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20/4/2011  
 مذكرة موجزة خبصوص 

من منظور حقوق ىف مصر  املرحلة االنتقالیة تسیاسا"
 " اإلنسان
 

 من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
  

رتفملا نم ،لاقتنا ةلحرمب رمت اهنأب رياني       25ةروثل ةيلاتلا ةرتفلا يف رصم فنصت        اهلالخ لوحتت نأ    ض   
ميد ةلود ىلإ ،ةيطلست   ةيسيلوب ةلود نم   هذـه يف ةلودلا دوهج نأ ينعي اذه  . ناسنإلا قوقح مرتحت ةيطارق 

يطارقميدـلا ماظنلا    تانبل عضوو ،يسيلوبلا يطلستلا ماظنلا رصاوأ كيكفت ىلع زكرت        نأ بجي   ةلحرملا    
تاسسؤمو ،ديدج روتسدو    ،ةيراس تاعيرشت ىلع تاليدعت وأ ةديدج تاعيرشت نم كلذ هبلطتي امب ،ديدجلا             

  .ةفدهتسملا ةلودلل ديدجلا عباطلا دسجت
راـيهناو ،هناوعأ زربأو هناملربو قباسلا ماظنلا سيئر طوقس ىلع بترت يذلا لئاهلا يسايسلا          غارفلا نإ   

نكمتت مل  يذلا تقولا سفن يف     –ةيديلقتلا ةضراعملا بازحأ رايهناو ،يئاضق مكحب هلح مث مكاحلا بزحلا           
بجوتسي   -اهربانمو اهبازحأ ءاشنإ نم ةروثلا ىوق هيف       ةـيلاقتنالا ةـلحرملا لالخ ربكأ ةجردب        صرحلا   

  :ىلع
امظنم ةصاخو  -عمتجملا يف ةيسيئرلا فارطألا لك عم يكيمانيد يسسؤم راوح ةرادإ          -1 عـمتجملا   ت   
لوأب الوأ،ةيلاقتنالا ةلحرملا تاعيرشتو تاسسؤمو تامهم لوح -يندملا  .  

ناـجللاك ،ةرـشابملا ريغو ةرشاب     ملا ةيطارقميدلا نع ةربعملا ةيديلقتلا ريغ لاكشألا ةدناسمو عيجشت         -2
اهريغوةلقتسم ةديدج تاباقن ءاشنإ تاردابمو ،ةينكسلا ءايحألا يف ةيبعشلا  ،. 

ءاضـقلل ءوـجللا نود      –ءانثتـسا نود فارـطألا لـك         ىلع نوناقلا ةدايس أدبمل مراصلا قيبطتلا      -3
قفألا يف حولي ىضوفلا رطخ نإف الإو       -يئانثتسالا فـنعلا مئارـج يـب      كترم عم نواهتلا رارمتسا نإ    .  

رياني 25ةروث لبق ةريخألا تاونسلا داس يذلا       - ينيدلاو يفئاطلا   -     ، بـقاوعلا مخوأب دالبلا ددهي نأ نكمي
ةديلولا اهتروثطقف سيلو  . 
  
  :ةيسيلوبلا ةيطلستلا ةلودلا رصاوأ كيكفتب قلعتي اميف: الوأ

،     لا ماظنلا زومر زربأل ةيسايسلا قوقحلا ةسرامم رظحي نوناق رادصتسا          )1 تاونـس سمخ ةرتفل قباس
وكراـشو  بعشلل يعيرشتلاو ينمألاو يسايسلا عمقلا تايلمع اورادأ نمم        ةدارإ رـيوزت مئارـج ىـف ا        ، 

