
  

  
  

  اش با ات    محيط قصر  تحادية الرئا   
  

 ،ةرهاقلاب يسائرلاةيداحتالا رصق طيحم  يفتاكابتشا تبشن ، ٢٠١٢ يناثلانوناك / ربمسيد نم سداسلا ةليليف 
. تائملا ةباصإو لقألا ىلع اًنطاوم ١١لتقم  نع ترفسأ تاكابتشال ا كلتلا صيخلت مدقت ةيلاتلا ةيباتكلا ةلخادملا

 ،اهب ةطيحملاثادحألاو  ريرقت  ىلإ ةلخادملا هذه دنتست. لبقتسملا يفاهذاختا  نيعتي تاوطخل تايصوت اضيأ مدقت امك
 يف يسائرلا رصقلا طيحمب ةيداحتالا تاكابتشا"ناونعب ٢٠١٢ يناثلانوناك / ربمسيد نم ١٨ يفةرهاقلا زكرم  هدعأ

:h p:طبارلا لالخنم  حاتملاو "٢٠١٢ربمسيد نم سداسلاو سماخلا يف ةرهاقلا  //www. ci hr s. or g/?p=5352 .  
  

 دمحم سيئرلا باختنا ذنم ةماسج رثكألاةثداحلا لثمت اهنأ ثيح  ،مامتهالاب ةريدج رصقلا طيحم يفتاكابتشالا كلت  
يتلاىسرم ةيسايس ىوق مه تدشح ،ةداضم تاعمجتو تارهاظتلبق نم  يملسلارهاظتلا قحل  يدصتلااهيف متي  ، 
  .ةطلسلاب ةدوجوم
  

ن وضراعملان ورهاظتملامظن  ،تارهاظتلا نم عوبسأل ًالامكتساو، ٢٠١٢لوألا نوناك / ربمسيد نم عبارلا يف .١
 ءاضق نيرهاظتملا نم ددعررق دقو  ،يسائرلا ةيداحتالا رصق مامأ ةيملس ةرهاظت ىسرم سيئرلا تاسايسل
و ،رصقلا مامأ يملسماصتعا يف ءدبلا نينلعم ، ربمسيد نم سماخلا حابص ىتح رصقلا مامأ مهتليل ىلع ا در

نم سماخلا موي رصقلا مامأ رهاظتلل مهيديؤم ةلادعلاو ةيرحلا بزحو نيملسملا  ناوخإلاةعامج تعد كلذ 
 .ربمسيد

 ةيمالسإبازحأو تاعامجو ةلادعلاو ةيرحلا بزحو نيملسملا  ناوخإلاةعامج راصنأ ماق ، ةوعدلا كلتل ةباجتسا .٢
تاعومجم يف اوكرحت ثيح يسائرلا رصقلا نم ةبيرقلا دجاسملا يف رصعلا ةالص دعب عمجتلاب ىرخأ بوص ، 
 دنع ةيلوأ تاكابتشا تعلدنا. رصقلا ةديؤملا تاعامجلا ت رصاح امدعب ،رصقلا طيحم يف ارصع ةعبارلا
،  نم نيرهاظتملا سيئرلل ، ةيبرهكلا قعاوصلاب نيحلسم ةفلتخم تاهاجتا نم ماصتعالا اومجاهوةضراعملا
مهداعبإ و، برضلاب نيمصتعملا ىلع ءادتعالاب سيئرلل ةديؤملا تاعامجلا تأدب. ةيديدحلا لسالسلاو ،ةراجحلا

اومطح امدعب يسائرلارصقلا طيحم نم   .اهتايوتحم اوفلتاو مهمايخ، 
ىلع  روثعلا مهيلع ةبوسحملاو نيملسملا ناوخإللةكولمملا  ةيمالعإلاعقاوملا نم ددع تنلعأ تامجهلا كلت دعب  .٣

دنع نيمصتعملا نيضراعملا  مايخلخاد ) يكريمأرالود (ةيبنجأ تالمعو رومخ تاجاجز ، )شيشح(تاردخم 
،  ىلإةراشإ  يف رصقلا  .جراخلا نم ةلومم ةضراعملا نأ

حرسم  ىلإدفاوتلا ةضراعملا  يرهاظتم نم ىرخأ دادعأ تأدبتاكابتشالا هذه نع رابخألا  لوادتدعب  .٤
 .تاكابتشالا ةدح نم داز يذلا رمألا، ثادحألا

