُاعات بٓا ٠٤يًذُع ١ٝايعاَٚ ١اؽاش قطاضات ؾعاي.١
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املاز ٠ايػازغ ١عؿط:٠
ٜ .1ه ٕٛيهٌ عط َٔ ٛأعطا ٤ايعاَ ١ً٥تَ ٢ا بًؼ () غٖٓ ١ذط ١ٜاؿل
يف املؿاضن ١يف اْتداب أعطا ٤فًؼ ايعا.١ً٥
ٜ .2ه ٕٛيهٌ عط َٔ ٛأعطا ٤ايعاَ ١ً٥تَ ٢ا بًؼ () غٖٓ ١ذط ١ٜاؿل
يف ايرتؾح يعط ١ٜٛفًؼ ايعا.١ً٥

املاز ٠ايػابع ١عؿط:٠
ُٜطاع ٢يف اختٝاض أعطا ٤فًؼ ايعا ١ً٥تٛاؾط املكَٛات ايؿدص١ٝ
ٚاملٗٓ ١ٝاي٬ظَ ١٭زاَُٗ ٤اتِٗ يف فًؼ ايعا ١ً٥بؿهٌ ؾعاٍٚ ،شيو يف
ض ٤ٛاختصاصات َُٗٚات اجملًؼ.

ٜ 5ػتشػٔ ته ٜٔٛفًؼ ايعا َٔ ١ً٥عسز قً َٔ ٌٝا٭عطاٜ ٫ ٤عٜس َج ً٬عً )6( ٢غت ١أعطا ٤يطُإ
نؿا٤ت٘ ٚؾعايٝت٘ يف مماضغ ١اختصاصات٘.
 6قس ٜه َٔ ٕٛاملٓاغب تعٝني غهطتري جملًؼ ايعا َٔ ١ً٥غري أعطا ٤ايعاٜ ١ً٥تٛىل تٗ ١٦ٝاٱدطا٤ات
اي٬ظَ ١يعكس ادتُاعات اجملًؼ ٚتسٚ ٜٔٚسؿغ قاضط.ٙ
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املاز ٠ايجآَ ١عؿط:٠
 ٫جيٛظ ٭ َٔ ٟأعطا ٤فًؼ ايعا ١ً٥اؾُع بني عطٜٛت٘ يف
اجملًؼ ٚعط ١ٜٛفًؼ اٱزاض ٠أ ٚايؿطٜل ايتٓؿٝص ٟيًؿطن.١

املاز ٠ايتاغع ١عؿط:٠
تهَ ٕٛس ٠زٚض ٠فًؼ ايعا ١ً٥ايٛاسس )3( ٠ث٬خ غٓٛات ٫ٚ ،جيٛظ ٭ٟ
َٔ أعطا ٤ايعا ١ً٥ؾػٌ عط ١ٜٛاجملًؼ ٭نجط َٔ زٚضتني َتتايٝتني.7

املاز ٠ايعؿط:ٕٚ
 .1خيطع اْتداب أعطا ٤فًؼ ايعا ١ً٥ٱؾطاف ؾٓ ١اْتدابات تُهَٔ ٕٛ
( )١مخػ ١أعطا َٔ ٤أعطا ٤ايعا ١ً٥أ َٔ ٚغريِٖ ،تع ِٗٓٝاؾُع١ٝ
ايعاَ ١ايعازٚ ،١ٜؽتاض ايًذٓ ١ضٝ٥ػٗا بططٜل ا٫قرتاع ايػط.ٟ
ٜ ٫ .2ه ٕٛ٭ َٔ ٟأعطا ٤ؾٓ ١اْ٫تدابات اؾُع بني عطٜٛت٘ يف
ايًذٓٚ ١عط ١ٜٛفًؼ ايعا ١ً٥أ ٚاؾُع بني عطٜٛت٘ يف ايًذٓ١

7

ٚشيو ٱتاس ١ؾطص ١ايعط ١ٜٛ٭عطا ٤دسز يتشكٝل اعتباضات ايتذسٜس ٚايتطٜٛط َٔ دٗ ١ايعسايٚ ١املػاٚا٠

بني أعطا ٤ايعا َٔ ١ً٥دٗ ١أخط.٣
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ٚايرتؾح يعط ١ٜٛاجملًؼٚ .تتدص ايًذٓ ١اٱدطا٤ات اي٬ظَ ١ؿصط
أمسا ٤ضاغيب ايرتؾح يعط ١ٜٛاجملًؼ قبٌ اْتٗا ٤زٚض ٠اجملًؼ
بج٬ثني َٜٛاً عً ٢ا٭قٌٚ ،ايسع ٠ٛيعكس اْتدابات اجملًؼ قبٌ اْتٗا٤
زٚضت٘ غُػٚ ١عؿطَٜٛ ٜٔاً عً ٢ا٭قٌٚ ،تطع ايًذٓ ١ايطُاْات اي٬ظَ١
ٱدطا ٤عًُ ١ٝاْ٫تداب بؿؿاؾْٚ ١ٝعاٖ.١

