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 يٕاطهح االعرًاػاخ: جذٔل األػًال

 

افررخ انغٛذ سئٛظ انهجُح انجهغح تانرشدٛة تاألعرارٍٚ انظغٛش انضكشأ٘ ٔنطفٙ طششَٕح انز٘ أػطٗ 

ٔادساج انُظاو اناليشكض٘ " دعرشج اناليشكضٚح"انكهًح نٓزا األخٛش نركٌٕ يؼّ انثذاٚح ترمذٚى يذاخهرّ دٕل 

 .طهة انذعرٕس

يا يفٕٓو اناليشكضٚح؟ ٔيا ْٙ انًماستح انرٙ عٛرى :"تذأ األعرار تطشح جًهح يٍ انرغاإالخ ذرًذٕس دٕل

 اػرًادْا فٙ طٛاغح األدكاو انذعرٕسٚح؟

ٔتخظٕص انًغؤنح األٔنٗ اػرثش األعرار  أٌ اناليشكضٚح يفٕٓو يشكة تًؼُٗ أَّ لإََٙ اداس٘ يٍ َادٛح 

ٔكزنك ْٕ يفٕٓو عٛاعٙ، فًٛا ٚخض انثؼذ اإلداس٘ اناليشكضٚح ْٙ أعهٕب فٙ انرُظٛى اإلداس٘ ٚمٕو 

ػهٗ ذٕصٚغ  االخرظاص اإلداس٘ تٍٛ انذٔنح ٔانجًاػاخ انًذهٛح، ٔٚمرشٌ ْزا انًفٕٓو تانجًاػاخ انؼًٕيٛح 

نزنك ال تذ يٍ ذؼشٚفٓا يٍ خالل ػُاطشْا ْٔٙ انشخظٛح انمإََٛح ٔاالعرمالنٛح كخظٕطٛح أعاعٛح 

ٔاٌ ذُٕع انشئٌٔ انًذهٛح ذشذثظ . فٙ ذغٛش شئَٔٓا ٔاعرمالنٛح يانٛح دٛث أٌ نٓا يٛضاَٛاذٓا انخاطح

 .تفكشج انرؼذدٚح انمائًح ػهٗ اإللشاس تمثٕل االخرالف

ٔاػرثش أٌ انًٛضج األعاعٛح اناليشكضٚح انرشاتٛح ْٙ اعرُادْا خاطح االعرمالنٛح َٔثّ أٌ االعرمالنٛح  

نٛغد االعرمالل فانذٔنح ْٙ انجًاػح انؼًٕيٛح األطهٛح ٔذذركش انغٛادج ٔذًاسط ٔسلاتح اإلششاف 

 ْٔذفٓا انًذافظح ػهٗ ٔدذج انذٔنح

ٔسلاتح اإلششاف ال ذرؼاسع يغ االعرمالنٛح ألَٓا نٛغد سلاتح سئاعٛح ْٕٔ يا ذُظخ يٍ خظائظٓا ْٔٙ 

 .سلاتح الدمح ٔسلاتح ششػٛح ٔنٛغد سلاتح جذٖٔ

أيا انثؼذ انغٛاعٙ اناليشكض٘  فرى ذُأنّ يٍ خالل يثذأ ٔجٕد شئٌٔ يذهٛح خاطح تًجًٕػاخ  تششٚح  

ػهٗ انًغرٕٖ انًذهٙ ٔذكٌٕ يخرهفح ػٍ انشؤٌ انٕطُٙ ٔ ٚرٕنٗ ْزِ انشئٌٔ ْٛاكم يُرخثح ٔذمُٛح 

االَرخاب ْٙ آنٛح يٍ أْى انذًٚمشاطٛح انرًثٛهٛح انرٙ الرذًد انًجال اإلداس٘ ٔأشاس األعرار أَّ ًٚكٍ 

اػرًاد آنٛاخ انذًٚمشاطٛح شثّ انًثاششج أٔ انرشاسكٛح كآنٛح نهذًٚمشاطٛح انًذهٛح يٍ رنك االعرمظاء 

 .انؼًٕيٙ ٔاالعرفراء انًذهٛح

ٔفٙ َفظ انغٛاق أكذ األعرار أٌ اناليشكضٚح انفؼهٛح ذمٕو ػهٗ فكشج انرؼذدٚح انذضتٛح نرذمٛك  

انذًٚمشاطٛح نى ذكٍ دمٛمٛح فٙ انُظاو انغاتك نغٛاب انرُافظ انغٛاعٙ ٔانرذأل ػهٗ انغهطح ػهٗ 