ءالؤه . سيئرلا يديؤملبق نم  ينوناقلاريغ زاجتحال ل ةضراعملا ىرهاظتم نم ددع ضرعت، تاكابتشالا ءانثأ .٥
تاعامجلا لبق نم ، حربملا برضللاوضرعت دق ةروصم ت اهويديفو نايع دوهش تادافإل اًقفوو نوضراعملا



  
 دصر ةكبشترشن ،لاثملا ليبس ىلعف . نولومم ةيجطلب مهنأب مهنم تافارتعا ىلع لوصحللسيئرلل ةديؤملا 

عطاقم)نيملسملا ناوخإلاةعامج ىلع ةبوسحم  "كوبسيف" يمالعإلا لصاوتلاعقوم ىلع  ةيمالعإةكبش ىهو (  ، 
قالطإ متو ، تاعاسلنيرهاظتملا نم تارشع لا زاجتحا مت .نيرهاظتملابيذعت و باوجتسا تايلمعل  ويديف

 ٤٩نع لقي ال ام حارس  برض لل نوزجتحملا ضرعت ىلإةفاضإلاب و. يلاتلامويلا ءاسم مهنم  ارهاظتم
 .نهزاجتحا ءانثأ ةيسنج تاءادتعا ىلإ تاطشانلا ضعب تضرعت ،زاجتحالاو

ىلع موجهلا بقع مهلاقتعا مت  ،نيباصمو ىحرج اوناك سيئرلا يديؤم لبق نم نيلقتعملا نيرهاظتملا نم ددع .٦
 .نيباصملا ىلإلوصولا نم  ةيبطلا تادعاسملاو فاعسإلا عنم نايحألا ضعب يفمت و ،ةيناديملا تايفشتسملا

دعبداج بيليف انيمنطاوملا  بيذعتمت  .٧ نيرهاظتملا دحأ هرابتعا ىلع  تاعاسل هزاجتحاو، هسبالم نم هديرجت ، 
يذلاهمسا نع ةرم نم رثكأ هلاؤس مت دق هنأ انيم دافأ دقو. سيئرلل نيضراعملا ةيشخ هنع  حاصفإلاضفر  ، 

 ذإ ،)رصم يفطابقألا لاجرلا ىلع قلطت  يتلاءامسألا دحأ وه انيم ( ينيدلاهئامتنا ةيفلخ ىلع ماقتنالل ضرعتلا 
 نطولا ةديرج اهتلجس روص ترهظأكلذك . تاكابتشالا ءانثأ يفئاطلازييمتلا ىوتسم عافترا  ةدع رداصم تدكأ

، اذه . نويحيسم مهنأل ةضراعملا يرهاظتم نم نينثا اولقتعا مهنأب اودافأ دقسيئرلا  يديؤمضعب  نأ ةلقتسملا
ةداهش ىل إةفاض إلاب لبق نم برضلل  هضرعتب دافأ يذلا وثادحألا حرسم نم ا بيرق نكسي يذلا نينطاوملا دحأ
،هن ألاق هنأل سيئرلا  يديؤم  يرصم  .هتنايد لوح مهلاؤس ىلع ادر

 يفحصلا، فيض وبأ ينيسحلا ضرعت دقف ،ةرهاظملا يفنيدجاوتملا نييفحصلا نم  ددعىلع ءادتعالا مت  .٨
 يفوت دقو، هب ةصاخلا اريماكلا ةقرسو يحلاصاصرلا  قالطإلرجفلا ةديرجب  نم مايأ  ٦دعب  هحارجب ارثأتم

امكهتباصإ  .لقألا ىلع نيرخآ نييفحص و نيلسارم ٦ىلع ءادتعالا مت  ، 
مهكاسمإ ةضراعملا ىرهاظتم عاطتسا نمم  سيئرلا وديؤم ضرعت .٩  .برضلل اضيأ

 بناجب هنأ ريراقت تدافأ دقو، اهمادختساب ماق يذلا بناجلا ديدحت بعصي ،تاكابتشالا لالخ ةمدختسملا ةحلسألا .١٠
 .يحلاصاصرلاو شوطرخلا ، عومدلل ليسملا زاغلا، فوتولوملاتاجاجز مادختسا مت دق ، ةحلسألا كلت
ةعاسلا ىتحو تاكابتشالا نم ىلوألا سمخلا تاعاسلا لالخ ، تاكابتشالا ءانثأ ةدجاوتم تناك نمألا تاوق .١١

اهنكلوربمسيد نم سماخلا موي ءاسمنم  ٩:٣٠ . تاكابتشالا ةدح دعاصت عنم ةقيرط يأبلواحت مل  ،  ا ديدحتو
 ٩:٣٠ةعاسلا يف   ،نيتكبتشملا نيتعومجملا نيب ىنمأ زجاح نيوكتل ةلواحم يف نمألا تاوق تعمجت ءاسم