  .ناسنإلا قوقح ىلع ميسجلا ءادتعإلاو ،نيبخانلا
ةنجل ليكشت )2 رصانع نم    زاهج يف نيقباسلا طابضلا تافلم ةعجارمل ةيئاضق         ،     ثـحابم   ةـلودلا نـمأ  
طابضـلا ءالؤه ضعب نإ  ). دعاقتلل ةلاحإلا وأ ةرازولا لخاد ىرخأ عقاوم ىلإ لا  قتنالا(مهريصم د   يدحتو
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ال دـق    ي،رصـملا نطاوملا راقتحا   " ةديقعب"اوعبشتو ريوزتلاو لتقلاو بيذعتلا لامعأ ىلع اوسرمت نمم           
وضع ةكراشم ابسانم نوكي دق امبر . اهجراخ وأ ةيلخادلا ةرازو لخاد ىرخأ عقاوم يف ارطخ لقأ اونوكي

ةـنجللا هذه نإف لاوحألا لك يفو        .ةيئاضقلا ةنجللا هذه راطإ يف ،ةينوناق ةيفلخ هل نمم رثكأ وأ يقوق           ح  
 . مئارجلا كلت اوبكترا نيذلا طابضلل ةيئانجلا ةبساحملا نع اليدب تسيل

ءاشنإب وأ  -ةيلخادلا ةرازوو ماعلا بئانلا بتكم مايقب كلذو ،باقعلا نم تالفإلا تاسايسل ةياهن عضو               )3
لتقلاو ءافتخالاو بيذعتلا ىواكشو تاغالب يف قيقحتلاب -ةلقتسم ةيئاضق قيقحت ةئ   يه وأ بيذـعتلا لالخ  ( 

ةـباقنو ناسـنإلا قوقح تامظنمو اياحضلا رسأ ةيضاملا دوقعلا لالخ            مهيلإ اهتمدق يتلا  ) ىرخأ لئاسوب   
   ، ،     يتلاو  اهريغو نيماحملا ءارجإ نود  قيقحتلا ظفح ىرج وأ   اهيف قيقحتلا رجي مل قيقحت   ،  اـهيف  داـج     ،

ةناصحب عتمتي ناك يذلا ،ةلودلا نمأ ثحابم زاهجب اطابض اهيف نومهتملا ناك يتلا تالاحلا يف ةصاخو                
 .ئراوطلا نوناق كلذ يف امب ،نوناقلاو روتسدلا يف اهل دنس ال تايحالصو تاطلسو ،ةبساحملا نم

 .مهضيوعتو اهاياحض فاصنإو اهيبكترم ةبساحم وه ،مئارجلا هذه راركت مدعل ةيسيئرلا ةنامضلا نإ

،    ا بتكمو لدعلا ةرازو لخاد ةلودلا نمأ ثحابم زاهج تا         دادتمايصقت   )4 ةيئاضقلا تائيهلاو ماعلا بئانل
تارازوـلا ىـلع ةـيلخادلا ةرازو       ل نميهملا رودلل  ةياهن عضو    .اهريغو ،تاسسؤملا هذه ريهطت   فدهب  

يـتلاو ،تاـئيهلاو تارازولا كلت يف       اهل ةعباتل   اةينم  ألابتاكم  لالالخ نم ،ىرخألا ةيموكحلا تائيهلاو      
سسجتلل تالاكوو ،ةيسيلوبلا ةلودلا ماظنل تازكترمو ،ةلودلا نمأ ثحابم زاهجل اعورف اهبلغأ يف تناك              

 .ةينوناق وأةيروتسد ريغ تايحالصو تاطلسب عتمتتو ،لمعلا عقاوم يف نينطاوملا ىلع 

ماـهم نإ   . هـلحم لـحي رخآ مساب زاهج ءاشنإ مد        عو ،ةلودلا نمأ ثحابم زاهجل لماكلا ل      اصئتسالا )5
اـهتمهم ،ةـيندم ةئيه ىه يتلا ،ةطرشلاو ةيلخادلا ةرازو جراخ زاهجل دنست نأ بجي باهرإلا ةحفاكم                 

