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 جخلخص العماث الشئِعت للبرإلاان الذًملشاػي في أن ًىىن:

  ًمً ج٩اٞا الٟغم  ل٩ل ٞئاث اإلاجخم٘: ؤي ًمثل ؤَُاٝ الكٗب احخماُٖا وا٢خهاصًا، ٍو
ً
ممثال

 والخماًت لجمُ٘ ؤًٖاثه؛

  الم اإلاسخلٟت، وفي بصاعة ؤٖماله؛ : ؤي مٟخىخا لألمت مً زال٫ وؾاثل ؤلٖا
ً
 قٟاٞا

 للجمُ٘: ؤي ٌكغ٥ الكٗب، وال ؾُما حمُٗاث ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في ؤٖماله؛ 
ً
 مخاخا

  للمؿاءلت: ؤي ؤن ؤًٖاء البرإلاان ًسًٗىن للمؿاءلت مً حاهب الىازبحن ُٞما ًخٗل٤ بإصاء 
ً
زايٗا

اتهم؛مهام مىهبهم   وؾالمت جهٞغ

  ُٗت والغ٢ابُت اصي مهامه الدكَغ ٣ا لهظه ال٣ُم الضًم٣غاَُت، ٍو ما٫ ب٨ٟاءة ٞو : ؤي ًىٓم ألٖا
ً
ٞٗاال

٣ت جلبي اخخُاحاث حمُ٘ الؿ٩ان.  بٍُغ

 

ً، صلُل للمماعؾت الجُضة،  صًُٟض بِثام، البرإلاان والضًم٣غاَُت في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

 .08(، م 2006)الاجداص البرإلااوي الضولي، 
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 ملخص تنفيذي

ذ ٌك٩ل ُٗت الىهىم ا٢تراخاث ٖلى الخهٍى بلى  اإلاؿىضة الازخهاناث ؤخض الدكَغ

 إلاىُى١ الٟهل 
ً
٣ا . ًىضعج 2011مً الضؾخىع اإلاٛغبي لٟاجذ ًىلُىػ  70.٤ٞ/1مجلس ي البرإلاان، ٞو

ًاء مجلس ي البرإلاان، وهى ألامغ  اث٠ الخ٣لُضًت أٖل الظي ٌك٩ل هظا الازخهام في بَاع الْى

 مىيٕى هظه الضعاؾت.

ٌّٗض مبضؤ البرإلاان الكٟاٝ ؤخض اإلاٟاهُم الىاْمت لهظه الضعاؾت، في و٢ذ باجذ ُٞه بغإلااهاث 

غه مً  الٗالم ج٣اؽ بمضي اهٟخاخها ٖلى مدُُها الا٢خهاصي والاحخماعي واإلاضوي، بجىصة ما جٞى

ىت وؾهلت الىلىج والاؾخٗما٫، خى٫ ؤصاء  ُّ البرإلاان في الازخهاناث اإلاؿىضة مٗلىماث ص٣ُ٢ت ومد

بلُه ب٣ىة الضؾخىع. خُث بن ٨ٞغة البرإلاان اإلاٟخىح جغجبِ اعجباَا وز٣ُا بُبُٗت الث٣اٞت الؿُاؾُت 

ت اإلاىحىصة في  للىسب، ومضي ٢ضعة ماؾؿت البرإلاان ٖلى ٨ٖـ الخٗضصًت الؿُاؾُت وال٨ٍٟغ

ُاٝ واؾٗت مً الىاؽ ٢هض  اإلاجخم٘. لظل٪ ٞةن مبضؤ البرإلاان اإلاٟخىح ٣ًىم ٖلى بجاخت الٟغنت أَل

ُٗت في مسخل٠  الىلىج بلى البُاهاث وألاع٢ام واإلاٗلىماث اإلاّٟهلت ًٖ ؤصاء اإلااؾؿت الدكَغ

٘ والغ٢ابت وج٣ُُم الؿُاؾاث الٗمىمُت، خُث ًٟترى في هظه البُاهاث ؤن جىّحه  اتها: الدكَغ مؿخٍى

 مىه.  بلى حمهىع واؾ٘ ومخىٕى صون خهغه في الٟئاث اإلاخسههت

٤ البدث م٘ ُٖىت مً الىاثباث والىىاب، ؤصاة  ل٣ض ق٩لذ اإلا٣ابالث البدثُت التي ؤحغاها ٍٞغ

غنت مً ؤحل حٗم٤ُ ؤؾئلت الضعاؾت خى٫ ٖضٍص مً  عثِؿت مً ألاصواث الٗلمُت للضعاؾت، ٞو

ُٗت، ألامغ الظي  ؤلاق٩الُاث اإلاغجبُت بخهىٍذ الىاثباث والىىاب ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

ـّ ل٨ٟغة حٗضًل الىٓام الضازلي إلاجلـ  ٦ك٠ ًٖ وحىص اججاه مخىاٍم بحن الىاثباث والىىاب مخدم

ُٗت،  ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ الىىاب، بما ٌؿمذ بيكغ الىخاثج الاؾمُت اإلاٟهلت للخهٍى

ؼ خ٤ الىازباث والىازبحن في جدب٘ ؤٖما٫  ُا مً هظا الاججاه بإهمُت حًُٗض الكٟاُٞت وحٍٗؼ ٖو

الىاثباث والىىاب. في خحن ؤبضي اججاه آزغ مً الىاثباث والىىاب، ٖضم جدمؿه لهظه ال٨ٟغة، 

٤ زال٫ مماعؾت ٞٗل  مٗخبرا ألامغ جدهُل خانٍل، بضٖىي ؤن الىاثبت ؤو الىاثب امخضاص للٍٟغ

ذ.  ت اججاهاث الخهٍى ذ، وؤن البث الخلٟؼي ومدايغ الجلؿاث الٗامت، ٌؿمدان بمٗٞغ  الخهٍى
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ُٗت، زال٫ ٧ان الٞخ ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ ا ؤزىاء البدث في خهُلت الخهٍى

ذ، ٦ما هي ميكىعة في  اإلاضة اإلاضعوؾت، الى٢ٝى ٖىض الخباًً الخانل بسهىم هدُجت الخهٍى

اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الغؾمي إلاجلـ الىىاب، واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الغؾمي للىػاعة اإلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘ 

ذ 08ألامغ بثماوي ) البرإلاان. ًخٗل٤ ًٌ في اإلاُُٗاث اإلاغجبُت بىدُجت الخهٍى ( ٢ىاهحن )ٖاصًت( زمت جباً

ٖليها. بطا ٧اهذ ص٢ت اإلاٗلىماث في حمُ٘ اإلاهاصع الغؾمُت مهمت، ٞةن ألاهم ٧ىن هاجحن اإلااؾؿخحن 

اإلاخٗل٤  31.13مىه، وم٣خًُاث ال٣اهىن ع٢م  27مُى٢خان بإخ٩ام الضؾخىع، وال ؾُما الٟهل 

خ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث، ومجمٕى اإلاباصت الضولُت واإلاماعؾاث الًٟلى طاث الهلت، بال

ألامغ الظي ًخٗحن مٗه جدغي الض٢ت في وكغ اإلاٗلىماث، مً باب ؤن خ٤ الجمهىع في اإلاٗلىمت 

 الض٣ُ٢ت خ٤ّ ؤؾاس ي.

ت مً الخ ذ البرإلااوي اهٟخدذ الضعاؾت ٖلى مجمٖى جاعب في م٣اعبتها إلاؿإلت ؾلى٥ الخهٍى

ذ ؤًٖاء  الضولُت وم٣اعهتها بالخجغبت اإلاٛغبُت. اه٨بذ الضعاؾت ٖلى جدلُل ال٣ىاهحن الىاْمت لخهٍى

ذ، ألاعصن، بلج٩ُا. ًب٣ى جّٟغص الىمىطج اإلاٛغبي في جىهُهه  البرإلاان في ٧ل مً: جىوـ، ٞغوؿا، ال٩ٍى

ًه مضزال عثِؿا لضعاؾت "ْاهغة" ا ذ خ٤ٌ شدص ي ال ًم٨ً جٍٟى لُٛاب بك٣ُه ٖلى ؤن الخهٍى

حر اإلابرع، التي ؤضخذ حِٗكها ماؾؿت مجلـ الىىاب.  اإلابرع ٚو

ل٣ض ق٩ل جىامي الاهخمام بالٗمل البرإلااوي مً لضن ٖضٍص مً مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في 

اإلاخٗل٤ بالخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث خحز الخىُٟظ،  31.13اإلاٛغب، مٗؼػا بضزى٫ ال٣اهىن ع٢م 

الخ٩ىمت والبرإلاان في الضًىامُت الضولُت الهٟخاح اإلااؾؿاث، صاٞٗا للخ٨ٟحر في واهسغاٍ ماؾؿتي 

ذ البرإلااوي للى٢ٝى ٖلى وا٢٘ وكغ اإلاٗلىماث والبُاهاث طاث الهلت بالٗمل البرإلااوي  صعاؾت الخهٍى

ؼ وجغؾُش مباصت البرإلاان اإلاىٟخذ ٦ما ويٗها الاجداص  للٗمىم، و٦ظا ج٣ضًم جىنُاث ٦ُٟلت بخٍٗؼ

 إلااوي الضولي، وما جٟغيه ال٣ىاهحن طاث الهلت.البر 

ت   الخىنُاث:و  الا٢تراخاث مًجإؾِؿا ٖلى ما ؾب٤، زلهذ الضعاؾت بلى مجمٖى

ؼ مبضؤ البرإلاان اإلاىٟخذ، حُٛحر الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب، مً  -1 ج٣ترح الضعاؾت لخٍٗؼ

 زال٫:

 ذ ؤلال٨ترووي ٤ مىهت بل٨تروهُت عؾمُت اٖخماص الخهٍى ، وبن ا٢خط ى الخا٫ ًٖ بٗض، ٞو
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 ؛للمجلـ

  ذ اإلاٗبر ٖنها، صازل ؤحل ؾاٖت، في اإلاى٢٘  48وكغ اللىاثذ الاؾمُت لىخاثج الخهٍى

ضة الغؾمُت للبرإلاان  .وكغة مضاوالث مجلـ الىىاب -ؤلال٨ترووي للمجلـ وفي الجٍغ

الضعاؾت للدغوج مً ْاهغة "الُٛاب" جىُٓمه في ال٣اهىن الخىُٓمي إلاجلـ  جىص ي -2

 الىىاب، مً زال٫:

  ًت مجلـ الىىاب م٘ ؤي مهمت ٖمىمُت اهخسابُت ؤو ٚحر اهخسابُت، م جىؾُ٘ جىافي ًٍٖى

اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب بما  27-11مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  11.٤ٞ/2زال٫ حُٛحر اإلااصة 

ت في مجلـ الىىاب م٘ عثاؾت مجلـ حماٖت جغابُت ؤو مجلـ م٣اَٗت ًلي: "جدىافى ا لًٍٗى

ت مهىُت" ت جاؾؿها حماٖت جغابُت، ٦ما جدىافى م٘ عثاؾت ٚٞغ  ؛ؤو مجمٖى

  الخىهُو ٖلى ؤن ُٚاب ًٖى مجلـ الىىاب بضون ٖظع ؤ٦ثر مً مغجحن لجلؿت ٖامت

ُٗ ت، اٖخباع م٣ٗضه قاٚغا ب٣ىة و/ؤو احخمإ اللجىت الضاثمت اإلاىخمي بليها في الؿىت الدكَغ

ًه بالظي ًلُه مباقغة في الثدت الاهخساب؛  ال٣اهىن وحٍٗى

  الخىهُو ٖلى ؾ٠٣ إلاجمٕى ٖضص ألاًام اإلادضصة التي ٌؿمذ ٞيها للىاثب البرإلااوي ؤلاصالء

ُٗت، جدذ َاثلت اٖخباع م٣ٗضه  بها، ٢هض الاؾخٟاصة مً عزهت اإلاغى في الؿىت الدكَغ

ًه بالظي ًلُه مباقغة في الثدت الاهخساب قاٚغا ب٣ىة ال٣اهىن   .وحٍٗى
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 املقدمة

الاهخخاباث "ٖلى ؤن  2011مً صؾخىع ٞاجذ ًىلُىػ  11هّهذ ال٣ٟغة ألاولى مً الٟهل 

، ٦ما وعص في ال٣ٟغة 1"الحشة والجزيهت والشفافت هي أظاط مششوعُت الخمثُل الذًملشاػي

ومىاًَ، الخ٤ في الخهىٍذ، وفي الترشح "ل٩ل مىاَىت ؤن  مىه 30مً الٟهل  ألاولى

. وهى ما لالهخساباث، قٍغ بلٙى ؾً الغقض ال٣اهىهُت، والخمخ٘ بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت"

 ًُٟض ؤن اإلاٛغب ًبجي هٓامه الضؾخىعي ٖلى ؤؾاؽ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت.

ذ الاهخسابي، ؾىىاث ٢ لُلت ٖٝغ اإلاٛغب اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت، في ق٣ها اإلاخٗل٤ بالخهٍى

ش  ذ ؤو٫ اهخساباث بلضًت بخاٍع ، زم بٗض 1960ماي  29بٗض خهىله ٖلى الاؾخ٣ال٫، بط ؤحٍغ

ش ؤو٫ صؾخىع طل٪ اؾخٟتي اإلاىاَىاث واإلاىاَىىن ٖلى  ، في خحن 1962صحىبر  7للممل٨ت بخاٍع

ذ زالث مكاع٦ت ؾُاؾُت في  ، بمىاؾبت اهخساب ؤًٖاء مجلـ الىىاب 1963ماًى  17ؤحٍغ

. ومىظ طل٪ الخحن جىالذ الاؾخٟخاءاث 1962صحىبر  7مً صؾخىع  44في الٟهل اإلاىهىم ٖلُه 

 ..2الضؾخىعٍت والاهخساباث البرإلااهُت

بطا ٧ان الاؾخٟخاء ًسخل٠ ًٖ الاهخساب في هىاٍح ٖضًضة، منها ؤن ألاو٫ )الاؾخٟخاء( و 

في ألاو٫  - ًغجبِ بمىيٕى مٗحن، ُٞما الثاوي )الاهخساب( ًغجبِ بإشدام، وؤهه لِـ للمؿخٟتي

ت في  -ٚالبا -بال الدُاع في الخٗبحر بحن "وٗم" ؤو "ال"، في خحن للمىخِسب في الثاوي  - ٢ضٌع مً الخٍغ

٤ ؤلاصالء  الازخُاع، ٞةهه ًدكابه مٗه في ٧ىن الٗملُخحن مٗا جخُلبان الخٗبحر ٖلى الغؤي ًٖ ٍَغ

 بهىث، ٌؿمى: "الخهىٍذ".

                                                 
1

٠ الٓهحر بدىُٟظه ألامغ ناصع ،(2011 ًىلُى ٞاجذ) 1432 قٗبان مً 27 لـ الضؾخىع  هو - ش 1.11.91 ع٢م الكٍغ  ًىلُى 29) 1432 قٗبان مً 27 بخاٍع

ش م٨غع  5964 ٖضص. ع. ج ،(2011  .3601. م ،(2011 ًىلُى 30) 1432 قٗبان 28 بخاٍع
2

ض مً الخٟانُل خى٫  -  الاهخساباث البرإلااهُت في اإلاٛغب ًم٨ً الٗىصة بلى:إلاٍؼ

- TAFRA, Sous la direction de Nabil Mouline, Le Maroc vote, les élections législatives en chiffres (1963-2011). 

http://tafra.ma/wp-content/uploads/2018/07/LivretElections2016.pdf 

، 1، ميكىعاث الؼمً، ٍ 2007بلى آلان...، جغحمت بضٌٗت الدغاػي، ) 1960(، الاهخساباث اإلاٛغبُت مىظ Barnabé Lopez Garciaبحرهابي لىبِـ ٧اعؾُا ) -

 الضاع البًُاء(.

http://tafra.ma/wp-content/uploads/2018/07/LivretElections2016.pdf
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 مارا ًلصذ بالخصىٍذ؟

 
ٌ
ذ هى جهٝغ  آزَغ ًضعى  الخهٍى

ً
"، شدها

ً
ًيخسب مً زالله شدو ًضعى "هازبا

" بٗض جغقُده، وهى ؤًًا ٌٞٗل ٌّٗبر مً زالله الصدو ًٖ عؤًه بكإن هٍو ؤو 
ً
"مىخسبا

.  مىيٕى

ذ الىازباث والىازبحن ٖلى اإلاترشخاث واإلاترشخحن في ألاهٓمت الضًم٣غاَُت  ٩ًىن جهٍى

ٟترى اإلاغوع ٖبر مٗؼ٫ٍ وبصزا٫ وع  ًُ ، بط 
ً
ا ، زمَّ ويٗه في نىضو١ ؾٍغ ذ في ْٝغ ٢ت الخهٍى

، ٩ًىن 3الا٢ترإ بٗض الدغوج مً اإلاٗؼ٫. مً هاخُت ؤزغي، باؾخثىاء الخُِٗىاث الصدهُت

 
ً
ذ الىاثباث والىىاب ٖلىُا ت ما بطا ٧ان 4جهٍى ، وبالخالي ًم٨ً للىازباث والىازبحن مٗٞغ

ذ.ممثلىهم ٢ض ؤٖلىىا مىا٣ٞتهم ٖلى هظا الىو، ؤو نىجىا يضه، ؤ  و امخىٗىا ًٖ الخهٍى

ًدبّحن ؤهه ًغبِ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت جاعة  ،2011بالغحٕى بلى صؾخىع ٞاجذ ًىلُىػ و 

ذبـ" (، وجاعة ؤزغي 2-30.٤ٞ/1، و17، و3-2-11.٤ٞ/1" اإلاىاَىاث واإلاىاَىحن )الٟهى٫: جهٍى

ا ل .ًغبُها بًٗىاث وؤًٖاء مجلس ي البرإلاان  هظهالىٕى ألاو٫ مً اإلاكاع٦ت لِـ مىيٖى

ذ الىاثباث ا ؤو ما ًم٨ً حؿمُتهم بـ"ًٖىاث  والىىابلضعاؾت، ب٣ضع ما يهمها البدث في جهٍى

ٖلى ؤن البرإلااهُحن ٢ض ًهىجىن ٖلى ؤشدام، مً ٢بُل ما هّهذ  .5وؤًٖاء مجلـ الىىاب"

جخإل٠ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت مً الضؾخىع، التي حاء ٞيها: " 130ٖلُه ال٣ٟغة ألاولى مً الٟهل 
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ذ الؿغي، 2017م.ص، ؤزىاء بّتها في صؾخىعٍت الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب ) 37.17 وعص في ٢غاع اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ع٢م - (، ما ًلي: "وخُث بن الخهٍى

ت الا٢ترإ اإلا٣غعة في الٟهلحن  ذ  مً الضؾخىع، ًٓل هى اإلابضؤ ألاؾاس ي الظي ًخٗحن ؤن ٌؿىص خحن ًخٗل٤ ألامغ 11و 2باٖخباعه مً مٓاهغ خٍغ بالخهٍى

ضة الغؾمُت ٖضص 2017ؾبخمبر  11) 1438مً طي الدجت  20م.ص ناصع في  37.17ي هظا الهضص: ٢غاع ع٢م ٖلى ؤشدام". ؤهٓغ ف ش 6607(، الجٍغ  4، بخاٍع

 .5344(، م 2017ؾبخمبر  25) 1439مدغم 
4

، وبحن الخُِٗىاث  -
ً
ذ ٞيها ٖلىُا ُٗت، التي ٩ًىن الخهٍى الصدهُت، التي ٩ًىن ٞيها في هظا الباب، ًم٨ً الخمُحز بحن ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

ضصهم زالزت ؤًٖاء ٣ًّضمهم م٨خب  ذ ٖلى ؤؾماء اإلاترشخاث واإلاترشخحن لًٗىٍت اإلاد٨مت الضؾخىعٍت، ٖو ، مً طل٪ مثال، الخهٍى
ً
ا الخهىٍذ ؾٍغ

٣ا إلاىُى١ ؤخ٩ام الضؾخىع في ٞهله  (. خُث بن اإلااصة 2017ىاب )مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الى 327بلى  323، واإلاىاص مً 130.٤ٞ/1مجلـ الىىاب، ٞو

ذ 5/٤ٞ.323  وبإٚلبُت زلثي ؤًٖاء اإلاجلـ". باال٢ترإ الؿغي ، هّهذ ٖلى ؤهه "ًخم الخهٍى

"(، وجاعة ًجغص بد٨م ال٣اهىن مً نٟت هاثب: "11اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب جاعة ٖباعة "هاثب" )مثال اإلااصة  27.11اؾخٗمل ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  - 5

ت في مجلـ الىىاب: "4اإلاجلـ" )مثال اإلااصة ؤزغي: "ًٖى  إلاخٗل٤ بمجلـ ا 27.11 ٢اهىن جىُٓمي ع٢م"(، ؤهٓغ في طل٪: ٌكتٍر في مً ًترشح للًٍٗى

٠ ع٢م ش  1.11.165 الىىاب، ناصع ألامغ بدىُٟظه الٓهحر الكٍغ ش  5987ٖضص . ع. ،ج(2011ؤ٦خىبغ  14) 1432مً طي ال٣ٗضة  16بخاٍع طو ال٣ٗضة  19بخاٍع

 .5053. ، م(2011ؤ٦خىبغ  17) 1432
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مً ازجي ٖكغ ًٖىا، ٌُٗىىن إلاضة حؿ٘ ؾىىاث ٚحر ٢ابلت للخجضًض، ؾخت ؤًٖاء ٌُٗنهم اإلال٪، 

يخسب ههٟهم مً  ًُ لى، وؾخت ؤًٖاء  مً بُنهم ًٖى ٣ًترخه ألامحن الٗام للمجلـ الٗلمي ألٖا

ً مً بحن اإلاترشخحن  يخسب الىه٠ آلازغ مً ٢بل مجلـ اإلاؿدكاٍع ٢بل مجلـ الىىاب، ٍو

ًاء الظًً ٣ًضمهم م٨ ذ باال٢ترإ الؿغي وبإٚلبُت زلثي ألٖا خب ٧ل مجلـ، وطل٪ بٗض الخهٍى

٦ما ؤهه ٢ض ًهىجىن ٖلى ؤٖما٫ خ٩ىمُت، مً ٢بُل ما هّو الظًً ًخإل٠ منهم ٧ل مجلـ". 

ذ ٖلى  103ٖلُه الٟهل  مً الضؾخىع في ٣ٞغجه الثالثت، الظي ٌؿمذ إلاجلـ الىىاب بالخهٍى

ش َغح مؿإلت ال ٣ً٘ الخهى البرهامج الخ٩ىمي: " ٍذ بال بٗض مط ي زالزت ؤًام ٧املت ٖلى جاٍع

إلاجلـ الىىاب ؤن (، الظي ٌؿمذ "1مً ال٣ٟغة  3مً الضؾخىع )البىض  105"، ؤو الٟهل الث٣ت

ذ ٖلى ملخمـ للغ٢ابت؛ وال ٣ًبل هظا  ٌٗاعى في مىانلت الخ٩ىمت جدمل مؿاولُتها، بالخهٍى

ً مـ ألٖا
ُ
اء الظًً ًخإل٠ منهم اإلاجلـ )...( ال ٣ً٘ اإلالخمـ بال بطا و٢ٗه ٖلى ألا٢ل ز

ذ بال بٗض مط ي زالزت ؤًام ٧املت ٖلى بًضإ اإلالخمـ؛ وجاصي اإلاىا٣ٞت ٖلى ملخمـ  الخهٍى

(، 1مً الضؾخىع )ال٣ٟغة  106". ؤو الٟهل الغ٢ابت بلى اؾخ٣الت الخ٩ىمت اؾخ٣الت حماُٖت

ً بمؿاءلت الخ٩ىمت: " ؿاثل الخ٩ىمت إلاجلـ اإلاالظي ٌؿمذ إلاجلـ اإلاؿدكاٍع ٌُ ً ؤن  ؿدكاٍع

ذ ٖلُه، بٗض مط ي زالزت  مـ ؤًٖاثه؛ وال ٣ً٘ الخهٍى
ُ
بىاؾُت ملخمـ ًى٢ٗه ٖلى ألا٢ل ز

ًاء هظا اإلاجلـ لبُت اإلاُل٣ت أٖل ان مً ؤًام ٧املت ٖلى بًضاٖه، بال باأٚل ". ٞهظان الىٖى

ذ ال ًىضعحان في هُا١ الضعاؾت، َاإلاا ؤن ألاو٫ ًغجبِ باهخساب ؤشدام ، والثاوي الخهٍى

ما٫ الغ٢ابُت للبرإلاان ٖلى الخ٩ىمت.  ًغجبِ باأٖل

ذ في هُا١ هظه الضعاؾت، هى حٗبحر ًٖىاث وؤًٖاء مجلس ي  بن ال٣هض مً الخهٍى

خٗل٤ ألامغ ؤؾاؾا  ًٖالبرإلاان  ُٗت اإلاٗغويت ٖليهم. ٍو عؤيهم في قإن ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

 84، و81.٤ٞ/1، و3-2-75.٤ٞ/1، و71.٤ٞ/2، و70، و60.٤ٞ/1بالٟهى٫ الضؾخىعٍت: )

 (.86، و85.٤ٞ/1و

عُت؟  مارا ًلصذ بالىصىص الدشَش

ُٗت" ٣ًهض بـ " في مضلى٫ هظه الضعاؾت، حمُ٘ الىهىم طاث الُبُٗت الىهىم الدكَغ

٘ ُٗت التي ًهىث ٖليها البرإلاان بٗض ج٣ضًمها في نُٛت ا٢تراخاث )مكاَع م٣ترخاث(. ٣ًىص -الدكَغ
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٠ بلى خهغها في ٧ّلٍ مً ال٣ىاهحن الخىُٓمُت، وال٣ىاهحن )الٗاصًت(، بما ٞيها التي  هظا الخٍٗغ

(، 81ج٣ط ي باإلاىا٣ٞت ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت، وباإلاهاص٢ت ٖلى مغاؾُم ال٣ىاهحن )الٟهل 

ذ.70.٤ٞ/2ومغاؾُم ٢ىاهحن ؤلاطن )الٟهل   (، والهاصعة ًٖ مجلس ي البرإلاان بالخهٍى

 مارا ًلصذ بالىائبت والىائب؟

ًماعؽ البرإلاان الؿلُت مً الضؾخىع ًىو ٖلى ؤهه: " 2-70.٤ٞ/1الٟهل  بطا ٧ان

ُٗت. ًهىث البرإلاان ٖلى ال٣ىاهحن )...( ًخ٩ىن مىه ًىو ٖلى ؤهه: " 60"، ٞةن الٟهل الدكَغ

)...( ً "، ومً طل٪ ٞةن ًٖى مجلـ البرإلاان مً مجلؿحن، مجلـ الىىاب ومجلـ اإلاؿدكاٍع

ً ٌؿمى باإلاؿدكاعة ؤو اإلاؿدكاع. وبطا  الىىاب ٌؿمى بالىاثبت ؤو الىاثب، ًى مجلـ اإلاؿدكاٍع ٖو

ًبحن ٢اهىن جىُٓمي ٖضص ؤًٖاء ٢ض هو ٖلى ؤْن " 2011مً صؾخىع  ٧62.٤ٞ/2ان الٟهل 

مجلـ الىىاب، وهٓام اهخسابهم، ومباصت الخ٣ؿُم الاهخسابي، وقغوٍ ال٣ابلُت لالهخساب، 

اث الاهخسابُتوخاالث الخىافي، و٢ىاٖض الخض مً الجم٘ بحن الاه "، ٞةن خضاباث، وهٓام اإلاىاٖػ

اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب ٢ض ههذ ٖلى ؤهه  27.11مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  1اإلااصة ألاولى/٤ٞ.

٤ الا٢ترإ  395ًخإل٠ مجلـ الىىاب مً " ًٖىا ًيخسبىن باال٢ترإ الٗام اإلاباقغ ًٖ ٍَغ

خىػٖىن ٦ما ًلي:  نُٗض الضواثغ الاهخسابُت اإلادلُت )...(؛ ًٖىا ًيخسبىن ٖلى  305 -بالالثدت ٍو

ىُت جدضر ٖلى نُٗض جغاب اإلامل٨ت" 90 - ؛ وفي 6ًٖىا ًيخسبىن بغؾم صاثغة اهخسابُت َو

ال٣اض ي بخُٛحر وجخمُم  20.16مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  23الى٢ذ الظي ؤ٦ضث ُٞه اإلااصة 

ُٞما ًسو الاهخساباث ٖلى " اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب، ٖلى ؤهه 27.11ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م 

جب ؤن حكخمل الثدت الترقُذ ٖلى حؼؤًً ًخًمً  ىُت )...( ٍو نُٗض الضاثغة الاهخسابُت الَى

خًمً الجؼء الثاوي منها 60الجؼء ألاو٫ منها ؤؾماء ؾخحن ) ( مترشخت م٘ بُان جغجُبهً، ٍو

ض ؾنهم ٖلى ؤعبٗحن ؾىت قمؿ30ُؤؾماء زالزحن ) ش ( مترشخا مً الجيؿحن ال جٍؼ ت في جاٍع

 395، ٞةهه ٌؿخٟاص مً طل٪ ؤن مجلـ الىىاب الظي ًخإل٠ مً 7الا٢ترإ م٘ بُان جغجُبهم"
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٠ ع٢م  27.11ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  -  ( بدىُٟظ 2011ؤ٦خىبغ  14) 1432مً طي ال٣ٗضة  16ناصع في  1.11.165اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب. ْهحر قٍغ

ش 5987اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب. ج. ع ٖضص  27.11ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م   .5053(، م 2011ؤ٦خىبغ  17) 1432طو ال٣ٗضة  19، الهاصع بخاٍع
7

٠ ع٢م  27.11ال٣اض ي بخُٛحر وجخمُم ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  20.16ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  -  6ناصع في  1.16.118اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب. ْهحر قٍغ

اإلاخٗل٤ بمجلـ  27.11الخىُٓمي ع٢م ال٣اض ي بخُٛحر وجخمُم ال٣اهىن  20.16( بدىُٟظ ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م 2016ؤٚؿُـ  10) 1437طي ال٣ٗضة 
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هاثبت وهاثبا ال ًخٗضي ؾنهم في  (30) ( هاثبت، وزالزحن60هاثبت وهاثبا، ًًم ٖلى ألا٢ل ؾخحن )

ش الا٢ترإ ؤعبٗحن ) ُت اإلادلُت ( ؾىت، وؤن الباقي الظًً ًيخسبىن ٖبر الضواثغ الاهخساب40جاٍع

 (، ٢ض ٩ًىهىا مترشخاث ؤو مترشخحن.305)ٖضصهم 

ذ الىاثباث والىىاب، م٘ التر٦حز في الضعاؾت اإلا٣اعهت  بىاًء ٖلُه، جم خهغ الضعاؾت في جهٍى

ٖلى ما ٣ًابل مجلـ الىىاب اإلاٛغبي في باقي ألاهٓمت اإلا٣اعهت بمسخل٠ حؿمُاجه: الجمُٗت 

ىُت )ٞغوؿا(، ؤو مجلـ هىاب الكٗب جي الكٗبي )الجؼاثغ(، ؤو  الَى )جىوـ(، ؤو اإلاجلـ الَى

ذ(... الخ.  مجلـ ألامت )ال٩ٍى

عُت العاششة؟  مارا ًلصذ بالىصف ألاٌو مً الىالًت الدشَش

ُٗت في اإلاٛغب باهخساب ًٖىاث وؤًٖاء مجلـ الىىاب لٟترة  جخدضص الىالًت الدكَغ

ضصا مً اإلاغاحٗاث 4وبطا ٧ان اإلاٛغب ٢ض ٖٝغ ؤعبٗت ) .ػمىُت مدضصة صؾخىعٍا ( صؾاجحر، ٖو

ُٗت، ٢بل صؾخىع 8اإلاخٗا٢بت، ٞةن اإلاماعؾت بُيذ ؤهه مّغ بثمان ) ، بالك٩ل 2011( والًاث حكَغ

 (:1الظي ًدضصه الجضو٫ )

 ٌ عُت )1 الجذو  (2011-1963: جؼىس الىالًاث الدشَش

الذظخىس/الىالًت  اإلاظمىن 

عُت  الدشَش

 1962 1962 صؾخىع 

ُٗت ألاولى: بغإلاان بمجلؿحن  1965- 1963 الىالًت الدكَغ

 ًٖىا، اهخسبىا باال٢ترإ الٗام اإلاباقغ إلاضة ؤعب٘ ؾىىاث. 144 مجلـ الىىاب: -

- :ً ًٖىا، اهخسبىا باال٢ترإ الٗام ٚحر اإلاباقغ، ٖلى ؤؾاؽ ججضًض هه٠  120 مجلـ اإلاؿدكاٍع

 ؤًٖاء اإلاجلـ ٧ل زالر ؾىىاث.

  

 1970  1970 صؾخىع 

ُٗت الثاهُت: بغإلاان بمجلـ واخض  1971 -1970 الىالًت الدكَغ

 90منهم باال٢ترإ الٗام اإلاباقغ، و 90ًٖىا: اهخسب  240يم مجلـ الىىاب مجلـ الىىاب: 

 ًٖىا مً الٛٝغ اإلاهىُت. 60ًٖىا مً ممثلي الجماٖاث اإلادلُت، و

  

 1972  1972 صؾخىع 

                                                                                                                                             
ش 6490الىىاب. ج. ع ٖضص   .5853(، م 2016ؤٚؿُـ  11) 1437طو ال٣ٗضة  7، الهاصع بخاٍع
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ُٗت الثالثت: بغإلاان بمجلـ واخض  1983 -1977 الىالًت الدكَغ

منهم اهخسبىا باال٢ترإ الٗام اإلاباقغ،  176ًٖىا:  267ج٩ىن مجلـ الىىاب مً  مجلـ الىىاب:

 منهم باال٢ترإ الٗام ٚحر اإلاباقغ. 88بِىما جم اهخساب 

  

ُٗت الغابٗت: بغإلاان بمجلـ واخض  1992 -1984 الىالًت الدكَغ

منهم باال٢ترإ الٗام اإلاباقغ،  204ًٖىا: اهخسب  306ج٩ىن مجلـ الىىاب مً  مجلـ الىىاب:

 مً مىخسبي الٛٝغ اإلاهىُت. 42مً مؿدكاعي الجماٖاث اإلادلُت، و 60و

  

 1992  1992 الضؾخىع اإلاغاح٘ لـ

ُٗت الدامؿت: بغإلاان بمجلـ واخض  1997 -1993 الىالًت الدكَغ

 111اهخسبىا باال٢ترإ الٗام اإلاباقغ، و 222ًٖىا:  333ج٩ىن مجلـ الىىاب مً  مجلـ الىىاب:

ت وال٣غوٍت،  ًٖىا باال٢ترإ ٚحر اإلاباقغ، مً لضن هُئت هازبت جإلٟذ مً ؤًٖاء اإلاجالـ الخًٍغ

 ومً لضن هُئاث هازبت جإلٟذ مً اإلاىخسبحن في الٛٝغ اإلاهىُت وممثلي اإلاإحىعًٍ.

  

 1996  1996 لـالضؾخىع اإلاغاح٘ 

ُٗت الؿاصؾت: بغإلاان بمجلؿحن  2002 -1997 الىالًت الدكَغ

ًٖىا، اهخسبىا باال٢ترإ الٗام اإلاباقغ إلاضة زمـ  325ج٩ىن مجلـ الىىاب مً  مجلـ الىىاب: -

ًٖىا ٖلى الهُٗض  30ًٖىا منهم اهخسبىا ٖلى نُٗض الضواثغ الاهخسابُت اإلادلُت، و 295ؾىىاث، 

جي.  الَى

ً:مجلـ  - ًٖىا، اهخسبىا إلاضة حؿ٘ ؾىىاث، زالر ؤزماؽ اإلاجلـ  270ج٩ىن مً  اإلاؿدكاٍع

اهخسبتهم، في ٧ل حهت مً حهاث اإلامل٨ت، هُئت هازبت م٩ىهت مً ممثلي الجماٖاث اإلادلُت، ؤما 

الدمؿان البا٢ُان مً ؤًٖاء اإلاجلـ ٞاهخسبتهم، في ٧ل حهت، هُئاث هازبت مً اإلاىخسبحن في 

جي هُئت هازبت مً ممثلي اإلاإحىعًٍ.الٛٝغ اإلاهىُت، و   ؤًٖاء اهخسبتهم ٖلى الهُٗض الَى

  

ُٗت الؿابٗت: بغإلاان بمجلؿحن  2007 -2002 الىالًت الدكَغ

ُٗت الثامىت: بغإلاان بمجلؿحن  2011 -2007 الىالًت الدكَغ

غة في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي. الغابِ:  ٤ البدث، بىاًء ٖلى اإلاُُٗاث اإلاخٞى اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

http://www.chambredesrepresentants.ma/ 

ُٗت الثامىت  ، ٞةن صؾخىع 2012في ؤ٦خىبغ بطا ٧ان مً اإلاٟترى ؤن جيخهي الىالًت الدكَغ

َو مضتها الؼمىُت، خُث حاء في الٟهل  2011ٞاجذ ًىلُىػ 
ّ
 اهخساب خحن مىه: "بلى ٢176ض ٢ل

 مماعؾت في خالُا ال٣اثمان اإلاجلؿان الضؾخىع، ٌؿخمغ هظا في ٖليهما البرإلاان، اإلاىهىم مجلس ي

 البرإلاان مجلس ي لخىهِب الالػمت ال٣ىاهحن الدهىم، بة٢غاع وحه ٖلى نالخُاتهما، ل٣ُىما

 ."الضؾخىع  هظا مً 51 الٟهل في ٖليها اإلاىهىم باألخ٩ام بزال٫ صون  الجضًضًً، وطل٪

http://www.chambredesrepresentants.ma/
http://www.chambredesrepresentants.ma/
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ش  ض  2011هىهبر  25، خضص ًىم 20118ؤ٦خىبغ  19وجُب٣ُا لظل٪، نضع مغؾىم بخاٍع ٦مٖى

ُٗت الخاؾٗت، ٞا٦دؿب بظل٪ اإلاىخسبىن  الهخساب ؤًٖاء مجلـ الىىاب بغؾم الىالًت الدكَغ

ش  9نضع مغؾىم 2016ًىاًغ  29لهظه الىالًت، الهٟت الىُابُت بمجلـ الىىاب. وفي   07خضص جاٍع

ُٗت الٗاقغة. 2016ؤ٦خىبغ  ض الهخساب ؤًٖاء مجلـ الىىاب بغؾم الىالًت الدكَغ  ٦مٖى

: "ًيخسب ؤًٖاء مجلـ الىىاب 2011مً صؾخىع  62.٤ٞ/1حاء في الٟهل ض ل٣

تهم ٖىض اٞخخاح صوعة ؤ٦خىبغ مً باال٢ترإ الٗام اإلاباقغ إلاضة  زمـ ؾىىاث، وجيخهي ًٍٖى

: "٣ٌٗض البرإلاان 65.٤ٞ/1الؿىت الدامؿت التي جلي اهخساب اإلاجلـ"، ٦ما حاء في الٟهل 

غؤؽ اإلال٪ اٞخخاح الضوعة ألاولى، التي جبخضت ًىم الجمٗت  حلؿاجه ؤزىاء صوعجحن في الؿىت، ٍو

ٟخخذ الضوعة 
ُ
ل". مً زال٫ الثاهُت مً قهغ ؤ٦خىبغ، وج الثاهُت ًىم الجمٗت الثاهُت مً قهغ ؤبٍغ

ُٗت جبخضت ًىم الجمٗت الثاهُت مً قهغ ؤ٦خىبغ، التي  هظان الٟهالن، ًخطح ؤن الىالًت الدكَغ

ًغؤؽ اإلال٪ اٞخخاخها، وجيخهي "ٖىض اٞخخاح صوعة ؤ٦خىبغ مً الؿىت الدامؿت التي جلي اهخساب 

 .10اإلاجلـ"

َص ج ُٗت الٗاقغة في بىاًء ٖلُه، ٞةطا ُخّضِ ش اهخساب ؤًٖاء مجلـ الىىاب للىالًت الدكَغ اٍع

، ٞةن بضاًتها لم جىُل٤ بال ابخضاًء مً ًىم الجمٗت الثاهُت مً قهغ ؤ٦خىبغ 2016ؤ٦خىبغ  07

، وجدضًضا مً لخٓت جغئؽ اإلال٪ اٞخخاح الضوعة، ولً جيخهي هظه 2016ؤ٦خىبغ  14، ؤي: 2016

، 2021ؤ٦خىبغ  08مً قهغ ؤ٦خىبغ مً الؿىت الدامؿت، ؤي في  الىالًت بال ًىم الجمٗت الثاهُت

                                                 
8

ش بمىحبه ًدضص( 2011 ؤ٦خىبغ 19) 1432 ال٣ٗضة طي مً 21 في ناصع 2.11.604 ع٢م غؾىمم -  ج٣ضم التي واإلاضة الىىاب مجلـ ؤًٖاء اهخساب جاٍع

ش الترقُداث زاللها ش 5988 ٖضص. ع. ج، ونهاًتها الاهخسابُت الخملت بضء وجاٍع  .5410. م(، 2011 ؤ٦خىبغ 19) 1432 ال٣ٗضة طو 22 بخاٍع
9

ش بمىحبه ًدضص( 2016 ًىاًغ 29) 1437 آلازغ عبُ٘ مً 18 في ناصع 2.16.69 ع٢م غؾىمم -  6435 ٖضص. ع. ج، الىىاب مجلـ ؤًٖاء اهخساب جاٍع

ش  .529. م(، 2016 ٞبراًغ ٞاجذ) 1437 آلازغ عبُ٘ 21 بخاٍع
10

لى في ؤو٫ م٣غع لها، ؤن نغخذ بإن الهٟت البرإلااهُت التي ٖلى يىئها ًخمخ٘ البرإلااوي بالخهاهت الب - ت الضؾخىعٍت باإلاجلـ ألٖا رإلااهُت ال ؾب٤ للٛٞغ

الاهخساب، وبهما في و٢ذ الخ٤، وطل٪ بمىاؾبت ٖغى ؤو٫ ٢اهىن صازلي إلاجلـ الىىاب ٖليها، الظي هو في الٟهل ج٨دؿب مً ًىم ؤلاٖالن ًٖ هخاثج 

مىه: "بن الخهاهت البرإلااهُت ججغي مً ًىم ؤلاٖالن ًٖ اهخساب الىاثب مً َٝغ اللجىت ؤلا٢لُمُت"، وؤ٦ضث ؤن ما وعص في هظا الٟهل "ال  1/٤ٞ. 75

 الضؾخىع، الظي ًٟهم مىه ؤن الخهاهت بهما ًجغي مٟٗىلها ٖلى ؤًٖاء البرإلاان مىظ وحىص البرإلاان".مً  38ًُاب٤ م٣خط ى الٟهل 

 ؤهٓغ في طل٪:

ش  2672ًخٗل٤ بال٣اهىن الضازلي إلاجلـ الىىاب، ج. ع. ٖضص  1963صحىبر  31مىا٤ٞ  1383قٗبان ٖام  14ماعر في  1، م٣غع ع٢م -ٙ. ص.-م. ؤ.  -  24بخاٍع

 .50(، م. 1964ىاًغ ً 10) 1383قٗبان 
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http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
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http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
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http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
http://www.elections2011.gov.ma/fichiers/dec_2.11.604.pdf
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وجدضًضا "ٖىض اٞخخاح صوعة ؤ٦خىبغ مً الؿىت الدامؿت التي جلي اهخساب اإلاجلـ". ومىه ٌؿخيخج 

ل  12بلى  2016ؤ٦خىبغ  14ؤن هه٠ الىالًت الٗاقغة )مً  (، جىُل٤ مً لخٓت جغئؽ 2019ؤبٍغ

ُٗت  ؤ٦خىبغ  14مً هظه الىالًت، التي جهاصٝ ًىم الجمٗت اإلال٪ حلؿت اٞخخاح ؤو٫ ؾىت حكَغ

ُٗت الثالثت مً الىالًت، التي جهاصٝ  11، وجيخهي ٖىض اٞخخاح2016 ل مً الؿىت الدكَغ صوعة ؤبٍغ

ل  12ًىم الجمٗت  ٤ الجضو٫ آلاحي بٗضه:2019ؤبٍغ م٨ً جدضًض طل٪ ٞو  . ٍو

 ٌ عُت العاششةن ألاٌو والثاوي ا: الىصف2 الجذو  مً الىالًت الدشَش

عُت العاششة  الفترة اإلامخذة هصف الىالًت الدشَش

 إلى مً

ل  12 2016ؤ٦خىبغ  14 ألاو٫   2019ؤبٍغ

ل  12 الثاوي  2021ؤ٦خىبغ  08 2019ؤبٍغ

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

ُٗت الٗاقغة ٖضصا مً الضوعاث الٗاصًت  ٖٝغ الىه٠ ألاو٫ مً الىالًت الدكَغ

٤ الجضو٫ آلاحي بٗضه.  والاؾخثىاثُت، ًم٨ً جىيُدها ٞو

 ٌ عُت العاششة3 الجذو خ اوعلاد دوساث مجلغ الىىاب خالٌ هصف الىالًت الدشَش  : جىاٍس

عُت عُت العىت الدشَش خ الافخخاح الذوسة الدشَش خ الاخخخام جاٍس  ػبُعت الذوسة جاٍس

ُٟت –ؤ٦خىبغ  2017 -2016  ٖاصًت 2017ٞبراًغ  13 2016ؤ٦خىبغ  14 الدٍغ

ل  ل  14 الغبُُٗت –ؤبٍغ  ٖاصًت 2017ٚكذ  8 2017ؤبٍغ

ُٟت –ؤ٦خىبغ  2018 -2017  ٖاصًت 2018ٞبراًغ  14 2017ؤ٦خىبغ  13 الدٍغ

ل  9 201812ماعؽ  27 -  13اؾخثىاثُت 2018ؤبٍغ

                                                 
11

ُٗت )الٟهل  - مً الضؾخىع(، بِىما ًغؤؽ عثِـ ٧ل مجلـ مً مجلس ي البرإلاان  65.٤ٞ/1ًغؤؽ اإلال٪ حلؿت اٞخخاح صوعة ؤ٦خىبغ مً ٧ل ؾىت حكَغ

ُٗت. ل مً ٧ل ؾىت حكَغ  حلؿت اٞخخاح صوعة ؤبٍغ
12

ضة الغؾمُت ( بضٖىة مجلـ ال2018ماعؽ  22) 1439عحب  4ناصع في  2.18.180مغؾىم ع٢م  - ً ل٣ٗض صوعة اؾخثىاثُت. الجٍغ ىىاب ومجلـ اإلاؿدكاٍع

ش  6658ٖضص   .1707(، م 2018ماعؽ  23) 1439عحب  5م٨غع، ناصع بخاٍع
13

ٖلى اإلا٣خًُاث الخالُت: "ًم٨ً حم٘ البرإلاان في صوعة اؾخثىاثُت، بما بمغؾىم، ؤو بُلب مً زلث  2011مً صؾخىع ٞاجذ ًىلُىػ  66ًىو الٟهل  -

ىضما جخم اإلاىا٢كت ف ؤًٖاء ً. ح٣ٗض صوعة البرإلاان الاؾخثىاثُت ٖلى ؤؾاؽ حضو٫ ؤٖما٫ مدضص، ٖو ي مجلـ الىىاب، ؤو بإٚلبُت ؤًٖاء مجلـ اإلاؿدكاٍع
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ل  ل  13 الغبُُٗت –ؤبٍغ  ٖاصًت 2018ًىلُىػ  24 2018ؤبٍغ

ُٟت –ؤ٦خىبغ  2019 -2018  ٖاصًت 2019ٞبراًغ  13 2018ؤ٦خىبغ  12 الدٍغ

ل  - ل  13 201914ٞاجذ ؤبٍغ  اؾخثىاثُت 2019ؤبٍغ

غة في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ الىىاب، واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي لألماهت الٗامت  ٤ البدث، بىاًء ٖلى اإلاُُٗاث اإلاخٞى اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

ضة   الغؾمُت(.للخ٩ىمت )الجٍغ

ُٗت ألاولى مدل الضعاؾت، ٖٝغ 3) ًدبّحن خؿب الجضو٫  (، ؤن هه٠ الىالًت الدكَغ

ـٌ )7او٣ٗاص ؾب٘ ) م
َ
ُٗت: ز  ( اؾخثىاثِخان.2( منها ٖاصًت، وازيخان منها )5( صوعاث حكَغ

 أهمُت مىطىع الذساظت

ذ الىاثباث والىىاب زال٫ اإلاضة اإلاضعوؾت، في ٖضص  مً ج٨مً ؤهمُت البدث في جهٍى

  الٗىانغ، منها:

  ُٗت في اإلاٛغب اإلاخٗل٣ت بخهىٍذ الىاثباث حغص مسخل٠ ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

بها وجٟهُلها وجدلُلها. ل٣ض جم الاعج٩اػ ٖلى صؾاجحر اإلاٛغب واإلاغاحٗاث  والىىاب، وجبٍى

اإلاخٗا٢بت، وؤًًا ٖلى ال٣ىاهحن الخىُٓمُت وال٣ىاهحن )الٗاصًت( ومسخل٠ ألاهٓمت 

 إلاجلـ الىىاب؛الضازلُت 

  ضة الغؾمُت غ، زهىنا اإلايكىعة في الجٍغ حغص مسخل٠ الىزاث٤، مً مدايغ وج٣اٍع

 ؛15وكغة مضاوالث مجلـ الىىاب –للبرإلاان 

  غ وبُاهاث، م٘ التر٦حز ٖلى اإلايكىع منها في حغص مسخل٠ الىزاث٤، مً مدايغ وج٣اٍع

 16اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للىػاعة اإلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘ البرإلاان

                                                                                                                                             
سخم الضوعة بمغؾىم".

ُ
ما٫، ج  ال٣ًاًا التي ًخًمنها حضو٫ ألٖا

14
ضة ( بضٖىة مجلـ 2019ماعؽ  28) 1440مً عحب  21ناصع في  2.19.225مغؾىم ع٢م  - ً ل٣ٗض صوعة اؾخثىاثُت. الجٍغ الىىاب ومجلـ اإلاؿدكاٍع

ش  6764الغؾمُت ٖضص   .1714(، م 2019ماعؽ  29) 1440عحب  22م٨غع، ناصع بخاٍع
15

ضاص مً  - ل  12) 1440قٗبان  07(، بلى 2017قدىبر  13) 1438طي الدجت  22، الهاصعة ٖلى الخىالي مً 86بلى  39ألٖا  (.2019ؤبٍغ
16

: وػاعة الٗال٢اث 2012: وػاعة الضولت اإلا٩لٟت بد٣ى١ ؤلاوؿان والٗال٢اث م٘ البرإلاان، بٗضما ٧اهذ حؿمى مىظ ًىاًغ 2019يها مىظ ؤ٦خىبغ ؤنبذ ًُل٤ ٖل -

ل   غ في هظا الهضص:. ؤه2017ٓم٘ البرإلاان واإلاجخم٘ اإلاضوي؛ والىػاعة اإلاىخضبت لضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘ البرإلاان واإلاجخم٘ اإلاضوي، مىظ ؤبٍغ

٠ ع٢م  - ضة الغؾمُت ٖضص 2012ًىاًغ  3) 1433نٟغ  9ناصع في  1.12.01ْهحر قٍغ ش  6009( بخُٗحن ؤًٖاء الخ٩ىمت، الجٍغ  1433نٟغ  10م٨غع، بخاٍع

 ؛154(، م 2012ًىاًغ  4)
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http://www.mcrp.gov.maواإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ الىىاب ، 

http://www.chambredesrepresentants.ma؛ 

  خماص ٖلى الخجاعب اإلا٣اعهت واإلاماعؾاث الًٟلى لٗضص مً ألاهٓمت الضؾخىعٍت الٖا

 الٗغبُت وألاحىبُت؛

  اإلايكىعة في اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت لٗضص مً الخجاعب اإلاضعوؾت عنض اإلاُُٗاث والبُاهاث

ذ(، زال٫ الٟترة ما بحن بضاًت قهغ ًىهُى ومخم  )اإلاٛغب، ٞغوؿا، جىوـ، ألاعصن، ال٩ٍى

 ؛2019قهغ قدىبر 

  ٖخماص ٖلى ؤصاة عثِؿت مً ؤصواث البدث الؿىؾُىلى؛ي؛ ًخٗل٤ ألامغ بةحغاء الا

، منهم 2019ىاثباث والىىاب زال٫ قهغ ًىلُىػ م٣ابالث بدثُت ٞغصًت م٘ ُٖىت مً ال

اإلا٨دؿبحن للهٟت الىُابُت في ٞترة الضعاؾت، ومنهم مً ا٦دؿبها زال٫ الىالًت 

ُٗت الؿاب٣ت دضص الجضو٫ آلاحي بٗضه، الخىػَ٘ الخؼبي للىاثباث والىىاب  .الدكَغ ٍو

 اإلاؿخجىبحن:

 ٌ  ائباث والىىاب اإلاعخجىبحن: الخىصَع الحضبي للى4  الجذو

م الىُابي/ الحضب العُاس ي  عذد الىائباث والىىاب اإلاعخجىبحن 17الفٍش

٤ الٗضالت والخىمُت  3 ٍٞغ

٤ ألانالت واإلاٗانغة  2 ٍٞغ

٤ الخجم٘ الضؾخىعي  2 ٍٞغ

٤ الاؾخ٣اللي للىخضة والخٗاصلُت  1 الٍٟغ

                                                                                                                                             
٠ ع٢م  - ل  7) 1438عحب  9ناصع في  1.17.07ْهحر قٍغ ضة2017ؤبٍغ ش  6558الغؾمُت ٖضص  ( بخُٗحن ؤًٖاء الخ٩ىمت. الجٍغ  1438 عحب 9م٨غع بخاٍع

ل  7)  ؛2580(، م 2017ؤبٍغ

٠ ع٢م  - ٠ ع٢م 2019ؤ٦خىبغ  14) 1441مً نٟغ  15ناصع في  1.19.122ْهحر قٍغ ل  7) 1438عحب  9الهاصع في  1.17.07( بخُٛحر الٓهحر الكٍغ ؤبٍغ

ضة الغؾمُت ٖضص 2017  . 10014(، م 2019ؤ٦خىبغ  18) 1441نٟغ  19ٍش م٨غع، بخاع  6822( بخُٗحن ؤًٖاء الخ٩ىمت. الجٍغ
17

٤ هُابي ٖلى ؤزغ، خُث جم اٖخماص الترجِب الىاعص في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي 4ال ًىُىي الترجِب اإلابّحن في الجضو٫ ) - ( ٖلى ؤي جًٍُٟل لخؼب ؾُاس ي ؤو ٍٞغ

 إلاجلـ الىىاب.

http://www.mcrp.gov.ma/
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٤ الخغ٧ي  1 الٍٟغ

٤ الاقترا٧ي  1 الٍٟغ

ت   1 الىُابُت للخ٣ضم والاقترا٦ُتاإلاجمٖى

 1 ُٞضعالُت الِؿاع الضًم٣غاَي 

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 

 اإلاداوس الىبري للذساظت

 جم جلعُم الذساظت إلى مدىسًٍ وفم آلاحي بُاهه:

 : جصىٍذ الىائباث والىىاب في الىظام الذظخىسي اإلاغشبي وفي ألاهظمت  اإلادىس ألاٌو

 .الدصخُص والخدلُلالذظخىسٍت اإلالاسهت: 

 .عُت العاششة: حشد وجدلُل  اإلادىس الثاوي: خصُلت الىصف ألاٌو مً الىالًت الدشَش

 

 



 

10 
  



 

11 

I-  ذ الىائباث والىىاب في الىظام الذظخىسي اإلاغشبي وفي ألاهظمت جصٍى

 الذظخىسٍت اإلالاسهت: الدصخُص

ُٗت في  مً ؤحل حصدُو جهىٍذ الىاثباث والىىاب ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

٤ اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت ؾىاء اإلاٛغبُت )ؤوال(، ؤو  الىٓام الضؾخىعي اإلاٛغبي، ًخُلب عنضه ٞو

 اإلاخٗل٣ت باألهٓمت الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت )زاهُا(.

ذ الىائباث والىىاب في الىظام الذظخىسي اإلاغشبي  أوال: جصٍى

ه ؤعب٘ )  غاحٗخحن، وبطا ( صؾاجحر وم4بطا ٧ان اإلاٛغب ٢ض ٖٝغ مىظ الاؾخ٣ال٫ ما مجمٖى

، ٞةن ألامغ ًخُلب البدث في جُىع ٧2011ان آزغ هظه الضؾاجحر هى صؾخىع ٞاجذ ًىلُىػ 

ذ الىاثباث والىىاب في الىٓام الضؾخىعي اإلاٛغبي، مىظ ؤو٫ صؾخىع مٛغبي ) (، بلى 1962جهٍى

(، زم البدث في اإلاؿخجضاث التي خملها الضؾخىع -خحز الخىُٟظ )ؤ 2011لخٓت صزى٫ صؾخىع 

 (.-زحر )بألا 

 على معخىي الذظاجحر اإلاغشبُت واإلاشاحعاث اإلاخعاكبت -أ

ذ الىاثباث والىىاب ٖلى  2011جًمً صؾخىع  م٣خًُاث مخٗضصة بسهىم جهٍى

ُٗت ) (، ٚحر ؤن طل٪ لً ٨ًخمل ما لم ًخم عنض جُىع اإلا٣خًُاث -2ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

 (.-1الضؾخىعٍت الؿاب٣ت ٖىه )

 2011إلاغاحٗاث الؿاب٣ت ٖلى صؾخىع في ْل الضؾاجحر وا -1

ًم٨ً الخمُحز في عنض جُىع اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت الؿاب٣ت ًٖ صؾخىع ٞاجذ ًىلُىػ 

ُٗت، بحن الضؾاجحر 2011 ذ الىاثباث والىىاب ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ ، واإلاخٗل٣ت بخهٍى

 1992لـؿىتي حن ، وبحن الضؾخىعًٍ اإلاغاح1972ٗو 1970و 1962الثالر ألاولى وهي: صؾاجحر 

٤ الجضو٫ 1996و اع5) ، ٞو  بٗضه.( 1) ( وؤلَا
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 ٌ ذ الىائباث والىىاب في دظخىس 5 الجذو   1962: هُفُاث جصٍى

الىص 

 الذظخىسي

 اإلالخض ى الفصل

1962 

31 

ٌٗخمض اإلال٪ الؿٟغاء لضي الضو٫ ألاحىبُت واإلاىٓماث الضولُت. ولضًه ٌٗخمض الؿٟغاء وممثلى 

 اإلاىٓماث الضولُت. 

هاص١ًى٢٘ اإلال٪ اإلاٗاهضاث  ٖليها ٚحر ؤهه ال ًهاص١ ٖلى اإلاٗاهضاث التي جترجب ٖنها ج٩ال٠ُ جلؼم  ٍو

 البرإلاان ٖليها.  مىا٣ٞتمالُت الضولت بال بٗض 

لى اإلاٗاهضاث التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٚحر مخالثمت م٘ ههىم الضؾخىع وطل٪ باجبإ ٖ اإلاهاص٢تج٣٘ 

 اإلاؿُغة اإلاىهىم ٖليها ُٞما ًغح٘ لخٗضًله.

37 

ذؤًٖاء البرإلاان ٌؿخمضون هُابتهم مً ألامت، وخ٣هم في  ًه. الخهٍى  خ٤ شدص ي ال ًم٨ً جٍٟى

38
.٤

ٞ/
1 

ال ًم٨ً مخابٗت ؤي ًٖى مً ؤًٖاء البرإلاان وال البدث ٖىه وال بل٣اء ال٣بٌ ٖلُه وال خبؿه وال 

ذمدا٦مخه بمىاؾبت ببضاثه لغؤي ؤو ٢ُامه   زال٫ مؼاولخه إلاهمخه. بخهٍى

47 

م٨ً البرإلاان ؤن ًإطن للخ٩ىمت ؤن جخسظ في ْٝغ مً الؼمً  بالخهىٍذًهضع ال٣اهىن ًٖ البرإلاان  ٍو

ت، جضابحر ًسخو  مدضوص ولٛاًت مُٗىت، وبم٣خط ى مغاؾُم ٣ً٘ الخضاو٫ ٞيها باإلاجالـ الىػاٍع

جغي الٗمل بهظه اإلاغاؾُم بمجغص وكغها. ٚحر ؤهه ًجب ٖغيها ٖلى البرإلاان  ال٣اهىن ٖاصة باجساطها. ٍو

بُل ٢اهىن ؤلاطن بطا ما  ٖىض اهتهاء اإلاهاص٢تب٣هض  ألاحل الظي خضصه ٢اهىن ؤلاطن بةنضاعها. ٍو

 و٢٘ خل مجلـ الىىاب. 
53

.٤
ٞ/

 2و 1
ذًهضع ٢اهىن اإلاالُت ًٖ البرإلاان   َب٤ الكغوٍ التي ًىو ٖليها ٢اهىن جىُٓمي.  بالخهٍى

البرإلاان ب٣بىلها بال مغة واخضة ٖىضما ًىا٤ٞ  ًهىثبن ه٣ٟاث الخجهحز التي ًخُلبها بهجاػ الخسُُِ ال 

ؿخمغ مٟٗى٫ اإلاىا٣ٞت ٖلى الى٣ٟاث َُلت مضة الخسُُِ. وللخ٩ىمت وخضها  ٖلى الخسُُِ َو

 الهالخُت لخ٣ضًم مكغوٕ ٢ىاهحن جغمي بلى حُٛحر البرهامج اإلاهاص١ ٖلُه خؿبما ط٦غ. 

