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                ثٖصقوووووجه ثٽض٪وووووجوڅً ثٽ٪ٌدوووووً څقوووووى صىفُوووووو   ؽهوووووىه  أوٖ :

 ثٽض٨ٌَٖ ثٽض٪جوڅً

څقوى صىفُوو    ثٖصقجه ثٽ٪جٿ ٽپض٪جوڅُوجس ثٽڂٚوٌي   ؽهىه  عجڅُج:

 .ثٽض٨ٌَٖ ثٽض٪جوڅً

 صىُٙجس ثْځڀ ثٽڂضقوڇ څقى صىفُو ثٽض٨ٌَٖ ثٽض٪جوڅً  عجٽغج :

     ــبت ــبوىن ري  ص ــريع التع ــة التش مكبن

 الدول.

 ـــــــــــــة اخلبمت 
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 ة :ــــــمقدم
 

صؾوً ثٕٔجًر إٽوً ثٖهضڂوجٿ ثٽ٪وجٽڂٍ دجٽض٪وجوڃر وفوٌٗ ثٽڂؾضڂ٪وجس ثٽڂضقٞوٌر        

٩پً إٙوثً ٵىثڅُڄ مجٙز دهر صو٩ڂوه وص٪ٞووڇر وص٪ڂوټ ٩پوً صچڂُضوه ٹىّوُپز ٽضٶووٿ        

ثٽڂؾضڂ٨ر وصقٶُٴ ثٽٚوجٽـ ثٽ٪وجٿ وٽوُِ هويث ٱقْوخر دوټ إڃ ثْځوٌ وٙوټ ٱوٍ د٪وٜ           

ووٻ ٽضٞڂُڄ ثٽوّضىً څٚىًٙج ص٩ًٌ ثٽٶ٢وج٧ ثٽض٪وجوڅٍ إى أڃ ثٽضٖو٨ٌَ َ٪وو دڂغجدوز      ثٽ

ثٽٶج١ٌر ثٽضً صٶىه ثٽٶ٢جً څقى ثٽهوٯ ثٽڂچٖىه وهى ٙجٽـ ثٽٲٌه وثٽڂؾضڂ٨ر وص٦هوٌ                                

                           أهڂُضووووه ٱووووً موځووووز ثٽڂؾضڂوووو٨ر فُووووظ إڃ ثٽىثٵوووو٨ ثٽ٪ڂپووووً ٽپٶ٢ج٩ووووجس ثٽض٪جوڅُووووزر                    

وځوووووووج فٶٶضوووووووه ځوووووووڄ څؾجفوووووووجسر أدوووووووٌٍس ثٽوووووووووً ثٽڂض٪وووووووج٥ڀ ٽهووووووويث ثٽٶ٢وووووووج٧ر                                     

 وثٽيي ٽڂْه ثٽٶجًٙ وثٽوثڅً.

څپقوو٤ ثٖهضڂووجٿ  فُووظ ووً ثٽض٪جوڅُووجس دووجٽڂؾضڂ٨ ر  ٽووص٪ووج٥ڀ  وٖ ٕووٸ أڃ هچووجٷ 

و٩پووً ًأّووهج ثْځووڀ ثٽڂضقووور ثٽ٪ووجٽڂً دجٽض٪جوڅُووجسر ځووڄ ځنضپووٰ ثٽڂچ٦ڂووجس ثٽووٽُووزر  

(ر ثٽضووً أٙوووًس  ILOځچ٦ڂووز ثٽ٪ڂووټ ثٽووٽُووز  ځغووټ وځچ٦ڂجصهووج ثٽچى٩ُووز ثٽڂنضپٲووزر 

ر ٱووووً ٕوووووڃ ثٽض٪جوڅُووووجس وهوًهووووج ٱووووً ثٽضچڂُووووز 0611ٽْووووچز  021ثٽضىٙووووُز ًٵووووڀ 

 062ر دجٽضىٙووُز ًٵووڀ 2112ثٖٵضٚووجهَز وثٖؽضڂج٩ُووزر وثٽضووً صووڀ صقوووَغهج ٱووً ٩ووجٿ  

جوڅُوووجس ر وثٽڂچ٦ڂوووز ثٽووٽُوووز ٽپض٪وووجوڃ ثٔڅضوووجؽً     دٖووووڃ ص٪ََوووَ  ثٽض٪  2112ٽْوووچز 

ر وثٽضووً أٙوووًس إ٩ٗڅووًج ٩ووڄ ثٽڂپٺُووز   2112 ّووُٺىدج( ٱووً ثؽضڂج٩هووج دووّووپى ٩ووجٿ   

ر ٹڂووج څپڂووِ أَٞووًج 2112ٽ٪ووجٿ  062ثٽ٪ڂجٽُووز ثٽض٪جوڅُووزر َضڂجٕووً ځوو٨ ثٽضىٙووُز ًٵووڀ 

ًٗ ٱً إٙوثًهج ثٽٶوٌثً ًٵو  ٽثهضڂجٿ ثٽؾڂ٪ُز ثٽ٪جځز ٽٓځڀ ثٽڂضقور   2241ڀ پض٪جوڃ ځضڂغ

ر ٽُؤٹووو ځٺجڅووز ثٽض٪ووجوڃ وهوًڇ ٱووٍ ثٽضچڂُووز وٹوويث ٵووٌثً ثٽؾڂ٪ُووز ثٽ٪جځووز   0611ٽْووچز 

يث ثٽٶووٌثً ٽٺووټ فٺىځووجس ٩ووجٿ ثٽض٪ووجوڃ وإًّووجٻ هوو 2102ٽٓځووڀ ثٽڂضقووور دج٩ضذووجً ٩ووجٿ 

هوٻ ثٽ٪ووجٽڀ وځچ٦ڂووز ثٽ٪ڂووټ ثٽ٪ٌدُووز ثٽضووً صووىٽً إهضڂجځووج ٹذُووٌث دجٽض٪جوڅُووجس وصقووٌٗ 

ځچ٦ڂوز  ً ثٽ٪ٌدً ٽپڂٖجًٹه ٱً ٹجٱز ٱ٪جٽُجصهج وأَٞوج  هثةڂج ٩پً ه٩ىر ثٖصقجه ثٽض٪جوڅ

( ر ځچ٦ڂوووووز ثْځوووووڀ ثٽڂضقوووووور ٽپضچڂُوووووز ثٽٚوووووچج٩ُز       FAOثْ٭يَوووووز وثٽًَث٩وووووز   

 UNIDO.) 

څپقوو٤ ثٖهضڂووجٿ ثٽ٪ووجٽڂً ځووڄ ثٽ٪وَووو ځووڄ ثٽڂچ٦ڂووجس وثٽهُتووجس ثٽووٽُووز  ځڂووج صٶوووٿ 

ٚٲضه ځچ٦ڂوجس  وثٔٵپُڂُزر ٱً ه٩ڀ وصچڂُز ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُزر ْڃ ثٽٶ٢ج٧ ثٽض٪جوڅٍر د

ٕ٪ذُز ٭ٌُ فٺىځُزر ودڂج َقٶٶه ځڄ صچڂُز ثٵضٚجهَزر ثؽضڂج٩ُوز وعٶجٱُوزر ٩ْٞوجةه    

وٽپڂؾضڂوو٨ دٚووٲز ٩جځووزر ځهُووو أٹغووٌ ځووڄ ٭ُووٌڇر ٽضقٶُووٴ وصٲ٪ُووټ ثٽذ٪ووو ثٖؽضڂووج٩ٍ       

ٽ٪ڂپُووووووجس ثٽضقوووووووىٻ وُّجّوووووووجس ثٔٙوووووووٗؿر وثٽضىؽوووووووه إٽوووووووً ص٢ذُوووووووٴ ځٲوووووووجهُڀ                              

 ٽْىٳ .وأّجٽُخ ثٵضٚجه ث
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وٖ َٲىصچج ٱٍ هيث ثٽڂؾجٻر أڃ څٌُٖ إٽً ثٽض٢ىً ثٽضجًَنٍ ٽپ٪ٗٵز دوُڄ ثْؽهوَر   

ثٽقٺىځُووز وثٽٶ٢ووج٧ ثٽض٪ووجوڅٍر مجٙووز دجٽووووٻ ثٽ٪ٌدُووز. ٱپٶووو ٽؾووو ثٽٶ٢ووج٧ ثٽض٪ووجوڅٍ       

ٽپووٽوووز ځوووڄ أؽوووټ ثٽقٚوووىٻ ٩پوووٍ ځ٪ىڅوووجس وځْوووج٩وثس ر وثْمُوووٌر ص٪جځپوووش ځووو٨        

٩پً ٵچىثس ٽضى٨ٍَ ثٽوو٩ڀر  ځڂوج أهي    ثٽض٪جوڅُجس ٱٍ أ٭پخ ثْفُجڃ ځڄ أؽټ ثٽقٚىٻ

ٽضْپ٠ ثْؽهَر ثٔهثًَز ٱوٍ ثٽووٽوزر ٱوٍ أهٳ ٕوتىڃ ثٽٶ٢وج٧ ثٽض٪وجوڅٍر ځوڄ صن٢و٠ُر         

وځٌثٵذووزر إٕووٌثٯر صڂىَووټ ومٗٱووه. وهوويث دجٽٞووٌوًر أٱووٌٍ فٌٹووز ص٪جوڅُووز مجٝوو٪ز   

ٽ٢ٌُْر ثٽقٺىځزر وهى ځج ثصٞـ ځڄ صٶٌَوٌ ثٽڂووٌَ ثٽ٪وجٿ ٽڂٺضوخ ثٽ٪ڂوټ ثٽوووٽٍ ٩وجٿ        

م٢ىًر صومټ ثٽووٽزر و٢ٌُّصهج ٩پٍ ثٽٶ٢وج٧ ثٽض٪وجوڅٍر فُوظ إڃ م٢وٌ      ر ځڄ0612

صومټ ثٽقٺىځزر أو ٢ٌُّصهجر َضڂغټ ٱٍ أڃ ثٽض٪جوڅُوجس ٵوو ٖ صٺوىڃ ځىؽهوز إٽوً فوټ       

 ځٖجٹټ أ٩ٞجةهجر وإڅڂج إٽً صچٲُي ثٽُْجّجس ثٽقٺىځُز ثٽڂٶًٌر.

٩ڀ وص٦هٌ ځٖٺپز څٲٜ َو ثٽووٽز ٩ڄ ثٽض٪جوڅُجس دٚىًر ځٲجؽتزر وإٽٮجء ثٽوو 

وث٩ٔٲووجءثس ثٽڂٶووًٌرر ٱووً ثٽىٵووش ىثصووه ثٽضووً َؾووخ ٩پُهووج أڃ صىثؽووه ٱُووه ثٽڂچجٱْووز                       

ثٽٞوووجًَز ځوووڄ ثٽٶ٢وووج٧ ثٽنوووجٗر هوڃ وؽوووىه ٱضوووٌر ثڅضٶجٽُوووزر َڂٺوووڄ ځوووڄ مٗٽهوووج                                             

 إ٩جهر صٌصُخ أوًثٵهج.  

ضوٍ صؾضوجؿ ثٽ٪وجٽڀ صنپوٴ څ٦جځوًج      ٱچؾو أڃ ثٽڂضٮُوٌثس ثٖٵضٚوجهَز وثٖؽضڂج٩ُوزر ثٽ   

٩جٽڂًُج ؽوَوًثر َ٪ضڂو ٩پً ثٵضٚوجهَجس ثٽْوىٳ وصوىثٍڃ ثٽڂٚوجٽـر وَوؤهٌ إٽوً صٮُُوٌ        

ثٽٺغٌُ ځڄ ثٽڂٲجهُڀ وثٽوچ٦ڀر وَضقوىٻ ثٽ٪وجٽڀ ځ٪هوج إٽوً ثٽڂچجٱْوز ثٖٵضٚوجهَز و٩ٚوٌ         

ثٽڂ٪پىځجس وثٽض٢ىً ثٽهجةټ ٽٶىي و٩ٗٵجس ثٔڅضوجػر وٵوو صڂغپوش أهوڀ هويڇ ثٽڂضٮُوٌثس       

څهُووجً څ٦ووڀ ثٽووووٻ ىثس ثٖٵضٚووجه ثٽٖووڂىٽً وثٽڂن٢وو٠ ځٌٹََووًجر وصقىٽهووج إٽووً        ٱووٍ ث

ثٵضٚوووجه ثٽْوووىٳر وځوووڄ ؽهوووز ځٶجدپوووزر ٵجځوووش فڂوووٍ ثٽضٺوووضٗس ثٖٵضٚوووجهَز ثٽ٪جٽڂُوووز  

وثٔٵپُڂُوزر ٽڂىثؽهوز ثٽضقووىٻ ځوڄ فجٽوز صووىثٍڃ ثٽٶوىير إٽوً فجٽووز صوىثٍڃ ثٽڂٚووجٽـر        

ؾڂى٩وز هوٻ ٕوٌٳ يّوُجر    و٥هٌس د٪ٜ ثٽٶىي ثٖٵضٚجهَز ثٽ٪جٽڂُز ثٽؾوَورر ځغوټ ځ 

 صذقظ ٽهج ٩ڄ هوً ځض٪ج٥ڀ ٱٍ هيث ثٽچ٦جٿ ثٽ٪جٽڂٍ ثٽؾوَو.

أڅوه   2110وؽجء ٱٍ ثٽضٶٌٌَ ثٽنجځِ ثٽٚجهً ٩ڄ ځؤصڂٌ ثٽ٪ڂټ ثٽوووٽٍ  ٽْوچز   

" َوځټ ٱٍ ثٽذپوثڃ ثٽچجځُز وثٽذپووثڃ ثٽضوً صڂوٌ دڂٌفپوز ثڅضٶوجٻر أڃ صوضڂٺڄ ثٽض٪جوڅُوجس        

صپ٢وٰ ثٽ٪چوجء ثٽويٌ َقضڂوټ أڃ َچٖوو ٱوٍ       ځڄ ثٽڂْج٩ور ٩پٍ صنٲُٰ فوور ثٽٲٶوٌر وأڃ   

أ٩ٶجح ثٖڅضٶجٻ ځڄ ثٵضٚجهَجس ځن٢٢ز ځٌٹًََج إٽٍ ثٵضٚوجهَجس ثٽْوىٳ. وؽوجء أَٞوًج     

ٱووٍ ث٩ْڂووجٻ ثٽضقٞووٌَُز ٽڂووؤصڂٌ ثٽ٪ڂووټ ثٽووووٽٍر ٱووٍ هوًصووه ثٽضجّوو٪ز وثٽغڂووجڅُڄر         
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ٝووٌوًر ث٩ضڂووجه ثٽڂووؤصڂٌ ٙووٺًج دٖوووڃ صٶٌَووٌ ثٽض٪جوڅُووجسر وٝووٌوًر ث٩ضڂووجه ثٽووووٻ      

 ضوثدٌُ ص٪ٍَ إځٺجڅُجس ثٽض٪جوڅُجس ٱٍ ؽڂ٨ُ ثٽذپوثڃ".ث٩ْٞجء ٽ

نــض مقتطــ  مــا الليــبهل بشــأهل اذلىيــة التعبونيــة 

اعتمدت  اجلمعية العبمة ليتحي  التعبوىن الدوىل ري عبم         

0664. 