اهرودـب عالطضالا ىلع اهتاردق ضوقي ،اهيف يسسجت عباط تاذ ةزهجأ جمد نإ             . نوناقلا ذافنإ ةيسيئرلا  
يرجي نأ ىلع   .مهمارتحاو نينطاوملا ةقث اهدقفيو ،يمويلا     ثحابم زاهجل ةقباسلا راقملا نم ددع ليوحت          

 .زاهجلاب صاخلا هفلم ىلع عالطإلا نم نطاوم لك نيكمتو ،نينطاوملل ةحوتفم فحاتم ىلإ ةلودلا نمأ

6(            ، ثحابم زاهج ةنميه نم    ناسنإلا قوقحل يموقلا سلجملا يف نيثحابلاو نيلماعلا ىواكش يف قيقحتلا
هيف نيلماعلا ةبقارمو هريراقتو سلجملا ةطشنأ ىلع،ريارب ف11لبق ةلودلا نمأ   . 

سـلجم نأ رـيغ     . ةـيعامج ةلاقتـسا ميدقت ىلع هئاضعأ رابجإ ىلإ سلجملاب نيلماعلا جاجتحا ىدأ دقل             
ةمذ ئربي نأ نود ،ديدج ليكشت نالعإب       ًارخؤم  رداب ،ريطخلا رمألا اذه يف ققحي نأ نم الدب ،ءارزولا           

،             ىمادقل ا يموقلا سلجملا ءاضعأ   رـيطخلا ماـهتالا اذه نم ددجلا ءاضعألاو ،مهل ديدجتلا ىرج نيذلاو  ،
ماعلا يأرلا طاسوأ يف ددرتي ناك يذلا      ةروث لبق      رياني 25  ناسنإلا قوقحل  يموقلا سلجملا نإ  .   ول ىتح  –  

ةسرامم عيطتسي نل     -رصم يف ًاصخش   27أفكأو لضفأ مض     يـف قـلع    م ماهتالا اذه امنيب ،ايلعف هماهم      
لجملا نع ردصي ريرقت وأ نايب وأ فقوم يأ ىلإ ماعلا يأرلا رظنيسو             هتبقر اذه نم ،ديدجلا هليكشتب س     ، 
رياـني   25لبق  ناسنإلا قوقحل ىموقلا سلجملا ريراقت نيب ةلئاهلا ةوجفلا نإف لاوحألا لك ىفو             .روظنملا  
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ىف قيقحتلا بجوتسي ،رياني      25دعب افورعم راص ىذلا ىوسأملا عقاولا ةقيقح نيبو           سلجملا ءافخإ بابسأ  
ةصاخو ،ماعلا ىأرلا نع عضولا ا    ذ ه ةقيقح سلجملا ريراقت  ةنراقمب   ةيرصـملا تاـمظنملا ريراـقت عم           
  .ةيلودلاو
7(  ، ناسل فلأب دكؤي ةير صملا ةموكحلل يمويلا كولسلا نأةصاخو اروف ئراوطلا ةلاح ءاهنإ ىلع لمعلا

م نأ ىهو ،رياني    25ةروث لبق ةفورعملا ةقيقحلا موي لك        بجوتسـي ،يباهرإ طاشن رطاخم هجاوت ال رص   
هبتشـملا  ) ابيرقت(نيلقتعملا لك نع جارفإلاب ةيلخادلا ةرازو   تماق كلذ ىلع ءانبو      .ئراوطلا ةلاح ضرف  

ةلاحل يروفلا    ءاهنالا نإ . ةيباهرإ ةطشنأ مهتسرامم يف    ؤيس ئراوطلا  وـمنلا صرـف زـيزعت ىلإ        يد،   
ئراوطلا ةلاح لكشت يتلا –نييندملل ةي ئاقتنالا ةيركسعلا مكاحملاءاهنإو ،يحايسلاو يداصتقالا رامثتسالاو 

ىسيئرلاينوناقلا اهدنس   .ةيلاقتنالا ةلحرملا هذه يف مهماكحو نييرصملا نيب ةقالعلا عيبطت يلاتلابو.  
  