58 

ًم٨ً للخ٩ىمت ؤن جهضع زال٫ الٟترة الٟانلت بحن الضوعاث وباجٟا١ م٘ اللجان التي ٌٗىيها ألامغ 

 في ؤزىاء صوعة مىالُت ٖاصًت للبرإلاان.  اإلاهاص٢ت٢ىاهحن ًجب ٖغيها ب٣هض  -مغاؾُم

61 

ًاء البرإلاان وللخ٩ىمت خ٤ الخٗضًل، وللخ٩ىمت ؤن حٗاعى في بدث ٧ل حٗضًل لم ٣ًضم مً ٢بل  أٖل

 بلى اللجىت التي ٌٗىيها ألامغ. 

ذوبُلب مً الخ٩ىمت ٞةن اإلاجلـ الظي ٢ضم بلُه هو، ًبذ  واخض في ال٩ل ؤو البٌٗ مً  بخهٍى

 إلا٣بىلت مً لضن الخ٩ىمت. الىو اإلاخىا٢ل ُٞه م٘ الا٢خهاع ٖلى الخٗضًالث اإلا٣ترخت ؤو ا
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62 

 ٧ل مكغوٕ ٢اهىن ؤو ا٢تراخه ًىٓغ ُٞه بالخخاب٘ مً لضن اإلاجلؿحن ٢هض اجساط هو واخض. 

ٖلى مكغوٕ ؤو ا٢تراح ٢اهىن بٗض ٢غاءجحن ازيخحن مً لضن ٧ل واخض مً اإلاجلؿحن  اإلاىا٣ٞتبطا لم ج٣٘ 

ؤو بٗض ٢غاءة واخضة مً لضن ٧ل واخض منهما في خالت بٖالن الخ٩ىمت لالؾخعجا٫، ُٞٗغى مكغوٕ 

ًه بإٚلبُت زلثي ؤًٖاثه، وفي  لُىا٤ٞال٣اهىن ؤو ا٢تراخه مً حضًض ٖلى مجلـ الىىاب  ٖلُه ؤو لحٞر

 ٖلُه، ًى٧ل ؤمغ البذ ُٞه بلى اإلال٪.  ىا٣ٞتاإلاخالت 

63
.٤

ٞ/
1 

ذجخسظ ال٣ىاهحن الخىُٓمُت وحٛحر َب٤ الكغوٍ آلاجُت: ال ٣ًضم اإلاكغوٕ ؤو الا٢تراح إلاضاولت   وجهٍى

ؤو٫ مجلـ ؤخُل ٖلُه اإلاكغوٕ ؤو الا٢تراح بال بٗض مط ي ٖكغة ؤًام ٖلى بًضاٖه، وفي هظه الخالت ال 

 جُب٤ اإلاؿُغة اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة الثاهُت مً الٟهل الثاوي والؿخحن. 

99 

ٖلُه بٗض ؤن ٩ًىن اإلاجلـ الىػاعي ٢ض وا٤ٞ  اإلاهاص٢تٌٗغى مكغوٕ الخسُُِ ٖلى البرإلاان ٢هض 

 ٖلُه.

٤ البدث.اإلاهضع:   بٖضاص ٍٞغ

ٖلى ٖضٍص مً اإلا٣خًُاث طاث  1962جم الخىهُو في الضؾخىع ألاو٫ للممل٨ت لؿىت 

ُٗت، وهي ألاخ٩ام التي لم  الهلت بخهىٍذ الىاثباث والىىاب ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

(، ؤزظا بٗحن 1996، 1992، 1972، 1970ًُغؤ ٖليها ؤي حُٛحر في الخجاعب الضؾخىعٍت الالخ٣ت )

خباع ؤن الىٓام صؾخىعي الضؾخىعي اإلاٛغبي ٢ض جسلى ًٖ هٓام الثىاثُت البرإلااهُت بمىحب  الٖا

، واٖخمضه مً حضًض ابخضاًء مً اإلاغاحٗت 1992واإلاغاحٗت الضؾخىعٍت لؿىت  1972و 1970

 .1996الضؾخىعٍت لؿىت 

  2011في ظل دظخىس  -2

ا٢تراخاث ًم٨ً عنض اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت اإلاخٗل٣ت بخهىٍذ الىاثباث والىىاب ٖلى 

ُٗت الىاعصة في صؾخىع  اع آلاحي بٗضه. 2011الىهىم الدكَغ ٤ ؤلَا  ٞو

ذ الىائباث والىىاب في دظخىس : 1 ؤلاػاس  2011هُفُاث جصٍى

 55الفصل 

ٗخمض الؿٟغاء، وممثلى اإلاىٓماث  ٌُ  الضولُت.ٌٗخمض اإلال٪ الؿٟغاء لضي الضو٫ ألاحىبُت واإلاىٓماث الضولُت، ولضًه 

هاص١ ٖليها، ٚحر ؤهه ال ًهاص١ ٖلى مٗاهضاث الؿلم ؤو الاجداص، ؤو التي تهم عؾم الخضوص،  ًى٢٘ اإلال٪ ٖلى اإلاٗاهضاث ٍو

ُٗت، ؤو جخٗل٤  ومٗاهضاث الخجاعة، ؤو جل٪ التي جترجب ٖليها ج٩ال٠ُ جلؼم مالُت الضولت، ؤو ٌؿخلؼم جُب٣ُها اجساط جضابحر حكَغ
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اث   اإلاىاَىاث واإلاىاَىحن، الٗامت ؤو الدانت، بال بٗض اإلاىا٣ٞت ٖليها ب٣اهىن.بد٣ى١ وخٍغ

 للمل٪ ؤن ٌٗغى ٖلى البرإلاان ٧ل مٗاهضة ؤو اجٟا٢ُت ؤزغي ٢بل اإلاهاص٢ت ٖليها.

ً، ؤو  بطا نغخذ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت، بزغ بخالت اإلال٪، ؤو عثِـ الخ٩ىمت، ؤو عثِـ مجلـ الىىاب، ؤو عثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع

ضؽ ؤًٖاء اإلاجلـ ألاو٫، ؤو عب٘ ؤًٖاء اإلاجلـ الثاوي، ألامغ بليها، ؤن التزاما صولُا ًخًمً بىضا ًسال٠ الضؾخىع، ٞةن ؾ

 اإلاهاص٢ت ٖلى هظا الالتزام ال ج٣٘ بال بٗض مغاحٗت الضؾخىع.

 1/فم.60الفصل 

ؿخمض ؤًٖائه  ً؛ َو ذ خ٤ ًخ٩ىن البرإلاان مً مجلؿحن، مجلـ الىىاب ومجلـ اإلاؿدكاٍع هُابتهم مً ألامت، وخ٣هم في الخهٍى

ًه.  شدص ي ال ًم٨ً جٍٟى

 64الفصل 

ال ًم٨ً مخابٗت ؤي ًٖى مً ؤًٖاء البرإلاان، وال البدث ٖىه، وال بل٣اء ال٣بٌ ٖلُه، وال اٖخ٣اله وال مدا٦مخه، بمىاؾبت 

ذ زال٫ مؼاولخه إلاهامه، ماٖضا بطا ٧ان الغؤي اإلاٗبر  ٖىه ًجاص٫ في الىٓام اإلال٩ي ؤو الضًً ؤلاؾالمي، ببضاثه لغؤي ؤو ٢ُامه بخهٍى

 ؤو ًخًمً ما ًسل باالخترام الىاحب للمل٪.

 71الفصل 

٘ في اإلاُاصًً الخالُت:  ًسخو ال٣اهىن، باإلياٞت بلى اإلاىاص اإلاؿىضة بلُه نغاخت بٟهى٫ ؤزغي مً الضؾخىع، بالدكَغ

ذ ٖلى ٢ىاهحن جً٘ بَاعا لألهضاٝ ألاؾاؾُت للبرإلاان، باإلياٞت بلى اإلاُاصًً اإلاكاع بليها في  (...) ال٣ٟغة الؿاب٣ت، نالخُت الخهٍى

 ليكاٍ الضولت، في اإلاُاصًً الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والبُئُت والث٣اُٞت.

 75الفصل 

ذ مً ٢بل البرإلاان، وطل٪ َب٤ الكغوٍ اإلاىهىم  ًهضع ٢اهىن اإلاالُت، الظي ًىصٕ باألؾب٣ُت لضي مجلـ الىىاب، بالخهٍى

ؼ اإلاىا٢كت  ت لخٍٗؼ دضص هظا ال٣اهىن الخىُٓمي َبُٗت اإلاٗلىماث والىزاث٤ واإلاُُٗاث الًغوٍع ٖليها في ٢اهىن جىُٓمي؛ ٍو

 البرإلااهُت خى٫ مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت.

ت الاؾتراجُجُت، والبرامج  ًهىث البرإلاان مغة واخضة ٖلى ه٣ٟاث الخجهحز التي ًخُلبها، في مجا٫ الخىمُت، بهجاػ اإلاسُُاث الخىمٍى

ؿخمغ مٟٗى٫ اإلاىا٣ٞت جل٣اثُا  ىضما ًىا٤ٞ ٖلى جل٪ الى٣ٟاث، َو مخٗضصة الؿىىاث، التي حٗضها الخ٩ىمت وجُل٘ ٖليها البرإلاان، ٖو

٘ ٢ىاهحن جغمي بلى حُٛحر ما جمذ  ٖلى الى٣ٟاث َُلت مضة هظه اإلاسُُاث والبرامج، وللخ٩ىمت وخضها الهالخُت لخ٣ضًم مكاَع

 َاع اإلاظ٧ىع.اإلاىا٣ٞت ٖلُه في ؤلا 

ذ ٖلى ٢اهىن اإلاالُت ؤو لم ًهضع ألامغ بدىُٟظه، بؿبب بخالخه بلى اإلاد٨مت الضؾخىعٍت،  بطا لم ًخم في نهاًت الؿىت اإلاالُت الخهٍى

خماصاث الالػمت لؿحر اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت، وال٣ُام باإلاهام  132جُب٣ُا للٟهل  مً الضؾخىع، ٞةن الخ٩ىمت جٟخذ بمغؾىم الٖا

ت ب  ها، ٖلى ؤؾاؽ ما هى م٣ترح في اإلاحزاهُت اإلاٗغويت ٖلى اإلاىا٣ٞت.اإلاىَى

 83الفصل 

ٗغى مً  ٌُ ًاء مجلس ي البرإلاان وللخ٩ىمت خ٤ الخٗضًل. وللخ٩ىمت، بٗض اٞخخاح اإلاىا٢كت، ؤن حٗاعى في بدث ٧ل حٗضًل لم  أٖل

 ٢بل ٖلى اللجىت التي ٌٗىيها ألامغ.

ذ واخض، في الىو اإلاخىا٢ل ُٞه، ٧له ؤو بًٗه بطا ما َلبذ الخ٩ىمت طل٪، م٘  ًبذ اإلاجلـ اإلاٗغوى ٖلُه الىو، بخهٍى

الا٢خهاع ٖلى الخٗضًالث اإلا٣ترخت ؤو اإلا٣بىلت مً ٢بلها. وبةم٩ان اإلاجلـ اإلاٗجي باألمغ ؤن ٌٗترى ٖلى هظه اإلاؿُغة بإٚلبُت 
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 ؤًٖاثه.

 84الفصل 

خضاو٫ مجلـ ًخضاو٫ مجلؿا  البرإلاان بالخخاب٘ في ٧ل مكغوٕ ؤو م٣ترح ٢اهىن، بُٛت الخىنل بلى اإلاهاص٢ت ٖلى هو واخض؛ ٍو

خضاو٫ مجلـ  ٘ ال٣ىاهحن، وفي م٣ترخاث ال٣ىاهحن التي ٢ضمذ بمباصعة مً ؤًٖاثه. ٍو لى الخىالي، في مكاَع الىىاب باألؾب٣ُت، ٖو

لى الخىالي، في ً بضوعه باألؾب٣ُت، ٖو ٘ ال٣ىاهحن و٦ظا في م٣ترخاث ال٣ىاهحن التي هي مً مباصعة ؤًٖاثه؛  اإلاؿدكاٍع مكاَع

خضاو٫ ٧ل مجلـ في الىو الظي نىث ٖلُه اإلاجلـ آلازغ في الهُٛت التي ؤخُل بها بلُه.  ٍو

لبُت اإلاُل٣ت أٖل ذ بال باأٚل ذ النهاجي ٖلى الىو الظي جم البذ ُٞه، وال ٣ً٘ هظا الخهٍى ٗىص إلاجلـ الىىاب الخهٍى ًاثه َو

ت والكاون الاحخماُٖت. ً، بطا حٗل٤ ألامغ بىو ًسو الجماٖاث الترابُت، واإلاجاالث طاث الهلت بالخىمُت الجهٍى  الخايٍغ

 85الفصل 

٘ وم٣ترخاث ال٣ىاهحن الخىُٓمُت مً ٢بل مجلـ الىىاب، بال بٗض مط ي ٖكغة ؤًام ٖلى ويٗها لضي  ال ًخم الخضاو٫ في مكاَع

ً مً اإلاجلـ 84اإلاكاع بليها في الٟهل م٨خبه، وو٤ٞ اإلاؿُغة  لبُت اإلاُل٣ت لألًٖاء الخايٍغ ، وجخم اإلاهاص٢ت ٖليها نهاثُا باأٚل

ً ؤو الجماٖاث الترابُت، ٞةن  اإلاظ٧ىع؛ ٚحر ؤهه بطا حٗل٤ ألامغ بمكغوٕ ؤو بم٣ترح ٢اهىن جىُٓمي ًسو مجلـ اإلاؿدكاٍع

ذ ًخم بإٚلبُت ؤًٖاء مجلـ الىىاب.  الخهٍى

ً، باجٟا١ بحن مجلس ي البرإلاان، ٖلى هو مىخض.ًجب ؤن ًخم   ب٢غاع ال٣ىاهحن الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بمجلـ اإلاؿدكاٍع

 ال ًم٨ً بنضاع ألامغ بدىُٟظ ال٣ىاهحن الخىُٓمُت، بال بٗض ؤن جهغح اإلاد٨مت الضؾخىعٍت بمُاب٣تها للضؾخىع.

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

لم ٠ًً حضًضا بسهىم  2011ًىلُىػ ًخطح مً زال٫ ما ؾب٤، ؤن صؾخىع ٞاجذ 

ُٗت، م٣اعهت م٘ باقي صؾاجحر اإلاٛغب  ذ الىاثباث والىىاب ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ جهٍى

واإلاغاحٗاث الؿاب٣ت، باؾخثىاء ما ؤياٞه الٟهل الدامـ والدمؿىن خى٫ بم٩اهُت بخالت 

بل ؤصخاب الهٟت في التزام صولي ًخًمً بىضا ًسال٠ الضؾخىع بلى اإلاد٨مت الضؾخىعٍت مً ٢ِ 

ً ؤو ؾضؽ  ؤلاخالت )اإلال٪ ؤو عثِـ الخ٩ىمت ؤو عثِـ مجلـ الىىاب ؤو عثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع

 ؤًٖاء اإلاجلـ ألاو٫ ؤو عب٘ ؤًٖاء اإلاجلـ الثاوي(.

 على معخىي الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب -ب

ه  2017ًدخىي الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب لـؿىت  مىػٖت  ماصة 369ٖلى ما مجمٖى

ٗخبر الجؼء الثاوي اإلاٗىىن بـ:10ٖلى ٖكغة ) ، ؤهمها ُٞما ًسو "ؾحر ؤٖما٫ اإلاجلـ"( ؤحؼاء، َو

ا زانا )الٟٕغ الثالث( مٗىىها بـ: "مؿُغة مىيٕى الضعاؾت، بط جًمً الباب الثاوي مىه ٖٞغ

ذ"  ، مما حاء ُٞه:الخهٍى
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ذ الىائباث والىىاب2 ؤلاػاس  (2017في الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب ) : جصٍى

 156اإلاادة 

ًه. 60َب٣ا ألخ٩ام الٟهل  ذ خ٤ شدص ي ل٩ل هاثبت وهاثب، وال ًم٨ً جٍٟى  مً الضؾخىع، الخهٍى

ً، بال في الخاالث التي ًىحب ٞيها الضؾخىع ؤٚلبُت مُٗىت.  ٌٗخبر الا٢ترإ صخُدا ؤًا ٧ان ٖضص الخايٍغ

 157اإلاادة 

ذ  ا بطا حٗل٤ ألامغ ٩ًىن الخهٍى ذ ٩ًىن ؾٍغ ٘ الُض ؤو بىاؾُت الجهاػ ؤلال٨ترووي اإلاٗض لظل٪، ٚحر ؤن الخهٍى ٖلىُا بٞغ

 بخُِٗىاث شدهُت.

ذ بال بطا حٗل٤ ألامغ بى٣ُت هٓام مً ؤحل الخىبُه بلى زلل في الٗملُت اإلاظ٧ىعة.  ال ًم٨ً جىاو٫ ال٩لمت ؤزىاء ٖملُت الخهٍى

 158اإلاادة 

ذ واخض، في الىو اإلاخىا٢ل ُٞه، ٧له ؤو بًٗه بطا َلبذ الخ٩ىمت  83 َب٣ا ألخ٩ام الٟهل مً الضؾخىع، ًبذ اإلاجلـ بخهٍى

طل٪، م٘ الا٢خهاع ٖلى الخٗضًالث اإلا٣ترخت ؤو اإلا٣بىلت مً ٢بلها. وبةم٩ان اإلاجلـ ؤن ٌٗاعى ٖلى هظه اإلاؿُغة بإٚلبُت 

 ؤًٖاثه.

 

 159اإلاادة 

ذ باال٢ترإ الٗلجي وحىبا في الخاالث التي ٌكتٍر ٞيها الضؾخىع ؤٚلبُت مُٗىت، ؤو ٖىض َلب الخ٩ىمت مىدها الث٣ت  ًخم الخهٍى

 مً هظا الىٓام الضازلي. 250م٘ مغاٖاة ؤخ٩ام اإلااصة 

ذ في الخاالث اإلاظ٧ىعة جدذ مغا٢بت ألامىاء.  ًخم الخهٍى

ذ.  ٌٗلً الغثِـ هً هخاثج الا٢ترإ بٗض بحغاء ٖملُت الخهٍى

 160اإلاادة 

ذ الؿغي ٦خابت بىي٘ ٧ل هاثبت ؤو هاثب بُا٢ت ا٢ترإ في الهىضو١ ٖىضما  ًخٗل٤ ألامغ بخُِٗىاث شدهُت ًخم الخهٍى

 اإلاسهو لظل٪ جدذ مغا٢بت ألامىاء

 161اإلاادة 

ضص اإلاهىجحن مً  ذ مً حهت ٖو ذ الؿغي بطا ٧ان هىا٥ ٞغ١ بحن بُا٢اث الخهٍى ًجب ٞدو ٢اثمت اإلاهىجحن في خالت الخهٍى

ذ مً حضًض.حهت زاهُت.   وفي خالت اؾخمغاع الٟغ١ بك٩ل ًازغ ٖلى هدُجت الا٢ترإ ٣ًغع الغثِـ بٖاصة الخهٍى

 162اإلاادة 

 ٌٗبر ًٖ اإلاهاص٢ت بلٟٔ "وٗم"،

 وبٗضم اإلاهاص٢ت بلٟٔ "ال"،

 وفي خالت الامخىإ بلٟٔ "ممخى٘".

 163اإلاادة 

ذ بطا  غث ٖلى ؤٚلبُت ألانىاث اإلاٗبر ٖنها، باؾخثىاء ألاخىا٫ التي جخم اإلاهاص٢ت ٖلى الىهىم وال٣ًاًا اإلاٗغويت للخهٍى جٞى

 ًىو ٞيها الضؾخىع ٖلى ؤٚلبُت مُٗىت.

ذ مغة زاهُت، وفي خالت حٗاص٫ ألانىاث مغة ؤزغي ٞةن الىو ؤو ال٣ًُت اإلاٗغويت  وفي خالت حٗاص٫ ألانىاث ٌٗاص الخهٍى
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لصدهُت وحٗاصلذ ألانىاث ٌٗلً ٞاثؼا اإلاغشخت ؤو اإلاغشح ألانٛغ ٌٗخبران ٚحر مهاص١ ٖليهما. وبطا حٗل٤ ألامغ بالخُِٗىاث ا

ت لإلٖالن ًٖ الٟاثؼ.  ؾىا، ٞةن اهخٟى ٞاع١ الؿً م٘ الدؿاوي في ألانىاث ًخم اللجىء بلى ال٣ٖغ

 164اإلاادة 

 ٌٗلً عثِـ الجلؿت ًٖ هخاثج الا٢ترإ ب٨ُُٟت بحمالُت، بةخضي الٗباعجحن الخالُخحن:

 ٖلى ..... بن مجلـ الىىاب ناص١

 ؤو بن مجلـ الىىاب لم ًهاص١ ٖلى .....

الن ًٖ هخاثج الا٢ترإ بالخٟهُل، ؤٖلً ٦ما ًلي:  وبطا َلب مىه ؤلٖا

 ٖضص اإلاهىجحن باإلاىا٣ٞت ٌؿاوي ٦ظا؛

 ٦ظا. ٖضص اإلاهىجحن باإلاٗاعيت ٌؿاوي 

ذ. ذ بٗض ازخخام ٖملُت الخهٍى  ال ٣ًبل ؤي حُٛحر في الخهٍى

 ٤  البدث.اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 زاهُا: جصىٍذ الىائباث والىىاب في ألاهظمت الذظخىسٍت اإلالاسهت

ذ الىاثباث والىىاب ٖلى ا٢تراخاث  جىاولذ ؤهٓمت صؾخىعٍت مسخلٟت َغ١ و٦ُُٟاث جهٍى

م٨ً الخمُحز صازلها بحن ألاهٓمت الضؾخىعٍت ألاوعوبُت )ؤ ُٗت، ٍو (، وألاهٓمت -الىهىم الدكَغ

 (. -الضؾخىعٍت الٗغبُت )ب

 الخصىٍذ في ألاهظمت الذظخىسٍت ألاوسوبُت -أ

 مً 
ً
ذ مجالؿها، هجض ٦ال مً بحن ألاهٓمت الضؾخىعٍت ألاوعوبُت التي اهخمذ بىٓام جهٍى

غوؿا )-1بلج٩ُا )  (.-2( ٞو

 الخصىٍذ في الىظام الذظخىسي البلجُيي -1

اب جهىٍذ ؤًٖاء البرإلاان بمجلؿُه: مجلـ الىى  1831ٞبراًغ  7هٓم صؾخىع بلج٩ُا لـ 

ـٍ مً  ت الٗلُا(، وؤخا٫َ بلى الىٓام الضازلي ل٩ل مجل ت الؿٟلى( ومجلـ الكُىر )الٛٞغ )الٛٞغ

 اإلاجلؿحن جدضًَض جٟانُل طل٪.
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 الخصىٍذ في الذظخىس البلجُيي -1-1

 مً اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت اإلاغجبُت  1831جًمً الضؾخىع البلج٩ُي لؿىت 
ً
ٖضصا

اع  م٨ً جىيُذ ؤهمها في ؤلَا ذ، ٍو  اإلادضص ؤصهاه: بالخهٍى

 : أهم اإلالخظُاث اإلاخعللت بالخصىٍذ في الذظخىس البلجُيي3 ؤلاػاس

 55الفصل 

ذ اؾمُا في مجمٕى ال٣ىاهحن. ٓل الخهٍى ٤ الىضاء الاؾمي )باالؾم(، ٍو ٤ الى٢ٝى والجلىؽ ؤو ًٖ ٍَغ ذ ًٖ ٍَغ  ٣ً٘ الخهٍى

 باال٢ترإ الؿغي.ًخم الاهخساب وازخُاع اإلاترشخحن 

 58الفصل 

ُٟخه. ذ ناصع ٖىه ؤزىاء جإصًخه لْى  ال ًم٨ً مخابٗت ؤي ًٖى مً ٦ال اإلاجلؿحن ؤو البدث ٖىه بمىاؾبت ببضاثه لغؤي ؤو جهٍى

 1/فم.174الفصل 

هىث ٖلى اإلاحزاهُت.  ٣ًغع مجلـ الىىاب ٢اهىن الخؿاباث ٧ل ؾىت ٍو

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 الخصىٍذ في الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب البلجُيي -1-2

ما  2003ؤ٦خىبغ  02ًخًمً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب البلج٩ُي الهاصع في 

ه  ٤ ما ًإحي:04ماصة، مىػٖت ٖلى ؤعبٗت ) 184مجمٖى  ( ؤبىاب ٞو

 ٌ ب الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب البلجُيي6 الجذو  : جبٍى

 إلى( –اإلاىاد )مً العىىان الباب

 70-1 جىُٓم اإلاجلـ وؾحره ألاو٫ 

ُٗت والخإؾِؿُت الثاوي ُٟت الدكَغ  121-71 الْى

الم الثالث ُٟت اإلاغا٢بت وؤلٖا  156 -م٨غع  121 ْو

 184-157 م٣خًُاث مسخلٟت الغاب٘
٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ
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 1ماصة )اإلاىاص مً  70ًخًمً الباب ألاو٫ مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب البلج٩ُي 

"َغ١ ( اإلاٗىىن بـ:10) X(، مىػٖت ٖلى ٖكغ ٞهى٫، مً بحن هظه الٟهى٫ هجض الٟهل 70بلى 

ذ"  :(، وهي ٖلى الك٩ل آلاحي61بلى  58مىاص )اإلاىاص مً  ، الظي جًمً ؤعب٘الخهٍى

( مً الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب البلجُيي اإلاعىىن بـ:"أشياٌ 10) Xمىاد الفصل  :4 ؤلاػاس

ذ"  الخصٍى

 58اإلاادة 

ت ٢ٗىصا و٢ُاما ؤو بالىضاء الاؾمي؛ -1  جهىث الٛٞغ

ذ الاؾمي اؾمُا ؤو باال٢ترإ الؿغي؛ -2  ًخم الخهٍى

ذًخىلى الًٗىان ألانٛغ ؾىا ال٣ُام بالىضاء الاؾمي  -3 غ مظ٦غة/ مدًغ الخهٍى  .وجدٍغ

ذ الاؾمي اإلاٗبر ٖىه بل٨تروهُا  ت مى٢ٗت. ًمازل الخهٍى ذ بإْٞغ ذ بهىث مغجٟ٘، ؤو الخهٍى ذ الاؾمي الخهٍى ًغاص بالخهٍى

ًاء ًخم وكغها  ذ والامخىإ الهاصعة ًٖ ألٖا ذ الاؾمي ٞةن خاالث الخهٍى ذ الاؾمي بالىضاء باألؾماء. في خالت الخهٍى الخهٍى

 .ًغ ال٩املفي اإلاد

ذ الاؾمي بلؼامُا  : ٌٗخبر الخهٍى

ذ النهاجي ٖلى ال٣ىاهحن؛ -  في خالت الخهٍى

ذ ٖلى ملخمؿاث الث٣ت؛ وملخمؿاث/م٣ترخاث الخ٣ضًم؛ وملخمؿاث ٖضم الث٣ت البىاءة؛ وملخمؿاث ٖضم  - في خالت الخهٍى

 .138بلى  135الث٣ت اإلاكاع بليها في اإلاىاص مً 

جغي َب٣ا للماصة ٩ًىن الا٢ترإ الؿغي بل -4  .157ؼامُا باليؿبت للخُِٗىاث والخ٣ضًماث. ٍو

ا -5 ذ حلىؾا وو٢ٞى  .في الخاالث ألازغي ًخم الخهٍى

ذ الاؾمي ٖىضما ٩ًىن  ا، ًجغي الخهٍى ذ حلىؾا وو٢ٞى ما ٖضا في الخالت التي ًىو ٞيها هظا الىٓام نغاخت ٖلى الخهٍى

 .٢لالُلب ناصعا ًٖ ًٖى ومضٖىم بثماهُت ؤًٖاء ٖلى ألا

ذ  ذ ؤوال. وبطا لم ٌؿخجب لظل٪ زماهُت ؤًٖاء ٖلى ألا٢ل ٌٗخبر َلب الخهٍى ًاء للخهٍى ًم٨ً للغثِـ ؤن ًضٖى هاالء ألٖا

ذ اؾمي لم ًٌٟ بلى هدُجت ٓل هظا اإلا٣خط ى مُب٣ا في خالت ج٨غاع جهٍى  .الاؾمي مخسلى ٖىه. ٍو

ذ اؾمي خى٫ ؤي مىيٕى زانت في خالت ا ًد٤ للغثِـ صوما بحغاء جهٍى ذ اإلاٗبر ٖىه حلىؾا وو٢ٞى  .الك٪ في هخاثج الخهٍى

٣غع الغثِـ هدُجت الدجت/ الضلُل  ا جاما بال بالدجت/الضلُل والدجت/ الضلُل اإلاًاص، ٍو ذ حلىؾا وو٢ٞى ال ٩ًىن الخهٍى

ذ الاؾمي  .والدجت/ الضلُل اإلاًاص والتي ًم٨ً ج٨غاعها، وبطا ب٣ي هىا٥ ق٪ بٗض الخ٨غاع ًخم اللجىء بلى الخهٍى

ًاء الظًً لم ًهىجىا بلى اإلاكاع٦ت  -6 ذ الاؾمي ًضٖى الغثِـ ألٖا ذ بهىث مغجٟ٘ وبىضاء اؾمي ؤو الخهٍى ٢بل بٚال١ الخهٍى

ذ  .في الخهٍى

 ًخم ٖض/ خؿاب ألانىاث مً َٝغ الغثِـ -7

 59اإلاادة 

٣ت التي حؿمذ ل٩ل آلاعاء بالخٗبحر ٖ ذ بالٍُغ  .ً هٟؿها بك٩ل ؤًٞلًجب ؤن ًخم جغجِب ال٣ًاًا اإلاُغوخت للخهٍى
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خم لهظا الٛغى اجبإ ال٣ىاٖض الخالُت   :ٍو

ًاء َلب ٞهلها ًٖ بًٗها البٌٗ؛ -1  ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بم٣ترح ًًم ٖضة ٢ًاًا، ٩ًىن مً خ٤ ألٖا

 جم بلٛائه؛ -2

ذ صون ؤن  -3 جاصي بلى ٖىضما ج٩ىن هىا٥ ٖضة م٣ترخاث خى٫ ه٣ُت مُٗىت، ٞةن اإلا٣ترخاث التي ًم٨ً بزًاٖها للخهٍى

ذ ٖليها بلى اؾدبٗاص اإلا٣ترخاث ألازغي  ت، ؤما باليؿبت للم٣ترخاث التي ًاصي الخهٍى اؾدبٗاص اإلا٣ترخاث ألازغي جدٓى باألولٍى

ت جمىذ للم٣ترخاث طاث الامخضاص ألاوؾ٘  .ٞةن ألاولٍى

 60اإلاادة 

ذ ًخم  ذ، وامخى٘ ًٖ الخهٍى ت ؤزىاء بزًإ ٢ًُت للخهٍى اؾخضٖائه مً َٝغ الغثِـ بٗض الىضاء ٧ل ًٖى خايغ في الٛٞغ

ذ ذ الاؾمي بلى جٟؿحر ألاؾباب التي جضٖىه بلى ٖضم اإلاكاع٦ت في الخهٍى  .الاؾمي ؤو الخهٍى

لبُاث الدانت  لبُت اإلاُل٣ت وألٚا ً ول٨نها ال جددؿب في جدضًض ألٚا ًاء الخايٍغ ًخم خؿاب الامخىاٖاث يمً ٖضص ألٖا

 .يها مً َٝغ الضؾخىع ؤو ال٣اهىن لال٢تراٖاث اإلاٗبر ٖنها واإلاىهىم ٖل

 61اإلاادة 

لبُت اإلاُل٣ت لال٢تراٖاث، ما ٖضا ما هى مىهىم ٖلُه بمىحب هظا الىٓام واإلاخٗل٤ باال٢تراٖاث  -1 ٧ل ًخم اجساطه باأٚل

ٕ الخضاو٫ ًخم . وفي خالت حٗاص٫ ألانىاث ٞةن اإلا٣ترح مىيى 137و 136والخ٣ضًماث و٦ظا بػاء اإلالخمؿاث اإلاكاع بليها في اإلااصجحن 

ًه  .بلٛائه/ اؾدبٗاصه/ ٞع

ًاء خايغة في الاحخمإ -2 ت اجساط حٗضًل بال بطا ٧اهذ ؤٚلبُت ألٖا  .ال ًم٨ً للٛٞغ

تهم -3 ًاء الخإ٦ض مً جهٍى ذ الاؾمي ًُلب الغثِـ مً ألٖا  .٢بل ازخخام الخهٍى

ذ( ٞ ذ ؤهه ؤزُإ )ؤو اهه امخى٘ زُإ ًٖ الخهٍى ده ال ٩ًىن له ؤي ؤزغ ٖلى بطا نغح ًٖى بٗض بٚال١ الخهٍى ةن جهٍغ

غ الٗام غ الخدلُلي وفي الخ٣ٍغ ذ في اإلادًغ ٦ما ًخم جًمُىه في الخ٣ٍغ خم بصعاج هظا الخهٍغ ذ. ٍو  .الخهٍى

ت مً َٝغ الغثِـ بالٗباعاث الخالُت: "اإلاكغوٕ/ اإلا٣ترح جم جبيُه" ؤو "اإلاكغوٕ/ اإلا٣ترح جم  الن ًٖ هدُجت مضاوالث الٛٞغ ًخم ؤلٖا

ًه. بلٛائه/  اؾدبٗاصه/ ٞع

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 

دكابه م٘  غوؿا اٖخماص الثىاثُت اإلاجلؿُت، ٍو ًخ٣اؾم الىٓام البلج٩ُي م٘ اإلاٛغب ٞو

ٞغوؿا في ٖغا٢ت الخجغبت الضؾخىعٍت والبرإلااهُت، ٨ٖـ اإلاٛغب الظي ٖٝغ الٗهض الضؾخىعي في 

ً. و٢ض خضص الضؾخىع البلج٩ُي   ٞيها ؾخِىاث ال٣غن الٗكٍغ
ً
اع الٗام لُغ١ الخهىٍذ، ممحزا ؤلَا

 
ً
بحن الى٢ٝى والجلىؽ والىضاء الاؾمي، وحاء الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب البلج٩ُي مىعصا

ذ في الىٓام الضازلي إلاجلس ي  م جٟانُل الخهٍى
ّ
ٖضصا مً الخٟانُل، ٨ٖـ اإلاٛغب الظي هٓ

 البرإلاان، ولِـ بىّو الضؾخىع.
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 خىسي الفشوس يالخصىٍذ في الىظام الذظ -2

ذ ؤًٖاء البرإلاان بمجلؿُه  ٖلى ٚغاع الىٓام الضؾخىعي البلج٩ُي، جم جىُٓم جهٍى

ىُت ومجلـ الكُىر( في صؾخىع الجمهىعٍت الٟغوؿُت الدامؿت لـ  ؤ٦خىبغ  4)الجمُٗت الَى

ـٍ مً اإلاجلؿحن جدضًَض جٟانُل طل٪.1958  ، وؤخا٫َ بلى الىٓام الضازلي ل٩ل مجل

 ذظخىس الفشوس يالخصىٍذ في ال -2-1

ذ،  1958جُغ١ صؾخىع  الٟغوس ي لٗضص مً اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت اإلاغجبُت بالخهٍى

اع ؤصهاه. ٤ ما هى مدضص في ؤلَا ٘، ٞو  وؤهمها جل٪ اإلاخٗل٣ت بالدكَغ

ذ مجلس ي البرإلاان الفشوس ي5 ؤلاػاس  : أهم اإلالخظُاث الذظخىسٍت اإلاخعللت بخصٍى

 1/فم.24الفصل 

٣ُم الؿُاؾاث الٗمىمُت. غا٢ب ٖمل الخ٩ىمت، ٍو  ًهىث البرإلاان ٖلى ال٣اهىن، ٍو

 1/فم.26الفصل 

ال ًم٨ً مخابٗت ؤي ًٖى مً ؤًٖاء الخ٩ىمت، وال البدث ٖىه، وال ب٣ًاٞه وال الخ٨م ٖلُه، بمىاؾبت ببضاثه 

ذ مىه ؤزىاء جإصًخه إلاهامه.  الغؤي ؤو جهٍى

 

 3-2/فم.27الفصل 

ذ خ٤ شدص ي.خ٤   ؤًٖاء البرإلاان في الخهٍى

ذ. وفي هظه الخالت، ٌ الخهٍى غزو ٢اهىن جىُٓمي بهٟت اؾخثىاثُت جٍٟى ال ًم٨ً ألخض ؤن ًخل٣ى أل٦ثر  ٍو

ٌ واخض.  مً جٍٟى

 1/فم.47الفصل 

٤ قغوٍ جدضص ب٣اهىن جىُٓمي. ٘ ٢ىاهحن اإلاحزاهُت ٞو  ًهىث البرإلاان ٖلى مكاَع

 2/فم.1-47الفصل 

٤ قغوٍ جدضص ب٣اهىن جىُٓمي.ًهىث  ل الًمان الاحخماعي ٞو ٘ ٢ىاهحن جمٍى  البرإلاان ٖلى مكاَع

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ
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 الخصىٍذ في الىظام الذاخلي للجمعُت الىػىُت -2-2

ت ألاولى( ٖلى هٓام صازلي ناصع ؾىت  ىُت الٟغوؿُت )الٛٞغ غ الجمُٗت الَى ، 1959جخٞى

خًمً هظا الىٓام  حُٛحرا 34خُث زً٘ أل٦ثر مً  ( 4ماصة مىػٖت ٖلى ؤعبٗت ) 164وجخمُما. ٍو

٤ ما ًإحي:  ؤبىاب، ٞو

 ٌ ب الىظام الذاخلي للجمعُت الىػىُت7 الجذو  : جبٍى

 الٗىىان الباب

 ٌ ىُت ألاو  جىُٓم وؾحر ٖمل الجمُٗت الَى

ُٗت الثاوي  اإلاؿُغة الدكَغ

 اإلاغا٢بت البرإلااهُت الثالث

 م٣خًُاث مسخلٟت الشابع
٤ البدث  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 

( 14(، مىػٖت ٖلى ؤعبٗت ٖكغ )5-80بلى  1ًخًمً الباب ألاو٫ زماهحن ماصة )اإلاىاص مً 

ذ"( اإلاٗىىن بـ:13) XIIIٞهال، مً بحن هظه الٟهى٫، هجض الٟهل  ، الظي جًمً "َغ١ الخهٍى

 الك٩ل آلاحي:(، وهي ٖلى 69بلى  61( مىاص )اإلاىاص مً 10ٖكغ )

ذ"XIII (13: مىاد الفصل 6 ؤلاػاس  ( مً هظام الجمعُت الىػىُت اإلاعىىن بـ:"ػشق الخصٍى

 61اإلاادة 

 حٗخبر الجمُٗت صوما مؿخىُٞت لٗضص الخًىع مً ؤحل الخضاو٫ ؤو لًبِ حضو٫ ؤٖمالها.  -1

ً، بطا لم جخم صٖىة الغثِـ ٢بل حٗخبر ألانىاث اإلاٗبر ٖنها مً َٝغ الجمُٗت  -2 صخُدت مهما ٧ان ٖضص الخايٍغ

بضاًت الجلؿت بُلب شدص ي مً عثِـ بخضي الٟغ١ إلاغا٢بت الىهاب، مً زال٫ بزباث الخًىع في م٣غ ال٣هغ مً 

لبُت اإلاُل٣ت للىىاب والتي ًخم اخدؿابها ٖلى ؤؾاؽ ٖضص اإلا٣اٖض اإلاكٛىلت ٞٗال.  َٝغ ألٚا

٤ خايغة ٞٗال في ال ٩ًىن الُلب  -3 ٤ م٣بىال بال بطا ٧اهذ ؤٚلبُت الىىاب اإلاك٩لحن لهظا الٍٟغ الصدص ي لغثِـ الٍٟغ

 م٣غ الجلؿت.

ٖىضما ال ًم٨ً بحغاء الخهىٍذ بؿبب ٖضم ا٦خما٫ الىهاب، ًخم حٗل٤ُ الجلؿت بٗض بٖالن الغثِـ ًٖ جإحُل  -4
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ذ بٗض طل٪ ٌٗخبر ص٣ُ٢ت ب 15الا٢ترإ، والظي ال ًم٨ً ؤن ًخم زال٫ مضة ج٣ل ًٖ  ىض بحغاء الخهٍى ٗض حٗل٣ُه، ٖو

.ً  صخُدا مهما ٧ان ٖضص الىىاب الخايٍغ

 62اإلاادة 

ذ الىىاب شدهُا.  -1  ٩ًىن جهٍى

ذ في الا٢تراٖاث الٗمىمُت يمً الكغوٍ اإلادضصة في ألامغ  -2 ٌ خ٣هم في الخهٍى ٚحر ؤهه بةم٩انهم بإهٟؿهم جٍٟى

ش  1066. 58بمثابت ٢اهىن ع٢م   اإلاكاع بلُه ؾاب٣ا. 1958هىهبر  7بخاٍع

م٨ً جدىٍل الخٟىٌٍ  -3 غه في اؾم هاثب واخض مٗحن باؾمه. ٍو خم جدٍغ ذ صوما شدهُا ٍو ٩ًىن جٟىٌٍ الخهٍى

ٌ بلى الغثِـ ٢بل اٞخخاح  بٗض اإلاىا٣ٞت اإلاؿب٣ت للمٟىى بلى هاثب آزغ مٟىى له مٗحن هى ؤًًا. ًخم جبلُٜ الخٍٟى

 الا٢تراٖاث اإلاخٗضصة التي ًىُب٤ ٖليها. الا٢ترإ ؤو الا٢ترإ الاو٫ مً

ش  -4 ٖىضما ال ج٩ىن مضة الخٟىٌٍ مدضصة ٞةهه ًيخهي ب٣ىة ال٣اهىن بٗض مغوع زماهُت ؤًام جامت جددؿب مً جاٍع

 الخىنل به.

 63اإلاادة 

٘ الُض، وبما بالجلىؽ والى٢ىٝ، وبما باال٢ترإ الٗام الٗاصي وبما -1 باال٢ترإ الٗام  ًخم الخٗبحر ًٖ ألانىاث بما بٞغ

 في اإلاىهت. 

ا. -2  ٚحر ؤهه ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بخُِٗىاث شدهُت بىاؾُت الا٢ترإ صازل الجمُٗت، ٞةن الا٢ترإ ٩ًىن ؾٍغ

مً الضؾخىع، ًم٨ً صوما َلب  49و 44في الخاالث اإلا٣ٗضة وباؾخثىاء الخاالث اإلاىهىم ٖليها في الٟهلحن  -3

خٗح ذ اإلاجؼؤ ٖلى هو ما. ٍو ذ الخهٍى ن ؤن ًدضص ناخب الُلب ؤحؼاء الىو التي ًُلب بكإنها ٖملُاث جهٍى

 مىٟهلت.

ذ اإلاجؼؤ خ٣ا ٖىضما ٩ًىن بُلب مً الخ٩ىمت او مً َٝغ اللجىت اإلادا٫ ٖليها الىو. في الخاالث  -4 ٌٗخبر الخهٍى

 ألازغي ٞةن الغثِـ ٣ًغع بٗض اؾدكاعة الخ٩ىمت ؤو اللجىت ما بطا ٧ان طل٪ مم٨ىا ؤم ال.

 64اإلاادة 

٘ الُض في حمُ٘ اإلاجاالث باؾخثىاء الخُِٗىاث الصدهُت.  -1  جهىث الجمُٗت ٖاصة ًخم بٞغ

٘ الُض ًخم اللجىء بلى الخهىٍذ بالجلىؽ والى٢ىٝ وفي خالت اؾخمغاع  -2 ذ بٞغ في خالت الك٪ في هدُجت الخهٍى

 الك٪ ًخم اللجىء بلى الا٢ترإ الٗام الٗاصي.

٘ الُض ًم٨ً للغثِـ ؤن ٣ًغع اللجىء بلى الا٢ترإ الٗام الٗاصي.ٚحر ؤهه ٖىضما ًخم ال -3  ك٪ في هدُجت الخهىٍذ بٞغ

ذ -4  .ال ًم٨ً ألخض جىاو٫ ال٩لمت زال٫ مغاخل الخهٍى

 65اإلاادة 

 ٌٗخبر الخهىٍذ باال٢ترإ الٗام خ٣ا:

 ب٣غاع مً الغثِـ ؤو بُلب مً الخ٩ىمت ؤو مً اللجىت اإلادا٫ ٖليها.  -1

٤ ؤو ًٖ هاثبه اإلاٟىى له والظي ٩ًىن ٢ض بلٜ للغثِـ  -2 بىاء ٖلى َلب م٨خىب ناصع شدهُا بما ًٖ عثِـ ٍٞغ
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 اؾمه مؿب٣ا. و٧ل جٟىٌٍ حضًض ًلغي الخٟىٌٍ الظي ؾب٣ه.

 مً الضؾخىع. 1 -50و 48ٖىضما ٌكتٍر الضؾخىع ؤٚلبُت مُٗىت ؤو ٖىضما ًخم جُب٤ُ الٟهلحن  -3

خم بحغاء 1 -65ؤٖاله ؤ واإلااصة  2و  1م في ق٩له الٗاصي بطا حٗل٤ ألامغ بخُب٤ُ البىضًً ًخم بحغاء الا٢ترإ الٗا -4 . ٍو

الا٢ترإ الٗام في اإلاىهت ؤو في ال٣اٖاث اإلاجاوعة ل٣اٖت الجلؿاث بىاء ٖلى ٢غاع لىضوة الغئؾاء ؤو ٖىضما ًخٗل٤ الامغ 

 ؤٖاله. 3بخُب٤ُ البىض 

 1 -65اإلاادة 

ؤن ج٣غع بكإن ما بطا ٧ان ج٣ضًم جٟؿحراث خى٫ الخهىٍذ ؤو الخهىٍذ باال٢ترإ الٗام ٖلى ًم٨ً لىضوة الغئؾاء  -1

ذ ٖلجي. وم٘ مغاٖاة م٣خًُاث الٟهل  مً الضؾخىع جدضص هضوة الغئؾاء  48مجمٕى هو ٌؿمذ باللجىء بلى جهٍى

ش الا٢ترإ.  جاٍع

ها م٘ ًم٨ً لىضوة الغئؾاء ٦ظل٪ ؤن ج٣غع بإن الا٢ترإ الٗام ٖلى مجمٕى  -2 ش اإلادضص مً َٞغ هو ًجغي في الخاٍع

 مً الضؾخىع. 48مغاٖاة م٣خًُاث اإلااصة 

 66اإلاادة 

الن ًٖ طل٪ في ٧ل م٣غاث اإلاجلـ/ ال٣هغ. ٣ًىم الغثِـ بٗض زمـ  -1 ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ با٢ترإ ٖام ًخم ؤلٖا

ٗلً بٗض طل٪ ؤن الا٢ترإ ٢ض جم اٞخخاخه.  الن بضٖىة الىىاب بلى الجلىؽ في ؤما٦نهم. َو  ص٢اث٤ ٖلى ألا٢ل مً ؤلٖا

 بل٨تروهُت. باليؿبت لال٢ترإ الٗام الٗاصي ًخم الخهىٍذ بألت /ؤصاة -2

ت. ًً٘ ٧ل هاثب شدهُا في نىضو١ الا٢ترإ اإلاىيٕى  -3 ٞغ ذ باأْل ٖىضما ال ٌكخٛل الخجهحز ؤلال٨ترووي ًخم الخهٍى

٩ىن لىن الٓٝغ ؤػع١ بطا ٧ان الىاثب مىا٣ٞا، وؤخمغ بطا ٧ان  ا للخهىٍذ باؾم ٍو جدذ مغا٢بت ٦خاب اإلاجلـ ْٞغ

مى٘ وي٘ ؤ٦ث  ر مً ْٝغ في نىضو١ الا٢ترإ مهما ٧ان ؾبب طل٪.مٗاعيا وؤبٌُ بطا ٧ان ممخىٗا. ٍو

ٗلً  -4 ذ ٌٗلً الغثِـ ًٖ اهتهاء الا٢ترإ. ًخم وي٘ الهىاص٤ً في اإلاىهت. َو ٖىضما ال ًب٣ى هىا٥ مً ًُلب الخهٍى

 الغثِـ هدُجت الا٢ترإ التي ؤزبتها ال٨خاب .

َٝغ الخاحبحن. جخم اإلاىاصاة ؤوال ٖلى الىىاب  باليؿبت ال٢ترإ ٖمىمي في اإلاىهت جخم مىاصاة ٧ل الىىاب اؾمُا مً -5

ت. ًخم الخى٢ُ٘ بجاهب ؤؾماء اإلاهىجحن  الظًً جبخضت ؤؾمائهم بدٝغ جم ازخُاعه بال٣ٖغ

ت ٖلى  -6 ه بلى اخض ال٨خاب والظي ًًٗه في ؤخض نىاص٤ً الا٢ترإ اإلاىيٖى ت. ٌؿلم ٧ل هاثب ْٞغ ٞغ ًخم الخى٢ُ٘ باأْل

 اإلاىهت.

خم بزباث هدُجت الا٢ترإ مً َٝغ ال٨خاب وحٗلً مً َٝغ الغثِـ.ًب٣ى الا٢ترإ  -7  مٟخىخا إلاضة ؾاٖت ٍو

 ٖىضما ًخم بحغاء الا٢ترإ الٗمىمي في ال٣اٖاث اإلاجاوعة ل٣اٖت الجلؿاث جدضص هضوة الغئؾاء مضة الا٢ترإ. -8

ٌ الخهىٍذ بضوعٍت/ حٗلُما -9  ث/ ميكىع للم٨خب.ًخم جىُٓم ٦ُُٟاث الا٢ترإ ؤلال٨ترووي ومماعؾت جٍٟى

 67اإلاادة 

 ( ٖلى ا٢ترإ ٖمىمي.pointageًم٨ً للغثِـ ؤن ٣ًغع اللجىء بلى الخإقحر ) -1

ًه ٖلى  -2 ٖىضما ٩ًىن هىا٥ جإقحر ٖلى ا٢ترإ ًخٗل٤ بُلب حٗل٤ُ حلؿت، ؤو بىو ال ًم٨ً ؤن ًازغ جبيُه ؤو ٞع
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 ب٣ُت الى٣اف ٞةن الجلؿت حؿخمغ.

 68اإلاادة 

ذ ال ًم٨ً بٖالنها م٣بىلت بال بطا  49جُب٤ُ اإلااصة م٘ مغاٖاة  -1 مً الضؾخىع، ٞةن ال٣ًاًا الدايٗت للخهٍى

لبُت اإلاُل٣ت لألًٖاء اإلاك٩لحن  خهلذ ٖلى ؤٚلبُت ألانىاث اإلاٗبر ٖنها. ٚحر ؤهه ٖىضما ٌكتٍر الضؾخىع ألٚا

لبُت ًخم اخدؿابها ٖلى ؤؾاؽ ٖضص اإلا٣اٖض اإلاكٛىلت ٞ  ٗال.للجمُٗت، ٞةن هظه ألٚا

 في خالت حٗاص٫ ألانىاث ٞةن ال٣ًُت الدايٗت للخهىٍذ حٗخبر مؿدبٗضة/ ٚحر مخبىاة. -2

ًذ  -3 ًخم بٖالن هخاثج اإلاضاوالث مً َٝغ الغثِـ باإلاهُلخاث الخالُت " جبيذ الجمُٗت" ؤو "اؾدبٗضث/ٞع

 الجمُٗت". 

ذ بٗض بٚال١ الا٢ترإ. -4  ال ٣ًبل ؤي حٗضًل للخهٍى

 69اإلااصة 

ت التي جخىالها الجمُٗت مً ؤحل حُِٗىاث شدهُت بما في اإلاىهت يمً الكغوٍ  ججغي  -1 الا٢تراٖاث الؿٍغ

 ، وبما في ال٣اٖاث اإلاجاوعة ل٣اٖت الجلؿاث.2ال٣ٟغة  66اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

ت في هظه الخالت ألازحرة ًدضص الغثِـ ؾاٖت اٞخخاح وبٚال١ الا٢ترإ. ٣ًىم ٞاعػون لألنىاث ًخم ازخ -2 ُاعهم بال٣ٖغ

ه في نىضو١  ذ ٣ًىم ٧ل هاثب بىي٘ ْٞغ بخى٢ُ٘ لىاثذ اإلاهىجحن. وزال٫ الجلؿت التي ال ًخم حٗل٣ُها بؿبب الخهٍى

ٗلً الغثِـ هدُجخه زال٫  ا٢ترإ مىيٕى جدذ مغا٢بت ؤخض ٦خاب اإلا٨خب. ٣ًىم ال٨خاب بةخهاء ؤنىاث الا٢ترإ َو

 الجلؿت.

مخسظ مً َٝغ هضوة الغئؾاء ٞةن مضة ٧ل الا٢تراٖاث اإلاىهىم ٖليها في  ما ٖضا في خالت وحىص م٣غع مسال٠ -3

 هظه اإلااصة مدضصة في ؾاٖت واخضة.

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

ىُت، ًخطح  إل ٖلى اإلا٣خًُاث طاث الهلت بخهىٍذ ؤًٖاء الجمُٗت الَى مً زال٫ الَا

ىُت، ٢ض ّٞهال  َغ١ في ؤن صؾخىع الجمهىعٍت الٟغوؿُت والىٓام الضازلي للجمُٗت الَى

ذ باإلا٣اعهت م٘ هٓحره اإلاٛغبي، ٚحر ؤن هظا الخٟهُل ب٣ي مدضوصا بالىٓغ بلى ؤن الىٓام  الخهٍى

ذ الاؾمي، مً حهت، والُٛاب بٗظع ؤو الضازلي لم ًىضح ا لخٟانُل اإلاخٗل٣ت بالخًىع والخهٍى

ىُت، ٢ض  17و 14بضوهه مً حهت ؤزغي. ٚحر ؤن اإلااصجحن  مً الىٓام الضازلي للجمُٗت الَى

ىُت ٢هض جىُٓم بٌٗ الخضابحر التي جضزل  ؤخالخا ٖلى ٢غاع ًهضع ًٖ م٨خب الجمُٗت الَى

ش يمً ازخهام اإلا٨خب، وبالٟٗل ٣ٞض ن في نُٛت:  1959ًىلُىػ  22ضع هظا ال٣غاع بخاٍع

INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE " (IGBAN) "  الخٗلُمت الٗامت
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ىُت ماصة،  33"، خُث اقخملذ هظه الخٗلُمت الٗامت ؤو٫ ألامغ ٖلى إلا٨خب الجمُٗت الَى

ىُت في   1959هىهبر  04مىاؾبت، ٧ان ؤولها في  70وزًٗذ للخُٛحر ب٣غاعاث إلا٨خب الجمُٗت الَى

٤ ما  42ما مجمىٖه  -خالُا -. ًخًمً هظا ألامغ 2018ٚكذ  03وآزغها في  ماصة مىػٖت ٞو

 ًإحي:

 ٌ  : جبىٍب ملخظُاث الخعلُمت العامت إلاىخب الجمعُت الىػىُت8 الجذو

 ٖضص اإلاىاص اإلاىاص مً بلى ٖىىان الباب الباب

- - 1-2 2 

 ٌ جُب٤ُ بٌٗ م٣خًُاث الىٓام الضازلي  ألاو

ىُت  للجمُٗت الَى

16Bis-3 15 

ىُت  الثاوي جىػَ٘ الىزاث٤  –وكغ ؤقٛا٫ الجمُٗت الَى

 البرإلااهُت

17-24 13 

ىُت  الثالث الدؼاهت  -الجىالن في الجمُٗت الَى

 وألاعق٠ُ واإلامخل٩اث

28Bis-25 5 

 1 29 اٖخماص ؤًٖاء مً الصخاٞت الشابع

ىُت -ال٣ىاة البرإلااهُت  الخامغ  2 31-30 الجمُٗت الَى

 32Bis-32A 3 م٣خًُاث مسخلٟت العادط

ىُت في خالت الخل العابع  1 33 بصاعة الجمُٗت الَى
٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

إل ٖلى الخٗلُمت الٗامت ؤن هىال٪ بٌٗ اإلا٣خًُاث التي جغوم  ًخطح مً زال٫ الَا

ىُت )الباب ألاو٫(، وؤزغي حؿعى بلى وكغ اإلاٗلىمت البرإلااهُت )الباب جُب٤ُ هٓام الجمُٗت  الَى

م٨ً الا٦خٟاء في عنض طل٪ بجغص اإلااصجحن   ، خُث حاء ٞيهما:23و° 7-°13/6الثاوي(، ٍو
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 : ملخظُاث مً الخعلُمت العامت إلاىخب الجمعُت الىػىُت7 ؤلاػاس

 13اإلااصة 

ذ  أشياٌ الخصٍى

ذ° 1  جفىٍع خم الخصٍى

)...( 

 جلذًم هخائج الاكتراع° 6

م، اإلاىكف مً   م أو أي هائب ال ًيخمي ألي فٍش ش وزُلت جخظمً بخصىص أي فٍش بخصىص أي اكتراع عام، ًجب جدٍش

ذ في شيل الئدت مشجبت أبجذًا )  ( واإلاخغُبحن عً الجلعت.alphabétiqueالخصٍى

م ؤلالصاق و   م اإلاىكع ؤلالىترووي. وجىصع على الصحافت وهزا على الصخصُاث ًجب إشهاس الىزائم عً ػٍش عً ػٍش

 واإلاشافم اإلاخخصت.

 وشش هخائج الاكتراع° 7

ش مىحض( ول حلعت وفم ما هى مدذد في  ذة الشظمُت بعذ بُان )جلٍش مً هزه ° 6جيشش هخائج الاكتراع العام في الجٍش

 اإلاادة.

 ً خم أًظا حسجُل أظماء الىىاب الحاطٍش  والغائبحن لحظت الاكتراع.ٍو

 ليل هائب الحم في الحصٌى على بُان فشدي عً الاكتراعاث العامت التي شاسن فيها.

 23اإلااصة 

 مجمىعت مً ؤلاشعاساث والبىسجشيهاث

ٌعهذ إلى مصلحت الاجصاٌ وؤلاعالم مخعذد الىظائؽ جيهئ مجمىعت مً البىسجشيهاث ليل هائب عً الجمعُت الىػىُت 

جب أن ًخظمً هزه والعمل على  ػبعه وفم الترجِب اإلادذد في ألاكالُم والذوائش اإلادذدة في اللاهىن وجىصَعه، ٍو

  اإلاعلىماث ما ًلي:

م الزي ًيخمي إلُه؛° 1  جدذًذ الفٍش

خ الاصدًاد ومياهه؛° 2  جاٍس

 اإلاهىت؛° 3

 الىظائف التي ظبم أن ماسظها مً وصٍش أٌو أو وصٍش؛° 4

 ماسظها مً سئِغ الجمعُت الىػىُت؛الىظائف التي ظبم أن ° 5

 باقي الىظائف الاهخخابُت ألاخشي التي ٌشغلها؛° 6

خ الىظائف الاهخخابُت العابلت التي ماسظها في إخذي مجلس ي البرإلاان.° 7  جاٍس

 ًجب أن ًلحم في ملحم للمجمىعت حذٌو الذوائش الاهخخابُت. 

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ
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ذ في ألاهظمت ا -ب  لذظخىسٍت العشبُت الخصٍى

ٖلى ٚغاع باقي ألاهٓمت الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت، جًمىذ الٗضًض مً صؾاجحر ألاهٓمت 

ُٗت،  ذ الىاثباث والىىاب ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ الضؾخىعٍت الٗغبُت هٓام جهٍى

م٨ً الخمُحز ٞيها بحن الىٓام الضؾخىعي ألاعصوي )  (، و٦ظا-2(، والىٓام الضؾخىعي الخىوس ي )-1ٍو

تي )  (.-3هٓحرهما ال٩ٍى

 الخصىٍذ في الىظام الذظخىسي ألاسدوي -1

غ ألاعصن ٖلى صؾخىع ناصع ؾىت  ، جًمً في ٖضٍص ال ٌؿتهان به مً الٟهى٫، 1952جخٞى

ُٗت ) ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ (، وؤخا٫ الخض٤َُ٢ 1-1م٣خًُاث طاث نلت بالخهٍى

 (.2-1ٞيها بلى الىٓام الضازلي للمجلـ )

 الذظخىس ألاسدوي -1-1

ذ الىاثباث  1952ًم٨ً جلدُو ؤهم ٞهى٫ الضؾخىع ألاعصوي لؿىت  اإلاخٗل٣ت بخهٍى

 والىىاب ُٞما ًلي:

ذ في الذظخىس ألاسدوي8 ؤلاػاس  : الخصٍى

 83الفصل 

 اإلال٪ للخهض٤ً ٖليها.ًً٘ ٧ل مً اإلاجلؿحن ؤهٓمت صازلُت لًبِ وجىُٓم بحغاءاجه وحٗغى هظه ألاهٓمت ٖلى 

 84الفصل 

ًاء اإلاجلـ، وحؿخمغ الجلؿت ٢اهىهُت ما صامذ 1 لبُت اإلاُل٣ت أٖل .ال حٗخبر حلؿت ؤي مً اإلاجلؿحن ٢اهىهُت بال بطا خًغتها ألٚا

لبُت خايغة ٞيها.  هظه ألٚا

ً ما ٖضا الغثِـ بال بطا هو2 ًاء الخايٍغ ت ؤنىاث ألٖا هظا الضؾخىع ٖلى زالٝ  .جهضع ٢غاعاث ٧ل مً اإلاجلؿحن بإ٦ثًر

 طل٪، وبطا حؿاوث ألانىاث ُٞجب ٖلى الغثِـ ؤن ٌُٗي نىث الترحُذ.