 ثٽڂذجها ثٽض٪جوڅُز هً ځذجها صىؽُهُه صْضهوي دهج ثٽض٪جوڅُجس ٽى٨ٝ ٵُڂهج ځى٨ٝ ثٽضچٲُي.
يــــة الطىعيــــة ادللدأ األول :     العضى

 وادلفتىحــــــــة

ثٽض٪جوڅُوووجس ځچ٦ڂوووجس ١ى٩ُوووز ځٲضىفوووز ٽؾڂُووو٨ ثْٕووونجٗ ثٽٶوووجهًَڄ ٩پوووً ثّوووضنوثٿ مووووځجصهج     
وثٽڂْووض٪وَڄ ٽٶذووىٻ ځْووتىٽُجصهڀ ٹو٩ٞووجء ٱُهووج ر هوڃ صڂُُووَ ٵووجةڀ ٩پووً أّووجُ څووى٧ ثٽؾووچِ أو  

 ثْٙټ ثٖؽضڂج٩ً أو ثٽ٪ٌٳ أو ثٽٌأي ثٽُْجًّ أو ثٽوَڄ.
 :    اإلشراف الدميقراطى ما جبنب األعضبءادللدأ الثبىن 

ثٽض٪جوڅُووجس ځچ٦ڂووجس هَڂٶٌث١ُووز َٖووٌٯ ٩پُهووج أ٩ٞووجتهج ثٽوويَڄ َٖووضٌٹىڃ ٩پووً څقووى څٖوو٠ ٱووً   
وٝوو٨ ُّجّووجصهج وثصنووجى ثٽٶووٌثًثس ثٽنجٙووز دهووج. وَٺووىڃ ثْٕوونجٗ ثٽٶووجةڂىڃ دڂهووجٿ ثٽڂڂغپووُڄ     

څُوووجس ثْوٽُوووز دقٶوووىٳ ثٽڂچضنذوووُڄ ر ځْوووتىٽُڄ أځوووجٿ أ٩ٞوووجء ثٽض٪جوڅُوووز. وَضڂضووو٨ أ٩ٞوووجء ثٽض٪جو
ځضْجوَز ٱً ثٽضٚىَش   ٩پً أّجُ ٵج٩ور ٩ٞى وثفو ر ٙىس وثفو( وصٺوىڃ ثٽض٪جوڅُوجس ٩پوً    

 ّجةٌ ثٽڂْضىَجس ځچ٦ڂز هً ثْمٌي د٢ٌَٶز هَڂٶٌث١ُز.
 ادللدأ الثبلث :    ادلشبركة االقتصب ية ما جبنب األعضبء

٩پُوه دٚوىًر هَڂٶٌث١ُوز     َْهڀ ث٩ْٞوجء ٩پوً څقوى ځضْوجو ٱوً ًأّوڂجٻ ص٪جوڅُوجصهڀ وَٖوٌٱىڃ        
وَٺىڃ ؽَء ځڄ ًأُ ثٽڂجٻ ثٽڂيٹىً ٩پوً ثْٵوټ ر ځپٺُوز ځٖوضٌٹز ٽپض٪جوڅُوز ٱوً ثٽ٪وجهر. وَضپٶوً         
ث٩ٖٞووجء ٱووً ثٽڂ٪ضووجه ص٪ىَٞووج ځقووووهث ر إڃ وؽووور ٩پووً ًأُ ثٽڂووجٻ ثٽڂٺضضووخ ٹٖووٌٟ ٽپ٪ٞووىَز.  

هووً: وَنٚوو٘ ث٩ٖٞووجء ثٽٲووىثةٜ ٽضقٶُووٴ ٭ووٌٛ ځووڄ ثْ٭ووٌثٛ ثٽضجٽُووز أو ٽضقٶُٶهووج ٹپهووجر و
صچڂُز ص٪جوڅُجصهڀر ٩چو ثٖٵضٞجء ٩ڄ ١ٌَٴ صٺىَڄ ثفضُج١ُجس َٺوىڃ ؽوَء ځچهوج ٩پوً ثْٵوټ ٵجدوټ       
ٽپضٶُْڀ ؛ وځچـ ث٩ْٞجء ځچجٱ٨ صضچجّخ ځ٨ ٙٲٶجصهڀ ځ٨ ثٽض٪جوڅُز ؛ وه٩ڀ أڅ٢ٖز أمٌي َىثٱٴ 

 ٩پُهج ث٩ْٞجء.
ادللدأ الرابع :    االصتقالليـــــــــة 

 واالصتـقـــــــــــالل

څُووجس ځچ٦ڂووجس ځْووج٩ور ىثصُووز صضڂضوو٨ دجّٖووضٶٗٽُز وَٖووٌٯ ٩پُهووج أ٩ٞووجتهج. وثىث ٩ٶوووس   ثٽض٪جو
ثصٲجٵووجس ځووڄ ځچ٦ڂووجس أمووٌي ر دڂووج ٱووً ىٽووٸ ځوو٨ ثٽقٺىځووجس ر أو ؽڂ٪ووش ًأّووڂجٻ ځووڄ ځٚووجهً         
مجًؽُزر ٱئڅهج صٶىٿ ديٽٸ ٩پً أِّ صضٞڂڄ ثٌٕٔثٯ ثٽوَڂٶٌث١ً ځڄ ؽجڅخ أ٩ٞجةهج وثٽقٲوج٣  

 ٩پً ثّضٶٗٽُز ثٽض٪جوڅُز.
دللدأ اخلبمش :    التعييــــم والتـــدريب ا

 واإلعـــــــالم

صٶوٿ ثٽض٪جوڅُجس ثٽض٪پُڀ وثٽضوًَخ ٩ْٞجةهج وٽپڂڂغپُڄ ثٽڂچضنذوُڄ وٽپڂووٌََڄ وٽپڂْوضنوځُڄ دڂوج     
ٖ ّوُڂج   -َڂٺچهڀ ځڄ ثّٔهجٿ دٲج٩پُز ٱً صچڂُز ص٪جوڅُجصهڀ. وهً صٶوٿ ثٽڂ٪پىځوجس ٽپؾڂهىًثٽ٪وجٿ  

 ڄ ١ذُ٪ز ثٽض٪جوڅُز وځچجٱ٪هج.٩ –ثٽٖذجح وٵجهر ثٽٌأي 
ادللدأ الضب س :    التعــــــبوهل بني 

 التعبونيــــــــــــبت

صنوٿ ثٽض٪جوڅُجس ځٚجٽـ أ٩ٞوجةهج ٩پوً څقوى أٹغوٌ ٱج٩پُوز وص٪وٍَ ثٽقٌٹوز ثٽض٪جوڅُوز ٩وڄ ١ٌَوٴ           
 ثٽ٪ڂټ ځ٪ج دؾهىه ځضٞجٱٌر ځڄ مٗٻ ثٽهُجٹټ ثٽڂقپُز وثٽى١چُز وثٖٵپُڂُز وثٽووٽُز.

 ضببع :    اإلهتمــــــبم بشئــــىهل اجملتمع احمليىادللدأ ال

ص٪ڂووټ ثٽض٪جوڅُووجس دهوووٯ صقٶُووٴ صچڂُووز ځْووضوثځز ٽڂؾضڂ٪جصهووج ثٽڂقپُووز ٩ووڄ ١ٌَووٴ ص٢ذُووٴ  

 ُّجّجس َىثٱٴ ٩پُهج أ٩ٞجتهج.
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ٽووُِ أهٻ ٩پووً صٮپٮووټ ثٽٶ٢ووج٧ ثٽض٪ووجوڅً ٱووً ٕووضً ځچووجفً ثٽقُووجر وٱووً        ٹوويٽٸ 

هوٽوز ځوڄ هوٻ    61ڂز ص٪جوڅُوز ٱوً   أٽٰ ځچ٦ 222ځنضپٰ ثٽووٻ ٹيٽٸ ځڄ وؽىه ٩وه 

ځپُىڃ څْڂز فىٻ ثٽ٪جٽڀ : ٱٲوً ثًْؽچضوُڄ    111ثٽ٪جٽڀر َذپ٬ ٩وه أ٩ٞجتهج أٹغٌ ځڄ 

ځَٗووُڄ   6أٽووٰ ؽڂ٪ُووز ص٪جوڅُووز َذپوو٬ ٩وووه أ٩ٞووجتهج فووىثٽً         01هچووجٷ أٹغووٌ ځووڄ    

ٕوون٘ر وٱووً ٹچوووث هچووجٷ ٱووٌه ځووڄ دووُڄ عٗعووز أٱووٌثه ٱووً ثٽڂؾضڂوو٨ ٩ٞووى دؾڂ٪ُووز          

% ځڄ إڅضوجػ ثٽْوٺٌ ثٔؽڂوجٽً ر    24ثس ثٽض٪جوڅُز ٽپْٺٌ دٺچوث ص٪جوڅُزر وصچضؼ ثٖصقجه

ځپُوووىڃ څْوووڂز أ٩ٞوووجء دجٽؾڂ٪ُوووجس وثٖصقوووجهثس   226وٱوووً ثٽهچوووو َىؽوووو أٹغوووٌ ځوووڄ  

% ځڄ ثْٽذجڃ دجٽذٗه وفىثٽً 61ثٽض٪جوڅُز ثٽهچوَزر وٱً أوًؽىثي صچضؼ ثٽض٪جوڅُجس 

 ځڄ إڅضجػ ثٽ٪ْټ.  24%

ٽپٶ٢وج٧ ثٽض٪وجوڅٍ ٱوٍ ځنضپوٰ هوٻ     وځڄ ؽَڂج٧ ځوج صٶووٿ څپقو٤ ثٽوووً ثٽڂقوىًي      

ثٽ٪جٽڀر وځج َْضضذ٪ه ىٽٸر ځڄ ٌٝوًر هًثّز ثٽضؾوجًح ثٽض٪جوڅُوزر وثٽىٙوىٻ ٽضچڂُوز     

ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز ٽضقٶُٴ ثٽضچڂُز ثٽٖجځپزر وصقٶُٴ ٙجٽـ ثٽڂؾضڂ٪وجس وثْٱوٌثه ٩پوٍ    

فو ّىثءر وهًثّز ٹُٲُوز ځىثؽهوز ثٽڂضٮُوٌثس ثٖٵضٚوجهَز وثٖؽضڂج٩ُوز ثٽڂ٪جٙوٌرر       

. وأڃ جځوټ ځ٪هووج دڂووج َڂٺوڄ ثٽقٌٹووز ځووڄ أهثء هوًهوج ثٽڂقووىًي ثٽهووجٿ دووجٽڂؾضڂ٨.   وثٽض٪

فؾٌ ثٽَثوَه هى ثٽضٌَٖ٪جس ثٽض٪جوڅُوز ثٽڂچجّوذه وثٽضوً صضىثٹوخ ځو٨ ٹجٱوز ثٽڂضٮُوٌثس        

ثٖٵضٚووووووووجهَز وثٖؽضڂج٩ُووووووووز وثٽغٶجٱُووووووووه وثٽضووووووووً صڂهووووووووو ثٽ٢ٌَووووووووٴ ٔڅ٢ووووووووٗٳ                             

 ٽڂچٖىهڇ.ثٽٶ٢ج٧ ثٽض٪جوڅً إٽً ثِٱجٳ ث
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ة التشريع التعبوني أنش

 وتطىره

 خصبئص  -أمهيت  

 څٖور ثٽض٨ٌَٖ ثٽض٪جوڅً وص٢ىًڇ : -أوٖ 

ٵجځووش ثٽقٌٹووز ثٽض٪جوڅُووز ٱووٍ ثٽ٪ووجٽڀ وص٢ووىًسر ٱووٍ ٥ووټ ځؾڂى٩ووز ځووڄ ثٽڂذووجها           

ًٗ ٵذټ أيثٽض٪جوڅُز ثٽڂْضٶٌرر ؽ  صومټ ځڄ ؽجڅخ ثٽڂ٧ٌٖ. ٌي ثٽ٪ڂټ دهج ٍځچًج ١ىَ

٪جوڅُوووز وثّوووضٶٌسر ٕوووُتًج ٱٖوووُتًجر ځوووڄ موووٗٻ ثٽضؾوووجًح   ٱپٶوووو صٺىڅوووش ثٽڂذوووجها ثٽض 

                      ثٽض٪جوڅُووزر ځضوووعٌر ٱووٍ ىٽووٸ دڂووج ؽووٌي ٩پُووه ثٽ٪ووٌٯ ثٽض٪ووجوڅٍر وځووج صڂنٞووش ٩چووه أٱٺووجً     

 ثٽٌوثه وثٽٺضجح ثٽض٪جوڅُُڄ.

وفُڄ ثصْ٪ش ثٽوثةٌر ثٽض٪جوڅُزر وص٪ووهس ثٽؾڂ٪ُوجس ثٽض٪جوڅُوزر وأٵُڂوش ثٖصقوجهثس      

 وس هيڇ ثْمٌُر ٔٙوثً ٽىثةـ څڂىىؽُزر ٽضچ٦ُڀ ٌُّ ثٽ٪ڂټ دهج.ثٽض٪جوڅُزر ٽؾ

وٽٶو ٹجڅش هيڇ ثٽپىثةـر دڂج صٞڂچه ځڄ ځذجها ص٪جوڅُزر أّجًّج ٽپض٨ٌَٖ ثٽض٪وجوڅٍر  

ًٖ عڀ څڂج ٱٍ ٭جٽذُز ثٽووٻ ثْمٌي د٪و ىٽٸ.  ثٽيٌ أًُّش أّْه ثْوٽً ٱٍ أوًودج أو

مًٌث ٩وڄ ٵُوجٿ ثٽقٌٹوز ثٽض٪جوڅُوز     وٽٺڄ صومټ ثٽڂ٧ٌٖر ٱٍ ځُوثڃ ثٽض٪جوڃر ؽوجء ځضوو  

وثٍههجً څٖج١هج. وٱٍ مٗٻ صپٸ ثٽٲضٌرر ٹجڃ ٩پً ثٽؾڂ٪ُجس ثٽض٪جوڅُز أڃ صپؾور ٱٍ صچ٦وُڀ  

٩ٗٵجصهووج ثٽٶجڅىڅُووزر إٽووً ثْفٺووجٿ ثٽ٪جځووز ثٽنجٙووز دجٽٖووٌٹجسر وٽٶووو أهي ىٽووٸ ٖٙوو٢وثٿ         

ثٽ٪ٶذووجس ثٽقٌٹووز ثٽض٪جوڅُووز ٱووٍ ځؾڂى٩هووجر ودنجٙووز ثٽؾڂ٪ُووجس ثٽض٪جوڅُووزر دڂؾڂى٩ووز ځووڄ 

وثٽڂٖجٹټ ثٽٶجڅىڅُز ثٽچجؽڂز ٩وڄ ثموضٗٯ ١ذُ٪ضهوج ٩وڄ ١ذُ٪وز ثٽٖوٌٹجسر وثصٞوـر څضُؾوز         

ٽيٽٸر أهڂُز ٙووً ص٨ٌَٖ ص٪جوڅٍ َقىٌ ٵىث٩و مجٙز دجٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُوزر د٪وو أڃ ثصْو٨    

 څٖجٟ صپٸ ثٽقٌٹزر وأٙذـ ٵجڅىڃ ثٽٌٖٹجس ٭ٌُ ٹجٯ ٽقټ ځج َىثؽههج ځڄ ځٖٺٗس.