املاز ٠اؿازٚ ١ٜايعؿط:ٕٚ
ز ٕٚإخ ٍ٬با٫ختصاصات املكطض ٠ؾُع ١ٝاملػاُٖني ٚفًؼ اٱزاض٠
مبٛدب ْعاّ ايؿطنات ٚايٓعاّ ا٭غاغٖٚ ٞصا املٝجام ،مياضؽ فًؼ
ايعا ١ً٥ا٫ختصاصات اٯت:١ٝ
َ .1طاقب ١أزا ٤فًؼ اٱزاضٚ ،٠إبسا ٤ايطأ ٟا٫غتؿاض ٟيًذُع ١ٝايعاَ١
ؾُٝا ٜتعًل باختصاصاتٗا املٓصٛص عًٗٝا يف ْعاّ ايؿطنات
ٚايٓعاّ ا٭غاغٚ ،ٞي٘ يف غب ٌٝؼكٝل شيو َا :ًٜٞ
أ .إبسا ٤ايطأ ٟيف املطؾشني يعط ١ٜٛفًؼ اٱزاضٚ ،٠اقرتاح َكساض
املهاؾآت اييت تصطف هلِٚ ،اقرتاح ععٍ مجٝعِٗ أ ٚبعطِٗ -
َت ٢ضأَ ٣صًش ١يف شيو .-
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ب .ؾشص املصاحل املباؾطٚ ٠غري املباؾط ٠٭عطا ٤فًؼ اٱزاض٠
ؾُٝا خيص ا٭عُاٍ ٚايعكٛز اييت تتِ ؿػاب ايؿطن.١
ز .ؾشص َؿاضن ١أعطا ٤فًؼ اٱزاض ٠يف أ ٟعٌُ َٔ ؾأْ٘
َٓاؾػ ١ايؿطن ،١أ ٚا٫ػاض يف أسس ؾطٚع ايٓؿاط ايص ٟتعاٚي٘.
ز .ايتشكل َٔ عسّ إؾؿا ٤أعطا ٤فًؼ اٱزاض ٠٭غطاض ايؿطن ١اييت
ٚقؿٛا عًٗٝا أثٓاَ ٤باؾطتِٗ ملُٗاتِٗ إىل ايػري أ ٚإىل أعطا٤
ايعا ١ً٥يف غري ادتُاعات اؾُع ١ٝايعاَٚ ،١شيو يف ساٍ تٛاؾطت
يس ٣فًؼ ايعاَ ١ً٥عًَٛات أ ٚقطا ٔ٥تسٍ عً ٢استُاٍ ٚقٛع
شيو.
َ .ٙطاقب ١ايتعاّ أعطا ٤فًؼ اٱزاض ٠بأسهاّ ْعاّ ايؿطنات ٚا٭ْعُ١
ا٭خط ٣شات ايع٬قٚ ١ايٓعاّ ا٭غاغٚ ،ٞؾشص أ ٟضطض ٜٓؿأ عٔ
كايؿتِٗ يتًو ا٭سهاّ أ ٚإغا٤تِٗ تسبري أَٛض ايؿطنٚ ،١ؼسٜس
املػٚ٪ي ١ٝاملرتتب ١عً ٢شيو.
 .ٚؾشص املهاؾآت ٚاملعاٜا املاي ١ٝاييت تصطف ٭عطا ٤فًؼ
اٱزاض ٠يًتأنس َٔ اْػذاَٗا َع أسهاّ ْعاّ ايؿطنات ٚايٓعاّ
ا٭غاغ.ٞ
ظ .ايتشكل َٔ ته ٜٔٛاستٝاطٝات ايؿطنٚ ١اغتدساَٗا ٚؾكاً ٭سهاّ
ْعاّ ايؿطنات ٚايٓعاّ ا٭غاغٚ ٞقطاضات اؾُع ١ٝايعاَ.١
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ح .ايطًب َٔ فًؼ اٱزاض ٠تعٜٚس ٙبٓػد َٔ ١قاضط ادتُاعات٘ أٚ
أٚ ٟثا٥ل أخطٜ ٣ط ٣اؿاد ١إىل ا٫ط٬ع عًٗٝاٚ ،شيو زٕٚ
إخ ٍ٬عهِ املازْ َٔ )72( ٠عاّ ايؿطنات.
ط .زضاغَٝ ١عاْ ١ٝايؿطنٚ ،١سػاب أضباسٗا ٚخػا٥طٖاٚ ،تكطٜط فًؼ
اٱزاض ٠عٔ ْؿاطات ايؿطنَٚ ١طنعٖا املايٚ ٞاقرتاسات٘ بؿإٔ ططٜك١
تٛظٜع ا٭ضباح ايصاؾ.١ٝ
 .ٟإبساَ ٤ا ٜطا ٙيًذُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜسٝاٍ تعٝني َطاقيب سػابات
ايؿطنٚ ،١ؼسٜس َهاؾآتِٗٚ ،إعاز ٠تعٚ ،ِٗٓٝٝتػٝريَِٖٚ ،ا ٜطز
يف تكاضٜطِٖٚ ،املدايؿات ٚا٭خطا ٤اييت قس تكع َِٓٗ يف أزاِٗ٥
ملُٗاتِٗٚ ،أ ٟصعٛبات  -خيطط َطاقب ٛسػابات ايؿطن١
اؾُع ١ٝايعاَ ١بٗا  -تتعًل بتُهني فًؼ اٱزاض ٠أ ٚإزاض٠
ايؿطن ١هلِ َٔ ا٫ط٬ع عً ٢زؾاتط ايؿطنٚ ١غذ٬تٗا ٚغريٖا َٔ
ايٛثا٥ل ٚايبٝاْات ٚاٜ٫طاسات اي٬ظَ ١يكٝاَِٗ مبُٗاتِٗ.
ى .إبساَ ٤ا ٜطا ٙيًذُع ١ٝايعاَ ١سٝاٍ ظٜاز ٠أ ٚؽؿٝض ضأؽ َاٍ
ايؿطن ،١أ ٚتكطٜط اغتُطاض ايؿطن ١أ ٚسًٗا قبٌ ا٭دٌ املعني يف
ايٓعاّ ا٭غاغ.ٞ
ٍ .اقرتاح تعس ٌٜايٓعاّ ا٭غاغ.ٞ
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 .2ايػع ٞيتػ ١ٜٛأ ٟخ٬ؾات تٓؿأ بني أعطا ٤ايعا ١ً٥قس ٜه ٕٛهلا
تأثري َ -باؾط أ ٚغري َباؾط  -عً ٢أعُاٍ ايؿطنٚ ،١شيو ٚؾكاً يٰي١ٝ
اٯت:١ٝ
أٜ .ك ّٛفًؼ ايعا ١ً٥بايتؿاٚض بؿهٌ غط ٟيتشسٜس َػببات
اـ٬ف ٚايططٜك ١املجً ٢يًػع ٞيف تػٜٛت٘ بؿهٌ ٚزٜٓٚ ،ٟتسب
اجملًؼ ضٝ٥ػ٘ أ ٚأسس أعطا ٘٥ممٔ  ٫تطبطِٗ باـ٬ف صً١
َباؾط ٠يكٝاز ٠املػاع ٞاي٬ظَ ١يًتػ.١ٜٛ
بٜ .ك ّٛعط ٛفًؼ ايعا ١ً٥املٓتسب يتػ ١ٜٛاـ٬ف مبٓاقؿ١
أغباب اـ٬ف َع أططاؾ٘  -نٌ عً ٢سسٜٚ ،- ٠ػع - ٢بؿهٌ
َٓؿطز أ ٚمبؿاضن ١عط ٛأ ٚأنجط َٔ أعطا ٤فًؼ ايعا- ١ً٥
يٛضع سً ٍٛتٛؾٝك ١ٝتُطاع ٢ؾٗٝا َصًش ١ايعاٚ ١ً٥ايؿطن ١عً ٢سس
غٛا.٤
ز .يف ساٍ ؾؿًت َػاع ٞاجملًؼ يف تػ ١ٜٛاـ٬ف ٚزٜاً،
ٜعطض اجملًؼ عً ٢أططاف ايٓعاع تؿه ١٦ٖٝ ٌٝتٛؾٝكَٔ- ١ٝ
غري أعطا ٤ايعا ،-١ً٥ممٔ تتٛاؾط ؾ ِٗٝاـربٚ ٠ايسضا ١ٜيًٓعط يف
اـ٬ف ٚايػع ٞيتػٜٛت٘ بعسٍ ٚسٝازٚ ،حيسز فًؼ ايعا- ١ً٥
با٫تؿام َع أططاف اـ٬ف  -آيْٚ ١ٝطام عٌُ اهل.١٦ٝ
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ز .يف ساٍ تعصض تؿه ٌٝاهل ١٦ٝايتٛؾٝك ١ٝاملؿاض إيٗٝا يف ايؿكط٠
(/٢ز) َٔ ٖص ٙاملاز ٠أ ٚؾؿٌ َػاعٗٝا يف تػ ١ٜٛاـ٬ف،
ٜعطض فًؼ ايعا ١ً٥عً ٢أططاف ايٓعاع إسايت٘ إىل ايتشه ِٝأٚ
ايكطاٜٚ ،٤تدص َا ًٜعّ َٔ إدطا٤ات يطُإ عسّ تأثري غري
اٯي ١ٝايتشه ١ُٝٝأ ٚايكطا ١ٝ٥عً ٢عٌُ ايؿطن ١إ ٫يف أضٝل
اؿسٚز اييت ٜكتطٗٝا ايٓعاّ أ ٚاتؿام ايتشه ِٝأ ٚاٱدطا٤ات
ايتشه ١ُٝٝأ ٚايكطاٜٚ ،١ٝ٥ػتُط اجملًؼ يف َػاع ٘ٝيتػ١ٜٛ
اـ٬ف بؿهٌ ٚز ٟست ٢صسٚض اؿهِ ايتشه ُٞٝأ ٚايكطاٞ٥
ايٓٗا ٞ٥بؿأْ٘.
ٜ .ٙك ّٛضٝ٥ؼ فًؼ ايعا - ١ً٥أٜٓ َٔ ٚتسب٘ اجملًؼ َٔ أعطا٘٥
 مبتابع ١تٓؿٝص ا٭سهاّ ايتشهٚ ١ُٝٝايكطاٚ ١ٝ٥اتؿاقٝات ايتػ١ٜٛاملتعًك ١باـ٬ؾات اييت تكع بني أعطا ٤ايعاٚ ،١ً٥اييت ٜه ٕٛهلا
تأثري ٚ -اقع أ ٚقتٌُ  -عً ٢أعُاٍ ايؿطن.١
 .3ايٓعط يف أَ ٟكرتسات أ ٚأؾهاض تططح  َٔ -أعطا ٤ايعا ١ً٥أَٔ ٚ
غريِٖ ٫ -غتجُاض أص ٍٛايؿطن ١أ ٚايكٝاّ بٓؿاط ػاض ٟأٚ
اغتجُاضٜ ٟسخٌ  -بؿهٌ َباؾط أ ٚغري َباؾط  -يف ْؿاطاتٗا،
ٚعطضٗا عً ٢فًؼ اٱزاض- ٠إشا اغتشػٔ فًؼ ايعا ١ً٥شيو-
يسضاغتٗا ٚاؽاش َا ٜطا ٙسٝاهلا.
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 .4بصٍ َا ًٜعّ َٔ دٗٛز يتٗ ١٦ٝأدٝاٍ دسٜس َٔ ٠ايعا - ١ً٥عًُٝاً
َٝٓٗٚاً  -يتٛي ٞأعُاٍ ايطقاب ١عً ٢أزا ٤ايؿطنٚ ،١إَهاْ ١ٝاملؿاضن١
يف إزاض ٠ايؿطنٚ ١ايعٌُ ؾٗٝا.
 .5أ ٟاختصاصات أخط ٣تػٓس ي٘ أٜ ٚهًـ بٗا َٔ قبٌ ايعا ١ً٥أٚ
اؾُع ١ٝايعاَ.١
ٚجملًؼ ايعا ١ً٥إٔ ٜؿهٌ ؾاْاً َٔ بني أعطا ٘٥يًكٝاّ ببعض
اختصاصات٘ أَُٗ ٚات٘.