 اوثبليمل مهنكلو   ١١:٣٠ةعاسلا مامت ىفو . اعيرس اوبحسنا نأ ىلع ةرطيسلل يرخأ ةرم ةلواحملا اوداعأ  ءاسم
امدعبعضولا حلاصل تلخدت نمألا تاوق نأب تداف أ دق تاداهشنأ ركذي . عومدلل ليسملا زاغلا لبانق اوقلطأ ، 
، نيضراعملا نيرهاظتملا ةهجاوم يف مهمامأ اوفطصاثيح ، سيئرلا يديؤم زاغلا لبانق اوقلطأو  سيئرلل
 .ةضراعملا يرهاظتم هاجتا يفسيئرلا  يديؤم نيب نم عومدلل ليسملا
 تناك نمألا تاوق .١٢ اهنك لو سيئرلا يديؤم لبق نم مهزاجتحاو ةضراعملا يرهاظتم بيذعت ءانثأ اضيأ ةدجاوتم

 امك ،كلذ عيجشتب تالاحلا ضعب يفنمألا تاوق تماق  ،تاداهشلا ضعب يفدرو امل ا ًقبطهنأ لب  ،لخدتت مل
 نيذلا ةيجطلبلا نممهنأ ىوعدب ، ةطرشلا دارفألل مهلاقتعا مت نيذلا كئلوأ نم ديدعلا ميلستب سيئرلا يديؤم ماق

 .مهيلع ضبقلا ءاقلإمت 
  



  
، ةديدجلا رصمةباينل مهميلست مت  اًنطاوم ٩٠ يلاوحنع ريراقتلا ثدحتت  حوارتت  لافطأ مهنم ٢٠ ىلوأ ةعفدك

 ١٨ ىلإ ١٥نيب ام  مهرامعأ ءانثأ بيذعت تايلمعل بلا غلا يفاوضرعت دق  نيزجتحملامظعم ن أ امك. اماع
راثآ نوناعيو ، ةجرحةيحص ةلاح  يفمهنم ديدعلا  ناك دقو، سيئرلل ةديؤملا تاعامجلالبق نم  مهزاجتحا

  .روسكو تامدك، تانعط، يبرهكقعص 
يتلاةزفلتملا هتملك يفراشأ دق  ىسرم سيئرلاناك  .١٣ نيرهاظتملا تافارتعا  ىلإ، ربمسيد نم سداسلا موي اهاقلأ ، 

. يسائرلا رصقلل مهتمجاهم ريظن ًالاومأ اوقلتو ةحلسأ مهتزوحبو اوءاج، مهراجئتسا متةيجطلب مهنأب نيزجتحملا 
رمألا ، اهتيادب يفنيزجتحملل اهباوجتساو ةباينلا تاقيقحت تناك  يذلاتقولا  يفتعيذ ُأ دقسيئرلا ةملك تناك 

 ينوناقلاريغ  زاجتحالاقيرط نع اهيلع لوصحلا مت  يتلاتافارتعالا  ىلإراشأ سيئرلا نأ ىلع لدي  يذلا
ةباينلا تاقيقحت ةجيتن ت ءاج ،كلذ ىلع ًةوالع .سيئرلل ةديؤملا تاعامجلااهب تما ق يتلابيذعت لا تاسراممو
ىقلت وأ ةحلسأ  هتزوحب ناك هنأ ماعلا بئانلا مامأ هلاوقأ يف نيزجتحملا نم ايأ لديمل  ذإ، سيئرلا ةملكل ةفلاخم
 .لاومأ ةيأ
ليبس ىلع ، فتاكابتشالا تلت يتلامايألا  يفاهرشن مت دق ةحيحص لاريغ ريراقتلاو تاءاعدإلا نم ديدعلا تناك  .١٤

 ًالاقم ربمسيدنم سماخلا  يف نيملسملا ناوخإلا ةعامجل يمسرلاعقوملا ، نيال نوأ ناوخإ عقوم رشن لاثملا
ءاضعأ  تلتقو تمجاه ةيجطلبلا نم ةعومجم داق دق ليربأ ٦بابش ةكرح ماع قسنم رهام دمحأ نأب ديفي 

 يلاتلامويلا ىفو  ،تاكابتشالا ءانثأ ةعامجلا حيحصت عقوملا رشن  ىلإريش ي ا  يفا دجاوتم نكي مل رهام دمحأ نأ
 .تاكابتشالا طيحم