ڂټ ثٽڂ٧ٌٖ ٩پً ځىثؽهز هيڇ ثٽڂٖٺٗس ٽيٽٸ صىثٽش ٹجڃ ځڄ ثٽٌٞوًٌ إىڃ أڃ َ٪

ٱووٍ أٽڂجڅُووج   0111ٱووٍ د٢ٌَجڅُووج و   0142ثٽڂقووجوٖس ثٽضٖووٌَ٪ُز ٱووٍ أوًودووج  ځچووي ٩ووجٿ     

ٱوٍ إ٢َجٽُوج(ر وٽٺچهوج ٱوٍ ځؾڂى٩هوجر ٽوڀ صٺوڄ إٖ         0112ٱوٍ ّىَْوٌث و    0110وٱٌڅْجر و

پٶىث٩وو ثٽوىثًهر ٱوٍ    صؾڂ٨ُ ٽذ٪ٜ ثٽٶىث٩و ثٽضچ٦ُڂُز ٽپض٪وجوڃ وث٩ضذجًهوج دڂغجدوز ثّوضغچجء ٽ    

ثٽٶجڅىڃ ثٽ٪جٿر دٶٚو صْهُټ ځهڂز ثٽؾڂ٪ُجس ثٽض٪جوڅُوز ٱوٍ ځڂجًّوز څٖوج١هج: ٹوج٩ٖضٌثٯ      

ٽپؾڂ٪ُووجس دجٽٖنٚووُز ثٽٶجڅىڅُووزر وصقوَووو ٕووٌوٟ ثٖڅٞووڂجٿ وثٖڅقْووجح ځووڄ ثٽؾڂ٪ُووزر         

 وصقٌٌَ ثٽؾڂ٪ُجس ځڄ ثٽٶىث٩و ثٽڂٶًٌر ٽٌٖٹجس ثْځىثٻ.

   ٌ س ٱووٍ ثٽض٢ذُووٴر وأٙووذقش دوويٽٸ   وٽٺووڄ ځووج أڃ ثصٞووقش ځذووجها ًوصٖوووَټر ثّووضٶ

ٙجٽقز ٽپضٶچُڄر فضً ثصؾهش ثٽڂقوجوٖس ثٽضٖوٌَ٪ُز إٽوً ٙوُج٭ز هويڇ ثٽٶىث٩وو وإمٌثؽهوج        

 ٱٍ ٕٺټ ص٨ٌَٖ ص٪جوڅٍر دجٽڂ٪چً ثٽٚقُـ.



 -6- 

وٽٶو ص٪جٵذش ثٽؾهىه ٱٍ ځنضپٰ ثٽووٻ ٽضقٶُٴ هيڇ ثٽٮجَزر وٵو أصوش عڂجًهوج دقُوظ    

إڅڂووج صٲجوصووش ثّْووجٽُخ وثٽچڂووجىػ  أٙووذـ ٽٺووټ ځچهووج ٱووٍ ثٽىٵووش ثٽقجٝووٌ صٖوو٨ٌَ ص٪ووجوڅٍر    

               ثٽضٖووووٌَ٪ُز ٱووووٍ ٹووووټ هوٽووووزر دقْووووخ هًؽووووز څڂووووى ثٽقٌٹووووز ثٽض٪جوڅُووووزر و١ذُ٪ووووز ثٽووووچ٦ڀ   

 ثٖٵضٚجهَز وثٖؽضڂج٩ُز.

 : أهڂُز ثٽض٨ٌَٖ ثٽض٪جوڅٍ -عجڅُج 

ځووڄ ثٽ٪ٶذووجس ثٽضووٍ ص٪ضووٌٛ صٺووىَڄ ثٽؾڂ٪ُووجس ثٽض٪جوڅُووزر وّووٌُهجر ٩وووٿ   وٖ ٕووٸ أڃ

ثٽڂذجها ثٽض٪جوڅُز ص٪ذًٌُث ٵجڅىڅًُج فٶُٶُوًج ٽهوجر   دقُظ صؾو ٱُه ٍ مجٗر وؽىه  ص٨ٌَٖ ص٪جوڅ

ز ٽپڂٖووٌو٩جس ثٖٵضٚووجهَز ثْمووٌير ودڂٶضٞووجڇ صضقوووه ١ذُ٪ووز ثٽچٖووج١جس ثٽض٪جوڅُووز دجٽچْووذ

 ٹڂج صضوٹو فڂجَضهج.

ٱجٽضٖوو٨ٌَ ثٽض٪ووجوڅٍ هووى ث١ٔووجً ثٽ٪ووجٿ ثٽوويٌ َووضڀ ٱووٍ څ٢جٵووه وٝوو٨ ثٽٶىث٩ووو ثٽڂچ٦ڂووز    

ٱٍ ځُوثڃ ثٽض٪جوڃر ّىثء ٱُڂج دوُڄ ثٽؾڂ٪ُوز ثٽض٪جوڅُوز وأ٩ٞوجةهج أو     ٽپ٪ٗٵجس ثٖؽضڂج٩ُز 

ځج دُڄ ثٽؾڂ٪ُجس ثٽض٪جوڅُز و٭ٌُهج ځڄ ثٽضٖٺُٗس ثٽض٪جوڅُزر أو ځج دوُڄ ثٽقٌٹوز ثٽض٪جوڅُوز    

 ٹٺټ وثٽووٽز.

وٖ ٕٸ أڃ صچ٦وُڀ ثٽ٪ٗٵوجس ثٽض٪جوڅُوز دهويڇ ثٽٚوىًر َٶضٞوٍ صوىٱٌُ ثٽضٖو٨ٌَ ثٽوٍٗٿ          

 ٽٮٌٛ.فضً َڂٺچه ثٽىٱجء دهيث ث

 أّووجصيروٽٶووو أٱٚووـ ٩ووڄ هوويڇ ثٽٞووٌوًرر ځچووي دوثَووز ثٽقٌٹووز ثٽض٪جوڅُووزر ثٽ٪وَووو ځووڄ   

ثٽٶووجڅىڃر وثٖٵضٚووجهَىڃر و٩پڂووجء ثٖؽضڂووج٧. ٹڂووج ص٪وووهس ثٽڂووؤصڂٌثس ثٽووٽُووز ثٽضووٍ څووجهس   

 دٌٞوًر ثٽ٪چجَز دجٽضٌَٖ٪جس ثٽض٪جوڅُز.

  ٗ ه ٹوجٽچٌوَؼ  وثٽىثٵ٨ أڅه إىث ٹجڅش ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز ٵو څڂش وثٍههٌس ٱٍ د٪وٜ ثٽوذ

وثٽوثڅڂٌٷ  فُظ ٖ َىؽو ٱُهڂج ص٨ٌَٖ ص٪وجوڅٍ موجٗ( أو ٱوٍ ثڅؾپضوٌث وثٽْوىَو  فُوظ ٖ       

َىؽو إٖ د٪ٜ څٚىٗ مجٙز دجٽؾڂ٪ُوجس ثٽض٪جوڅُوز هوڃ أڃ َٺوىڃ هچوجٷ صٖو٨ٌَ ص٪وجوڅٍ       

مجٗ دوجٽڂ٪چً ثٽووٵُٴ(ر ٱوئڃ ىٽوٸ ٌَؽو٨ إٽوً ٥وٌوٯ ثؽضڂج٩ُوز وثٵضٚوجهَز مجٙوز دهويڇ            

 جُ ٩پُهج.ثٽذپوثڃر وٖ َڂٺڄ ثٽٶُ

أځج ثٽضجًَل ثٽض٪جوڅٍ ٱئڅه َٖهور دىؽه ٩جٿر أڃ و٨ٝ ثٽضٌَٖ٪جس ثٽض٪جوڅُز ثٽنجٙوز  

ٹجڃ إَيثڅًج دچڂى ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز ٱٍ د٪ٜ ثٽذٗهر وَٚوٳ هويث ثٽٶوىٻ دٚوٲز مجٙوز ٩پوً      

 دٗه ثٽٌٖٵُڄ ثْهڅً وثْو٠ّ.

جٟ وَچذٮوووٍ فضوووً َڂٺوووڄ ٽپضٖووو٨ٌَ ثٽض٪وووجوڅٍ أڃ َْوووجهڀ ٱوووٍ ص٢وووىٌَ وصوووو٩ُڀ ثٽچٖووو     

ثٽض٪ووجوڅٍر ځووڄ أڃ َٖووضڂټ ثٽضٖوو٨ٌَ ٩پووً ځؾڂى٩ووز ځووڄ ثٽنٚووجة٘ر وأڃ َضذووىأ ٱووٍ ثٽهووٌٿ 

 ثٽٶجڅىڅٍ ٱٍ ثٽووٽز ځٺجڅز صٺٲټ ٽه ثٖفضٌثٿ ثٽٍٗٿ.
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 :  مٚجة٘ ثٽض٨ٌَٖ ثٽض٪جوڅٍ -عجٽغج 

ثٽضٖو٨ٌَ ثٽض٪وجوڅٍ ٽوه ١جد٪ووه ثٽنوجٗر ٽويٽٸ َؾوخ أڃ َٺووىڃ صٖوٌَ٪ًج ځضنٚٚوًجر ٱووٗ         

٪ووجوڅٍ ؽووَءًث ځووڄ ٵووجڅىڃ يمووٌر َقٺووڀ هُتووجس وځچ٦ڂووجس ٭ُووٌ   َؾووىٍ أڃ َ٪ضذووٌ ثٽضٖوو٨ٌَ ثٽض

ثٽؾڂ٪ُجس ثٽض٪جوڅُزر ٹٶجڅىڃ ٌٕٹجس ثٽڂْجهڂزر څ٦ًٌث ٖمضٗٯ ١ذُ٪ز ٹټ ځچهڂج أو ٵوجڅىڃ  

ثٽؾڂ٪ُوووووجس ثْهپُوووووزر څ٦وووووًٌث ْڃ ٽپؾڂ٪ُوووووجس ثٽض٪جوڅُوووووز أ٭ٌثٝوووووًج ثٵضٚوووووجهَز صقضوووووجػ                                    

 إٽً ځ٪جٽؾز مجٙز.

وؽوووىه صٖووو٨ٌَ ص٪وووجوڅٍ ځضنٚووو٘ر َقوووىٻ هوڃ ثٽنپووو٠ دوووُڄ ثْفٺوووجٿ وثٽىثٵوو٨ أڃ  

ثٽڂچ٦ڂووووووز ٽپؾڂ٪ُووووووجس ثٽض٪جوڅُووووووز و٭ٌُهووووووج ځووووووڄ ثٽهُتووووووجسر وَْووووووج٩و ٩پووووووً څڂووووووى                                

 ثٽڂذجها ثٽض٪جوڅُز وثڅضٖجًهج.

 

 :  منبذج التشريعبت التعبونية

ځٖوو٧ٌر ٩چووو  صنضپووٰ څڂووجىػ ثٽضٖووٌَ٪جس ثٽض٪جوڅُووز دووجمضٗٯ ثٽووذٗهر فُووظ ًث٩ووً ٹووټ   

ٙووُج٭ضه ٽپڂذووجها ثٽض٪جوڅُووزر ثٽ٦ووٌوٯ وثٽضٶجٽُووو ثٽنجٙووز دذپوووڇر ودجّووضٶٌثء أفٺووجٿ هوويڇ      

ًٖ ٝوڂڄ    ثٽضٌَٖ٪جسر څؾو أڃ د٪ٞهج ځضٖجده ځ٨ ثٽذ٪ٜ ثِمٌر دقُظ َڂٺڄ صٶُْڂهج إؽڂوج

 ثٽڂؾڂى٩جس ثِصُز:

 ځؾڂى٩ز ثٽضٌَٖ٪جس ثٽٶجةڂز ٱٍ دٗه ثٽٺىځچىٽظ ثٽذ٢ٌَجڅٍ: -0

وٽووى أڅووه ٽووُِ صٖووٌَ٪ًج ص٪جوڅُووًج دووجٽڂ٪چً ثٽوووٵُٴ  ٱهووى ٖ َقووىٌ  ٱجٽضٖوو٨ٌَ ثٔڅؾپُووٌَر

فضً ثِڃ أٌ ځذوأ ځوڄ ثٽڂذوجها ثٽٶجڅىڅُوز ثٽڂْوضٶٌر ٩ٌٱوًج( إٖ أڅوه ٵوو أفووط أعوٌڇ ٱوٍ           

ثٽضٖووٌَ٪جس ثٽنجٙووز دجٽڂْووض٪ڂٌثس ثٽذ٢ٌَجڅُووزر دووټ وٱووٍ صٖووٌَ٪جس أّووضٌثٽُج وٹچوووث         

 وثٽىَٖجس ثٽڂضقور.

٨ٍَ ثٽ٪جةو ٩پً ثٽڂ٪وجځٗس وصٺوىَڄ ثفضُوجٟ ٭ُوٌ ٵجدوټ       ٹوَڂٶٌث١ُز ثٔهثًرر وٹُٲُز صى

ٽٗڅٶْووجٿ وٖ ٽپضىٍَوو٨ر وصنىَووټ ثٽْووپ٢ز ثٽ٪پُووج ثٔهثًَووز  ٹووئؽٌثءثس ثٽضٺووىَڄ وثٽقووټ     

..ثٽوول((. دُچڂووج څؾوووهج صقُووټ ٩پووً ثٽپووىثةـ وثْڅ٦ڂووزر ځْووجةټ أمووٌي أٹغووٌ أهڂُووزر ٹڂووج 

 جوڅُز.صنىٻ ځى٥ٲًج ځضنًٚٚج دڂهڂز ثٌٕٔثٯ ٩پً ص٢ذُٴ ثٽٶىثڅُڄ ثٽض٪

 ځؾڂى٩ز ثٽضٌَٖ٪جس ثٽڂْضىفجر ځڄ ثٽٶجڅىڃ ثٽؾٌځجڅٍ: -2

َضؾووه ثٽٶجڅىڅووجڃ ثْٽڂووجڅٍ وثٽچڂْووجوٌر إٽووً إٵووٌثً څ٦ووجٿ ځْووضٶټ ٽپؾڂ٪ُووجس ثٽض٪جوڅُووز      

 ٽضضڂًٖ ځ٨ ١ذُ٪ضهج دج٩ضذجًهج ٌٕٹجس ځڄ څى٧ مجٗ.