  :لاقتنالا ةرتف تاسايسو تاعيرشتو تاسسؤم: ايناث
ه ةيلمعلا هذه يف ساسألا رجح نإ       :ةينمألا ةزهجألا حالصإ   -1 ةيفافشلاو ةحارصلاو ةفشاكملا   و  نودب .  

ةـفاك هاـجت دوـقع       ةتسربع ةمكارتملا ةيداعملا هرعاشمو هكوكش نم ريغي نل بعشلا نإف ،كلذ رفاوت               
ميـتعتلا ءاوجأ نإ    . اهماهم نم ىندألا دحلاب مايقلا نع ةينمألا ةزهجألا زجعتس يلاتلابو ،ةينمألا ةزهجألا           

هب رداصلا رارقلا ةيرسو    "ىنطولا نم ألا زاهج "ءاشنإ  ةيلمع ىلع ةضورفملا     ىـف ةوطخ ىه، نأشلا ا      ذ، 
سيـل   ديدجلا زاهجلا نأ لوح ماعلا ىأرلاو ناسنإلا قوق       ح تامظنم كوكش حجرتو   ،  ميلسلا ريغ هاجتالا      

 .ةـقثلا مدع ةوجف سيركت ىلع دعاسي ىذلا رمألا ، قباسلا ةلودلا نمأ ثحابم زاهجل ديدج مسا نم رثكأ                  
  :بلطتيعضولا اذه 

بعشلا ملعيو ،ملع   تت يكل ،قاطنلا ةعساو يرادإو يساي     سقيقحت ةيلمع ءارجإب     ةيلخادلا ةرازو ةرداب  م •
،         مكلااذه ةيلخادلا ةرازو بذتجت نأ ن       كمأ فيك اهلالخ نم    بعشـلا ةماع نم ةيهاركلا نم قوبسملا ريغ  

ةـئيه ىـلإ دنسي      نأ بجي قيقحتلا اذه نإ    . ةلودلالخاد  ةلود ىلإ ةلودلا نمأ ثحابم زاهج لوحت فيكو           
ةينمأو ةيميداكأو ةيقوقح  و ةيئاضق رصانع نم ل   كشتت أو   عـم هتشـقانم دعب ماعلا يأرلل اهريرقت نلعت ن          ، 
 .ةيلخادلا ةرازو يف نيلوئسملا رابك

رثكأ ةيضق ىهو   ". ةديدجلا"ةينمألا اهتديقع ةفسلف نع حضاوو فافش لكشب ةيلخادلا ةرازو نلعت نأ             •
نـم  . تـنرتنإلا ىـلع ةرازوـلا عقوم وأ ،ةطرشلا ماسقأ باوبأ ىلع راعشب راعش لادبتسا              نم اديقعت   

ىدم ماعلا يأرلل ةيلخادلا ةرازو حضوت نأ يرورضلا       مـه نم   و،ةدـيقعلا هذه ىف ناسنإلا قوقح مارتحا        
لمعلا يف اهلئاسوو ،ةينمألا ةديقعلا هذه   راطإيف ني   فدهتسملا ءادعألا  ـيتلا عـقومو ،مهتهجاوم  ىلع  تار ا 

هذـه راـطإ يف      ،ناسنإلا قوقح تامظنمو ةيقرعلاو ةينيدلا تايلقألاو ،ةفلتخملا ةيجولويديألاو ةيسايسلا          
 .ةديقعلا
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تاونسـلا لالـخ نـمألا ةزهجأ ءانب ةداعإ ةيلمع ةبقارمل ةيقوقح            و ةيئاضقرصانع نم ةئيه ليكشت    •
كـلذ يـف امب     اهلمعبةلصلا  تاذ تافلملا ىلع عالطالا قح ةئيهلا هذهل نوكت نأ ىلع           . ىلوألا سمخلا   ، 