املاز ٠ايجاْٚ ١ٝايعؿط:ٕٚ
خيتاض فًؼ ايعا َٔ ١ً٥بني أعطا ٘٥ضٝ٥ػاً ْٚا٥باً يًطٝ٥ؼ بططٜل
ا٫قرتاع ايػطٚ ،ٟخيطع اْتداب ضٝ٥ؼ اجملًؼ ْٚا٥ب٘ يطقاب ١ؾٓ١
اْ٫تدابات املٓصٛص عًٗٝا يف املاز( ٠ايعؿطٖ َٔ )ٜٔصا املٝجام.

املاز ٠ايجايجٚ ١ايعؿط:ٕٚ
ٜعكس فًؼ ايعا )٤( ١ً٥أضبع ادتُاعات عً ٢ا٭قٌ خ ٍ٬ايعاّ املايٞ
ايٛاسسٚ ،جيب عً ٘ٝعكس ادتُاع خاص ي٘ قبٌ أ ٟادتُاع يًذُع ١ٝايعاَ١
ايعاز ١ٜأ ٚغري ايعازٚ ،١ٜشيو يتساضؽ بٓٛز دس ٍٚأعُاي٘ ٚإقطاض ايتٛصٝات
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اييت ٜط ٣ضؾعٗا يًذُع ١ٝايعاَ ١يف ض ٤ٛاختصاصات٘ احملسز ٠يف ٖصا
املٝجامٚ .تعس ادتُاعات اجملًؼ صشٝش ١اْ٫عكاز عطٛض أغًب ١ٝأعطا٘٥
عً ٢ا٭قٌٚ ،تصسض قطاضات٘ مبٛاؾك ١أغًب ١ٝا٭عطا ٤اؿاضط ٜٔعً ٢ا٭قٌ،
ٚيف ساٍ تػا ٟٚا٭صٛات ٜه ٕٛصٛت ضٝ٥ؼ ا٫دتُاع َطدشاًٚ .جيٛظ
يًُذًؼ  -بٓا ٤عً ٢زع َٔ ٠ٛايطٝ٥ؼ ،أ ٚطًب عط َٔ ٜٔٛأعطا ٘٥أٚ
أنجط  -اْ٫عكاز بؿهٌ اغتجٓا ٞ٥عطٛض ْصـ أعطا ٘٥عً ٢ا٭قٌٚ ،تتدص
قطاضات٘ يف ساي ١اْ٫عكاز ا٫غتجٓا ٞ٥مبٛاؾك ١ثًج ٞأعطا ٘٥اؿاضط ٜٔعً٢
ا٭قٌ.

املاز ٠ايطابعٚ ١ايعؿط:ٕٚ
ُٜطاع- ٢قسض َا أَهٔ -إٔ ٜه ٕٛأعطا ٤فًؼ ايعاَ ١ً٥تؿطغني
ملُٗات عطٜٛتِٗٚ ،تصطف هلِ َهاؾأ ٠عٔ سطٛض ادتُاعات اجملًؼ
تعازٍ املهاؾأ ٠املكطض ٠ؿطٛض ادتُاعات فًؼ اٱزاض.٠

املاز ٠اـاَػٚ ١ايعؿط:ٕٚ
خيصص بٓس يف َٝعاْ ١ٝايؿطن ١يتػط ١ٝايٓؿكات اـاص ١مبذًؼ ايعا١ً٥
 مبا ؾٗٝا املهاؾأ ٠املؿاض إيٗٝا يف املاز( ٠ايطابعٚ ١ايعؿطٖ َٔ )ٜٔصا73
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املٝجامٜٚ ،-ه ٕٛتهٖ ٜٔٛصا ايبٓس ٚؼسٜس قُٝت٘ ٚططٜك ١صطؾ٘ بكطاض َٔ
اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعازٚ .١ٜيف ساٍ تعصضت تػطْ ١ٝؿكات اجملًؼ  -ن ً٬أٚ
دعٚ ،ً٤بؿهٌ َ٪قت أَ ٚػتُط َٝ َٔ -عاْ ١ٝايؿطنٜ ،١كرتح فًؼ ايعا١ً٥
عً ٢اؾُع ١ٝايعاَ ١ططٜك ١أخط ٣يتػط ١ٝايٓؿكات.

ايؿصٌ ايطابع
فًؼ اٱزاضٚ ٠ايطٝ٥ؼ ايتٓؿٝص ٟيًؿطن١
املاز ٠ايػازغٚ ١ايعؿط:ٕٚ
٪ٜيـ فًؼ اٱزاضَ َٔ )( َٔ ٠ػاُٖ ٞايؿطن 8١تٓتدبِٗ اؾُع١ٝ
ايعاَ ١ايعاز ١ٜيف ادتُاع هلا.9

8

ٜػتشػٔ ته ٜٔٛفًؼ اٱزاض َٔ ٠عسز قً َٔ ٌٝا٭عطاَ ٤ا بني ( )5مخػ )9(ٚ ١تػع ١أعطا٤

يطُإ نؿا٤ت٘ ٚؾعايٝت٘ يف مماضغ ١اختصاصاتَ٘ ،ع اٱؾاض ٠إىل إٔ املازْ َٔ )٦٦( ٠عاّ ايؿطنات تكطٞ
بعسّ دٛاظ إٔ ٜكٌ عسز أعطا ٤فًؼ إزاض ٠ايؿطن ١املػاُٖ ١عٔ ث٬ث ١أعطاٚ ،٤مل تٛضز سساً أقص ٢يًعسز
ايص ٟميهٔ إٔ ٜؿهٌ َٓ٘ اجملًؼ.