ڄ وٵو أعٌ هيثڃ ثٽٶجڅىڅجڃر ٩پً ٵىثڅُڄ ثٽذٗه ثٽڂضجمڂز ٽهڂجر ٹڂج أعٌ أًَٞج ٩پوً ٵوىثڅُ  

 د٪ٜ دٗه أوًودج ثٽٖڂجٽُزر ٹهىٽچوث وثٽذٗه ثٽْٺچوڅجٱُز.

 ځؾڂى٩ز ثٽضٌَٖ٪جس ثٽْجةور ٱٍ ثٽذٗه ثٽٗصُچُز: -2
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ًٖر عووڀ ٙوووًس ٱووٍ ثِوڅووز          وٵووو ٙوووًس هوويڇ ثٽضٖووٌَ٪جس ٩پووً أّووجُ ثٽضنٚوو٘ أو

ثْمُووٌر صٖووٌَ٪جس أمووٌي ٩جځووز أّجّووُزر وٵووو ثصنووي ثٽضٖوو٨ٌَ ثٽٲٌڅْووٍ ٹچڂووىىػ ٱووٍ    

وٹيٽٸ ٱٍ د٪ٜ ثٽذٗه ثْمٌي ٹذپؾُٺوج وأّوذجڅُج وهوٻ ٹغُوٌر     ثٽڂْض٪ڂٌثس ثٽٲٌڅُْزر

 ځڄ هوٻ أځٌَٺج ثٽٗصُچُز.

 ځؾڂى٩ز ثٽضٌَٖ٪جس ثٽٶجڅىڅُز ٱٍ ثٽذٗه ثٖٕضٌثٹُز  ّجدٶًج(: -2

ٹجٽضٖوو٨ٌَ ثٽٌوّووٍر وثٽذپٮووجًٌر وصٖووٌَ٪جس دىٽىڅُووجر ًوځجڅُووجر صُٖٺىّووپىٱجٹُجر    

 َى٭ىّٗٱُج وثٽڂؾٌ.

ده ٱووٍ د٪ووٜ ثٽىؽووىڇ ځوو٨ ثٽضٖووٌَ٪ُڄ ثٽٲٌڅْووٍ  وهوويڇ ثٽضٖووٌَ٪جس وإڃ ٹجڅووش صضٖووج

وثْٽڂووووجڅٍر إٖ أڅهووووج صنضپووووٰ ٩چهڂووووج ٱووووٍ د٪ووووٜ ثْځووووىًر ودنجٙووووز ٱُڂووووج َض٪پووووٴ                     

 دجٽضٺىَڄ وثٽٌٵجدز.

                                    ځؾڂى٩ووووووووووز صٖووووووووووٌَ٪جس أمووووووووووٌي ٖ صچضڂووووووووووٍ إٽووووووووووً أٌ ځؾڂى٩ووووووووووز      -4

ٶٍ د٪وٜ ٩چجٙوٌهج ځوڄ ٩وور     وإڃ ٹوجڃ َٚوـ أڃ صْوض    ځڄ ثٽڂؾڂى٩جس ثٽْوجدٶز: 

ٵوووىثڅُڄ ځنضپٲوووز وصٖوووڂټ د٪وووٜ صٖوووٌَ٪جس أځٌَٺوووج ثٽٗصُچُوووز وثٽٶوووجڅىڃ ثٽُىڅوووجڅٍ   

               وثٽٶووووجڅىڃ ثٽُجدووووجڅٍ  فُووووظ َْووووضىٱٍ أفٺجځووووه ځووووڄ څٚووووىٗ ثٽٶووووجڅىڃ ثْٽڂووووجڅٍ  

 وثٽٶجڅىڃ ثٽٲٌڅٍْ ځ٪ًج.
 

 التشريع التعبوني بني التخصيض والتعميم:

ځڄ فُظ ځ٪جٽؾضهج ٽٓځىً: ٱٲٍ ثٽوذٗه ثٽضوٍ ٥هوٌس ٱُهوج     ثمضپٲش ثٽضٌَٖ٪جس ثٽض٪جوڅُز 

ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز ٱٍ وٵش ځذٺٌ  ودنجٙز ٱٍ أوًودج(ر ث٩ضڂو ثٽڂ٧ٌٖ ٱٍ صٶچُوز ٽپڂذوجها   

ثٽض٪جوڅُز ٩پوً "ثٽپوىثةـ ثٽچڂىىؽُوز" ثٽضوٍ ٹجڅوش ٵوو وٝو٪ضهج ثٖصقوجهثس ثٽض٪جوڅُوزر ٩پوً           

س ثٽض٪جوڅُوزر ٽپضٖوٌَ٪جس مجٙوزر    ثمضٗٯ أڅىث٩هوجر ٽويٽٸ ثصؾوه ثٽڂٖو٧ٌ ٽڂ٪جٽؾوز ثٽؾڂ٪ُوج      

 ٩پً أّجُ أڃ ٹټ څى٧ ځچهج َنضپٰ ٩ڄ ثِمٌر وٖ صٞڂهج ؽڂُ٪ًج وفور ځج.

وَ٪وو هوويث ثٖصؾووجڇ ثڅ٪ٺجّووًج ٽووًّثء ثٽٲٶهُووز ثٽْووجةور وٵضوويثٷر وثٽضووٍ ٹجڅووش صچووجهٌ د٪وووٿ  

 وفور ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز.

ًٗ ٽهيڇ ثٽضٌَٖ٪جس دٌوُّج وإ٢َجٽُج وثٽڂٮوٌحر  و٥پوش صٖوٌَ٪جصهج    وَڂٺڄ أڃ څٌٞح ځغ

ځقجٱ٦ز ٩پً ىٽٸ ثٽ٢جد٨ فضً ثِڃر وإڃ ٹجڅوش إ٢َجٽُوج ٵوو دووأس صٲٺوٌ ٱوٍ ثِوڅوز ثْمُوٌر         

 ٱٍ و٨ٝ ص٨ٌَٖ ص٪جوڅٍ ٩جٿ.

و٩پً ثٽ٪ٺِ ځڄ ىٽٸر څؾو أڅوه ٱوٍ ثٽوووٻ ثٽضوٍ ٹوجڃ ثٽض٪وجوڃ ٱُهوج ىثس څٖوجر فوَغوزر          

ج ثٽوووٻ ىثس ثٽ٪وٌٯ   ثّٖوضٲجهر ځوڄ ثٽچضوجةؼ ثٽضوٍ صىٙوپش إٽُهو       ثٽٶجةڂىڃ دجٽضٖو٨ٌَ ثّض٢ج٧ 

ثٽض٪جوڅٍ ثٽ٪ٌَٴر وصوعٌس هيڇ ثٽووٻ دجْٱٺجً ثٽقوَغز ثٽٶجةپز دىفور ثٽچ٦جٿ ثٽض٪جوڅٍ. ٽويٽٸ  

ٱئڃ هيڇ ثٽذٗه ٵجځش دئٙوثً صٌَٖ٪جس ص٪جوڅُوز ىثس ١وجد٨ ٩وجٿر وٽٺچهوج أ٩ٶذضهوج د٪وو ىٽوٸ        

 دضٖووٌَ٪جس أمووٌي ځٺڂپووز ٽپضٖوو٨ٌَ ثّْجّووٍر وځٲٚووپز ٽٓفٺووجٿ ثٽضووٍ صقٺووڀ ٹووټ څووى٧ ځووڄ  

 أڅىث٧ ثٽؾڂ٪ُجس ثٽض٪جوڅُز ثٽڂنضپٲز.
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وځڄ هيث ثٽٶذُټ ځ٪٦ڀ هوٻ أځٌَٺج ثٽٗصُچُز  ثًْؽچضُڄ وُٕپٍ وٹىٽىځذُج وٹىّضجًَٺج 

وؽىثصُڂوووجٖ وثٔٹوووىثهوً ودوووجًثؽىثٌ ودىًصىًَٺوووى وأوًؽوووىثٌ وٱچوووَوَٗ(ر وٱوووٍ يّوووُج    

وّىَْووٌث(ر   ثٽٚووُڄ وثٽُجدووجڃ( وٱووٍ أوًودووج  أٽڂجڅُووج وثٽچڂْووج ودپٮجًَووج وٱچپچوووث وهىٽچوووث 

وٱووٍ ؽچووىح أوًودووج وثٽٖووٌٳ ثْوّوو٠  ثٽُىڅووجڃ وصٌٹُووج وٹوويٽٸ ځ٪٦ووڀ ثٽووذٗه ثٽضووٍ ٹجڅووش      

 مجٝ٪ز ٽپچٲىى ثٔڅؾپٌَُ ځغټ صچَثڅُج وٍثځذُج ثٽٖڂجٽُز(.

 

 : ضتقليي  ليتشريع التعبوىنادلرؤية ال

صضؾه ثٽٌتَز ثٽڂْضٶذپُه ٽپض٨ٌَٖ ثٽض٪وجوڅً إٽوً صىفُوو ثٽضٖوٌَ٪جس ثٽض٪جوڅُوز هثموټ       

ر دڂ٪چوً أڃ َٖوضڂټ ٩پوً ثْفٺوجٿ ثٽ٪جځوز ثٽڂچ٦ڂوز       ٌ ثٽىثفو إٽً صٖو٨ٌَ ص٪وجوڅً ځىفوو   ثٽٶ٢

ٽٺجٱز أڅىث٧ ثٽؾڂ٪ُجس ثٽض٪جوڅُوز: ٱوجٽىثٵ٨ أڃ هويڇ ثٽؾڂ٪ُوجس ً٭وڀ صذوجَڄ أ٭ٌثٝوهج وص٪ووه         

أڅىث٩هجر صقٺڂهج ځذجها أّجُّز وثفور. ٽيٽٸ ٱئڃ ٙووً ص٨ٌَٖ ځىفو ٽپض٪جوڃ ٽُؤٹو ٱوٍ  

 ُز.وٝىؿ وفور ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅ

وڅ٪ٌٛ ٱُڂج َپوً أځغپوه ٽؾهوىه ثٖصقوجهثس ثٽض٪جوڅُوز دجٔٝوجٱه إٽوً صىٙوُجس         

 ثْځڀ ثٽڂضقوڇ ٱً هيث ثٽٚوه.

 ؽهىه ثٖصقجه ثٽض٪جوڅً ثٽ٪ٌدً څقى صىفُو ثٽضٌَٖ٪جس ثٽض٪جوڅُز  -أوٖ 

ثٖصقووجه ثٽض٪ووجوڅً ثٽ٪ٌدووً فٌَٚووج ٩پووً إ٩وووثه څڂووىىػ صٖوو٨ٌَ ص٪ووجوڅً ٩ٌدووً  ٹووجڃ

٪جوڅُز ثٽ٪ٌدُوز دڂنضپوٰ أڅٖو٢ضهج وَضڂجٕوً ځو٨ ١ذُ٪وز ٹوټ هوٽوز         صْضٌٕو ده ثٽڂچ٦ڂجس ثٽض

                             ٩ٌدُووووووز وڅ٦جځهووووووج ر وځووووووڄ مووووووٗٻ ٩ووووووور وًٓ ٩ڂووووووټ وفپٶووووووجس څٶجٕووووووُه ځض٪وووووووهرر   

صووىػ هوويث ثٽ٪ڂووټ ثٽض٪ووجوڅً ثٽ٪ٌدووً ثٽٺذُووٌ دضچ٦ووُڀ څوووور ص٪جوڅُووز ٩ٌدُووز فووىٻ ثٽضٖوو٨ٌَ  ٱٶووو 

 ً ر وصووڀ إًّووجٻ څڂووىىػ ثٽضٖوو٨ٌَ      0666ٌح ٩ووجٿ دڂڂپٺووز ثٽڂٮوو   وأٵُڂووش  ثٽض٪ووجوڅً ثٽ٪ٌدوو

ثٽض٪جوڅً ثٽ٪ٌدً إٽً ؽجځ٪ز ثٽوووٻ ثٽ٪ٌدُوز ر وځؾپوِ ثٽىفوور ثٖٵضٚوجهَز ثٽ٪ٌدُوز ٹڂوج صوڀ         

إًّوووجٽه إٽوووً ٹجٱوووز ثٽڂچ٦ڂوووجس ثٽض٪جوڅُوووز ثٽ٪ٌدُوووز ث٩ْٞوووجء دجٖصقوووجه ثٽض٪وووجوڅً ثٽ٪ٌدوووً       

 ٽّٗضٌٕجه ده ٩چو إ٩وثه صٌَٖ٪جصهڀ.

ٽض٨ٌَٖ ثٽض٪جوڅً ثٽڂ٪ذٌ ٩وڄ وثٵو٨ ثٽض٪وجوڃ وثٽڂٗةوڀ     إڃ ثٽضقوي ثْٹذٌ هى إٙوثً ث

ٽپڂضٮٌُثس ثٖٵضٚجهَز وثٖؽضڂج٩ُز ٽضوثًٷ ځج ٱجس ثٽض٪جوڅُجس ٩ڄ ثٽڂىثءځوه ځو٨ ُّجّوجس    

ثٔٙوووٗؿ ثٖٵضٚوووجهي ٽُقٶوووٴ هووويث ثٽضٖووو٨ٌَ ثْهووووثٯ ثّْجّوووُه وث١ٔوووجً ثٽ٪وووجٿ ٽپچٖوووجٟ   

٦ڂووه ثٽوثمپُووه وٱٶووج ٽ٢ذُ٪ووز ٹووټ ثٽض٪ووجوڅً صجًٹووج ثٽضٲجٙووُټ ثٔؽٌثةُووه ٽپووىثةـ ثٽچى٩ُووه وثْڅ

څٖجٟ ص٪وجوڅً ٩پوً فووڇ ځو٨ ٝوٌوًر ځٌث٩وجر فٌَوز وځٌوڅوه ثٽ٪ڂوټ وثٽچٖوجٟ ثٖٵضٚوجهي            

 ثٽض٪جوڅً أّىڇ دجٽٶ٢ج٩جس ثْمٌي ٱً ثٽڂؾضڂ٨.
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 ؽهىه ثٖصقجه ثٽ٪جٿ ٽپض٪جوڅُجس ثٽڂٌٚي څقى صىفُو ثٽضٌَٖ٪جس ثٽض٪جوڅُز –عجڅُج 

َ٪ضذٌ ٵجڅىڃ ثٽض٪وجوڃ ثٽڂىفوو م٢وىر إَؾجدُوه ٩پوً ١ٌَوٴ وفوور ثٽقٌٹوز ثٽض٪جوڅُوز          

 ثٽڂٌَٚز وثٽٶٞجء ٩پً ٥جهٌر ٩وٿ ثّضٶٌثً ثٽض٨ٌَٖ ثٽض٪جوڅً ٱً ځٌٚ.