 بالضؾخىع ؤو باال٢ترإ ٖلى الث٣ت بالىػاعة ؤو بإخض الىػعاء ُٞجب ؤن حُٗى ألانىاث باإلاىاصاة ٖلى 3
ً
ذ مخٗل٣ا .بطا ٧ان الخهٍى

ًاء بإؾمائهم وبهىث ٖا٫.  ألٖا

 87الفصل 

ت في الخ٩لم وببضاء الغؤي في خضوص الىٓام الضازلي للمجلـ الظي هى ل٩ل ًٖى مً ؤًٖاء  ُان والىىاب ملء الخٍغ مجلس ي ألٖا

ذ ؤو عؤي ًبضًه ؤو زُاب ًل٣ُه في ؤزىاء حلؿاث اإلاجلـ.  مىدؿب بلُه، وال ًجىػ ماازظة الًٗى بؿبب ؤي جهٍى
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 95الفصل 

ُان 1 دا٫ ٧ل ا٢تراح ٖلى اللجىت اإلاسخهت .ًجىػ لٗكغة ؤو ؤ٦ثر مً ؤًٖاء ؤي مً مجلس ي ألٖا والىىاب ؤن ٣ًترخىا ال٣ىاهحن، ٍو

في اإلاجلـ إلبضاء الغؤي ٞةطا عؤي اإلاجلـ ٢بى٫ الا٢تراح ؤخاله ٖلى الخ٩ىمت لىيٗه في نُٛت مكغوٕ ٢اهىن وج٣ضًمه للمجلـ 

 في الضوعة هٟؿها ؤو في الضوعة التي جليها.

٤ ال٣ٟغة الؿاب٣ت وعًٞه اإلاجلـ ال ًجىػ ج٣ضًمه في .٧ل ا٢تراح ب٣اهىن ج٣ضم به ؤًٖاء ؤي مً 2 ُان والىىاب ٞو مجلس ي ألٖا

 الضوعة هٟؿها.

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب ألاسدوي -1-2

 82، وجًمىذ مىاصه اإلامخضة مً 2013نضع الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب ألاعصوي ؾىت 

٤ 93بلى  م٨ً جىيُذ طل٪ ٞو ُٗت، ٍو ، جٟانُل الخهىٍذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

اع آلاحي بٗضه.   ؤلَا

ذ في الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب ألاسدوي9 ؤلاػاس  : الخصٍى

 82اإلاادة 

ًاء.  ؤ.ًخلى مكغوٕ ال٣اهىن و٢غاع اللجىت بكإهه بال بطا ٢غع اإلاجلـ نٝغ الىٓغ ًٖ الخالوة م٨خُٟا بخىػَٗه اإلاؿب٤ ٖلى ألٖا

 وا٢تراح اللجىت اإلاسخهت والا٢تراخاث الدُُت اإلا٣ضمت مً ؤًٖاء 
ً
ب.ججغي جالوة مىاص اإلاكغوٕ ماصة ماصة، ؤنال وحٗضًال

بضؤ الغثِـ اإلاجلـ التي لم جإزظ ب ذ، ٍو ها اللجىت وبٗض الاهتهاء مً مىا٢كت اإلااصة والخٗضًالث اإلا٣ضمت بكإنها ًجغي الخهٍى

ذ ٖلى اإلااصة.  بإبٗضها ًٖ الىو ألانلي زم ًجغي الخهٍى

ذ ٖلى ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلااصة الىاخضة ٖلى خضة وفي هظه الخالت ال ٌ ذ ٖلى اإلااصة بمجملها.ج.ًجىػ الخهٍى  ٗاص الخهٍى

 

 84اإلاادة 

جىػ للمجلـ ؤن ًاحل ازظ الغؤي ٖلى  ه ٍو ذ ٖلى اإلاىاص ًازظ الغؤي ٖلى مكغوٕ ال٣اهىن بمجمٖى ؤ.بٗض الاهتهاء مً الخهٍى

اصة مىا٢كت ماصة او ا٦ثر والخهىٍذ ٖليها بطا َلب طل٪ عثِـ اإلاجلـ ؤو عثِـ اللجىت  اإلاكغوٕ بمجمىٖه بلى حلؿت جالُت إٖل

 ٖكغة مً ؤًٖاء اإلاجلـ.ؤو م٣غعها ؤو الخ٩ىمت ؤو 

ُان. ٘ بلى مجلـ ألٖا ًه ًٞغ ت ٢بى٫ اإلاكغوٕ ؤو ٞع  ب.بطا ٢غعث ألا٦ثًر

 85اإلاادة 

ًه ولِـ له ؤن  بطا ٖغى ٖلى اإلاجلـ ؤي مكغوٕ ٢اهىن باإلاىا٣ٞت ٖلى مٗاهضة ؤو اجٟا١ مً ؤي هٕى ٧ان ٞله ؤن ٣ًغه ؤو ًٞغ

ؤهه ًجىػ للمجلـ جإحُل الىٓغ في مكغوٕ ال٣اهىن م٘ جىحُه هٓغ ًضزل ؤي حٗضًل ٖلى ههىم اإلاٗاهضة ؤو الاجٟا١، ٖلى 

 الخ٩ىمت بلى ما ًىحض في اإلاٗاهضة ؤو الاجٟا١ مً ه٣و.
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 87اإلاادة 

ىض حؿاوي  ً ما ٖضا الغثِـ بال بطا هو الضؾخىع ٖلى زالٝ طل٪ ٖو ًاء الخايٍغ ت ؤنىاث ألٖا جهضع ٢غاعاث اإلاجلـ بإ٦ثًر

 مٗه الغثِـ. ألانىاث ًغجح الجاهب الظي نىث

 88اإلاادة 

ًاء بإؾمائهم، وبهىث ٖا٫ في الخالخحن الخالُخحن:  ؤ. حُٗى ألانىاث باإلاىاصاة ٖلى ألٖا

 بالضؾخىع ٩ًىن الجىاب بةخضي ال٩لماث الخالُت:-1
ً
ذ مخٗل٣ا  بطا ٧ان الخهٍى

 مىا٤ٞ، مسال٠، ممخى٘-

 بالث٣ت بالىػاعة ؤو بالىػعاء ٩ًىن الجىاب بةخضي ال٩لماث الخالُت: -2
ً
ذ مخٗل٣ا  بطا ٧ان الخهٍى

 ز٣ت، حجب، امخىإ.-

٘ ألاًضي ؤو بال٣ُام ؤو باؾخسضام  ذ بٞغ ب. في ٚحر الخالخحن اإلاىهىم ٖليهما في ال٣ٟغة )ؤ( مً هظه اإلااصة ًجغي الخهٍى

 إلاا ٣ًغعه الغثِ
ً
٣ا  ـ.الىؾاثل الخ٣ىُت ٞو

ذ وحب بٖاصجه. لب ٖكغة هىاب ٖلى ألا٢ل بٖاصة الخهٍى ذ َو  ج.بطا خهلذ قبهت خى٫ ؤي جهٍى

 89اإلاادة 

٘ ال٣ىاهحن وال٣ىاهحن اإلاا٢خت ماصة ماصة.-ؤ ذ ٖلى مكاَع  ًجغي الخهٍى

.
ً
 ٞهال

ً
ذ ٖلى اإلاىاػهت الٗامت ومىاػهاث الىخضاث الخ٩ىمُت ٞهال  ب. ًجغي الخهٍى

ذ ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمجلـ في ؤحل ؤ٢هاه وجيكغ جٟانُل هخاثج   ؾاٖت. 48الخهٍى

 90اإلاادة 

ًاء اإلاجلـ ًازغ اٞخخاخها هه٠ ؾاٖت، وبطا  لبُت اإلاُل٣ت أٖل ض اإلادضص، ٞةطا لم جدًغ ألٚا ًٟخخذ الغثِـ الجلؿت في اإلاٖى

ض الجلؿت ال٣اصمت.مًذ هظه اإلاضة ولم ٨ًخمل الىهاب ال٣اهىوي ً  دضص الغثِـ مٖى

 91اإلاادة 

 ٌِ ًاء ٢بل الجلؿت بثماٍن وؤعبٗحن ؾاٖت ٖلى ألا٢ل ما لم ج٣خ ىػٖه ٖلى ألٖا ًدضص الغثِـ حضو٫ ؤٖما٫ الجلؿت، ٍو

 الًغوعة ٚحر طل٪.

 92اإلاادة 

 بٗض بٖالن اٞخخاح الجلؿت جخلى ؤؾماء الىىاب الٛاثبحن بٗظع ٞالٛاثبحن بضون ٖظع ٞملدو اإلادًغ في الجلؿت الؿاب٣ت بال بطا-ؤ

 ٢غع اإلاجلـ ٖضم جالوجه.

 ب.ًهض١ ملدو اإلادًغ بٗض بحغاء الخصخُذ الظي ٣ًغه الغثِـ مً جل٣اء هٟؿه ؤو بىاء ٖلى َلب ؤخض الىىاب.

 بظل٪ ٌٗغى 
ً
غا ً٘ ج٣ٍغ ج.بطا و٢٘ زالٝ ٖلى ملدو اإلادًغ، ًىٓغ اإلا٨خب الضاثم ُٞه بٗض الغحٕى بلى اإلادًغ الخٟهُلي ٍو

 ٖلى اإلاجلـ للبذ ُٞه.

 ٖىض اهتهاء البدث في مكغوٕ ٢اهىن ؤو ٢اهىن ما٢ذ.-1ملدو مدًغ الجلؿت في نهاًت الجلؿت في الخاالث الخالُت:  ص.ًهض١

 في حلؿت الث٣ت بالىػاعة ؤو بالىػعاء.-2

 في الجلؿت ألازحرة مً الضوعة الٗاصًت ؤو الاؾخثىاثُت.-3

ً في الجلؿت.-4 ت الخايٍغ  في الخاالث التي ج٣غها ؤ٦ثًر
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 لذ ْغوٝ ٢اهغة صون جهض٤ً ملدو مدًغ الجلؿت ًخىلى الخهض٤ً ٖلُه اإلا٨خب الضاثم.هـ. بطا خا

 93اإلاادة 

ضون ُٞه حمُ٘ بحغاءاث الجلؿت وما صاع ٞيها  ؤ.ًدغع ل٩ل حلؿت مدًغ جٟهُلي جبحن ُٞه ؤؾماء الٛاثبحن بٗظع ؤو بضون ٖظع ٍو

ضون ملدو هظه اإلادايغ  ى٢٘ ٖلى اإلادايغ عثِـ الجلؿت  مً ؤبدار ومىا٢كاث وما نضع مً ٢غاعاث ٍو في سجل زام، ٍو

 وؤمحن ٖام اإلاجلـ.

ً وعؤي ٧ل منهم. ًاء الخايٍغ  ب.ٖىض الا٢ترإ باإلاىاصاة باالؾم ًجب ؤن ًًم اإلادًغ ؤؾماء ألٖا

 ٖلى ألا٦ثر.
ً
ىػٕ ٖلى الىىاب في مضة زمؿت ٖكغ ًىما  ج.ًُب٘ اإلادًغ الخٟهُلي ٍو

لى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمجلـ.ص.ًيكغ اإلادًغ الخٟهُلي بٗض مىا٣ٞت  ضة الغؾمُت ٖو  اإلاجلـ ٖلُه في ملخ٤ الجٍغ

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

ذ بطا َلب طل٪  ٩ًاص الىمىطج ألاعصوي ًىٟغص بالخىهُو ٖلى بم٩اهُت بٖاصة الخهٍى

مً الىٓام الضازلي للمجلـ(، وهى ألامغ الظي ال هجض له  88ٖكغة هىاب ٖلى ألا٢ل )اإلااصة 

في الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي. وفي باب اإلاٗلىمت البرإلااهُت، خضص الىٓام  مثُال 

 ؤ٢هاه 
ً
ؾاٖت ليكغ جٟانُل الخهىٍذ في اإلاى٢٘  48الضازلي إلاجلـ الىىاب ألاعصوي ؤحال

غ مدًغ جٟهُلي  93(، ُٞما خضصث اإلااصة 89ؤلال٨ترووي للمجلـ )اإلااصة  مىه يغوعة جدٍغ

اث الجلؿت ضة الغؾمُت، وفي اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ًًم مجٍغ ، ٖلى ؤؾاؽ ؤن ًيكغ في ملخ٤ الجٍغ

 للمجلـ )صون جدضًض ؤحٍل لظل٪(.

 الخصىٍذ في الىظام الذظخىسي الخىوس ي -2

، جًمً في ٖضٍص ال ٌؿتهان 2014ٖلى ٚغاع ألاعصن، جخىٞغ جىوـ ٖلى صؾخىع ناصع ؾىت 

ذ الىاثباث  والىىاب ٖلى ا٢تراخاث الىهىم به مً الٟهى٫، م٣خًُاث طاث نلت بخهٍى

ُٗت )  (.2-2(، وؤخا٫ الخض٤ُ٢ ٞيها بلى الىٓام الضازلي إلاجلـ هىاب الكٗب )1-2الدكَغ

 الذظخىس الخىوس ي -2-1

ذ  2014جًمً الضؾخىع الخىوس ي لؿىت  ٖضصا مً اإلا٣خًُاث طاث الهلت بخهٍى

ُٗت، ٦ما هي مىضخت ف اع آلاحي بٗضه.الىاثباث والىىاب ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ  ي ؤلَا
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ذ في الذظخىس الخىوس ي لعىت 10 ؤلاػاس   2014: الخصٍى

 61الفصل 

ذ في مجلـ هىاب الكٗب شدص ي وال ًم٨ً جٟىيُه.  الخهٍى

 64الفصل 

٘ ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت، وبإٚلبُت  ًاثه ٖلى مكاَع لبُت اإلاُل٣ت أٖل ٘ ًهاص١ مجلـ هىاب الكٗب باأٚل ً ٖلى مكاَع الخايٍغ

لبُت ًٖ زلث ؤًٖاء اإلاجلـ.  ال٣ىاهحن الٗاصًت، ٖلى ؤال ج٣ل هظه ألٚا

ال ٌٗغى مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖلى مضاولت الجلؿت الٗامت إلاجلـ هىاب الكٗب بال بٗض مط ي زمؿت ٖكغ ًىما مً 

 بخالخه ٖلى اللجىت اإلاسخهت.

 66الفصل 

 وج٩الُٟها خؿب الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها بال٣اهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت.ًغزو ال٣اهىن في مىاعص الضولت 

ل٤ اإلاحزاهُت َب٤ الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها بال٣اهىن ألاؾاس ي  ٘ ٢ىاهحن اإلاالُت ٚو ًهاص١ مجلـ هىاب الكٗب ٖلى مكاَع

 للمحزاهُت.

م مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت للمجلـ في ؤحل ؤ٢هاه  ٣ضَّ هاص١ ٖلُه في ؤحل  15ًُ  صٌؿمبر. 10ؤ٢هاه ؤ٦خىبغ ٍو

ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ًغص اإلاكغوٕ بلى اإلاجلـ ل٣غاءة زاهُت زال٫ الُىمحن اإلاىالُحن إلاهاص٢ت اإلاجلـ ٖلُه. وفي نىعة 

 الغص، ًجخم٘ اإلاجلـ للخضاو٫ زاهُت زال٫ ألاًام الثالزت اإلاىالُت إلاماعؾت خ٤ الغص.

، زال٫ ألاًام الثالزت اإلاىالُت إلاهاص٢ت اإلاجلـ للمغة الثاهُت بٗض الغص 120ل ًجىػ لألَغاٝ اإلاكاع بليهم باإلاُت ألاولى مً الٟه

ؤو بٗض اه٣ًاء آحا٫ مماعؾت خ٤ الغص صون خهىله، الًُٗ بٗضم الضؾخىعٍت في ؤخ٩ام ٢اهىن اإلاالُت ؤمام اإلاد٨مت 

 الضؾخىعٍت التي جبّذ في ؤحل ال ًخجاوػ ألاًام الدمؿت اإلاىالُت للًُٗ.

مت بٗضم الضؾخىعٍت، جدُل ٢غاعها بلى عثِـ الجمهىعٍت الظي ًدُله بضوعه بلى عثِـ مجلـ هىاب الكٗب، ٧ل بطا ٢ًذ اإلاد٨

هاص١ اإلاجلـ ٖلى اإلاكغوٕ زال٫ ألاًام الثالزت اإلاىالُت لخىنله ب٣غاع  ش ٢غاع اإلاد٨مت. ٍو طل٪ في ؤحل ال ًخجاوػ ًىمحن مً جاٍع

 اإلاد٨مت الضؾخىعٍت.

وٕ ؤو ٖىض اإلاهاص٢ت ٖلُـه زـاهُـت بزـغ الـغص ؤو ٖىض اه٣ًاء آحا٫ الغص والًُٗ بٗضم الضؾخىعٍت صون ٖىض ب٢غاع صؾخىعٍت اإلاكغ 

خهى٫ ؤي منهما، ًسخم عثِـ الجمهىعٍت مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت في ؤحل ًىمحن. وفي ٧ل الخاالث ًخم الدخم في ؤحل ال ًخٗضي 

 صٌؿمبر. 31

صٌؿمبر، ًم٨ً جىُٟظ اإلاكغوٕ ُٞما ًخٗل٤ بالى٣ٟاث، بإ٢ؿاٍ طاث  31ُت في ؤحل بطا لم جخم اإلاهاص٢ت ٖلى مكغوٕ ٢اهىن اإلاال

 زالزت ؤقهغ ٢ابلت للخجضًض بم٣خط ى ؤمغ عثاس ي، وحؿخسلو اإلاىاعص َب٣ا لل٣ىاهحن الجاعي بها الٗمل.

 67الفصل 

ت واإلاٗاهضاث اإلاخٗل٣ت بالخىُٓم الضولي ؤو بدضوص الضولت ؤو  بالخٗهضاث اإلاالُت للضولت ؤو بدالت حٗغى اإلاٗاهضاث الخجاٍع

ُٗت ٖلى مجلـ هىاب بالكٗب للمىا٣ٞت.  ألاشدام ؤو بإخ٩ام طاث نبٛت حكَغ

 ال جهبذ اإلاٗاهضاث هاٞظة بال بٗض اإلاهاص٢ت ٖليها.

 70الفصل 

َٗغى ٖلى مهاص٢ت 
ُ
في خالت خّل مجلـ هىاب الكٗب، ًم٨ً لغثِـ الجمهىعٍت بنضاع مغاؾُم بالخىا٤ٞ م٘ عثِـ الخ٩ىمت ح
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 اإلاجلـ في الضوعة الٗاصًت الخالُت.

ً ولٛغى مٗحن بلى عثِـ  ًم٨ً إلاجلـ هىاب الكٗب بثالزت ؤزماؽ ؤًٖاثه ؤن ًّٟىى ب٣اهىن إلاضة مدضوصة ال جخجاوػ الكهٍغ

َٗغى خا٫ اه٣ًاء اإلاضة اإلاظ٧ىعة ٖلى مهاص٢ت اإلاجلـ.الخ٩ىمت 
ُ
 بنضاع مغاؾُم جضزل في مجا٫ ال٣اهىن ح

 ٌؿدثجى الىٓام الاهخسابي مً مجا٫ اإلاغاؾُم.

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 الىظام الذاخلي إلاجلغ هىاب الشعب الخىوس ي -2-2

ذ 2015ؾىت جُّغ١ الىٓام الضازلي إلاجلـ هىاب الكٗب الخىوس ي، الهاصع  ، بلى جهٍى

ُٗت، ال ؾُما في الٟهى٫:   127و 125و 82الىاثباث والىىاب ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

اع آلاحي بٗضه.128و ٤ ؤلَا م٨ً جىيُذ مًامُنها ٞو  ، ٍو

ذ في الىظام الذاخلي إلاجلغ هىاب الشعب الخىوس ي11 ؤلاػاس  : الخصٍى

 1/فم.82الفصل 

٘ ألاًضي ما لم ًىحض هو مسال٠ لظل٪. وبطا جخسظ  ذ ٖلىُا بٞغ ً مً ؤًٖائها بالخهٍى اللجان ٢غاعاتها بإٚلبُت الخايٍغ

ًاء ٩ًىن نىث الغثِـ مغّجخا.  حؿاوث ألٖا

 125الفصل 

ذ  ذ بالخهٍغ ٌ ؤو الاخخٟا٩ًىن الخهٍى  .18ّؤو اإلاىا٣ٞت ؤو الٞغ

 127الفصل 

ا باٖخماص بخضي الُغ١ الخالُت:بهٝغ الىٓغ ًٖ الاهخساب ٖلى ألاشدام،  ُّ ذ ٖلى  ًخم الخهٍى

ذ ؤلال٨ترووي، - ٘ ألاًضي، -/  ؤوال: الخهٍى ذ بٞغ ذ باإلاىاصاة. -/  زاهُا: الخهٍى  زالثا: الخهٍى

ذ بال في خاالث اؾخثىاثُت ٌٗلنها عثِـ الجلؿت في بضاًتها. ٣خحن في هٟـ ٖملُت الخهٍى  وال ًم٨ً الجم٘ بحن ٍَغ

 128الفصل 

ذ و٢غاع الجلؿت الٗامت اإلاترجب ٖىه وال ًجىػ بٗض بٖالن ال٣غاع الخٗل٤ُ ٖلُه ؤو التراح٘ ًٖ ٌٗلً  الغثِـ هدُجت الخهٍى

ذ باؾخثىاء ما ٣ًخًُه الٟهل   مً هظا الىٓام الضازلي. 12319الخهٍى

ذ ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمجلـ في ؤحل ؤ٢هاه   ؾاٖت. 48وجيكغ جٟانُل هخاثج الخهٍى

٤ البدث.اإلاهضع:   بٖضاص ٍٞغ

                                                 
 المقصود هو التحفظ -18
المقتضيات التالية: "إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن  من النظام الداخلي على 321ينص الفصل  -19

يتطلّب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد. كما يجوز للمجلس أن يعود 

المعنّية أو مقررها، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة  لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة

 تهم الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض".
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إلاجلـ هىاب  ٦20ٛحره مً الضؾاجحر، ؤخا٫َ الضؾخىع الخىوس ي ٖلى الىٓام الضازلي

لى زالٝ  ُٗت، ٖو ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ الكٗب بُاَن ٦ُُٟاث مماعؾت الخهٍى

الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي، ٣ٞض حاء الىٓام الضازلي إلاجلـ هىاب الكٗب 

، مً يغوعة ؤن 128.٤ٞ/2جٟانَُل واُٞت، ًب٣ى ؤهمها ما هّو ٖلُه الٟهل  الخىوس ي مخًمىا

ذ ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمجلـ في ؤحل ؤ٢هاه " "، وهى ؾاٖت 48جيكغ جٟانُل هخاثج الخهٍى

غة البُاهاث اإلاىحىصة في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ هىاب الكٗب الخىوس ي، وهى  ما ًّٟؿغ ٞو

مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب  93و 89ؤًًا بمىحب اإلااصجحن اإلا٣خط ى اإلاىهىم ٖلُه 

 ألاعصوي.

 الخصىٍذ في الىظام الذظخىسي الىىٍتي -3

غ ال٩ىٍذ ٖلى صؾخىع ناصع ؾىت  ، جًمً م٣خًُاث 1962ٖلى ٚغاع ألاعصن وجىوـ، جخٞى

ُٗت ) ذ الىاثباث والىىاب ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ (، وؤخا٫ 1-3طاث نلت بخهٍى

 (.2-3خض٤ُ٢ ٞيها بلى الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت )ال

 الذظخىس الىىٍتي -3-1

تي لؿىت  ذ  1962جًمً الضؾخىع ال٩ٍى ٖضصا مً اإلا٣خًُاث طاث الهلت بخهٍى

ُٗت، ؤهمها اإلااصة  ٤ 117الىاثباث والىىاب ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ م٨ً بُانها ٞو ، ٍو

اع آلاحي بٗضه.  ؤلَا

  

                                                 
20

ش  - مً الضؾخىع.  52.٤ٞ/2، وطل٪ جُٟٗال للٟهل 2015ٞبراًغ  2ناص١ مجلـ هىاب الكٗب ٖلى هٓامه الضازلي زال٫ الجلؿت الٗامت اإلاى٣ٗضة بخاٍع

ىو الٟهل  الىٓام الضازلي إلاجلـ هىاب الكٗب الظي  –ضؾخىع ٖلى ؤهه "جسخو اإلاد٨مت الضؾخىعٍت صون ؾىاها بمغا٢بت صؾخىعٍت: )..( مً ال 120ٍو

ماػا٫ مجلـ هىاب الكٗب ٌٗمل بىٓامه الضازلي صون بخالخه وحىبا ٖلى اإلاد٨مت الضؾخىعٍت التي حٗظع  2015ٌٗغيه ٖليها عثِـ اإلاجلـ". ومىظ 

 ىم.حك٨ُلها بلى خضوص الُ
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تي12 ؤلاػاس ذ في الذظخىس الىٍى  : الخصٍى

 117اإلاادة 

ًً٘ مجلـ ألامت الثدخه الضازلُت مخًمىت هٓام ؾحر الٗمل في اإلاجلـ ولجاهه وؤنى٫ اإلاىا٢كت 

ذ والؿاا٫ والاؾخجىاب وؾاثغ الهالخُاث اإلاىهىم ٖليها في الضؾخىع. وجبحن الالثدت الضازلُت  والخهٍى

 ج٣غع ٖلى مسالٟت الًٗى للىٓام ؤو جسلٟه ًٖ حلؿاث اإلاجلـ ؤو اللجان بضون ٖظع مكغوٕ.الجؼاءاث التي 

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 الىظام الذاخلي إلاجلغ ألامت الىىٍتي -3-2

تي بالالثدت الضازلُت، و٢ض نضع ب٣اهىن ع٢م   12ٌؿمى الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ال٩ٍى

م٨ً بُانها ، وزً٘ لٗضة 1963لؿىت  حُٛحراث، زهىنا اإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت بالخهىٍذ، ٍو

اع آلاحي بٗضه. ٤ ؤلَا  ٞو

تي13 ؤلاػاس ذ في الىظام الذاخلي إلاجلغ ألامت الىٍى  : الخصٍى

 24اإلاادة 

ُاب أل٦ثر مً قهغ وحب ال ًجىػ للًٗى ؤن ًخُٛب ًٖ بخضي الجلؿاث بال بطا ؤزُغ الغثِـ بإؾباب طل٪، ٞةطا ؤعاص الٛ

 اؾدئظان عثِـ اإلاجلـ.

 وال ًجىػ َلب ؤلاحاػة إلاضة ٚحر مُٗىت.

 ٦ما ال ًجىػ للًٗى الظي خًغ الجلؿت الاههغاٝ منها نهاثُا ٢بل زخامها بال بةطن مً الغثِـ.

 73اإلاادة 

ًاء ٢بل اٞخخاح الجلؿت بىه٠ ؾاٖت صٞاجغ خًىع ًى٢ٗىن ٖليها ٖىض   خًىعهم.جىي٘ جدذ جهٝغ ألٖا

 

 92اإلاادة 

اث، وما صاع مً مىا٢كاث  21ًدغع ل٩ل حلؿت مًبُت ًضون بها جٟهُال حمُ٘ بحغاءاث الجلؿت، وما ٖغى ٞيها مً مىيٖى

ًاء في ٧ل ا٢ترإ بالىضاء باالؾم م٘ بُان عؤي ٧ل منهم.  وما نضع مً ٢غاعاث وؤؾماء ألٖا

 95اإلاادة 

اث التي ٖغيذ ٖلى اإلاجلـ، وما صاع ُٞه مً ٌٗض بهٟت ٖاحلت بٗض ٧ل حلؿت مىحؼ إلاًبُتها  ًبحن به بهٟت ٖامت اإلاىيٖى

 مىا٢كاث وما اجسظ مً ٢غاعاث ل٩ُىن في مخىاو٫ ؤحهؼة اليكغ اإلاسخلٟت.
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 اإلا٣هىص هى اإلادًغ. -
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 110اإلاادة 

٤ اإلاىاصاة  لبُت ٖلى هظا الىدى ؤزظث آلاعاء بٍُغ ٘ الُض، ٞةن لم جدبحن ألٚا ٤ ٞع ٖلى ٩ًىن ؤزظ آلاعاء ٖلى اإلاكغوٕ ٖلىُا بٍُغ

٤ اإلاىاصاة باألؾماء في ألاخىا٫ آلاجُت: جب ؤزظ الغؤي بٍُغ ًاء بإؾمائهم، ٍو  ألٖا

 مكغوٖاث ال٣ىاهحن واإلاغاؾُم ب٣ىاهحن واإلاٗاهضاث. -ؤ

 الخاالث التي ٌكتٍر ٞيها ؤٚلبُت زانت. -ب

 بطا َلبذ طل٪ الخ٩ىمت ؤو الغثِـ ؤو ٖكغة ؤًٖاء ٖلى ألا٢ل. -ج

جىػ في ألاخىا٫ الاؾخثىاثُ ذ الؿغي بالكغوٍ ٍو ٤ الخهٍى جب ألازظ بٍُغ ا، ٍو ذ ؾٍغ ت بمىا٣ٞت اإلاجلـ حٗل الخهٍى

 اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة حـ مً هظه اإلااصة.

ًاء. ذ ؾاثغ ألٖا  وفي حمُ٘ ألاخىا٫ ٩ًىن بصالء الغثِـ بهىجه بٗض جهٍى

ىٓم م٨خب اإلاجلـ م٩اها صاثما ؤو ؤ٦ثر في ٢اٖت اإلاجلـ، ًيخ٣ل بلُه الًٗى لإلص ا، ٍو ذ ؾٍغ الء بهىجه ٖىضما ٩ًىن الخهٍى

هىث عثِـ الجلؿت مً م٩اهه.  ٍو

جىػ لغثِـ اإلاجلـ ؤزظ آلاعاء باؾخسضام ؤحهؼة الخ٣ىُت الخضًثت، وطل٪ م٘ ٖضم ؤلازال٫ باألخ٩ام الؿاب٣ت.  ٍو

 114اإلاادة 

ًها بال بإٚلبُت  ٌ. وال ٩ًىن ٞع ًاء الظًً ًخإل٠ منهم اإلاجلـ، ًهىث اإلاجلـ ٖلى اإلاغاؾُم ب٣ىاهحن باإلاىا٣ٞت ؤو الٞغ ألٖا

ضة الغؾمُت. ٌ في الجٍغ يكغ الٞغ  ٍو

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

مً الىٓام الضازلي إلاجلـ هىاب الكٗب الخىوس ي ٢ض ههذ ٖلى  128بطا ٧اهذ اإلااصة 

ذ في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمجلـ زال٫ ؤحل  ؾاٖت، ٦ما هى  48وكغ جٟانُل هخاثج الخهٍى

تي ؤياٝ ٖضصا الخا٫  باليؿبت إلاجلـ الىىاب ألاعصوي، ٞةن الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ال٩ٍى

حن مً اإلادايغ: مدًغ مىحؼ زام ب٩ل حلؿت،  مً الخٟانُل، مً زال٫ جمُحزه بحن هٖى

برػ ما صاع ٞيها مً مىا٢كاث وما اجسظ ٞيها مً ٢غاعاث،  ًًم اإلاىايُ٘ التي جىاولها اإلاجلـ، ٍو

م ؤهه م٘ جإ٦ُضه ٖلى ي غوعة وكغ هظا اإلادًغ ٖلى وحه الاؾخعجا٫ بمسخل٠ وؾاثل اليكغ، ٚع

لم ًدضص ؤحال لظل٪، ٦ما هى الكإن باليؿبت إلاجلـ هىاب الكٗب الخىوس ي، ًٞال ًٖ ؤهه لم 

٣ت اليكغ في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمجلـ.  ًدهغ ٍَغ

مً الىٓام  92إلااصة ؤما الىٕى الثاوي مً اإلادايغ ٞهى ؤ٦ثر بُاها وجٟهُال، بدُث خغنذ ا

تي ٖلى ؤن ًًم اإلادًغ اإلاٟهل  خٗل٤ "حمُ٘ بحغاءاث الجلؿت"الضازلي إلاجلـ ألامت ال٩ٍى ، ٍو

تها، زم  بُٗت اإلاىا٢كاث التي ٖٞغ ألامغ مً باب الخض٤ُ٢ باإلاىايُ٘ التي ٧اهذ مضاع الجلؿت َو

بِذ ال٣هُض في ال٣غاعاث وألاؾماء الدانت ب٩ل ا٢ترإ، م٘ يغوعة بُان عؤي ٧ل منهم، وهى 
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ٟترى في اإلاجلـ ؤن ًًم آعاَء مسخلٟت ومخباًىت بسهىم ال٣ًُت  ًُ هظا الباب، خُث 

ذ،  ٌٍ وممخى٘ ًٖ الخهٍى ض وعاٞ ذ بسهىنها بحن مٍا الىاخضة، وؤن جخٗضص اججاهاث الخهٍى

ؿلِ ٖليها  ُت حٗضصًت الغؤي صازل اإلاجلـ َو ومً قإن وكغ هظه الخٟانُل ؤن ٨ٌٗـ زٍغ

 يىًء ٧اقٟا. 
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II ذ الىاثباث والىىاب في الىٓام الضؾخىعي اإلاٛغبي وفي ألاهٓمت . جهٍى

 الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت: جدلُل اإلاُُٗاث وجبُان اإلاىا٠٢

ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم  ٖلى ازخالٝ اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بالخهٍى

ُٗت بحن اإلاجالـ الىُابُت في بغإلااهاث ألاهٓمت الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت،  ت الدكَغ باَث مً الالػم مٗٞغ

ذ  جمى٢٘ اإلاٛغب يمنها، ؾىاء مً خُث َغ١ الخهىٍذ ؤو مً خُث وكغ جٟانُل الخهٍى

ت مى٠٢ الىاثباث والىىاب مً َغ١  ا بحغاء بدث مُضاوي إلاٗٞغ )ؤوال(، ألحل طل٪، ٧ان يغوٍع

ذ اإلاٗمى٫ بها في اإلاٛغب ومغحُٗاث طل٪ وؤؾبابه اإلاٟؿغة )زاهُا(.  الخهٍى

 اإلاُُٗاث اإلادهل ٖليهاؤوال: جدلُل 

جبّحَن مً زال٫ الدصدُو ؤن اإلاٛغب ًدكابه في هىاٍح ٖضًضة م٘ بٌٗ ألاهٓمت 

سخل٠ مٗها في هىاٍح ؤزغي، لظل٪ ٞةن الخض٤ُ٢ في صخت الاؾخيخاج  الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت، ٍو

ا (، وبهما ؤًًا بقهاع اإلاُُٗاث طاث الهلت، ٦م-ًخُلب لِـ ٣ِٞ ججمُ٘ اإلاُُٗاث وجدلُلها )ؤ

 (.-هي ميكىعة في اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت لبرإلااهاث الخجاعب اإلاضعوؾت )ب

 ججمُع اإلاعؼُاث وجدلُلها -أ

ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم   ت ؤحىص ألاهٓمت اإلاغجبُت ب٨ُُٟاث الخهٍى مً ؤحل مٗٞغ

ُٗت، ًخُلب ألامغ ججمُ٘ اإلاُُٗاث )  (.-2(، زم جدلُلها )-1الدكَغ

 ججمُع اإلاعؼُاث  -1

ذ في اإلاٛغب وفي ألاهٓمت  ًبّحن الجضو٫ آلاحي بٗضه اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت ب٨ُُٟاث الخهٍى

 اإلا٣اعهت. 
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 ٌ ذ في اإلاغشب وفي ألاهظمت اإلالاسهت9 الجذو  : هُفُاث الخصٍى

اظم  الذولت

 اإلاجلغ

ذ لت الخصٍى  اإلاالخظاث مظمىنها اإلاادة ػٍش

سفع 

 ألاًذي

 الىكىف ؤلالىتروويا اإلاىاداة

مجلـ  اإلاٛغب

 الىىاب

ذ ٖلىُا  1/٤ٞ.157  ×  × ٘ الُض٩ًىن الخهٍى ؤو بىاؾُت  بٞغ

اإلاٗض لظل٪، ٚحر ؤن  الجهاػ ؤلال٨ترووي

ا بطا حٗل٤ ألامغ بخُِٗىاث  ذ ٩ًىن ؾٍغ الخهٍى

 شدهُت.

 

الجمُٗت  ٞغوؿا

ىُت  الَى

٘ الُض ؤو بالى٢ٝى  63 ×  × × ذ بما بٞغ ٌٗبر ًٖ الخهٍى

والجلىؽ، ؤو باال٢ترإ الٗام الٗاصي )الٗلجي(، 

 وباال٢ترإ الٗام في اإلاىهت.

 

مجلـ  جىوـ

هىاب 

 الكٗب

 بهٝغ الىٓغ ًٖ الاهخساب ٖلى ألاشدام، 127  × × ×

ا باٖخماص بخضي الُغ١  ُّ ذ ٖلى ًخم الخهٍى

 الخالُت:

ذ ؤلال٨ترووي، -  ؤوال: الخهٍى

٘ ألاًضي، - ذ بٞغ  زاهُا: الخهٍى

ذ باإلاىاصاة. زالثا: -  الخهٍى

وال ًم٨ً 

الجم٘ بحن 

٣خحن في  ٍَغ

هٟـ ٖملُت 

ذ بال  الخهٍى

في خاالث 

اؾخثىاثُت 

ٌٗلنها عثِـ 

الجلؿت في 

 بضاًتها.

ذ مجلـ  الل٩ٍى

 ألامت

× ×   110  ٤ ٩ًىن ؤزظ آلاعاء ٖلى اإلاكغوٕ ٖلىُا بٍُغ

٘ الُض لبُت ٖلى هظا ٞع ، ٞةن لم جدبحن ألٚا

 ٤ اإلاىاصاة ٖلى الىدى ؤزظث آلاعاء بٍُغ

ًاء بإؾمائهم ٤ ألٖا جب ؤزظ الغؤي بٍُغ ، ٍو

 باألؾماء في ألاخىا٫ آلاجُت: اإلاىاصاة

مكغوٖاث ال٣ىاهحن واإلاغاؾُم ب٣ىاهحن  -ؤ

 واإلاٗاهضاث.

 الخاالث التي ٌكتٍر ٞيها ؤٚلبُت زانت. -ب

بطا َلبذ طل٪ الخ٩ىمت ؤو الغثِـ ؤو  -ر

 ٖكغة ؤًٖاء ٖلى ألا٢ل.

جىػ لغثِـ  ٍو

اإلاجلـ ؤزظ 

آلاعاء 

باؾخسضام 

 ؤحهؼة الخ٣ىُت

الخضًثت، وطل٪ 

م٘ ٖضم 

ؤلازال٫ 

باألخ٩ام 

 الؿاب٣ت.
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مجلـ  األاعصن

 الىىاب

ًاء ح -ؤ 88 × ×  × ُٗى ألانىاث باإلاىاصاة ٖلى ألٖا

 بإؾمائهم، وبهىث ٖا٫ في الخالخحن الخالُخحن:

 بالضؾخىع ٩ًىن -1
ً
ذ مخٗل٣ا بطا ٧ان الخهٍى

 الجىاب بةخضي ال٩لماث الخالُت:

 مىا٤ٞ، مسال٠، ممخى٘ -

 بالث٣ت بالىػاعة ؤو -2
ً
ذ مخٗل٣ا بطا ٧ان الخهٍى

بالىػعاء ٩ًىن الجىاب بةخضي ال٩لماث 

 الخالُت:

 ز٣ت، حجب، امخىإ. -

في ٚحر الخالخحن اإلاىهىم ٖليهما في  -ب

ذ  ال٣ٟغة )ؤ( مً هظه اإلااصة ًجغي الخهٍى

٘ ألاًضي باؾخسضام الىؾاثل  ؤو ام بال٣ُ ؤو  بٞغ

 إلاا ٣ًغعه الغثِـ. الخ٣ىُت
ً
٣ا  ٞو

لب  ج. ذ َو بطا خهلذ قبهت خى٫ ؤي جهٍى

ذ وحب  ٖكغة هىاب ٖلى ألا٢ل بٖاصة الخهٍى

 بٖاصجه.

 

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 جدلُل اإلاعؼُاث -2

إلاجالـ الىىاب في ٖضٍص مً الخجاعب اإلا٣اعهت، وحىَص  22جُٟض صعاؾت ألاهٓمت الضازلُت

ذ، ٚحر ؤنها ال جسغج ًٖ ؤعب٘ َغ١ ألا٦ثر جضاوال؛ ًخٗل٤ ألامغ  جىىٍٕ ٖلى مؿخىي ٦ُُٟاث الخهٍى

٘ ألاًضي، ؤو الى٢ٝى والجلىؽ، ؤو اإلاىاصاة، ؤو اؾخٗما٫ ألاحهؼة ؤلال٨تروهُت.  ذ ٖبر ٞع  بالخهٍى

ذ ٖلى ا٢تراخاث ٌؿمذ الىٓام الضازلي إلاجلـ ال ىىاب اإلاٛغبي بةم٩اهُت الخهٍى

٘ الىاثبت ؤو الىاثب الَُض، حٗبحرا ًٖ  ٘ ألاًضي، خُث جٞغ  بٞغ
ً
ُٗت، ٖلىُا الىهىم الدكَغ

، وطل٪ لخٓت ٖغى ماصة مً مىاص ا٢تراح الىو، ؤو 23اإلاهاص٢ت ؤو ٖضم اإلاهاص٢ت ؤو الامخىإ

ذ. ٦ما ًم٨ً اؾخٗما٫ الج ذ، ٖغى الىو بغمخه، ٖلى الخهٍى هاػ ؤلال٨ترووي اإلاٗض للخهٍى

                                                 
22

 ؤو اللىاثذ الضازلُت جبٗا الزخالٝ الدؿمُاث في ألاهٓمت اإلا٣اعهت. -
23

مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي ٖلى ما ًلي: "ٌٗبر ًٖ اإلاهاص٢ت بلٟٔ "وٗم". وبٗضم اإلاهاص٢ت بلٟٔ "ال". وفي خالت  162جىو اإلااصة  -

طو ال٣ٗضة  16ي هظا الهضص: الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب، ٦ما ؤ٢غه مجلـ الىىاب في حلؿخه اإلاى٣ٗضة ًىم الثالزاء الامخىإ بلٟٔ "ممخى٘"". ؤهٓغ ف

 .72(، م 2017ٚكذ  8) 1438
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خُث ججّهؼ ؤما٦ً حلىؽ الىاثباث والىىاب بإحهؼة ج٣ىُت ٢هض اؾخٗمالها ؤزىاء ٖملُت 

 ٤ ذ ًٖ ٍَغ ذ، خُث ًم٨ً الخهٍى ٌب مّما هى مٗمى٫ به في ال٩ٍى ذ. وهظا الىٓام ٢ٍغ الخهٍى

٘ ألاًضي ؤو اإلاىاصاة، م٘ بم٩اهُت الاؾخٗاهت باألحهؼة الخ٣ىُت.  ٞع

( َغ١ 3ىٓام الضازلي إلاجلـ هىاب الكٗب الخىوس ي، ٞةهه ٌؿمذ باؾخٗما٫ زالر )ؤما ال

ذ ٖلىُا ٖلى ا٢تراخاث الىهىم 4مً بحن ؤعب٘ ) ( َغ١ اإلاكاع بليها ؾاب٣ا، ًخٗل٤ ألامغ بالخهٍى

٘ ألاًضي، ؤو باإلاىاصاة، م٘ خٓغ الىٓام الضازلي )اإلااصة  ُٗت، بما بل٨تروهُا، ؤو بٞغ الدكَغ

ذ هٟؿها، باؾخثىاء بطا ٢ّضع عثِـ ( بم2/٤ٞ.127 ٣خحن في ٖملُت الخهٍى ٩اهُت الجم٘ بحن ٍَغ

 الجلؿت زالٝ طل٪.

ىُت الٟغوؿُت بحن مجمٕى ألاهٓمت اإلاضعوؾت،  ًىٟغص الىٓام اإلاٗمى٫ به في الجمُٗت الَى

٘ مً هٓامها الضازلي ٖلى ؤهه " 64بط ههذ اإلااصة  ذ بٞغ في خالت الك٪ خى٫ هدُجت الخهٍى

ذ بالى٢ٝى والجلىؽ. وبطا ْل الك٪ ٢اثما ًد٤ اللجىء بلى  الُض ًخم اللجىء بلى الخهٍى

ذ الٗام  ذ الٗام الٗاصي )الٗلجي(، ٦ما ًم٨ً للغثِـ ؤن ٣ًغع اللجىء بلى الخهٍى الخهٍى

ذ بالُض دبحن ؤن الىٓام الضازلي إلاجلـ "الٗاصي )الٗلجي( خُىما ٩ًىن هىا٥ ق٪ في الخهٍى . ٍو

مً الىٓام الضازلي لهظا اإلاجلـ  88ي الاججاه طاجه، بط ؤحاػث اإلااصة الىىاب ألاعصوي ؾاع ف

ذ في خالت  150بم٩اهُت لجىء ٖكغ هىاب ٖلى ألا٢ل )مً ؤنل  هاثبا(، بلى َلب بٖاصة الخهٍى

ذ ًٖ  ٘ ألاًضي، وفي هظه الخالت ًم٨ً الخهٍى ٤ ٞع خهى٫ قبهت ؤزىاء الخهىٍذ ًٖ ٍَغ

٤ اإلا ٤ الى٢ٝى والجلىؽ، ؤو ًٖ ٍَغ  ىاصاة باألؾماء.ٍَغ

ذ بًجابُاث وؾلبُاث، ٞةطا ٧اهذ مً بًجابُاث ؤؾلىبي  ل٩ل ؤؾلىٍب مً ؤؾالُب الخهٍى

ت في البذ، ٞةنهما ٢ض ًٟخ٣ضان بلى ص٢ت الىخاثج،  ، جد٤ُ٣ الؿٖغ ٘ الُض ؤو الى٢ٝى ذ بٞغ الخهٍى

اصة ما ج٩ىن هظه الىخاثج ٚحر ٣ًُيُت. وبطا ٧ان ؤؾلىب اإلاىاصاة باالؾم ًخمحز با لض٢ت اإلاخىاهُت ٖو

في جدضًض هخاثج الخهىٍذ، ُٟٞه مً الُٗىب ما ًم٨ً بحمالها في ٧لٟت الى٢ذ، بط ٌؿخٛغ١ 

غ  لت، زهىنا في اإلاجالـ الىُابُت التي جخٞى عي ؾاٖاث ٍَى ذ ٖلى ا٢تراح هو حكَغ الخهٍى

ًٖىا(، لظل٪، ٞةن ؤًٞل هظه  395الىىاب، ٦ما هى الخا٫ في اإلاٛغب ) مًٖلى ٖضص ٦بحر 

غ الىخاثج بض٢ت ألاؾ الُب ًب٣ى هى الخهىٍذ ؤلال٨ترووي، اإلا٣غون بةقهاع اؾم اإلاهىث، ألهه ًٞى



 

42 

 وبإ٢ل ٧لٟت ػمىُت

 وإشهاس اإلاعؼُاث في اإلاىاكع ؤلالىتروهُت للمجالغ الىُابُت   وشش -ب

ُٗت مً قإهه  ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ بن وكغ وحٗمُم جٟانُل الخهٍى

ؼ هٓام اإلاؿاءلت حًُٗض ؤخض اإلاباصت  الىاْمت لٗمل البرإلااهاث في الٗالم؛ ًخٗل٤ ألامغ بمبضؤ حٍٗؼ

الم مٗاًحر ٢ُاؾُت ًم٨ً مً زاللها الخ٨م ٖلى الؿلى٥  ال٣اثم ٖلى "بُٖاء الٗامت ووؾاثل ؤلٖا

اث٠ البرإلاان ألاؾاؾُت، مً  24.البرإلااوي ومً قإن بيٗاٝ هظا اإلابضؤ ؤن ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ْو

٘خُث ٢ضعجه ٖلى  . وال ًم٨ً جهىع مؿاءلت 25ال٣ُام باإلاغا٢بت وؤلاقغاٝ والخمثُل والدكَغ

الت صون ولىج مٟخىح ومىٓم للمٗلىماث والبُاهاث، لظل٪ ٞةن مٟهىم البرإلاان الكٟاٝ  ّٗ ٞ

ًىُىي ٖلى يغوعة "اجبإ بحغاءاث ٖلىُت، وج٣ضًم مٗلىماث مؿب٣ت للجمهىع ًٖ ؤٖما٫ 

ت للمؿخسضم مثل وؾاثل البرإلاان؛ وبجاخت الىزاث٤ باللٛاث  طاث الهلت، وبجاخت مهاصع اإلاٗٞغ

الم اإلاسخلٟت ومنها الكب٨ت الٗى٨بىجُت الٗاإلاُت" غ ٖلى 26ؤلٖا . ل٣ض ؤنبدذ بغإلااهاث الٗالم جخٞى

غها اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ  َ٘ بل٨تروهُت، ألامغ الظي ًخُلب البدث في اإلاُُٗاث التي ًٞى مىا٢

م٘ اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت إلاجالـ الىىاب في بٌٗ البرإلااهاث اإلا٣اعهت ( م٣اعهت -1الىىاب اإلاٛغبي )

(2-.) 

 اإلاىكع ؤلالىترووي إلاجلغ الىىاب اإلاغشبي -1

 بالٗىصة بلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي

(www.chambredesrepresentants.ma،)   ًًدبحن ؤن بىابت اإلاجلـ جخًمً ٖضصا ال ٌؿتهان به م

 ( بٗضه جىضح حاهبا مً هظه اإلاُُٗاث.1اإلاُُٗاث، والهىعة )

                                                 
24

الخٗاون (، مىٓمت ألامً و ODIHR"اإلاٗاًحر اإلاهىُت وألازال٢ُت للبرإلااهُحن"، )واعؾى، ميكىعاث م٨خب اإلااؾؿاث الضًم٣غاَُت وخ٣ى١ ؤلاوؿان ) -

 .18(، م 2012(، OSCEألاوعوبي )
25

 اإلاهضع هٟؿه. -
26

ً، صلُل للمماعؾت الجُضة، )الاجداص البرإلااوي الضولي،  -  .11(، م 2006صًُٟض بِثام، البرإلاان والضًم٣غاَُت في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

http://www.chambredesrepresentants.ma/
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 : بىابت مجلغ الىىاب اإلاغشبي1 الصىسة

 
 http://www.chambredesrepresentants.ma/arاإلاهضع: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي 

ِغُص 
َ
٣ًّضم اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي مُُٗاث خى٫ ؤلاخاالث الجضًضة التي ج

ً، زم ا٢تراخاث الىهىم اإلاىحىصة ٢ُض  ٖلُه، ؾىاء مً الخ٩ىمت ؤو مً مجلـ اإلاؿدكاٍع

الضعاؾت في اللجان الضاثمت، وجٟانُل بكإن الىهىم اإلاهىث ٖليها، ومدايغ احخماٖاث 

حرها. ٦ما ؤن اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمجلـ ًىٞغ مُُٗاث مهمت  اللجان والجلؿاث الٗمىمُت، ٚو

زال٫ ؤحىبتها ٖلى ألاؾئلت الكٟهُت، ألامغ الظي ٌؿمذ بالىلىج بلى  28الخ٩ىمت 27خى٫ حٗهضاث

  .29بُاهاث ؤؾاؾُتمُُٗاث و 

غها اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي 3( و)2والهىعجان ) ( بٗضه، جىضخان َبُٗت اإلاٗلىماث التي ًٞى

ُٗت. ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ  إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي بسهىم الخهٍى

                                                 
27

 ماث الخ٩ىمت(.ًهىٟها اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ الىىاب في زاهت مغا٢بت الٗمل الخ٩ىمي )التزا -
28

 (.2017، مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب )275، 274، 273وطل٪ جُب٣ُا للمىاص:  -
29

( ٖلى ؤهه: "جهى٠ ٢اثمت الخٗهضاث خؿب ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت وجىػٕ ٖلى الٟغ١ 2017مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب ) 274.٤ٞ/1جىو اإلااصة  -

اث الىُابُت والىىاب ٚحر اإلاىدؿبحن،   وجىحه وسدت منها بلى عثِـ الخ٩ىمت". وجيكغ في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمجلـواإلاجمٖى

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar
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ذ : اإلاعلىماث العامت التي ًىفشها اإلاىكع ؤلالىترووي إلاجلغ الىىاب 2 الصىسة اإلاغشبي بخصىص الخصٍى

عُت  على اكتراخاث الىصىص الدشَش

 
 http://www.chambredesrepresentants.ma/arاإلاٛغبي الىىاب إلاجلـ ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘: اإلاهضع

ذ : اإلاعلىماث اإلافصلت 3 الصىسة التي ًىفشها اإلاىكع ؤلالىترووي إلاجلغ الىىاب اإلاغشبي بخصىص الخصٍى

عُت  على اكتراخاث الىصىص الدشَش

 
 http://www.chambredesrepresentants.ma/arي اإلاهضع: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغب

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar
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 ؤلالىتروهُت للمجالغ الىُابُت في ألاهظمت اإلالاسهتاإلاىاكع  -2

بالٗىصة بلى اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت للمجالـ الىُابُت في ألاهٓمت اإلا٣اعهت ًدبّحن ؤن هىا٥ 

 (.2-2( وؤزغي للبرإلاان اإلاٟخىح )1-2هماطج للبرإلاان اإلاٛل٤ )

 أهمىرج البرإلاان اإلاغلم -2-1

بالٗىصة بلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ الىىاب ألاعصوي، هجضه ٌٗخمض هٓاما بل٨تروهُا ال 

(، خُث بن ملدهاث مدايغ الجلؿاث ال (4)ٌؿمذ بالىلىج اإلاٟخىح للبُاهاث )ؤهٓغ الهىعة 

ذ، ؤما اإلادايغ اإلاّٟهلت، ُٞخٗحن البدث في اإلادغ٥ ًٖ ٧ل حلؿت  ُت الخهٍى جىضح زٍغ

ش بك٩ل مؿخ٣ل، ألامغ  ها، زم جاٍع ت ص٣ُ٢ت باإلاجلـ وع٢م الضوعة وهٖى الظي ًخُلب مٗٞغ

٨غة البرإلاان اإلاٟخىح، التي جىُل٤ مً مبضؤ بجاخت اإلاٗلىماث  وهى او٣ٗاصها، ما ًدىا٢ٌ ٞو

تهم الض٣ُ٢ت باإلاجا٫.  لكغاثذ واؾٗت ومسخلٟت، بٌٛ الىٓغ ًٖ مٗٞغ

 الخفصُلُت في مجلغ الىىاب ألاسدوي : هظام مداطش الجلعاث4 الصىسة

 
 http://www.representatives.jo/?q=ar اإلاهضع: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ الىىاب ألاعصوي

http://www.representatives.jo/?q=ar
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 أهمىرج البرإلاان اإلافخىح -2-2

ألاوعوبُت وألاهٓمت الٗغبُت، بطا ٧اهذ الضعاؾت ٢ض مّحزث في َغ١ الخهىٍذ بحن ألاهٓمت 

َبّحن ج٣ّضُم ؤٚلب هظه ألاهٓمت، م٣اعهت م٘ اإلاٛغب، ٞةن مىا٢ٗها ؤلال٨تروهُت جبرػ ٌؿغ 
َ
وج

إل ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي  الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت وقٟاُٞتها. ٟٞي ٞغوؿا، ومً زال٫ الَا

ىُت، ًخطح ؤن هىا٥ حاهبا مً الكٟاُٞت في وكغ اإلاٗلىم ت، والهىع آلاجُت بٗضه للجمُٗت الَى

 جىضح طل٪.

عُت5 الصىسة ذ على اكتراخاث الىصىص الدشَش  : وشش هخائج الخصٍى

 في اإلاىكع ؤلالىترووي للجمعُت الىػىُت

 
ىُت الٟغوؿُت  /http://www.assemblee-nationale.fr اإلاهضع: اإلاى٢٘ الال٨ترووي للجمُٗت الَى

 

http://www.assemblee-nationale.fr/
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 : اللىائذ الاظمُت للمصىجحن خعب مىاكفهم واهخماءاتهم للفشق 6 الصىسة

 
ىُت الٟغوؿُت   /http://www.assemblee-nationale.frاإلاهضع: اإلاى٢٘ الال٨ترووي للجمُٗت الَى

http://www.assemblee-nationale.fr/
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غ مدًغ زام ل٩ل حلؿت،  ذ، ًدث الىٓام الضازلي إلاجلـ ألامت ٖلى جدٍغ في ال٩ٍى

ً ما نضع في الجلؿت "مً   ٢غاعاثًًم جٟانُل ما صاع ٞيها، م٘ الخإ٦ُض ٖلى يغوعة جضٍو

ًاء في ٧ ( 7". وجبّحن الهىعة )ل ا٢ترإ بالىضاء باالؾم م٘ بُان عؤي ٧ل منهموؤؾماء ألٖا

ذ ٖلى ال٣اهىن ع٢م ) اإلاخٗل٤ بغبِ محزاهُت هُئت مكغوٖاث  2019( لؿىت 37جٟانُل الخهٍى

، و٠ُ٦ ؤن الجضو٫ الىاعص 2019/2020الكغا٦ت بحن ال٣ُاٖحن الٗام والدام للؿىت اإلاالُت 

ً منهم والٛاثبحن، م٘ في الهىعة ًبرػ ٖضص ؤًٖاء مجلـ ألا  ىضح الخايٍغ تي، ٍو مت ال٩ٍى

 جدضًض جىحهاث الخهىٍذ بحن مىا٤ٞ وعاٌٞ وممخى٘. 