ُٜ 9ػتشػٔ أٜطاً اختٝاض َٔ تتٛاؾط ؾ ٘ٝاـربٚ ٠ايسضا ١ٜيف املػا ٌ٥ا٫غرتاتٝذٚ ١ٝاٱزاضٚ ١ٜايطقاب ،١ٝعٝح ميجٌ

اْطُاَ٘ قَ ١ُٝطاؾ ١يًؿطن.١
74

ْػد ١أٚي ١ٝٱبسا ٤اٯضا٤
املاز ٠ايػابعٚ ١ايعؿط:ٕٚ
خيتاض فًؼ اٱزاض َٔ ٠بني أعطا ٘٥ضٝ٥ػاً ْٚا٥باً ي٘ عٔ ططٜل ا٫قرتاع
ايػط.ٟ

املاز ٠ايجآَٚ ١ايعؿط:ٕٚ
 ٫تعٜس َس ٠زٚض ٠فًؼ اٱزاض ٠ايٛاسس ٠عً ٢ث٬خ غٓٛاتٚ ،جيٛظ
إعاز ٠اْتداب نٌ أ ٚبعض أعطا ٤فًؼ اٱزاض ٠يسٚضٚ ٠اسس - ٠أ ٚأنجط .-

املاز ٠ايتاغعٚ ١ايعؿط:ٕٚ
تٓعط اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜعٓس إعاز ٠اْتداب نٌ أ ٚبعض أعطا٤
فًؼ اٱزاض ٠يف َسٚ ٣دٛز َصًش ١يًؿطن َٔ ١متهني أعطا ٤دسز َٔ
ايعا ١ً٥يف املؿاضن ١يف عط ١ٜٛفًؼ اٱزاضٚ ،٠تُطاع ٞأٜطاً إٔ ٜهٕٛ
إس ٍ٬أ ٟأعطا ٤دسز يف فًؼ اٱزاض ٠بؿهٌ تسضجي ٞعػب َا
تكتطَ ٘ٝصًش ١ايؿطنُٜٚ .١طاع ٞفًؼ ايعا ١ً٥عٓس إبسا ٤ضأ ٜ٘يًذُع١ٝ
ايعاَ ١ايعاز ١ٜيف املطؾشني يعط ١ٜٛفًؼ اٱزاضَ ٠ا ٚضز يف ٖص ٙاملاز.٠
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املاز ٠ايج٬ث:ٕٛ
عً ٢اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜعٓس تعٝني أعطا ٤فًؼ اٱزاضَ ٠طاعا٠
تٛاؾط املكَٛات ايؿدصٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝاي٬ظَ ١٭زاَُٗ ٤اتِٗ يف فًؼ اٱزاض٠
بؿهٌ ؾعاٍ َٔٚ ،بٗٓٝا َا :ًٜٞ
 .1تٛاؾط ايهؿاٚ ١ٜاـرب ٠اي٬ظَ ١ؾ ِٗٝيف ضْ ٤ٛؿاطات ايؿطنٚ ١أعُاهلا
اؿايٚ ١ٝاملػتكبً.١ٝ
 .2عسّ تعاضض َصاؿِٗ ايؿدصَ ١ٝع َصاحل ايؿطن.١
ٚعً ٢فًؼ ايعا ١ً٥عٓس إبسا ٤ضأ ٜ٘يًذُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜيف
املطؾشني يعط ١ٜٛفًؼ اٱزاضَ ٠طاعاَ ٠ا ٚضز يف ٖص ٙاملاز.10٠

10

ميهٔ عػب ساد ١ايؿطن ١اؾرتاط تٛاؾط ايكسض ٠عً ٢ايعٌُ اؾُاعَٗ ،ٞاضات ا٫تصاٍَٗ ،اضات ايكٝاز،٠