ماع ىماحم رطاخ ىفطصم راشتسملا ضرعت دق ، نيلقتعملا نع نيلكوملا نيماحملا نم ديدعلا هب دافأ امل اًقبط .١٥
 ةيبلاغلا نإف كلذ نع رظنلا ضغب و، نيلقتعملا نع جارفإلابا رارق ردصي ال ىتح طوغضل ةرهاقلا قرش ةباين

تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا نم تامولعمل ا ًقبط، ربمسيد نم عباسلا يفمهحارس  قالطإمت دق نيزجتحملا نم 
 ١٣٥نم برقي ام نأ و ،ناسنإلاقوقح  امك زاجتحالا ديقصاخشأ  ٤ يقب امنيب مهحارس قالطإمت دق ا زجتحم  ،

 مايأ ةسمخب كلذ بقعو هنأ  يرصملاماعلا بئانلا لب قنم هبصنم نم رطاخ راشتسملا لقن ب ارارق ردص نيع ملا
 ىوكشةركذم  هميدقتبقع هبصنم  ىلإ هتداعإمت دقو  ،نيزجتحملا حارس قالطإب هرارقةيفلخ ىلع كلذو ، اًثيدح

  .رارقلا اذه ىلع اجاجتحا
  

امل نمألا رصانع ةباجتسا ةي افكو ةءافكمدع نع تفشك  يسائرلاةيداحتالا رصق طيحم  يفتعلدنا  يتلاتاكابتشالا 
ةلادعلاو ةيرحلا بزح  اذكو، اهتاذ ةموكحلا نأ نم قلقلا ريثت هالعأ ةروكذملا قئاقحلاو تارشؤملا لك نإ .ثدحي
اهيلع  لوصحلا مت دحاو فرط نمو ةئطاخ تامولعم ةعاشإ يفاوطروتو ، تاكابتشالا جيجأتب اوماق دق سيئرلا بتكمو
  .ثدح ام لك يفقيقحتلل هيفاك تاوطخ ذاختا  يفاولشف و بيذعتلا قيرط نع

   



  
ةيلاتلا تاوطخلا  ذاختابةيرصملا ةموكحلا ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم  يصوي ثادحألا هذه ءوض ىلعو
  :ةددحملاو ةماعلا

  :ا  طوات العامة •
 يفقحلا صخي اميف نوناقلا ذيفنت لاجرو نييمومعلا نيفظوملل  يفاكلابيردتلا نامضل ةمزاللا تاوطخلا ذاختا  .١

 .يملسلاعمجتلا ةيرح 
 .ةبساحملا ةلئاط تحت يملسلاعمجتلا ةيرح  يفقحلا نوكهتني نيذلا نوناقلا ذيفنت لاجر ءاقب نامض  .٢
ةليسو ىلع  يملسلاعمجتلا ةيرح  يفمهقح صخي اميف تاكاهتنال اوضرعت نيذلا نينطاوملا لوصح نامض  .٣

 .نيزجان ضيوعتو ةلادعقيقحتل ةلاعف 
رهاظت ةلاح  يف اميسال، ةماعلا تاعمجتلا قايس يفة ءافكب فرصتلا ةيفيك ىلع نوناقلا ذيفنت يلوئسمبيردت  .٤

 .هسفن زيحلا يفنيتضراعتم نيتعومجم 
ميظنتو نيرهاظتملا نيمأتل ةليسو  داجيإلميظنتلاو عمجتلا ةيرح لوح ةدحتملا ممألاب صاخلا ررقملا ةشقانم  .٥

 .يملسلارهاظتلا 
 يفقحلا كاهتنا و ديدهت ةلاح يفوأ  ،اهنع غالبإلام ت يتلا بيذعت تالاح نأشبةبساحمو قيقحت دوجو نامض  .٦

 .ةايحلا
٧.   .عمجتلا ةيرح يفقحلا صخي اميف  ناسنإلاقوقح مرتحت تاعيرشت  نس

  

  :ا  طوات املحددة •
 .ةروكذملا تاكابتشالا يفةيفافشلاب عتمتيو لقتسم قيقحت  ءارجإ .١
، نيلقتعملا لك نع ةقيقد تامولعم رشن .٢  .تاكابتشالا باقعأ يفا ًقباس اولقتعانمو مهنع جرف ملاو
 .تاكابتشالاءانثأ ةيمارجإلا تاكاهتنالاو بيذعتلا تايلمع  ءارجإنع نيلوئسملا لك ةبساحم  .٣