ثٽويي أڅوجٟ دوه     0612ٽْوچز   21و١ذٶج ٽٶجڅىڃ إڅٖجء ثٖصقجه ثٽ٪وجٿ ٽپض٪جوڅُوجس ًٵوڀ    

ٰ ځؾجٖصهوج ٝوڂڄ م٢و٠ ثٽضچڂُووز    ثٽضن٢و٠ُ وثٽضچْوُٴ دوُڄ ؽهوىه ثٽقٌٹوز ثٽض٪جوڅُووز دڂنضپو      

 ثٖٵضٚجهَز وثٖؽضڂج٩ُز.

( 1و٩پووً ٝووىء ثٽض٢ذُووٴ ثٽض٪ووجوڅً ثٽقووجٽً وص٪وووه ثٽضٖووٌَ٪جس ثٽض٪جوڅُووز و٩وووههج   

 0614ٽْووووچز  001دجٽض٪ووووجوڃ ثّٖووووضهٗٹً ر  0614ٽْووووچز  016وهووووً ثٽٶووووىثڅُڄ أًٵووووجٿ 

دجٽض٪ووجوڃ  0610ٽْووچز  02دجٽض٪ووجوڃ ثٽًَث٩ووً ر   0611ٽْووچز  022دجٽض٪ووجوڃ ثٖڅضووجؽً ر  

دض٪جوڅُووجس ثٽغووٌور ثٽڂجةُووه ر دووٌٍس ثٽقجؽووه إٽووً إٙوووثً         0612ٽْووچز   022ثّٖووٺجڅً ر 

ص٨ٌَٖ ص٪جوڅً ځىفو َقٺڀ ؽڂ٨ُ ٵ٢ج٩جس ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز وَضوٌٷ ثٽضٲٚوُٗس إٽوً ثٽوچ٦ڀ     

 ثٽوثمپُه ثٽضً صٞ٪هج ثٖصقجهثس ثٽض٪جوڅُز ثٽڂٌٹََز.

                        َووووه ثٽٚووووقُقه څقووووى   ثٽضٖوووو٨ٌَ ثٽض٪ووووجوڅً ثٽڂىفووووو هووووى ثٽذوث    أڃ ځووووڄ ځچ٢پووووٴ و

 ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز ثٽڂىفو.

وٽٶووو أعذضووش ثٽضؾٌدووه ثٽض٪جوڅُووز ثٽڂٚووٌَز أڃ وفووور ثٽقٌٹووز ثٽض٪جوڅُووز ٹجڅووش أٹغووٌ     

 .0641ٽْچز  201وثٽٶجڅىڃ ًٵڀ  0622ٽْچز  41ٱج٩پُه ٱً ٥ټ ٹټ ځڄ ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ 

ثٽض٢ذُوٴر إٽوً ثٽ٪وَوو ځوڄ      أڃ هيث ثٽض٪وهر َوؤهٌر ٩پوً ٙو٪ُو    أَٞج وځڂج ٖٕٸ ٱُه

ثٽڂٖجٹټر ٽ٪ټ أهڂهجر هى ځج ٩ذٌ ٩چه أفو ثٽٺضجحر دقٴ ٵىٽه "ٹټ هيث ثٽض٪وه ٱٍ ثٽٶىثڅُڄ 

ؽ٪ووټ ثٽقٌٹووز ثٽض٪جوڅُووز ؽووًًَث ځچ٪َٽووزر وٹووټ فٌٹووز ص٪ڂووټ د٪ُوووًث ٩ووڄ ثٽقٌٹووجس ثٽض٪جوڅُووز      

 ثْمٌي ٱجڅ٪وځش ًوؿ ثٽىفور دُڄ ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز".

ثٽض٪ووه" ٱوٍ ثٽضٖوٌَ٪جس َقوىٻ هوڃ صٞوجٱٌ ثٽؾهوىهر دوُڄ        ٽٶو ثصٞـ ؽپًُجر أڃ هويث " 

                 ًوثٱووووو ثٽقٌٹووووزر څ٦ووووًٌث ْڃ "ثٖصقووووجهثس ثٽچى٩ُووووز" وٵُجهثصهووووجر صنٖووووً ځووووڄ ثٽضىفُووووور  

 مىٱًج ٩پً ځٌثٹَهج.

ٱٺووووووجڃ ثٽضىؽووووووه څقووووووى                                  ر دهوووووويڇ ثٽڂٖووووووٺپزر ثٽض٪جوڅُووووووزوٵووووووو ٕوووووو٪ٌس ثٽٶُووووووجهثس  

                                    ٽٶووىثڅُڄ ثٽض٪جوڅُووز ٱووٍ ٵووجڅىڃ وثفووو ٽضْووٌُ ٩پُووه ثٽقٌٹووز ثٽض٪جوڅُووز وَقٶووٴ          صىفُووو ث "

 ثٽٌد٠ دُڄ ٵ٢ج٩جصهج ثٽڂنضپٲز".

ر ٵووجٿ ثٖصقووجه ثٽ٪ووجٿ ٽپض٪جوڅُووجس ر دضٖووٺُټ ٽؾچووز ځووڄ ثٽڂنضٚووُڄ ر    0614وٱووً ٩ووجٿ 

ج٩جس وځجٍثٻ هويث ثٽڂٖوٌو٧   ٽى٨ٝ ځٌٖو٧ ٵجڅىڃ ځىفو ٽپض٪جوڃ ر صْضٲُو ٱُه ؽڂ٨ُ ثٽٶ٢
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فضً ثِڃ ر ٵُو ثٽوًثّز ر وثڅ٪ٶوس فىٽوه ٩وور ځوؤصڂٌثس وڅوووثس ر وٽٺچوه ٽوڀ َىٝو٨ د٪وو         

 ُٙٮز ر صًٌٝ ؽڂ٨ُ ث١ٌْثٯ.

ر ٩ٺوٰ ثٖصقوجه ثٽ٪وجٿ     2100ر وث٩ضذوجًث ځوڄ ٩وجٿ     أٹغوٌ ځوڄ ځوٌڇ   ثٽڂقجوٽوز   وصٺًٌس

ج ځىفوووث ٺووىڃ صٖووٌَ٪" ر ٽُ ثٽڂىفووو ٽپض٪جوڅُووجس ر ٩پووً إ٩وووثه ځٖووٌو٧ " ٵووجڅىڃ ثٽض٪ووجوڃ  

 .ٽٺجٱز أڅىث٧ ثٽض٪جوڅُجس

وڅ٪ضٶو ر أڃ ثٽىٵش ٵو فجڃ ر ٽُنوٌػ هويث ثٽڂٖوٌو٧ " ثٽڂىفوو " ثٽوً فُوَ ثٽض٢ذُوٴ        

ٱجٽنٗٱجس دُڄ ثٽٶىثڅُڄ ثٽ٪وَور ر ٝوتُپز ر صٺوجه صٺوىڃ ٵجٙوٌر ر ٩پوً ٩وور ځوىثه ر ٱوً ٹوټ          

% ځڄ څٚوىٗ  64ر وصٺجه  دٺټ څٖجٟ ص٪جوڅً څى٩ًٵجڅىڃ ر َ٪جٽؼ دهج ثْوٝج٧ ثٽنجٙز 

 ٹټ ٵجڅىڃ ر صٺىڃ ځضٲٶز ځ٨ دجٵً ثٽٶىثڅُڄ.

وفضوووً َضْوووچً ر ٽپٶوووجڅىڃ ثٽڂىفوووو ٽپض٪وووجوڃ ر أڃ َٲوووً دجفضُجؽوووجس ر ٹجٱوووز أڅوووىث٧        

ثٽض٪جوڅُجس ر ٱٗ دو أڃ َٺضٲً ٱُه دجٽڂذجها ثّٖجُّز ر وثْفٺجٿ ثٽڂٖضٌٹز دُڄ ٹجٱز أڅوىث٧  

ټ څووى٧ ځووڄ أڅووىث٧ ثٽض٪جوڅُووجس ر ثٽض٪جوڅُووجس ر وأڃ صضووٌٷ ثْفٺووجٿ " ثٽچى٩ُووز " ثٽنجٙووز دٺوو

 ٽپىثةقهج ثٽنجٙز.

وٵو ثڅضهً ثٖصقجه ثٽ٪وجٿ ٽپض٪جوڅُوجس ځوڄ إ٩ووثه ځٖوٌو٧ ٵوجڅىڃ ثٽض٪وجوڃ ثٽڂىفوو ځوڄ          

مووٗٻ ٩ڂووټ ځٖووضٌٷ ځوو٨ ٹووټ ثٖصقووجهثس ثٽض٪جوڅُووز ثٽڂٌٹََووز وٵىث٩وووهج ومذووٌثء ثٽضٖوو٨ٌَ     

ڂْضٲجهڇ ٽپضٌَٖ٪جس ثٽض٪جوڅً ر وٵو صڀ ثّٖضٲجهڇ ٱً إ٩وثه ثٽڂٌٖو٧ ځڄ هًوُ ثٽض٢ذُٴ ثٽ

ثٽض٪جوڅُز ثٽڂض٪وهڇ وصٗٱً ثٽڂٌٖو٧ ثٽْپذُجس ثٽقجٽُوز ثٽضوً ص٪وىٳ صٶووٿ وثڅ٢وٗٳ ثٽض٢ذُوٴ       

 ثٽض٪جوڅً ثٽڂٌٚي.

 مميزات ادلشروع :

 ځڄ أدٌٍ ځڂَُثس ځٌٖو٧ ٵجڅىڃ ثٽض٪جوڃ ثٽڂىفو ٩پً ځج َپً :

جَضهج دڂوج  ثٽضوٹُو ٩پً ٹجٱز ثٽٞڂجڅجس ثٽضً ٹٲپهج ثٽوّضىً ٽپڂپٺُز ثٽض٪جوڅُز و٩ً  (0

 َٞڂڄ ٽهج ثٖهثًر ثٽيثصُه.

 ثٽٺجځپه ٽضوٹُو ٕ٪ذُز وهَڂٶٌث١ُز ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز.صىٱٌُ ثٽٞڂجڅجس  (2

ثٽضٌٹُووَ ٩پووً هوً ثٽٌٵجدووز ثٽٖوو٪ذُه ځڂغپووه ٱووً ثٽؾڂ٪ُووجس ثٽ٪ڂىځُووز وثٖصقووجهثس    (2

 ثٽڂٌٹََز وثٖصقجه ثٽ٪جٿ ٽپض٪جوڅُجس.

جس ثٽٍٗځووووه ثٵضٚووووجً هوً ثٽووٽووووه ٩پووووً صْووووؾُټ ثٽؾڂ٪ُووووجس ووٝوووو٨ ثٽضٖووووٌَ٪  (2

وثٕٔووٌثٯ ٩پووً ثڅضنجدووجس ځؾووجٽِ ثٖهثًر وثٽٌٵجدووز ثٽڂجٽُووز ځڂغپووه ٱووً ثٽؾهووجٍ    

 ثٽڂٌٹَي ٽپڂقجّذجس.

ثٔٹضٲوووجء دجٽٶىث٩وووو ثٽ٪جځوووه ثٽضوووً صقٺوووڀ ثٽچٖوووجٟ ثٽض٪وووجوڅً ٹٺوووټ وصوووٌٷ ؽڂُووو٨         (4

 ثٽضٲُٚٗس ٽپچ٦ڀ ثٽوثمپُز ٽىفوثس ثٽذچُجڃ.
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ٹوجڃ هچوجٷ ثموضٗٯ ٱوً     صىفُو ثٖفٺجٿ ثٽضً صٌْي ٩پً ٹجٱوز ثٽض٪جوڅُوجس د٪وو أڃ     (1

 ثٽضٌَٖ٪جس ثٽٶجةڂه ٖ ځذًٌ ٽهج.

 ثٽچ٘ ٩پً ٹجٱز ث٩ٔٲجءثس وثٽڂَثَج ثٽڂٶًٌڇ ٱً ثٽضٌَٖ٪جس ثٽض٪جوڅُز ثٽٶجةڂه. (1

 إڅٖجء دچٸ ٵىځً ٽپض٪جوڃ ٽنوځز ٹجٱز أڅ٢ٖز ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز. (1

إڅٖووجء ٕووٌٹجس ځْووجهڂه دووُڄ ثٽض٪جوڅُووجس وثٽٮُووٌ ٽپٶُووجٿ دڂٖووٌو٩جس ثٵضٚووجهَز      (6

 أ٭ٌثٛ ثٽض٪جوڅُجس. ٹذٌي صنوٿ

 صوُِّ ؽڂ٪ُجس ص٪جوڅُز ځٖضٌٹز ځض٪وهر ثٽؾچُْه. (01

ًٱوو٨ ٵُڂووز ثٽْووهڀ ٱووً ثٽؾڂ٪ُووز ثّْجّووُه ځووڄ ؽچُووه إٽووً ٩ٖووٌر ؽچُهووجس ٽََووجهر  (00

ًأّووڂجٻ ثٽؾڂ٪ُووز ٽضووضڂٺڄ ځووڄ أهثء ځهجځهووج وو٥جةٲهووج ثٽض٪جوڅُووز ر وًٱوو٨ ٵُڂووز      

  ٌ هٱ٪ووه  ثٽْووهڀ ٱووً ثٽؾڂ٪ُووجس ثٽڂضنٚٚووه إٽووً مڂْووُڄ ؽچُهووج ثْځووٌ ثٽوويي َ٪ضذوو

 ٹذٌُڇ ٽهيڇ ثٽؾڂ٪ُجس څقى صقٶُٴ ًّجٽضهج.

صقوَو هوً ثٽٶ٢ج٧ ثٽض٪جوڅً ٱً ٩ڂپُز ثٽضچڂُز ثٖؽضڂج٩ُز وثٖٵضٚجهَز ٱوً إ١وجً    (02

 ثٽن٢ه ثٽ٪جځه ٽپووٽه إّىڇ دجٽٶ٢ج٩ُڄ ثٽ٪جٿ وثٽنجٗ.

َقٶووٴ ثٽڂٖووٌو٧ ثٽهوووٯ ځووڄ أڃ َٺووىڃ ثٽضٖوو٨ٌَ ثٽڂىفووو أهثر ٽض٢ووىٌَ ثٽقٌٹووز        (02

 ٌ وٯ ثٖؽضڂج٩ُوز وثٖٵضٚوجهَز ثٽڂ٪جٙوٌڇ وثٽڂضٮُوٌثس     ثٽض٪جوڅُز وأڃ َىثٹخ ثٽ٦و

 ثٽؾوَوڇ ٩پً ثځضوثه م٢ٌَز ثٽ٪جٽڀ ٱً ځؾجٻ ثٽض٢ذُٴ ثٽض٪جوڅً.