َٗاضات ايتشً ،ٌٝايجك ١يف ايصات ٚايكسض ٠عً ٢ططح اٯضآَٚ ٤اقؿتٗا ،املعطؾٚ ١املٗاض ٠يف فا٫ت ْؿاط ايؿطن،١
ٚاجملا٫ت ا٭خط ٣شات ا٭ُٖ ١ٝنايكاْٚ ٕٛاملايٚ ١ٝايتػٜٛل ٚا٭غٛام ايسٚيٚ ١ٝاحملاغبٚ ١إزاض ٠املداطط ٚإزاض٠
ا٭عُاٍ ٚاملطادع ١ايساخًٚ ١ٝإزاض ٠املٛاضز ايبؿطٚ ١ٜسٛنُ ١ايؿطنات ،ايكسض ٠عً ٢اؽاش ايكطاضات ايتذاضٚ ١ٜا٫غتجُاض١ٜ
املٓاغب ،١ايع٬قات ايتذاض ١ٜاملؿٝس.٠
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املاز ٠اؿازٚ ١ٜايج٬ث:ٕٛ
َع َطاعا ٠أسهاّ ْعاّ ايؿطناتَٚ ،ا ٚضز يف ايٓعاّ ا٭غاغٖٚ ٞصا
املٝجامٜ ،ه ٕٛجملًؼ اٱزاض ٠أٚغع ايص٬سٝات يف إزاض ٠ايؿطنٚ ١تٛد٘ٝ
أعُاهلاٚ ،مياضؽ عًُ٘ باغتك ٍ٬عٔ ايعاٚ ،١ً٥يٝؼ ٭َ َٔ ٟػاُٖٞ
ايؿطن ١ايتسخٌ يف أعُاي٘ أ ٚأعُاٍ ايؿطٜل ايتٓؿٝص ٟيًؿطنَ ،١ا مل ٜهٔ
عطٛاً يف فًؼ اٱزاض ٠أ ٚنإ تسخً٘ عٔ ططٜل اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز١ٜ
ٚٚؾكاً ٫ختصاصاتٗا أ ٚيف اؿسٚز ٚا٭ٚضاع اييت جيٝعٖا فًؼ اٱزاض.٠
ٜٚسخٌ ضُٔ َُٗات ٚاختصاصات فًؼ اٱزاضَ ٠ا :ًٜٞ
 .1ضغِ اـطط ٚايػٝاغات ٚاٯيٝات ايعاَ ١يًؿطنٚ ١اٱؾطاف عً ٢تٓؿٝصٖا
َٚطادعتٗا بؿهٌ زٚض ،ٟمبا يف شيو اـطط ا٫غرتاتٝذ ١ٝيًؿطن،١
ٚخطط ايعٌُ املطسًٚ ،١ٝخطط إزاض ٠ايعطٚف اٱزاض ١ٜايطاضٚ ،١٥غٝاغات
ٚآيٝات ا٫غتجُاضٚ ،ايتُٚ ،ٌٜٛإزاض ٠املداططٚ ،ايطقاب ١ايساخً.١ٝ
 .2اختٝاض ايطٝ٥ؼ ايتٓؿٝص ٟيًؿطنٚ ،١اٱؾطاف عً ٢أعُاي٘ ٚأعُاٍ اؾٗاظ
ايتٓؿٝص ٟيًؿطن.١
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 .3تٓع ِٝتؿهٚ ٌٝعٌُ اؾٗاظ ايتٓؿٝص ٟيًؿطنٚ ،١ايطقابٚ ١اٱؾطاف عً٢
أعُاي٘ٚ ،إصساض ايًٛا٥ح اٱزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝاي٬ظَ ١يصيوٚ ،ؾكاً ٭سهاّ ْعاّ
ايؿطنات ٚايٓعاّ ا٭غاغ.ٞ
 .4إزاضَ ٠اي ١ٝايؿطنٚ ،١تسؾكاتٗا ايٓكسٚ ،١ٜع٬قاتٗا املايٚ ١ٝا٥٫تُاَْ ١ٝع
ايػري.
 .5ا٫قرتاح يًذُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز ١ٜمبا ٜطا ٙسٝاٍ ظٜاز ٠أ ٚخؿض ضأؽ
َاٍ ايؿطن.١
 .6ا٫قرتاح يًذُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜمبا ٜطا ٙسٝاٍ اغتدساّ ا٫ستٝاطٞ
ا٫تؿاق ٞيًؿطن - ١يف ساٍ ته َٔ ٜ٘ٓٛقبٌ اؾُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز١ٜ
ٚعسّ ؽصٝص٘ يػطض َعني .-
 .7ا٫قرتاح يًذُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜمبا ٜطا ٙسٝاٍ ته ٜٔٛاستٝاطٝات أٚ
كصصات َاي ١ٝإضاؾ ١ٝيًؿطن.١
 .8اعتُاز َؿطٚع َٝعاْ ١ٝايؿطنَٚ ١ؿطٚع سػاب أضباسٗا ٚخػا٥طٖا متٗٝساً
يعطضُٗا عً ٢اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز.١ٜ
 .9ا٫قرتاح يًذُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜبططٜك ١تٛظٜع أضباح ايؿطن ١ايصاؾ.١ٝ
 .10ا٫قرتاح يًذُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز ١ٜمبا ٜطا ٙسٝاٍ سٌ ايؿطن ١قبٌ
ا٭دٌ املعني يف ايٓعاّ ا٭غاغ ٞأ ٚتكطٜط اغتُطاضٖا.
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املاز ٠ايجاْٚ ١ٝايج٬ث:ٕٛ
عً ٢فًؼ اٱزاض ٠بصٍ نٌ َا َٔ ؾأْ٘ صٚ ٕٛتَُٓ ١ٝصاحل ايؿطن١
ٚتعع ِٝقُٝتٗاٚ ،عً ٢نٌ عط َٔ ٛأعطا ٘٥بصٍ ٚاديب ايعٓاٚ ١ٜاي٤٫ٛ
يًؿطنٚ ،١تكسَ ِٜصًشتٗا عًَ ٢صًشت٘ ايؿدص ١ٝيف نٌ ا٭سٛاٍ،
ٜٚسخٌ ضُٔ ٚادبات عط ٛفًؼ اٱزاضَ ٠ا :ًٜٞ
 .1سطٛض ادتُاعات فًؼ اٱزاضٚ ٠عسّ ايتػٝب عٓٗا إ ٫ملربضات
َٛضٛع ١ٝخيطط بٗا ضٝ٥ؼ اجملًؼ َػبكاً ،أ ٚ٭غباب طاض.١٥
 .2ايتشطري ٫دتُاعات فًؼ اٱزاضٚ ٠املؿاضن ١ؾٗٝا بؿعاي.١ٝ
 .3زضاغٚ ١ؼً ٌٝمجٝع املعًَٛات شات ايصً ١باملٛضٛعات اييت ٜٓعط
ؾٗٝا فًؼ اٱزاض ٠قبٌ إبسا ٤ايطأ ٟبؿأْٗا.
 .4متهني أعطا ٤فًؼ اٱزاض ٠اٯخط َٔ ٜٔإبسا ٤آضا ِٗ٥عطٚ ،١ٜسح
اجملًؼ عًَ ٢ساٚي ١املٛضٛعات ٚاغتكصا ٤آضا ٤املدتصني َٔ أعطا٤
ايؿطٜل ايتٓؿٝص ٟيًؿطن َٔٚ ١خاضد٘ يف ساٍ ظٗطت ساد ١يصيو.
 .5إب٬ؽ فًؼ اٱزاض - ٠بؿهٌ ناٌَ ٚؾٛض - ٟبأَ ٟصًش ١ؾدص ١ٝي٘ -
َباؾط ٠ناْت أّ غري َباؾط - ٠يف ا٭عُاٍ ٚايعكٛز اييت تتِ ؿػاب
ايؿطن ،١مبا يف شيو ا٭عُاٍ اييت تتِ بططٜل املٓاقص ١ايعاَٚ ،١شيو
ٱثباتٗا يف قاضط ادتُاعات فًؼ اٱزاضٚ ٠إب٬غٗا يًذُع ١ٝايعاَ١
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ايعاز ١ٜبعس شيو  -عٔ ططٜل ضٝ٥ؼ فًؼ اٱزاضٚ ،٠يف تكطٜط ٜعسٙ
َطاقب سػابات ايؿطن - ١يتكطٜط َا تطا ٙاؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز ١ٜيف
ؾأْٗاٚ .عسّ املؿاضن ١يف ايتصٜٛت عً ٢أ ٟقطاض ٜصسض بؿإٔ شيو،
ٚشيو نً٘ عػب َا ٜكتطْ ٘ٝعاّ ايؿطنات.
 .6إب٬ؽ فًؼ اٱزاض - ٠بؿهٌ ناٌَ ٚؾٛض - ٟمبؿاضنت٘  -املباؾط ٠أٚ
غري املباؾط - ٠يف أ ٟأعُاٍ َٔ ؾأْٗا َٓاؾػ ١ايؿطن ١أ ٚقٝاَ٘
با٫ػاض  -بؿهٌ َباؾط أ ٚغري َباؾط  -يف أسس ؾطٚع ايٓؿاط ايصٟ
تعاٚي٘ ايؿطن ،١يٝك ّٛضٝ٥ؼ فًؼ اٱزاض ٠بعطض شيو عً ٢اؾُع١ٝ
ايعاَ ١ايعاز ١ٜيتكطٜط َا تطا ٙيف ؾأْ٘ ،عػب َا ٜكتطْ ٘ٝعاّ ايؿطنات.
 .7عسّ إشاع ١أ ٚإؾؿا ٤أ ٟأغطاض ٚقـ عًٗٝا عٔ ططٜل عطٜٛت٘ يف
اجملًؼ إىل أَ َٔ ٟػاُٖ ٞايؿطنَ - ١ا مل ٜهٔ شيو أثٓا ٤اْعكاز
ادتُاعات اؾُع ١ٝايعاَ - ١أ ٚإىل ايػريٚ ،شيو عػب َا ٜكتط٘ٝ
ْعاّ ايؿطنات.
 .8ا٫يتعاّ ايتاّ بأسهاّ ْعاّ ايؿطنات ٚا٭ْعُ ١شات ايصًٚ ١ايٓعاّ ا٭غاغٞ
عٓس مماضغت٘ ملُٗات عطٜٛت٘ يف اجملًؼٚ ،اَ٫تٓاع عٔ ايكٝاّ أٚ
املؿاضن ١يف أ ٟعٌُ ٜػ ٧ٝتسبري أَٛض ايؿطن.١
 .9ا٫عتصاض عٔ عط ١ٜٛفًؼ اٱزاض ٠يف ساٍ عسّ متهٓ٘ َٔ ايٛؾا٤
مبُٗات٘ ؾ ٘ٝعً ٢ايٛد٘ ا٭نٌُ.
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املاز ٠ايجايجٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
ٜه ٕٛجملًؼ اٱزاض ٠غهطتري ٜع ٘ٓٝفًؼ اٱزاض َٔ ٠غري أعطا٘٥
ٚحيسز اختصاصات٘ مبٛدب قطاضات تصسض عٓ٘.