تي على اللاهىن سكم )7 الصىسة ذ مجلغ ألامت الىٍى  2019( لعىت 37: جفاصُل هخائج جصٍى

 
تي  http://www.kna.kw/clt-html5/index.asp اإلاهضع: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ ألامت ال٩ٍى

مً الىٓام الضازلي إلاجلـ هىاب  128في جىوـ، بطا ٧اهذ ال٣ٟغة الثاهُت مً الٟهل 

ؾاٖت، وم٩اهه اإلابحن في  48الكٗب ٢ض وعصث واضخت مً خُث جض٤ُ٢ ؤحل اليكغ، اإلادضص في 

ذ التي ًخّٗحن وكغها، خى٫ اإلاى٢٘  ؤلال٨ترووي للمجلـ، ٞةنها لم جىّضح َبُٗت جٟانُل الخهٍى

ما بطا ٧ان ألامغ ًخٗل٤ بخٟانُل ال٣ىاهحن واإلاٗاهضاث اإلاهىث ٖليها، ؤم جٟانُل جسو خًىع 

تراى والامخىإ. ذ مً خُث اإلاىا٣ٞت والٖا ُابهم، ؤم جىػَ٘ هخاثج الخهٍى  الىاثباث والىىاب ٚو

(، هجضه ًًم (8)بلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ هىاب الكٗب الخىوس ي )الهىعة  وبالٗىصة

ذ اإلاٟهلت جٟهُال واُٞا، مً زال٫ بُان الالثدت  ٖضصا مً الخٟانُل، جسّو هخاثج الخهٍى

عي بك٩ل مؿخ٣ل، زم بُان لىاثذ خًىع  الاؾمُت لىخاثج الخهىٍذ ٖلى ٧ل ا٢تراح هو حكَغ

http://www.kna.kw/clt-html5/index.asp
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ُاب الىاثباث والىىاب في ح  لؿاث اللجان والجلؿاث الٗامت.ٚو

 : واحهت اإلاىكع ؤلالىترووي إلاجلغ هىاب الشعب الخىوس ي8 الصىسة

 
 http://www.arp.tn اإلاهضع: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ هىاب الكٗب الخىوس ي

ؤلال٨ترووي إلاجلـ هىاب الكٗب الخىوس ي، وزهىنا ( واحهت اإلاى٢٘ 8ن الهىعة )جبحّ 

جًم هظه الداهت ٖضصا  .الداهت اإلاىحىصة في ٌؿاع الهىعة التي جدمل ٖىىان: "مُُٗاث بغإلااهُت"

ذ"، "الخًىعاث ُت، ؤهمها: "جٟانُل هخاثج الخهٍى ً الٟٖغ في الجلؿاث الٗامت"،  30مً الٗىاٍو

الىىاب في الجلؿاث الٗامت"، "اليسخ ألاولُت "الجلؿاث الٗامت"، "ُٚاباث الؿُضاث والؿاصة 

حرها.  للمضاوالث"، ٚو

                                                 
30

 خًىع.اإلا٣هىص هى ال -

http://www.arp.tn/
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عُت في مجلغ هىاب الشعب الخىوس ي9 الصىسة ذ على اكتراخاث الىصىص الدشَش  : جفاصُل الخصٍى

 
 (http://www.arp.tnاإلاهضع: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ هىاب الكٗب الخىوس ي )

حرة تهم ألاع٢ام وؤلاخهاثُاث وألاؾماء والغؾىم  ُت مٗلىماث ٞو غ هظه الداهاث الٟٖغ جٞى

البُاهُت الدانت بخهىٍذ الىاثباث والىىاب ٖلى مسخل٠ ؤنىاٝ ا٢تراخاث الىهىم 

ُٗت. ال ًخٗل٤ ألامغ بمٗلىماث ٖامت، جسو جىاع  ٍش بخالت الىهىم ٖلى اإلاجلـ واللجىت الدكَغ

ض ومٗاعى  اإلاسخهت، ؤو الخهىٍذ ٖليها في الجلؿت الٗامت، وال جىػَ٘ هدُجت الخهىٍذ بحن مٍا

ذ، بل بمٗلىماث جٟهُلُت، اهُال٢ا ٍ٘ إلاىُى١ الٟهل  وممخى٘ ًٖ الخهٍى ٍل واؾ مً جإٍو

"جٟانُل  وعة وكغ مً الىٓام الضازلي إلاجلـ هىاب الكٗب، الظي هّو ٖلى يغ  1/٤ٞ.128

ذ".  هخاثج الخهٍى

غ اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ هىاب الكٗب جٟانُل جسو ٧ل هو ٢اهىوي ٖلى خضة،  ًٞى

مً زال٫ بُان اللىاثذ الاؾمُت للىاثباث والىىاب الظًً نىجىا ٖلى بصعاج الىو ٦ى٣ُت في 

ذ ٖلى ٖىىان الىو، والخٗضًالث اإلاضزلت ٖلُه ٞهال  ما٫، زم الخهٍى ٞهال، زم  حضو٫ ألٖا

ذ ٖلى الىو بغمخه.  الخهٍى

http://www.arp.tn/
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ذ مجلغ هىاب الشعب على مششوع كاهىن أظاس ي10 الصىسة   31: الالئدت الاظمُت لخصٍى

 
 (http://www.arp.tnاإلاهضع: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ هىاب الكٗب الخىوس ي )

غة في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ هىاب الكٗب الخىوس ي، بلى حٗؼي ٚؼاعة  اإلاٗلىماث اإلاخٞى

 ٖضة ٖىامل، منها:

بن اإلاماعؾاث الجُضة ٖاصة ما ج٩ىن مؿىىصة بضؾاجحر صًم٣غاَُت، : العىذ الذظخىسي -

با ؤن ٩ًىن جض٤ٞ اإلاٗلىماث طاث الهبٛت البرإلااهُت في الخجغبت الخىوؿُت، ًجض  لظل٪ لِـ ٍٚغ

جي جإؾِس ي، وبمكاع٦ت قٗبُت م٣ّضعة،  ؾىضه في صؾخىع الجمهىعٍت الثاهُت الىاب٘ ًٖ مجلـ َو

ت ما٫ الخدًحًر غ الضؾخىع 2014حاهٟي  27ل٨خابت صؾخىع  ٦32ما حكهض ٖلى طل٪ ألٖا
ّ
. خُث ٞو

غ اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت، واهٟخاح اإلااؾؿاث وحٗلها  2014الخىوس ي لؿىت  ؤؾاؾا نلبا لخٍُى

جُا لغ٢ابت حمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٖلى ؤٖما٫ اإلااؾؿاث ؤ٦ثر قٟاُٞت وحٍٗؼ ؼا جضٍع

                                                 
31

ذ ٖلى الىو بغمخه( ٖلى مكغوٕ ٢اهىن ؤؾاس ي ٖضص  - ذ )زال٫ مغخلت الخهٍى ، ًخٗل٤ بدى٣ُذ وبجمام ال٣اهىن 2018-63ًخٗل٤ باألمغ بالخهٍى

غ ، ؤهٓغ في هظا الهضص الخ2019٣ًىهُى  18اإلاخٗل٤ باالهخساباث والاؾخٟخاء. زال٫ حلؿت  2014ماي  26اإلااعر في  2014لؿىت  16ألاؾاس ي ٖضص  ٍغ

 وما بٗضها. الغابِ:  127اإلايكىع في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ هىاب الكٗب، م 

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=107530&code_exp=1&langue=1 
32

ت لضؾخىع  - ما٫ الخدًحًر ، ٦ما هي ميكىعة  في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الغؾمي للمجلـ، ؤهٓغ الغابِ: 2014حاهٟي  27ًم٨ً الٗىصة بلى ألٖا

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/archive_anc.jsp 

http://www.arp.tn/
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=107530&code_exp=1&langue=1
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/archive_anc.jsp
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/archive_anc.jsp
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لى عؤؾها اإلااؾؿت الىُابُت.  الضؾخىعٍت، ٖو

عيالعىذ  - ىه جٌُٟ باقي الىهىم : الدشَش ٗخبر الضؾخىع ؤنل ال٣ىاٖض واإلاباصت، ٖو ٌُ

ى مىه، ٖل 32.٤ٞ/1في الٟهل  2014ال٣اهىهُت. مً هظا اإلاىُل٤ هّو الضؾخىع الخىوس ي لؿىت 

الم  "، وجُٟٗال لهظا الٟهل نضع والخ٤ في الىٟاط بلى اإلاٗلىمتؤهه "جًمً الضولت الخ٤ في ؤلٖا

ًخٗل٤ بالخ٤ في الىٟاط بلى  2016ماعؽ  24ماعر في  2016لؿىت  22ٖضص  ٢33اهىن ؤؾاس ي

اإلاٗلىمت، خُث حٗل الٟهل الثاوي مىه، مجلـ هىاب الكٗب، في م٣ضمت اإلااؾؿاث 

ن ٖليها جُٟٗل مبضؤ اليكغ الاؾدباقي للمٗلىماث. ل٣ض ق٩ل وكغ ال٣اهىن الضؾخىعٍت التي ًخٗح

ضة الغؾمُت ، وحك٨ُل هُئت الىٟاط بلى 34ألاؾاس ي اإلاخٗل٤ بالخ٤ في الىٟاط بلى اإلاٗلىمت في الجٍغ

، لبىت في مؿاع ج٨َغـ الخ٤ الضؾخىعي في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت، وفي 201735اإلاٗلىمت ؾىت 

 رإلااهُت اإلاّٟهلت.َلُٗتها اإلاٗلىمت الب

جخُىع اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت ب٣ُٓت اإلاجخم٘ اإلاضوي وخغنه ٖلى : العىذ اإلاجخمعي -

ض اإلاماعؾت الؿُاؾُت. ٞمىظ  حٗٝغ جىوـ خًىعا مخهاٖضا لجمُٗاث اإلاجخم٘  2011ججٍى

لى عؤؾها  اإلاضوي، مً زال٫ جىاجغ اإلاباصعاث طاث الهلت بخدب٘ ؤصاء اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت، ٖو

 مجلـ هىاب الكٗب، مً زال٫ التراٞ٘ خى٫ يمان الىٟاط بلى اإلاٗلىمت. ماؾؿت

ذ والٗىامل اإلاازغة في ؾلى٦هم  زاهُا: مى٠٢ الىاثباث والىىاب مً الخهٍى

يذ جإزغ الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي في  ُّ بطا ٧اهذ الخجاعب اإلا٣اعهت ٢ض ب

ذ ٖلى  ُٗت، ٣ٞض باَث جىُٓم وكغ الخٟانُل الاؾمُت لىخاثج الخهٍى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

ت مى٠٢ الىاثباث والىىاب مً طل٪.  مً الالػم مٗٞغ

، جم ازخُاع ُٖىت م٩ىهت مً ازجي ٖكغ )  ( 12للىنى٫ بلى ٖىانغ جدلُلُت في اإلاىيٕى

                                                 
33

وعص ٢اهىن الخ٤ في الىٟاط بلى اإلاٗلىمت في نُٛت ٢اهىن ؤؾاس ي )٢اهىن جىُٓمي(، ؤما في اإلاٛغب ٣ٞض وعص ٢اهىن الخ٤ في الخهى٫ ٖلى  في جىوـ، -

 اإلاٗلىماث في نُٛت ٢اهىن )ٖاصي(.
34

 اإلاٗغوٞت باؾم الغاثض الغؾمي. -
35

 918، وجمذ حؿمُتهم باألمغ الخ٩ىمي ٖضص 2017ًىلُىػ  18ىوس ي ًىم جم اهخساب ؤًٖاء هُئت الىٟاط بلى اإلاٗلىمت مً َٝغ مجلـ هىاب الكٗب الخ -

 .2017ٚكذ  18الهاصع في 
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اث  ت مً اإلاجمٖى ٣ا مً الٟغ١، ؤو مجمٖى هاثبت وهاثبا بمجلـ الىىاب، ٧لٌّ منهم ًمثل ٍٞغ

ت هُابُت(، مً ؤحل اؾخجالء مى٢ٟهم  الىُابُت )م٘ وحىص ٤ ؤو مجمٖى خالت هاثب ال ًيخمي بلى ٍٞغ

ُٗت )ؤ ٣ت الخهىٍذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ (، وفي ما بطا ٧اهىا ملؼمحن -مً ٍَغ

ذ، ؤم ؤن الخهىٍذ ًب٣ى "خ٣ا شدهُا" )ب  (.-بالدًٕى إلعاصة الخؼب ؤزىاء الخهٍى

 اإلاىكف مً الخصىٍذ -أ

غخا ٖلى ُٖىت مً الىاثباث والىىاب، ًخٗل٤ ألاو٫ بمى٢ٟهم مً زمت ؾاالان حىه 
ُ
ان َ ٍغ

ذ ) ٣ت الخهٍى  (.-2(، والثاوي بيكغ اللىاثذ الاؾمُت لىخاثج الخهىٍذ )-1ٍَغ

لت الخصىٍذ -1  اإلاىكف مً ػٍش

ٖىض َغح الؿاا٫ ٖلى الىاثباث والىىاب اإلاؿخجىبحن، اإلاخٗل٤ بإّي الُغ١ ألاًٞل اجباٖها 

ذ م٨ً جدلُلها، بٗض  ؤزىاء الخهٍى ُٗت، حٗضصث ألاحىبت. ٍو ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

٤ الجضو٫ آلاحي بٗضه.  حغصها ٞو

 ٌ ذ على اكتراخاث الىصىص 10 الجذو لت الخصٍى : حشد مىكف الىائباث والىىاب اإلاعخجىبحن مً ػٍش

عُت  الدشَش

الشكم 

الترجُبي 

 للمعخجىب

لت  ذاإلاىكف مً ػٍش  الخمىكع البرإلااوي اإلابرساث الخصٍى

فع س  لىتروويإ

 الُذ

 فشق ال 

 بُنهما

 معاسطت أغلبُت

ذ باألًاصي، ال ًجب ؤن  - ×   1 ذ ؤلال٨ترووي مثله مثل الخهٍى الخهٍى

ذ باألًاصي، هً٘  ذ ؤلال٨ترووي في م٣ابل الخهٍى هً٘ الخهٍى

ذ الؿغي.  ذ الٗلجي م٣ابل الخهٍى  الخهٍى

ذ  - ؤلال٨ترووي وؾُلت لدؿهُل الخؿاب، وم٘ بم٩اهُت الخهٍى

خؿاب ألاًاصي ٞال ًىحض ٞغ١ في هٓغي، وؤلال٨ترووي ؤحضي، 

 اإلاى٣ُي ًجب ؤن وؿخٗمل ؤلال٨ترووي.

 ألامغ ج٣جي حؼجي لِـ له ؤهمُت. -

 

×  
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ذ بالجهاػ ؤمحن اإلاجلـ ًدؿب ٖضص  - ×   2 لِـ هىا٥ ٞغ١، الخهٍى

ًدؿبها باألًاصي، لِـ هىا٥  ألانىاث بالجهاػ، ٧ان باألًاصي

 ٞغ١، الخ٨ىىلىحُا حؿهل اإلاإمىعٍت ؤ٦ثر.

ذ باألًاصي ؤخؿً ختى  - بسهىم قٟاُٞت الٗملُت، الخهٍى

ل الك٪.  هٍؼ

 × 

ذ ؤلال٨ترووي ألهه ًًبِ ؤ٦ثر، ختى الخايغ    × 3 باليؿبت لي الخهٍى

 ًهىث والظي لم ًدًغ ال ًهىث.

×  

ذ     4 ؤلال٨ترووي، مً زال٫ ؾعي م٨خب هيخٓغ جُٟٗل آلُت الخهٍى

حر الخ٣ىُاث الالػمت، الُىم هدً ههىث  مجلـ الىىاب لخٞى

ذ  باألًاصي بك٩ل ٖلجي، ول٨ً في اهخساب الهُا٧ل هىا٥ الخهٍى

 36الؿغي.

×  

٧ان اؾدثماع في ؤلال٨ترووي، ل٨ً في ألازحر ٦ىا هغح٘ لألًضي،  -  ×  5

 عبما هىا٥ مك٩ل ج٣جي. 

 ؤها ؤًٞل باألًضي. -

الجلؿاث الٗامت حلؿاث ٖلىُت حُٗي ؤلام٩اهُت للىاؽ  -

 الخٗٝغ ٖلى مً نىث ومً لم ًهىث.

 ًٓهغ لي ؤهه ألاًضي ؤ٦ثر ٢غبا للىاؽ وؤ٦ثر قٟاُٞت وؤ٦ثر ٖلىُت. -

 × 

ل. -   × 6 ذ ؤلال٨ترووي مىظ ػمً ٍَى  ؤَالب بالخهٍى

ل الىٓام ؤلال٨ترووي ؾ٩ُىن عبذ ٦بحر للى٢ذ في  - َّٗ لى ٞ

ذ و٢خا ٦بحرا.  الجلؿاث الٗامت التي جإزظ ٞيها ٖملُت الخهٍى

ذ في اججاه - هىا٥ بٌٗ البرإلااهُحن الظًً ًخجلىن في الخهٍى

ذ بمى٤ُ الخىحُه  مٛاًغ ؾُهىجىن ًٖ ٢ىاٖت بض٫ الخهٍى

.٤  والدىٝ مً عثاؾت الٍٟغ

 × 

جب ؤن  -  ×  7 ٖلىُت، ألن مً خ٤ ألامت ؤن جغا٢ب ماطا هٟٗل، ٍو

 ٖلىُا.ههىث 

ؤلال٨ترووي ؤها يضه، ًجب ؤن جٓهغ الخ٣ُ٣ت للغؤي الٗام ٖلى  -

خه. ٩ىن مؿاو٫ ٖلى جهٍى  ماطا نىث، ٍو

 × 
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- .  لم ٣ًّضم عؤًا ؤو مى٢ٟا مباقغا في اإلاىيٕى
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ذ ؤلال٨ترووي الًؼا٫    × 8 ذ باألًاصي، والخهٍى خالُا ًخم الخهٍى

 مك٩ل ُٞه ج٣جي.

ذ ؤلال٨ترووي، ألهه ٌؿهل الخؿاب مً الىاخُت  - ؤًٞل الخهٍى

ت جٓهغ   الىدُجت.الخ٣ىُت، بؿٖغ

ذ ؤلال٨ترووي  - البٌٗ ٣ًى٫ بهه مً الجُض ؤن ٩ًىن الخهٍى

ت، ل٨ً ٖىضما جهىث ًٓهغ  ختى ٩ًىن للىاثب هٕى مً الخٍغ

 اؾم٪ في الكاقت. ؤها ٞغؤَي ؤخؿً مً هاخُت الجضوي.

×  

ذ  -   × 9 ذ الٗلجي ؤو الخهٍى هما مٗا حُضًً، ؾىاء الخهٍى

ذ ؤلال٨ترووي ؤلال٨ترووي، الىٓام الضازلي ًخدضر ًٖ  الخهٍى

ذ ؤلال٨ترووي، ختى وؿهل  ل٨ً لألؾ٠ لم ًخم جُٟٗل الخهٍى

ذ ووؿهل ٖلى ؤمىاء اإلاجلـ الظًً ٣ًىمىن  ٖملُت الخهٍى

 باخدؿاب ألانىاث وختى ال ٣ً٘ ؤي زُإ.

ذ ؤلال٨ترووي ؾ٩ُىن ؤهٟ٘ وؤًٞل. -  الخهٍى

×  

ذ ؤلال٨ترووي هى ؤن ٨ًبـ الىاثب  ×   10 ٖلى ػع هٟـ الص يء، الخهٍى

وٗم، ولضًىا ل٨ً ال حٗمل آلان، وهي مغجبُت بجاهب ج٣جي لم ًخم 

ذ هى ؤًًا ٖلجي،  جُٟٗله بٗض، وهي هٟـ الص يء، ختى الخهٍى

ألن ًٓهغ في الكاقت بماطا نىث وحُٗي الٗضص، هظه الخ٣ىُت 

ذ باألًاصي ٩ًىن ٖلى  ت، في خحن الخهٍى غ الخؿاب بؿٖغ جٞى

 ألامىاء ؤن ٌٗضوا .

×  

ذ باألًاصي، ختى ٌٗٝغ ٧ل واخض ٖلى خ٣ُ٣خه.   × 11   × الخهٍى

12    - ×  

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

ٍٜ مسخلٟت  جىّو ٖضٌص مً ألاهٓمت الضازلُت إلاجالـ الىىاب في الخجاعب اإلا٣اعهت ٖلى نُ

٘ الُض، واإلاىاصاة، وال٣ُام وال٣ٗىص ىٓغ بلُه 37مً َغ١ الخهىٍذ، زهىنا: ٞع ًُ ، وهى ما َباَث 

ٗالُت.  ت وص٢ت ٞو بىنٟه َغ٢ا ج٣لُضًت ال حؿاًغ جُىع ألاصواث الخ٨ىىلىحُت وما جدُده مً ؾٖغ

( 2017مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي )لؿىت  157.٤ٞ/1ل٣ض ق٩ل مىُى١ اإلااصة 

٘ الُض ؤو بىاؾُت الجهاػ التي جىو ٖلى ؤهه:  ذ ٖلىُا بٞغ ؤلال٨ترووي اإلاٗض  "٩ًىن الخهٍى

و٢ض جبّحن  -في خضوص الُٗىت اإلاٗلىت ؾاب٣ا -، مدىع م٣ابالث بدثُت م٘ الىاثباث والىىاب لظل٪"
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ذ ؤلال٨ترووي َبٗا. -  ًٞال ًٖ الخهٍى
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ذ ٖلى  وحىص ٢ىاٖت لضي هه٠ الُٗىت بإهمُت اؾخٗما٫ الىؾاثل الخ٣ىُت ؤزىاء ٖملُت الخهٍى

ُٗت، وطل٪ لؿببحن ازىحن:  ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

ُٗت، خُث جُغح ال٩لٟت للؼمً  الفعالُت: عي ؤهمُت بالٛت في ٖمل اإلااؾؿت الدكَغ الدكَغ

عي في مجلس ي البرإلاان جدضًاث ٦بحرة ٖلى  الؼمىُت التي ٌؿخىحبها اإلاهاص٢ت ٖلى ا٢تراح هو حكَغ

ذ ٗخبر الؼمً اإلاؿخٛغ١ في الخهٍى عي  38مؿخىي ٣ٖلىت الٗمل البرإلااوي، َو ٖلى ا٢تراح هو حكَغ

 مً هظا ؤلاق٩ا٫. 
ً
بن الخىهُو في ألاهٓمت الضازلُت ٖلى نُٜ: اإلاىاصاة، ؤو ال٣ُام حؼءا

عي، ًخُلب ػمىا م٣ّضعا، ومجهىصا في  ذ ٖلى ا٢تراح هو حكَغ ٘ الُض، للخهٍى وال٣ٗىص، ؤو ٞع

مً  –لظل٪ ًضٞ٘ ٖضص مً الىاثباث والىىاب  .الّٗض والخؿاب والخد٤٣ مً نض٢ُت الىخاثج

ى اؾدثماع الىؾاثل الخ٣ىُت ؤزىاء الخهىٍذ ٖلى ا٢تراخاث بإهمُت اللجىء بل –الُٗىت اإلاؿخجىبت 

حرا للجهض، وحٗل الٗملُت  ٣لىت للٗمل الىُابي، وجٞى ُٗت، ا٢خهاصا للى٢ذ ٖو الىهىم الدكَغ

مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب  157.٤ٞ/1ؤ٦ثر ٖالهُت وقٟاُٞت، زهىنا ؤن اإلااصة 

ذ ؤلال٨ترووي.2017)  ( هّهذ ٖلى بم٩اهُت الخهٍى

ت:  ذ ؤلال٨ترووي مً الحٍش ًىُل٤ ٖضٌص مً الىاثباث والىىاب اإلاخدمؿحن ل٨ٟغة الخهٍى

ذ بما ًملُه ٖلُه يمحره  ت الخهٍى ؤهه ؾُمىذ الىاثبت ؤو الىاثب مؿاخت واؾٗت مً خٍغ

٤ هظا ألامغ ًُغح مً حضًض  .و٢ىاٖخه الصدهُت، بُٗضا ًٖ جإزحر ماؾؿتي الخؼب ؤو الٍٟغ

جملُه ٢ىاٖاث الًٗى مً خ٣ى١، وبحن ما ًٟغيه الاهخماء بلى بق٩الُت الخٗاعى بحن ما 

٤ امخضاصا لها صازل مجلـ الىىاب، مً واحباث. زم بن  ماؾؿت الخؼب، التي ٌٗخبر الٍٟغ

ٍذ ٖلجّيٍ،  ٟهم مىه الخهىٍذ الؿغي، بل ًخٗل٤ ألامغ بخهٍى ًُ ذ ؤلال٨ترووي ال ًيبغي ؤن  الخهٍى

٣ت باؾم   الىاثبت ؤو الىاثب. ٌؿمذ بٓهىع هدُجت الخهىٍذ مٞغ

 اإلاىكف مً وشش اللىائذ الاظمُت للخصىٍذ -2

ٖىض َغح الؿاا٫ ٖلى الىاثباث والىىاب اإلاؿخجىبحن، اإلاخٗل٤ بمى٢ٟهم مً وكغ اللىاثذ 

م٨ً جدلُلها  ُٗت، حٗضصث ألاحىبت. ٍو ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ الاؾمُت بّبان الخهٍى
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 مً مىُل٤ ؤهه حؼء مً ٖملُت اإلاهاص٢ت. -
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٤ الجضو٫ آلاحي بٗضه.  بٗض حغصها ٞو

ٌ ا عُت11 لجذو ذ على اكتراخاث الىصىص الدشَش  : حشد اإلاىكف مً وشش اللىائذ الاظمُت للخصٍى

الشكم الترجُبي 

 للمعخجىب

اإلاىكف وشش اللىائذ الاظمُت 

ذ  للخصٍى

 الخمىكع الىُابي اإلابرساث

شي ً

فائذة 

 في رلً

ال ًشي فائذة 

 في رلً

بذون 

 سأي

 معاسطت غلبُتأ

ذ ٖلجي ٞاألمغ حُض ومدؿىم،  -  ×  1 بما ؤن الخهٍى

٤ بغإلااهُِه ٢ض نّىث  ٤ ًٖ ٍَغ ٞمٗغوٝ ؤن هظا الٍٟغ

 ٖلى ٦ظا و٦ظا، الثدت الُٛاب ج٩ىن واضخت.

٘ ؤًضًىا وهٓهغ في الخلٟاػ ًٓهغ مً نىث  - ٖىضما هٞغ

ذ هىا  ٖلى ٦ظا ومً نىث ٖلى ٦ظا، وبالخالي ٞالخهٍى

.٤  ًٓهغ ٖبر الٍٟغ

مً وكغ اللىاثذ بما ؤن ألامغ مغجبِ ب٣غاع ال ٞاثضة  -

٤ اإلاٗحن ؤو ٖلى  .شدص ي ألامغ اإلاهم هى إلاً نىث الٍٟغ

ماطا نىث، ولِـ ٖلى ماطا نىث ٧ل بغإلااوي، ألهه 

 لِـ لضًىا بغإلااهُحن ًهىجىن بك٩ل مىٟغص. 

 ال ؤعي ٞاثضة مً وكغ لىاثذ ألاؾماء. -

×  

الٟغ١ ملؼمت ٞةن ؤًْ ؤهه ما صامذ ؤٚلبُت ٢غاعاث  -  ×  2

ضة  غ ًسهه، ؾخجضه بالجٍغ ؤي ٢اهىن لضًه ج٣ٍغ

غ  الغؾمُت ؤو م٨خبت مجلـ الىىاب، ؾخجضًً الخ٣ٍغ

ومضازالث الىىاب في اإلاىا٢كت الٗامت والخٟهُلُت ومً 

نىث في اللجىت ومً خًغ، ٧ل هظا مىحىص ًجب 

 ٣ِٞ البدث ٖىه.

-  ٤ هدً وكخٛل ٦ٟغ١ ولِـ ٦إشدام. ال ًم٨ً لٍٟغ

٣ؿم، وؤًْ ؤن ٖضص الخًىع واضح، ال يغوعة ؤن ًى

 في ألاؾماء.

 × 

وٗم، لَم ال في بَاع الكٟاُٞت. هظه الى٣ُت ؾخعجب    × 3

 الظًً ال ًدًغون لً حعجبهم. .٣ِٞ مً ًدًغون

×  

٤ الٟغ١  -  ×  4 ذ ًٖ ٍَغ ال صاعي، ال ٞاثضة مىه، الخهٍى

مم٨ً، ألن الىاثب البرإلااوي في نهاًت اإلاُاٝ ًهىث 

٤، هظا ؾ٩ُىن اًجابُا. ل٨ً  مثل الٍٟغ ٤ ٍو باؾم الٍٟغ

×  
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ٖىضما وٗلً الٗضص ٞةن طل٪ ًيسجم م٘ ما ًجغي ٖلى 

اإلاؿخىي الضولي، ل٨ً باألؾماء عبما ؾيؿ٣ِ في 

 ٦ثر. شدهىت الٗمل البرإلااوي ؤ

ًدخاج اإلاىيٕى بلى صعاؾت. وفي اإلاٛغب ًجب ؤن ٩ًىن  -

 هىا٥ ه٣اف ألحل ٣ٖلىت الٗمل البرإلااوي ؤ٦ثر. 

، م٘ ألاؾ٠ لم ًازظ  -   × 5 جماما، ؤها َغخذ هظا اإلاىيٕى

 ٤ خباع، والػلذ ملخا ٖلى ؤن ٣ًضم الٍٟغ بٗحن الٖا

.  حٗضًال في هظا اإلاىيٕى

الُاب٘ الؿُاس ي لً ًًغ في ش يء بل ؾُٗؼػ  -

 والكٟاُٞت ووكغ اإلاٗلىمت.

 × 

هظا حُض، ؤها م٘ هظه ؤلاحغاءاث، ألن الىاثب البرإلااوي    × 6

ًجب ؤن ٩ًىن ٢اصعا ٖلى اجساط ؤي مى٠٢، ختى ال 

ت. الٟهل  ٤ ؤو اإلاجمٖى مً  60ًسخبئ وعاء مى٠٢ الٍٟغ

ذ ال ًٟىى، ًجب ؤن  الضؾخىع ٣ًى٫ بن الخهٍى

 جهىث ًٖ ٢ىاٖت.

 × 

لِـ لضي ؤي مك٩ل، ل٨ً هدً خجىلحن في ٢ًاًا  -   × 7

 الؿحر البرإلااوي.

  

، مثال ٖلى مؿخىي   ×  8 ال ؤٖٝغ ما حضوي هظا اإلاىيٕى

غ اللجىت، مً نىث  اللجىت ًٓهغ ٖضص اإلاهىجحن في ج٣ٍغ

م٘ ومً نىث يض، في الجلؿت الٗامت ًٓهغ ٖضص 

ض جدمُل اإلاؿاولُت للىاثب  اإلاهىجحن، الاؾم ٌٗجي هٍغ

مً نىث م٘ ؤو يض؟ لم جٓهغ لي حضواها ؤو ؤهمُتها 

 ختى هًُٟها في الىٓام الضازلي.

×  

وٗم، حُض. ؤٖخ٣ض ؤن هظا ألامغ بًجابي حضا، ألن مً  -   × 9

الٗىامل الخاؾمت في الضًم٣غاَُت والكٟاُٞت وفي 

مغا٢بت الغؤي الٗام واإلاىخسبحن الظًً نىث ٖليهم 

ممثلُه ًجب ؤن ٌٗٝغ ما ٌٗمله ممثلىه مً زال٫ هظا 

 ألامغ. 

 هظا ألامغ بًجابي ؤصٖى بلُه وؤج٤ٟ مٗه مُل٣ا. -

×  

٤ ُٞه   ×  10 ذ ٖلجي، جإحي مثال ججض الٍٟغ هدً لضًىا الخهٍى

٤ ٢ض نىث ٧امال بىٗم لهالح هو، 21 ، ٞةن الٍٟغ

ٌٗجي ٧ل ؤًٖاثه نىجىا بىٗم، لَم وٗمل ٧ل اؾم 

٤ نىث بىٗم. مثا٫  لىخضه، ماصام واضح ؤهه الٍٟغ

×  
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اع هاثبحن مً الٗضالت والخىمُت نىجىا يض،  ٢اهىن ؤلَا

ً وعٞٗىا ًضيهم،  وصون طل٪ في مدًغ ٧اهىا ْاهٍغ

 الجلؿت.

حُضة، ؤها م٘ الىيىح، ؤها م٘ ؤن ٩ًىن ٧ل ش يء    × 11

 واضخا.

×  

12   × - ×  

 

ال ًغي ٖضص مً الىاثباث والىىاب ٞاثضة مً الخىهُو في الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب 

٣ت بإؾماء  ُٗت مٞغ ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ الىاثباث ٖلى يغوعة وكغ هخاثج الخهٍى

 والىىاب، وطل٪ ألؾباب مخٗضصة، مً بُنها:

: ًضٞ٘ هظا الاججاه مً الىاثباث والىىاب بإن الخهىٍذ ٖلى علىُت حلعاث الخصىٍذ

غ البث الخلٟؼي لجلؿاث  ٞى ُٗت ٩ًىن في حلؿاث ٖمىمُت ٖلىُت، ٍو ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

ذ. وبالخالي ٞةن ٖل ت اججاهاث الخهٍى ذ بم٩اهُت مٗٞغ ىُت الجلؿاث ج٣ىم م٣اَم وكغ الخهٍى

 الىخاثج الاؾمُت.

ًه ليكغ الىخاثج الاؾمُت، ًٖ ٢ىاٖت  الاسجباغ ببيُت ٤: ًاؾـ هظا الاججاه ٞع الٍٟغ

٤، والاهًباٍ ل٣غاع ماؾؿت الخؼب وماؾؿت  ذ يمً بيُت الٍٟغ مٟاصها الدكبث بالخهٍى

٤ في ج٣ضًغهما الخهىٍذ في هظا الاججاه ؤو طا٥، ًٞٗى مجلـ ا لىىاب لِـ مؿخ٣ال ختى الٍٟغ

ًهّىث في الاججاه الظي ًغاه مىاؾبا، بل ًب٣ى مُى٢ا باهخماثه بلى ماؾؿت خؼبُت لها ج٣ضًغاتها 

 اإلاٗاعيت، ألامغ 
ّ

لبُت ؤو وحىصها في ن٠ الؿُاؾُت، ؾىاء في ؾُا١ وحىصها يمً بيُت ألٚا

 للٗمل البرإلااوي. ٞالىاثب ال ٌ
ً
ّٗبر ًٖ هٟؿه مً زال٫ الظي ًجٗل وكغ الىخاثج الاؾمُت شدهىت

٤؛ ذ، بل ًخماهى م٘ جىحه الٍٟغ  ؾلى٥ الخهٍى

ًخمّؿ٪ هظا الاججاه مً الىاثباث والىىاب بإن وكغ الىخاثج الاؾمُت  العىدة إلى اإلاداطش:

غ اللجان الضاثمت جًم   حضًضا، مً مىُل٤ ؤن مدايغ الجلؿاث الٗامت وج٣اٍع
َ

لً ٠ًًُ

ذ.مُُٗاث بسهىم خًىع الىاثباث والىىاب،   وجخًمً هخاثج الخهٍى
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ذ  زمت اججاه آزغ بحن الىاثباث والىىاب ؤ٦ثر خماؾا ل٨ٟغة وكغ الىخاثج الاؾمُت للخهٍى

ُٗت، وجغخُبهم ب٨ٟغة جًمُنها في الىٓام الضازلي إلاجلـ  ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

 الىىاب، وطل٪ مً مىُل٤:

جغصصث هظه ال٩لمت اإلاٟخاح ٦ثحرا ٖلى لؿان الىاثباث والىىاب ؤزىاء بحغاء  الشفافُت:

اإلا٣ابالث البدثُت، بما ٨ٌٗـ وحىص ٢ىاٖت بغؾىر ؤهمُت وكغ اللىاثذ الاؾمُت للىاثباث 

ُٗت، ألهه بحغاء ٌٗؼػ ٨ٞغة البرإلاان  ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ والىىاب اإلاغجبُت بالخهٍى

جٗله ؤ٦ث  ر قٟاُٞت و٢ابلُت للمؿاءلت مً َٝغ الىازباث والىازبحن؛اإلاٟخىح، ٍو

جبّحن مً زال٫ بحغاء اإلا٣ابالث البدثُت م٘ الىاثباث والىىاب، الىلىج إلى اإلاعلىمت: 

اهُال٢هم مً ٨ٞغة مٟاصها ؤن جم٨حن اإلاىاَىاث واإلاىاَىحن مً الخٟانُل الاؾمُت لىخاثج 

ؿمذ ب ذ، ٌٗؼػ الىلىج بلى اإلاٗلىمت، َو خًُٗض يماهاث الغ٢ابت ٖلى ؤصاء الىاثباث الخهٍى

 والىىاب.

 عالكت الىائب البرإلااوي بالحضب -ب

تهم ٖلى  مً بحن ألاؾئلت اإلاىحهت بلى الىاثباث والىىاب اإلاؿخجىبحن، جل٪ اإلاخٗل٣ت بخهٍى

ذ ًخماهى م٘ مى٠٢ الخؼب ؤم  ُٗت، خى٫ ما بطا ٧ان ؾلى٥ الخهٍى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

إلعاصة الىاثب. في خالت الجىاب اإلاٟترى ألاو٫، ٞهظا مٗىاه وحىص الىاثب في  ؤهه ًب٣ى زايٗا

ويُٗت جبُٗت للخؼب. وفي خالت الجىاب اإلاٟترى الثاوي، ٞظل٪ مٗىاه ؤهه مؿخ٣ٌل، وهي الخالت 

ذ خ٤ شدص ي)الثاهُت( التي ٢ض جخُاب٤ ومبضؤ "  60.٤ٞ/1" اإلاىهىم ٖليها في الٟهل الخهٍى

(، جمهُضا 1لظي ًخُلب ججمُ٘ مُُٗاث الُٗىت اإلاؿخجىبت وجىنُٟها )مً الضؾخىع. ألامغ ا

 (.2لخدلُلها )

 ججمُع العُىت اإلاعخجىبت لعالكت الىائب بالحضب العُاس ي وجىصُفها -1

( هاثبت 12خى٫ ٖال٢ت الىاثباث والىىاب بالخؼب الؿُاس ي جم اؾخجىاب ازىا ٖكغ )

٤ الجضو٫ آلاحي بٗضه.وهاثبا، وجم الخىنل بلى ؤحىبت ًم٨ً ججمُٗها   وجىنُٟها ٞو
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 ٌ  : جىصُف العُىت اإلاعخجىبت لعالكت الىائب بالحضب العُاس ي12 الجذو

الشكم 

الترجُبي 

 للمعخجىب

 الخمىكع الىُابي جىصُف العالكت

 معاسطت لبُتأغ

 ٖال٢ت الٗبض باإلاٗبىص؛ - 1

 ٚحر مؿخ٣ل؛ -

 × 

ت؛ - 2  ٖال٢ت ًٍٖى

غ١ صازل البرإلاان هي امخضاص للخؼب الؿُاس ي، ح٨ٗـ عئي الخؼب؛ - ِٟ  ال

 الاهًباٍ؛ -

ُضة؛ -  ٖال٢ت َو

 ؤها ؤمثل ؤلاعاصة الكٗبُت. -

×  

ذ في  - 3 ال ًم٨ً ؤن ؤنىث يض ٢ىاٖتي ٣ِٞ ألن شدها ؤو ٢ُاصي َلب مجي الخهٍى

 هظا الاججاه؛

 الىاثب لِـ مؿخ٣ال؛ -

 الاهخساباث؛الىاثب ًخٗا٢ض م٘ خؼبه في -

ت حضا مٗىاه ؤهه لم ٌٗض لضًه ما ًٟٗله في الخؼب. -  بطا ٧اهذ ازخالٞاث حىهٍغ

 × 

 زُمت جًم الجمُ٘؛ - 4

 الٗال٢ت مبيُت ٖلى الث٣ت والاخترام والخٗاون؛ -

 بُبُٗت الخا٫ ًجب ؤن ٩ًىن التزام ؾُاس ي وؤزالقي م٘ الخؼب؛ -

٤ بلى جىحه ًجب ؤن - ذ بطا ونل الٍٟغ  جهىث مٗه. في الخهٍى

×  

  × الاهًباٍ الخؼبي  - 5

ت؛ - 6  ٖال٢ت ًٍٖى

 ٖال٢ت هًا٫؛ -

 ٖال٢ت جىُٓمُت ًجب ؤن ٩ًىن ٞيها خض ٦بحر مً الاهًباٍ؛ -

ض ؤن ٩ًىن مؿخ٣ال ًترشح ٦مؿخ٣ل؛ -  ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن مؿخ٣ال ؤبضا، مً ًٍغ

 الىاثب لِـ مؿخ٣ال ؤنال؛ -

الث٣ت ال٩املت في ال٣ُاصة، ؾىاء ٢ُاصة ٖىضما هيخمي لخؼب ًجب ؤن ج٩ىن لضًىا 

٤ ؤو ٢ُاصة الخؼب؛  الٍٟغ

ت مً الخىاػهاث؛ - ذ إلاجمٖى  جسً٘ ٖملُت الخهٍى

ً؛ -  ًجب ؤن ج٩ىن لضًىا الث٣ت في خؼبىا وبإن ال٣ُاصة َلبذ مىا طل٪ إلاهلخت الَى

 خحن جىٗضم الث٣ت في ال٣ُاصة مً ألاًٞل ؤن هسغج مً الخؼب. -

×  

 ×  مىا٠٢ الخؼب الؿُاس ي مً زال٫ ٢بت البرإلاان؛الىاثب ًهّغٝ  - 7
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 ال لِـ مؿخ٣ال.-

 ٖال٢ت ٞٗلُت جٟاٖلُت؛- 8

 البرإلااوي ابً الخؼب؛ -

 اعجباٍ ًٖىي وبال ؾ٩ُىن هىا٥ ٞىض ى؛ -

 ٖلُه ؤن ٩ًىن مىًبُا لخىحه الخؼب؛ -

مداولت جهٍغ٠ مىا٠٢ الخؼب مً زال٫ البرإلاان بىاًء ٖلى الخهىع ال٨ٟغي  -

 وؤلاًضًىلى؛ي واإلاظهبي والٗملُاحي للخؼب؛

الىاثب مؿخ٣ل في ٖملُت الخهىٍذ بالىٓغ إلا٣خًُاث الضؾخىع والىٓام الضازلي،  -

ل٨ً ؤزال٢ُا ٖلى الىاثب ؤن ال ٣ًىم بٟٗل ًدىافى والؿلى٥ الٗام الظي ًجب ٖلُه ؤن 

 ًغجبِ بالخؼب؛

 ؤها مجبر. -

×  

مىسٍغ في الخؼب ومغحُٗخه ومكغوٖه الىاثب ًترشح باؾم خؼب ؾُاس ي، هى  - 9

الا٢خهاصي والؿُاس ي واإلاجخمعي، و٦ظل٪ البرهامج الاهخسابي، وبالخالي هي ٖال٢ت 

ُضة؛  َو

حر مؿخ٣ل ٖىه؛  -  امخضاص لبيُت الخؼب الؿُاس ي الظي ًيخمي بلُه ٚو

جب ؤن ٩ًىن ميسجما م٘ الخؼب  - البرإلااوي هى حؼء مً الخؼب الؿُاس ي ٍو

 مٗجى وحىص خؼب ؾُاس ي وما مٗجى الخٗا٢ض.الؿُاس ي وبال ما 

×  

وحب الٟهل بحن الىاثب الظي ًيخمي للمضعؾت وجغبى في اإلاضعؾت التي هي خؼبه  - 10

ُان؛ دمل مغحُٗتها، وما وسجله في الىا٢٘ مً اؾخ٣ُاب بٌٗ ألٖا  ووكإ ٞيها ٍو

حٗا٢ض م٘ بطا جدضزىا بك٩ل مجغص ٖال٢ت الىاثب ؤن ًجؿض ال٣ُم والبرهامج الظي  -

 خؼبه، ألهه حؼء مً الخؼب؛

 ٚحر مؿخ٣ل باليؿبت لي؛  -

جب ؤن ًضاٞ٘ باؾخماجت ًٖ وحهت هٓغه  - الىاثب ًجب ؤن ًىًبِ ل٣غاعاث الخؼب ٍو

٣ى٘، وال٣غاع التي جسغج بُه الهُئت  ٟغى ٍو ت صازل الخؼب، ٍو ٍغ صازل ألاحهؼة الخ٣ٍغ

ت ًجب ؤن ًىًبِ له؛ ٍغ  الخ٣ٍغ

 ل هُئت ؾُاؾُت.هى ٚحر مؿخ٣ل هى ًمث -

×  

 ٚحر مؿخ٣ل؛ - 11

 ًجب ؤن ٩ًىن الاهًباٍ.-

×  

ُٗت؛ - 12  الىاثب هى وحه الخؼب صازل الؿلُت الدكَغ

 الىاثب امخضاص لبيُت الخؼب؛-

 ًجب ؤن ٩ًىن مؿخ٣ال؛-

 ًب٣ى صاثما للىاثب خ٤ ؤزظ ٢غاع ًيسجم م٘ ٢ىاٖاجه والتزامه م٘ الىاؽ؛ -

 × 
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اإلاُل٣ت و٦إن الىاثب ال ًغبُه ؤي عابِ م٘ الخؼب،  ؤها ال ؤجدضر ًٖ الاؾخ٣اللُت -

 وبال ؾُهبذ ٖبثا.

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 جدلُل اإلاعؼُاث اإلاعخجمعت -2

 ؤخض اإلاؿخجىبحن، الٗال٢ت التي 
َ

ل٣ض ٧ان الٞخا في بخضي اإلا٣ابالث البدثُت، ؤن ًه٠

صعحت عابُت الٗبض باإلاٗبىص، باإلاٗجى جغبُه بالخؼب الؿُاس ي الظي ًيخمي بلُه، ب٩ىنها جغج٣ي بلى 

الظي ًدُُل ٖلى الدًٕى اإلاُل٤ والاؾدؿالم الخام والاه٣ُاص ال٩امل، ألامغ الظي ًترجُب ٖىه 

مدى ؤي هامٍل لبروػ اؾخ٣اللُت الىاثبت ؤو الىاثب، ؤو حٗبحر ؤخضهما ًٖ مىا٠٢ ٢ض ج٩ىن 

، ًخّٗحن ؤن ًخماهى الًٗى مخٗاعيت م٘ زِ الخؼب وجىحهه الٗام. مً مىُل٤ هظا الخىن٠ُ

ُٗت ونضاه،  الىُابي م٘ ٢غاعاث الخؼب وج٣ضًغاجه، وؤن ٩ًىن نىجه صازل اإلااؾؿت الدكَغ

٠ مىا٢ٟه وؤ٩ٞاعه وبًضًىلىحُخه.  وبالخالي ؤن ٌٗمل ٖلى جهٍغ

اإلاثحرة للجض٫ صاثما، بًجاص جىاػن بحن ما ًملُه الاهًباٍ الخؼبي ٖلى ًٖى اإلاىايُ٘ مً 

ت. ٞمً هاخُت ًيخٓغ الخؼب مً ًٖى جغشح ٖلى ٢اثمخه  البرإلاان، وخ٣ه في الخٗبحر ًٖ عؤًه بدٍغ

خباع يغوعي لِـ ٣ِٞ لألخؼاب طاتها وبهما  وبضٖم مىه ؤن ٌؿاهض بغهامجه في البرإلاان. وهظا الٖا

ذ وألاٞٗا٫  ؤًًا للىازبحن، ل٩ي ًخإ٦ضوا مً وحىص نلت مخى٢ٗت بحن مماعؾت خ٣هم في الخهٍى

بهم اإلاىخسبحن في البرإلاان. ومً هاخُت ؤزغي، زمت مؿاولُت مؿخ٣لت مل٣اة ٖلى الهاصعة ًٖ هىا

ًاء جخمثل في الضٞإ ًٖ مهالح هازبيهم، وؤلاٞهاح ًٖ الؿُاؾاث التي ٌٗخ٣ضون  ٖاج٤ ألٖا

ؤنها مًللت ؤو ياعة. ومً اإلاك٨الث التي ًجض البرإلااهُىن نٗىبت في مىاحهتها ٦ُُٟت اإلاىاءمت 

 .39ء للخؼب ويماثغهم الصدهُتبحن م٣خًُاث الىال

جُغح ٖال٢ت ًٖى مجلـ الىىاب بالخؼب الؿُاس ي جدضًاث حّمت مً خُث جىن٠ُ 

مَّ او٩ٗاؾها ٖلى مؿخىي ٞهم وصعحت 
َ
َبُٗت الٗال٢ت، وؤًًا مً خُث مأالتها وهخاثجها، ومً ز

٤ وؿ٤ صؾخىعي وؾُا١ ماؾؿاحي وز٣اٞت ؾُاؾُت  اث٠ الًٗى البرإلااوي، ٞو اؾدُٗاب ْو

                                                 
39

ً، صلُل للمماعؾت الجُضة، مهضع ؾاب٤، م صًُٟض بِثام، البرإلاان والضًم٣غاَُت في ال٣غن الخاص -  .46ي والٗكٍغ
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 ضصة.مد

ت، مً مىُل٤ ؤهه طل٪  جىن٠ ٖال٢ت الىاثبت ؤو الىاثب بالخؼب الؿُاس ي بالًٍٗى

ُٗت، ٞالخؼب هى الظي ًمىذ التز٦ُت  الامخضاص اإلاخهل للخؼب الؿُاس ي في بيُت اإلااؾؿت الدكَغ

للىاثبت ؤو الىاثب، ألن هظه البيُت هي بمثابت اإلامغ هدى ماؾؿت البرإلاان، جبٗا ألخ٩ام ال٣ٟغة 

ُٟت ألاخؼاب 2011مً الٟهل الؿاب٘ مً الضؾخىع اإلاٛغبي لؿىت  ألاولى ، الظي ٌٗخبر ؤن ْو

ؼ الؿُاؾُت جخدضص في الٗمل ٖلى  نهم الؿُاس ي، وحٍٗؼ "جإَحر اإلاىاَىاث واإلاىاَىحن وج٩ٍى

ىُت، وفي جضبحر الكإن الٗام، وحؿاهم في الخٗبحر ًٖ بعاصة الىازبحن،  اهسغاَهم في الخُاة الَى

. بن الخؼب الؿُاس ي بهظا اإلاٗجى هى ًٞاٌء للخىسُب ومكخٌل 40مماعؾت الؿلُت" واإلاكاع٦ت في

٤ مىُى١ الٟهل غ وجغشخيهم لخمثُل ألامت ٞو مً الضؾخىع اإلاٛغبي لؿىت  2.٤ٞ/2إلبغاػ ألَا

ت مّٟؿغة إلاؿخىي 2011 . حك٩ل َبُٗت الث٣اٞت الؿُاؾُت للىاثبت ؤو الىاثب، زلُٟت هٍٓغ

٢ت بالخؼب الؿُاس ي، و٢ض ٦كٟذ اإلا٣ابالث البدثُت م٘ الُٗىت ٞهمهما إلااهُت وخضوص الٗال

اث في جمثل هظه الٗال٢ت:  اإلاؿخجىبت مً الىاثباث والىىاب، ًٖ زالر مؿخٍى

جدًغ الاؾخٗاعة في هظا اإلاؿخىي ب٣ىة، خُث ًمىذ هظا الخ٣ل الضاللي  معخىي الاهلُاد:

مؿاخت واؾٗت مً الدُا٫ الؿُاس ي، ججلى طل٪ في جىن٠ُ الٗال٢ت بحن الًٗى الىُابي 

والخؼب الؿُاس ي بٗال٢ت الٗبض باإلاٗبىص، ألامغ الظي ًٟغى الُاٖت اإلاُل٣ت، مً زال٫ 

ُم. في ه ت الٖؼ ظا اإلاؿخىي جخىاعي شدهُت الًٗى الىُابي اؾدبُان ؾلُت الخؼب، وعمٍؼ

وجُغى نىعة الخؼب الؿُاس ي طي الهىث الىاخض، وما ؾلى٥ الىاثبت ؤو الىاثب في مسخل٠ 

مىاحي الٗمل البرإلااوي بال نضًي إلحمإ الخؼب. ال ًم٨ً جهىع حٗضصًت الغؤي ؤو اإلاى٠٢ في هظا 

٠ مىا٠٢ الخؼب؛اإلاؿخىي، ألن الىاثبت ؤو الىاثب في هظه الخالت مجغص ٢ى  اة لخهٍغ

هى امخضاٌص للمؿخىي الظي ؾب٣ه، مً زال٫ خًىع مكهضًت ألاب في  معخىي ألابىٍت:

جٟؿحر َبُٗت ٖال٢ت الىاثبت ؤو الىاثب بالخؼب، ٣ٞض ّٖبر ٖنها ؤخض الىىاب ب٩ىن الىاثب ابً 

٣ا لهظا الخؼب. جخإَغ ٖال٢ت ألاب باالبً بمٟهىمي الُاٖت والغيا، ٞالىاثبت ؤو الىاثب ٞو
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اح ًٖ زِ  الخٟؿحر ملؼم بُاٖت الخؼب وججىب مسالٟت ٢غاعاجه ؤو مٗاعيت جىحيهاجه، وؤيُّ اهٍؼ

الخؼب ٢ض ٌّٗغيه لخىبُش مً ٢ُاصة الخؼب، ٢ض ًهل بلى الُغص. ل٣ض جغصصث في ؤحىبت الُٗىت 

اهاث اإلاؿخجىبت ٖباعاث مً ٢بُل: "الاهًباٍ"، و"الالتزام"، ٞالًٗى الىُابي ًب٣ى مُى٢ا بغه

مٗلىت ؤو زُٟت لضي ٢ُاصة الخؼب الؿُاس ي، وؤي حٗاعى بحن ال٣ىاٖت الصدهُت للىاثبت ؤو 

الىاثب وج٣ضًغاث الخؼب اإلاغخلُت، ًٟترى الاهٟها٫ ًٖ الخؼب، ألامغ الظي صٞ٘ الاجداص 

البرإلااوي الضولي بلى بزاعة الاهدباه لدُىعة ؤن ًاصي حٗبحر الىاثبت ؤو الىاثب ًٖ عؤي مسال٠ 

حه الخؼب بلى جغجِب حؼاءاث ٣ٖابُت، مدكبثا بالخ٣ى١ الٟغصًت للىاثبت والىاثب في الخٗبحر لخى 

ت  ؛41ًٖ عؤيهما بدٍغ

حن ألاو٫  معخىي الخعاكذ: ًدُل ٞهم َبُٗت ٖال٢ت الىاثبت والىاثب بالخؼب في اإلاؿخٍى

م الاقخٛا حؿخ٣يوالثاوي بلى ز٣اٞت ؾُاؾُت ج٣لُضًت،  ٫ بإصواث مً الترار وز٣اٞت ؤلاحمإ ٚع

يذ ؤن حؼءا مً الىاثباث  ُّ خضًثت )الخؼب الؿُاس ي، البرإلاان(، ٚحر ؤن اإلا٣ابالث البدثُت ب

والىىاب ٌؿدبُىىن ٨ٞغة الخٗا٢ض في مداولت جٟؿحر َبُٗت الٗال٢ت اإلاضعوؾت، ألامغ الظي 

 ٌؿخضعي وحىص حٗا٢ض بحن الىاثبت ؤو الىاثب والخؼب في مؿخىًي ؤو٫، الص يء الظي ًخإؾـ ٖىه

غ بغهامج  وحىص حٗا٢ض بحن الخؼب والىازباث والىازبحن في مؿخىًي زاٍن، ومىاٍ هظا الخٗا٢ض جٞى

 اهخسابي، ًضاٞ٘ ٖىه الًٗى صازل مجلـ الىىاب.
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ً، مهضع ؾاب٤، م  -  .47، 46صًُٟض بِثام، البرإلاان والضًم٣غاَُت في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ
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Iعي  . ٖلى مؿخىي الؼمً الدكَغ

ؤٖاله )ؤهٓغ م٣ضمت الضعاؾت( ٢ض خهغ ٖضص صوعاث مجلـ الىىاب  3بطا ٧ان الجضو٫ 

ـٍ ) (، بما ٌُٛي الىه٠ ألاو٫ مً الىالًت 2والاؾخثىاثُت في صوعجحن ) (،5الٗاصًت في زم

ُٗت الٗاقغة، اإلامخض مً  ل  12بلى ٚاًت  2016ؤ٦خىبغ  14الدكَغ ، ٞةن ألامغ ًخُلب 2019ؤبٍغ

الخض٤ُ٢ في مضة اقخٛا٫ اإلاجلـ مً خُث الؼمً )ؤوال( جمهُضا لجغص وجهي٠ُ ا٢تراخاث 

ُٗت التي نىث ٖليها زال  ٫ الٟترة اإلاضعوؾت )زاهُا(.الىهىم الدكَغ

عي  ؤوال: اقخٛا٫ مجلـ الىىاب مً خُث الؼمً الدكَغ

 حغص ؤوكُت مجلـ الىىاب -ؤ

زال٫ الٟترة اإلاضعوؾت،  42ل٣ض ماعؽ مجلـ الىىاب مسخل٠ الازخهاناث اإلاؿىضة بلُه

ُٗت. والجضو٫ بٗضه ًىضح طل٪:  بما ٞيها الضعاؾت والخهىٍذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

 ٌ  : أوشؼت مجلغ الىىاب مشجبت خعب حلعاجه العامت13 الجذو

خ  جاٍس

 صذوس 

ذة  الجٍش

 الشظمُت

ذة  الجٍش

 الشظمُت

 عذد

 الجلعت

 العامت

 سكم

خ  عذد الجلعت مىطىع بخاٍس

 العاعاث

 عذد

 الذكائم

 إلاجمىعا

 بالذكائم

ؤ٦خىبغ  29

2016 

28 1 14 

 ؤ٦خىبغ

2016 

 20 20 0 الضوعة اٞخخاح

 ًىاًغ 31

2017 

 ًىاًغ 16 2 29

2016 

 185 5 3 الىىاب مجلـ عثِـ اهخساب

 ًىاًغ 31

2017 

 ًىاًغ 17 3 29

2017 

 130 10 2 الىىاب مجلـ م٨خب اهخساب
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٤ مىُى١ الٟهل  - ٣ُم الؿُاؾاث مً الضؾخىع الظي ًىو ٖلُه ؤهه: "ًهىث البرإلاان ٖلى ال٣ 70.٤ٞ/1ٞو غا٢ب ٖمل الخ٩ىمت، ٍو ىاهحن، ٍو

 الٗمىمُت".
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 ًىاًغ 31

2017 

 ًىاًغ 18 4 29

2017 

ذ الضعاؾت  ع٢م ٢اهىن  مكغوٕ ٖلى والخهٍى

19-17 

2 10 130 

 ٞبراًغ 15

2017 

 ٞبراًغ 13 5 30

2017 

ُٗت الىالًت مً ألاولى الضوعة ازخخام  الدكَغ

 الٗاقغة

0 23 23 

ل 28  ؤبٍغ

2017 

ل 14 6 31  ؤبٍغ

2017 

ُٗت الضوعة اٞخخاح  20 20 0 الثاهُت الدكَغ

ل 28  ؤبٍغ

2017 

ل 14 7 31  ؤبٍغ

2017 

 96 36 1 اإلاجلـ ؤحهؼة في الكاٚغة اإلا٣اٖض اهخساب

ل 28  ؤبٍغ

2017 

ل 19 8 31  ؤبٍغ

2017 

 عثِـ لٗغى لالؾخمإ مكتر٦ت حلؿت

 الخ٩ىمي للبرهامج الخ٩ىمت

1 36 96 

ل 28  ؤبٍغ

2017 

ل 24 9 31  ؤبٍغ

2017 

 288 48 4 الخ٩ىمي البرهامج مىا٢كت

ل 28  ؤبٍغ

2017 

ل 26 10 31  ؤبٍغ

2017 

 الىاثباث مضازالث ٖلى الخ٩ىمت عثِـ عص

ذ الخ٩ىمي البرهامج ٖلى والىىاب  ٖلى والخهٍى

 الخ٩ىمي البرهامج

2 47 167 

ل 28  ؤبٍغ

2017 

ل 27 11 31  ؤبٍغ

2017 

 لٗغى وػٍغ اإلاالُت لالؾخمإ مكتر٦ت حلؿت

 2017 لؿىت اإلاالي ال٣اهىن  مكغوٕ خى٫ 

0 40 40 

 ماي 15

2017 

 ماًى 02 12 32

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  100 40 1 الكٍٟى

 ماي 15

2017 

 ماًى 02 13 32

2017 

ذ الضعاؾت  ع٢م ٢اهىن  مكغوٕ ٖلى والخهٍى

17-19 

0 12 12 

 ماي 15

2017 

 ماي 09 14 32

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  130 10 2 الكٍٟى

 ماي 30

2017 

 ماي 11 15 33

2017 

ت الٟغ١  جضزالث  بسهىم الىُابُت واإلاجمٖى

 اإلاالُت ٢اهىن  مكغوٕ مً ألاو٫  الجؼء صعاؾت

 2017 لؿىت

2 14 134 

 ماي 30

2017 

 ماي 12 16 33

2017 

اإلاضازالث  ٖلى واإلاالُت الا٢خهاص وػٍغ حىاب

 اإلاالُت ٢اهىن  مكغوٕ بسهىم

1 18 78 
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 ماي 30

2017 

 ماي 12 17 33

2017 

ذ  ال٣اهىن  مكغوٕ مً ألاو٫  الجؼء ٖلى الخهٍى

 2017 لـ اإلاالي

3 24 204 

 ماي 30

2017 

 ماي 12 18 33

2017 

ذ  ال٣اهىن  مكغوٕ مً الثاوي الجؼء ٖلى الخهٍى

 2017 لـ اإلاالي

0 8 8 

 ماي 30

2017 

 ماي 16 19 33

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  128 8 2 الكٍٟى

 ماي 30

2017 

 ماي 23 20 33

2017 

ت الجلؿت  اإلاخٗل٣ت الكٟهُت لألؾئلت الكهٍغ

 عثِـ للؿُض اإلاىحهت الٗامت بالؿُاؾت

 الخ٩ىمت

2 35 155 

 ًىهُى 15

2017 

 ماي 30 21 34

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  140 20 2 الكٍٟى

 ًىهُى 15

2017 

 ًىهُى 6 22 34

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  128 8 2 الكٍٟى

 ًىهُى 15

2017 

 ًىهُى 6 23 34

2017 

ذ الضعاؾت  اإلاالُت ٢اهىن  مكغوٕ ٖلى والخهٍى

 )زاهُت )٢غاءة 2017 اإلاالُت للؿىت 73-16 ع٢م

0 52 52 

 ًىهُى 15

2017 

 ًىهُى 13 24 34

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  138 18 2 الكٍٟى

 ًىهُى 15

2017 

 ًىهُى 13 25 34

2017 

ذ الضعاؾت ُٗت الىهىم ٖلى والخهٍى  الدكَغ

 ًخٗل٤ 15-98 ع٢م ٢اهىن  مكغوٕ - :الخالُت

 بٟئت الدام اإلاغى ًٖ ألاؾاس ي الخإمحن بىٓام

 ٚحر وألاشدام اإلاؿخ٣لحن والٗما٫ اإلاهىُحن

 مكغوٕ زانا؛ وكاَا ًؼاولىن  الظًً ألاحغاء

 الخىمُت و٧الت بمىحبه جدضر 61-16 ع٢م ٢اهىن 

 الغ٢مُت

1 30 90 

 ًىهُى 30

2017 

 ًىهُى 20 26 35

2017 

ت الجلؿت  اإلاخٗل٣ت الكٟهُت لألؾئلت الكهٍغ

 عثِـ للؿُض اإلاىحهت الٗامت بالؿُاؾت

 الخ٩ىمت

2 48 168 

 ًىلُىػ  15

2017 

 ًىلُىػ  4 27 36

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  106 46 1 الكٍٟى
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 ًىلُىػ  15

2017 

 ًىلُىػ  4 28 36

2017 

ذ الضعاؾت ُٗت الىهىم ٖلى والخهٍى  الدكَغ

 جدضر 60-16 ع٢م ٢اهىن  مكغوٕ -: الخالُت

 الاؾدثماعاث لخىمُت اإلاٛغبُت الى٧الت بمىحبه

 ًخٗل٤ 82-16 ع٢م ٢اهىن  مكغوٕ والهاصعاث؛

 2014 اإلاالُت الؿىت محزاهُت بخهُٟت

1 14 74 

 ًىلُىػ  15

2017 

 ًىلُىػ  4 29 36

2017 

 لٗغى لالؾخمإ مكتر٦ت ٖمىمُت حلؿت

لى للمجلـ ألاو٫  الغثِـ الؿُض  للخؿاباث ألٖا

 2015 ؾىت بغؾم اإلاجلـ ؤٖما٫ خى٫ 

1 14 74 

 ًىلُىػ  15

2017 

 ًىلُىػ  4 30 36

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  113 53 1 الكٍٟى

 ٚكذ 02

2017 

 ًىلُىػ  18 31 37

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  139 19 2 الكٍٟى

 ٚكذ 02

2017 

 ًىلُىػ  24 32 37

2017 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت ) الىهىم  مكغوٕ ٢اهىن( 29الدكَغ

9 0 540 

 ٚكذ 02

2017 

 ًىلُىػ  25 33 37

2017 

ت الجلؿت  اإلاخٗل٣ت الكٟهُت لألؾئلت الكهٍغ

 عثِـ للؿُض اإلاىحهت الٗامت بالؿُاؾت

 الخ٩ىمت

2 46 166 

 ٚكذ 02

2017 

 ًىلُىػ  26 34 37

2017 

 للمجلـ ألاو٫  الغثِـ الؿُض ٖغى مىا٢كت

لى  2015 ؾىت بغؾم للخؿاباث ألٖا

2 32 152 

 ٚكذ 02

2017 

 ٚكذ 1 35 37

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  146 26 2 الكٍٟى

 ٚكذ 02

2017 

 ٚكذ 8 36 37

2017 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت ) الىهىم  مكغوٕ ٢اهىن( 20الدكَغ