أڃ ځٌٖو٧ ٵجڅىڃ ثٽض٪وجوڃ ثٽڂىفوو ثٽويي أ٩ووڇ ثٖصقوجه ثٽ٪وجٿ ٽپض٪جوڅُوجس صْوٌي          (02

أفٺجځووه ٩پووً ٹجٱووز ثْڅٖوو٢ه ثٽض٪جوڅُووز ثٽقجٽُووه وثٽڂْووضٶذپُه وځووڄ دُچهووج ثٽچٖووجٟ  

 ض٪پُڂً.ثٽض٪جوڅً ثٽ

 

 صىُٙجس ثْځڀ ثٽڂضقور څقى صىفُو ثٽضٌَٖ٪جس ثٽض٪جوڅُز -عجٽغج 

أوٙووووووووووووش ثٽڂچ٦ڂووووووووووووجس وثٽىٹووووووووووووجٖس ثٽڂضنٚٚووووووووووووه ٽٓځووووووووووووڀ ثٽڂضقوووووووووووووڇ                                            

 ٱً ځؾجٻ ثٽض٨ٌَٖ ثٽض٪جوڅً دڂج َپً :

ڃ ځو٨  دٌٞوًر صذچً إٙوثً ٵجڅىڃ ٩جٿ ٽپض٪جوأوٙش ځچ٦ڂز ثٽ٪ڂټ ثٽووٽُز  أوٖ :

و٨ٝ إؽٌثءثس أو ٽىثةـ َڂٺڄ ځٌث٩جصهج ٱً ثْڅ٢ٖه ثٽض٪جوڅُز ثٽڂنضپٲه ر 

وىٽٸ ٽقڂجَز فٶوىٳ ثٽض٪جوڅُوجس ٱوً ثٽ٪ڂوټ صقوش ٥وٌوٯ ٩جهٽوه وځْوجوَه         

 ٽذجٵً ثٽٶ٢ج٩جس ثْمٌي.

أٹوو صٶٌَوٌ ثٽْووٺٌصٌُ ثٽ٪وجٿ ٽٓځوڀ ثٽڂضقوووڇ ٩وڄ ثٽنذوٌڇ ثٽى١چُووه ٱوً ص٪ََووَ         عجڅُج :

 0611ٱوً ثٽوووًڇ ثٽغجڅُوه وثًْد٪وىڃ ٽ٪وجٿ      ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُوز ثٽويي څوىٵٔ    
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٩پووووووً ٝوووووووٌوًر وؽووووووىه ٵوووووووجڅىڃ ص٪ووووووجوڃ ځىفوووووووو َقوووووووه دىٝوووووووىؿ                              

 صچ٦ُڀ ثٽض٪جوڅُجس وڅڂىهج.

( ٩پوً أهڂُوز   0611أٹوس ثٽچوور ثٽض٪جوڅُوز ثٽووٽُوز ٽٓځوڀ ثٽڂضقووڇ   ځوجَى       عجٽغج :

    ْ ٱٞووټ أڃ وؽووىه ٵووجڅىڃ َهووضڀ دجٽض٪جوڅُووجس ٩پووً وؽووه ثٽضنٚووُ٘ وځووڄ ث

 َٮ٢ً ٹجٱز أڅىث٩هج وأڃ صضٌٷ ثٽضٲجُٙټ ٽپض٪پُڂجس ثٽڂچ٦ڂه.

 

 دجٽڂذووجها ثٽ٪جځووهدڂ٪چووً أڃ َٺضٲووً  ٺووىڃ ثٽضٖوو٨ٌَ ځچ٢ىَووج ٩پووً ثٽذْووج١زأڃ َوٖ دووو 

وثٽٶىث٩و ثّْجُّز ر وأڃ َضٌٷ ثٽضٲٚوُٗس ثٽوٵُٶوز ٽپوىثةـ ثٽضچٲُيَوز ٽپٶوجڅىڃ ر وٽٓڅ٦ڂوز       

 ثٽوثمپُز ٽپؾڂ٪ُجس ثٽض٪جوڅُز.

ثٽْپىٷ ثٽضٌَٖ٪ً ر صٌُُْ ٩پوً ثٽڂٖو٧ٌ ر و٩پوً ثٽؾڂ٪ُوجس ثٽض٪جوڅُوز ٱوً        ٱٲً هيث

يڃ وثفو ر ىٽٸ أڅه ثىث ثٵضٞوش ثٽ٦وٌوٯ إهموجٻ ص٪ووَٗس ځ٪ُچوه ر ٱئڅوه َْوهټ إؽٌثتهوج ثىث         

ٹجڅش ځٶًٌر ٱً ٽىثةـ ر ٩ڂج ٽى ٹجڃ ځچٚىٗ ٩پُهج ٱً ٙپخ ثٽٶجڅىڃ ٹڂج أڃ صٌٷ د٪وٜ  

َٲْوووـ ثٽڂؾوووجٻ ٽپضٮُُوووٌ ٱُهوووج صذ٪وووج ٽٓفوووىثٻ    ثٽوثمپُوووز ٽپؾڂ٪ُوووجس رثٽضٲٚوووُٗس ٽٓڅ٦ڂوووز 

 وثٽ٦ٌوٯ ثٽنجٙز دٺټ ؽڂ٪ُز.

                                         وځووووووڄ عووووووڀ َڂٺووووووڄ ثٽٶووووووىٻ ر دوووووووڃ ثٽضٖوووووو٨ٌَ ثٽض٪ووووووجوڅً َؾووووووخ أڃ َٺووووووىڃ   

 ٵجٌٙث ٩پً ځج َوصً :

 ثٽض٪ٌَٰ دجٽؾڂ٪ُجس ثٽض٪جوڅُز :أ ( 

ً   ثوَؾووخ أڃ َٺووىڃ هوويث    ثػ ٹجٱووز أڅووىث٧ ثٽؾڂ٪ُووجس   ٽض٪ٌَووٰ ځووٌڃ دوًؽووز صٺٲووً ٖه

 ثٽض٪جوڅُز صقضه.

ٹڂووج َؾووخ أڃ صضووىثٱٌ ثٽچٚووىٗ ثٽٍٗځووز ر ٽقڂجَووز ٹجٱووز ثٽؾڂ٪ُووجس ثٽضووً صٖووٺټ وٱٶووج 

 ٽپٶجڅىڃ ر وصْؾټ دڂٶضٞجڇ.

 صغذُش ثٽڂذجها ثٽض٪جوڅُز ثٽٌةُُْز : ح( 

َؾخ ٩پً ثٽضٖو٨ٌَ أڃ َقووه دىٝوىؿ ځذووأ ثٽذوجح ثٽڂٲضوىؿ ر وثٖهثًر ثٽوَڂٶٌث١ُوزر        

ثّٖووضٶٗٽُز وثّٖووضٶٗٻ وثٽض٪ووجوڃ دووُڄ ثٽض٪جوڅُووجس ر   ثٖٵضٚووجهَز ٽ٩ٓٞووجء ر   وثٽڂٖووجًٹز

 وثٖهضڂجٿ دٖتىڃ ثٽڂؾضڂ٨ ثٽڂقپً ر وصچڂُز ثٽض٪پُڀ وثٽضوًَخ وث٩ٖٗٿ.

 ثٖځضُجٍثس ثٽضً َڂٺڄ ځچقهج ٽپؾڂ٪ُجس ثٽض٪جوڅُز :( ػ

 ٹجٖځضُجٍثس ثٽٌَٞذُز وثٽڂجٽُز ر و٭ٌُهج ځڄ ثٽڂ٪ىڅجس وث٩ٖٲجءثس.

هيث ثٽڂؾجٻ َض٪ُڄ ٩پً ثٽضٖو٨ٌَ ثٽض٪وجوڅً ر أڃ َهُوب ثٽٲٌٙوز ٩ٖضڂوجه ثٽقٌٹوز       وٱً 

ثٽض٪جوڅُز ٩پً څٲْهج ځْضٶذٗ ر دوڃ ٨َٞ ثٽٶىث٩و ثٽنجٙز دجٖٕوٌثٯ ثٽقٺوىځً ٱوً ٱٚوټ     
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ځْووضٶټ أو ځپقووٴ َٞووجٯ ٽپٶووجڅىڃ ر دقُووظ َْووهټ ثٽٮووجتڇ دڂؾووٌه دپووى٫ ثٽقٌٹووز ثٽض٪جوڅُووز    

 ٽووٽز.إٔوهج ر دقُظ صٚذـ ٱً ٭چً ٩ڄ ځ٪ىڅز ث

وَٶضًٞ ثْځٌ أَٞج ر مجٙز ٱً ثٽڂٌفپز ثٽقجٽُز ر ځ٪جځپز ثٽٶ٢وج٧ ثٽض٪وجوڅً ر ٩پوً    

څقى ځڂجعټ ٽپٶ٢ج٧ ثّٖضغڂجًي ر ٱً ث٩ٖٲوجءثس وثٽڂَثَوج ر ثٽضوً صڂوچـ ٽپڂْوضغڂٌَڄ ر وأڃ      

 َضجؿ ٽپض٪جوڅُجس ر فٌَز ثٽضٚوٌَ وثّٖضٌُثه.

 ټ ثٽٍٗځز ٽپضٖجوً :صٺىَڄ ثٖصقجهثس ثْهدُز وثٽضؾجًَز وصهُتز ثٽىّجة( ه

َؾخ أڃ َٖضڂټ ثٽض٨ٌَٖ ثٽض٪جوڅً ٩پً ثٽٶىث٩وو ثٽڂچ٦ڂوز ٽىّوجةټ صذوجهٻ ثٽوٌأي ٱُڂوج       

َ٪ىه ٩پً ثٽقٌٹوز ثٽض٪جوڅُوز دوجٽچٲ٨ فضوً َٞوڂڄ ٽهوج ثٽىٵوىٯ ٩پوً ٵووځُهج دٮُوٌ ځْوج٩ور            

مجًؽُز وىٽٸ ٩ڄ ١ٌَٴ ثٽچ٘ ٩پً صٖٺُټ ثٖصقوجهثس ثٽض٪جوڅُوز ثٽضوً صووًُ ځوج َ٪ضوٌٛ       

ٽقپهووج ر و٩ٶووو ثٽڂووؤصڂٌثس ثٽض٪جوڅُووز ثٽضووً  وڅُووز ځووڄ ځٖووجٹټ وصووودٌُ ځووج َپووَٿ  ثٽقٌٹووز ثٽض٪ج

صْض٪ٌٛ ثٽضؾجًح ثٽڂنضپٲز ثٽضً صڂٌ دهج ثٽقٌٹوز ثٽض٪جوڅُوز ر ٱوً ثٽووثمټ أو ٱوً ثٽنوجًػر       

 وثٽڂٶضٌفجس ثٽضً ٌَي ثٽض٪جوڅُُڄ ثْمي دهج ٽپچهىٛ دجٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز.

 صقوَو ثٽْپ٢ز ثٽڂٺپٲز دضچٲُي ثٽٶجڅىڃ :

أڃ َذووُڄ ثٽضٖوو٨ٌَ ثٽْووپ٢ز ثٽڂٺپٲووز دضچٲُووي ثٽضٖوو٨ٌَ ر وَٲٞووټ أڃ صٺووىڃ هوويڇ     َؾووخ 

 ثٽْپ٢ز وثفور ر ٱٲً ىٽٸ صىٱٌُ ٽٗؽٌثءثس ر وځڄ عڀ ٽپىٵش وثٽؾهو.

ٱُؾخ أڃ َ٪هو ثٽڂ٧ٌٖ ٽچٲِ ثٽْپ٢ز دضىٽً ځْوٽز ثٽضْؾُټ وثٖٕوٌثٯ ر وإڅهوجٛ   

 ً.ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز ر ٹڂج َؾخ أڃ َقوه ّپ٢جس هيث ثٽؾهجٍ ثٽقٺىځ

وَٲٞووټ ٱووً هوويث ثٽٚوووه ر أڃ صٺووىڃ ٩ٗٵووز ثٽض٪جوڅُووجس ر دجٽقٺىځووز ر ٩ٗٵووز صْووؾُټ  

 دئَووث٧ ثْوًثٳ ( ر وثٽٖوهٌ ر وأڃ َ٪هوو دجٽٌٵجدوز ثٽڂجٽُوز ر ثٽوً ثْؽهوَر ثٽض٪جوڅُوز ثٽ٪پُوج          

  ثٖصقجهثس ثٽض٪جوڅُز ځغٗ (.
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 :  صبت  الدولمكبنة التشريع التعبوىن ري 

ز ر ٱوً ځ٪٦ووڀ ثٽوووٻ ر ځٺجڅهوج ثٽڂْوضٶټ ر دج٩ضذجًهوج صووچ٦ڀ      صقضوټ ثٽضٖوٌَ٪جس ثٽض٪جوڅُو   

 ؽڂ٪ُجس ٽهج ١جد٪هج ثٽنجٗ.

٭ُووٌ أڃ ثٽڂٺجڅووز ثٽضووً صقضپهووج ثٽضٖووٌَ٪جس ثٽض٪جوڅُووز ٱووً ثٽذچووجء ثٽٶووجڅىڅً ر صنضپووٰ        

 دجمضٗٯ ثٽووٻ.

ٔٱٌثه ص٨ٌَٖ مجٗ دجٽض٪جوڃ ر وٝڂچضه ٵىثڅُڄ أموٌي صٶوىٿ    صْ٪ًٱذ٪ٜ ثٽووٻ ٽڀ 

ثٖؽضڂج٩ُز ثٽضً صضٖجده وثٽض٪جوڃ ر ٱً د٪ٜ ثٽؾىثڅخ. دُچڂج ىهخ  ٩پً صچ٦ُڀ د٪ٜ ثٽچ٦ڀ

ځٖوو٩ًٌ د٪ووٜ ثٽووووٻ ر ثٽووً ثٖهضڂووجٿ دجٽضٖوو٨ٌَ ثٽض٪ووجوڅً ر ٽوًؽووز أڃ أوًهس ٱووً ٙووپخ    

هّووووووووضىًهج ځذوووووووووءث ٩جځووووووووج َووووووووو٩ى ٖهضڂووووووووجٿ ثٽووٽووووووووز دجٽض٪ووووووووجوڃ ر وصٶوووووووووَڀ َووووووووو                            

 ثٽڂْج٩ور ٽپقٌٹز ثٽض٪جوڅُز.