املاز ٠ايطابعٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
جملًؼ اٱزاض ٠تؿه ٌٝؾإ َٔ بني أعطا ٘٥أ َٔ ٚغريِٖ يًكٝاّ
مبُٗ ١أ ٚأنجط َٔ َُٗات٘ٚ ،ي٘ ٚضع ايكٛاعس اي٬ظَ ١يتٓع ِٝعٌُ ٖصٙ
ايًذإَ ،ع َطاعا ٠أسهاّ ْعاّ ايؿطنات ٚا٭سهاّ ايٓعاَ ١ٝشات ايصً١
ٚايٓعاّ ا٭غاغ.ٞ

املاز ٠اـاَػٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
 .1جملًؼ اٱزاض ٠تؿه ٌٝفًؼ اغتؿاض َٔ ٟش ٟٚاـربٚ ٠ايهؿا١ٜ
يف فا٫ت عٌُ ايؿطنٚ ١اجملا٫ت ا٭خط ٣شات ايع٬ق ١بٗا،
ٚخيتص اجملًؼ ا٫غتؿاض - ٟيف ساٍ تؿه - ً٘ٝبتكس ِٜايطأٟ
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ايؿين ا٫غتؿاض ٟجملًؼ اٱزاض ٠ؾُٝا حياٍ إيَٛ َٔ ٘ٝضٛعات
تسخٌ ضُٔ اختصاصات َُٗٚات فًؼ اٱزاض.11٠
ٜ .2طع فًؼ اٱزاض - ٠يف ساٍ ضأَ ٣صًش َٔ ١تؿه ٌٝفًؼ
اغتؿاض ٟي٘ ٥٫ -ش ١٭عُاٍ اجملًؼ ا٫غتؿاض ٟجملًؼ اٱزاض،٠
ٚتعطض عً ٢اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاز٫ ١ٜعتُازٖا ٚاعتُاز ايٓؿكات
اي٬ظَ ١يتطبٝكٗا.
ٜٛ .3ضز يف أ٥٫ ٟش ١تعتُس ٭عُاٍ اجملًؼ ا٫غتؿاض ٟجملًؼ
اٱزاضْ ٠ص ٜكط ٞمبٓح فًؼ اٱزاض ٠سل اختٝاض ٚععٍ أعطا٤
فًػ٘ ا٫غتؿاضٚ ٟاٱؾطاف عً ٢أعُاهلِٚ ،عسّ دٛاظ تؿهٌٝ
اجملًؼ ا٫غتؿاض َٔ ٟأ َٔ ٟاملػاُٖني أ َٔ ٚأؾداص
تتعاضض َصاؿِٗ ايؿدصَ ١ٝع َصاحل ايؿطن.١

ٜٗ 11سف اجملًؼ ا٫غتؿاض ٟجملًؼ إزاض ٠ايؿطن ١املػاُٖ ١ايعا ١ًٝ٥إىل متهني أعطا ٤فًؼ اٱزاض٠
َٔ ا٫غتؿاز َٔ ٠ضأَٚ ٟؿٛض ٠ش ٟٚاـربٚ ٠ا٫ختصاص َٔ غري املػاُٖني يف ايؿطن ١يف ضغِ ٚإقطاض
خططتٗا ا٫غرتاتٝذٚ ١ٝزضاغ ١بطافٗا ْٚؿاطاتٗا ا٫غتجُاضٚ ،١ٜتربظ أُٖٝت٘  -بايٓػب ١يًؿطنات املػاُٖ١
املكؿً ١بؿهٌ عاّ ٚايعاَٗٓ ١ًٝ٥ا بؿهٌ خاص  -يف ظٌ تعصض تؿه ٌٝفايؼ إزاض ٠ايؿطن ١املػاُٖ َٔ ١غري
املػاُٖني ،ملا قطت ب٘ املازْ َٔ )٦٥( ٠عاّ ايؿطنات ايػعٛزٚ َٔ ٟدٛب إٔ ٜه ٕٛعط ٛفًؼ إزاض٠
ايؿطن ١املػاَُٖ ١ايهاً ٭غِٗ  ٫تكٌ قُٝتٗا عٔ عؿط ٠آ٫ف ضٜاٍ غعٛز( ٟأغِٗ ضُإ املػٚ٪ي.)١ٝ
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املاز ٠ايػازغٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
عً ٢فًؼ اٱزاض ٠اختٝاض ايؿطٜل ايتٓؿٝص ٟيًؿطن َٔ ١بني َٔ تتٛاؾط
ؾ ِٗٝاـربٚ ٠ايهؿا ١ٜاي٬ظَ ١ٱزاض ٠أعُاٍ ايؿطنٜٚ ،١ؿٌُ شيو ايكٝاّ مبا
:ًٜٞ
 .1ؼًٚ ٌٝتصُ ِٝاهلٝهٌ ايتٓعٚ ،ُٞٝبٝإ اختصاصات َٚػٚ٪يٝات
ٚظا٥ـ ايؿطٜل ايتٓؿٝص ٟبٓا ٤عً ٢استٝادات ْٚؿاطات ايؿطن١
اؿايٚ ١ٝاملػتكبً.١ٝ
 .2تكَٗ ِٝٝاضات ٬ٖ٪َٚت َٛظؿ ٞاٱزاض ٠ايعًٝا يف ض ٤ٛاهلٝهٌ
ايتٓعٚ ،ُٞٝاؽاش قطاض باغتُطاضِٖ أ ٚاغتبساٍ غريِٖ بِٗ.
ٚ .3ضع بطاَر تسضٜب ١ٝيتأٖ ٌٝايعاًَني يف ايؿطن َٔ ١ش ٟٚايهؿا١ٜ
يتٛيٚ ٞظا٥ـ اٱزاض ٠ايعًٝا ٚا٭زٚاض اهلاَ ١يف ايؿطن.١

املاز ٠ايػابعٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
ٜه ٕٛاختٝاض ٚععٍ ايطٝ٥ؼ ايتٓؿٝص ٟيًؿطنٚ ١ؼسٜس ص٬سٝات٘ بكطاض
َٔ فًؼ اٱزاض ٫ٚ .٠جيٛظ بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ اؾُع بني َٓصب
ضٝ٥ؼ أْ ٚا٥ب ضٝ٥ؼ فًؼ إزاض ٠ايؿطنَٓٚ ١صب ايطٝ٥ؼ ايتٓؿٝصٟ
يًؿطن.١
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ايؿصٌ اـاَؼ
غٝاغ ١ايعٌُ يف ايؿطن١
املاز ٠ايجآَٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
ٜعس فًؼ اٱزاض ٠غٝاغٚ ١اضشٚ ١عازي ١يًُٛاضز ايبؿط ١ٜيف ايؿطن،١
عً ٢إٔ تتطُٔ اٯت:ٞ
 .1قٛاعس ٚاضش ١يتعٝني عط ٛايعا ١ً٥عاَ ً٬يف ايؿطن ،١تتطُٔ ؾطٚط
تعَ ٘ٓٝٝجٌ املٚ ٌٖ٪اـربٚ ٠ايعُطَٚ ،عاٜري ا٭زاٚ ٤ايتكٚ ،ِٝٝأسهاّ
إْٗا ٤خسَات٘.
 .2ايكٛاعس ٚايٛغا ٌ٥اي٬ظَ٫ ١غتكطاب ايهؿاٜات املٗٓٚ ١ٝاحملاؾع١
عًٗٝا.