 .انًغرٕٖ انٕطُٙ كًا ػهٗ انًغرٕٖ انًذهٙ

أيا تخظٕص انرغاإل انثاَٙ انًؼهك انًماستح انذعرٕسٚح انًؼرًذج فمذ أكذ انًذاخم فٙ أًْٛح دعرشج 

اناليشكضٚح  ذشكم نهذٔنح ٔأٔضخ أَّ ٕٚجذ يماسترٍٛ فٙ انظٛاغح انًماستح انرفظٛهٛح  ٔانًماستح 

 .انرجًٛؼٛح  أٔ انرؤنٛفٛح

تانُغثح  نهًماستح األٔنٗ فرمٕو تبدساج أدكاو ذفظٛهٛح فٙ انذعرٕس نكم يا ٚرؼهك تاناليشكضٚح ٔذذخم 

فٙ ذفاطٛم ذُظًٛٛح ٔغهثا يا ذؼرًذ ْزِ انًماستح فٙ انذٔل انرٙ يشخ تًشادم اعرثذاد ٔلطؼد يغ 

انذٚكراذٕسٚح ٔانغاٚح ْٙ انمطغ انُٓائٙ ٔاػرثاس انذعرٕس ْٕ اٜنٛح انكفٛهح تضًاٌ رنك انمطغ يثال دعرٕس 

نكٍ سغى اٚجاتٛاخ  ْزِ انًماستح فٓٙ ال ذخهٕ يٍ انغهثٛاخ يٍ رنك اػالح لذسج انُظاو . جُٕب افشٚمٛا

 . ػهٗ انرؤلهى يغ ذطٕس األٔضاع ٔيثم ْزِ اإلشكانٛاخ َجذْا فٙ اطاس انذعرٕس انجايذ

أيا انًماستح انثاَٛح انرؤنٛفٛح فٛرى االكرفاء تٕضغ انًثادة األعاعٛح فٙ انذعرٕس نرٕجّٛ انًششع ٔيٍ 

يضاٚا ْزِ انًماستح فرخ يجال ٔاعغ نالجرٓاد انماضٙ انذعرٕس٘ نرطٕٚش ْزِ انًثادة ٔانمٕاػذ انمإََٛح 



يثال ذكشٚظ يثذأ انًغأاج ًٚكٍ أٌ ٚرى انرٕعغ فّٛ نهرٕطم نإللشاس تًثذأ انًغأاج تٍٛ انجٓاخ ٔالدع 

أٌ ْزِ انًماستح ْٙ األكثش ذالإيا يغ انرمانٛذ انذعرٕسٚح انرَٕغٛح ٔفٙ اجاتح ػٍ انرغاإل دهٕ 

األدغٍ فٙ انًماسترٍٛ اػرثش األعرار أَّ ال ياَغ يٍ ايكاَٛح انرٕفٛك تٍٛ انًماسترٍٛ فٙ ٔضغ أدكاو 

 .دعرٕسٚح لادسج ػهٗ انرالإو يغ انرطٕساخ نكٍ ال تذ يٍ أٌ ٚرضًٍ انذعرٕس يثادة دلٛمح

ٔتخظٕص يذرٕٖ األدكاو يٕضٕع َظش نجُح انجًاػاخ انؼًٕيٛح انجٕٓٚح ٔانًذهٛح لذ أٔضخ أَّ يٍ 

انًٓى ذخظٛض تاب فٙ انذعرٕس اناليشكضٚح ػٕضا أٌ ٚرى انذالّ تثاب انغهطح انرُفٛزٚح ٔفٙ رنك الشاس 

فٓٙ نٛغد يجشد اداسج ذمهٛذٚح تٍٛ انغهظ . تخظٕطٛح انجًاػاخ انًذهٛح ٔترًٛضْا اعرمالنٛرٓا

 .انًشكضٚح

 يٍ انذعرٕس انغاتك اػثرش االعراراٌ ْزا انفظم  نٛظ يٍ شؤَّ  أٌ 71ٔفٙ دساعح َمذٚح نهفظم 

ٕٚجّ انًششع فٙ غٛاب انرُظٛض ػهٗ كم يٍ يثذأ اناليشكضٚح ٔ انذًٚمشاطٛح اضافح ػهٗ غٛاب انذلح 

فانًجانظ انجٕٓٚح ٔانثهذٚح ْٙ ْٛاكم ذًثهٛح نهجًاػاخ انًذهٛح ٔنٛغد انجًاػاخ انًذهٛح ٔأٚضا 