ر څؾوو أڃ هچوجٷ د٪وٜ وَٖوجس أّوضٌثٽُج وٹچووث ود٪وٜ         ٽپڂؾڂى٩ز ثْوٽًٱذجٽچْذز 

وَٖجس أځٌَٺج ثٽٖڂجٽُز ر صٺىڃ ثٽضٌَٖ٪جس ثٽض٪جوڅُز ٱُهج ؽَءث ځڄ ٵجڅىڃ ثٽٌٖٹجس . ٹڂوج  

أڃ د٪ووٜ ثٽووووٻ ثْمووٌي ٵووو أٽقٶضهووج دجٽٶووجڅىڃ ثٽڂوووڅً   ٹْىَْووٌث ځووغٗ ( ر أو ثٽٶووجڅىڃ        

 ٪ڂټ   ٹجٌَثڃ ځغٗ (.ثٽضؾجًي  ٹهىٽچوث ځغٗ ( أو ٵجڅىڃ ثٽ

 Zurichځوڄ ثٽوووٻ ر ٱچؾوو أڃ ځٶج١٪وز " ٍَوٌوك       أځج دجٽچْذز ٽپڂؾڂى٩ز ثٽغجڅُوز 

" ٹجڅوووش أوٻ ځوووڄ أوًهس څٚوووج هّوووضىًَج مجٙوووج دجٽض٪وووجوڃ ر ٱٶوووو ؽوووجء ٱوووً هّوووضىًهج                               

                    ( ر أڃ صٖؾ٨ ثٽووٽوز وصْوهټ ص٢وىً ثٽض٪وجوڃ     22  ثٽڂجهر  0116أدٌَټ ٩جٿ  01ثٽٚجهً ٱً 

 ثٽٶجةڀ ٩پً ثٽڂْج٩ور.

وٽٶو ٥ټ هيث ثٽڂغټ ثٽوّضىًي وٽٲضٌر ١ىَپز ځوڄ ثٽوَځڄ ر ٱٌَووث ٱوً څى٩وه . وٽٺوڄر       

ٱووً ثٽقٶذووز ثْمُووٌر ځووڄ ثٽووَځڄ ر ص٪وووهس ثٽوّووجصٌُ ثٽٚووجهًر ٱووً ثٽووووٻ ثٽڂنضپٲووز ر وثٽضووً   

                            صقوووووىي څٚىٙوووووج هّوووووضىًَز مجٙوووووز دجٽض٪وووووجوڃ ر ّوووووىثء ٱوووووً ثٽوووووووٻ ثٽٌأّوووووڂجٽُز ر        

 أو ٱً ثٽووٻ ثٖٕضٌثٹُز.

ر َوصً ٩پً ًأُ ثٽووٻ ثٽضً أهًؽش څٚج ٱً هّضىًهج  ٱذجٽچْذز ٽپووٻ ثٽٌأّڂجٽُز

 ځض٪پٴ دجٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز ر ٹټ ځڄ ّىٌَْث وإ٢َجٽُج.

ٱقُڄ صڂوش ځٌثؽ٪وز ثٽچٚوىٗ ثٖٵضٚوجهَز ٱوً ثٽوّوضىً ثٽْىَْوٌي ثٖصقوجهي ٩وجٿ          

ُتووجس ثٽض٪جوڅُووز ٱووً أڃ صقڂووټ ثٽهُتووز ثٽڂچى١ووز دض٪وووَټ ثٽوّووضىًر ٩پووً   ر څؾقووش ثٽه 0621

إهًثػ څوو٘ ځٲووجهڇ أڃ ثٽضٖووٌَ٪جس ثٖصقجهَووز ثٽٚووجهًر وٱٶووج ْفٺووجٿ ثٽچٚووىٗ ثٽؾوَووور ٱووً  

 ثٽوّضىًر " صپضَٿ دجٽڂقجٱ٦ز و٩پً ص٢ىً ثٽؾڂ٪ُجس ثٽٶجةڂز ٩پً ثٽڂ٪ىڅز ثٽڂضذجهٽز".
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ر                             0621ٻ َچووووووجٌَ ٩ووووووجٿ أځووووووج ٱووووووً إ٢َجٽُووووووج ر ٱووووووئڃ ثٽوّووووووضىً ثٽٚووووووجهً ٱووووووً أو 

أڃ " ص٪ضووٌٯ ثٽؾڂهىًَووز دجٽووووً ثٖؽضڂووج٩ً ٽپؾڂ٪ُووجس ثٽض٪جوڅُووز       22َٶووًٌ ٱووً ثٽڂووجهر   

ثٽٶجةڂز ٩پً أّجُ ځڄ ثٽڂ٪ىڅز ثٽڂضذجهٽز وثٽضً ٖ صٌځً ٽضقٶُٴ أ٭ٌثٝوج مجٙوز . وَ٪ڂوټ    

َقجٱ٤ ٩پوً ١جد٪هوج وأهووثٱهج    ثٽٶجڅىڃ ٩پً صو٩ُڀ ثٽقٌٹز ثٽض٪جوڅُز دٺټ ثٽىّجةټ ثٽڂضجفز و

 دٺټ ١ٌٳ ثٽٌٵجدز ثٽڂضجفز ".

وهچوووجٷ څٚوووىٗ ځڂجعپوووز ر وًهس ٱوووً هّوووجصٌُ ٹوووټ ځوووڄ ثٽذٌصٮوووجٻ ر وٹىّوووضجًَٺج ر                

 ودچڂج وٱچَوَٗ.

ر ٹجڅش ثٽوّجصٌُ ٭جٽذج ځج صٶًٌ ر ثٽً ؽجڅخ ثٽٶ٢وج٧ ثٽ٪وجٿر    أځج ٱً ثٽووٻ ثٖٕضٌثٹُز

 ٵ٢ج٧ يمٌ ص٪جوڅً ر وعجٽظ مجٗ.

ر َٶًٌ ٱً ځجهصوه ثٽنجځْوز أڃ  "    0621هَْڂذٌ  4جٽوّضىً ثٽْىٱُضً ثٽٚجهً ٱً ٱ

ثٽڂپٺُز ثٖٕضٌثٹُز ٱً ًوُّج صضني ٕٺټ ځپٺُوز ثٽووٽوز   ځپٺُوز ثٽٖو٪خ ٱوً ځؾڂى٩وز ( أو       

ٕٺټ ثٽڂپٺُز ثٽض٪جوڅُز ٱً ځپٺُوز ثٽٺپنوىٍ   ځپٺُوز ثٽؾڂ٪ُوجس ثٽض٪جوڅُوز                     أو      

 ځپٺُز ثٽٺپنىٍ(".

( 04 ځوجهر 0621َچجٌَ  20وٱً څٲِ ثٽڂ٪چً َٶًٌ ثٽوّضىً ثٽُى٭ْٗٱً ثٽٚجهً ٱً 

أڅه " ځڄ أؽټ ثٽوٱج٧ ٩ڄ ثٽڂٚوجٽـ ثٽقُىَوز ٽٓځوز ر وثٽ٪ڂوټ ٩پوً ًٱو٨ ځْوضىي ثٽڂ٪ُٖوز         

ٽپٖ٪خ ر وثّٖضٲجهر دج٢ٌٝثه ځڄ ٹټ ثٽىّجةټ ثٖٵضٚجهَز ثٽڂضجفز ر صضوىٽً ثٽووٽوز صىؽُوه    

ىث٢ّز م٢ز ثٵضٚجهَز ٩جځز ر ځ٪ضڂور ٱً ىٽٸ ٩پوً ثٽٶ٢وج٧   ثٽقُجر ثٖٵضٚجهَز وص٢ىٌَهج د

 ثٽ٪جٿ وثٽٶ٢ج٧ ثٽض٪جوڅً ر ودٲٌٛ ًٵجدز ٩جځز                        ٩پً ثٽٶ٢ج٧ ثٽنجٗ".

( ر                                      0621وڅؾووووو څٚىٙووووج ځٖووووجدهز ٱووووً ٹووووټ ځووووڄ هّووووجصٌُ دپٮجًَووووج   هَْووووڂذٌ      

 (.0621وصُٖٺىّپىٱجٹُج   َىڅُى 

ودجٽچْوووذه ٽڂٚوووٌ ٱٶوووو صٞوووڂچش ٹجٱوووز ثٽوّوووجصٌُ ثٽڂٚوووٌَز ٩ووووه ځوووڄ ثٽڂوووىثه      

ثٽوّضىًَه ثٽضً صىٝـ ځٺجڅز ثٽٶ٢ج٧ ثٽض٪جوڅً ثٽڂٌٚي ٹوفو ٵ٢ج٩جس ثٽووٽه ثٽغٗط 

 ثٽڂىثه ثٽضجٽُز : 0610وٵو صٞڂڄ هّضىً 

 

نصىص ادلىا  الدصتىري  الىت تتعيق ببحلركة التعبونية 

 0610ري  صتىر 

٩وووٍ ثٽووٽوووز ثٽڂچٖووووس ثٽض٪جوڅُوووز دٺوووټ ٙوووىًهجر وصٖوووؾ٨ ثٽٚوووچج٩جس      صٌ 21ثٽڂجهر 

ثٽقٌٱُووز دڂووج َٺٲووټ ص٢ووىٌَ ثٔڅضووجػ وٍَووجهر ثٽووومټر وص٪ڂووټ ثٽووٽووز ٩پووٍ          
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 ه٩ڀ ثٽؾڂ٪ُجس ثٽض٪جوڅُز ثٽًَث٩ُز وٱٴ ثِّْ ثٽ٪پڂُز ثٽقوَغز.

             صنٞووووو٨ ثٽڂپٺُوووووز ٽٌٵجدوووووز ثٽٖووووو٪خ وصقڂُهوووووج ثٽووٽوووووزر وهوووووٍ عوووووٗط          26ثٽڂجهر 

 :ثٽڂپٺُز ثٽ٪جځزر وثٽڂپٺُز ثٽض٪جوڅُزر وثٽڂپٺُز ثٽنجٙز. أڅىث٧

ثٽڂپٺُووووز ثٽض٪جوڅُووووز هووووٍ ځپٺُووووز ثٽؾڂ٪ُووووجس ثٽض٪جوڅُووووز وَٺٲووووټ ثٽٶووووجڅىڃ       20ثٽڂجهر 

 ر ثٽيثصُز.ث٩ًًجَضهج وَٞڂڄ ٽهج ثٔه

 

وٱُڂوووج َپوووً ثٽڂوووىثه ثٽوّوووضىًَز ثٽضوووً صض٪پوووٴ دجٽقٌٹوووز ثٽض٪جوڅُوووز ثٽڂٚوووٌَز ** 

 .٩ٔ2102وثه ثٽوّضىً ثٽؾوَو ٽڂٌٚ  ٽؾچز ثٽنڂُْڄ وثٽڂٶوځه إٽً

 

   ثٽڂٶىځجس ثٖٵضٚجهَز (

 ( 20ثٽڂجهر  

 وصقڂُهوج؛  وثٽىٵوٰر  وثٽنجٙز وثٽض٪جوڅُز ثٽ٪جځز دوڅىث٩هج ثٽڂٌٖو٩ز ثٽڂپٺُز ثٽووٽز صٺٲټ

 .وثٽڂپٺُز ثٽض٪جوڅُز هً ځپٺُز ثٽؾڂ٪ُجس ثٽض٪جوڅُز دٺټ ٙىًهج ثٽٶجڅىڃ َچ٦ڂه ٽڂج وٱٶج

 (22ثٽڂجهر 

وصٞووڂڄ ٽهووج  ثّووضٶٗٽه وصٺٲووټ وصووو٩ڂهجر ٙووىًهجر دٺووټ ثٽض٪جوڅُووجس ثٽووٽووز ص٩ٌووً

 .ثٖهثًر ثٽيثصُز

 (21ثٽڂجهڇ   

 وثٽڂقجٱ٦ز ثٔڅضجػ دضچڂُز وَپضَځىڃ أًدجفهجر وٱً ثٽڂٌٖو٩جس إهثًر ٱً څُٚخ ٽپ٪جځپُڄ

 .ٽپٶجڅىڃ وٱٶج ثٔڅضجؽُزر وفوثصهڀ ٱً م٢ضه وصچٲُي أهوثصه ٩پً

 ځوڄ  دجٽڂجةوز  مڂُْڄ فووه ٱً ثٽ٪جٿ ثٽٶ٢ج٧ وفوثس ثًرإه ځؾجٽِ ٱً ثٽ٪ڂجٻ صڂغُټ وَٺىڃ

  .ثٽڂؾجٽِ هيڇ ٱً ثٽڂچضنذُڄ ث٩ْٞجء ٩وه

ً  صڂغُوټ ٩ًجَوز ثٽٲٗفوُڄ وٙوجةوي ثّْوڂجٷ وثٽقوٌٱُُڄ و      ثٽٶوجڅىڃ  وَٺٲوټ   ثٽٲٗفوُڄ  ٙوٮج

 .وثٽٚچج٩ُز ٩ُزًثٽَث ثٽض٪جوڅُز ثٽؾڂ٪ُجس إهثًر ځؾجٽِ ٩ٞىَز ٱً ثٽقٌٱُُڄ وٙٮجً

 

 (  ثٽقٶىٳ وثٽقٌَجس 

   ثٽقٶىٳ ثٽڂوڅُز وثٽُْجُّز ( 

 ( 42ثٽڂجهڇ   
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 ث٩ٖضذجًَوزر  ثٽٖنٚوُز  ٽهج وصٺىڃ ځٺٲىٽزر وثٽض٪جوڅُجس وثٖصقجهثس ثٽچٶجدجس إڅٖجء فٌَز

ً  وصٶىٿ ُ  ٩پو ُ  رهَڂٶٌث١وً   أّوج ً  وصٖوجًٷ  دقٌَوزر  څٖوج١هج  وصڂوجً  ثٽڂؾضڂو٨  موځوز  ٱو

 .فٶىٵهڀ ٩ڄ وثٽوٱج٧ أ٩ٞجةهج دُڄ ءرثٽٺٲج ځْضىي ًٱ٨ وٱً

 .دقٺڀ ٵٞجةً إٖ إهثًصهج ځؾجٽِأي ځڄ ثٖصقجهثس أو  فټ ٽپْپ٢جس ىٍَؾ وٖ

 وَٺىڃ فټ ثٽؾڂ٪ُجس ثٽض٪جوڅُز أو ځؾجٽِ ثهثًصهج وٱٶج ْفٺجٿ ثٽٶجڅىڃ.