املاز ٠ايتاغعٚ ١ايج٬ث:ٕٛ
ٜه ٕٛاغتشساخ ايٛظا٥ـ يف ايؿطن ١بٓا ٤عًَ ٢عاٜري ػاض١َٝٓٗٚ ١ٜ
نتطٛض ْؿاط ايؿطنٚ ١سادتٗا يًٛظا٥ـ ٫ٚ ،جيٛظ اغتشساخ ٚظٝؿ ١يف
ايؿطن ١بػطض تعٝني عط ٛايعا ١ً٥عًٗٝا .نُا  ٫جيٛظ إْٗا ٤خسَ ١أسس
ايعاًَني يف ايؿطن َٔ ١غري أعطا ٤ايعا ١ً٥يتعٝني عط ٛايعا ١ً٥عً٢
ٚظٝؿت٘.
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املاز ٠ا٭ضبع:ٕٛ
حيسز أدط ايعاٌَ يف ايؿطن– ١غٛا ٤أنإ عطٛاً يف ايعا ١ً٥أّ مل ٜهٔ-
بٓا ٤عً ٢اٯت:ٞ
َ .1ػت ٣ٛايٛظٝؿ ١اييت غٝؿػًٗا.
 .2املُٗات ٚاملػٚ٪يٝات املٓٛط ١ب٘.
٬ٖ٪َ .3ت٘ ايعًُ.١ٝ
َ .4ػت ٣ٛأزا.٘٥
ٜ ٫ٚسخٌ يف تكسٜط أدط عط ٛايعا ١ً٥اْتُا ٘٥يًعا.١ً٥

املاز ٠اؿازٚ ١ٜا٭ضبع:ٕٛ
ُٜطاع - ٢قسض َا أَهٔ  -أٜ ٫عٌُ عط ٛايعا ١ً٥ؼت إؾطاف عط ٛآخط
َٔ ايعا ،١ً٥أ ٚإٔ ٜعٌُ أنجط َٔ عط َٔ ٛايعا ١ً٥يف اٱزاضْ ٠ؿػٗاٚ ،شيو
َا مل تكتض َصًش ١ايؿطن ١خ٬ف شيو.

85

ْػد ١أٚي ١ٝٱبسا ٤اٯضا٤
املاز ٠ايجاْٚ ١ٝا٭ضبع:ٕٛ
تُطاع ٢عٓس إعساز غٝاغ ١املٛاضز ايبؿطَ ١ٜعاٜري ايهؿاٚ ١ٜاؾساض٠
ٚاستٝادات َٚصًش ١ايعٌُٚ ،إٔ ٜه ٕٛايتعٝني يف ايؿطنٚ ١ؾكاً يصيو،
غٛا ٤مت َٔ أعطا ٤ايعا ١ً٥أّ َٔ غريِٖ.

املاز ٠ايجايجٚ ١ا٭ضبع:ٕٛ
 .1ايعٌُ يف ايؿطن ١أَط طٛعٚ ٞاختٝاضٜ ٟكسّ عً ٘ٝأ َٔ ٟاملػاُٖني
بإضازت٘ ايؿدصٜ ٫ٚ ،١ٝعس  -بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ  -سكاً َهتػباً ي٘.
ٜ .2ه ٕٛتعٝني أَ َٔ ٟػاُٖ ٞايؿطن ١يف دٗاظٖا ايتٓؿٝص ٟأ ٚتطقٝت٘ أٚ
ؾصً٘ َٔ اختصاص ايطٝ٥ؼ ايتٓؿٝص ٟيًؿطنٚ ١سسٚ ،ٙبٓا ٤عًَ ٢عاٜري
ايهؿاٚ ١ٜاؾساضٚٚ ٠ؾكاً ٫ستٝادات َٚصًش ١ايعٌُٚ ،تطبل عً ٘ٝأثٓا٤
عًُ٘ يف ايؿطن ١شات ايًٛا٥ح ٚايكٛاعس املطبك ١عً ٢أقطاْ٘ َٔ َٛظؿٞ
ايؿطن ١غري املػاُٖنيٜٚ ،عاٌَ َعاًَتِٗ ز ٕٚمتٝٝع.
 .3عً ٢املػاِٖ َٔ َٛظؿ ٞايؿطن ١ا٫يتعاّ باملٗٓٚ ١ٝأخ٬قٝات ايعٌُ
ٚاَ٫تجاٍ يتٛدٗٝات ض٩غا ٘٥يف ايعٌُٚ ،تكسَ ِٜصًش ١ايؿطن ١عً٢
َصًشت٘ ايؿدص ١ٝيف نٌ ا٭سٛاٍٚ ،عسّ ايتصطف  -أثٓا ٤مماضغت٘
ملُٗات٘ ايٛظٝؿ - ١ٝتصطف املايو يًؿطن.١
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ٜ .4ؿٌُ َصطًح "املػاِٖ" يف تٓؿٝص ا٭سهاّ ايٛاضز ٠يف ايؿكطات (ٚ )٥
(ٖ َٔ )١( ٚ )٢ص ٙاملاز ٠املػاُٖني ٚأبٓاٚ - ِٖ٤إٕ ْعيٛا -
ٚأظٚادِٜٗٚ ،ؿٌُ َصطًح "ايؿطن "١ايؿطنات ايتابع ١يًؿطن.١
ٜ .5تٛىل فًؼ اٱزاضَ ٠طاقب ١تٓؿٝص ا٭سهاّ ايٛاضز ٠يف ايؿكطات غايؿ١
ايصنط َٔ ٖص ٙاملاز.٠