ةـيلك يـف اهسيردت يرجي يتلا جهانملا         ةعجارمو ،ةلودلا نمأ ثحابم زاهج يف نيقباسلا طابضلا تافلم          
 .ةيلخادلا ريزوو ءارزولا سيئرو ةيروهمجلا سيئرل ةيرودلا اهريراقت مدقت نأ ىلعو. ةطرشلا

نـمألاو رورـملا دوـنج ةـصا      خو ، ةطرشلا دونجو طابض تابترم لكايهل ةيرذج ةعجارمب مايقلا          •
اـمهالك  ،  "دالجلا ىطرشلا " ل رخألا هجولا ىه   " لوستملا ىطرشلا "ةروص نإ   .ةطرشلا ءانمأو ىزكرملا  

 .اهعم نواعتلا مدعو ةطرشلا مارتحا مدع ىلع ماعلا ىأرلا ضحي

،               ماقإ • ناسـنإلا قوقح تامظنم نيب ةيموي ةعيبط تاذ ةيزكرم الو ةيزكرم ةيسسؤم نواعت تاقالع ة
روصـت بعصـلا نـم      .نمألا تايريدمو ةطرشلا ماسقأ كلذ يف امب ،ةيلخادلا ةرازول ةيسيئرلا تائيه          لاو

نود   ةطرشلاو نينطاوملا مومع نيب ةقالعلا عيبطت ةيناكما       قوقح تامظنمب ةطرشلا ةقالع    ل ةيرذج ةجلاعم   
  .ناسنإلا

 ناسنإلا قوقحو ةيجراخلا ةسايسلا -2
ةطقن نوكت نأو ،ةيرصملا ةيجراخلا ةسايسلا ىف ةيساس       أ ةزيكر ناسنإلا قوقح ئدابم    لكشت نأ بجي     •

ىـف دـحاو راـي      عم عابتا ةرورض  .ةيلودلاو ةيميلقإلا تالتكتلل مامضنإلا مدع وأ مامضنإلا ىف قالطنإلا        
وأ مهنـيد وأ مهتيسـنج   نع رظنلا فرصب اياحضلاو ناسنإلا قوقح مارتحا ىلع م        وقي ةيجراخلا ةسايسلا  

 .   ةيسايسلاوةيركفلا مهتا هجوت وأ مهقرع

تكراش فيكو ،رياني    25لبق ةيرصملا ةيجراخلا ةسايسلا مييقت ةداعإ قايسلا اذه ىف ىرورضلا نم             •  
ن ييـسامولبدلا مييقت ةداعإو ، ملاعلاو رصم ىف ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيلودلا تايلآلا فاعضا ةلواحم ىف               

ةـيامحو ةـيلودلا تاـيلآلا ىلع ةيبل    س ةروصب تسكعنا ،قايسلا اذه ىف ةماده ةيدايق راودأب اوماق نيذلا    
ماـهملل نيبـسانملا نييـسامولبدلا راـيتخا ىف قيقدتلا          و ،ةيلودلاو ةيميلقإلا رصم ةناكمو    ناسنإلا قوقح   

رياني 25دعب ةديدجلا تاسايسلاو   . 
 
 :ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تانالعإلاو تادهاعملاو رصم
دهعلاو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ىلودلا دهعلا ن       م لكب ةقحلملا ةيرايتخالا تالوكوتوربلل رصم مامضنا        .أ 

ةفاك ةضهانم ةيقافتاو ،بيذعتلا ةضهانمل ةيلودلا ةيقافتالاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل ىلودلا            
 .نيقاعملا دارفإلا قوقح ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاو لفطلا قوقح ةيقافتاو ،ةأرملا دض زييمتلا لاكشا
 .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ىساسالا ماظنلا ىلع قيدصتلا  .ب 