 ثٽقٶىٳ ثٖٵضٚجهَز وثٖؽضڂج٩ُز

  (11ثٽڂجهڇ   

 .ځٺٲىٽز فٶىٳ ثٽٚقً وثٽٮيثء ثٽچ٦ُٰ وثٽڂجء ثٽڂٗةڀ ثٽڂْٺڄ

ً  صٶىٿ ّٺجڃ؛ٽٕ و١چُز م٢ز ثٽووٽز وصضذچً  ًثسثٽڂذوجه  وصٖوؾ٨ُ  ثٖؽضڂج٩ُوزر  ثٽ٪وثٽوز  ٩پو

ً ًثأ ثّوضنوثٿ  وصچ٦وُڀ  ثّٔوٺجڅُزر  وثٽض٪جوڅُوجس  ثٽيثصُز ٛ ْ ثٽووٽوز  ٝو  دڂوج  ؛ثٽ٪ڂوٌثڃ  ٭وٌث

 .ثْؽُجٻ فٶىٳ ٩پً وَقجٱ٤ ثٽ٪جٿر ثٽٚجٽـ َقٶٴ

   ثٽهُتجس ثٽڂْضٶپه وثْؽهَر ثٽٌٵجدُز ( 

   ثٽڂؾپِ ثٖٵضٚجهي وثٖؽضڂج٩ً ( 

 ( 211 ثٽڂجهڇ  

 إ٩وثه ٱً ثٽڂؾضڂ٨ ٱتجس ځٖجًٹز ه٩ڀ ٩پً وثٖؽضڂج٩ً ثٖٵضٚجهي ثٽڂؾپِ َٶىٿ      

 .ثٽڂؾضڂ٪ً ثٽقىثً وص٪َََ وثٽذُتُزر وثٖؽضڂج٩ُز ثٖٵضٚجهَز ثٽُْجّجس
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 اخلبمتـــــــــــــة :

ځٖجًٹز ثٽڂؾضڂ٨ ثٽڂوڅً وإٱْجؿ ثٽڂؾجٻ ٽه ٽپڂََو ځڄ ثٽٲٌٗ ٱوً   ٖ ٕٸ أڃ

ثٖٵضٚووجهَز وثٖؽضڂج٩ُووز صوٹُوووث ٩پووً هوً ځچ٦ڂووجس ثٽڂؾضڂوو٨ ثٽڂوووڅً  ٩ڂپُووز ثٽضچڂُووز 

 وځڄ أهڂهج ثٽض٪جوڅُجس ٱً دٌثځؼ ثٽضچڂُز ثٽٖجځپز.

إڃ ثٖهثء ثٖٵضٚجهي ٽپض٪جوڅُوجس دٚوٲز ٩جځوز ٽوڀ ٢َوٌأ ٩پُوه أي صٮُُوٌ موٗٻ         

ثٽٲضٌر ثْمٌُر ٽُضىثةڀ ځ٨ ثٽڂ٪٢ُجس ثٽؾوَور ٽٗهثء ثٖٵضٚوجهي ثٽڂ٢پوىح أو ثٽڂووځىٻ    

ج َْضپَٿ ثَؾجه أّپىح ؽوَو ٽ٪ڂټ ثٽض٪جوڅُجس ٌَٹَ ٩پوً صقٶُوٴ ثٽهووٯ ثٽويي ځوڄ      ځڂ

وٽووڄ َضوووصً ىٽووٸ إٖ ځووڄ مووٗٻ ص٢ووىٌَ ثٽضٖووٌَ٪جس ثٽض٪جوڅُووز    أؽپووه أڅٖووتش ثٽض٪جوڅُووز  

ثٽڂٺذپووه ٖڅ٢ووٗٳ ثٽض٪جوڅُووجس ثٽضووً صڂهووو ٽهووج ثٽ٢ٌَووٴ څقووى ثٽڂٖووٌو٩جس ثٽض٪جوڅُووز         

ثٽضٺجځټ ثٖٵضٚجهي وثٽضىؽه إٽوً صىفُوو    ز وثٽضىؽه څقىثٽڂٖضٌٹز دُڄ ثٖٵ٢جً ثٽ٪ٌدُ

 ثٽضٌَٖ٪جس ثٽض٪جوڅُز ٱً ٹټ ٵ٢ٌ ٩ٌدً.

ٖ ٕٸ أڃ ثٽض٪جوڅُجس ثٽقٶُٶُز ثٽؾجهڇ هثةڂج ځج صٺىڃ څجؽقه وهً ثٽضً صقْوڄ  

ثّضنوثٿ ځىثًههج ٽضپذُز ثفضُجؽجس ٵ٢ج٧ ٩ٌَٜ ځڄ ثٽڂؾضڂ٨ .. وهچجٷ څڂجىػ ًثة٪وز  

ؽقه ٱً ځنضپٰ ثْڅٖو٢ز ثٽض٪جوڅُوز ثّوٺجڅُج    وًثةور ٽٺغٌُ ځڄ ثٽض٪جوڅُجس ثٽؾجهر وثٽچج

وًٍث٩ُج وثڅضجؽُج وثّضهٗٹُج وعٌور ځجةُز وثٽضً َؾخ أڃ صقويو فويوهج ٹوټ ص٪جوڅُوز     

صْ٪ً ثٽً ثٽچؾجؿ وهيث َض٢پوخ ثٽ٪ڂوټ ٩پوً ه٩وڀ وص٪٦وُڀ ثٽض٪جوڅُوجس ثٽؾوجهڇ ٽضىّو٨ُ         

 ٵج٩ور صپٸ ثٽض٪جوڅُجس دڂج َقٶٴ ثٽهوٯ ثٽڂٌؽى ځچهج.

٪جٽڂُز أڃ ثٽض٪جوڅُز ثٽچجؽقه أٙذقش ځؤّْوز ثٵٚوجهَز   وٽٶو أٹوس ثٽضؾٌدز ثٽ

وثؽضڂج٩ُز ٖ ٭چً ٩چهج ٱً أي ځؾضڂو٨ ځوڄ ثٽڂؾضڂ٪وجس ثٽڂ٪جٙوٌر ّوىثء ځؾضڂ٪وجس       

 څجځُز أو ځؾضڂ٪جس ځضٶوځه.

وٖ دووو أڃ َٺووىڃ ٽپض٪جوڅُووز ثّضٖووٌثٯ ٽپڂْووضٶذټ ځووڄ مووٗٻ ًتَووز وثٝووقز        

ٱٌر ٽووي ثٽض٪جوڅُوز ثٽضوً    ووثٵ٪ُز وثٽذ٪و ٩ڄ ثٽ٢ْقُز وصْنٌُ ٹټ ثٖځٺجڅُوجس ثٽڂضوىث  

ځڄ مٗٽهج َڂٺڄ صقٶُٴ ثٖهوثٯ ثٽڂٌؽىڇر هيث دجٖٝجٱز ثٽً و٨ٝ ثٽهُٺټ ثٽضچ٦ُڂوً  

ثٽووويي َْوووج٩و ٩پوووً صقٶُوووٴ أهووووثٯ ثٽض٪جوڅُوووز وأ٭ٌثٝوووهج وًٱووو٨ ځ٪ووووٖس ثٽضڂىَوووټ   

 وص٢ىٌَ څ٦ڀ ثٖهثًر.

وثْځوووټ ٹذُوووٌ ٱوووً أڃ صٞووو٢پ٨ ثٽض٪جوڅُوووجس دجٽ٪وَوووو ځوووڄ ثٖهوثً ثٖٵضٚوووجهَز    

ڂج٩ُز ٩پً ځْضىي ثٽ٪ڂټ ثٽ٪جٿ څضُؾز ثڅْقجح ثٽووٽز ځڄ ثٽضومټ ثٽڂذجٌٕ ٱوً  وثٖؽض

ځغټ هيڇ ثْڅ٢ٖز.. ٹڂج َڂٺڄ ٽپض٪جوڅُجس أڃ صپ٪خ هوًث ځؤعٌث وځپڂىّج ٱوً ځىثؽهوز   

ٵُٞز ثٽذ٢جٽز څضُؾز ثٖصؾوجڇ څقوى ث٩ٖضڂوجه ٩پوً ثٽضٺچىٽىؽُوج ثٽقوَغوز ثٽضوً ٖ صقضوجػ         

َڂٺچهووج أڃ صْووجهڀ دٶوووً ٹذُووٌ ٱووً ځىثؽهووز هوويڇ    ثٽووً ثٽ٪ڂجٽووه ثٽٺغُٲووز .. ٱجٽض٪جوڅُووجس 

ثٽڂٖووٺپز ثٖؽضڂج٩ُووز ثٽن٢ُووٌر ٽووُِ ٱٶوو٠ ځووڄ مووٗٻ ثٽنپووٴ ثٽڂذجٕووٌ ٽٲووٌٗ ثٽ٪ڂووټ      
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دجٽض٪جوڅُووووجس ثٽ٪ڂجٽُووووز وٽٺووووڄ ځووووڄ مووووٗٻ صچڂُووووز ثٽض٪جوڅُووووجس ثٽٶجةڂووووز وثٽضىّوووو٨                        

 ٱُهج ٽنوځز ث٩ْٞجء.

٨ ثٽُْجّجس ثٽضً صٺٲوټ  وَڂٺڄ ځڄ مٗٻ ٵُجهثس و٩پڂجء ومذٌثء ثٽض٪جوڃ وٝ

ٽپض٪جوڅُجس ثٽو٩ڀ ثٽٍٗٿ ٽپٶُجٿ دجٽنوځجس ثٽڂ٢پىدز .. وثىث ځج صقٶوٴ ىٽوٸ ّوىٯ صپٶوً     

 ثٽض٪جوڅُجس ثهضڂجځج ٹذٌُث ځڄ ثٽووٽز.

ثٽضٖوٌَ٪جس ثٽض٪جوڅُووز ثٽضووً صٺذوټ ثٽض٪جوڅُووجس وٹوويث   ٖ دوو ځووڄ إ٩وجهر ثٽچ٦ووٌ ٱووً   

ً ځ٨ ثٖهوثٯ ثٽڂىٝوى٩ز  أّجٽُخ صقوَظ وص٢ىٌَ ثٽض٪جوڅُجس وثٽضوٹُو ٩پً أڃ صضڂٖ

وثٽضووً صضٌٹووَ ٱووً ٝووٌوًر صقٶُووٴ ً٭ذووجس وځض٢پذووجس ثٽڂؾضڂوو٨ ثٽڂقوو٠ُ دهووج وصچڂُووز   

 ثٽڂىثًه ثٽذٌَٖز صوًَذُج وصوهُپُج.

ٱجٽض٪جوڅُجس ثٽضً ّض٪ڂټ ٩پً صپذُوز ثفضُجؽوجس أ٩ٞوجةهج ّوضضجؿ ٽهوج ثٽٲٌٙوز       

ُوجس أڃ  ٽپچڂى وثٖڅضٖجً ٩پوً أوّو٨ څ٢وجٳ مجٙوز وأڃ ثٽڂضٮُوٌثس صقوضڀ ٩پوً ثٽض٪جوڅ       

صٺووىڃ أٹغووٌ ځْووتىٽُز صؾووجڇ أ٩ٞووجةهج وأڃ صضذچووً م٢٢ووج د٪ُووور ثٽڂوووي صٌث٩ووً ٱُهووج       

 ثٽڂضٮٌُثس ثٽڂضٗفٶز وص٪٢ً ثهضڂجځج أٹذٌ ٽپذُتز وفْڄ ثّضنوثٿ ٽڂىثًههج.
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 ادلراجــــــع وادلصب ر:

څوور هوً ثٽض٪جوڅُوجس ٱوً ه٩وڀ ثٖٵضٚوجه وثٽضٺُوٰ ځو٨        –ځچ٦ڂز ثٽ٪ڂټ ثٽ٪ٌدُز  -

 ضٚجهَز.ثٽڂضٮٌُثس ثٖٵ

ځ٢ووووجد٨  –أؽچقووووز ثٽقڂجَووووز ثٖؽضڂج٩ُووووز   –ه. أفڂووووو ٩ذووووو ثٽ٦ووووجهٌ ٩غڂووووجڃ    -

 .2102 -ًوٍثٽُىّٰ

 –ثٽض٪جوڅُووجس وثٽضچڂُووز ٱووً ٥ووټ ثٽڂضٮُووٌثس ثٖٵضٚووجهَز    –ه. ځقڂووىه ځچٚووىً  -

 .2102 –ثٽٶجهٌر 

وًٵووز ٩ڂووټ فووىٻ هوً ثٽضٖوو٨ٌَ ثٽض٪ووجوڅً ٱووً ه٩ووڀ    –ه. أفڂووو فْووڄ ثٽذ٩ٌووً  -

 .2101 –ر ثٽٶجهٌ –ثٽڂچ٦ڂجس ثٽض٪جوڅُز 

فوىٻ   هوً ثٽقٌٹوز ثٽض٪جوڅُوز ٱوً      –ًّوجٽز هٹضوىًثڇ    –ه. ځقڂوو ٩ذوو ثٽ٦وجهٌ     -

 .2111َىٽُى  –٥ټ ثٽڂضٮٌُثس ثٖٵضٚجهَز وثٖؽضڂج٩ُز ثٽڂ٪جٌٙڇ 

 – 0666ځوجَى   –څڂىىػ ثٽض٨ٌَٖ ثٽض٪وجوڅً ثٽ٪ٌدوً    –ثٖصقجه ثٽض٪جوڅً ثٽ٪ٌدً  -

 ثٽڂٮٌح. –ثٽٌدجٟ 

ځٖوووووووووووٌو٧ ٵوووووووووووجڅىڃ                                   –ثٖصقوووووووووووجه ثٽ٪وووووووووووجٿ ٽپض٪جوڅُوووووووووووجس ثٽڂٚوووووووووووٌي     -

 .2100 –ثٽض٪جوڃ ثٽڂىفو 

ٹپُوز ثٽقٶوىٳ    –ثٵضٚجهَجس وصٌَٖ٪جس ثٽض٪وجوڃ   –ه. أفڂو ٩ذو ثٽ٦جهٌ ٩غڂجڃ  -

 .2102 -ؽجځ٪ز ثٽٶجهٌڇ –

څٖوووووووور ثٽقٌٹوووووووز ثٽض٪جوڅُوووووووز ٱوووووووً ثٽ٪وووووووجٽڀ                                  –ه. أفڂوووووووو ٩ذوووووووو ثٽ٦وووووووجهٌ    -

 ٌ ّپْوپز إٙووثًثس ثٽڂٌٹوَ ثٽ٪ٌدوً ٽپض٢وىٌَ ثٖهثًي       –دُوز  وځٌٚ وثٽوووٻ ثٽ٪

 .2101 –وثٽض٪جوڅً 

 .2102ر هّضىً ٩جٿ  0610هّضىً ؽڂهىًَز ځٌٚ ثٽ٪ٌدُز ٽ٪جٿ  -

 .0611صٶٌٌَ ثٽْٺٌصٌُ ثٽ٪جٿ ٽٓځڀ ثٽڂضقوڇ ٩ڄ ثٽنذٌڇ ثٽى١چُه ٩جٿ  -

 ؽچُٰ. – 2112ٽْچز  062صىُٙز ص٪َََ ثٽض٪جوڅُجس ًٵڀ  -