ايؿصٌ ايػازؽ
ايتصطف يف ا٭غِٗ ٚايتداضز
املاز ٠ايطابعٚ ١ا٭ضبع:ٕٛ
 .1ز ٕٚإخ ٍ٬با٭سهاّ ايٓعاَ ١ٝشات ايصًٚ ١مبا ٚضز يف ايؿكطتني (ٚ )١
(ٖ َٔ )٦ص ٙاملاز ٫ ،٠جيٛظ ٭َ ٟػاِٖ ايتٓاظٍ عٔ أغُٗ٘  -مجٝعٗا
أ ٚبعطٗا ،مبكابٌ أ ٚبػري َكابٌ َ -ا مل خيطط بك ١ٝاملػاُٖني -
نتاب ١عٔ ططٜل فًؼ اٱزاض - ٠بطغبت٘ يف ايتٓاظٍٚ .جيٛظ يهٌ َػاِٖ
إٔ ٜطًب اغرتزاز ٖص ٙا٭غِٗ خ ٍ٬ث٬ثني َٜٛاً َٔ تاضٜذ اٱخطاض.
ؾإٕ اْكطت ٖص ٙاملس ٠ز ٕٚإٔ ٜتكسّ أَ ٟػاِٖ بطًب اغرتزاز ا٭غِٗ،
داظ يًُػاِٖ املتٓاظٍ ايتصطف يف أغُٗ٘ نٝؿُا ؾا.٤
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 .2تك ٍِٝا٭غِٗ املؿاض إيٗٝا يف ايؿكطٖ َٔ )٥( ٠ص ٙاملاز ٠بإٔ ٜكسِّّ
املػاِٖ املتٓاظٍ قا ١ُ٥بج٬ثَ ١كُٝني َعتُس ٜٔخيتاض املػاُٖٕٛ
املػرتز - ٕٚبا٭غًب - ١ٝأسسِٖ ٱدطا ٤ايتك ِٝٝعًْ ٢ؿك ١املػاِٖ
املتٓاظٍٜٚ ،عتُس ايتك ِٝٝايصازض عٔ املك ِٝغعطاً ٫غرتزاز ا٭غِٗ.
 .3جيٛظ يًُػاُٖني املػرتز ٜٔطًب إدطا ٤تك ِٝٝآخط يػعط ا٭غِٗ،
عً ٢إٔ ٜتشًُٛا تهايٝؿٗا ؾُٝا بٜٚ ،ِٗٓٝعتُس عًٗٝا َ -ع ايتكِٝٝ
ا٭ - ٍٚيف ؼسٜس َتٛغط يك ١ُٝا٭غِٗ ٜعتُس غعطاً ٫غرتزازٖا.
 .4إشا اغتعٌُ أنجط َٔ َػاِٖ سك٘ يف ا٫غرتزازٚ ،ؾكاً يًؿكطٖ َٔ )٥( ٠صٙ
املازٚ ،٠نإ ايتٓاظٍ َتعًكاً ظًُ ١أغِٗ ،قػُت ا٭غِٗ بني طاييب
ا٫غرتزاز بٓػب ١أغِٗ نٌ َِٓٗ يف ضأؽ املاٍ.
 .5يًُػاُٖني املػرتز ٜٔا٫تؿام َع املػاِٖ املتٓاظٍ عً ٢تكػٝط َبًؼ
اغرتزاز ا٭غِٗ عً ٢زؾعتني أ ٚأنجط ،تػتشل أٖ٫ٚا باتؿام املػاِٖ
املتٓاظٍ ٚاملػاُٖني املػرتز ٜٔايهتاب ٞعً ٢إمتاّ عًُ ١ٝا٫غرتزاز،
ٚتػتشل ايجاْ ١ٝخَ ٍ٬س ٫ ٠تتذاٚظ () َٔ تاضٜذ ا٫تؿام ايهتاب.ٞ
ٚيًُػاِٖ املتٓاظٍ ٚاملػاُٖني املػرتز ٜٔا٫تؿام  -نتاب - ١عً٢
تكػٝط َبًؼ ا٫غرتزاز بططٜك ١أخط ،٣أ ٚا٫تؿام عً ٢ططٜك ١أخط٣
ي٬غرتزاز.
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 .6ز ٕٚإخ ٍ٬بأ ٟاتؿام نتاب ٞبني املػاُٖنيٜ ،تِ تػذ ٌٝا٭غِٗ
املػرتز ٠باغِ املػاُٖني املػرتز ٜٔعٓس غسازِٖ يكُٝتٗاٚ ،يف ساٍ
تكػٝط غساز ق ١ُٝا٭غِٗ املػرتزٚ - ٠ؾكاً ملا ٚضز يف ايؿكطَٔ )٤( ٠
ٖص ٙاملازٜ - ٠ه ٕٛبٝعٗا بؿهٌ َطسًٚ ٞدعٚ .ٞ٥يف ساٍ أخٌ أسس
املػاُٖني املػرتز ٜٔمبٛعس غساز ق ١ُٝأغِٗ َػرتز ،٠داظ يًُػاِٖ
املتٓاظٍ عطضٗا يًبٝع عً ٢املػاُٖني املػرتز ٜٔاٯخط ٜٔبصات
ايك ١ُٝاحملسز٫ ٠غرتزاز أغُِٗٗٚ .يف ساٍ اَتٓع مجٝع املػاُٖني
املػرتز ٜٔاٯخط ٜٔعٔ ؾطاٖ ٤ص ٙا٭غِٗ ،داظ يًُػاِٖ املتٓاظٍ
ايتصطف ؾٗٝا نٝؿُا ؾا.٤
 .7حيل ٭ َٔ ٟاملػاُٖني قٝس سٝات٘ ايتٓاظٍ عٔ أغُٗ٘ إىل ٚضثت٘
ايؿطعٝني.
 ٫ .8تػط ٟا٭سهاّ ايٛاضز ٠يف ٖص ٙاملاز ٠عً ٢ا٭غِٗ اييت تٓتكٌ ًَهٝتٗا
بططٜل اٱضخ ايؿطعَ ،ٞا مل ٜطغب ايٛضث ١ايؿطع ٕٛٝيف ايتٓاظٍ عٓٗا
يػري ٚضثتِٗ ايؿطعٝني.
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ايؿصٌ ايػابع
ا٭سهاّ اـتاَ١ٝ
املاز ٠اـاَػٚ ١ا٭ضبع:ٕٛ
حيل ٭ َٔ ٟأعطا ٤ايعا ١ً٥تكس ِٜاقرتاح بتعسٖ ٌٜصا املٝجامٜٚ .سضؽ
فًؼ ايعا ١ً٥شيوٜٚ ،عس تكطٜطاً مبا ٜٓتٗ ٞإيٜ ٘ٝعطض عً ٢أ ٍٚادتُاع
يًذُع ١ٝايعاَ٫ ١ؽاش َا تطا.ٙ

املاز ٠ايػازغٚ ١ا٭ضبع:ٕٛ
ز ٕٚإخ ٍ٬بأسهاّ ْعاّ ايؿطنات ٚايٓعاّ ا٭غاغ ٞاـاص ١باختصاصات
اؾُع ١ٝايعاَ ١غري ايعاز ،١ٜتعسٍ َٛاز ٖصا املٝجام مبٛاؾك ١اؾُع ١ٝايعاَ١
ايعاز.١ٜ

املاز ٠ايػازغٚ ١ا٭ضبع:ٕٛ
ؽطع أ ٟخ٬ؾات تٓؿأ س ٍٛتؿػري أ ٚتطبٝل ا٭سهاّ ايٛاضز ٠يف ٖصا
املٝجام يٰيٝات ايٛاضز ٠يف ايبٓس ( َٔ )٢املاز( ٠اؿازٚ ١ٜايعؿط،َ٘ٓ )ٜٔ
ٚشيو ز ٕٚإخ ٍ٬بايططم ايٓعاَ ١ٝاملتاس ١يتػ ١ٜٛاـ٬ؾات اييت قس تٓؿأ
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بؿإٔ تؿػري أ ٚتطبٝل أسهاّ ٖصا املٝجام اييت ٜطز ايٓص عًٗٝا يف ايٓعاّ
ا٭غاغ ٞأ ٚقطاضات اؾُع ١ٝايعاَ.١

املاز ٠ايػابعٚ ١ا٭ضبع:ٕٛ
تتدص ايعاَ ١ً٥ا ًٜعّ يتطُني ايٓعاّ ا٭غاغ ٞا٭سهاّ اييت ٜٓص
املٝجام عً ٢تطُٗٓٝا يف ايٓعاّ ا٭غاغٚ ،ٞؽطع ايعاٖ ١ً٥ص ٙاملٛاز -
ٚبكَٛ ١ٝاز ٖصا املٝجام  -يًُطادع ١املػتُط ٠يف ض ٤ٛاستٝادات ايؿطن١
ٚأ ٟأسهاّ ْعاَ ١ٝتػٔ بعس زخٛي٘ سٝع ايتٓؿٝص.

املاز ٠ايجآَٚ ١ا٭ضبع:ٕٛ
ٜسخٌ ٖصا املٝجام سٝع ايتٓؿٝص بعس َط ٞث٬ثني َٜٛاً َٔ تاضٜذ
املٛاؾك ١عً.٘ٝ

) يف ٖصا ايّٛٝ

ٚقع ٖصا املٝجام يف َس( ١ٜٓ

ٖـ َٔ قبٌ أعطا ٤ايعا ١ً٥اٯت ١ٝأمساٚ ،ِٖ٩ظٚز نٌ عط َٔ ٛأعطا٤
ايعا ١ً٥بٓػد َٔ ١املٝجام يًعٌُ مبٛدب٘.
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