دـض زييمتلا لاكشأ ةفاك ةضهانم ةيقافتا نم         16،  9،  2داوملا ىلع   ةيرصملا  ةموكحلا تاظفحت بحس      .ج   
داوملاو   ،ةأرملا داوملاو ،لفطلا قوقح ةيقافتا نم     21،  20  ةرقف 18، 4  قوـقح ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا نم  6   
 .مهرسأ دارفأو نيرجاهملا لامعلا
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قوـقحلل نييلودـلا نيدـهعلا ىلع اهقيدصت         دنع،  ةيرصملا ةموكحلا امهب تمدقت ناذللا نانالعإلا بحس        . د   
ىـلع اضافضف اماع اظفحت نانمضتي ناذللاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاو ةيسايسلاو ةيندملا             

نـم اـيلمع ضوقي يذلا رمألا        .ةيمالسالا ةعيرشلا ماكحا عم تضراعت ام اذا ،نيدهعلا ماكحأب ةلودلا مازتلا            
 .نيدهعلا هاجت رصم مازتلا

ةيرصملا ةموكحلا  رادصإ  .ه  ةضـهانمل ةيلودلا ةيقافتالا نم      22،  21نيتداملا ىف امهيلا راشملا ني      نالعإلل    
ىرـخالا لودـلا وا صاخـشالا ىواكـش صحف بيذعتلا ةضهانم ةنجلل زوجي امهاضتقمب يذلاو ،بيذعتلا             

 .رصم يف بيذعتلانأشب فارطالا 

قحلملا لوكوتوربلاو ، ىرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ىلع قيدصتلا               . و 
 .اهب
ةيسنجلايميدع صاخشالاو نيئجاللا ىتيقافتا ىلع قيدصتلا  .ز  ماع ىف نيترداصلا ،   1954،1961. 

مالاـب  ةـصاخلا تاءارجالا تايلآ عمو ةيدهاعتلا تائيهلا عم ءانبلا نواعتلا           .ح  ىـلعو  ،ةدـحتملا م    هـجو      
 :  صوصخلا

، ةيدقاعتلا تائيهلا ىلإ ريراقتلا ميدقت ب ةموكحلا مازتلا • يرجي نأ ىلع تاونسل اهليجأت مدعو ،اهديعاوم يف
تائيه نم ةهجوملا ةرركتملا تاظحالملاو تالؤاستلا ىلع درلا هيف ىعاري ،لوئسمو داج لكشب اهدادعإ 

ةدع رادم ىلع ةدحتملا ممألاءاربخو  هيف كراشت عساو ىعمتجم راوحل ةموكحلا ريراقت حرطب مازتلالاو ،دوقع 
 ،ناسنإلا قوقح تاسسؤمو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تاباقنلاو ةيسايسلا بازحألاو ةفلتخملا ةيليثمتلا تائيهلا
 .ناسنإلا قوقحب ءاقترإلاو ضوهنلل ةينطو ةطخ ةرولب فدهب

صاخلا ةدحتملا ممألا ررقم ةصاخو . رصم ةرايزل صاوخلا نيررقملا نم ددع تابلط عم بواجتلا •
اماع15نم رثكأ ذنم ةرايزلا هذهب هل حامسلا ىلع رركتم لكشب حلي يذلاو ،بيذعتلا ةضهانمب   . 

 ةيفاضإ تايصوت -3
اهقيدصت ىضتقمب رصم تامازتلا عم الوأ هقاستا نم ديدج ىعيرشت ليدعتوأ عيرشت  ىأ دادعإ دنع دكأتلا    .أ   

ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تايقافتالا ىلع  . 

