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 موضوع الدراست
َُبش انزُبفغٙ فٙ  4/5/2009فٙ  ثبدس اندٓبص ًَ لـبع انـٛشاٌ ثإخشاء ْزِ انذساعخ ثٓذف رمٛٛى ان

شدٛغ انششكبد ػهٗ انذخٕل ٔاالعزثًبس ، ٔؿشذ ثؼغ انزٕطٛبد ٔااللزشازبد انزٙ لذ رغٓى فٙ دانذاخهٙ
فٕخٕد ثٛئخ رُبفغٛخ عٛغٓى فٙ رـٕس انمـبع يًب ٚؼٕد ثفٕائذ ػهٗ لـبع انُمم اندٕ٘ ٔانخذيبد . فٙ انغٕق

 .انًشرجـخ ثّ ٔانًغزٓهك ٔااللزظبد انًظش٘ ككم
 

 إجراءاث الدراست
يُزظى نهشكبة ػهٗ انخـٕؽ انغٕق انًؼُٛخ؛ ْٔٙ خذيخ انُمم اندٕ٘ انذاخهٙ الاندٓبص ثزسذٚذ  لبو

إنٗ ٕٚنٕٛ  2002اندٕٚخ فٙ خًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ، ٔاإلؿبس انضيُٙ نهذساعخ انًزًثم فٙ انفزشح يٍ ُٚبٚش 
2009. 
 

ٔرجٍٛ يٍ ٔالغ انفسض أٌ ششكخ يظش نهـٛشاٌ انمبثؼخ ْٙ انششكخ انٕزٛذح انزٙ رؼًم فٙ انغٕق 
ششكخ يظش نهـٛشاٌ نهخـٕؽ اندٕٚخ، : ػزٍٛ نٓب ًْبانًؼُٛخ خالل فزشح انذساعخ يٍ خالل ششكزٍٛ ربة

ـِش انز٘ رزًزغ ثّ . اكغجشٚظ-ٔششكخ يظش نهـٛشاٌ نهُمم انذاخهٙ ٔاإللهًٛٙ ٔٚزى رؼضٚض انٕػغ انًغٛ
ثخالف انؼٕائك انخبطخ ثـجٛؼخ انششكخ ػهٗ انغٕق انًؼُٛخ ػٍ ؿشٚك ٔخٕد ػمجبد نذخٕل انغٕق، 

انزًٛٛض فٙ انزؼٍٛٛ : نذٔنخ نغُٕاد ؿٕٚهخ يُسزٓب ػذح يًٛضاد؛ أًْٓبفزجؼٛخ ششكخ يظش نهـٛشاٌ ل. انظُبػخ
ػهٗ انخـٕؽ اندٕٚخ، ٔرٕلٛزبد انزشغٛم ػهٗ انًـبساد، فؼاًل ػٍ زظٕنٓب ػهٗ أعؼبس رفؼٛهٛخ فٙ ششاء 

 . ْزا إنٗ خبَت خهك ْٛكم عٕق ٚدؼم انًُبفغخ أكثش طؼٕثخ. انًذخم األعبعٙ؛ انٕلٕد
 

إال أَٓب َدسذ فٙ رسشٚش انغٕق ٔدخٕل  ،زبالد يًبثهخ فٙ انذٔل األخشٖٔنمذ رجٍٛ نهدٓبص ٔخٕد 
ردبسة انزسشٚش  ػهٗ انذسٔط انًغزفبدح يٍ ٔثبإلؿالع .انؼذٚذ يٍ انششكبد انخبطخ نهًُبفغخ ثشكم فؼَّبل

  :رجٍٛ يب ٚهٙ( انٛبثبٌ، ٔرشكٛبانًًهكخ انًزسذح، ٔ)فٙ ثالس دٔل 

 انًغزٓهك انزسشٚش ٚزـهت عٛبعخ رٓذف إنٗ يظهسخ  .

 انزسشٚش ٚغزهضو إربزخ فشص يزكبفئخ نهًُبفغخ ػهٗ َفظ انخـٕؽ انذاخهٛخ .

  انزسشٚش ٚغزهضو إصانخ خًٛغ انؼٕائك انمبََٕٛخ ٔانزُظًٛٛخ ٔخبطخ رهك انزٙ رًٛض أ٘ يٍ انششكبد
. ٔثشكم خبص انششكخ انٕؿُٛخ انًًهٕكخ نهذٔنخ

 ّسلبثخ نهًُبفغخ فٙ انغٕق نهسذ يٍ انؼٕائك انزٙ  إصانخ انؼٕائك ٔفزر انغٕق نهًُبفغخ ٚدت أٌ ٚزجؼ
. لذ رُزح ػٍ رشكض ْٛكم انغٕق ٔرظشفبد انششكبد انؼبيهخ ثّ انزٙ لذ رؼش ثبنًُبفغخ

 انًُبفغخ رؼٕد ثفٕائذ ػهٗ انظُبػخ، انًغزٓهك ٔااللزظبد ككم  .
 