الدع غٛاب انرُظٛض ػهٗ سلاتح اإلششاف  ٔػهٗ ذٕصٚغ االخرظاطاخ ٔفٙ َفظ اإلطاس الرشح األعرار أستغ 

 :فظٕل نًششٔع انذعرٕس

اناليشكضٚح ْٙ أعاط انرُظٛى اإلداس٘ انجٕٓ٘ ٔانًذهٙ ٔذًاسط يٍ خالل انجًاػاخ : انفظم األٔل 

 .انؼًٕيٛح انرشاتٛح

انفظم انثاَٙ ٚؼشف انجًاػاخ انًذهٛح ْٔٙ انثهذٚح ٔانٕالٚح ٔانجٓح ٔكم انٓٛاكم انرٙ ًُٚذٓا انمإٌَ  

 .طفح انجًاػح انؼًٕيٛح انرشاتٛح

 .انفظم انثانث فٛرؼهك تاالَرخاب انؼاو ٔانذش ٔانًثاشش ٔيثادة اناليشكضٚح 

انفظم انشاتغ ٚكشط االعرمالنٛح اإلداسٚح ٔانًانٛح ٕٔٚصع انظالدٛاخ تطشٚمح كرم االخرظاص ٔنًثذأ٘  

 .انرفشٚغ ٔانرُاعة

أيا يذاخهح األعرار انظغٛش انضكشأ٘ فرشذثظ تانجثاٚح انًذهٛح ٔاَطهمد يٍ انرؤكٛذ ػهٗ ذشعٛخ يثذأ 

اناليشكضٚح  فٙ انًثادة األعاعٛح نهذعرٕس تانرُظٛض ػهٗ أٌ ذَٕظ دٔنح ذُظًٛٓا اليشكض٘ اضافح انٗ 

انرُظٛض ػهٗ أطُاف انجًاػاخ انًذهٛح ٔتخظٕص  انظٛاغح ٚشاطش األعرار سأ٘ األعرار نطفٙ 

طششَٕح يٍ دٛث أًْٛح انرشكٛض ػهٗ انًثادة  انكثشٖ اناليشكضٚح دٌٔ انذخٕل فٙ انرفاطٛم ألَٓا ذجش 

 .ػهٗ انًراْاخ ٔيثانّ فٙ رنك انذعرٕس انًغشتٙ

ٔأكذ أٌ اليشكضٚح ذشذثظ خاطح تاالعرمالنٛح انًانٛح ٔ ترخظٛض انًٕاسد انزاذٛح يالدظا أٌ يجهح انجثاٚح 

انًذهٛح نى ذُجخ فٙ ذذمٛك االعرمالنٛح انًطهٕتح خاطح ٔأٌ انًٕاطٍ ٚماطغ انغهظ انًذهٛح فؤكثش يٍ 

 تهذٚح ذؼاَٙ يٍ طؼٕتاخ يانٛح ٔيٍ ضؼف يٕاسدْا انزاذٛح ٔطالرٓا انجثائٛح ْٕٔ يا ٚخهك ػٕائك فٙ 134

 .خٛاس ذؼًٛى انثهذٚاخ

ٔنرذػًٙ يٕاسد انجًاػاخ انًذهٛح الرشح ذفؼٛم دٔس انذٔنح ٔركش انًثال انفشَغٙ انز٘ ٚجؼم يٍ نذٔنح 

يجثٕسج تانذعرٕس تبدانح يٕاسد يماتم ذذٕٚم االخرظاطاخ فانجثاٚح ْٙ شؤٌ  انذٔنح ال تذ يٍ لإٌَ 

ٚذذثٓا فانجًاػاخ انًذهٛح ال ذرذخم فٙ انجثاٚح انًذهٛح ٔال تذ يٍ ال يشكضٚح انجثاٚح ذفرخ ايكاَٛح 

 . ذظشف فٙ انُغة يذهٛا

كًا أػرثش أَّ ًٚكٍ أٌ ٚغُذ انذٔس انرًُٕ٘ نهثهذٚاخ انًذهٛح الرشح األعرار ذخظٛض َغثّ يؼُٛح يٍ 

 .األداء ػهٗ انمًٛح انًضافح ٔيؼانٛى انجٕالٌ نفائذذٓا

كزنك ال تذ يٍ االعرمالل األلظٗ نهطالح انجثائٛح انًذهٛح ترٕفٛش ظشٔف اعرخالص األداءاخ انًذهٛح 

 .ٔيشاجؼح طشلّ

  

 .14رفعث اللجنة أعمالها على الساعة 