نأ  .ب  دمتعي     ىـلع موقي    ،ةديدج ةيعيرشت تاليدعت وأ تاعيرشتلا هعضو دنع ايرو       ث ًارايعم ءارزولا سلجم      
ىوـق ميـجحت ىأ، كـلذ سكع ىلإ ىدؤي الو ةروثلا ىوق معد ىف دعاسي ليدعتلا وأ عيرشتلا نأ نم دكأتلا                      

ت ىف رظنلا   دنع ةياغلل ًايرورض ناك كلذ لثم رايعم نإ       .ةروثلا دـنع وأ ، ةيسايسـلا بازحألا       نوناق تاليدع    
نأ رـيغ  .تابارـضإلاو تاماصـتعالا ميرجت نون  اق عضو دنع وأ ،ةيلاقتنالا ةلحرملل ىنمزلا لودجلا عضو     

ةـصاخو ، ةـيمهأ لقأ نوكي نل ، ةديدجلا تاليدعتلاو تاعيرشتلا عيراشم ىف رظنلا دنع رايعملا اذه دامتعا         
ه ىفحرتقن(بعشلا س  لجمنوناق تاليدعت    اـماع 21ىـلإ ناـملربلل حشرملا رمعب لوزنلا قايسلا ا   ذ  وأ )   ، 

 .ةيباختنالا مظنلاب ةلصلا تاذ تاليدعتلا

ىلإ ةدوعلا     .ج  ،       الا بولسألا دامتعا    دـمعلاو نيظفاـحملا اهسأر ىلعو      ةلصلا تاذ بصانملا لك ىف ىباختن
تاداـحتالا ىـلإ ًالوصو ، ايندلا ة        يطارقميدلا لاكشألازيزعتب مامتهالاو  .تاعماجلا ءاسؤرو تايلكلا ءادمعو     
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او ذيمالتلا كارشاو   ،ةيئادتبإلا سرادملا ىف ةيبالطلا    ىـف مهتذتاـسأو سرادملا ىف       مهيسردم مييقت ىف بالط   ل   
  .تاعماجلا

 :ناسنإلا قوقح تامظنمب ءارزولا سلجم ةقالع زيزعت  . د 

تاسايسـلاو نيناوقل   ا ديعص ىلع  ناسنإلا قوقح اياضقب ةلص هل ام لك ىف اهعم رواشتلا ىلع صرحلا              •
 .تاءارجإلاو

ةـصا  خو ، ةلصـلا تا ذتارازولاو ، ناسنإلا قوقح تامظنم نيب ةرشابم ةيسسؤم نواعت تاونق ءاشنإ   •
فاقوألاو ميلعتلاو ةلماعلا ىوقلاو لدعلاو ةيجراخلاو ةيلخادلا         تارازو اـهتاباطخ ىلع درلا ىلع صرحلاو      . 
  .اهلالخ نم ةلوحملا نينطاوملا ىواكشو اهريراقتو

نيينعملا وةينمألاو ةيرادإلا رداوكل    لبيردتلاو ليهأتلا ةداعإ تايلمع ىف ناسنإلا قوقح تامظنم كارتشا           •
نوناقلاذافنإب  . 

ةيلحملا ناسنإلا قوقحتاودنو تارمتؤم ىف نيينعملا ءارزولا ةكراشم •  . 

رياـني   25د  ـعب ناسـنإلا قوقحل تاكاهتنا نم ةيرصملا تامظنملا ريراقتب ءاج اميف ىروف قيقحت حتف               •  
2011. 

ىرود باطخب ةيلاقتنالا ةلحرملا لالخ ءارزولا سلجم سيئر هجوتي نأ          زاتمم ديلقتل هنإ   • ماعلا ىأرلل      دق ( 
ةيلاقتنالا ةلحرملا ماهمب مايقلا ىف مدقتلا ىدمب نينطاوملا هلالخ نم طيحي           ) ًايعوبسأ نوكي  نـم هـنا ريغ     . ، 

ناسـنإلا قوقح   مارتحاو يطارقميدلالوحتلا  اياضقب قلعتي امل صاخ مامتها      حنم  ي نأ يرورضلا   اذـه يـف        
ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا تابسانملا زاهتنا يرورضلانمو باطخلا    . ةبسانملا هذهب ماعلا ىأرلل ةلاسر هيجوتل 

 
 
 