 قرار الجهاز
: إنٗ ػذد يٍ انزٕطٛبد رزًثم فٙ اَزٓٗ

 

  يٍ انالئسخ انزُفٛزٚخ نمبٌَٕ  122فٙ إصانخ انؼبئك انزُظًٛٙ انًشبس إنّٛ ثبنزمشٚش انٕاسد ثبنًبدح انُظش
ال ٚزؼبسع انًشـشٔع أ"انـٛشاٌ انًذَٙ انزٙ رشزشؽ نًُر انًٕافمخ نهزؼٍٛٛ ػهٗ انخـٕؽ انًُزظًخ 



دَٙ إخشاء يغ رشغٛم انششكبد ٔانًُشآد انًظشٚخ انًشخض نٓب، ٔٚزٕنَـّٗ لــبع انــٛشاٌ انى
: ، ػهٗ أٌ ٚشاػٙ انُظبو اندذٚذ يب ٚهٙ"انزُغٛك ٔانزؼبٌٔ ثُٛٓب فٙ يدبل انزشغٛم

 
. ٔخٕد يُبفغخ ػهٗ َفظ انخـٕؽ اندٕٚخ -
. ٔػغ عٛبعخ ٔاػسخ رمٕو ػهٗ يؼبٚٛش غٛش رًٛٛضٚخ أل٘ يٍ انششكبد -
.  أٌ ٚزى انزؼٍٛٛ ػهٗ أعبط يظهسخ انًغزٓهك انُٓبئٙ -

 
 2001نغُخ  934خبص ثزٕلٛزبد انؼًم ػهٗ انًـبساد انٕاسد ثمشاس سلى انُظش فٙ إصانخ انؼبئك ال 

ثؼذو رشغٛم انشزالد انًُزظًخ انذاخهٛخ ٔانذٔنٛخ ػهٗ انًـبساد فٙ َفظ أٔلبد يظش نهـٛشاٌ، 
: أٌ ٚشاػٙ انُظبو اندذٚذ يب ٚهٙػهٗ 

. رشدٛغ انًُبفغخ ثٍٛ انششكبد -
. ازخرٕصٚغ رٕلٛزبد انًـبساد ػهٗ أعبط انًٕاػٛذ انًذ -

 

  انسكٕيٛخانُظش فٙ إصانخ انزًٛٛض انز٘ رسظم ػهّٛ ششكخ يظش نهـٛشاٌ ػُذ انزؼبيم يغ انششكبد 
األخشٖ كبألعؼبس انزفؼٛهٛخ انزٙ رسظم ػهٛٓب يٍ ششكخ يثم ششكخ يظش نهجزشٔل فًٛب ٚزؼهك 

يٍ % 40ثؤعؼبس انٕلٕد، ٔانز٘ ًٚثم ػُظش ْبو يٍ ػُبطش انزشغٛم ٚظم ركهفزّ إنٗ زٕانٙ 
 . كهفخ انزشغٛم انكهٛخد

 

  غٛشػذو إػـبء دػى أٔ يؼَٕخ زكٕيٛخ أل٘ يٍ انششكبد ػهٗ انخـٕؽ ثبعزثُبء انخـٕؽ 
 :االلزظبدٚخ فمؾ، يغ يشاػبح يب ٚؤرٙ

 
أٌ انذػى ٕٚخّ نهخؾ فمؾ، فال رغزفٛذ يُّ انششكخ ػهٗ انخـٕؽ األخشٖ، يًب ٚسمك انًغبٔاح  -

. ثٍٛ انششكبد، ٔال ًٚٛض ٔازذح ػٍ األخشٖ
. ػشٔسح ػذو سثؾ ْزا انُظبو ثبنسظٕل ػهٗ رظشٚر نهخـٕؽ االلزظبدٚخ -

 

  نهدٓبص ثُبء ػهٗ ؿهت " يٍ لبٌَٕ زًبٚخ انًُبفغخ ٔانزٙ رُض ػهٗ أَّ  9انُظش فٙ رفؼٛم انًبدح
، 7، 6)رٔ٘ انشؤٌ أٌ ٚخشج يٍ َـبق انسظش كم أٔ ثؼغ األفؼبل انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًٕاد 

رذٚشْب ششكبد خبػؼخ ألزكبو انمبٌَٕ انخبص إرا كبٌ يٍ شؤٌ رنك رسمٛك انًشافك انؼبيخ انزٙ ( 8
انًظهسخ انؼبيخ أٔ رسمٛك يُبفغ نهًغزٓهك رفٕق آثبس انسذ يٍ زشٚخ انًُبفغخ، ٔرنك ٔفمًب نهؼٕاثؾ 

 .ٔاإلخشاءاد انزٙ رسذدْب انالئسخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ
 