1 16 76 

 ٚكذ 18

2017 

 ٚكذ 8 37 38

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  154 34 2 الكٍٟى

 ٚكذ 18

2017 

 ٚكذ 8 38 38

2017 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت الىهىم ٘ 2) الدكَغ ٢ىاهحن(؛  مكاَع

 الىٓام جىُٓمي؛ مكغوٕ ٢اهىن  مكغوٕ

 الىىاب إلاجلـ الضازلي

3 45 225 
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 ٚكذ 18

2017 

ُٗت الضوعة ازخخام  39 38  الؿىت مً الثاهُت الدكَغ

ُٗت ُٗت الىالًت مً ألاولى الدكَغ  الٗاقغة الدكَغ

  0 

 ؤ٦خىبغ 28

2017 

40 40 13 

 ؤ٦خىبغ

2017 

ُٗت الضوعة اٞخخاح  الؿىت مً ألاولى الدكَغ

ُٗت ُٗت الىالًت مً الثاهُت الدكَغ  الدكَغ

 الٗاقغة

0 18 18 

 ؤ٦خىبغ 28

2017 

40 41 16 

 ؤ٦خىبغ

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  200 20 3 الكٍٟى

 ؤ٦خىبغ 28

2017 

40 42 16 

 ؤ٦خىبغ

2017 

ذ الضعاؾت  اإلاٗضلت اإلاىاص بٌٗ ٖلى والخهٍى

 الىىاب إلاجلـ الضازلي الىٓام مً

0 10 10 

 ؤ٦خىبغ 28

2017 

40 43 23 

 ؤ٦خىبغ

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  235 55 3 الكٍٟى

 ؤ٦خىبغ 28

2017 

40 44 23 

 ؤ٦خىبغ

2017 

 وػٍغ الؿُض لٗغى لالؾخمإ مكتر٦ت حلؿت

 اإلاالي ال٣اهىن  مكغوٕ خى٫  واإلاالُت الا٢خهاص

 2018 لؿىت 68-17 ع٢م

0 43 43 

 هىهبر 14

2017 

41 45 30 

 ؤ٦خىبغ

2017 

ت لألؾئلت اإلاسههت الجلؿت  اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 عثِـ ٖليها ًجُب التي الٗامت بالؿُاؾت

 الخ٩ىمت

2 37 157 

 هىهبر 14

2017 

 هىهبر 13 46 41

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 18 198 

 هىهبر 14

2017 

 هىهبر 13 47 41

2017 

ُٗت حلؿت ذ للضعاؾت حكَغ  ٖلى والخهٍى

 99-15 ع٢م ٢اهىن  مكغوٕ

0 20 20 

 هىهبر 29

2017 

 هىهبر 15 48 42

2017 

 ٢اهىن  مكغوٕ مً ألاو٫  للجؼء الٗامت اإلاىا٢كت

 68-17 ع٢م اإلاالُت

3 30 210 
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 هىهبر 29

2017 

 هىهبر 15 49 42

2017 

 مً ألاو٫  للجؼء الٗامت اإلاىا٢كت مىانلت

 68-17 ع٢م اإلاالُت ٢اهىن  مكغوٕ

3 14 194 

 هىهبر 29

2017 

 هىهبر 16 50 42

2017 

 ٖلى واإلاالُت الا٢خهاص وػٍغ الؿُض حىاب

ت الٟغ١  مضازالث  الجؼء في الىُابُت واإلاجمٖى

 اإلاالُت ٢اهىن  مكغوٕ مً ألاو٫ 

0 53 53 

 هىهبر 29

2017 

 هىهبر 16 51 42

2017 

ذ  ٢اهىن  مكغوٕ مً ألاو٫  الجؼء ٖلى الخهٍى

 2018 اإلاالُت للؿىت اإلاالُت

4 10 250 

 هىهبر 29

2017 

 هىهبر 17 52 42

2017 

ذ اإلاىا٢كت لى الثاوي الجؼء ٖلى والخهٍى  ٖو

 68-17 ع٢م اإلاالُت ٢اهىن  مكغوٕ

5 25 325 

 هىهبر 29

2017 

 هىهبر 20 53 42

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 10 190 

 هىهبر 29

2017 

 هىهبر 27 54 42

2017 

ت لألؾئلت اإلاسههت الجلؿت  اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 عثِـ ٖليها ًجُب التي الٗامت بالؿُاؾت

 الخ٩ىمت

2 36 156 

 صحىبر 14

2017 

 صحىبر 4 55 44

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 15 195 

 صحىبر 14

2017 

 صحىبر 4 56 44

2017 

ُٗت حلؿت ذ للضعاؾت حكَغ  ٖلى والخهٍى

ت ٘ مً مجمٖى  مكغوٕ (11 ال٣ىاهحن مكاَع

 )٢اهىن 

0 53 53 

 صحىبر 14

2017 

44 57 11 

 صحىبر

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

2 45 165 

 صحىبر 14

2017 

44 58 11 

 صحىبر

2017 

 م٘ جًامىا اإلاجلؿحن بحن مكتر٦ت حلؿت

 ألازحرة الخُىعاث بزغ ٖلى الٟلؿُُجي الكٗب

 ال٣ضؽ بىيُٗت اإلاخٗل٣ت

2 2 122 

 صحىبر 14

2017 

44 59 13 

 صحىبر

2017 

ذ الضعاؾت ٘ ٖلى والخهٍى  (3 ٢ىاهحن مكاَع

٘  واخض جىُٓمي ٢اهىن  ومكغوٕ )٢ىاهحن مكاَع

1 6 66 



 

73 

 صحىبر 29

2017 

46 60 18 

 صحىبر

2017 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

2 56 176 

 صحىبر 29

2017 

46 61 25 

 صحىبر

2017 

ت لألؾئلت اإلاسههت الجلؿت  اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 عثِـ ٖليها ًجُب التي الٗامت بالؿُاؾت

 الخ٩ىمت

2 46 166 

 صحىبر 29

2017 

46 62 26 

 صحىبر

2017 

غ إلاىا٢كت مسههت حلؿت  ؤٖضجه الظي الخ٣ٍغ

 نىضو١  خى٫  الٗامت اإلاالُت مغا٢بت لجىت

 الجماعي الخجهحز

2 26 146 

 صحىبر 29

2017 

46 63 27 

 صحىبر

2017 

ُٗت حلؿت ذ للضعاؾت جسهو حكَغ  والخهٍى

 82-17 ع٢م ٢اهىن  مكغوٕ ٖلى

0 28 28 

 ًىاًغ 15

2018 

 ًىاًغ 8 64 47

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

2 44 164 

 ًىاًغ 15

2018 

 ًىاًغ 15 65 47

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 7 187 

 ًىاًغ 30

2018 

 ًىاًغ 22 66 49

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

0 50 50 

 ًىاًغ 30

2018 

 ًىاًغ 29 67 49

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 6 186 

 ٞبراًغ 15

2018 

 ٞبراًغ 5 68 51

2018 

ت لألؾئلت اإلاسههت الجلؿت  اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 عثِـ ٖليها ًجُب التي الٗامت بالؿُاؾت

 الخ٩ىمت

2 40 160 

 ٞبراًغ 15

2018 

 ٞبراًغ 6 69 51

2018 

ذ الضعاؾت  ٣ًط ي ٢اهىن  م٣ترح ٖلى والخهٍى

 39-08 ع٢م ال٣اهىن  مً 316 اإلااصة بخٗضًل

0 20 20 

 ٞبراًغ 15

2018 

 ٞبراًغ 6 70 51

2018 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت الىهىم ٘ 6) الدكَغ ٢ىاهحن  مكاَع

 جىُٓمي( ٢اهىن  ومكغوٕ

4 0 240 
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 ٞبراًغ 15

2018 

 ٞبراًغ 12 71 51

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 0 180 

 ٞبراًغ 15

2018 

 ٞبراًغ 14 72 51

2018 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت  الىهىم ٘ 5)الدكَغ  )٢ىاهحن مكاَع

2 42 162 

 ٞبراًغ 15

2018 

 ٞبراًغ 14 73 51

2018 

ذ الضعاؾت  ٣ًط ي ٢اهىن  م٣ترح ٖلى والخهٍى

 65-09 ع٢م ال٣اهىن  مً 9 اإلااصة وجخمُم بخُٛحر

 الكٛل بمضوهت اإلاخٗل٤

0 20 20 

 ٞبراًغ 15

2018 

 ٞبراًغ 14 74 51

2018 

 28 28 0 2017 ؤ٦خىبغ صوعة الزخخام مسههت حلؿت

 ماعؽ 30

2018 

 ماعؽ 27 75 57

2018 

 7 7 0 (2018 ماعؽ 27) الاؾخثىاثُت الضوعة اٞخخاح

 ماعؽ 30

2018 

 ماعؽ 27 76 57

2018 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى ٘ مً مجمٖى  مكاَع

٘ 3) ٢ىاهحن  (٢ىاهحن مكاَع

3 44 224 

 ؤبٍغل 14

2018 

ل 9 77 58  ؤبٍغ

2018 

ذ الضعاؾت  ع٢م ٢اهىن  مكغوٕ ٖلى والخهٍى

ٌ بيسخ 17-73  مً الدامـ ال٨خاب وحٍٗى

 (زاهُت ٢غاءة)15-95 ع٢م ال٣اهىن 

0 23 23 

 ؤبٍغل 28

2018 

ل 13 78 59  ؤبٍغ

2018 

ُٗت الضوعة ؤقٛا٫ اٞخخاح  مً الثاهُت الدكَغ

ُٗت الؿىت  2018-2017 الدكَغ

0 25 25 

 ؤبٍغل 28

2018 

ل 13 79 59  ؤبٍغ

2018 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت الىهىم ٘ 7) الدكَغ  (٢ىاهحن مكاَع

1 23 83 

 ؤبٍغل 28

2018 

ل 16 80 59  ؤبٍغ

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

1 58 118 
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 ؤبٍغل 28

2018 

ل 23 81 59  ؤبٍغ

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

2 45 165 

 ؤبٍغل 28

2018 

ل 24 82 59  ؤبٍغ

2018 

ذ الضعاؾت ٘ ٖلى والخهٍى  2) ٢ىاهحن مكاَع

٘  (٢ىاهحن مكاَع

2 11 131 

 ؤبٍغل 28

2018 

ل 24 83 59  ؤبٍغ

2018 

ت ج٣ٍغغ مىا٢كت اجُت الٗمل مجمٖى  اإلاىيٖى

جي البرهامج بمؿاٖضة اإلاخٗل٣ت  للُغ١  الَى

 ال٣غوي اإلاجا٫ ًٖ الٗؼلت ٞ٪ في الثاوي ال٣غوٍت

 باإلاٛغب والجبلي

3 42 222 

 ماي 14

2018 

ل 30 84 60  ؤبٍغ

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 0 180 

 ماي 14

2018 

 ماي 7 85 60

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 32 212 

 ماي 29

2018 

 ماي 14 86 62

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 15 195 

 ماي 29

2018 

 ماي 21 87 62

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

2 50 170 

 ماي 29

2018 

 ماي 28 88 62

2018 

ت لألؾئلت مسههت ٖمىمُت حلؿت  الكٍٟى

ت  خى٫  الخ٩ىمت عثِـ للؿُض اإلاىحهت الكهٍغ

 الٗامت الؿُاؾت

3 2 182 

 ًىهُى 15

2018 

 ًىهُى 4 89 63

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 2 182 
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 ًىهُى 15

2018 

 ًىهُى 5 90 63

2018 

ذ الضعاؾت  4) ال٣ىاهحن م٣ترخاث ٖلى والخهٍى

 (٢ىاهحن م٣ترخاث

0 30 30 

 ًىهُى 15

2018 

 ًىهُى 5 91 63

2018 

ذ الضعاؾت ٘ ٖلى والخهٍى  (8 ال٣ىاهحن مكاَع

٘  )٢ىاهحن مكاَع

1 40 100 

 ماي 15

2018 

 ًىهُى 11 92 63

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

2 52 172 

 ًىهُى 30

2018 

 ًىهُى 18 93 64

201 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 16 196 

 ًىهُى 30

2018 

 ًىهُى 25 94 64

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 30 210 

16 

 2018ًىلُىػ 

 ًىلُىػ  2 95 67

2018 

ت لألؾئلت مسههت ٖمىمُت حلؿت  الكٍٟى

ت  خى٫  الخ٩ىمت عثِـ للؿُض اإلاىحهت الكهٍغ

 الٗامت الؿُاؾت

4 5 245 

 ًىلُىػ  16

2018 

 ًىلُىػ  3 96 67

2018 

غ إلاىا٢كت مسههت ٖمىمُت حلؿت  لجىت ج٣ٍغ

 نىضو١  جضبحر ج٣ُُم خى٫  الٗامت اإلاالُت مغا٢بت

 الجبلُت واإلاىا٤َ ال٣غوٍت الخىمُت

2 45 165 

 ًىلُىػ  16

2018 

 ًىلُىػ  3 97 67

2018 

ذ الضعاؾت  ع٢م ٢اهىن  مكغوٕ ٖلى والخهٍى

 اإلاٛغب لبى٪ ألاؾاس ي بال٣اهىن  اإلاخٗل٤ 17-40

2 12 132 

 ًىلُىػ  16

2018 

 ًىلُىػ  9 98 67

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 25 205 
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 ًىلُىػ  16

2018 

 ًىلُىػ  10 99 67

2018 

غ لخ٣ُُم ٖمىمُت حلؿت  اإلاهمت ج٣ٍغ

 الخبٜ ؤؾٗاع جدضًض خى٫  اإلاا٢خت الاؾخُالُٖت

 للٗمىم

2 12 132 

 ًىلُىػ  31

2018 

 ًىلُىػ  16 100 70

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 20 200 

 ًىلُىػ  31

2018 

 ًىلُىػ  23 101 70

2018 

ت لألؾئلت ٖمىمُت حلؿت  اإلاىحهت الكٍٟى

 الٗامت الؿُاؾت خى٫  الخ٩ىمت عثِـ للؿُض

3 32 212 

 ًىلُىػ  31

2018 

 ًىلُىػ  23 102 70

2018 

ذ الضعاؾت  ٣ًط ي ٢اهىن  م٣ترح ٖلى والخهٍى

-12 ع٢م ال٣اهىن  مً 66و 65 اإلااصجحن بخٗضًل

 بحن الخٗا٢ضًت الٗال٢اث بدىُٓم اإلاخٗل٤ 67

 واإلا٨تري  اإلا٨غي 

0 5 5 

 ًىلُىػ  31

2018 

 ًىلُىػ  23 103 70

2018 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت الىهىم  (٢اهىن  مكغوٕ 02) الدكَغ

1 50 110 

 ًىلُىػ  31

2018 

 ًىلُىػ  24 104 70

2018 

ذ الضعاؾت حلؿت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت الىهىم ٘ 9) الدكَغ  (٢ىاهحن مكاَع

4 0 240 

 ًىلُىػ  31

2018 

 ًىلُىػ  24 105 70

2018 

ُٗت الضوعة ازخخام  الؿىت مً الثاهُت الدكَغ

ُٗت ل الثاهُت الدكَغ  (2018 )ؤبٍغ

0 37 37 

 ؤ٦خىبغ 27

2018 

 ؤ٦خىبغ 12 106 71

2018 

ُٗت الؿىت مً ألاولى الضوعة اٞخخاح  الدكَغ

ُٗت الىالًت مً الثالثت -2016 الٗاقغة الدكَغ

2021 

0 18 18 

 ؤ٦خىبغ 27

2018 

 ؤ٦خىبغ 15 107 71

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 35 215 
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 ؤ٦خىبغ 27

2018 

 ؤ٦خىبغ 22 108 71

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 24 204 

 ؤ٦خىبغ 27

2018 

 ؤ٦خىبغ 22 109 71

2018 

 وػٍغ الؿُض لٗغى لالؾخمإ مكتر٦ت حلؿت

 اإلاالي ال٣اهىن  مكغوٕ خى٫  واإلاالُت الا٢خهاص

 80,18 ع٢م

0 43 43 

 ؤ٦خىبغ 27

2018 

 ؤ٦خىبغ 23 110 71

2018 

 ألاو٫  الغثِـ حُى بصعس ي الؿُض ٖغى ج٣ضًم

لى للمجلـ  2017-2016 خى٫  للخؿاباث ألٖا

1 15 75 

 هىهبر 12

2018 

 ؤ٦خىبغ 29 111 72

2018 

ت لألؾئلت مسههت ٖمىمُت حلؿت  الكٍٟى

ت  خى٫  الخ٩ىمت عثِـ للؿُض اإلاىحهت الكهٍغ

 الٗامت الؿُاؾت

4 0 240 

 هىهبر 12

2018 

 هىهبر 5 112 72

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 55 235 

 هىهبر 27

2018 

 هىهبر 12 113 74

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 17 197 

 هىهبر 27

2018 

 هىهبر 14 114 74

2018 

غ لخ٣ضًم ٖمىمُت حلؿت  اإلاالُت لجىت ا٢ٍغ

 الٟغ١  وجضزالث الا٢خهاصًت والخىمُت

ت  مً ألاو٫  الجؼء مىا٢كت في الىُابُت واإلاجمٖى

 2019 لؿىت اإلاالُت ٢اهىن  مكغوٕ

3 8 188 

 هىهبر 27

2018 

 هىهبر 14 115 74

2018 

 اإلاىا٢كت إلاىانلت جسهو ٖمىمُت حلؿت

 اإلاالُت ٢اهىن  مكغوٕ مً ألاو٫  للجؼء الٗامت

2 51 171 

 هىهبر27

2018 

 هىهبر 14 116 74

2018 

 وػٍغ الؿُض لجىاب مسههت ٖمىمُت حلؿت

 واإلاالُت الا٢خهاص

0 50 50 
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 هىهبر 27

2018 

 هىهبر 15 117 74

2018 

 وػٍغ الؿُض لجىاب مسههت ٖمىمُت حلؿت

 واإلاالُت الا٢خهاص

3 51 231 

 هىهبر 27

2018 

 هىهبر 16 118 74

2018 

ذ جسهو ٖمىمُت حلؿت  الجؼء ٖلى للخهٍى

 اإلاالُت ٢اهىن  مكغوٕ مً ألاو٫ 

1 45 105 

 هىهبر 27

2018 

 هىهبر 16 119 74

2018 

ذ اإلاىا٢كت  مً الثاوي الجؼء ٖلى والخهٍى

 اإلاالُت ٢اهىن  مكغوٕ

2 46 166 

 هىهبر 27

2018 

 هىهبر 19 120 74

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

1 16 76 

 هىهبر 27

2018 

 هىهبر 26 121 74

2018 

ت لألؾئلت اإلاسههت الجلؿت  اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 عثِـ ٖليها ًجُب التي الٗامت بالؿُاؾت

 الخ٩ىمت

2 25 145 

 صحىبر 12

2018 

 صحىبر 3 122 75

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 54 234 

 صحىبر 12

2018 

 صحىبر 10 123 75

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 30 210 

 صحىبر 12

2018 

 صحىبر 11 124 75

2018 

ذ الضعاؾت  لخٗضًل ٢اهىن  م٣ترح ٖلى والخهٍى

 وال٣ٗىص الالتزاماث ْهحر مً 106 الٟهل

0 7 7 

 صحىبر 12

2018 

 صحىبر 11 125 75

2018 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت الىهىم  مكغوٕ مىا٢كت (09) الدكَغ

 واخض ٢اهىن 

3 53 233 
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 صحىبر 27

2018 

 صحىبر 12 126 77

2018 

 اإلاجلـ ج٣ٍغغ إلاىا٢كت جسهو ٖمىمُت حلؿت

لى  2017و 2016 للخؿاباث ألٖا

2 48 168 

 صحىبر 27

2018 

 صحىبر 12 127 77

2018 

ذ الضعاؾت  ع٢م ٢اهىن  مكغوٕ ٖلى والخهٍى

18-47 

1 20 80 

 صحىبر 27

2018 

 صحىبر 12 128 77

2018 

غ إلاىا٢كت ٖمىمُت حلؿت  مغا٢بت لجىت ج٣ٍغ

 الاحخماعي الخماؾ٪ نىضو١  خى٫  الٗامت اإلاالي

2 24 144 

 صحىبر 27

2018 

 صحىبر 17 129 77

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

2 28 148 

 صحىبر 27

2018 

 صحىبر 18 130 77

2018 

ذ الضعاؾت  ٣ًط ي ٢اهىن  م٣ترح ٖلى والخهٍى

 89-15 ع٢م ال٣اهىن  بخُٛحر

0 9 9 

 صحىبر 27

2018 

 صحىبر 18 131 77

2018 

ذ الضعاؾت  2) الجاهؼة الىهىم ٖلى والخهٍى

٘  ٢ىاهحن( مكاَع

2 38 158 

 صحىبر 27

2018 

 صحىبر 24 132 77

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 33 213 

 صحىبر 27

2018 

 صحىبر 24 133 77

2018 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت ) الىهىم  ٢اهىن( مكغوٕ 21الدكَغ

0 20 20 

 صحىبر 27

2018 

 صحىبر 26 134 77

2018 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت الىهىم ٘ 2) الدكَغ  ٢ىاهحن( مكاَع

2 56 176 
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 ًىاًغ 11

2019 

 صحىبر 31 135 78

2018 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 17 197 

 ًىاًغ 11

2019 

 ًىاًغ 7 136 78

2019 

ت لألؾئلت ٖمىمُت حلؿت ت الكٍٟى  التي الكهٍغ

 الخ٩ىمت عثِـ ٖليها ًجُب

3 39 219 

 ًىاًغ 25

2019 

 ًىاًغ 14 137 80

2019 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 34 214 

 ًىاًغ 25

2019 

 ًىاًغ 21 138 80

2019 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 28 208 

 ًىاًغ 25

2019 

 ًىاًغ 22 139 80

2019 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت الىهىم ٘ 4) الدكَغ  ٢ىاهحن( مكاَع

0 44 44 

 ٞبراًغ 11

2019 

 ًىاًغ 28 140 83

2019 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 36 216 

 ٞبراًغ 11

2019 

 ٞبراًغ 4 141 83

2019 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 15 195 

 ٞبراًغ 11

2019 

 ٞبراًغ 5 142 83

2019 

ذ الضعاؾت ُٗت الىهىم ٖلى والخهٍى  الدكَغ

(5 ٘  ٢ىاهحن( مكاَع

1 45 105 

 ٞبراًغ 11

2019 

 ٞبراًغ 11 143 83

2019 

ت ألاؾئلت مىا٢كت  بال٣ُاٖاث اإلاخٗل٣ت الكٍٟى

 الخ٩ىمُت

3 46 226 

 ٞبراًغ 26

2019 

 ٞبراًغ 12 144 85

2019 

ذ الضعاؾت ت ٖلى والخهٍى  مً مجمٖى

ُٗت الىهىم ٘ 4) الدكَغ  ٢ىاهحن( مكاَع

0 50 50 
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 ٞبراًغ 26

2019 

 ٞبراًغ 13 145 85

2019 

ذ الضعاؾت  ع٢م ٢اهىن  مكغوٕ ٖلى والخهٍى

 ب٣اهىن  اإلاغؾىم ٖلى باإلاهاص٢ت ٣ًط ي 18-94

 اإلاٛغبي الهىضو١  بةخضار 2-18-781 ع٢م

 الهحي للخإمحن

0 45 45 

 ٞبراًغ 26

2019 

 ٞبراًغ 13 146 85

2019 

 مً ؤ٦خىبغ صوعة الزخخام مسههت حلؿت

ُٗت الؿىت  الىالًت بغؾم الخالُت الدكَغ

ُٗت  الٗاقغة الدكَغ

0 30 30 

 ؤبٍغل 12

2019 

ل 01 147 86  ؤبٍغ

2019 

 الاؾخثىاثُت الضوعة الٞخخاح ٖمىمُت حلؿت

 2019 ؤبٍغل

0 8 8 

 ؤبٍغل 12

2019 

ل 01 148 86  ؤبٍغ

2019 

ذ للضعاؾت ٖمىمُت حلؿت  ٖلى والخهٍى

 بالًماهاث ًخٗل٤ 21-18 ع٢م ٢اهىن  مكغوٕ

 اإلاى٣ىلت

0 38 38 

     266 4102 20062 

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

( ؤن مجلـ الىىاب ٢ض اقخٛل في حلؿاجه الٗامت مضة 13ًدبحن مً زال٫ الجضو٫ )

( صوعاث ٖاصًت وصوعجحن 5ًىم ٖمل، ُٚذ زمـ ) 1339ص٣ُ٢ت، ؤي ما ٌٗاص٫  20062

 اؾخثىاثِخحن.

عي إلاجلغ الىىاب -ب  جدذًذ الضمً الدشَش

( ؤٖاله، ًم٨ً جىػَ٘ ؤوكُت مجلـ الىىاب وجدضًض وؿب ٧ل 13مً زال٫ الجضو٫ )

٤ الجضو٫ والك٩ل آلاجُحن بٗضه.واخضة منها   ٞو
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 ٌ  : جىصَع أوشؼت مجلغ الىىاب وجدذًذ وعبها14 الجذو

ػبُعت اليشاغ 

 الىُابي

الذساظت والخصىٍذ على 

عُت  اكتراخاث الىصىص الدشَش

 اإلاجمىع مخخلفاث اإلاشاكبت

 20062 2055 11663 6344 ٖضص الض٢اث٤

ت  % 100 % 10,24 58,13 % 31,62 % اليؿبت اإلااثٍى
٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

ل  12 -2016أهخىبش  14: جىصَع اخخصاصاث مجلغ الىىاب )1 الشيل  (2019أبٍش

 
٤ البدث  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

ص٣ُ٢ت مً اقخٛا٫ مجلـ  20062(، ؤهه مً ؤنل 1والك٩ل ) (14ًىضح الجضو٫ )

ُٗت في  ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ الىىاب في حلؿاجه الٗامت، جمذ الضعاؾت والخهٍى

ٕ ؤوكُت اإلاجلـ، مً مجمى  31362ص٣ُ٢ت، ؤي ما ٌٗاص٫ بيؿبت %  6344ٞترة ػمىُت ٢ضعها 

ىض ٢اٖضة اخدؿاب زماوي ؾاٖاث ٖمل ًىمُا، ٖلى 43ًىم ٖمل 13،21وهى ما ٌك٩ل  . ٖو

                                                 
43

في ُٚاب م٣خط ى في الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب ًدضص ؤًام ٖمل ؤًٖاء مجلـ الىىاب، ًم٨ً الاؾخئىاؽ في جدضًض ؤًام الٗمل ٖلى الىو  -

ت جسً٘ للىٓام ألًام ومىا٢ُذ الٗمل بةصاعاث الضولت والجماٖاث التربُت، ٖلى  ال٣اهىوي اإلادضص  اٖخباع ؤن مجلـ الىىاب ًخىٞغ ٖلى بصاعة ومىاعص بكٍغ

ُٟت الٗمىمُت، وحكخٛل حىبا بلى حىب م٘ ؤًٖاء مجلـ الىىاب، ٣ٞض حاء في اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم ع٢م الهاصع في  916-05-2 ألاؾاس ي الٗام للْى

( واإلاخٗل٤ بخدضًض ؤًام ومىا٢ُذ الٗمل بةصاعاث الضولت والجماٖاث التربُت: "جدضص ؤًام ومىا٢ُذ الٗمل 2005ًىلُى  20) 1426مً حماصي آلازغة  13

ا بلى الؿاٖت الغابٗت وزالزحن ص٣ُ٢ت ( نباخ8:30بةصاعاث الضولت والجماٖاث اإلادلُت مً ًىم الازىحن بلى ًىم الجمٗت مً الؿاٖت الثامىت وزالزحن ص٣ُ٢ت )

 ( ص٣ُ٢ت ألصاء نالة الجمٗت.". ؤهٓغ في طل٪:60( ص٣ُ٢ت ٖىض مىخه٠ النهاع، جًاٝ بليها ؾخىن )30( بٗض الؼوا٫ م٘ اؾتراخت إلاضة زالزحن )4:30)

( بخدضًض ؤًام ومىا٢ُذ الٗمل بةصاعاث الضولت والجماٖاث التربُت، ج. ع. 2005ًىلُى  20) 1426مً حماصي آلازغة  13ناصع في  916-05-2 مغؾىم ع٢م -

ش  5336ٖضص  .2109(، م. 2005ًىلُى  21) 1426حماصي آلازغة  14بخاٍع

 20) 1426مً حماصي آلازغة  13ناصع في   916-05-2( بخُٛحر وجخمُم اإلاغؾىم ع٢م 2018هىهبر  8) 1440مً نٟغ  29ناصع في   2-18-880 مغؾىم ع٢م -

الدراسة التصويت على 
 اقتراحات النصوص التشريعية

 المراقبة

 مختلفات

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/1983-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/1983-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/1983-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/1983-D%C3%A9cret.aspx
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٘ ٢ىاهحن اإلاالُت ٢ض ُٚذ ٞترة  ذ ٖلى مكاَع الخٗم٤ في الخدلُل ًخطح ؤن الضعاؾت والخهٍى

ه ت بلٛذمهم ٖمل ًىم  13،21مً ؤنل وطل٪  ًىم ٖمل، 5.57ص٣ُ٢ت، ؤي  2675 ما مجمٖى

عي  ، ٖلى ٢اٖضة اخدؿاب زماوي ؾاٖاث ٖمل ًىمُا.حكَغ

ُٗتزاهُا:   جهي٠ُ ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

ذ ٖليها مً  ُٗت التي جم الخهٍى ًم٨ً الخمُحز يمً مسخل٠ ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

ُٗت الٗاقغة، اإلامخض مً  ؤ٦خىبغ  ٢14بل مجلـ الىىاب زال٫ الىه٠ ألاو٫ مً الىالًت الدكَغ

ل  12بلى ٚاًت  2016 اث الضولُت )ؤ(، وباقي ، بحن جل٪ اإلاخٗل٣ت باإلاىا٣ٞت ٖلى اإلاٗاهض2019ؤبٍغ

ُٗت )ب(.  ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

 الخصىٍذ على اكتراخاث اللىاهحن اإلاخعللت باإلاىافلت على اإلاعاهذاث - أ

عي، ٞةن الضعاؾت جخُلب  154بطا ٧ان مجلـ الىىاب ٢ض نىث ٖلى  ا٢تراح هو حكَغ

م٘ جدلُل هظا الجغص (، -حغص ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت باإلاىا٣ٞت ٖلى اإلاٗاهضاث مً ؤنل هظا الٗضص )ؤ

 (.-)ب

 حشد اللىاهحن اإلاخعللت باإلاىافلت على اإلاعاهذاث الذولُت -1

 ٤ ًم٨ً حغص ال٣ىاهحن التي ج٣ط ي بمىا٣ٞت مجلـ الىىاب ٖلى اإلاٗاهضاث الضولُت ٞو

 الجضو٫ آلاحي بُاهه.

 

 

                                                                                                                                             
ش ٞاجذ عبُ٘ ألاو٫  6724ث الضولت والجماٖاث التربُت، ج. ع.. ٖضص (  بخدضًض ؤًام ومىا٢ُذ الٗمل بةصاعا2005ًىلُى  مبر  9) 1440م٨غع بخاٍع )، 2018هٞى

 .9080م. 
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 ٌ ذ على اللىاهحن التي جلض ي 15 الجذو  باإلاىافلت على اإلاعاهذاث الذولُت: جفاصُل الخصٍى

الشكم 

 الترجُبي

ذ على ج ػبُعت الىص عىىان الىص خ الخصٍى اٍس

 الىىاب مجلغ في الىص

هدُجت 

ذ  الخصٍى

 مالخظاث اللجىت اإلاخخصت

 01.17اهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم ٢ـــــــــــــــــــــــــ 1

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ال٣ـــــــــــــــــــــــاهىن الخإؾِســـــــــــــــــــــــ ي 

ـــي،  ٣ـــــــــــــــــــــــ لالجدــــــــــــــــــــــــــاص ألاٍٞغ

ــــــى(  ـــ٘ بلـــــىمي )الخٚى اإلاى٢ــ

٦مـا ، 2000ًىلُى  11في 

جـــم حٗضًلـــه بـــالبروجى٧ى٫ 

اإلالخـــــــــــــــ٤ بـــــــــــــــه، اإلاٗخمـــــــــــــــض 

بــإصٌـ ؤبابــا )بزُىبُــا( فــي 

وبمــابىجى  2003ٞبراًــغ  3

ًىلُـى  11)اإلاىػمب٤ُ( في 

2003. 

٢اهىن ًىا٤ٞ 

بمىحبه ٖلى 

ت.  اجٟا٢ُت ٢اٍع

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ًىاًغ  18ألاعبٗاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

اإلا٣ُمحن واإلاٛاعبت 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الؿبذ 

ًىاًغ  14

2017 

 

 ٢04.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  2

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ـــ٘ بـــــــإصٌـ  الاجٟـــــــا١ اإلاى٢ــــ

مبر  19ؤبابــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي  هــــــــــــــــــٞى

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2016

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

بزُىبُـــــــــــــــــــــــــــا الُٟضعالُــــــــــــــــــــــــــــت 

الضًم٣غاَُــــــــــــــــت، بكــــــــــــــــإن 

الدصــــــــــــــــــــــجُ٘ والخماًـــــــــــــــــــــــت 

 لالؾدثماعاث.اإلاخباصلت 

٢اهىن ًىا٤ٞ 

بمىحبه ٖلى 

 اجٟا١ زىاجي

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017ًىلُىػ  24

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 7الجمٗت 

ًىلُىػ 

2017 
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 ٢07.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  3

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

 الاجٟـــــا١ اإلاى٢ـــــ٘ ب٨ُٛـــــالي

بـحن  2016ؤ٦خـىبغ  19في 

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

عواهــــضا بكــــإن الدصـــــجُ٘ 

والخماًــــــــــــــــــــــــــت اإلاخباصلــــــــــــــــــــــــــت 

 لالؾدثماعاث.

٢اهىن ًىا٤ٞ 

بمىحبه ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 الداعجفي 

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 11الثالزاء 

ًىلُىػ 

2017 

 ٢10.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  4

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟا١ الخٗاون فـي مجـا٫ 

الهــــــُض البدــــــغي وجغبُــــــت 

ـــت، اإلاى٢ـــ٘  ألاخُـــاء البدٍغ

ٟى فـــــــــــــــــــــــــــي   21بإهدىاهـــــــــــــــــــــــــــاٍع

مبر  ـــحن  2016هــــــــــــــــــــــــــــٞى بـــــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 مضٚك٣غ.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

 ؤلاحمإ

 

لجىت الداعحُت 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

 واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 11الثالزاء 

ًىلُىػ 

2017 

 ٢12.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  5

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ــاجي بكــــــــإن  الاجٟـــــــا١ الثىــــــ

ت  اإلاى٢ـ٘ الدضماث الجٍى

صٌؿـــــــــــــمبر  2بإبىحـــــــــــــا فـــــــــــــي 

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2016

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

ا الُٟضعالُت.  هُجحًر

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت.

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 11الثالزاء 

ًىلُىػ 

2017 



 

87 

 ٢14.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  6

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

مـــــــــــظ٦غة جٟــــــــــــاهم بكــــــــــــإن 

ـــــــؼ الخجــــــــاعة اإلاى٢ٗــــــــت  حٍٗؼ

 19بـــــــــــــــــإصٌـ ؤبابـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي 

مبر  ـــحن  2016هــــــــــــــــــــــــــــٞى بـــــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

بزُىبُـــــــــــــــــــــــــــا الُٟضعالُــــــــــــــــــــــــــــت 

 الضًم٣غاَُت.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 زىاثُت.اجٟا٢ُت 

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 7الجمٗت 

ًىلُىػ 

2017 

 ٢15.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  7

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟـــــــــــــــــــا١ الخٗــــــــــــــــــــاون فــــــــــــــــــــي 

ـــ٘  اإلاجــــــــــا٫ ألامجــــــــــي، اإلاى٢ـــــــ

ؤ٦خـــــــــىبغ  19ب٨ُٛـــــــــالي فـــــــــي 

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2016

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 عواهضا.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت.

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

الثالزاء  ًىم

ًىلُىػ  11

2017 

 ٢17.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  8

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ـــ٘ بإبىحــــــــا  الاجٟـــــــا١ اإلاى٢ــــ

بـــحن  2016صٌؿــمبر  3فــي 

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

ـــــــــــــــــــــــــا الُٟضعالُــــــــــــــــــــــــــت  هُجحًر

بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن ؤلاوٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 

والخماًــــــــــــــــــــــــــت اإلاخباصلــــــــــــــــــــــــــت 

  لالؾدثماعاث

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت.

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

الثالزاء  ًىم

ًىلُىػ  11

2017 
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 ٢08.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  9

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا١ بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 

ت اإلاى٢ـ٘  الدضماث الجٍى

ؤ٦خـــــــــىبغ  19ب٨ُٛـــــــــالي فـــــــــي 

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2016

اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 عواهضا.

٢اهىن ًىا٤ٞ 

بمىحبه ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 الداعج في

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 11الثالزاء 

ًىلُىػ 

2017 

 ٢06.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  10

بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى ًىاٞـــــــــــــ٤ 

الاجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــــت اإلاى٢ٗــــــــــــــــــــــــــــت 

ؤ٦خـــــــــىبغ  19ب٨ُٛـــــــــالي فـــــــــي 

ـــحن اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــت  2016 بــــــــــــــــــــــ

اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــت وحمهىعٍـــــــــــــــــــــــت 

عواهـــــضا لخجىـــــب الاػصواج 

بي ومىــــــــ٘ التهــــــــغب  الًــــــــٍغ

بي فــــــــــــــــي مُــــــــــــــــضان  الًــــــــــــــــٍغ

 الًغاثب ٖلى الضزل.

٢اهىن ًىا٤ٞ 

بمىحبه ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  الاحمإ

جي والضٞإ  الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 الداعج في

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 11الثالزاء 

ًىلُىػ 

2017 

 ٢13.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  11

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

مـظ٦غة جٟـاهم فـي مُــضان 

الهـــــــــــــــــــــــــــــــــُض البدـــــــــــــــــــــــــــــــــغي، 

 2اإلاى٢ٗــــــــــــت بإبىحــــــــــــا فــــــــــــي 

ـــحن  2016صٌؿــــــــــــــــــــــــمبر  بــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

ا الُٟضعالُت.  هُجحًر

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت.

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ًىلُىػ  24الزىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىمالثالزاء 

ًىلُىػ  11

2017 

 ٢11.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  12

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا١ بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 

ت اإلاى٢ـ٘  الدضماث الجٍى

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

 واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 



 

011 

ـــالم فـــــــــــــــــي   24بــــــــــــــــضاع الؿـــــــــــــ

ـــحن  2016ؤ٦خـــــــــــــــــــــــــــــىبغ  بــــــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 ججزاهُا اإلاخدضة.

ًىم 

 11الثالزاء 

ًىلُىػ 

2017 

 ٢09.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  13

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــــت اإلاى٢ٗــــــــــــــــــــــــــــت 

ٟى فـــــــــــــــــــــــــــي   21بإهدىاهـــــــــــــــــــــــــــاٍع

مبر  ـــحن  2016هــــــــــــــــــــــــــــٞى بـــــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

مضٚكــــــــــــــــــــــــــــــ٣غ لخجىــــــــــــــــــــــــــــــب 

بي ومىــــــ٘  الاػصواج الًــــــٍغ

بي فــــــــــــــــي  التهــــــــــــــــغب الًــــــــــــــــٍغ

مُــــــــضان الًــــــــغاثب ٖلـــــــــى 

 الضزل.

٢اهىن ًىا٤ٞ 

بمىحبه ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

 ًىم

 11الثالزاء 

ًىلُىػ 

2017 

 ٢05.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  14

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــا١ بكــــإن زــــضماث 

الى٣ـــــــــــل الجـــــــــــىي اإلاى٢ــــــــــــ٘ 

 19بـــــــــــــــــإصٌـ ؤبابـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي 

مبر  ـــحن  2016هــــــــــــــــــــــــــــٞى بـــــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

بزُىبُـــــــــــــــــــــــــــا الُٟضعالُــــــــــــــــــــــــــــت 

 الضًم٣غاَُت.

 

٢اهىن ًىا٤ٞ 

بمىحبه ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

مً  الىو

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 7الجمٗت 

ًىلُىػ 

2017 

 



 

010 

 ٢34.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  15

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اإلاٗاهــــــــــــــــــــــــضة اإلااؾؿــــــــــــــــــــــــت 

للجماٖــــــــــــت الا٢خهــــــــــــاصًت 

٣ُـــــــــــــــــــت، اإلاٗخمـــــــــــــــــــضة  ؤلاٍٞغ

ـــــــــا( فـــــــــي   3بإبىحـــــــــا )هُجحًر

مـــــــــً ٢بــــــــــل  1991ًىهُـــــــــى 

ًــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــضو٫ ألٖا

مىٓمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الىخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضة 

٣ُــــــــــــــــت التــــــــــــــــي خــــــــــــــــل  ؤلاٍٞغ

٣ي.  مدلها الاجداص ؤلاٍٞغ

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

ت.  مٗاهضة ٢اٍع

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

 ؤلاحمإ

 

لجىت الداعحُت 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

 واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 18الثالزاء 

ًىلُىػ 

2017 

 03.17ع٢ـــــــــــــــــــــــــم ٢ـــــــــــــــــــــــــاهىن  16

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــــت اإلاى٢ٗــــــــــــــــــــــــــــت 

 19بـــــــــــــــــإصٌـ ؤبابـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي 

مبر  ـــحن  2016هــــــــــــــــــــــــــــٞى بـــــــــــــــــــــــــ

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وحمهىعٍـــــــــــــــــــــــــــت بزُىبُــــــــــــــــــــــــــــا 

الُٟضعالُـت الضًم٣غاَُــت 

لخجىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الاػصواج 

بي ومىــــــــ٘ التهــــــــغب  الًــــــــٍغ

بي فــــــــــــــــي مُــــــــــــــــضان  الًــــــــــــــــٍغ

 الًغاثب ٖلى الضزل.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت.

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 7الجمٗت 

ًىلُىػ 

2017 

 ٢29.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  17

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

بغوجى٧ــــــــــــــــــــــى٫ اإلاٗاهــــــــــــــــــــــضة 

اإلااؾؿـــــــــــــــــــــــت للجماٖــــــــــــــــــــــــت 

٣ُــــــــــت  الا٢خهــــــــــاصًت ؤلاٍٞغ

٣ـي، بكإن البرإلاـان  ؤلاٍٞغ

اإلاٗخمـــــــض بمضًىــــــــت ؾــــــــغث 

مـــــــــــــــــاعؽ  2)لُبُـــــــــــــــــا( فـــــــــــــــــي 

2001. 

٢اهىن ًىا٤ٞ 

بمىحبه ٖلى 

بغوجى٧ى٫ 

ت  مٗاهضة ٢اٍع

 

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 الداعج في

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 18الثالزاء 

ًىلُىػ 

2017 
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 ٢28.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  18

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

البروجى٧ــى٫ خــى٫ بوكــاء 

مجلـــــــــ الؿــــــــلم وألامــــــــً 

ــاب٘ لالجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص  الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــي، اإلاٗخمـــــــــــــــــــــــــــض  ٣ــــــــــــــــــــــــ ؤلاٍٞغ

بــــــــــــــــــــــــــــــــضوعبان )حىــــــــــــــــــــــــــــــــىب 

٣ُــــــــــــــا( فــــــــــــــي  ًىلُــــــــــــــى  9بٍٞغ

2002. 

٢اهىن ًىا٤ٞ 

بمىحبه ٖلى 

بغوجى٧ى٫ 

 ٢اعي.

ًىلُىػ  24الازىحن 

2017 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 7الجمٗت 

ًىلُىػ 

2017 

 ٢48.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  19

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟا٢ُت الخٗاون ؤلاصاعي 

اإلاخبــــــــــــــــــــاص٫ مــــــــــــــــــــً ؤحــــــــــــــــــــل 

حؿـــــــــــــــــــــــــــهُل ؤلاحـــــــــــــــــــــــــــغاءاث 

ـــــــــــــــــــــــــــــــؼ  الجمغ٦ُـــــــــــــــــــــــــــــــت وحٍٗؼ

الخٗـــــــــــــــــــــــــــــــاون اإلاكـــــــــــــــــــــــــــــــتر٥ 

والى٢اًـــت مـــً اإلاسالٟـــاث 

والبدـــث ٖنهـــا الجمغ٦ُـــت 

وعصٖها بحن صو٫ ؤًٖاء 

الاجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــــت الٗغبُـــــــــــــــــــــــــــــت 

اإلاخىؾـــــــــــــــــــــُُت للخبـــــــــــــــــــــاص٫ 

"اجٟا٢ُـت ؤٚـاصًغ"،  الخـغ

 18اإلاى٢ــــــــــــ٘ بٗمــــــــــــان فــــــــــــي 

 .2015ٞبراًغ 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

ت  اجٟا٢ُت ٢اٍع

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

 اإلا٣ُمحن واإلاٛاعبت

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ًىلُىػ  10

2017 

 ٢51.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  20

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

البروجى٧ــــــــــــــــــــى٫ ؤلايــــــــــــــــــــافي 

لالجٟا٢ُـــــــــــــــــــــــــــت الٗغبُــــــــــــــــــــــــــــت 

اإلاخىؾـــــــــــــــــــــُُت للخبـــــــــــــــــــــاص٫ 

الخغ خى٫ اهًـمام صو٫ 

 6حضًــــــــــــضة، اإلاى٢ــــــــــــ٘ فــــــــــــي 

ل   2016ؤبٍغ

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

بغوجى٧ى٫ 

بيافي 

تالجٟا٢ُت   ٢اٍع

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 الداعج في

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ًىلُىػ  10

2017 
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 ٢52.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  21

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــت اإلاخٗل٣ــــــــــــــــــــــــــت 

بالخٗـــــــــاون ال٣ًـــــــــاجي فـــــــــي 

اإلاى٢ٗت اإلاجا٫ الجىاجي، 

مـــــــــــــــــــاي  11بب٨ـــــــــــــــــــحن فـــــــــــــــــــي 

ـــحن اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــت  2016 بــــــــــــــــــــــ

اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــت وحمهىعٍـــــــــــــــــــــــت 

 الهحن الكٗبُت.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

الازىحن  ًىم

ًىلُىػ  10

2017 

 ٢53.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  22

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

تـراٝ اإلاخبـاص٫  اجٟـا١ الٖا

باإلاكـــــــــــــــٛل الا٢خهـــــــــــــــاصي 

اإلاٗخمــــــــــــــــض بــــــــــــــــحن الــــــــــــــــضو٫ 

ؤًٖــــــــــــــــــــــــــــــاء الاجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــــــت 

الٗغبُــــــــــــــــــــــت اإلاخىؾــــــــــــــــــــــُُت 

للخبــــــاص٫ الخــــــغ "اجٟا٢ُــــــت 

ـــ٘  ؤٚـــــــــــــــــــــــــــــــــــاصًغ"، اإلاى٢ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــل  13بال٣ـــــــــاهغة فـــــــــي  ؤبٍغ

2016. 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت ٖغبُت

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 الداعج في

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ًىلُىػ  10

2017 

 ٢54.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  23

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

مـــظ٦غة جٟـــاهم فـــي مجـــا٫ 

حؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغبِ 

ؤلال٨ترووـــــــــــــــــــــــــي وجبـــــــــــــــــــــــــاص٫ 

الـــــــــضو٫  اإلاٗلىمـــــــــاث بـــــــــحن

ؤًٖــــــــــــــــــــــــــــــاء الاجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــــــت 

الٗغبُــــــــــــــــــــــت اإلاخىؾــــــــــــــــــــــُُت 

للخبــــــاص٫ الخــــــغ "اجٟا٢ُــــــت 

ؤٚـــــــــــــــــــــــــــــاصًغ"، اإلاى٢ٗــــــــــــــــــــــــــــــت 

ـــــــــل  13بال٣ـــــــــاهغة فـــــــــي  ؤبٍغ

2016. 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 مظ٦غة جٟاهم

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ًىلُىػ  10

2017 
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 ٢56.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  24

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

بغوجى٧ــــــــــــــــــــــــــــــى٫ حٗــــــــــــــــــــــــــــــضًل 

الاجٟا٢ُــــــــت بــــــــحن خ٩ىمــــــــت 

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ممل٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

ً لخجىـــــــــــــــــــــــــــــــــب  البدـــــــــــــــــــــــــــــــــٍغ

بي ومىــــــ٘  الاػصواج الًــــــٍغ

التهــــــــــغب مــــــــــً الًــــــــــغاثب 

باليؿــــبت للًــــغاثب ٖلــــى 

الــــضزل، اإلاى٢ــــ٘ باإلاىامــــت 

ل  25في   .2016ؤبٍغ

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ًىلُىػ  10

2017 

 ٢62.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  25

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

بكـــــإن الخٗـــــاون الاجٟـــــا١ 

فـــــــــي اإلاجـــــــــا٫ الٗؿـــــــــ٨غي، 

ماي  11اإلاى٢٘ بب٨حن في 

بـــحن بصاعة الـــضٞإ  2016

جي للممل٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــت  الــــــــــــــــــــــــــــــــــَى

اإلاٛغبُـــــــــت ووػاعة الـــــــــضٞإ 

لجمهىعٍـــــــــــــــــــــــــــت الهــــــــــــــــــــــــــــحن 

 الكٗبُت.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ًىلُىػ  10

2017 

 ٢79.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  26

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ـــــــــــذ  الاجٟــــــــــا١ الـــــــــــضولي لٍؼ

خــــىن وػٍخــــىن اإلااثــــضة  الٍؼ

ـــ٘ 2015لٗــــــــــــــــــــام  ، اإلاى٢ــــــــــــــــــ

ـــ٠ فــــــــــــي  ؤ٦خــــــــــــىبغ  9بجىُـــــــــ

2015. 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت صولُت

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017 ٚكذ 1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 الداعج في

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 11الثالزاء 

ًىلُىػ 

2017 
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 ٢44.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  27

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟا٢ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُم 

اإلاجـغمحن اإلاى٢ٗـت بب٨ــحن 

ـــحن  2016مـــــــاي  11فـــــــي  بــــ

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وحمهىعٍــــــــــــــــــــــــــت الهــــــــــــــــــــــــــحن 

 الكٗبُت.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ًىلُىػ  7

2017 

 ٢24.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  28

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟا٢ُـــت اإلاى٢ٗـــت بـــإ٦غا 

بــــحن  2017ٞبراًـــغ  17فـــي 

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمـــت حمهىعٍـــت ٚاهـــا 

لخجىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الاػصواج 

بي ومىــــــــ٘ التهــــــــغب  الًــــــــٍغ

بي فــــــــــــــــي مُــــــــــــــــضان  الًــــــــــــــــٍغ

 الًغاثب ٖلى الضزل.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم ألاعبٗاء 

ًىلُىػ  19

2017 

 ٢26.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  29

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ٟـا١ اإلاى٢ـ٘ بجىبـا فــي  الاج

ـــحن  2017ٞـــــــاجذ ٞبراًـــــــغ  بــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

حىــــىب الؿــــىصان بكــــإن 

حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُ٘ وخماًــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 الاؾدثماعاث.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم ألاعبٗاء 

ًىلُىػ  19

2017 

30 

 

 

 

 

 ٢27.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم 

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟـــــا١ الٗــــــام للخٗــــــاون 

ـــ٘ بجىبـــــــا فـــــــي ٞـــــــاجذ  اإلاى٢ــــ

ـــحن  2017ٞبراًــــــــــــــــــــــــــــــــغ  بـــــــــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

ؤلاؾالمُت والكاون 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم ألاعبٗاء 

ًىلُىػ  19



 

015 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 حىىب الؿىصان.

2017 

 ٢32.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  31

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ال٣ـــــــــــــــــــــــاهىن الخإؾِســـــــــــــــــــــــ ي 

للمـــــــــــــــــــــــــــــــــاجمغ الـــــــــــــــــــــــــــــــــىػاعي 

٣ـــــــــــــــــــــــــــــي لألعنـــــــــــــــــــــــــــــاص  ألاٍٞغ

ــــت ) (، AMCOMETالجٍى

اإلاٗخمـــــــــض ببراًـــــــــا )الـــــــــغؤؽ 

ٞبراًـــــــغ  14ألازًـــــــغ( فـــــــي 

الـــــضوعة مـــــً ٢بـــــل  2015

 الثالثت لهظا اإلااجمغ.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

ت  اجٟا٢ُت ٢اٍع

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 الداعج في

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم ألاعبٗاء 

ًىلُىػ  19

2017 

 ٢25.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  32

بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى ًىاٞـــــــــــــ٤ 

الاجٟا٢ُت اإلاى٢ٗت بجىبـا 

 2017فــــــــــي ٞــــــــــاجذ ٞبراًـــــــــــغ 

بـــــــــــــحن خ٩ىمــــــــــــــت اإلامل٨ــــــــــــــت 

اإلاٛغبُـــــــــــــــــــــــــــــــت وخ٩ىمـــــــــــــــــــــــــــــــت 

حمهىعٍــــــــــــــــــــــــــــــــت حىــــــــــــــــــــــــــــــــىب 

الؿــــــــــــــــــــــــــــــىصان لخجىــــــــــــــــــــــــــــــب 

بي ومىــــــ٘  الاػصواج الًــــــٍغ

بي فــــــــــــــــي  التهــــــــــــــــغب الًــــــــــــــــٍغ

مُــــــــضان الًــــــــغاثب ٖلـــــــــى 

 الضزل .

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

الداعحُت لجىت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم ألاعبٗاء 

ًىلُىػ  19

2017 

 ٢23.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  33

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا١ بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 

ت اإلاى٢ـ٘  الدضماث الجٍى

ٞبراًــــــــــغ  20بلىؾــــــــــا٧ا فــــــــــي 

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2017

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت 

 ػامبُا.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم ألاعبٗاء 

ًىلُىػ  19

2017 



 

016 

 ٢22.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  34

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــا١ اإلاى٢ــــ٘ بلىؾــــا٧ا 

بــــحن  2017ٞبراًـــغ  20فـــي 

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

ػامبُـــــــــــا بكـــــــــــإن حصـــــــــــجُ٘ 

 وخماًت الاؾدثماعاث

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 الداعج في

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم ألاعبٗاء 

ًىلُىػ  19

2017 

 ٢02.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  35

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟــــــــــــــــا١ بوكــــــــــــــــاء اإلاغ٦ــــــــــــــــؼ 

الاؾدكــــــــــــــــــــــــــــــاعي خـــــــــــــــــــــــــــــــى٫ 

٢ــــىاهحن مىٓمــــت الخجــــاعة 

اجل  الٗاإلاُــت، اإلاى٢ــ٘ بؿـُـ

)الىالًـــــــــــــــــــــــــــاث اإلاخدـــــــــــــــــــــــــــضة 

٨ُـــــــــــــــــــــــــــــــت( فــــــــــــــــــــــــــــــــي   30ألامٍغ

مبر   1999هٞى

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 صولُتاجٟا٢ُت 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  1الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 7الجمٗت 

ًىلُىػ 

2017 

 ٢41.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  36

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا١ بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 

ـــــــــــــــــــــــــت،  الدـــــــــــــــــــــــــضماث الجٍى

ـــ٩ى فـــــــي   15اإلاى٢ـــــــ٘ بمىؾــــ

ـــحن  2016مـــــــــــــــــــــــــــــــاعؽ  بــــــــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عوؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُا 

 الاجداصًت.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت.

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017صحىبر  4الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون 

واإلاٛاعبت  ؤلاؾالمُت

 اإلا٣ُمحن في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ؤ٦خىبغ  16

2017 



 

017 

 ٢42.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  37

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــــا١ اإلايصــــــ ئ للمغ٦ــــــؼ 

الــــــــــضولي لخُبُـــــــــــ٤ الخـــــــــــض 

مـــً الاهبٗازـــاث الىاحمـــت 

ٖـــــــــــــــــــً بػالـــــــــــــــــــت الٛابـــــــــــــــــــاث 

ض(،  وجـــــــــــــــضهىعها )بؾـــــــــــــــحًر

ـ فــــــــــي   10اإلاى٢ــــــــــ٘ ببــــــــــاَع

 2015صٌؿمبر 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا١ صولي

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017صحىبر  4الازىحن 

جي والضٞإ  الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ؤ٦خىبغ  16

2017 

 ٢44.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  38

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الىٓـــــــــــــــــــــــــــــــــام ألاؾاســــــــــــــــــــــــــــــــــ ي 

٣ُـــــــــــــا  ـــــــــــــل  – 50ألٍٞغ جمٍى

٣ُـــــــا  ٘ وؤٍٞغ  - 50اإلاكـــــــاَع

٘، اإلاى٢ـــــ٘  جىمُـــــت اإلاكـــــاَع

 29بالـــــــــضاع البًُـــــــــاء فـــــــــي 

 2015ًىلُى 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 هٓام ؤؾاس ي

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017صحىبر  4الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ؤ٦خىبغ  16

2017 

 ٢46.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  39

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

مــــــظ٦غة جٟــــــاهم للخٗــــــاون 

فـــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــاالث الـــــــــــــــــىِٟ 

والٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــاػ وال٨هغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

والُا٢ــــــــــــــــــــــــــت اإلاخجــــــــــــــــــــــــــضصة 

و٦ٟــــــــــــــــــــــــــــاءة اؾــــــــــــــــــــــــــــخسضام 

الُا٢ــــــــــــــــــــــــــــــــت، اإلاى٢ٗــــــــــــــــــــــــــــــــت 

ـــــــــــــل  5بالضوخـــــــــــــت فـــــــــــــي  ؤبٍغ

بحن وػاعة الُا٢ـت  2016

واإلاٗــــــاصن واإلاــــــاء والبِئــــــت 

فــــــــــــــــي اإلامل٨ــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــت 

ووػاعة الُا٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

والهــــــــــــــــىاٖت فــــــــــــــــي صولـــــــــــــــــت 

اهىن ًىا٤ٞ ٢

بمىحبه ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت.

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ 2017صحىبر  4الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ؤ٦خىبغ  16

2017  
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 ٢ُغ.

 ٢80.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  40

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــا١ خـــى٫ اإلاؿـــاٖضة 

ـــــــــــــت اإلاخباصلــــــــــــــت فــــــــــــــي  ؤلاصاٍع

اإلاجــا٫ الجمغ٧ــي، اإلاى٢ــ٘ 

ًىلُـــى  14ببرو٦ؿـــُل فـــي 

ـــحن اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــت  2016 بــــــــــــــــــــــ

اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــت وممل٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 ألاعاض ي اإلاىسًٟت.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017صحىبر  4الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 الداعجفي 

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ؤ٦خىبغ  16

2017 

 ٢45.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  41

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ـــحن اإلامل٨ـــــــــــــت  الاجٟـــــــــــــا١ بــــــــــ

٣ُـــــــــــــــا   50اإلاٛغبُـــــــــــــــت وؤٍٞغ

٣ُــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــل  -50)ؤٍٞغ جمٍى

٣ُــــا  ٘ وؤٍٞغ  – 50اإلاكـــاَع

٘( بكـــــــإن  جىمُــــــت اإلاكـــــــاَع

بوكـــــــاء اإلا٣ـــــــغ الاحخمــــــــاعي 

٣ُــــا  ٞــــى١ جــــغاب  50ألٍٞغ

اإلاٛغبُــت، اإلاى٢ــ٘ اإلامل٨ــت 

 29بالـــــــــضاع البًُـــــــــاء فـــــــــي 

 .2015ًىلُى 

٢اهىن ٣ًط ي 

 باإلاىا٣ٞت ٖلى

 اجٟا١

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017صحىبر  4الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ؤ٦خىبغ  16

2017 

 ٢43.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  42

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــــــــــت الخٗــــــــــــــــــــــــــــــــــاون 

ــاجي  ال٣ـــــــــــــــــــــاهىوي وال٣ًـــــــــــــــــــ

 5اإلاى٢ٗـــــــت بالضوخـــــــت فـــــــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــحن  2016ؤبٍغ بــــــــــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

 وخ٩ىمت صولت ٢ُغ.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017صحىبر  4الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ؤ٦خىبغ  16

2017 
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 ٢28.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  43

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟا٢ُــــــــــــــت فــــــــــــــي مُــــــــــــــضان 

حؿـــــــــــــــــــــــــــــلُم اإلاجـــــــــــــــــــــــــــــغمحن، 

 15اإلاى٢ٗـــت بمىؾـــ٩ى فـــي 

ـــحن  2016مـــــــــــــــــــــــــــــــاعؽ  بــــــــــــــــــــــــــــ

اإلامل٨ـت اإلاٛغبُـت وعوؾـُا 

 الاجداصًت.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 زىاثُتاجٟا٢ُت 

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017صحىبر  4الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ؤ٦خىبغ  16

2017 

مكــــــــــــــغوٕ ٢ــــــــــــــاهىن ع٢ــــــــــــــم  44

ـــ٤ بمىحبـــــــــه  31.17 ًىاٞــــــ

ٖلــــــــــــــى اجٟــــــــــــــا١ الخٗـــــــــــــــاون 

بكـــــــإن ألامـــــــً الـــــــضازلي، 

ـــ٘ بلكـــــــبىهت   20فـــــــي اإلاى٢ــــ

ل  بحن اإلامل٨ت  2015ؤبٍغ

اإلاٛغبُــــــــــــــــت والجمهىعٍــــــــــــــــت 

 البرحٛالُت.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017صحىبر  4الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ؤ٦خىبغ  16

2017 

 ٢18.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  45

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟـــــــــــــــــــا١ الخٗــــــــــــــــــــاون فــــــــــــــــــــي 

مُـــــــضان البدـــــــث الٗلمـــــــي 

ـــ٘  والخ٨ىىلــــــــــــــــى؛ي، اإلاى٢ـــــــــــــ

ؾــــــــــبخمبر  8بالغبــــــــــاٍ فــــــــــي 

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2016

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــت الجمهىعٍــــــــــــــــــت 

 الُىهاهُت

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

الداعحُت لجىت  الاحمإ 2017صحىبر  4الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ؤ٦خىبغ  16

2017 
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 ٢16.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  46

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــا١ فــي مجــا٫ الى٣ــل 

البدـغي، اإلاى٢ـ٘ بالغبـاٍ 

بـــحن  2016ؾـــبخمبر  8فـــي 

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

الجمهىعٍــــــــــــــــــت وخ٩ىمــــــــــــــــــت 

 الُىهاهُت.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2017صحىبر  4الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون 

واإلاٛاعبت  ؤلاؾالمُت

 اإلا٣ُمحن في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

ؤ٦خىبغ  16

2017 

 ٢47.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  47

ـــ٤ بمىحبــــــــه ٖلــــــــى  44ًىاٞـــــ

البروجى٧ـــــــــــــــــــــــــى٫ اإلاى٢ـــــــــــــــــــــــــ٘ 

ًىهُــــــــــــــــى  4بالغبـــــــــــــــاٍ فـــــــــــــــي 

اإلاخٗلـــ٤ بمغاحٗـــت  2016

الاجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــــــــت الٗامــــــــــــــــــــــــــــــــت 

للًـــمان الاحخمـــاعي بـــحن 

اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وممل٨ـت 

 ألاعاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي

 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018ٞبراًغ  14

جي  والضٞإ الَى

ؤلاؾالمُت  والكاون

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

مجلـ 

 ً اإلاؿدكاٍع

ًىم ألاعبٗاء 

ًىاًغ  31

2018 

اإلاىسًٟـــــــــــــــــــت، اإلاى٢ٗـــــــــــــــــــت  

ٞبراًـــــــــــغ  14بالغبــــــــــاٍ فــــــــــي 

، ٦مــــــــــــــــــــــــــــــا جمــــــــــــــــــــــــــــــذ 1972

مغاحٗتهــــــــا وجى٢ُٗهــــــــا فــــــــي 

 24و 1996ؾــــــــــــبخمبر  30

لـــــــــــــــــــــــــــى  2002ًىهُـــــــــــــــــــــــــــى  ٖو

اإلالخـــــــ٤ اإلاى٢ـــــــ٘ بالغبـــــــاٍ 

 2016ًىهُــــــــــــــــــــــــــــــى  4فــــــــــــــــــــــــــــــي 

اإلاخٗلـــــــــــــــــــــــــــــــ٤ بمغاحٗـــــــــــــــــــــــــــــــت 

ش  الخىاٞــــــ٤ ؤلاصاعي بخــــــاٍع

     

                                                 
44

ً، وطل٪ جُب٣ُا لل٣ٟغة الثاهُت مً الٟهل  - التي جىو ٖلى ؤهه: "جىصٕ  78ًالخٔ ؤن مكغوٕ الىو اإلاظ٧ىع ٢ض ؤخَُل ؤوال ٖلى مجلـ اإلاؿدكاٍع

٘ ال٣ىاهحن باألؾب٣ُ ت، مكاَع ٘ ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت، ٖلى وحه الدهىم، بالجماٖاث الترابُت وبالخىمُت الجهٍى ت لضي م٨خب مجلـ الىىاب، ٚحر ؤن مكاَع

."ً  وبال٣ًاًا الاحخماُٖت، جىصٕ باألؾب٣ُت لضي م٨خب مجلـ اإلاؿدكاٍع



 

001 

مبر  3 بكـــــــــإن  1972هـــــــــٞى

٦ُُٟــت جُبُــ٤ الاجٟا٢ُــت 

الٗامـــــــــــــــــــــــــــــــــــت للًـــــــــــــــــــــــــــــــــــمان 

ـــحن ا إلامل٨ـــــــت الاحخمــــــاعي بــــ

اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــت وممل٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

ألاعاضـــــــــــــــــ ي اإلاىسًٟـــــــــــــــــت، 

٦مـــــــــــــــا جمـــــــــــــــذ مغاحٗخـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــت  بالخىا٣ٞـــــــــــــــــــاث ؤلاصاٍع

 30اإلاى٢ٗـــــت بالغبـــــاٍ فـــــي 

 22و 1996ؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبخمبر 

ًىهُـــــى  24و 2000ًىهُـــــى 

2002. 

 ٢74.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  48

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا١ بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 

ـــــــــــــــــــــــــت،  الدـــــــــــــــــــــــــضماث الجٍى

 15اإلاى٢ــــــــــ٘ ببلٛــــــــــغاص فــــــــــي 

ـــحن  2017ؾــــــــــــــــــــــــــبخمبر  بـــــــــــــــــــــــ

اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت خ٩ىمــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــت الجمهىعٍــــــــــــــــــت 

 الهغبُت.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت.

ل  13الجمٗت  لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018ؤبٍغ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 9الجمٗت 

ٞبراًغ 

2018 

 ٢80.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  49

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــــت اإلاى٢ٗــــــــــــــــــــــــــــت 

ؤ٦خــــــــىبغ  11بلىؾــــــــا٧ا فــــــــي 

ـــحن اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــت  2017 بــــــــــــــــــــــ

اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــت وحمهىعٍـــــــــــــــــــــــت 

ػامبُــــــــا لخجىــــــــب الاػصواج 

بي ومىــــــــ٘ التهــــــــغب  الًــــــــٍغ

بي فــــــــــــــــي مُــــــــــــــــضان  الًــــــــــــــــٍغ

 الًغاثب ٖلى الضزل.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

ل  13الجمٗت  الداعحُت لجىت  الاحمإ 2018ؤبٍغ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 9الجمٗت 

ٞبراًغ 

2018 



 

002 

 ٢75.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  50

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟـــــــا١ خـــــــى٫ الخٗـــــــاون 

ـــــــــــــــــــــــت  واإلاؿـــــــــــــــــــــــاٖضة ؤلاصاٍع

اإلاخباصلــــــــــــــــت فــــــــــــــــي اإلاجــــــــــــــــا٫ 

ـــ٘  الجمغ٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــي، اإلاى٢ــــــــــــــــــــــــــــــ

 11بالغبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ـــحن  2017ؤ٦خــــــــــــــــــــــــــــــىبغ بـــــــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عوؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُا 

 الاجداصًت.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

ل  13الجمٗت  لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018ؤبٍغ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 9الجمٗت 

ٞبراًغ 

2018 

 ٢59.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  51

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا١ بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 

ـــــــــــــــــــــــــت،  الدـــــــــــــــــــــــــضماث الجٍى

ــاجذ  اإلاى٢ـــ٘ بالغبـــاٍ فـــي ٞــ

ـــحن  2016ؤٚؿـــــــــــــــُـ  بـــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 الجُبىحي.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

اجٟا٢ُت زىاثُت

 

  

ل  13الجمٗت  لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018ؤبٍغ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 9الجمٗت 

ٞبراًغ 

2018 

 ٢40.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  52

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــــــــا١ بكــــــــــإن الى٣ــــــــــل 

الـــــــــــــــــــضولي ٖبـــــــــــــــــــر الُـــــــــــــــــــغ١ 

للغ٧ــــــــــــــــــــــــــاب والبًــــــــــــــــــــــــــاج٘، 

 5اإلاى٢ـــــــــــــ٘ بالغبـــــــــــــاٍ فـــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــحن  2016ؤبٍغ بــــــــــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت 

ُيُا.  ؾلٞى

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

اجٟا٢ُت زىاثُت.

  

ل  13الجمٗت  لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018ؤبٍغ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 9الجمٗت 

ٞبراًغ 

2018 



 

003 

 ٢34.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  53

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟــا١ الخٗـــاون الخجـــاعي 

ـــ٘  والا٢خهــــــــــــــاصي، اإلاى٢ـــــــــــ

مــــــــــاعؽ  24بالغبـــــــــاٍ فـــــــــي 

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2016

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

ومجلـــــ وػعاء البىؾــــىت 

 والهغؾ٪.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت.

ل  13الجمٗت  لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018ؤبٍغ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

 واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 9الجمٗت 

ٞبراًغ 

2018 

 ٢10.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  54

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟـــــــــا١ خـــــــــى٫ ؤلاهخــــــــــاج 

الؿــــــــــــــــِىماجي والؿـــــــــــــــــمعي 

البهـــــــــــــــــــــــــغي اإلاكـــــــــــــــــــــــــتر٥، 

 5اإلاى٢ـــــــــــــ٘ بالغبـــــــــــــاٍ فـــــــــــــي 

ـــحن  2017صٌؿــــــــــــــــــــــــمبر  بــــــــــــــــــــــ

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 والجمهىعٍت البرحٛالُت.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

 

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018ًىهُى  5الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم ألاعبٗاء 

ماي  2

2018 

 ٢09.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  55

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــــــــــت الخٗــــــــــــــــــــــــــــــــــاون 

ال٣ًــــــــــــــــــاجي فــــــــــــــــــي اإلاــــــــــــــــــىاص 

ــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاضهُــــــــــــــــــــــــــــــت  والخجاٍع

ـــــــــــــــــــــــــت، اإلاى٢ٗـــــــــــــــــــــــــت  وؤلاصاٍع

صٌؿـــــمبر  26بالغبـــــاٍ فـــــي 

ـــحن اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــت  2017 بــــــــــــــــــــــ

اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــت وحمهىعٍـــــــــــــــــــــــت 

 الىُجغ.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

 

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018ًىهُى  5الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

 َٝغ

الخ٩ىمت 

ًىم 

 1الثالزاء 

 2018ماي 
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 ٢08.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  56

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

حٗــــــــــــــــــــــــــــــضًل بغوجى٧ــــــــــــــــــــــــــــــى٫ 

ـــــــــا٫ بكـــــــــإن اإلاـــــــــىاص  مىهتًر

اإلاؿـــــــــــــــــــــــــــدىٟضة لُب٣ـــــــــــــــــــــــــــت 

ألاوػون، اإلاٗخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض 

فــــــــــي  -عواهــــــــــضا  -ب٨ُٛــــــــــالي 

 2016ؤ٦خىبغ  15

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت صولُت

الداعحُت لجىت  الاحمإ 2018ًىهُى  5الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم ألاعبٗاء 

ماي  2

2018. 

 ٢07.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  57

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا١ بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 

ـــــــــــــــــــــــــت،  الدـــــــــــــــــــــــــضماث الجٍى

 26اإلاى٢ـــــــــ٘ بالغبـــــــــاٍ فـــــــــي 

ـــحن  2017صٌؿــــــــــــــــــــــــمبر  بــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت 

 الىُجغ

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

 

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018ًىهُى  5الثالزاء 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم ألاعبٗاء 

ماي  2

2018 

 ٢81.16ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  58

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

 2014 بغوجى٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى٫ 

اإلاخٗلــــ٤ باالجٟا٢ُــــت ع٢ـــــم 

بكـــــــــــــــــــــــــــــــإن الٗمــــــــــــــــــــــــــــــــل  29

، اإلاٗخمض 1930الجبري، 

مــــــً ٢بــــــل اإلاــــــاجمغ الٗــــــام 

إلاىٓمـــــت الٗمــــــل الضولُــــــت 

، 103فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صوعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 11اإلاى٣ٗــضة بجىُــ٠ فــي 

 2014ًىهُى 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت صولُت.

ًىلُىػ  24الثالزاء 

2018 

لجىت الداعحُت  الاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 الداعج في

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

مجلـ 

 ً اإلاؿدكاٍع

ًىم 

 25الجمٗت 

 2018ماي 
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 ٢43.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  59

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟا٢ُـــــــــــــــــــــــــــــــت الًـــــــــــــــــــــــــــــــمان 

الاحخمـــــــــــــــــــــــــاعي اإلاى٢ٗــــــــــــــــــــــــــت 

ؾــــــبخمبر  21بالغبــــــاٍ فــــــي 

ـــحن اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــت  2016 بــــــــــــــــــــــ

اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــت وحمهىعٍـــــــــــــــــــــــت 

ا.  بلٛاٍع

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت.

ًىلُىػ  24الثالزاء 

2018 

لجىت الداعحُت  الاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

مجلـ 

 ً اإلاؿدكاٍع

ًىم 

 25الجمٗت 

 2018ماي 

 ٢30.17ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  60

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

 120الاجٟا٢ُـــــــــــــــــــــت ع٢ـــــــــــــــــــــم 

ال٣ىاٖض الصخُت بكإن 

فـــــــــــي الخجـــــــــــاعة واإلا٩اجـــــــــــب، 

اإلاٗخمـــــــــــــــــــضة مـــــــــــــــــــً ٢بـــــــــــــــــــل 

اإلاــــــــــاجمغ الٗـــــــــــام إلاىٓمـــــــــــت 

الٗمل الضولُت في صوعجـه 

، اإلاى٣ٗــــــــــضة بجىُــــــــــ٠ 48

 1964ًىلُى  08في 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت صولُت

ًىلُىػ  24الثالزاء 

2018 

لجىت الداعحُت  الاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 الداعج في

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

مجلـ 

 ً اإلاؿدكاٍع

ًىم 

 25الجمٗت 

 2018ماي 

 ٢23.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  61

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟا٢ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــت بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 

ـــــــــــــــــــــــــت،  الدـــــــــــــــــــــــــضماث الجٍى

 27اإلاى٢ٗـــــت بالغبـــــاٍ فـــــي 

ـــحن  2018ٞبراًــــــــــــــــــــــــــــــــغ  بـــــــــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ممل٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

.ً  البدٍغ

٢اهىن ٣ًط ي 

ٖلى  باإلاىا٣ٞت

 اجٟا٢ُت زىاثُت

ًىلُىػ  24الثالزاء 

2018 

لجىت الداعحُت  الاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 15الثالزاء 

 2018ماي 

 ٢22.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  62

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــــت اإلاى٢ٗــــــــــــــــــــــــــــت 

ٞبراًـــــــــــغ  28بالغبــــــــــاٍ فــــــــــي 

ـــحن اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــت  2018 بــــــــــــــــــــــ

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

اجٟا٢ُت زىاثُت

  

ًىلُىػ  24الثالزاء 

2018 

لجىت الداعحُت  الاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 
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اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــت وحمهىعٍـــــــــــــــــــــــت 

بـــــــــــــــــــىٛالصٌل الكــــــــــــــــــــٗبُت 

لخجىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الاػصواج 

بي ومىــــــــ٘ التهــــــــغب  الًــــــــٍغ

بي فــــــــــــــــي مُــــــــــــــــضان  الًــــــــــــــــٍغ

 الًغاثب ٖلى الضزل.

 15الثالزاء 

 2018ماي 

 ٢35.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  63

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ــــــضي  ــاص البًر وزــــــاث٤ الاجدــــ

الٗــــالمي وال٣ـــــغاعاث التـــــي 

اجسظها اإلااجمغ الدامـ 

لالجدـــــــــــــــــاص، والٗكـــــــــــــــــغون 

اإلاى٣ٗــــــض بالضوخـــــــت ؾـــــــىت 

2012. 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت صولُت.

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 

 ٢39.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  64

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟا٢ُــــــــــــــــــــــــــــت اإلاى٢ٗــــــــــــــــــــــــــــت 

ــــــــل  30ببراػاُٞــــــــل فــــــــي  ؤبٍغ

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2018

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

ال٩ىوٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــى لخجىــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

بي ومىــــــ٘  الاػصواج الًــــــٍغ

بي فــــــــــــــــي  التهــــــــــــــــغب الًــــــــــــــــٍغ

مُــــــــضان الًــــــــغاثب ٖلـــــــــى 

 الضزل.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 

 ٢40.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  65

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟا١ اإلاى٢٘ ببراػاُٞـل 

ــــل  30فــــي  بــــحن  2018ؤبٍغ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

اجٟا٢ُت زىاثُت

  

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 
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بكإن الدصجُ٘ ال٩ىوٛى 

والخماًــــــــــــــــــــــــــت اإلاخباصلــــــــــــــــــــــــــت 

 لالؾدثماعاث.

قدىبر 

2018 

 43.18 ٢ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم 66

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟا١ الخٗاون فـي مجـا٫ 

الهــــــُض البدــــــغي وجغبُــــــت 

ـــت، اإلاى٢ـــ٘  ألاخُـــاء البدٍغ

ــــــــل  30ببراػاُٞــــــــل فــــــــي  ؤبٍغ

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2018

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 ال٩ىوٛى.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 

 ٢49.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  67

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟـــــــــــــــــــا١ الخٗــــــــــــــــــــاون فــــــــــــــــــــي 

مُـــــضان ألامـــــً وم٩اٞدـــــت 

ـــ٘ ببـــــــا٧ى  مـــــــت، اإلاى٢ــــ الجٍغ

ـــحن  2018مـــــــاعؽ  5فــــــي  بــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 ؤطعبُجان .

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 
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 ٢55.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  68

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه  ٖلــــــــــــــى ًىاٞــــــــــ

اجٟا٢ُـــــــــت بامـــــــــا٧ى بكـــــــــإن 

خٓــــغ اؾــــخحراص الىٟاًــــاث 

٣ُـــــــــــــــا  الدُــــــــــــــغة بلـــــــــــــــى بٍٞغ

ومغا٢بـــــــت وبصاعة جدغ٦هـــــــا 

٣ُـــــت،  ٖبـــــر الخـــــضوص ؤلاٍٞغ

اإلاٗخمـضة ببامـا٧ى )مــالي ( 

 . 1991ًىاًغ  30في 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 

 ٢61.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  69

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــا١ الثىــاجي للخٗــاون 

ً اإلا ــي  فــي مُــضان الخ٩ــٍى

الٟالحــــــــــــــــــــــــــــــــي والخــــــــــــــــــــــــــــــــإَحر 

الخ٣جـــــي، اإلاى٢ـــــ٘ بالغبـــــاٍ 

ـــحن  2018ًىهُــــى  10فــــي  بـ

الٟالخــــــــت والهــــــــُض وػاعة 

البدـــــــــــــــــــــــــــــــغي والخىمُـــــــــــــــــــــــــــــــت 

ال٣غوٍت واإلاُاه والٛاباث 

للممل٨ـــت اإلاٛغبُـــت ووػاعة 

الٟالخــــــــــــــــــــــــــــــت والخىمُـــــــــــــــــــــــــــــــت 

ال٣غوٍــــــــــــــــــــــــت لجمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

ا الُٟضعالُت .  هُجحًر

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

في  اإلا٣ُمحن واإلاٛاعبت

 الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 
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 ٢77.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  70

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــا١ خـــى٫ اإلاؿـــاٖضة 

ـــــــــــــت اإلاخباصلــــــــــــــت فــــــــــــــي  ؤلاصاٍع

اإلاجــا٫ الجمغ٧ــي، اإلاى٢ــ٘ 

ًىلُــــــــــــى  20بالغبـــــــــــاٍ فـــــــــــي 

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2018

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 الضومُي٩ُان.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون 

واإلاٛاعبت  ؤلاؾالمُت

 اإلا٣ُمحن في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 1الدمِـ 

 2018هىهبر 

 ٢78.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  71

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

فــــــــــــــي مُــــــــــــــضان الاجٟا٢ُــــــــــــــت 

حؿـــــــــــــــــــــــــــــلُم اإلاجـــــــــــــــــــــــــــــغمحن، 

 3اإلاى٢ٗــــت بىا٧ــــاصو٧ى فــــي 

ـــحن  2018ؾــــــــــــــــــــــــــبخمبر  بـــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

 وخ٩ىمت بىع٦ُىا ٞاؾى

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

الدمِـ 

هىهبر  15

2018 

 ٢81.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  72

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ــاص  اجٟا٢ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــت الاجدـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاص  ـــ٘ الٟؿـــــــ ٣ـــــــــي إلاىــــــ ألاٍٞغ

وم٩اٞدخـــــــــــــــه، اإلاٗخمــــــــــــــــضة 

بمـــــابىجى )اإلاىػمبُـــــ٤( فــــــي 

 .2003ًىلُى  11

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

ت  اجٟا٢ُت ٢اٍع

الداعحُت لجىت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

 والكاون

ؤلاؾالمُت واإلاٛاعبت  

 اإلا٣ُمحن في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

الدمِـ 

هىهبر  15

2018 
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 ٢82.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  73

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

اجٟا٢ُـــــــــــــــــــــــــــــــــت للخٗــــــــــــــــــــــــــــــــــاون 

ال٣ًــــــــــــــــــاجي فــــــــــــــــــي اإلاــــــــــــــــــىاص 

ــــــــــــــــــــــــــــــت  اإلاضهُــــــــــــــــــــــــــــــت والخجاٍع

ـــــــــــــــــــــــــت، اإلاى٢ٗـــــــــــــــــــــــــت  وؤلاصاٍع

ؾـــــبخمبر  3بىا٧ـــــاصو٧ى فـــــي 

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2018

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 وخ٩ىمت بىع٦ُىا ٞاؾى

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

الدمِـ 

هىهبر  15

2018 

 83.18ع٢ـــــــــــــــــــــــــم ٢ـــــــــــــــــــــــــاهىن  74

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟا٢ُــت خــى٫ الخٗــاون 

ال٣ًـــــــــــــاجي فـــــــــــــي اإلاُـــــــــــــضان 

ــاجي، اإلاى٢ٗــــــــــــــــــــــــــــــت  الجىــــــــــــــــــــــــــــ

ؾـــــبخمبر  3بىا٧ـــــاصو٧ى فـــــي 

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2018

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 وخ٩ىمت بىع٦ُىا ٞاؾى.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي والضٞإ  الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

الدمِـ 

هىهبر  15

2018 

 ٢73.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  75

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا١ بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 

ـــــــــــــــــــــــــت،  الدـــــــــــــــــــــــــضماث الجٍى

 20اإلاى٢ـــــــــ٘ بالغبـــــــــاٍ فـــــــــي 

بحن خ٩ىمت  2018ًىلُى 

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 الضومُي٩ُان

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 1الدمِـ 

 2018هىهبر 
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 ٢56.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  76

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ــاع للخٗــاون فــي  اجٟــا١ ؤلَا

مجـــــــــــــــا٫ اللىحِؿـــــــــــــــدُ٪، 

 30اإلاى٢ــــــ٘ ببراػاُٞــــــل فــــــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــحن  2018ؤبٍغ بــــــــــــــــــــــــــــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 ال٩ىوٛى.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 

 ٢50.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  77

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ــاع للخٗــاون فــي  اجٟــا١ ؤلَا

ـــ٘  مُـــــضان الُا٢ــــــت، اإلاى٢ـــ

ــــــــل  30ببراػاُٞــــــــل فــــــــي  ؤبٍغ

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2018

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 ال٩ىوٛى.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 

 ٢48.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  78

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

ــاع للخٗــاون فــي  اجٟــا١ ؤلَا

مجــــــــالي الٟالخــــــــت وجغبُــــــــت 

ـــ٘  اإلاىاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي، اإلاى٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــل  30فــــــــي ببراػاُٞــــــــل  ؤبٍغ

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2018

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

 ال٩ىوٛى.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 
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 ٢41.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  79

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟا٢ُـــت اإلاى٢ٗـــت ببـــا٧ى 

ـــحن  2018مـــــــاعؽ  5فــــــي  بــــ

خ٩ىمــت اإلامل٨ــت اإلاٛغبُــت 

وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت 

ؤطعبُجـــــــــــــــــــــــــــــان لخجىـــــــــــــــــــــــــــــب 

بي ومىــــــ٘  الاػصواج الًــــــٍغ

بي فــــــــــــــــي  التهــــــــــــــــغب الًــــــــــــــــٍغ

مُــــــــضان الًــــــــغاثب ٖلـــــــــى 

 الضزل .

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 

 ٢30.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  80

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

تـــراٝ  الاجٟــا١ بكــإن الٖا

اإلاخبــــــــــــــــــــــــــــــــــاص٫ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــغزو 

ـــ٘  الؿـــــــــــــــــــــــــــــــــُا٢ت، اإلاى٢ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــــاعؽ  8 بالغبـــــــــــــاٍ فــــــــــــــي

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2018

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

وخ٩ىمـــت حمهىعٍـــت مـــالي 

. 

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن 

 في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 

 ٢28.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  81

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

الاجٟــــــــــا١ بكــــــــــإن الى٣ــــــــــل 

الـــــــــــــــــــضولي ٖبـــــــــــــــــــر الُـــــــــــــــــــغ١ 

ً والبًــــــــاج٘،  للمؿــــــــاٍٞغ

 8اإلاى٢ـــــــــــــ٘ بالغبـــــــــــــاٍ فـــــــــــــي 

ـــحن  2018مـــــــــــــــــــــــــــــــاعؽ  بــــــــــــــــــــــــــــ

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 وحمهىعٍت مالي.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت زىاثُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي والضٞإ  الَى

 والكاون

ؤلاؾالمُت واإلاٛاعبت  

 اإلا٣ُمحن في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 
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 ٢20.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  82

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

تـــراٝ  الاجٟــا١ بكــإن الٖا

اإلاخبــــــــــــــــــــــــــــــــــاص٫ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــغزو 

ـــ٘  الؿـــــــــــــــــــــــــــــــــُا٢ت، اإلاى٢ــــــــــــــــــــــــــــــ

صٌؿـــــمبر  26بالغبـــــاٍ فـــــي 

بـــــــــــــــــــــــــحن خ٩ىمـــــــــــــــــــــــــت  2017

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

حمهىعٍــــــــــــــــــــــــت وخ٩ىمــــــــــــــــــــــــت 

 الىُجغ .

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

 اجٟا٢ُت صولُت

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

 والكاون

ؤلاؾالمُت واإلاٛاعبت 

 اإلا٣ُمحن في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم الازىحن 

قدىبر  3

2018 

 ٢14.18ـــــــــــــــــــــــــاهىن ع٢ـــــــــــــــــــــــــم  83

ـــ٤ بمىحبـــــــــــــه ٖلــــــــــــــى  ًىاٞــــــــــ

بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن  الاجٟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا١

ـــــــــــــــــــــــــت،  الدـــــــــــــــــــــــــضماث الجٍى

 19اإلاى٢ـــــــــ٘ بالغبـــــــــاٍ فـــــــــي 

بــحن خ٩ىمــت  2018ًىــاًغ 

اإلامل٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاٛغبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 وخ٩ىمت حمهىعٍت بىما.

٢اهىن ٣ًط ي 

باإلاىا٣ٞت ٖلى 

اجٟا٢ُت زىاثُت

  

لجىت الداعحُت  الاحمإ 2018صحىبر  24الازىحن 

جي  والضٞإ الَى

والكاون 

واإلاٛاعبت  ؤلاؾالمُت

 اإلا٣ُمحن في الداعج

ؤخُل 

الىو مً 

َٝغ 

الخ٩ىمت 

ًىم 

 4الثالزاء 

قدىبر 

2018 

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

2 
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 جدلُل الجشد -

( ؤٖاله، ًم٨ً ببضاء اإلاالخٓاث 15ٖلى يىء اإلاُُٗاث التي جم حغصها في الجضو٫ )

 الخالُت:

ا٢تراح ٢اهىن ٣ًط ي باإلاىا٣ٞت ٖلى التزام صولي، وهى  83نىث مجلـ الىىاب ٖلى  :أوال

في اإلااثت مً مجمٕى الىهىم التي نىث ٖليها اإلاجلـ زال٫ اإلاضة  53.89ما ٌك٩ل وؿبت 

؛ 154اإلاضعوؾت، والبالٜ ٖضصها 
ً
 هها

٢ت ٖلى ٧ل ا٢تراخاث ال٣ىاهحن التي نىث ٖليها مجلـ الىىاب اإلاخٗل٣ت باإلاهاص :زاهُا

٘ ٢ىاهحن. ٦ما ؤن ال٣ٟغة  اإلاٗاهضاث الضولُت، حاءث بمباصعة مً الخ٩ىمت، ؤي في نُٛت مكاَع

(، خضصث بًضإ هظا الىٕى مً 2017مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب ) 228ألاولى مً اإلااصة 

ت باإلاىا٣ٞ مكغوٕ ٢اهىن الا٢تراخاث في نُٛت مكغوٕ، خُث وعص ٞيها: "بطا ؤخُل ٖلى اإلاجلـ 

ٖلى مٗاهضة ؤو اجٟا٢ُت صولُت )..("، وخُث بن اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ٢ض اٖخبرث في ٢غاعها ع٢م 

، ِٞؿخيخج مً طل٪ ؤهه لِـ مً 45م.ص، ؤن اإلااصة اإلاظ٧ىعة لِـ ٞيها ما ًسال٠ الضؾخىع  17-65

ً(، الخ٣ضم بم٣ترخاث  خ٤ الىاثباث والىىاب )بما في طل٪ ًٖىاث وؤًٖاء مجلـ اإلاؿدكاٍع

 ج٣ط ي باإلاىا٣ٞت ٖلى الاجٟا٢ُاث واإلاٗاهضاث الضولُت؛ ٢ىاهحن

، اإلادالت ٖلى مجلـ الىىاب ٢هض اإلاىا٣ٞت، بلى 46جسً٘ الالتزاماث الضولُت :زالثا

، ٖلى 2011مً صؾخىع ٞاجذ ًىلُىػ  55مؿُغة زانت، خُث جىّو ال٣ٟغة الثاهُت مً الٟهل 

هاص١ ٖليها، ٚحر ؤهه ال ًهاص١ ٖلى مٗاهضاث الؿلم ؤو  ؤهه "ًى٢٘ اإلال٪ ٖلى اإلاٗاهضاث ٍو

الاجداص، ؤو التي تهم عؾم الخضوص، ومٗاهضاث الخجاعة، ؤو جل٪ التي جترجب ٖليها ج٩ال٠ُ جلؼم 

اث اإلاىاَىاث  ُٗت، ؤو جخٗل٤ بد٣ى١ وخٍغ مالُت الضولت، ؤو ٌؿخلؼم جُب٣ُها اجساط جضابحر حكَغ

". في خحن مىٗذ ال٣ٟغة الثاهُت مً ب٣اهىن  اإلاىا٣ٞت ٖليهاواإلاىاَىحن، الٗامت ؤو الدانت، بال بٗض 

                                                 
45

ش  6620ع. ٖضص (، ج. 2017ؤ٦خىبغ  30) 1438مً نٟغ  10م.ص ناصع في  65.17م )ة(. ص)ة(.، ٢غاع ع٢م  - مبر  9) 1438نٟغ  20بخاٍع (، م. 2017هٞى

6533. 
46

 066.13مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  26و 25و 24ٖباعة: "التزاما صولُا"، ووعص اإلاهُلح ؤًًا في اإلاىاص  2011مً صؾخىع  55.٤ٞ/4جًّمً الٟهل  -

 اإلاخٗل٤ باإلاد٨مت الضؾخىعٍت، في نُٛت الجم٘: "الالتزاماث الضولُت".
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ذ ٖلى مىاص مٗاهضة ؤو اجٟا٢ُت 2017مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب ) 228اإلااصة  (، الخهٍى

صولُت، ؤو ج٣ضًم حٗضًل بكإنها، خُث ًدا٫ ٖلى مجلـ الىىاب مكغوٕ ال٣اهىن الظي ٣ًط ي 

ضة باإلاىا٣ٞت ٖلى التزام صولي، في نُٛت  (، خُث جب٣ى للمجلـ (11)الهىعة )ؤهٓغ ماصة ٍٞغ

اإلاظ٧ىع نالخُت اإلاىا٣ٞت مً ٖضمها، صون بم٩اهُت بصزا٫ ؤي حٗضًالث ٖلى مًمىن الاجٟا٢ُت 

ؤو اإلاٗاهضة. وبطا عؤي ؾضؽ ؤًٖاء مجلـ الىىاب ؤن ماصة مً مىاص الاجٟا٢ُت، ؤو اإلاٗاهضة 

ت لٟدو صؾخىعٍتها، وطل٪ بغّمتها، جسال٠ الضؾخىع، ٞلهم ؤن ًدُلىها ٖلى اإلاد٨مت الضؾخىعٍ

مً الىٓام  228مً الضؾخىع، وال٣ٟغة الثالثت مً اإلااصة  55بمىحب ال٣ٟغة الغابٗت مً الٟهل 

اإلاخٗل٤  066.13مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  26، و25، و24الضازلي إلاجلـ الىىاب، واإلاىاص 

 ؛47باإلاد٨مت الضؾخىعٍت

ذة طمً مششوع كاهىن سكم : أهمىرج 11 الصىسة ًىافم بمىحبه على اللاهىن  01.17اإلاادة الفٍش

لي  48الخأظِس ي لالجداد ألافٍش

 
 (.http://www.chambredesrepresentants.ma/ar) اإلاهضع: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي

 

                                                 
47

٠ ع٢م  ٢066.13اهىن جىُٓمي ع٢م  - ش  1.14.139مخٗل٤ باإلاد٨مت الضؾخىعٍت. ناصع ألامغ بدىُٟظه الٓهحر الكٍغ  13) 1435مً قىا٫  16بخاٍع

ش 6288(، ج. ع. ٖضص 2014ؤٚؿُـ   .6664(، م 2014ؾبخمبر  4) 1435طو ال٣ٗضة  8، بخاٍع
48

٣ي، ؤو٫ هو ًىا٤ٞ ٖلُه مجلـ الىىاب زال٫ الىالًت ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى ال٣اه 01.17ٌٗخبر مكغوٕ ال٣اهىن ع٢م  - ىن الخإؾِس ي لالجداص ألاٍٞغ

ُٗت الٗاقغة )  (.2021-2016الدكَغ

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar
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( ؤن ٧ل الىهىم اإلاغجبُت بااللتزاماث الضولُت للمٛغب ٢ض 15ًخطح مً الجضو٫ ) :سابعا

جي والكاون ؤلاؾالمُت واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن في الداعجؤخُلذ ٖلى  ، لجىت الداعحُت والضٞإ الَى

(، التي خهغث ؤًٖاءها 2017مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب ) 81اإلاىٓمت بمىحب اإلااصة 

، ٖلى "الكاون الداعحُت والخٗاون"لذ مً بحن ازخهاناتها ما يهّم ٢ُإ ًٖىا، وحٗ 44في 

اإلاخٗل٤ بازخهاناث وجىُٓم وػاعة الكاون الداعحُت  2.11.428اٖخباع ؤن اإلاغؾىم ع٢م 

 ، ٢ض ؤؾىَض بلى الىػاعة بمىحب اإلااصة ألاولى مىه، الازخهاناث الخالُت: 49والخٗاون 

o غام اإلاٗاهضاث والاجٟا٢ُاث والاجٟا٢اث ؤلاقغاٝ ٖلى اإلاٟاوياث اإلاخٗل٣ت بةب

والبروجى٧ىالث والىزاث٤ ال٣اهىهُت الضولُت ألازغي طاث الُاب٘ الؿُاس ي والضبلىماس ي والخيؿ٤ُ 

بما ًغجبِ منها بالتزاماث اإلاٛغب الداعحُت طاث الُاب٘ الا٢خهاصي والخجاعي والخ٣جي واإلاالي 

 والاحخماعي والث٣افي؛

o اإلاٗاهضاث، بالخى٢ُ٘ باألخٝغ ألاولى ٖلى مسخل٠  ال٣ُام، ما ٖضا ُٞما ًسو

ٌ الخام بن  الاجٟا٢اث اإلاظ٧ىعة ؤو بةمًائها ؤو ججضًضها ؤو ٞسدها باؾم الخ٩ىمت ؤو الخٍٟى

 ا٢خط ى الخا٫ طل٪ مً ؤحل الخٟاوى ؤو الخى٢ُ٘؛

o  ،ل اإلاٗاهضاث والاجٟا٢ُاث والىزاث٤ ال٣اهىهُت الضولُت ألازغي التي جلؼم اإلاٛغب جإٍو

ىُت اإلاٗىُتوطل  .50٪ باجٟا١ م٘ الؿلُاث الَى

عُت -ب ذ على اكتراخاث باقي الىصىص الدشَش  الخصٍى

مكغوٕ ٢اهىن ٣ًط ي باإلاىا٣ٞت ٖلى اإلاٗاهضاث  83بطا ٧ان مجلـ الىىاب ٢ض نىث ٖلى 

ُٗت ونل بلى  154الضولُت مً ؤنل  ، ٞظل٪ ًُٟض ؤن ٖضص باقي ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ
ً
هها

م 71 . ٍو
ً
(، وا٢تراخاث ال٣ىاهحن -٨ً الخمُحز ٞيها بحن ا٢تراخاث ال٣ىاهحن الخىُٓمُت )ؤا٢تراخا

                                                 
49

٠ ع٢م  - ٣ي واإلاٛاعبت اإلا٣ُمحن بالداعج، وطل٪ بمىحب: الٓهحر الكٍغ  1.19.122ؤنبذ هظا ال٣ُإ ًدمل اؾم: وػاعة الكاون الداعحُت والخٗاون ؤلاٍٞغ

٠ ع٢م 2019ؤ٦خىبغ  14) 1441غ مً نٟ 15ناصع في  ل  7) 1438عحب  9الهاصع في  1.17.07( بخُٛحر الٓهحر الكٍغ ( بخُٗحن ؤًٖاء الخ٩ىمت. 2017ؤبٍغ

ضة الغؾمُت ٖضص   .10015(، م 2019ؤ٦خىبغ  18) 1441نٟغ  19 –م٨غع  6822الجٍغ
50

، 5979ث وجىُٓم وػاعة الكاون الداعحُت والخٗاون، ج. ع. ٖضص ( بكإن ازخهانا2011ؾبخمبر  6) 1423قىا٫  7ناصع في  2.11.428مغؾىم ع٢م  -

ش   .4637.(، م 2011ؾبخمبر  19) 1432قىا٫  20بخاٍع
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 (.-)الٗاصًت( )ب

 اكتراخاث اللىاهحن الخىظُمُت -1

عي، ٞةن الضعاؾت جخُلب  71بطا ٧ان مجلـ الىىاب ٢ض نىث ٖلى  ا٢تراح هو حكَغ

 لٗضص ا٢تراخاث ال٣ىاهحن الخىُٓمُت مً ؤنل هظا الٗضص )
َ
 (. -2(، م٘ جدلُل هظا الجغص )-1حغصا

 حشد اكتراخاث اللىاهحن اإلاصىث عليها -1-1

ذ  ٤ هىا٥ ٖضص مً ا٢تراخاث ال٣ىاهحن الخىُٓمُت التي جم الخهٍى ٖليها، ًم٨ً حغصها ٞو

 الجضو٫ آلاحي بٗضه.

 ٌ ذ على اللىاهحن الخىظُمُت 16 الجذو  : هدُجت الخصٍى

الغ٢م 

الترجِ

 بي

َبُٗت  ٖىىان الىو

 الىو

ذ  ش الخهٍى جاٍع

في  ٖلى الىو

 مجلـ الىىاب

هدُجت 

ذ  الخهٍى

اللجىت 

 اإلاسخهت

 مالخٓاث

ًخٗلـ٤  ٢86.15اهىن جىُٓمي ع٢م  1

بخدضًـــــــــــــــــض قـــــــــــــــــغوٍ وبحـــــــــــــــــغاءاث 

مـــــــــــــــــــــً  133جُبُـــــــــــــــــــــ٤ الٟهـــــــــــــــــــــل 

 الضؾخىع )ال٣غاءة ألاولى(

٢اهىن 

 جىُٓمي

ٚكذ  8الثالزاء 

2017 

لجىت   ؤلاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 11ًىم الازىحن 

 2016ًىلُىػ 

ًخٗلـ٤  ٢86.15اهىن جىُٓمي ع٢م  

بخدضًـــــــــــــــــض قـــــــــــــــــغوٍ وبحـــــــــــــــــغاءاث 

مـــــــــــــــــــــً  133جُبُـــــــــــــــــــــ٤ الٟهـــــــــــــــــــــل 

 الضؾخىع )ال٣غاءة الثاهُت(

٢اهىن 

 جىُٓمي

وا٤ٞ ٖلُه  2018ٞبراًغ  6

اإلاجلـ 

لبُت:  باأٚل

 48اإلاىا٣ٞىن: 

 41اإلاٗاعيىن: 

اإلامخىٗىن: ال 

 ؤخض

لجىت 

الٗض٫ 

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

  ؤلاوؿان

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

ًىاًغ  17ألاعبٗاء 

2018 

بخُٛحـر  ٢21.17اهىن جىُٓمي ع٢ـم  2

وجخمــــــُم ال٣ــــــاهىن الخىُٓمــــــي ع٢ــــــم 

اإلاخٗلــــــــــــــــ٤ بــــــــــــــــالخُٗحن فــــــــــــــــي  02.12

اإلاىانــــــب الٗلُــــــا جُب٣ُــــــا ألخ٩ــــــام 

٢اهىن 

 جىُٓمي

صحىبر  13ألاعبٗاء 

2017 

لجىت  ؤلاحمإ

الٗض٫ 

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 6ًىم الدمِـ 

 2017ًىلُىػ 
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مـــــً الضؾـــــخىع  92و 49الٟهــــلحن 

 ٠ الهـــاصع بدىُٟـــظه الٓهحـــر الكـــٍغ

ش  1.12.20ع٢ـــــــــــــم  مـــــــــــــً  27بخـــــــــــــاٍع

 (2012ًىلُى  17) 1433قٗبان 

 ؤلاوؿان

بخُٛحـر  ٢17.18اهىن جىُٓمي ع٢ـم  3

وجخمــــــُم ال٣ــــــاهىن الخىُٓمــــــي ع٢ــــــم 

اإلاخٗلــــــــــــــــ٤ بــــــــــــــــالخُٗحن فــــــــــــــــي  02.12

اإلاىانــــــب الٗلُــــــا جُب٣ُــــــا ألخ٩ــــــام 

مـــــً الضؾـــــخىع  92و 49الٟهــــلحن 

٠ الهـــاصع بدىُٟـــظه الٓهحـــر  الكـــٍغ

ش  1.12.20ع٢ـــــــــــــم  مـــــــــــــً  27بخـــــــــــــاٍع

 (.2012ًىلُى  17) 1433قٗبان 

٢اهىن 

 جىُٓمي

ًىلُىػ  23الازىحن 

2018 

وا٤ٞ ٖلُه 

مجلـ الىىاب 

لبُت:  باأٚل

 177اإلاىا٣ٞىن: 

 02اإلاٗاعيىن: 

اإلامخىٗىن: ال 

 ؤخض

لجىت 

الٗض٫ 

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 15ًىم الثالزاء 

 2018ماي 

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 جدلُل الجشد -1-2

٤ ما ًلي:   ًم٨ً جدلُل ما جم خهغه مً ا٢تراخاث ال٣ىاهحن الخىُٓمُت ٞو

ذ  أوال: ٧ل ا٢تراخاث ال٣ىاهحن الخىُٓمُت التي ؤخُلذ ٖلى مجلـ الىىاب ٢هض الخهٍى

٘ ٢ىاهحن جىُٓمُت ولِـ م٣ترخاث ٢ىاهحن  ٖليها، طاث ؤنل خ٩ىمي، ؤي وعصث في نُٛت مكاَع

ًاء مجلس ي البرإلاان باإلاباصعة في  85جىُٓمُت، ٖلما ؤن الٟهل  مً الضؾخىع ٌؿمذ ؤًًا أٖل

ىُٓمُت، ٞال٣ٟغة ألاولى مً الٟهل اإلاظ٧ىع جىو ٖلى ؤهه: "ال ًخم الخ٣ضم بم٣ترخاث ٢ىاهحن ج

 ٘  ال٣ىاهحن الخىُٓمُت مً ٢بل مجلـ الىىاب )..(؛ وم٣ترخاثالخضاو٫ في مكاَع

٘ ٢ىاهحن جىُٓمُت، ؤي ما ٌٗاص٫ وؿبت 3نىث مجلـ الىىاب، ٖلى زالر ) زاهُا: ( مكاَع

لـ ٢هض الخهىٍذ ٖليها. يهّم ألامغ: في اإلااثت مً ٦خلت الىهىم اإلاٗغويت ٖلى اإلاج 1.94

 133اإلاخٗل٤ بخدضًض قغوٍ وبحغاءاث جُب٤ُ الٟهل  86.15مكغوٕ ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م 

مً الضؾخىع، زم مكغوعي ٢اهىهُحن جىُٓمُحن ٣ًًُان بخُٛحر وجخمُم ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ 

 بالخُٗحن في اإلاىانب الٗلُا؛

اإلاخٗل٤ بخدضًض قغوٍ وبحغاءاث  86.15ؤخَُل مكغوٕ ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  زالثا:
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َ٘ ٢لُلت ٢بل ازخخام 133جُب٤ُ الٟهل  الىالًت  51مً الضؾخىع ٖلى مجلـ الىىاب ؤؾابُ

ذ ُٞه اهخساباث ؤًٖاء مجلـ الىىاب ُٗت الخاؾٗت، في و٢ٍذ ؤحٍغ ش  52الدكَغ ؤ٦خىبغ  7بخاٍع

ل الٟهل ، وهى ألامغ الظي ًُغح بق2016٩ مً الضؾخىع، الظي ًىو ٖلى  86الُت جإٍو

٘ ال٣ىاهحن الخىُٓمُت اإلاىهىم ٖليها في هظا الضؾخىع وحىبا اإلا٣خًُاث الخالُت: " حٗغى مكاَع

ُٗت ألاولى التي جلي  ٢هض اإلاهاص٢ت ٖليها مً ٢بل البرإلاان، في ؤحل ال ًخٗضي مضة الىالًت الدكَغ

غى مكغوٕ ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  . ل٣ضنضوع ألامغ بدىُٟظ هظا الضؾخىع" اإلاخٗل٤  86.15ُٖ

ش  133بخدضًض قغوٍ وبحغاءاث جُب٤ُ الٟهل   11مً الضؾخىع، ٖلى مجلـ الىىاب بخاٍع

ش 2016ًىلُىػ  . ٞبحن 2018ٞبراًغ  8، الظي نىث ٖلُه )زال٫ مؿُغة ال٣غاءة الثاهُت( بخاٍع

ش بًضإ الىو في م٨خب مجلـ الىىاب واإلاهاص٢ت ٖلُه ، ج٩ىن الٗملُت ٢ض جمذ زال٫ جاٍع

ُٗت الخاؾٗت، ومغوع خىالي  قهغا ٖلى بحغاء اهخساباث ؤًٖاء مجلـ  14نهاًت الىالًت الدكَغ

 الىىاب. 

 اكتراخاث اللىاهحن )العادًت( -2

 ٘ بطا ٧اهذ الؿمت ألاؾاؽ ال٢تراخاث ال٣ىاهحن الخىُٓمُت ؤنها وعصث في نُٛت مكاَع

ال٢تراخاث ال٣ىاهحن )الٗاصًت( اإلاهىث ٖليها مً ٢بل مجلـ ٢ىاهحن جىُٓمُت، ٞةهه باليؿبت 

٘ ٢ىاهحن )ٖاصًت( ) 68الىىاب والبالٜ ٖضصها  (، 1ا٢تراَح هٍو، ٣ٞض جم ٖغيها في نُٛت مكاَع

 (.2وم٣ترخاث ٢ىاهحن )ٖاصًت( )

ع اللىاهحن( -2-1  حشد اكتراخاث اللىاهحن راث ألاصل الحىىمي )مشاَس

٤ نىث مجلـ الىىاب ٖلى ٖضٍص  ٘ ال٣ىاهحن )الٗاصًت( ًم٨ً جىيُدها ٞو مً مكاَع

 الجضو٫ آلاحي بٗضه.
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ش  -  .2016ٚكذ  3بخاٍع
52

 مً الضؾخىع ٖلى ؤهه "ًيخسب ؤًٖاء مجلـ الىىاب )..(". 62جىو ال٣ٟغة ألاولى مً الٟهل  -
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 ٌ ع اللىاهحن )العادًت(17 الجذو ذ على مشاَس  : الخصٍى

الشكم 

الترجِ

 بي

ػبُعت  عىىان الىص

 الىص

ذ  خ الخصٍى جاٍس

على 

مجلغ  في الىص

 الىىاب

ذ اللجىت  هدُجت الخصٍى

 اإلاخخصت

 مالخظاث

ًاطن  ٢19.17اهىن ع٢م  1

بمىحبه للخ٩ىمت بخُٛحر 

عؾم الاؾخحراص اإلاٟغوى 

ٖلى ال٣مذ اللحن 

 ومكخ٣اجه.

٢اهىن 

 ؤلاطن

ماي  2الثالزاء 

2017 

لجىت اإلاالُت  حمإؤلا 

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 27ًىم الدمِـ 

ل   .2017ؤبٍغ

 ٢73.16اهىن اإلاالُت ع٢م  2

 2017للؿىت اإلاالُت 

 )ال٣غاءة ألاولى(.

٢اهىن 

اإلاالُت 

 الؿىىي 

 12الجمٗت 

 2017 53ماي

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت:  باأٚل

بسهىم الجؼء 

 ألاو٫:

 198اإلاىا٣ٞىن: 

 63اإلاٗاعيىن: 

 .39اإلامخىٗىن: 

بسهىم الجؼء 

لى الىو  الثاوي ٖو

 بغمخه:

 194اإلاىا٣ٞىن: 

 56اإلاٗاعيىن: 

 .39اإلامخىٗىن: 

لجىت اإلاالُت 

 والخىمُت

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 6ًىم الدمِـ 

 .2016ؤ٦خىبغ 

 ٢73.16اهىن اإلاالُت ع٢م  -

 2017للؿىت اإلاالُت 

 )ال٣غاءة الثاهُت(.

٢اهىن 

اإلاالُت 

 الؿىىي 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ  2017ًىهُى  6

لبُت:  باأٚل

 198اإلاىا٣ٞىن: 

 56اإلاٗاعيىن: 

 .30اإلامخىٗىن: 

لجىت اإلاالُت 

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

ًىهُى  2الجمٗت 

2017 

ًخٗل٤  ٢98.15اهىن ع٢م  3

بىٓام الخإمحن ؤلاحباعي 

ألاؾاس ي ًٖ اإلاغى 

الدام بٟئاث اإلاهىُحن 

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 13الثالزاء 

 2017ًىهُى 

لجىت  ؤلاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 5الجمٗت 
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خه حك٨ُل الخ٩ىمت اإلاىبث٣ت ًٖ اهخساباث  ٌٗىص هظا الخباٖض الؼمجي بحن بخالخه ٖلى مجلـ - ذ ٖلُه، بلى اإلاؿاع الظي ٖٞغ  7الىىاب وبحن الخهٍى

 .2016ؤ٦خىبغ 
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والٗما٫ اإلاؿخ٣لحن 

وألاشدام ٚحر ألاحغاء 

الظًً ًؼاولىن وكاَا 

 زانا.

 2016ٚكذ 

ًخٗل٤  ٢74.16اهىن ع٢م  4

بخُٛحر ال٣اهىن ع٢م 

اإلاخٗل٤  112.12

 بالخٗاوهُاث.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 24الازىحن 

 2017ًىلُىػ 

لجىت اإلاالُت  ؤلاحمإ

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

مجلـ َٝغ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 6الدمِـ 

 2017ًىلُىػ 

ًخٗل٤  ٢97.12اهىن ع٢م  5

بم٩اٞدت حٗاَي اإلايكُاث 

ايت )ال٣غاءة  في مجا٫ الٍغ

 ألاولى(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ٚكذ  2الثالزاء 

2016 

لجىت  الاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 25ًىم الازىحن 

 .2016ًىلُىػ 

ًخٗل٤  ٢97.12اهىن ع٢م  -

بم٩اٞدت حٗاَي اإلايكُاث 

ايت )ال٣غاءة  في مجا٫ الٍغ

 الثاهُت(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

لجىت  الاحمإ 2017ٚكذ  1

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 12ألاعبٗاء 

 .2017ًىلُىػ 

جدضر  ٢61.16اهىن ع٢م  6

بمىحبه و٧الت الخىمُت 

 ألاولى(الغ٢مُت )ال٣غاءة 

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 13الثالزاء 

 2017ًىهُى 

لجىت  الاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 الاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 4 ًىم الثالزاء

 2016ؤ٦خىبغ 

جدضر  ٢61.16اهىن ع٢م  -

بمىحبه و٧الت الخىمُت 

 الغ٢مُت )ال٣غاءة الثاهُت(

٢اهىن 

 )ٖاصي(

لجىت  الاحمإ 2017ٚكذ  1

ال٣ُاٖاث 

 الاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 21الجمٗت 

 2017ًىلُىػ 
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٣ًط ي  ٢20.17اهىن ع٢م  7

باإلاهاص٢ت ٖلى اإلاغؾىم 

 2.16.814ب٣اهىن ع٢م 

مً طي  28الهاصع في 

ؾبخمبر  30) 1437الدجت 

( اإلاخٗل٤ بةزًإ 2016

ت الٗامت  الٗاملحن باإلاضًٍغ

للى٢اًت اإلاضهُت ل٣ىاٖض 

 الاهًباٍ الٗؿ٨غي.

٢اهىن 

٣ًط ي 

باإلاهاص٢ت 

ٖلى 

مغؾىم 

 ب٣اهىن 

ًىلُىػ  24

2017 

لجىت الضازلُت  الاحمإ

والجماٖاث 

الترابُت 

والؿ٨جى 

 وؾُاؾت اإلاضًىت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

ش   ---بخاٍع

ًخٗل٤  ٢33.17اهىن ع٢م  8

بى٣ل ازخهاناث الؿلُت 

الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالٗض٫ 

بلى الى٦ُل الٗام للمل٪ 

لضي مد٨مت الى٣ٌ 

بهٟخه عثِؿا للىُابت 

الٗامت وبؿً ٢ىاٖض 

لخىُٓم عثاؾت الىُابت 

 الٗامت.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 24الازىحن 

 2017ًىلُىػ 

وا٤ٞ ٖلُه مجلـ 

لبُت:  الىىاب باأٚل

 160اإلاىا٣ٞىن: 

 53اإلاٗاعيىن: 

 .29اإلامخىٗىن: 

لجىت الٗض٫ 

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 4ًىم الثالزاء 

 2017لُىػ ًى 

 79.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  9

ًخٗل٤ بهُئت اإلاىانٟت 

وم٩اٞدت ٧ل ؤق٩ا٫ 

 الخمُحز )ال٣غاءة ألاولى(

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ماي  10الثالزاء 

2016 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت:  باأٚل

 51اإلاىا٣ٞىن: 

 .14اإلاٗاعيىن: 

 .1اإلامخىٗىن: 

لجىت 

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 22ألاعبٗاء  ًىم

 2015ًىلُىػ 

ًخٗل٤  ٢79.14اهىن ع٢م  -

بهُئت اإلاىانٟت وم٩اٞدت 

٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز )ال٣غاءة 

 الثاهُت(

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 129اإلاىا٣ٞىن:  2017ٚكذ  8

 52اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

لجىت 

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 3الدمِـ 

 2017ٚكذ 
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جدضر  ٢60.16اهىن ع٢م  10

بمىحبه الى٧الت اإلاٛغبُت 

لخىمُت الاؾدثماعاث 

 والهاصعاث )ال٣غاءة ألاولى(

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 4الثالزاء 

 2017ًىلُىػ 

لجىت اإلاالُت  ؤلاحمإ

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 4الثالزاء  ًىم

 2016ؤ٦خىبغ 

جدضر  ٢60.16اهىن ع٢م  -

بمىحبه الى٧الت اإلاٛغبُت 

لخىمُت الاؾدثماعاث 

والهاصعاث )ال٣غاءة 

 الثاهُت(

٢اهىن 

 )ٖاصي(

لجىت اإلاالُت  ؤلاحمإ 2017ٚكذ  8

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو ٖلى 

مجلـ الىىاب 

 3ًىم الدمِـ 

 2017ٚكذ 

ًخٗل٤  ٢69.16اهىن ع٢م  11

مً  4بدخمُم اإلااصة 

 39.08ال٣اهىن ع٢م 

بمضوهت الخ٣ى١ اإلاخٗل٤ 

 الُٗيُت.

ٚكذ  1الثالزاء  ٢اهىن 

2017 

لجىت الٗض٫  الاحمإ

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 6 ًىم الدمِـ

 2016ؤ٦خىبغ 

بةخضار  ٢99.15اهىن ع٢م  12

هٓام للمٗاقاث لٟاثضة 

ٞئاث اإلاهىُحن والٗما٫ 

اإلاؿخ٣لحن وألاشدام ٚحر 

ألاحغاء الظًً ًؼاولىن 

 وكاَا زانا.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

هىهبر  13الازىحن 

2017 

لجىت اإلاالُت  الاحمإ

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 3الدمِـ 

 2017ٚكذ 

 ٢68.17اهىن اإلاالُت ع٢م  13

 2018للؿىت اإلاالُت 

 )ال٣غاءة ألاولى(.

٢اهىن 

اإلاالُت 

 الؿىىي 

 17الجمٗت 

 2017هىهبر 

ٖلُه اإلاجلـ وا٤ٞ 

لبُت:  باأٚل

ذ  بسهىم الخهٍى

 ٖلى الجؼء ألاو٫:

 175اإلاىا٣ٞىن: 

 65اإلاٗاعيىن: 

 . 33اإلامخىٗىن: 

ذ  بسهىم الخهٍى

ٖلى الجؼء الثاوي، 

 والىو بغمخه:

 180اإلاىا٣ٞىن: 

 53اإلاٗاعيىن: 

 . 29اإلامخىٗىن: 

لجىت اإلاالُت 

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 20ت ًىم الجمٗ

 2017ؤ٦خىبغ 
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 ٢68.17اهىن اإلاالُت ع٢م  -

 2018للؿىت اإلاالُت 

 )ال٣غاءة الثاهُت(.

٢اهىن 

اإلاالُت 

 الؿىىي 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ  2017صحىبر  13

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 63اإلاٗاعيىن:  171

 .15اإلامخىٗىن: 

لجىت اإلاالُت 

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

 ً ًىم اإلاؿدكاٍع

 11الازىحن 

 2017صحىبر 

ًخٗل٤  ٢89.15اهىن ع٢م  14

باإلاجلـ الاؾدكاعي 

للكباب والٗمل الجمٗىي 

 )ال٣غاءة ألاولى(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 24الازىحن 

 2017ًىلُىػ 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

اإلاٗاعيىن: ال  110

 49ؤخض اإلامخىٗىن: 

. 

لجىت 

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

الىو مً ؤخُل 

َٝغ الخ٩ىمت 

 25ًىم الازىحن 

 2016ًىلُىػ 

ًخٗل٤  ٢89.15اهىن ع٢م  -

باإلاجلـ الاؾدكاعي 

للكباب والٗمل الجمٗىي 

 )ال٣غاءة الثاهُت(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ  2017صحىبر  13

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 57اإلاٗاعيىن:  164

 .15اإلامخىٗىن: 

لجىت 

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 29ألاعبٗاء 

 2017هىهبر 

ًخٗل٤  ٢82.16اهىن ع٢م  15

بخهُٟت محزاهُت الؿىت 

 2014اإلاالُت 

٢اهىن 

 الخهُٟت

 4الثالزاء 

 2017ًىلُىػ 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 53اإلاٗاعيىن:  159

 .30اإلامخىٗىن: 

لجىت مغا٢بت 

 اإلاالُت الٗامت

الىو مً  ؤخُل

َٝغ الخ٩ىمت 

 28ًىم ألاعبٗاء 

 2016صحىبر 

ًخٗل٤  ٢82.17اهىن ع٢م  16

اصاث والٛغاماث  بةلٛاء الٍؼ

والظٖاثغ ونىاثغ الخدهُل 

اإلاخٗل٣ت بالًغاثب والغؾىم 

والخ٣ى١ واإلاؿاهماث 

وألاجاوي اإلاؿخد٣ت لٟاثضة 

الجهاث والٗماالث وألا٢الُم 

 والجماٖاث.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 27ألاعبٗاء 

 2017صحىبر 

لجىت اإلاالُت  الاحمإ

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 26الثالزاء 

 201754صحىبر 

٣ًط ي  ٢54.17اهىن ع٢م  17

مً  15بخُٛحر اإلااصة 

 15.95ال٣اهىن ع٢م 

 اإلاخٗل٤ بمضوهت الخجاعة.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 13ألاعبٗاء 

 2017صحىبر 

لجىت  ؤلاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 ؤلاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 25ًىم ألاعبٗاء 

 2017ؤ٦خىبغ 
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ًخٗل٤  ٢31.13اهىن ع٢م  18

بالخ٤ في الخهى٫ ٖلى 

 اإلاٗلىماث )ال٣غاءة ألاولى(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 20ألاعبٗاء 

 2016ًىلُىػ 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 34اإلاٗاعيىن:  60

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

الٗض٫ لجىت 

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 8ًىم الازىحن 

 2015ًىهُى 

ًخٗل٤  ٢31.13اهىن ع٢م  -

بالخ٤ في الخهى٫ ٖلى 

اإلاٗلىماث )ال٣غاءة 

 الثاهُت(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ  2018ٞبراًغ  6

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 43اإلاٗاعيىن:  153

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض .

لجىت الٗض٫ 

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان

ؤخُل الىو مً 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

ًىاًغ  10ألاعبٗاء 

2018 

ًخٗل٤  ٢103.14اهىن ع٢م  19

ىُت  بةخضار الى٧الت الَى

للؿالمت الُغ٢ُت )ال٣غاءة 

 ألاولى(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 24الازىحن 

 2017ًىلُىػ 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

اإلاٗاعيىن: ال  78

 14ؤخض اإلامخىٗىن: 

. 

لجىت البيُاث 

ألاؾاؾُت 

والُا٢ت 

 واإلاٗاصن والبِئت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 4ًىم الازىحن 

 2016ًىلُىػ 

ًخٗل٤  ٢103.14اهىن ع٢م  -

ىُت  بةخضار الى٧الت الَى

للؿالمت الُغ٢ُت )ال٣غاءة 

 الثاهُت(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

البيُاث لجىت  ؤلاحمإ 2018ٞبراًغ  6

ألاؾاؾُت 

والُا٢ت 

 واإلاٗاصن والبِئت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 26الثالزاء 

 2017صحىبر 

ًخٗل٤  ٢76.15اهىن ع٢م  20

بةٖاصة جىُٓم اإلاجلـ 

جي لخ٣ى١ ؤلاوؿان.  الَى

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ٞبراًغ  6الثالزاء 

2018 

لجىت الٗض٫  ؤلاحمإ

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان

الىو مً ؤخُل 

َٝغ الخ٩ىمت 

 12ًىم ألاعبٗاء 

 2017ًىلُىػ 

بخُٛحر  ٢83.17اهىن ع٢م  21

 41.10ال٣اهىن ع٢م 

اإلاخٗل٤ بخدضًض قغوٍ 

ومؿاَغ الاؾخٟاصة مً 

 نىضو١ الخ٩اٞل الٗاثلي.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 14ألاعبٗاء 

 2018ٞبراًغ 

لجىت الٗض٫  الاحمإ

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان

ؤخُل الىو مً 

 َٝغ مجلـ

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

ٞبراًغ  7ألاعبٗاء 

2018 

ًخٗل٤  ٢103.13اهىن ع٢م  22

بمداعبت الٗى٠ يض 

 اليؿاء )ال٣غاءة ألاولى(

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 20ألاعبٗاء 

 2016ًىلُىػ 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 22اإلاٗاعيىن:  83

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

لجىت الٗض٫ 

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 4ًىم الازىحن 

ل   2016ؤبٍغ
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ًخٗل٤  ٢103.13اهىن ع٢م  -

بمداعبت الٗى٠ يض 

 اليؿاء )ال٣غاءة الثاهُت(

٢اهىن 

 )ٖاصي(

وا٤ٞ ٖلُه مجلـ  2018ٞبراًغ  14

لبُت:  الىىاب باأٚل

 168اإلاىا٣ٞىن: 

 55اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

لجىت الٗض٫ 

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

ًىاًغ  31ألاعبٗاء 

2018 

٣ًط ي  ٢27.18اهىن ع٢م  23

باإلاهاص٢ت ٖلى اإلاغؾىم 

 2.18.117ب٣اهىن ع٢م 

حماصي  6الهاصع في 

ٞبراًغ  23) 1439آلازغة 

( بؿً ؤخ٩ام 2018

اهخ٣الُت في قإن الخباص٫ 

غاى  آلالي للمٗلىماث أٚل

 حباثُت.

٢اهىن 

٣ًط ي 

باإلاهاص٢ت 

ٖلى 

مغؾىم 

 ب٣اهىن 

 ؤلاحمإ 2018ًىهُى  5

 

لجىت الداعحُت 

جي  والضٞإ الَى

والكاون 

ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت 

اإلا٣ُمحن في 

 الداعج

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 17ًىم الثالزاء 

ل   2018ؤبٍغ

ًخٗل٤  ٢02.15اهىن ع٢م  24

بةٖاصة جىُٓم و٧الت اإلاٛغب 

)ال٣غاءة الٗغبي لألهباء 

 ألاولى(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 24الازىحن 

 2017ًىلُىػ 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 16اإلاٗاعيىن:  70

 . 14اإلامخىٗىن: 

لجىت الخٗلُم 

والث٣اٞت 

 والاجها٫

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 25ًىم الازىحن 

 2016ًىلُىػ 

ًخٗل٤  ٢02.15اهىن ع٢م  -

اإلاٛغب بةٖاصة جىُٓم و٧الت 

الٗغبي لألهباء )ال٣غاءة 

 الثاهُت(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ  2018ماعؽ  27

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 61اإلاٗاعيىن:  175

 .34اإلامخىٗىن:

لجىت الخٗلُم 

والث٣اٞت 

 والاجها٫

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 14ألاعبٗاء 

 2018ٞبراًغ 

 بخُٛحر  ٢69.17اهىن ع٢م  25

وجخمُم ال٣اهىن ع٢م 

اإلاخٗل٤ بدؿيُض  33.06

 ألانى٫.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ٞبراًغ  6الثالزاء 

2018 

لجىت اإلاالُت  ؤلاحمإ

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 21ًىم الثالزاء 

 2017هىهبر 

 65.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  26

اًت  ًخٗل٤ بماؾؿاث الٖغ

 الاحخماُٖت.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 27الثالزاء 

 2018 ماعؽ

لجىت  ؤلاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 3الدمِـ 

 2017 ٚكذ

بيسخ  ٢73.17اهىن ع٢م  27

ٌ ال٨خاب الدامـ  وحٍٗى

 15.95مً ال٣اهىن ع٢م 

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 27الثالزاء 

 2018ماعؽ 

لجىت  ؤلاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 ؤلاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 16ًىم الجمٗت 
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اإلاخٗل٤ بمضوهت الخجاعة، 

ُٞما ًسو مؿاَغ 

نٗىباث اإلا٣اولت )ال٣غاءة 

 ألاولى(.

 2018ٞبراًغ 

بيسخ  ٢73.17اهىن ع٢م  -

ٌ ال٨خاب الدامـ  وحٍٗى

 15.95مً ال٣اهىن ع٢م 

اإلاخٗل٤ بمضوهت الخجاعة، 

ُٞما ًسو مؿاَغ 

نٗىباث اإلا٣اولت )ال٣غاءة 

 الثاهُت(

 ٢اهىن 

 )ٖاصي(

ل  9 لجىت  ؤلاحمإ 2018ؤبٍغ

ال٣ُاٖاث 

 ؤلاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 5الدمِـ 

ل   2018ؤبٍغ

بيسخ  ٢67.17اهىن ع٢م  28

 ٠ ؤخ٩ام الٓهحر الكٍغ

 1.75.73بمثابت ٢اهىن ع٢م 

مً عبُ٘  12الهاصع في 

ل  12) 1396آلازغ  ؤبٍغ

( اإلاخٗل٤ بالخىُٓم 1976

لل٣ىاث اإلاؿاٖضة الٗام 

٠ بمثابت  والٓهحر الكٍغ

 ٢1.72.533اهىن ع٢م 

مً نٟغ  29الهاصع في 

ل  4) 1393 ( 1973ؤبٍغ

اإلاخٗل٤ بالىٓام ألاؾاس ي 

الدام بغحا٫ ال٣ىاث 

 اإلاؿاٖضة

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 13الجمٗت 

ل   2018ؤبٍغ

لجىت الضازلُت  ؤلاحمإ

والجماٖاث 

الترابُت 

والؿ٨جى 

 وؾُاؾت اإلاضًىت

مً  ؤخُل الىو

َٝغ الخ٩ىمت 

 14ًىم ألاعبٗاء 

 2018ٞبراًغ 

ًخٗل٤  ٢22.16اهىن ع٢م  29

بدىُٓم اإلاىاص اإلاخٟجغة 

طاث الاؾخٗما٫ اإلاضوي 

والكهب الانُىاُٖت 

يهُت واإلاٗضاث التي  التٞر

ت  جدخىي ٖلى مىاص هاٍع

 بحروج٣ىُت.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ٞبراًغ  6الثالزاء 

2018 

لجىت البيُاث  ؤلاحمإ

ألاؾاؾُت 

والُا٢ت 

 واإلاٗاصن والبِئت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 27ًىم ألاعبٗاء 

 2016ًىلُىػ 

ًخٗل٤  ٢53.17اهىن ع٢م  30

بخهُٟت محزاهُت الؿىت 

 2015اإلاالُت 

٢اهىن 

 الخهُٟت

ٞبراًغ  6الثالزاء 

2018 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 65اإلاٗاعيىن:  132

لجىت مغا٢بت 

 اإلاالُت الٗامت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 18ًىم الازىحن 
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 2017قدىبر  اإلامخىٗىن: ال ؤخض .

ًخٗل٤  ٢60.17اهىن ع٢م  31

ً اإلاؿخمغ  بخـىُٓـم الخـ٩ٍى

لٟاثضة ؤحغاء ال٣ُإ 

الدام وبٌٗ ٞئاث 

مؿخسضمي اإلااؾؿاث 

واإلا٣اوالث الٗمىمُت 

ً ٚحر  وألاشدام آلازٍغ

ألاحغاء الظًً ًؼاولىن 

 زانا.وكاَا 

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 23الازىحن 

 2018ًىلُىػ 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 16اإلاٗاعيىن:  88

 .26اإلامخىٗىن: 

لجىت الخٗلُم 

والث٣اٞت 

 والاجها٫

ؤخُل مً َٝغ 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 13ألاعبٗاء 

 2018ًىهُى 

بخُٛحر  ٢87.17اهىن ع٢م  32

وجخمُم ال٣اهىن ع٢م 

ال٣اض ي بةوكاء  13.99

اإلا٨خب اإلاٛغبي للمل٨ُت 

ت.  الهىاُٖت والخجاٍع

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ًىهُى  5الثالزاء 

2018 

لجىت  الاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 ؤلاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 19ًىم الازىحن 

 2018ماعؽ 

بةٖاصة  ٢39.13اهىن ع٢م  33

جىُٓم اإلاضعؾت الخؿيُت 

لألقٛا٫ الٗمىمُت 

 ألاولى(.)ال٣غاءة 

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 28الثالزاء 

 2016ًىهُى 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت:  باأٚل

 74اإلاىا٣ٞىن: 

 34اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

لجىت البيُاث 

ألاؾاؾُت 

والُا٢ت 

 واإلاٗاصن والبِئت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 26ًىم الثالزاء 

ل   2016ؤبٍغ

بةٖاصة  ٢39.13اهىن ع٢م  -

اإلاضعؾت الخؿيُت جىُٓم 

لألقٛا٫ الٗمىمُت 

 )ال٣غاءة الثاهُت(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ًىلُىػ  24

2018 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 32اإلاٗاعيىن:  95

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

لجىت البيُاث 

ألاؾاؾُت 

والُا٢ت 

 واإلاٗاصن والبِئت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 13ألاعبٗاء 

 2018 ًىهُى

٣ًط ي  ٢94.18اهىن ع٢م  34

باإلاهاص٢ت ٖلى اإلاغؾىم 

 2.18.781ب٣اهىن ع٢م 

مً مدغم  30الهاصع في 

( 2018ؤ٦خىبغ  10) 1440

بةخضار الهىضو١ اإلاٛغبي 

مغؾىم 

 ب٣اهىن 

ؤ٦خىبغ  09

201855 

وا٣ٞذ ٖلُه اللجىت 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 .01اإلاٗاعيىن:  17

 .03اإلامخىٗىن: 

لجىت 

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل مً َٝغ 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

ٞبراًغ  11الازىحن 

2019 
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للخإمحن الهحي )ال٣غاءة 

 ألاولى(.

٣ًط ي  ٢94.18اهىن ع٢م  -

باإلاهاص٢ت ٖلى اإلاغؾىم 

 2.18.781ب٣اهىن ع٢م 

مً مدغم  30الهاصع في 

( 2018ؤ٦خىبغ  10) 1440

بةخضار الهىضو١ اإلاٛغبي 

للخإمحن الهحي )ال٣غاءة 

 الثاهُت(.

مغؾىم 

 ب٣اهىن 

ؤ٦خىبغ  10

201856 

وا٣ٞذ ٖلُه اللجىت 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 01اإلاٗاعيىن:  17

 .02اإلامخىٗىن: 

لجىت 

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

- 

بخُٛحر  ٢84.17اهىن ع٢م  35

 ٠ وجخمُم الٓهحر الكٍغ

بمثابت ٢اهىن ع٢م 

ش  1.72.184 مً  15بخاٍع

 27)1392حماصي آلازغة 

( اإلاخٗل٤ 1972ًىلُى 

 بىٓام الًمان الاحخماعي

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 11الثالزاء 

 2018صحىبر 

لجىت  ؤلاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 31الدمِـ 

 2018ماي 

بخُٛحر  ٢89.17اهىن ع٢م  36

وجخمُم ال٣اهىن ع٢م 

اإلاخٗل٤ بمضوهت  15.95

 الخجاعة )ال٣غاءة ألاولى(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ًىهُى  5الثالزاء 

2018 

لجىت  ؤلاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 ؤلاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 19ًىم الازىحن 

 2018ماعؽ 

بخُٛحر  ٢89.17اهىن ع٢م  -

وجخمُم ال٣اهىن ع٢م 

اإلاخٗل٤ بمضوهت  15.95

 الخجاعة )ال٣غاءة الثاهُت(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

لجىت  ؤلاحمإ 2018صحىبر  11

ال٣ُاٖاث 

 ؤلاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 26الدمِـ 

 2018ًىلُىػ 

ًخٗل٤  ٢88.17اهىن ع٢م  37

٣ت  بةخضار اإلا٣اوالث بٍُغ

بل٨تروهُت ومىا٦بتها 

 )ال٣غاءة ألاولى(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

لجىت  ؤلاحمإ 2018ًىهُى  5

ال٣ُاٖاث 

 ؤلاهخاحُت

ؤخُل الىو ٖلى 

مجلـ الىىاب 

 25ألاعبٗاء ًىم 

 2017ؤ٦خىبغ 
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ًخٗل٤  ٢88.17اهىن ع٢م  -

٣ت  بةخضار اإلا٣اوالث بٍُغ

بل٨تروهُت ومىا٦بتها 

 )ال٣غاءة الثاهُت(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

لجىت  الاحمإ 2018صحىبر  11

ال٣ُاٖاث 

 ؤلاهخاحُت

-- 

بخُٛحر  ٢90.17اهىن ع٢م  38

 ٠ وجخمُم الٓهحر الكٍغ

بمثابت ٢اهىن ع٢م 

ش  1.72.184 مً  15بخاٍع

 27) 1392حماصي آلازغة 

( اإلاخٗل٤ 1972ًىلُى 

 بىٓام الًمان الاحخماعي.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 11الثالزاء 

 2018صحىبر 

لجىت  ؤلاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 31الدمِـ 

 2018ماي 

ًخٗل٤  ٢11.16اهىن ع٢م  39

بدىُٓم مهىت و٦ُل ألاؾٟاع 

 ألاولى(.)ال٣غاءة 

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 14ألاعبٗاء 

 2018ٞبراًغ 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

اإلاٗاعيىن: ال  222

 2ؤخض اإلامخىٗىن: 

لجىت 

ال٣ُاٖاث 

 ؤلاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 6ًىم الدمِـ 

 2016ؤ٦خىبغ 

ًخٗل٤  ٢11.16اهىن ع٢م  -

بدىُٓم مهىت و٦ُل ألاؾٟاع 

 الثاهُت(.)ال٣غاءة 

٢اهىن 

 )ٖاصي(

لجىت  ؤلاحمإ 2018صحىبر  11

ال٣ُاٖاث 

 ؤلاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 26الدمِـ 

 2018ًىلُىػ 

ًخٗل٤  ٢38.15اهىن ع٢م  40

بالخىُٓم ال٣ًاجي 

 للممل٨ت )ال٣غاءة ألاولى(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ًىهُى  7الثالزاء 

2016 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت:  باأٚل

 58اإلاىا٣ٞىن: 

 22اإلاٗاعيىن: 

 .07اإلامخىٗىن: 

لجىت الٗض٫ 

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 3ًىم الدمِـ 

 2016ماعؽ 

ًخٗل٤  ٢38.15اهىن ع٢م  -

بالخىُٓم ال٣ًاجي 

 للممل٨ت )ال٣غاءة الثاهُت(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

وا٤ٞ ٖلُه مجلـ  2018صحىبر  18

لبُت : الىىاب  باأٚل

 138اإلاىا٣ٞىن: 

اإلاٗاعيىن: ال ؤخض 

 .1اإلامخىٗىن:

لجىت الٗض٫ 

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان

ؤخُل الىو مً 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 26الدمِـ 

 2018ًىلُىػ 

 ٢80.18اهىن اإلاالُت ع٢م  41

 2019للؿىت اإلاالُت 

 )ال٣غاءة ألاولى(.

٢اهىن 

اإلاالُت 

 الؿىىي 

هىهبر  15/16

2018 

الجؼء بسهىم 

 ألاو٫:

 188اإلاىا٣ٞىن: 

 102اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

لجىت اإلاالُت 

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

ٝ الخ٩ىمت َغ 

 19ًىم الجمٗت 

 2018ؤ٦خىبغ 
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بسهىم الجؼء 

 الثاوي:

 189اإلاىا٣ٞىن: 

 92اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

ذ  بسهىم الخهٍى

 ٖلى الىو بغمخه:

 189اإلاىا٣ٞىن: 

 93اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

 ٢80.18اهىن اإلاالُت ع٢م  -

 2019للؿىت اإلاالُت 

 )ال٣غاءة الثاهُت(.

٢اهىن 

اإلاالُت 

 الؿىىي 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ  2018صحىبر  18

لبُت :  باأٚل

 158اإلاىا٣ٞىن: 

 66اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

لجىت اإلاالُت 

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

مً ؤخُل الىو 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 13الدمِـ 

 2018صحىبر 

ٌٛحر  ٢85.18اهىن ع٢م  42

بمىحبه ال٣اهىن ع٢م 

اإلاخٗل٤ بالؿلٟاث  18.97

 الهٛحرة.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 26ألاعبٗاء 

 2018صحىبر 

لجىت اإلاالُت  ؤلاحمإ

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

صحىبر  5ألاعبٗاء 

2018 

٣ًط ى  ٢121.12اهىن ع٢م  43

بخُٛحر وجخمُم ال٣اهىن ع٢م 

ض  24.96 اإلاخٗل٤ بالبًر

 واإلاىانالث.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 24الثالزاء 

 2018ًىلُىػ 

لجىت  ؤلاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 ؤلاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 10ًىم الازىحن 

 2014ماعؽ 

ًخٗل٤  ٢44.18اهىن ع٢م  44

ت.  بالدضمت الٗؿ٨ٍغ

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 26ألاعبٗاء 

 2018صحىبر 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 02اإلاٗاعيىن:  106

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

لجىت الٗض٫ 

 ٘ والدكَغ

 ؤلاوؿان وخ٣ى١ 

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 4ًىم الثالزاء 

 2018قدىبر 

٣ًط ي  ٢12.16اهىن ع٢م  45

بةخضار وجىُٓم ماؾؿت 

مدمض الؿاصؽ للنهىى 

ما٫ الاحخماُٖت  باأٖل

ٟي وؤٖىان وػاعة  إلاْى

الكاون الداعحُت 

 والخٗاون الضولي.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 11الثالزاء 

 2018صحىبر 

لجىت الداعحُت  ؤلاحمإ

جي  والضٞإ الَى

والكاون 

ؤلاؾالمُت 

واإلاٛاعبت 

 اإلا٣ُمحن

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 31الدمِـ 

 2018ماي 
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بخُٛحر  ٢36.18اهىن ع٢م  46

٠ بمثابت ٢اهىن  الٓهحر الكٍغ

 15الهاصع في  1.76.534ع٢م 

ٚكذ  12) 1396مً قٗبان 

( اإلاسى٫ بمىحبه 1976

ٌ بحمالي لبٌٗ ٢ضماء  حٍٗى

اإلا٣اومحن وؤًٖاء حِل 

غ ولظوي خ٣ى٢هم  الخدٍغ

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 24الثالزاء 

 2018ًىلُىػ 

لجىت اإلاالُت  ؤلاحمإ

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

الىو مً  ؤخُل

َٝغ الخ٩ىمت 

 8ًىم الجمٗت 

 2018ًىهُى 

بيسخ  ٢52.17اهىن ع٢م  47

اإلاخٗل٤  17.88ال٣اهىن ع٢م 

بةزباث مضة الهالخُت 

باإلاهبراث وقبه اإلاهبراث 

واإلاكغوباث اإلاٗلبت اإلاسههت 

الؾتهال٥ ؤلاوؿان ؤو 

 الخُىاهاث.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 14ألاعبٗاء 

 2018ٞبراًغ 

لجىت  الاحمإ

 ال٣ُاٖاث

 ؤلاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 16ًىم الازىحن 

 2017ؤ٦خىبغ 

ًخٗل٤  ٢47.18اهىن ع٢م  48

ت  بةنالح اإلاغا٦ؼ الجهٍى

لالؾدثماع وبةخضار اللجان 

ت اإلاىخضة لالؾدثماع  الجهٍى

 )ال٣غاءة ألاولى(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 12ألاعبٗاء 

 2018صحىبر 

لجىت الضازلُت  ؤلاحمإ

والجماٖاث 

الترابُت 

والؿ٨جى 

 وؾُاؾت اإلاضًىت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 10ًىم ألاعبٗاء 

 2018ؤ٦خىبغ 

ًخٗل٤  ٢47.18اهىن ع٢م  -

ت  بةنالح اإلاغا٦ؼ الجهٍى

لالؾدثماع وبةخضار اللجان 

ت اإلاىخضة لالؾدثماع  الجهٍى

 )ال٣غاءة الثاهُت(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

لجىت الضازلُت  ؤلاحمإ 2019ًىاًغ  22

والجماٖاث 

الترابُت 

والؿ٨جى 

 وؾُاؾت اإلاضًىت

ؤخُل الىو مً 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 10الدمِـ 

 2019ًىاًغ 

بخُٛحر  ٢91.18اهىن ع٢م  49

وجخمُم ال٣اهىن ع٢م 

اإلاإطون بمىحبه في  39.89

ل ميكأث ٖامت بلى  جدٍى

ال٣ُإ الدام )ال٣غاءة 

 ألاولى(

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 11الثالزاء 

 2018صحىبر 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ 

لبُت: اإلاىا٣ٞىن:  باأٚل

 65اإلاٗاعيىن:  119

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض .

لجىت اإلاالُت 

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 13ًىم الثالزاء 

 2018هىهبر 

بخُٛحر  ٢91.18اهىن ع٢م  -

وجخمُم ال٣اهىن ع٢م 

اإلاإطون بمىحبه في  39.89

ل ميكأث ٖامت بلى  جدٍى

٢اهىن 

 )ٖاصي(

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ  2019ًىاًغ  22

لبُت :  باأٚل

 92اإلاىا٣ٞىن: 

 45اإلاٗاعيىن: 

لجىت اإلاالُت 

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

ًىاًغ  16ألاعبٗاء 
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ال٣ُإ الدام )ال٣غاءة 

 الثاهُت(

 2019 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

اإلادضصة  ٢62.18اهىن ع٢م  50

بمىحبه الؿً ال٣اهىهُت 

التي ًجب ؤن ًدا٫ ٞيها 

ٖلى الخ٣اٖض ؤٞغاص ال٣ىاث 

 اإلاؿاٖضة.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ًىاًغ  22الثالزاء 

2019 

لجىت اإلاالُت  ؤلاحمإ

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 10الدمِـ 

 2019ًىاًغ 

ًخٗل٤  ٢96.18اهىن ع٢م  51

الضًىن بةلٛاء بٌٗ 

اإلاؿخد٣ت لٟاثضة الجهاث 

والٗماالث وألا٢الُم 

 والجماٖاث

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ًىاًغ  22الثالزاء 

2019 

لجىت اإلاالُت  ؤلاحمإ

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 10الدمِـ 

 2019ًىاًغ 

٣ًط ي  ٢84.13اهىن ع٢م  52

ما٫  بةخضار ماؾؿت ألٖا

لألقٛا٫ الاحخماُٖت 

 الٗمىمُت )ال٣غاءة ألاولى(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 11الثالزاء 

 2018صحىبر 

لجىت البيُاث  ؤلاحمإ

ألاؾاؾُت 

والُا٢ت 

 واإلاٗاصن والبِئت

ؤخُل الىو مً 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

 26الدمِـ 

ل   2018ؤبٍغ

٣ًط ي  ٢84.13اهىن ع٢م  -

ما٫  بةخضار ماؾؿت ألٖا

الاحخماُٖت لألقٛا٫ 

 )ال٣غاءة الثاهُت(.الٗمىمُت 

٢اهىن 

 )ٖاصي(

لجىت البيُاث  ؤلاحمإ 2019ٞبراًغ  5

ألاؾاؾُت 

والُا٢ت 

 واإلاٗاصن والبِئت

ًىاًغ  23ألاعبٗاء 

2019 

٣ًط ي  ٢89.18اهىن ع٢م  53

بخُٛحر وجخمُم ال٣اهىن ع٢م 

اإلاخٗل٤ باإلاؿُغة  22.01

 الجىاثُت

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ٞبراًغ  5الثالزاء 

2019 

الٗض٫ لجىت  ؤلاحمإ

 ٘ والدكَغ

وخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 9ًىم الجمٗت 

 2018هىهبر 

٣ًط ي  ٢33.18اهىن ع٢م  54

ت  بخُٛحر وجخمُم مجمٖى

 ال٣اهىن الجىاجي

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ٞبراًغ  5الثالزاء 

2019 

لجىت الٗض٫  ؤلاحمإ

 ٘ والدكَغ

 ؤلاوؿان وخ٣ى١ 

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 20ًىم الجمٗت 

 2018ًىلُىػ 

بخُٛحر  ٢93.18اهىن ع٢م  55

 05.12ال٣اهىن ع٢م 

اإلاخٗل٤ بدىُٓم مهىت 

 اإلاغقض الؿُاحي

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ٞبراًغ  5الثالزاء 

2019 

لجىت  ؤلاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 ؤلاهخاحُت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 8ًىم الثالزاء 

 2019ًىاًغ 
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ًخٗل٤  ٢14.16اهىن ع٢م  56

بماؾؿت الىؾُِ 

 )ال٣غاءة ألاولى(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 24الثالزاء 

ل   2018ؤبٍغ

لجىت الٗض٫  ؤلاحمإ

 ٘ والدكَغ

 ؤلاوؿان وخ٣ى١ 

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 12ًىم ألاعبٗاء 

 2017ًىلُىػ 

ًخٗل٤  ٢14.16اهىن ع٢م  -

بماؾؿت الىؾُِ 

 )ال٣غاءة الثاهُت(

٢اهىن 

 )ٖاصي(

لجىت الٗض٫  ؤلاحمإ 2019ٞبراًغ  12

 ٘ والدكَغ

 ؤلاوؿان وخ٣ى١ 

ؤخُل الىو مً 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

ًىاًغ  23ألاعبٗاء 

2019 

ًخٗل٤  ٢47.14اهىن ع٢م  57

باإلاؿاٖضة الُبُت ٖلى 

 ؤلاهجاب )ال٣غاءة ألاولى(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

 24الثالزاء 

 2018ًىلُىػ 

لجىت  ؤلاحمإ

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ الخ٩ىمت 

 27الجمٗت ًىم 

 2016ماي 

ًخٗل٤  ٢47.14اهىن ع٢م  -

باإلاؿاٖضة الُبُت ٖلى 

 ؤلاهجاب )ال٣غاءة الثاهُت(.

٢اهىن 

 )ٖاصي(

لجىت  ؤلاحمإ 2019ٞبراًغ  12

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

مجلـ 

ً ًىم  اإلاؿدكاٍع

ًىاًغ  23ألاعبٗاء 

2019 

٣ًط ي  ٢94.18اهىن ع٢م  58

باإلاهاص٢ت ٖلى اإلاغؾىم 

 2.18.781ب٣اهىن ع٢م 

مً مدغم  30الهاصع في 

( 2018ؤ٦خىبغ  10) 1440

بةخضار الهىضو١ اإلاٛغبي 

 للخإمحن الهحي

مغؾىم 

 ب٣اهىن 

وا٤ٞ ٖلُه اإلاجلـ  2019ٞبراًغ  13

 بإٚلبُت:

 154اإلاىا٣ٞىن: 

 اإلاٗاعيىن: ال ؤخض.

 29اإلامخىٗىن 

لجىت 

ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

ؤخُل الىو مً 

َٝغ مجلـ 

ًٍ ًىم اإلاؿدكاع 

ٞبراًغ  11الازىحن 

2019 

ًخٗل٤  ٢21.18اهىن ع٢م  59

 بالًماهاث اإلاى٣ىلت

٢اهىن 

 )ٖاصي(

ل  1الازىحن  ؤبٍغ

2019 

لجىت اإلاالُت  ؤلاحمإ

والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

ؤخُل الىو مً 

الخ٩ىمت ًىم 

 20ألاعبٗاء 

 2019ماعؽ 

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 جدلُل الجشد -2-2
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 ( ؤٖاله ًم٨ً ببضاء اإلاالخٓاث آلاجُت:17) مً زال٫ الجضو٫ 

ُٗت  ألاو٫ مً ىخه٠نهاًت اإلانىث مجلـ الىىاب، بلى خضوص  :أوال الىالًت الدكَغ

٘ ال٣ىاهحن(، وهى ما ٌٗاص٫ وؿبت  59الٗاقغة، ٖلى  في  38.31هها مً ؤنل خ٩ىمي )مكاَع

ُٗت اإلاٗغويت ٖلُه مً ؤنل   هها؛  154اإلااثت مً ٦خلت ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

هها، اإلاٗغوى ٖلى  59هها، مً ؤنل  40ٖلى  باإلحمإ،نىث مجلـ الىىاب  :زاهُا

%(، مً ٦خلت ال٣ىاهحن طاث ألانل 69.49في اإلااثت ) 70وهى ما ٌك٩ل خىالي  مؿُغة الخهىٍذ،

 ؛57الخ٩ىمي، ًٞال ًٖ ههحن نىث ٖليهما اإلاجلـ باإلحمإ زال٫ مغخلت ال٣غاءة الثاهُت

اإلاخٗل٤ بى٣ل ازخهاناث الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت  33.17ًخمحز ال٣اهىن ع٢م  :زالثا

ي مد٨مت الى٣ٌ بهٟخه عثِؿا للىُابت الٗامت وبؿً ٢ىاٖض بالٗض٫ بلى الى٦ُل الٗام للمل٪ لض

ُٗت التي ًٖ لخىُٓم عثاؾت الىُابت الٗامت، بمحزة زانت،  ٚحره مً ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

، حاء 58نىث ٖليها اإلاجلـ زال٫ اإلاضة اإلاضعوؾت، خُث نضع بكإهه باٙل للمجلـ الىػاعي 

ؼ اؾخ٣اللُُٞه: " ت الؿلُت ال٣ًاثُت، ؤنضع حاللت اإلال٪، ؤٖؼه ومً حهت ؤزغي، وفي بَاع حٍٗؼ

"ازخهاناث  ـهللا، حٗلُماجه الؿامُت، للخ٩ىمت باإلؾغإ بٗغى مكغوٕ ال٣اهىن اإلاخٗل٤ ب

عثاؾت الىُابت الٗامت و٢ىاٖض جىُٓمها"، ٖلى البرإلاان، ٢هض اإلاهاص٢ت ٖلُه زال٫ الضوعة 

ُٗت الخالُت و، ٖكغون ًىما بٗض بخالخه ٖلُه . بط نىث مجلـ الىىاب ٖلى هظا الى59"الدكَغ

ش  ، خُث ٖٝغ اإلاجلـ اه٣ؿاما بسهىم ه٣ل 2017ًىلُىػ  04مً َٝغ الخ٩ىمت بخاٍع

ازخهاناث الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالٗض٫ بلى الىُابت الٗامت، وهى ما وّضخخه هدُجت 

ذ، خُث ٖاعيه  ذ  53الخهٍى وا٤ٞ  هاثبت وهاثبا، ُٞما 29هاثبت وهاثبا، وامخى٘ ًٖ الخهٍى

 هاثبت وهاثبا؛ 160ٖلُه 

                                                 
57

 ًخٗل٤ ألامغ بما ًلي: -

ىُت للؿ ٢103.14اهىن ع٢م  -  المت الُغ٢ُت؛ًخٗل٤ بةخضار الى٧الت الَى

 ًخٗل٤ بدىُٓم مهىت و٦ُل ألاؾٟاع. ٢11.16اهىن ع٢م  -
58

 .2017ًىهُى  25اإلاى٣ٗض ًىم ألاخض  -
59

مظ٧ىع في: مىبر الىُابت الٗامت، مجلت زانت ب٣ًاة الىُابت الٗامت، الٗضص الخاؾ٘، ؤهٓغ الغابِ:  -

http://www.pmp.ma/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/ 

http://www.pmp.ma/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
http://www.pmp.ma/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/


 

036 

لى لل٣ىاث اإلاؿلخت مً الضؾخىع ٖلى ؤن  53ًىّو الٟهل  :سابعا "اإلال٪ هى ال٣اثض ألٖا

ت، ٦ما له ؤن ًٟىى لٛحره مماعؾت هظا الخ٤" اث٠ الٗؿ٨ٍغ . اإلال٨ُت. وله خ٤ الخُٗحن في الْى

اعي اإلاى٣ٗض اإلاجلـ الىػ  60وبما ؤن اإلاجا٫ الٗؿ٨غي ازخهاٌم مدّٟى للمل٪، ٣ٞض ناص١

ش  ت، وؤخُل  44.18، ٖلى مكغوٕ ال٣اهىن ع٢م 2018ٚكذ  20بخاٍع اإلاخٗل٤ بالدضمت الٗؿ٨ٍغ

ش  4الىو ٖلى مجلـ الىىاب ًىم  صحىبر  26قدىبر مً الؿىت هٟؿها، الظي نىث ٖلُه بخاٍع

اعيه  106، ل٨ً الظي ٧ان الٞخا هى هدُجت الخهىٍذ، خُث وا٤ٞ ٖلُه 2018 هاثبت وهاثبا، ٖو

ذ. وبطا ٧ان مجلـ الىىاب ال ًيكغ اإلاٗلىماث ال٨مُت هاث بان، ُٞما لم ًمخى٘ ؤخض ًٖ الخهٍى

ذ في الجلؿاث الٗامت، ٞةهه ًم٨ً  الدانت بدًىع الىاثباث والىىاب لجلؿاث الخهٍى

ذ ٖلى مكغوٕ ال٣اهىن اإلاخٗل٤  108اؾخيخاج ؤن  هاثبت وهاثبا ٢ض خًغوا حلؿت الخهٍى

ت، وهى ما  %(، مً الٗضص ؤلاحمالي لًٗىاث 27.34في اإلااثت ) 27ٌك٩ل بالدضمت الٗؿ٨ٍغ

 هاثبت وهاثبا؛ 395وؤًٖاء مجلـ الىىاب البالٜ 

غها مجلـ  :خامعا ًخطح مً زال٫ الجضو٫ ؤؾٟله وحىَص جباًً بحن اإلاٗلىماث التي ًٞى

غها الىػاعة اإلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘ البرإلاان، م٘ نٗىبت  الىىاب، وبحن اإلاُُٗاث الغ٢مُت التي جٞى

ً ؤص١، خُث بن ازخالٝ ألاع٢ام اإلايكىعة مؿإلت بالٛت الخؿاؾُت،  ت ؤيُّ اإلاهضٍع مٗٞغ

ت وجى٨ٗـ ٖلى خ٤ الٗم ىم في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث، وخ٤ الىازباث والىازبحن في مٗٞغ

 
ً
٣ا ُٗت، ٞو  إلابضؤ البرإلاان اإلاٟخىح والكٟاٝ.مؿاع ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ
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 مً الضؾخىع ٖلى ما ًلي: "ًخضاو٫ اإلاجلـ الىػاعي في ال٣ًاًا والىهىم الخالُت )..(". 49ًىو الٟهل  -
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 ٌ : جباًً اإلاعؼُاث اإلايشىسة في اإلاىكعحن الشظمُحن ليل مً الىصاسة اإلايلفت بالعالكاث مع 18 الجذو

 البرإلاان ومجلغ الىىاب

ا
بي

رجُ
الت

م 
شك

ل
 

 عىىان الىص

ص
لى

ة ا
ؼش

ع
م

 

ذ في  هدُجت الخصٍى

اإلاىكع ؤلالىترووي 

للىصاسة اإلايلفت 

 بالعالكاث

ذ في  هدُجت الخصٍى

اإلاىكع ؤلالىترووي 

 إلاجلغ الىىاب

ُه
عل

ذ 
صٍى

لخ
خ ا

اٍس
ج

 

ًخٗل٤ باإلاجلـ  ٢89.15اهىن ع٢م  11

 الاؾدكاعي للكباب والٗمل الجمٗىي.

ا
ُت

ثاه
 ال

ءة
٣غا

ل
 

 .164اإلاىا٣ٞىن: 

 .57اإلاٗاعيىن: 

 .15اإلامخىٗىن: 

 .164اإلاىا٣ٞىن: 

 .59اإلاٗاعيىن: 

 .15اإلامخىٗىن: 

13 
بر 

حى
د

20
17

 

ًخٗل٤ بالخ٤ في  ٢31.13اهىن ع٢م  2

ة  الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث.
غاء

ل٣
ا

ولى
ألا

 

 .60اإلاىا٣ٞىن: 

 .34اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

 .60اإلاىا٣ٞىن: 

 اإلاٗاعيىن: ال ؤخض.

 .34اإلامخىٗىن: 

20 
ص  ى

ىلُ
ً

20
16

 

ًخٗل٤ بمداعبت  ٢103.13اهىن ع٢م  3

ة  الٗى٠ يض اليؿاء.
غاء

ل٣
ا

ُت
ثاه

ال
 

 .168اإلاىا٣ٞىن: 

 .55اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

 .83اإلاىا٣ٞىن: 

 .22اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

14 
ًش 

برا
ف

20
18

 

بةٖاصة جىُٓم ًخٗل٤  ٢02.15اهىن ع٢م  4

ة  و٧الت اإلاٛغب الٗغبي لألهباء.
غاء

ل٣
ا

ُت
ثاه

ال
 

 .175اإلاىا٣ٞىن: 

 .61اإلاٗاعيىن: 

 .34اإلامخىٗىن: 

 .165اإلاىا٣ٞىن: 

 .61اإلاٗاعيىن: 

 .34اإلامخىٗىن: 

27 
ط 

اس
م

20
18

 

بةٖاصة جىُٓم  ٢39.13اهىن ع٢م  5

 اإلاضعؾت الخؿيُت لألقٛا٫ الٗمىمُت.

ال
ولى

ألا
ة 

غاء
ل٣

 

 .74اإلاىا٣ٞىن: 

 . 34اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض.

 .82اإلاىا٣ٞىن: 

 .30اإلاٗاعيىن: 

 .09اإلامخىٗىن. 

28 
ى 

ىهُ
ً

20
16

 

٣ًط ي باإلاهاص٢ت  ٢94.18اهىن ع٢م  6

 2.18.781ٖلى اإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م 

 10) 1440مً مدغم  30الهاصع في 

( بةخضار الهىضو١ 2018ؤ٦خىبغ 

 اإلاٛغبي للخإمحن الهحي.

ة 
غاء

ل٣
ا

ولى
ألا

 

وا٣ٞذ ٖلُه اللجىت 

لبُت:  باأٚل

 .17اإلاىا٣ٞىن: 

 .01اإلاٗاعيىن: 

 .03اإلامخىٗىن: 

 .154اإلاىا٣ٞىن: 

 اإلاٗاعيىن: ال ؤخض.

 .29اإلامخىٗىن: 

9 
بش 

خى
أه

20
18

 

ُت
ثاه

 ال
ءة

٣غا
ال

 

وا٣ٞذ ٖلُه اللجىت 

لبُت:  باأٚل

 .17اإلاىا٣ٞىن: 

 .01اإلاٗاعيىن: 

الًىحض ما ًُٟض ؤن 

الىو ٢ض زً٘ 

 إلاؿُغة ال٣غاءة الثاهُت.

 

10 
بش 

خى
أه

20
18
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 .02اإلامخىٗىن: 

ًخٗل٤ بالخىُٓم  ٢38.15اهىن ع٢م  7

 ال٣ًاجي للممل٨ت.

ال
ُت

ثاه
 ال

ءة
٣غا

ل
 

 .138اإلاىا٣ٞىن: 

 اإلاٗاعيىن: ال ؤخض.

 .1اإلامخىٗىن: 

 .141اإلاىا٣ٞىن: 

 اإلاٗاعيىن: ال ؤخض.

 .1اإلامخىٗىن:

18 
بر 

حى
د

20
18

 

وجخمُم  بخُٛحر  ٢91.18اهىن ع٢م  8

اإلاإطون بمىحبه  39.89ال٣اهىن ع٢م 

ل ميكأث ٖامت بلى ال٣ُإ  في جدٍى

 الدام.

ولى
ألا

ة 
غاء

ل٣
ا

 

 .119اإلاىا٣ٞىن: 

 .65اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض .

 .119اإلاىا٣ٞىن: 

 .68اإلاٗاعيىن: 

 اإلامخىٗىن: ال ؤخض .

 

11 
بر 

حى
د

20
18

 

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 اللىاهحن راث ألاصل البرإلااوي )ملترخاث اللىاهحن(اكتراخاث  -3

 حشد اللىاهحن راث ألاصل البرإلااوي -3-1

نىث مجلـ الىىاب ٖلى ٖضص مً م٣ترخاث ال٣ىاهحن )الٗاصًت(، التي ًم٨ً جىيُدها 

٤ الجضو٫ آلاحي بٗضه.  ٞو

 ٌ ذ على اللىاهحن راث ألاصل ا: 19 الجذو  .لبرإلااوي )ملترخاث اللىاهحن( هدُجت الخصٍى

 

بي
رجُ

الت
م 

شك
ال

 

 عىىان الىص

ص
لى

ت ا
ُع

ػب
 

ى 
عل

ذ 
صٍى

لخ
خ ا

اٍس
ج

ص
لى

ا
 

 في
ب

ىا
لى

غ ا
جل

م
 

ذ
صٍى

لخ
ت ا

ج
دُ

ه
 

 مالخظاث اللجىت اإلاخخصت
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مً  ٢316اهىن ٣ًط ي بخٗضًل اإلااصة  1

اإلاخٗل٤ بمضوهت  39.08ال٣اهىن ع٢م 

الخ٣ى١ الُٗيُت الهاصع بدىُٟظه 

 ٠ ناصع  1.11.178ع٢م الٓهحر الكٍغ

 22) 1432مً طي الدجت  25في 

مبر  ن  (.2011هٞى ى
٢اه

ح 
تر

م٣
 

ء 
الزا

الث
6 

ًغ 
برا

ٞ
20

18
 

إ
حم

ؤلا
 

لجىت الٗض٫ 

٘ وخ٣ى١  والدكَغ

 ؤلاوؿان

وي٘ الىو ًىم الدمِـ 

 .2017ًىهُى  15

مهضع الىو: مدمض 

ت مً  اقغوعو ومجمٖى

الؿُضاث والؿاصة الىىاب 

٤ ألانالت  ؤًٖاء ٍٞغ

 واإلاٗانغة.

 

مً  ٢6اهىن ٣ًط ي بيسخ اإلااصة  2

بمثابت الىٓام  4.97ال٣اهىن ع٢م 

 ألاؾاس ي لٛٝغ الهُض البدغي.

ن  ى
٢اه

ح 
تر

م٣
 

ء 
الزا

الث
5 

ى 
ىهُ

ً
20

18
 

إ
حم

ؤلا
 

لجىت الضازلُت 

والجماٖاث 

والؿ٨جى  الترابُت

 وؾُاؾت اإلاضًىت

وي٘ الىو ًىم الثالزاء 

 .2018ًىاًغ  30

مهضع الىو: الؿُض 

س ي  ـ ألاػمي ؤلاصَع بصَع

٤ الٗضالت  عثِـ ٍٞغ

والخىمُت وباقي ؤًٖاء 

.٤  الٍٟغ

٢اهىن ٣ًط ي بيسخ البىض الثالث مً  3

مً ال٣اهىن ع٢م  22واإلااصة 10اإلااصة 

بمثابت الىٓام ألاؾاس ي لٛٝغ  18.09

 الهىاٖت الخ٣لُضًت.

ح 
تر

م٣
ن  ى

٢اه
 

ء 
الزا

الث
5 

ى 
ىهُ

ً
20

18
 

إ
حم

ؤلا
 

لجىت الضازلُت 

 والجماٖاث

والؿ٨جى  الترابُت

 وؾُاؾت اإلاضًىت

وي٘ الىو ًىم الثالزاء 

 .2018ًىاًغ  30

مهضع الىو: الؿُض 

س ي  ـ ألاػمي ؤلاصَع بصَع

٤ الٗضالت  عثِـ ٍٞغ

والخىمُت وباقي ؤًٖاء 

.٤  الٍٟغ

مً  ٢30اهىن ٣ًط ي بخُٛحر اإلااصة  4

اإلاخٗل٤ بالىٓام  38.12ال٣اهىن ع٢م 

ألاؾاس ي لٛٝغ الخجاعة والهىاٖت 

 والدضماث.

ن  ى
٢اه

ح 
تر

م٣
 

ء 
الزا

الث
5 

ى 
ىهُ

ً
20

18
 

إ
حم

ؤلا
 

لجىت الضازلُت 

والجماٖاث 

الترابُت 

وؾُاؾت  والؿ٨جى

 اإلاضًىت

وي٘ الىو ًىم الثالزاء 

 .2018ًىاًغ  30

مهضع الىو: الؿُض 

س ي  ـ ألاػمي ؤلاصَع بصَع

٤ الٗضالت  عثِـ ٍٞغ

والخىمُت وباقي ؤًٖاء 

.٤  الٍٟغ
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ال٣ٟغة الدامؿت ٢اهىن ٣ًط ى بخُٛحر  5

 33و27ووسخ اإلااصجحن 10مً اإلااصة 

بمثابت الىٓام  27.08مً ال٣اهىن ع٢م 

 ألاؾاس ي للٛٝغ الٟالخُت.

ن  ى
٢اه

ح 
تر

م٣
 

ء 
الزا

الث
5 

ى 
ىهُ

ً
20

18
 

إ
حم

ؤلا
 

لجىت الضازلُت 

والجماٖاث 

الترابُت والؿ٨جى 

 وؾُاؾت اإلاضًىت

وي٘ الىو ًىم الجمٗت 

 .2018ماعؽ  23

مهضع الىو: الؿُض 

س ي  ـ ألاػمي الاصَع اصَع

٤ الٗضالت  عثِـ ٍٞغ

والخىمُت وباقي ؤًٖاء 

.٤  الٍٟغ

مً  ٢106اهىن لخٗضًل الٟهل  6

٠ الهاصع في )  09الٓهحر الكٍغ

 1913ٚكذ  12(، 1331عمًان 

بكإن ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص ٦ما 

 جم حٗضًله وجخمُمه.

ن  ى
٢اه

ح 
تر

م٣
 

ء 
الزا

الث
11 

بر 
حى

ص
20

18
 

إ
حم

ؤلا
 

الٗض٫ لجىت 

٘ وخ٣ى١  والدكَغ

 ؤلاوؿان

وي٘ الىو ًىم الجمٗت 

 .2017هىهبر  17

 مهضع الىو:

ـ ألاػمي  - الؿُض بصَع

 ٤ س ي عثِـ ٍٞغ ؤلاصَع

الٗضالت الخىمُت وباقي 

.٤  ؤًٖاء الٍٟغ

٤ُ ٦مُل  - الؿُض جٞى

عثِـ الخجم٘ الضؾخىعي 

.٤  وباقي ؤًٖاء الٍٟغ

الؿُض مدمض مبضٌ٘  -

٤ الخغ٧ي  عثِـ الٍٟغ

٤.وباقي   ؤًٖاء الٍٟغ

الؿُض ق٣غان ؤمام  -

٤ الاقترا٧ي  عثِـ الٍٟغ

.٤  وباقي ؤًٖاء الٍٟغ

الؿُضة ٖاجكت لبل٤  -

ت الىُابُت  عثِؿت اإلاجمٖى

للخ٣ضم والاقترا٦ُت وباقي 

ت.  ؤًٖاء اإلاجمٖى
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٢اهىن ٣ًط ي بخُٛحر ال٣اهىن ع٢م  7

ًخٗل٤ باإلاجلـ الاؾدكاعي  89.15

 للكباب والٗمل الجمٗىي 

ن  ى
٢اه

ح 
تر

م٣
 

ء 
الزا

الث
18 

بر 
حى

ص
20

18
 

إ
حم

ؤلا
 

لجىت ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

 12وي٘ الىو ًىم ألاعبٗاء 

 .2018صحىبر 

 مهضع الىو:

ـ ألاػمي  - الؿُض بصَع

 ٤ س ي عثِـ ٍٞغ ؤلاصَع

 الٗضالت والخىمُت.

الؿُض مدمض اقغوعو  -

٤ ألانالت  عثِـ ٍٞغ

 واإلاٗانغة.

الؿُض جى٤ُٞ ٦مُل عثِـ  -

٤ الخجم٘   الضؾخىعي.ٍٞغ

الؿُض هىع الضًً مًُان  -

٤ الاؾخ٣اللي  عثِـ الٍٟغ

 للىخضة والخٗاصلُت.

الؿُض مدمض مبضٌ٘ عثِـ  -

٤ الخغ٧ي.  الٍٟغ

الؿُض ق٣غان ؤمام عثِـ  -

٤ الاقترا٧ي.  الٍٟغ

 الؿُضة ٖاجكت لبل٤ -

عثِؿت اإلاجمىٖت الىُابُت  

 للخ٣ضم والاقترا٦ُت .

 ٢65اهىن ٣ًط ي بخٗضًل اإلااصجحن  8

اإلاخٗل٤  67.12مً ال٣اهىن ع٢م  66و

بدىُٓم الٗال٢اث الخٗا٢ضًت بحن 

اإلا٨غي واإلا٨تري للمدالث اإلاٗضة 

للؿ٨جى ؤو لالؾخٗما٫ اإلا ي الهاصع 

٠ ع٢م  بدىُٟظه الٓهحر الكٍغ

 19) 1435مدغم  15في  1.13.111

 (.2013هىهبر 

ن  ى
٢اه

ح 
تر

م٣
 

الا
ن 

زىح
23 

ػ  ى
ىلُ

ً
20

18
 

إ
حم

ؤلا
 

لجىت الٗض٫ 

َ٘ وخ٣ى١ والدكغ 

 ؤلاوؿان

 17وي٘ الىو ًىم الجمٗت 

 .2017هىهبر 

ـ  مهضع الىو: الؿُض بصَع

 ٤ س ي عثِـ ٍٞغ ألاػمي ؤلاصَع

الٗضالت الخىمُت وباقي ؤًٖاء 

.٤  الٍٟغ

الؿُض جى٤ُٞ ٦مُل عثِـ  -

الخجم٘ الضؾخىعي وباقي 

.٤  ؤًٖاء الٍٟغ

الؿُض مدمض مبضٌ٘ عثِـ  -

٤ الخغ٧ي وباقي ؤًٖاء  الٍٟغ
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.٤  الٍٟغ

الؿُض ق٣غان ؤمام عثِـ  -

٤ الاقترا٧ي وباقي  الٍٟغ

.٤  ؤًٖاء الٍٟغ

الؿُضة ٖاجكت لبل٤ عثِؿت  -

اإلاجمىٖت الىُابُت للخ٣ضم 

والاقترا٦ُت وباقي ؤًٖاء 

 اإلاجمىٖت.

مً  ٢9اهىن ٣ًط ي بدخمُم اإلااصة  9

٠ ع٢م  ناصع  1.03.194الٓهحر الكٍغ

 11) 1424مً عحب  14في 

ال٣اهىن ع٢م ( بدىُٟظ 2003ؾبخمبر

 اإلاخٗل٤ بمضوهت الكٛل. 65.99
ن  ى

٢اه
ح 

تر
م٣

 

ء 
ٗا

ب ألاع
14 

ًغ 
برا

ٞ
20

18
 

إ
حم

ؤلا
 

لجىت ال٣ُاٖاث 

 الاحخماُٖت

وي٘ الىو ًىم الدمِـ 

 .2017ماعؽ  9

مهضع الىو: هىع الضًً 

مًُان، ؾُٗضة اًذ بى 

ٖلي، ٖبض هللا ابى ٞاعؽ، 

ال٨بحر ٢اصة، الخؿحن 

ؤػ٧اٙ، اؾماُٖل الب٣الي، 

الٛجي حىاح، اإلاًٟل ٖبض 

الُاهغي، زضًجت 

الغيىاوي، مدمض 

الب٩اوي، مدمض بىصؽ 

با٫ ًٖ  ونالح ؤٚو

٤ الاؾخ٣اللي للىخضة  الٍٟغ

 والخٗاصلُت.

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 جدلُل الجشد -3-2

ؿخيخج مً زال٫ الجضو٫ )  ( ؤٖاله، ٖضص مً اإلاالخٓاث ًم٨ً بحمالها ُٞما ًلي: 19ٌُ

ُٗت الٗاقغة، ٖلى حؿٗت  :أوال نىث مجلـ الىىاب، بلى خضوص مىخه٠ الىالًت الدكَغ

ُٗت  5.84م٣ترخاث ٢ىاهحن، وهى ما ٌك٩ل وؿبت  في اإلااثت مً ٦خلت ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

 هها؛ 154اإلاهىث ٖليها زال٫ اإلاضة اإلاضعوؾت، مً ؤنل 

عي جبضو اليؿبت اإلاكاع بليها في اإلاالخٓت ألاولى مٗبّ  :زاهُا رة، بسهىم ؤلاهخاج الدكَغ
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ًاء مجلـ الىىاب )مً خُث م٣ترخاث ال٣ىاهحن(، و٢ض جبّحن مً زال٫ اإلا٣ابالث البدثُت  أٖل

بحمإ ٖلى ؤن زمت يٟٗا بسهىم ٖضص م٣ترخاث ال٣ىاهحن التي ًهىث ٖليها مجلـ الىىاب، 

 وؤن ؤًٖاء اإلاجلـ ٚحر عايحن ٖلى هظا الىي٘؛

(، ؤنها وعصث ٧لها في 19ال٣ىاهحن اإلابِىت في الجضو٫ ) ًخطح مً زال٫ م٣ترخاث :زالثا

)مكغوٕ ٢اهىن(، وال ًخٗل٤ ألامغ  61نُٛت وسخ ؤو حٗضًل ؤو جخمُم ؤو حُٛحر لىو ؤنلي

٘؛   بم٣ترخاث ٢ىاهحن حٗالج ؤخض مجاالث الدكَغ

ًخطح ؤن مجلـ الىىاب ٢ض نىث باإلحمإ ٖلى حمُ٘ م٣ترخاث ال٣ىاهحن، زال٫  :سابعا

ضعوؾت، ل٨ً مجلـ الىىاب ال ًىٞغ مُُٗاث بسهىم خًىع الىاثباث والىىاب اإلاضة اإلا

ذ ٖلى م٣ترخاث ال٣ىاهحن.  لجلؿاث الخهٍى

                                                 
61

ًائها: "جدضص ٦ُُٟاث بٖضاص  065.13مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  20حاء في اإلااصة  - اإلاخٗل٤ بدىُٓم وحؿُحر ؤقٛا٫ الخ٩ىمت والىي٘ ال٣اهىوي أٖل

غيها ٖلى مؿُغة اإلاهاص٢ت، في ق٩ل صلُل للمؿا ُٗت والخىُٓمُت مً ٢بل الؿلُاث الخ٩ىمُت اإلاٗىُت وآحا٫ بٖضاصها ٖو ٘ الىهىم الدكَغ َغ مكاَع

ُٗت والخى  ُٓمُت، بمىحب هو جىُٓمي." وفي اهخٓاع نضوع الىو الخىُٓمي، ًم٨ً ال٣ى٫ بن:الدكَغ

  ٌٗىى له مىاػ بىو بال ًخم ال ألانلي، الىو حُٛحر -
ً
 ؤزغي؛ بم٣خًُاث ألانلي الىو م٣خًُاث مً بًٗا

٠ًُ بليها  -  م٣خًُاث ؤزغي؛جخمُم الىو ألانلي، ال ًخم بال بىو مىاػ له ًداٞٔ ٖلى م٣خًُاث الىو ألانلي ٍو

ًه بباب حضًض مخًمً إلا٣خًُاث حضًضة. - ٌ حؼء مً الىو ألانلي، ال ًخم بال بدظٝ باب مخًمً لٗضص مً اإلا٣خًُاث وحٍٗى   وسخ وحٍٗى

 لالَإل ٖلى الىو اإلاكاع بلُه ؤٖاله، ؤهٓغ:

ًائ ٢065.13اهىن جىُٓمي ع٢م  - ٠ ع٢م  ها،مخٗل٤ بدىُٓم وحؿُحر ؤقٛا٫ الخ٩ىمت والىي٘ ال٣اهىوي أٖل  1.15.33ناصع ألامغ بدىُٟظه الٓهحر الكٍغ

ش  ش  6348(، ج. ع. ٖضص 2015ماعؽ  19) 1436مً حماصي ألاولى  28بخاٍع ل  2) 1436حماصي آلازغة  12بخاٍع  .3515(، م. 2015ؤبٍغ
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IIٖلى مؿخىي جىُٓم ويبِ خًىع الىاثباث والىىاب في الجلؿاث الٗامت . 

بلى جىُٓم خًىع الجلؿاث الٗامت ويبُها، بل  2011لم ًخُغ١ صؾخىع ٞاجذ ًىلُىػ 

ًهٖلى ؤن " ا٦خٟى بالتر٦حز  ذ خ٤ شدص ي ال ًم٨ً جٍٟى "، ألامغ الظي ًدخم البدث في الخهٍى

غ   ٢اهىهُت ؤزغي جَا
ً
ؤبٗاص هظا اإلا٣خط ى الضؾخىعي )ؤوال(، زم ُٞما بطا ٧اهذ زمت ههىنا

 جىُٓم الجلؿاث الٗامت ويبُها )زاهُا(.

ذ الصدص ي في الجلؿاث الٗامتؤوال:   الخهٍى

ذ الصدص ي الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت بدىُٓمهٓمت اهخم اإلاٛغب وباقي ألا  ، للبرإلااوي الخهٍى

م٨ً الخمُحز في طل٪ بحن ما هى مىٓم في الىز٣ُت الضؾخىعٍت )ؤ (، وما هى مىٓم في ألاهٓمت -ٍو

 (.-الضازلُت للمجالـ الىُابُت )ب

 الخصىٍذ الصخص ي في الذظاجحر اإلاغشبُت واإلالاسهت -أ

هٓمت الضؾخىعٍت اإلاضعوؾت، ًخطح ؤن اإلاٛغب مً زال٫ ٣ٖض م٣اعهت بحن اإلاٛغب وباقي ألا 

ًه"، بلى صعحت ًم٨ً اٖخباعه  ذ خ٤ شدص ي ال ًم٨ً جٍٟى ًظهب في اججاه ؤن "الخهٍى

(، في م٣ابل طل٪ هىا٥ ؤهٓمت ًم٨ً اٖخباعها ؤهمىطحا -1ؤهمىطحا ًم٨ً ؤن ٣ًخضي به )

ذ، ٦ما هى الكإن م٘ ٞغوؿا   (.-2)إلم٩اهُت جٟىٌٍ البرإلااوي لخ٣ه في الخهٍى

 في ظل "الخصىٍذ خم شخص ي ال ًمىً جفىٍظه" ألاهمىرج اإلاغشبي -1

ذ خ٤ شدص ي" ؤهمىطحا مٛغبُا، ٖلى اٖخباع ؤهه  ًم٨ً اٖخباع اإلابضؤ الضؾخىعي: "الخهٍى

(، ٞةن اإلاٛغب ٢ض اؾخ٣غ ٖلُه مىظ ؤو٫ صؾخىع له 2وبن ٧اهذ بٌٗ ألاهٓمت اإلا٣اعهت جإزظ به )

٤ 1) 1962في  م٨ً جىيُذ طل٪ ٞو  :آلاجُحن (21)و (20) الجضولحن(. ٍو
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 ٌ ذ وفم دظاجحر اإلاغشب ومشاحعاجه20 الجذو ع الىائباث والىىاب لحلهم في الخصٍى  : عذم كابلُت جفٍى

الذظخىس/ الذظخىس 

 اإلاشاحع

 الفصل اإلالخض ى

ذ خ٤ ؤًٖاء البرإلاان ٌؿخمضون هُابتهم مً ألامت،  1962 وخ٣هم في الخهٍى

 شدص ي ال ًم٨ً جٟىًٍه.

37 

ذ خ٤ ٌؿخمض ؤًٖاء مجلـ الىىاب هُابتهم مً ألامت،  1970 وخ٣هم في الخهٍى

 شدص ي ال ًم٨ً جٟىًٍه.

36 

1972 

1992 

ؿخمض  1996 ً؛ َو ًخ٩ىن البرإلاان مً مجلؿحن، مجلـ الىىاب ومجلـ اإلاؿدكاٍع

ذ خ٤ شدص ي ال ًم٨ً ؤًٖائه هُابتهم مً ألامت،  وخ٣هم في الخهٍى

ًه.  جٍٟى

36.٤ٞ/1 

ؿخمض  2011 ً؛ َو ًخ٩ىن البرإلاان مً مجلؿحن، مجلـ الىىاب ومجلـ اإلاؿدكاٍع

ذ خ٤ شدص ي ال ًم٨ً ؤًٖائه هُابتهم مً ألامت، وخ٣هم  في الخهٍى

ًه.  جٍٟى

60.٤ٞ/1 

٤ البدث  .اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 ٌ ذ وفم دظاجحر 21 الجذو ع البرإلااهُحن لحلهم في الخصٍى  بعع ألاهظمت اإلالاسهت : عذم كابلُت جفٍى

 اإلالخض ى الفصل/اإلاادة الذظخىس  البلذ

ذ 61 2014 جىوـ ًه. الخهٍى  في مجلـ هىاب الكٗب شدص ي وال ًم٨ً جٍٟى

ذ ؤًٖاء مجلس ي الكُىر والىىاب شدص ي ٚحر ٢ابل  79.٤ٞ/3 1978 بؾباهُا جهٍى

.ٌ  للخٍٟى

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

ع وفم  -2  ششوغ وإحشاءاث مدذدة: ألاهمىرج الفشوس يخم الخصىٍذ كابل للخفٍى

٣ت التي اؾخ٣غث ٖلى مىذ البرإلااهُحن، وفي خضوص وو٤ٞ  حٗض ٞغوؿا مً ألاهٓمت الٍٗغ

ُت لهظا الخىحه  ذ، بط ب٣ُذ ٞو بحغاءاث وقغوٍ مدضصة، بم٩اهُت جٟىٌٍ خ٣هم في الخهٍى

( ً كٍغ م ؤنها عاحٗذ صؾخىعها ؤعب٘ ٖو (، 1) 2008ىػ ًىلُ 23( مغة، ٧ان آزغها في 24ٚع

ت مً ألاهٓمت اإلا٣اعهت ) (. والجضوالن ؤصهاه، 2ٞإنبدذ بظل٪ ؤهمىطحا جإزظ به مجمٖى
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 ًىضخان طل٪.

 ٌ ذ وفم دظخىس فشوعا لـ 22 الجذو ع البرإلااهُحن لحلهم في الخصٍى  1958: إمياهُت جفٍى

 الفصل اإلالخض ى الذظخىس 

ًاء 1958 ذ أٖل  البرإلاان بك٩ل شدص ي. ًماعؽ خ٤ الخهٍى

،ٌ ذ بالخٍٟى م٨ً، في بهٟت اؾخثىاثُت ل٣اهىن جىُٓمي، ؤن ٌؿمذ بد٤ الخهٍى  ٍو

ٌ واخض.  وفي هظه الخالت، ال ًجىػ ؤن ًمىذ لىٟـ البرإلااوي ؤ٦ثر مً جٍٟى

27.٤ٞ/2-

3 

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

نُٛت ؤمغ مً الضؾخىع الٟغوس ي، نضع ٢اهىن جىُٓمي في  27.٤ٞ/2جُب٣ُا للٟهل 

، وزً٘ للخُٛحر مغة واخضة بمىحب ال٣اهىن 5862- 1066بمثابت ٢اهىن جىُٓمي جدذ ع٢م 

٤ ما ًلي:201063-837الخىُٓمي ع٢م   . ًخًمً هظا ألامغ بمثابت ٢اهىن جىُٓمي زالر مىاص ٞو

ع خلهم في بمثابت كاهىن جىظُمي ًشخص بصفت  58-1066: أمش سكم 14 ؤلاػاس اظخثىائُت للبرإلااهُحن جفٍى

ذ  الخصٍى

ذ 58-1066أمش سكم  ع خلهم في الخصٍى  بمثابت كاهىن جىظُمي ًشخص بصفت اظخثىائُت للبرإلااهُحن جفٍى

 عثِـ مجلـ الىػعاء،

 ؛92و 27و 21بىاًء ٖلى الضؾخىع والؾُما الٟهى٫ 

 وبٗض مضاولت مجلـ الضولت؛

 وبٗض مضاولت مجلـ الىػعاء،

 بما ًلي:ًإمغ 

 اإلاادة ألاولى

ذ بال في الخاالث آلاجُت: ٌ الخهٍى ًاء البرإلاان بد٣هم في جٍٟى  ال ًغزو أٖل

 مغى ؤو خاصزت ؤو ؤي ٖاعى ٖاثلي زُحر ًمى٘ البرإلااوي مً الخى٣ل؛. 1

 مهمت ما٢خت ممىىخت/ مى٧ىلت مً الخ٩ىمت؛. 2

ت اإلاىجؼة في و٢ذ الؿلم ؤو في و٢ذ الخغب؛. 3  الدضمت الٗؿ٨ٍغ

ىُت ؤو مجلـ الكُىر؛. 4  اإلاكاع٦ت في ؤقٛا٫ اإلاجالـ الضولُت بد٨م الخُٗحن اإلا٣ضم مً الجمُٗت الَى
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- Ordonnance n°58-1066 du 7 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE AUTORISANT EXCEPTIONNELLEMENT LES 

PARLEMENTAIRES A DELEGUER LEUR DROIT DE VOTE, JORF du 9 novembre 1958 p. 10128. 
63

- LOI organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, JORF 

n°0169 du 24 juillet 2010 page 13642 texte n° 1. 
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 في خالت الخىاحض زاعج الٗانمت ؤزىاء او٣ٗاص صوعة اؾخثىاثُت؛ .5

 خالت ال٣ىة ال٣اهغة ج٣ضع ب٣غاع مً م٨خبي اإلاجلؿحن.. 6

ذ مخٗل٤  ٌ في خالت جهٍى باؾخُإل عؤي اللجىت الضاثمت اإلاسخهت ل٩ل مجلـ في قإن ا٢تراح ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن هىا٥ جٍٟى

٤ اإلاؿُغة اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة الدامؿت مً الٟهل   مً الضؾخىع. 13الخُٗحن ٞو

 اإلاادة الثاهُت

 مً اإلاٟىى بلى اإلاٟىى له. ول٩ي ٩ًىن م٣بىال، ًجب جبلُٛه لغثِـ 
ً
ا ومىحها ًٗ ٌ م٨خىًبا ومى٢ اإلاجلـ ًجب ؤن ٩ًىن الخٍٟى

الظي ًيخمي بلُه الًٗى ٢بل اٞخخاح الا٢ترإ ؤو ٢بل ؤولى الا٢تراٖاث التي ال حؿمذ للمٟىى اإلاكاع٦ت ٞيها. ًجب ؤن ٌكحر 

 ٌ ذ في م٩ان اإلاٟىى، والؿبب الظي خا٫ صون خًىعه. ٦ما ًجب ؤن ٌُٛي الخٍٟى ٌ بلى اؾم ًٖى البرإلاان للخهٍى الخٍٟى

ٌ ملغى بمجغص اهتهاء مضجه.مضة زماهُت ؤًام. وباؾخثىاء بم٩اهُ  ت ججضًضه صازل هظا ألاحل ًهبذ الخٍٟى

٤ هٟـ بحغاءاث بٖضاصه، وزال٫ ؤحل الٗمل به. ٌ، ٞو  ًجىػ سخب ؤي جٍٟى

٤ ألاق٩ا٫ اإلاظ٧ىعة  سً٘ طل٪ للخإ٦ُض الٟىعي ٞو ٌ وجبلُٛه بىاؾُت البر١، ٍو في خالت الاؾخعجا٫، ًجىػ بعؾا٫ الخٍٟى

 ؤٖاله.

 اإلاادة الثالثت

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الٟغوؿُت ًيكغ  ىٟظ ٣٦اهىن جىُٓمي. في الجٍغ  هظا ألامغ ٍو

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ
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 ٌ ذ وفم دظاجحر بعع ألاهظمت اإلالاسهت23 الجذو ع البرإلااهُحن لحلهم في الخصٍى  : كابلُت جفٍى

 الٟهل/اإلااصة اإلا٣خط ى الضؾخىع  البلض

ال٣اهىن ع٢م  الغابىن 

ماعؽ  26لـ  91/3

199164 

ًه. ذ البرإلااهُحن خ٤ شدص ي ال ًم٨ً جٍٟى  خ٤ جهٍى

غزو بهٟت اؾخثىاثُت الىٓام الضازلي ل٩ل مجلـ  ٍو

ذ. ٌ الخهٍى  مً مجلس ي البرإلاان جٍٟى

ٌ أل٦ثر مً والًت. ال    ًم٨ً ألي ؤن ًدهل ٖلى جٍٟى

39.٤ٞ/4-5-

6 

ظاخل 

 العاج

ًاء البرإلاان خ٤ شدص ي. وم٘ طل٪، خ٤  2016هىهبر  8 ذ أٖل الخهٍى

ذ ٖىضما ًخٗظع ٖلى ًٖى في  ٌ الخهٍى ؿمذ بخٍٟى ٌُ

البرإلاان الخًىع بؿبب اإلاغى، ؤو لخىُٟظ الىالًت ؤو 

اء  اإلاهمت اإلاى٧لت بلُه مً الخ٩ىمت ؤو مً البرإلاان، ؤو للٞى

ت ؤو ألي ؾبب آزغ مبرع.  بالتزاماجه الٗؿ٨ٍغ

ٌ واخض.ًجىػ ألي ؤخض الخهى٫  ال   ٖلى ؤ٦ثر مً جٍٟى

96.٤ٞ/2-3 

)م٘ آزغ  1991 مىسٍخاهُا

 15مغاحٗت لـ 

 (2017ٚكذ 

ًاء البرإلاان. ذ ؤمغ شدص ي أٖل  خ٤ الخهٍى

ٌ  -اؾخثىاء –لل٣اهىن الىٓامي ؤن ٌؿمذ  بخٍٟى

ذ، وفي هظه الخالت ال ًم٨ً ألخض ؤن ًخمخ٘  الخهٍى

ٌ أل٦ثر مً بهابت واخضة.  بخٍٟى

51.٤ٞ/2-3 

٤ البدث.اإلاهضع:   بٖضاص ٍٞغ

 

ٌؿخٟاص مً ٢غاءة مٗم٣ت للىهىم الضؾخىعٍت لألهٓمت اإلا٣اعهت، بما ٞيها اإلاٛغب، 

، ٞاإلاٛغب الظي عبُذ ٧ل صؾاجحره البرإلااهُحن ألقٛا٫ مجالؿهم مكاع٦تخغنها ٖلى 

ًهواإلاغاحٗاث اإلاخٗا٢بت، اإلا٣ُ٘ اإلاخٗل٤ بـ" ذ خ٤ شدص ي ال ًم٨ً جٍٟى "، بٗباعة ؤن الخهٍى
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 زً٘ للمغاحٗاث آلاجُت: -

 ؛1994ماعؽ  18لـ  94/1ال٣اهىن ع٢م  -

 ؛1995قدىبر  29لـ  95/18ال٣اهىن ع٢م  -

ل  22لـ  97/01ال٣اهىن ع٢م  -  ؛1997ؤبٍغ

 ؛2000ؤ٦خىبغ  11لـ  2000/14ال٣اهىن ع٢م  -

 .2011ًىاًغ  12لـ  2010/47ال٣اهىن ع٢م  -
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، في خحن ؤهه في ألاهٓمت الضؾخىعٍت ألازغي، بما ٞيها ٌؿخمض هُابخه مً ألامتالًٗى البرإلااوي 

ذ لٛحره، صلُل ٖلى ٢بىله بهٟت  ٌ البرإلااوي لخ٣ه في الخهٍى ٞغوؿا، ٞةن الؿماح بخٍٟى

ذ خ٤  اؾخثىاثُت بالخُٛب، ومىه ٌؿخيخج ؤن ألاهٓمت الضؾخىعٍت التي جإزظ بىمِ "الخهٍى

ًه"، تهضٝ بلى شدص ي ال ًم٨ البرإلااهُحن ألقٛا٫ البرإلاان بيؿبت حض مهمت،  مكاع٦تً جٍٟى

ذ". ٌ خ٤ الخهٍى  باإلا٣اعهت م٘ ألاهٓمت الضؾخىعٍت التي جإزظ بىمِ "بم٩اهُت جٍٟى

 الخصىٍذ الصخص ي في ألاهظمت الذاخلُت للمجالغ الىُابُت -ب

الجلؿاث الٗامت ويبُها، ٢ض ا٦خٟى بدىُٓم خًىع  2011بطا ٧ان صؾخىع ٞاجذ ًىلُىػ 

ًهمً زال٫ جغ٦حزه ٖلى ؤن " ذ خ٤ شدص ي ال ًم٨ً جٍٟى "، ٞةن مجلـ الىىاب ٢ض الخهٍى

(، في و٢ذ بُيذ ُٞه اإلاماعؾت ٖضم ٞٗالُت -٢1ام بدىُٓم طل٪ في الىٓام الضازلي للمجلـ )

 .(-2هظا الىٓام )

 على معخىي الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب -1

ل  12 -2016ؤ٦خىبغ  14اب زال٫ ٞترة الضعاؾت )ٖمل الىاثباث والىى  ( بىٓامحن 2019ؤبٍغ

 (.2) 2017( والثاوي ابخضاًء مً 1) 2013صازلُحن، ألاو٫ جم الٗمل به ابخضاًء مً 

 2013وفم الىظام الذاخلي لـ  -1-1

جم جىُٓم "الخًىع في الجلؿاث الٗامت" في الٟٕغ الثالث مً الباب الثاوي )ؾحر 

. وجم جسهُو 2013جؼء الثاوي )ؾحر ؤٖما٫ اإلاجلـ( مً الىٓام الضازلي لـ الجلؿاث( مً ال

٤ ما ًلي:99-98ماصجحن )  ( لظل٪، ٞو
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 ٌ  2013: بعع اإلالخظُاث مً الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب لـ 24 الجذو

الفشع  اإلاادة

 الثالث

الباب 

 الثاوي

الجضء 

 الثاوي

98 

لى مً ؤعاص "ًجب ٖلى  الىاثباث والىىاب خًىع حمُ٘ الجلؿاث الٗامت، ٖو

خظاع ؤن ًىحه عؾالت بلى عثِـ اإلاجلـ م٘ بُان الٗظع، ٢بل او٣ٗاص الجلؿت  الٖا

 الٗامت.

ظاع اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة   .65مً هظا الىٓام الضازلي 68حٗخبر م٣بىلت ألٖا

ٞيها اإلاىاصاة ٖليهم ًًبِ خًىع الىىاب بإي وؾُلت ٌٗخمضها اإلا٨خب بما 

ً واإلاخُٛبحن في اليكغة الضازلُت للمجلـ  بإؾمائهم، وجيكغ الثدت الخايٍغ

 ومى٢ٗه ؤلال٨ترووي".

الخًىع 

في 

الجلؿاث 

 الٗامت

ؾحر 

 الجلؿاث

ؾحر ؤٖما٫ 

 اإلاجلـ

99 

 "بطا حُٛب ًٖى في حلؿت ٖامت بضون ٖظع م٣بى٫ ًىحه بلُه الغثِـ جيبيها ٦خابُا.

زاهُت بضون ٖظع م٣بى٫ ًٖ حلؿت ٖامت في هٟـ الضوعة، ًىحه وبطا حُٛب مغة 

إمغ بخالوة اؾمه في اٞخخاح الجلؿت الٗامت اإلاىالُت.  بلُه الغثِـ جيبيها ٦خابُا زاهُا ٍو

وفي خالت حُٛبه بضون ٖظع للمغة الثالثت ؤو ؤ٦ثر في هٟـ الضوعة، ٣ًخُ٘ مً 

ت اإلامىىخت له مبلٜ مالي بدؿب ٖضص ًاث الكهٍغ ألاًام التي و٢٘ زاللها  الخٍٗى

 الخُٛب بضون ٖظع م٣بى٫.

ضة الغؾمُت للبرإلاان واليكغة الضازلُت للمجلـ  جيكغ هظه ؤلاحغاءاث في الجٍغ

 ومى٢ٗه ؤلال٨ترووي".

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ
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خظاع ؤن ًىحه  68في اإلااصة حاء  - لى مً ؤعاص الٖا مً هظا الىٓام الضازلي: "ًجب ٖلى ؤًٖاء اللجان الىُابُت الضاثمت الخًىع في حمُ٘ احخماٖاتها، ٖو

ت ٤ ؤو اإلاجمٖى خظاع ٖبر عثِـ الٍٟغ  الىُابُت. عؾالت م٨خىبت ٢بل بضاًت الاحخمإ بلى عثِـ اللجىت م٘ بُان الٗظع. وبطا حٗظع طل٪ ًم٨ً جبلُٜ الٖا

ظاع الخالُت:  حٗخبر م٣بىلت ألٖا

 خًىع وكاٍ عؾمي بالضاثغة الاهخسابُت. -1

 ال٣ُام بمهمت زاعج ؤعى الىًَ.. 2

 بحاػة مغيُت.. 3

ت. -4  الُٗلت الؿىٍى

جي. -5  مهمت هُابُت ؤو عؾمُت طاث َاب٘ َو

 للىاثباث والىىاب الظًً ًخدملىن مؿاولُت بهظه اإلاجالـ.اإلاكاع٦ت في صوعاث مجالـ الجماٖاث الترابُت ؤو الٛٝغ اإلاهىُت باليؿبت  -6

ً ًٖ الخًىع واإلاخُٛبحن بضون ٖظع في مدًغ ٧ل حلؿت وجبلٜ إلا٨خب اإلاجلـ. ً واإلاٗخظٍع ًاء الخايٍغ  حسجل ؤؾماء ألٖا

 غة الضازلُت للمجلـ ومى٢ٗه ؤلال٨ترووي.".جخلى ؤؾماء اإلاخُٛبحن في بضاًت الاحخمإ اإلاىالي، وحسجل ؤؾماء الظًً حُٛبىا صون ؤن ًبرعوا طل٪ في اليك
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 2017وفم الىظام الذاخلي لـ  -1-2

" في الٟٕغ الجلؿاث الٗامتالخًىع في جم جىُٓم " 2013ٖلى ٚغاع الىٓام الضازلي لـ 

جلـ( مً الىٓام اإلا الثالث مً الباب الثاوي )ؾحر الجلؿاث( مً الجؼء الثاوي )ؾحر ؤٖما٫

٤ ما ًلي: ( لظل٪،147-146. و٢ض جم جسهُو ماصجحن )2017الضازلي لـ   ٞو

 ٌ  2017: بعع اإلالخظُاث مً الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب لـ 25 الجذو

الفشع  اإلاادة

 الثالث

الباب 

 الثاوي

الجضء 

 الثاوي

146 

لى مً ؤعاص  "ًجب ٖلى الىاثباث والىىاب خًىع حمُ٘ الجلؿاث الٗامت، ٖو

خظاع ؤن ًىحه عؾالت بلى عثِـ اإلاجلـ م٘ بُان الٗظع، ٢بل او٣ٗاص الجلؿت  الٖا

 الٗامت.

مً هظا  105اإلااصة  وال ٌٗخبر ؤي ٖظع م٣بىال بال في الخاالث اإلاىهىم ٖليها في

 .66الىٓام الضازلي

 بإي وؾُلت ٌٗخمضها اإلا٨خب. جًبِ الثدت خًىع الىاثباث والىىاب

ً واإلاخُٛبحن في اليكغة الضازلُت للمجلـ ومى٢ٗه  وجيكغ الثدت الخايٍغ

 ؤلال٨ترووي".

الخًىع 

في 

الجلؿاث 

 الٗامت

ؾحر 

 الجلؿاث

ؾحر 

ؤٖما٫ 

 اإلاجلـ

147  
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مً هظا الىٓام الضازلي: "ؤًٖاء اللجان الىُابُت الضاثمت ملؼمىن بدًىع احخماٖاتها واإلاكاع٦ت في ؤقٛالها. ولهظه الٛاًت، ًخٗحن  105حاء في اإلااصة  -

 ى ًٖى ٞيها، واإلاؿاهمت بٟٗالُت في ؤقٛالها.ٖلى ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء اللجان الضاثمت اإلاىاْبت ٖلى خًىع احخماٖاث اللجىت التي ه

 وال ًجىػ ألي ًٖى الخُٛب ًٖ احخماٖاث اللجىت بال بطا ٧ان الٗظع م٣بىال والؾُما في الخاالث الخالُت:

 خًىع الًٗى وكاَا عؾمُا بضاثغجه الاهخسابُت؛ -

 ٢ُام الًٗى بمهمت هُابُت ؤو عؾمُت صازل ؤعى الىًَ ؤو زاعحه؛ -

 في بحاػة مغيُت؛وحىص الًٗى  -

 وحىص هاثبت ًٖىة في عزهت الىالصة؛ -

؛اإلاكاع٦ت في صوعاث مجالـ الجماٖاث الترابُت ؤو الٛٝغ اإلاهىُت باليؿبت للىاثباث والىىاب الظًً ًخدملىن مؿاولُت بهظه اإلاجالـ ؤو الٛ -  ٝغ

ت الىُابُت التي ًخٗحن جبلُٜ ٧ل اٖخظاع ًٖ الخًىع ٦خابت بلى عثِـ اللجىت ٢بل بضاًت   - ٤ ؤو اإلاجمٖى الاحخمإ؛ بما مباقغة ؤو بىاؾُت عثِـ الٍٟغ

 ًيخمي ؤو ًىدؿب بليها الًٗى اإلاٗجي.

ً ًٖ الخًىع واإلاخُٛبحن بضون ٖظع في مدًغ ٧ل حلؿت وجبلٜ إلا٨خب اإلاجلـ وعئؾاء الٟغ١ واإلاجمٖى ً واإلاٗخظٍع ًاء الخايٍغ اث حسجل ؤؾماء ألٖا

 الىُابُت.

غ اللجان وجيكغ في اليكغة الضازلُت للمجلـ جخلى ؤؾماء اإلا خُٛبحن في بضاًت الاحخمإ اإلاىالي، وحسجل ؤؾماء الظًً حُٛبىا صون ٖظع م٣بى٫ في ج٣اٍع

 ومى٢ٗه ؤلال٨ترووي.".
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حلؿت ٖامت بضون ٖظع م٣بى٫ ًىحه الغثِـ جيبيها "بطا زبذ حُٛب ًٖى ًٖ 

 ٦خابُا بلُه.

وبطا زبذ حُٛبه مغة زاهُت بضون ٖظع ًٖ حلؿت ٖامت في هٟـ الضوعة، ًىحه بلُه 

إمغ بخالوة اؾمه في اٞخخاح الجلؿت الٗامت اإلاىالُت.  الغثِـ جيبيها ٦خابُا زاهُا ٍو

ثر في هٟـ الضوعة، ٣ًخُ٘ مً وفي خالت زبىث حُٛبه بضون ٖظع للمغة الثالثت ؤو ؤ٦

ت اإلامىىخت له مبلٜ مالي بدؿب ٖضص ألاًام التي و٢٘ زاللها  ًاث الكهٍغ الخٍٗى

 الخُٛب بضون ٖظع م٣بى٫.

ضة الغؾمُت للبرإلاان واليكغة الضازلُت للمجلـ  جيكغ هظه ؤلاحغاءاث في الجٍغ

 ومى٢ٗه ؤلال٨ترووي".

٣ه )ها( ؤو جخم حمُ٘ الخبلُٛاث بلى الىاثب ؤو الىاثبت اإلا خُٛب)ة( بم٣غ ٍٞغ

خه )ها( الىُابُت ؤو بالٗىىان اإلاهغح به لضي بصاعة مجلـ الىىاب.  مجمٖى

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

 جدلُل واظخيخاحاث -2

م ؤن هىا٥ ازخالٞاث في الهُاٚت بحن الىٓام الضازلي لـ  ، 2017م٘ هٓحره لـ  2013ٚع

بُنهما ٨ًمً في ٧ىنهما هٓما الخًىع والُٛاب في ماصجحن ُٞم٨ً حسجُل ؤن ال٣اؾم اإلاكتر٥ 

 جخًمىان ٖضصا مً الٗىانغ ألاؾاؾُت منها:

َاإلاا ؤن اإلاٛغب  لؼامُت خًىع الىاثبت والىاثب لجمُ٘ ؤقٛا٫ الجلؿاث الٗامت،ب: أوال

ذ خ٤ شدص ي ال ًم٨ً ٌٗخبر ؤهمىطحا بحن ألاهٓمت الضؾخىعٍت التي جإزظ بـمبضؤ:  "الخهٍى

ًه" م٨ً الجؼم بال٣ى٫ بن هظا اإلا٣خط ى ال ٌٗظع الًٗى ٖىض الُٛاب بال ال٣ىة جٍٟى ، ٍو

 ال٣اهغة؛

بط في الى٢ذ الظي ؤزظ ُٞه  : بم٩اهُت الخُٛب اؾخثىاًء م٘ جدضًض الخاالث اإلابرعة،زاهُا

ًه"اإلاكٕغ الضؾخىعي بـمبضؤ  ذ خ٤ شدص ي ال ًم٨ً جٍٟى  ؤن ج٩ىن "الخهٍى
ً
ا ، ٧ان خٍغ

م٨ً جىيُذ الاؾخثىاءاث ص٣ُ٢ت  ومدهىعة، ٦ما هى مٗمى٫ به في ٞغوؿا ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، ٍو

٤ الجضو٫ آلاحي:  طل٪ ٞو
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 ٌ  : ملاسهت بحن اإلاغشب وفشوعا فُما ًخص الحاالث التي حعمذ بالغُاب اإلابرس26 الجذو

 اإلالخض ى الذولت

ٌ  ٞغوؿا ًاء البرإلاان بد٣هم في جٍٟى ذ بال في الخاالث آلاجُت:ال ًغزو أٖل  الخهٍى

 مغى ؤو خاصزت ؤو ؤي ٖاعى ٖاثلي زُحر ًمى٘ البرإلااوي مً الخى٣ل؛. 1

 مً الخ٩ىمت؛ مهمت ما٢خت ممىىخت/ مى٧ىلت. 2

ت اإلاىجؼة في و٢ذ الؿلم ؤو في و٢ذ الخغب؛. 3  الدضمت الٗؿ٨ٍغ

ىُت ؤو مجلـ الكُىر؛اإلاكاع٦ت في ؤقٛا٫ اإلاجالـ الضولُت بد٨م الخُٗحن اإلا٣ضم مً . 4  الجمُٗت الَى

 في خالت الخىاحض زاعج الٗانمت ؤزىاء او٣ٗاص صوعة اؾخثىاثُت؛. 5

 خالت ال٣ىة ال٣اهغة ج٣ضع ب٣غاع مً م٨خبي اإلاجلؿحن.. 6

ذ مخٗل٤ باؾخُإل عؤي اللجىت الضاثمت اإلاسخهت ل٩ل مجلـ في قإن ا٢تراح  ٌ في خالت جهٍى ال ًم٨ً مىذ ؤي جٍٟى

٤  مً الضؾخىع. 13اإلاؿُغة اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة الدامؿت مً الٟهل  الخُٗحن ٞو

ذ 58-1066اإلااصة ألاولى مً ألامغ ع٢م  ٌ خ٣هم في الخهٍى  بمثابت ٢اهىن جىُٓمي ًغزو بهٟت اؾخثىاثُت للبرإلااهُحن بخٍٟى

خظاع  اإلاٛغب لى مً ؤعاص الٖا ؤن ًىحه عؾالت بلى عثِـ اإلاجلـ  "ًجب ٖلى الىاثباث والىىاب خًىع حمُ٘ الجلؿاث الٗامت، ٖو

 م٘ بُان الٗظع، ٢بل او٣ٗاص الجلؿت الٗامت.

 ."مً هظا الىٓام الضازلي 105وال ٌٗخبر ؤي ٖظع م٣بىال بال في الخاالث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

 2017مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب لـ  2-146.٤ٞ/1اإلااصة 

ن بدًىع احخماٖاتها واإلاكاع٦ت في ؤقٛالها، ولهظه الٛاًت، ًخٗحن ٖلى ٧ل "ؤًٖاء اللجان الىُابُت الضاثمت ملؼمى 

ًٖى مً ؤًٖاء اللجان الضاثمت اإلاىاْبت ٖلى خًىع احخماٖاث اللجىت التي هى ًٖى ٞيها، واإلاؿاهمت بٟٗالُت في 

 ؤقٛالها.

 الخاالث الخالُت: وال ًجىػ ألي ًٖى الخُٛب ًٖ احخماٖاث اللجىت بال بطا ٧ان الٗظع م٣بىال والؾُما في

 خًىع الًٗى وكاَا عؾمُا بضاثغجه الاهخسابُت؛ -

ً ؤو زاعحه؛ -  ٢ُام الًٗى بمهمت هُابُت ؤو عؾمُت صازل ؤعى الَى

 وحىص الًٗى في بحاػة مغيُت؛ -

 وحىص هاثبت ًٖىة في عزهت الىالصة؛ -

للىاثباث والىىاب الظًً ًخدملىن اإلاكاع٦ت في صوعاث مجالـ الجماٖاث الترابُت ؤو الٛٝغ اإلاهىُت باليؿبت  -

 .".مؿاولُت بهظه اإلاجالـ ؤو الٛٝغ

 2017مً الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب لـ  2-105.٤ٞ/1اإلااصة 

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ

ٌ 26ًىضح الجضو٫ ) ( ؤٖاله ٖضصا مً اإلاٟاع٢اث بحن اإلاٛغب: ؤهمىطج ٖضم جٍٟى

غوؿا:  ذ، ٞو ٌ البرإلااهُحن لخ٣هم في البرإلااهُحن لخ٣هم في الخهٍى ؤهمىطج بم٩اهُت جٍٟى

٤ ما ًإحي: م٨ً جىيُذ البٌٗ مً هظه اإلاٟاع٢اث ٞو ذ، ٍو  الخهٍى
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ٌ في ٞغوؿا . 1 غزو  –في الى٢ذ الظي جم جىُٓم الخٍٟى ًُ بما ُٞه جدضًض الخاالث التي 

ىٓام بإمغ بمثابت ٢اهىن جىُٓمي، ا٦خٟى هٓحره اإلاٛغبي بدىُٓم الُٛاب في ال -ٞيها بالُٛاب

 27.11الضازلي للمجلـ، في و٢ذ ٧ان ًٟترى ُٞه جىُٓمه ٖلى مؿخىي ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م 

 اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب، ولِـ في الىٓام الضازلي ٞدؿب؛

بمثابت ٢اهىن جىُٓمي خاالث بم٩اهُت  1066-58في الى٢ذ الظي ٢لو ألامغ ع٢م . 2

ٌ في ٞغوؿا، التي ًم٨ً ونٟها باإلادضوصة، و  ّؾ٘ الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي الخٍٟى

ىض ويٗه لؿلم ألاولىٍاث بحن الخًىع في ؤقٛا٫ اإلاجلـ، م٘ بٌٗ  خاالث الُٛاب اإلابرعة، ٖو

 الاؾخثىاءاث التي اٖخبرها مبرعة، ًخطح ؤهه اٖخبر جل٪ الخاالث ؤ٦ثر ؤهمُت مً جمثُل ألامت. 

٣ت يبِ الخًىع ب٣غاع إلا٨خب اإلاجلزالثا ٣ت يبِ  ـ،: جدضًض ٍَغ م ؤهمُت جغ٥ ٍَغ ٚع

٣ت التي ًغاها مىاؾبت، ٞةنها جٓل ٢انغة، ٖلى اٖخباع  الخًىع إلا٨خب اإلاجلـ، لُدضصها بالٍُغ

 ؤن اإلا٨خب في ٖمله هظا ٚحر مغا٢ب مً ؤي حهت.

م٣ابل  ٟٞي: ٞغى حؼاءاث ٖلى ٧ل مً حُٛب ابخضاًء مً حلؿت واخضة في ٧ل صوعة، سابعا

ٖلى الىاثباث والىىاب حؼاءاث  2017ام الضازلي إلاجلـ الىىاب لـ بلؼامُت الخًىع، ٞغى الىٓ

 ًم٨ً جلدُهها في الجضو٫ آلاحي:

 ٌ  : فشض حضاءاث على ول حغُب ابخذاًء مً حلعت واخذة في ول دوسة27 الجذو

ٖضص الُٛاباث في 

 الضوعة

 الجؼاء

 
ُ
غ

َّ
َبل

ُ
 اإلايشىس  اإلا

الغُاب في حلعت 

 (1)واخذة 

ضة الغؾمُت  جىحُه جىبُه ٦خابي للىاثب اإلاٗجي. ًيكغ ؤلاحغاء اإلابلٜ به في الجٍغ

للبرإلاان وفي اليكغة الضازلُت للمجلـ وفي 

الغُاب في حلعخحن  مى٢ٗه ؤلال٨ترووي.

 (2ازيخحن )

إمغ بخالوة  لىاثب اإلاٗجيًىحه بلى ا جيبيها ٦خابُا زاهُا ٍو

 اإلاىالُت.الجلؿت الٗامت  اؾمه في اٞخخاح

الغُاب في أهثر مً 

 (+2حلعخحن ازيخحن )

ت اإلامىىخت  ًاث الكهٍغ للىاثب ٣ًخُ٘ مً الخٍٗى

مبلٜ مالي بدؿب ٖضص ألاًام التي و٢٘ زاللها  اإلاٗجي

 الخُٛب بضون ٖظع م٣بى٫.

٤ البدث.  اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ
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ان، الهضٝ  منهما بزاعة اهدباه جبضو هظه الجؼاءاث ٚحر ٞٗالت، ٞالجؼاءان ألاوالن مٗىٍى

ضة الغؾمُت للبرإلاان  وكغة مضاوالث مجلـ  -اإلاٗجي باألمغ، م٘ بقهاع اؾمه في ؤوؾ٘ هُا١ )الجٍغ

اليكغة الضازلُت للمجلـ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاجلـ الىىاب، جالوة اؾم اإلاٗجي في  –الىىاب 

الُٛاب أل٦ثر مً مغجحن  الجلؿت الٗامت اإلاىالُت بطا حُٛب مغجحن في الضوعة هٟؿها(. وفي خالت

زال٫ الضوعة هٟؿها، ٞةن الا٢خُإ اإلاالي اإلاىهىم ٖلُه ٚحر ٦ُٟل بثجي ًٖى اإلاجلـ ًٖ 

 ؛الُٛاب، بط ٣ًخُ٘ ٣ِٞ في خضوص ألاًام اإلاخُٛب ٞيها

ذ خ٤ شدص ي ال ًم٨ً : خامعا بن الخىهُو في الضؾخىع اإلاٛغبي ٖلى ؤن الخهٍى

ًه لُت الصدهُت للبرإلااوي، وال ًم٨ً ج٠ُُ٨ هظه اإلاكاع٦ت لِـ مٗىاه بال اإلاكاع٦ت الٟٗ ،جٍٟى

، ٞال 2017ولـ  2013في حمُ٘ الخاالث بالخًىع ٦ما وعص في الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب لـ 

في مىهت بل٨تروهُت عؾمُت للمجلـ حؿمذ بم٣خًُاث ٢اهىهُت ش يء ًمى٘ يبِ هظه اإلاكاع٦ت 

 للىاثب البرإلااوي الخٗبحر ٖنها ولى ًٖ بٗض.
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ألاعظاء  اإلاصذس

اإلاخغُبىن أسبع 

( مشاث 4)

بذون عزس 

 ٌ  ملبى

ألاعظاء 

اإلاخغُبىن زالر 

( مشاث 3)

بذون عزس 

 ٌ  ملبى

ألاعظاء اإلاخغُبىن 

( 2مشجان ازيخان )

 ٌ  بذون عزس ملبى
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 زاهُا: الُٛاب في الجلؿاث الٗامت

، ًخطح ؤن هىا٥ جىاجغا للُٛاب في (20)، (18)، (17)، (16): ؤٖاله بالٗىصة بلى الجضاو٫ 

 (.-( ؤو بٗظع )ب-حمُ٘ الجلؿاث الٗامت إلاجلـ الىىاب، و٢ض ٩ًىن هظا الُٛاب بضون ٖظع )ؤ
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061 

ٌ  -أ  الغُاب في الجلعاث العامت بذون عزس ملبى

جدضص خاالث ُٚاب الىاثباث والىىاب بضون ٖظع باليؿبت ل٩ل صوعة، ٣ٞض ج٠٣ ٖىض خالت 

( خاالث. والجضوالن آلاجُان ًمحزان بحن الُٛاب مً خالت 10(، و٢ض جهل بلى ٖكغ )1واخضة )

 ( خاالث.10)( خاالث بلى ٖكغ 5( خاالث، ومً زمـ )4بلى ؤعب٘ ) (1واخضة )

 ٌ  ( خاالث4( إلى أسبع )1: غُاب الىائباث والىىاب مً خالت واخذة )28 الجذو

٤ البدث ضة الغؾمُت للبرإلاان: وكغة مضاوالث مجلـ الىىاب( اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ  .)مؿخ٣ى مً الجٍغ

 ٌ  ( خاالث10( خاالث إلى عشش )4أسبع ): غُاب الىائباث والىىاب مً 29 الجذو
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٤ البدث ضة الغؾمُت للبرإلاان: وكغة مضاوالث مجلـ الىىاب( اإلاهضع: بٖضاص ٍٞغ  .)مؿخ٣ى مً الجٍغ

ٌ  -ب  الغُاب في الجلعاث العامت بعزس ملبى

( -1ًخُلب ألامغ عنض مُُٗاث خى٫ هظا الُٛاب )بسهىم خاالث الُٛاب بٗظع، 

 (.-2جمهُضا لخٟؿحر ؤؾبابه )

 سصذ معؼُاث خٌى ظاهشة الغُاب بعزس -1

هاثبت وهاثب، وطل٪  395( ؤصهاه مُُٗاث خى٫ اإلاخُٛبحن بٗظع مً ؤنل 30ًبحن الجضو٫ )

 ٖلى الىدى آلاحي:

 ٌ  هائبت وهائبا  395: جدذًذ عذد اإلاخغُبحن بعزس مً أصل 30 الجذو

مجمىع عذد اإلاخغُبحن بعزس 

 هائبت وهائبا 395مً أصل 

 -ال-)وعم مجمىع عذد اإلاصىجحن

اإلامخىعىن( على اكتراخاث الىصىص 

عُت  الدشَش

مجمىع عذد 

اإلاخغُبحن بذون 

 عزس

 العىت الشهش الُىم

 2017 هىهبر 17 2 180+53+29 131

136 

149 

171+63+15 

164+57+15 

 صحىبر 13 10

193 

186 

185 

148+41+00 

153+43+00 

132+65+00 

 2018 ٞبراًغ 6 13

165 

164 

168+55+00 

222+00+2 

7 14 

٤ البدثا ضة الغؾمُت للبرإلاان: وكغة مضاوالث مجلـ الىىاب( إلاهضع: بٖضاص ٍٞغ  .)مؿخ٣ى مً الجٍغ
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 جفعحر الغُاب بعزس -2

( ؤن ٖضص اإلاخُٛبحن ًٖ خًىع الجلؿاث الٗامت ًتراوح ما 30الجضو٫ )ًخطح مً زال٫ 

هاثبت  395ًٖىا، مً ؤنل  193هاثبت وهاثبا ٦دض ؤصوى، و 395ًٖىا، مً ؤنل  131بحن 

( زلث ؤًٖاء اإلاجلـ، مما ٌٗجي ؤن الخض ألاصوى 131وهاثبا ٦دض ؤ٢ص ى. ٌك٩ل الخض ألاصوى )

ؿخيخج مً طل٪ ؤن الُٛاب اإلابرع لألًٖاء اإلاخُٛبحن في الجلؿت، ٌٗاص٫ ز لث ؤًٖاء اإلاجلـ، َو

ؤنبذ ْاهغة في حمُ٘ الجلؿاث الٗامت اإلاغجبُت بالخهىٍذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم 

ٗؼي طل٪ بلى ؤخض ألاؾباب اإلادخملت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  ُٗت. َو مً  2-146.٤ٞ/1الدكَغ

 وهي: 2017الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب لـ 

 ًى وكاَا عؾمُا بضاثغجه الاهخسابُت؛خًىع الٗ -

ً ؤو زاعحه؛ -  ٢ُام الًٗى بمهمت هُابُت ؤو عؾمُت صازل ؤعى الَى

 وحىص الًٗى في بحاػة مغيُت؛ -

 وحىص هاثبت ًٖىة في عزهت الىالصة؛ -

باليؿبت للىاثباث  -اإلاكاع٦ت في صوعاث مجالـ الجماٖاث الترابُت ؤو الٛٝغ اإلاهىُت  -

. والىىاب الظًً ًخد خباعاث بُٗضة ًٖ  ملىن مؿاولُت بهظه اإلاجالـ ؤو الٛٝغ جٓل هظه الٖا

 ، التي ًم٨ً اؾخضعا٦ها بٗضص مً الىؾاثل ال٣اهىهُت.67ألاهضاٝ الضؾخىعٍت

                                                 
67

بال ولها ؤهضاٝ  اٖخمض ال٣ًاء الضؾخىعي مهُلح ألاهضاٝ الضؾخىعٍت في ٖضص مً ال٣غاعاث التي ًٟهم منها، ؤن ٧ل ٢اٖضة مخًمىت في الضؾخىع  -

ذ بال الخث ٖلى الخًىع. ٌ الخهٍى  ٌؿعى اإلاكٕغ الضؾخىعي بلى الىنى٫ بليها، وما الهضٝ مً الٟهل اإلاخٗل٤ بٗضم بم٩اهُت جٍٟى

ىُت " م.ص: 817-11حاء في بخضي خُثُاث ٢غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م  ال وخُث بن جسىٍل اليؿاء ويٗا زانا بىاؾُت هظه الضاثغة الاهخسابُت الَى

"، ووعص مهُلح ًدى٫ صؾخىعٍا صون اؾخٗما٫ هٟـ الىؾُلت لخدٟحز ٞئت ؤزغي َاإلاا ؤن طل٪ ًخم مً ؤحل بصعا٥ هضٝ آزغ م٣غع بضوعه في الضؾخىع 

ً الخ٣حن، هما ال٣غاع ع٢م  ناصع  817-2011م. ص.، ٢غاع ع٢م . 1  م.ص، ؤهٓغ في طل٪: 954-15م.ص، وال٣غاع ع٢م  821-11ألاهضاٝ الضؾخىعٍت في ٢غاٍع

ش  5987ج. ع. ٖضص  (،2011ؤ٦خىبغ  13) 1432مً طي ال٣ٗضة  15في  م. ص.، ٢غاع ع٢م . 2 .5084(، م. 2011ؤ٦خىبغ  17) 1432طو ال٣ٗضة  19بخاٍع

مبر  19) 1432مً طي الدجت  22ناصع في  11-821 ش  5997ج. ع. ٖضص  (،2011هٞى مبر  22) 1432طو الدجت  25م٨غع بخاٍع  .5566(، م. 2011هٞى

ش  6342ج. ع. ٖضص  (،2015ماعؽ  2)1436حماصي ألاولى  11م.ص ناصع في  954.15م. ص.، ٢غاع ع٢م . 3 ماعؽ  12)1436حماصي ألاولى  21بخاٍع

 .1649(، م. 2015

 

ش  5987ج. ع. ٖضص  (،2011ؤ٦خىبغ  13) 1432مً طي ال٣ٗضة  15ناصع في  817-2011م. ص.، ٢غاع ع٢م . 1 ؤ٦خىبغ  17) 1432طو ال٣ٗضة  19بخاٍع
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 اخلالصات واالستنتاجات

٣اؽ البرإلااهاث في الٗالم بمضي اهٟخاخها ٖلى مدُُها الا٢خهاصي والاحخماعي ج -1

ىت وؾهلت الىلىج، خى٫  - وهى ألاهم -واإلاضوي، وؤًًا  ُّ غه مً مٗلىماث ص٣ُ٢ت ومد بما جٞى

٘، والغ٢ابت ٖلى ٖمل الخ٩ىمت، وج٣ُُم الؿُاؾاث الٗمىمُت، وهي  ؤصائها في مجاالث الدكَغ

مً صؾخىع  70الازخهاناث اإلاؿىضة بلى مجلس ي البرإلاان بمىحب ال٣ٟغة الثاهُت مً الٟهل 

غ مُُٗاث مِّؿغة بسهىم ُٚاب الىاثباث . خُث بن مجلـ الىىاب اإلاٛغبي، ال 2011ً ٞى

ُٗت، ألامغ الظي ال  والىىاب، وال ًيكغ الىخاثج الاؾمُت للخهىٍذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

، م٘ ٨ٞغة الغ٢ابت الكٗبُت ٖلى ؤٖما٫ البرإلاان، 
ً
خٗاعى، ٧لُت ًيسجم ومبضؤ البرإلاان اإلاٟخىح، ٍو

ؼ  ألامغ الظي ًجٗلىا في مىاحهت مٟاع٢ت مٟاصها ؤهه في الى٢ذ الظي جخهاٖض ُٞه مُالب حٍٗؼ

٤ الٗمىمي، جخًاء٫ ُٞه حهىص ماؾؿت  الغ٢ابت ٖلى اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت وقٟاُٞت اإلاٞغ

حر اإلاٗلىمت الكٟاٞت، مً مىُل٤ اؾخدالت بزًإ اإلااؾؿت  مجلـ الىىاب اإلاٛغبي في جٞى

غ مٗلىم اث ص٣ُ٢ت خى٫ ؤصاءها وؾحر )مجلـ الىىاب في هظه الخالت( للغ٢ابت الكٗبُت، صون جٞى

 ٖملها.

يكغ في ٖضٍص مً اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت الغؾمُت للمجالـ  -2 ًُ يذ اإلاالخٓت اإلاؿخمغة إلاا  ُّ ب

حرة، تهم ألاع٢ام وؤلاخهاثُاث وألاؾماء  الىُابُت في ججاعٍب م٣اعهت، ؤنها ج٣ّضم مٗلىماث ٞو

ذ الىاثباث والىىاب ٖلى مسخل٠ ؤنىاٝ ا٢تراخا ُٗت؛ ال الدانت بخهٍى ث الىهىم الدكَغ

ُٗت ٖلى اللجان   بخالت ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ
َ
ش ًخٗل٤ ألامغ ببُاهاث ٖامت، جسو جىاٍع

ذ بحن  ذ ٖليها في الجلؿاث الٗامت، وال جىػَ٘ هدُجت الخهٍى اإلاسخهت )الضاثمت(، ؤو الخهٍى

، بل ًخٗل٤ ألامغ ببُاهاث قضًضة الخٟهُل. ٍ٘ ٍض ومٗاعٍى وممخى  مٍا

 

                                                                                                                                             
مبر  19) 1432مً طي الدجت  22ناصع في  821-11م. ص.، ٢غاع ع٢م . 2 .5084(، م. 2011 ش  5997ج. ع. ٖضص  (،2011هٞى طو الدجت  25م٨غع بخاٍع

مبر  22) 1432 ش  6342ج. ع. ٖضص  (،2015ماعؽ  2)1436ي ألاولى حماص 11م.ص ناصع في  954.15م. ص.، ٢غاع ع٢م . 3 .5566(، م. 2011هٞى بخاٍع

 .1649(، م. 2015ماعؽ  12)1436حماصي ألاولى  21
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ُٗت، ٧ان  -3 الٞخا ؤزىاء البدث في خهُلت الخهىٍذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

ذ، ٦ما هي  زال٫ اإلاضة اإلاضعوؾت، الى٢ٝى ٖىض الخباًً الخانل بسهىم هدُجت الخهٍى

ميكىعة في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الغؾمي إلاجلـ الىىاب، واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الغؾمي للىػاعة اإلا٩لٟت 

ًٌ في اإلاُُٗاث اإلاغجبُت 08خٗل٤ ألامغ بثماوي )بالٗال٢اث م٘ البرإلاان. ً ( ٢ىاهحن )ٖاصًت( زمت جباً

ذ ٖليها. بطا ٧اهذ ص٢ت اإلاٗلىماث في حمُ٘ اإلاهاصع الغؾمُت مهمت، ٞةن ألاهم  بىدُجت الخهٍى

مىه، وم٣خًُاث  ٧27ىن هاجحن اإلااؾؿخحن مُى٢خان بإخ٩ام الضؾخىع، وال ؾُما الٟهل 

بالخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث، ومجمٕى اإلاباصت الضولُت  اإلاخٗل٤ 31.13ال٣اهىن ع٢م 

واإلاماعؾاث الًٟلى طاث الهلت، ألامغ الظي ًخٗحن مٗه جدغي الض٢ت في وكغ اإلاٗلىماث، مً 

 باب ؤن خ٤ الجمهىع في اإلاٗلىمت الض٣ُ٢ت خ٤ّ ؤؾاس ي.

الىاثباث  بُيذ اإلا٣ابالث البدثُت زال٫ بٖضاص هظه الضعاؾت وحىص اججاه مخىاٍم بحن -4

ـّ ل٨ٟغة حٗضًل الىٓام الضازلي للمجلـ، بما ٌؿمذ بيكغ الىخاثج الاؾمُت  والىىاب، مخدم

ُا مً هظا الاججاه بإهمُت حًُٗض  ُٗت، ٖو ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ اإلاٟهلت للخهٍى

ؼ خ٤ الىازباث والىازبحن في جدب٘ ؤٖما٫ الىاثباث والىىاب. في خحن ؤبضي اجج اه الكٟاُٞت وحٍٗؼ

آزغ مً الىاثباث والىىاب، ٖضم جدمؿه لهظه ال٨ٟغة، باٖخباع ألامغ جدهُل خانٍل، بضٖىي ؤن 

ذ، وؤن البث الخلٟؼي ومدايغ  ٤ زال٫ مماعؾت ٞٗل الخهٍى الىاثبت ؤو الىاثب امخضاص للٍٟغ

ذ. ل٣ض خان و٢ذ جغحمت هظا الخماؽ  ت اججاهاث الخهٍى الجلؿاث الٗامت، حؿمدان بمٗٞغ

جغوم حٗضًل الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب، في اججاه ج٣ىحن وكغ الخٟانُل بلى م٣ترخاث 

ُٗت. ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ  الاؾمُت لىخاثج الخهٍى

٢ض ًبضو للىهلت ألاولى وحاهت الغؤي ال٣اثل بال حضوي الخىهُو في الىٓام الضازلي  -5

ذ ٖلى ا٢تراخاث  ُٗت، إلاجلـ الىىاب ٖلى يغوعة وكغ جٟانُل الخهٍى الىهىم الدكَغ

بت مً البِئت ال٣اهىهُت  مخًمىت ؤؾماَء الىاثباث والىىاب، ٚحر ؤهه بالٗىصة بلى ججاعب ٢ٍغ

والضؾخىعٍت اإلاٛغبُت، ًخطح مضي ألاقىاٍ التي ٢ُٗتها في ججؿُض ٨ٞغة البرإلاان الكٟاٝ. في 

ل واؾ٘ إلاىُى١ ال٣ٟغة ألاولى مً الٟهل  الضازلي مً الىٓام  128جىوـ، ومً زال٫ جإٍو

غ اإلاى٢٘  ذ"، ًٞى إلاجلـ هىاب الكٗب، الظي هّو ٖلى يغوعة وكغ "جٟانُل هخاثج الخهٍى
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ؾاٖت، جٟانُل واُٞت ومِّؿغة وؾهلت الىلىج، خى٫  48ؤلال٨ترووي للمجلـ، صازل ؤحل 

عي ٖلى خضة، مً زال٫ جبُان اللىاثذ الاؾمُت للىاثباث  ذ ٖلى ٧ل ا٢تراح هو حكَغ الخهٍى

ما٫، زم الخهىٍذ ٖلى ٖىىان والىىاب الظًً ن ىجىا ٖلى بصعاج الىو ٦ى٣ُت في حضو٫ ألٖا

ذ ٖلى الىو بغمخه. ؤما في ٞغوؿا،  الىو، والخٗضًالث اإلاضزلت ٖلُه ٞهال ٞهال، زم الخهٍى

ىُت، مً زال٫  ؿمذ للباخث ٦ما اإلاىاًَ، الخىانَل م٘ ؤي ًٖى مً ؤًٖاء الجمُٗت الَى ُِ ٞ

ضه ؤلال٨ترووي عهً  ؤلاقاعة. وي٘ ٖىىان بٍغ

جإؾِؿا ٖلى اإلاالخٓت الؿاب٣ت، حؿمذ م٣اعهت ٦ُُٟاث وكغ مجلـ الىىاب اإلاٛغبي  -6

بت، بالى٢ٝى ٖىض  ُٗت، م٘ هماطج ٖغبُت ٢ٍغ ذ ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ لىخاثج الخهٍى

غ مُُٗاث خى٫ الىخاثج الاؾمُت  ٣خحن. ٞمجلـ الىىاب اإلاٛغبي ال ًٞى البىن الكاؾ٘ بحن الٍُغ

ذ غ مُُٗاث مِّؿغة الىلىج بسهىم  للخهٍى ُٗت، وال ًٞى ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

ُٚاب الىاثباث والىىاب. في خحن ؤن اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت ل٩ّلٍ مً مجلـ هىاب الكٗب الخىوس ي، 

ُت بالٛت  غون مُُٗاث ٦مُت وهٖى ىُت الٟغوؿُت، ًٞى تي، والجمُٗت الَى ومجلـ ألامت ال٩ٍى

ذ الىاثباث والىىاب، وهى ألامغ الظي ًجض ؾىضه في ألاهٓمت  ألاهمُت بسهىم اججاهاث جهٍى

مىه  89الضازلُت لهظه اإلاجالـ. ؤما الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب ألاعصوي، ولئن ٧اهذ اإلااصة 

جىو ٖلى ؤْن "جيكغ جٟانُل هخاثج الخهىٍذ ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمجلـ في ؤحل ؤ٢هاه 

غ مُُٗاث نٗبت الىلىج، وهى ما  رووي للمجلـؾاٖت"، ٞةن اإلاى٢٘ ؤلال٨ت 48 )ألاعصن( ًٞى

حر اإلاٗلىماث لكغاثذ مسخلٟت مً   ٖلى جٞى
ّ

لؿٟت البرإلاان الكٟاٝ، الظي ًدث ًخٗاعى ٞو

 الٗمىم.

ذ  -7 ت الخهٍى بطا ٧ان الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب اإلاٛغبي ًمىذ الىاثباث والىىاب خٍغ

يذ ؤن مً ؤنل بحن "مىا٤ٞ"، و"ٚحر مىا٤ٞ"، و"ممخى٘" ُّ ا٢تراَح هٍو  154، ٞةن الضعاؾت ٢ض ب

عي، جم "الخهىٍذ باإلحمإ" ٖلى  حن مً  83حكَغ م٨ً الخمُحز في هظا اإلاجا٫ بحن هٖى مىه، ٍو

ُٗت:  ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

  ُٗت اإلاخٗل٣ت باإلاىا٣ٞت ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت : جم ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ
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ذ ٖليها باإلحمإ،  عي، جم  154صون اؾخثىاء، ٞمً ؤنل الخهٍى ا٢تراَح هٍو حكَغ

ذ ٖلى  ا٢تراح ٢اهىن ٣ًط ي باإلاهاص٢ت ٖلى التزام صولي، )ؤي بيؿبت  83الخهٍى

ضة، %100 م مً ؤن هظا الىٕى مً الىهىم ال٣اهىهُت ًخًمً ماصة ٍٞغ لى الٚغ (. ٖو

إل ٖلى متن الاج ٟا٢ُت مدل ُٞجب الخىبُه بلى ؤهه ًٟترى في ًٖى مجلـ الىىاب الَا

اإلاهاص٢ت، التي جخًمً ٖضصا ال ٌؿتهان به مً اإلا٣خًُاث، و٢ض ٌٗؼي ؾبب 

ذ باإلحمإ ٖلى حمُ٘ ا٢تراخاث ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت باالجٟا٢ُاث الضولُت، بلى  الخهٍى

٘ مً ٢بل اإلال٪ َب٣ا للٟهل 
ّ
مً الضؾخىع، ٦ما ٢ض ٩ًىن  ٧55ىن هظه ألازحرة جى٢

 خًُاث الىاعصة في الاجٟا٢ُت؛الؿبب هابٗا مً نٗىبت ٞهم اإلا٣

  ُٗت ذ ٖلى ا٢تراخاث ال٣ىاهحن ا٢تراخاث باقي الىهىم الدكَغ خٗل٤ ألامغ بالخهٍى : ٍو

الخىُٓمُت، وا٢تراخاث ال٣ىاهحن )الٗاصًت(، بط ؤزبدذ الضعاؾت ؤن مجلـ الىىاب نىث 

لى ؤعبٗحن )03زال٫ الٟترة اإلاضعوؾت ٖلى زالر ) ( ٢اهىن 40( ٢ىاهحن جىُٓمُت، ٖو

لى حؿ٘ ) ذ 09)ٖاصي(، ٖو ( م٣ترخاث ٢ىاهحن، ألامغ الظي ًجٗلىا ؤمام ْاهغة الخهٍى

 باإلحمإ.

( م٣ترخاث ٢ىاهحن، وهى 09نىث مجلـ الىىاب، زال٫ اإلاضة اإلاضعوؾت، ٖلى حؿٗت ) -8

ُٗت اإلاهىث ٖليها زال٫  5.84ما ٌك٩ل وؿبت  في اإلااثت مً ٦خلت ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ

هها، وهي اليؿبت التي ال جيسجم والهالخُاث التي ؤؾىضها  154البالٜ ٖضصها اإلاضة اإلاضعوؾت، 

بلى مجلـ الىىاب، واإلا٩اهت الؿامُت التي ؤوالُه بًاها، زهىنا  2011صؾخىع ٞاجذ ًىلُىػ 

"ًسهو ًىم واخض ٖلى ، التي جىو ٖلى يغوعة ؤن 82م٣خًُاث ال٣ٟغة الثاهُت مً الٟهل 

 .اث ال٣ىاهحن، ومً بُنها جل٪ اإلا٣ضمت مً ٢بل اإلاٗاعيت"ألا٢ل في الكهغ لضعاؾت م٣ترخ

ُٗت مداٍ في  -9 ذ ؤًٖاء مجلـ الىىاب ٖلى ا٢تراخاث الىهىم الدكَغ بن جهٍى

غ، وهى صؾخىع  هماؤخضاإلاٛغب بىهحن ٢اهىهُحن،  ، وآلازغ مىٓم، وهى الىٓام 2011مَا

يخج ًٖ طل٪ ؤن صؾخىع  ، ٖلى ٚغاع باقي صؾاجحر ألاهٓمت 2011الضازلي إلاجلـ الىىاب، ٍو

(، ٢ض جًمً م٣خًُاث صؾخىعٍت في ٚاًت ألاهمُت، 1958، ٞغوؿا: 2014اإلا٣اعهت )جىوـ: 
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اؽ ٞهل الؿلِ، وجىاػنها ٞدُىما هو ٖلى ؤهه "٣ًىم الىٓام الضؾخىعي للممل٨ت ٖلى ؤؾ

لى مباصت الخ٩امت الجُضة، وعبِ اإلاؿاولُت  وحٗاونها، والضًم٣غاَُت اإلاىاَىت والدكاع٦ُت، ٖو

لى ؤهه "ًخ٩ىن البرإلاان مً مجلؿحن، مجلـ الىىاب 2باإلاداؾبت." )الٟهل ألاو٤ٞ/٫. (، ٖو

ؿخمض ؤًٖائه هُابتهم مً ألامت" )الٟهل ً؛ َو ٣ُ٘ ألاو٫(، وبطا اإلا-٤ٞ/1. 60ومجلـ اإلاؿدكاٍع

كّغٖىن في م٣خًُاث جخهل بمباصت الخ٩امت  ٧ان ؤًٖاء مجلس ي البرإلاان ممثلحن لألمت، َو

الجُضة وعبِ اإلاؿاولُت باإلاداؾبت، ٣ٞض ٧ان مً باب ؤولى جىُٓم ؤوكُت اإلاجلـ بم٣خًُاث 

ذ خ٤ شدص ي ال  جىاػي حجم جمثُلُتهم. وخُىما هو الضؾخىع ٖلى ؤن "خ٣هم في الخهٍى

ًه." )الٟهل ًم٨ً اإلا٣ُ٘ الثاوي(، ٞظل٪ ٦ىاًت ٖلى ؤن بعاصة وهُت اإلاكٕغ -٤ٞ/1. 60جٍٟى

الء مً ٢ُمت مجلس ي البرإلاان، ولخد٤ُ٣ طل٪، ٧ان ًٟترى في  الضؾخىعي اإلاٛغبي هي ؤلٖا

مل مجلـ الىىاب ٖلى وحه  ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاىٓمت لٗمل البرإلاان بهٟت ٖامت، ٖو

باث والىىاب ألقٛا٫ الجلؿاث الٗامت واحخماٖاث اللجان الخدضًض، حصجُ٘ خًىع الىاث

واإلاكاع٦ت في ؤقٛالها. ٚحر ؤن الا٦خٟاء بدىُٓم طل٪ ٖلى مؿخىي الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب 

 ٢ض ًدى٫ صون الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ "ألاهضاٝ الضؾخىعٍت"؛

ذ، نضع ؤمغ بم -10 ٌ الخهٍى ثابت في الى٢ذ الظي ؾمذ ُٞه الضؾخىع الٟغوس ي بخٍٟى

٢اهىن جىُٓمي خضص قغوٍ هظا الخٟىٌٍ )منها الُٛاب اإلابرع اإلادضص خهغا( وبحغاءاجه، وفي 

الى٢ذ الظي ٧ان اإلاكٕغ الضؾخىعي اإلاٛغبي يهضٝ بلى حصجُ٘ الخًىع ألقٛا٫ مجلس ي 

البرإلاان، والظي ٧ان ًٟترى اؾخدبإ جىُٓمه في م٣خًُاث ٢اهىن جىُٓمي، ٣ٞض ًٞل ٧ل 

إلاان جىُٓمه في هٓامه الضازلي، ٞىّؾ٘ الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب لـ مجلـ مً مجلس ي البر 

 مً خاالث الُٛاب اإلابرع باإلا٣اعهت م٘ هٓحره الٟغوس ي؛ 2013

ب ما ٌٗاص٫ هه٠ ٖضص ؤًٖاء مجلـ  -11 ُّ هخج ًٖ جىؾُ٘ خاالث الُٛاب اإلابرع، حٛ

ٌٗاص٫ الُٛاب في خاالث (، و٢ض 2018ٞبراًغ  6الىىاب ًٖ الخًىع في الجلؿاث الٗامت )حلؿت 

 (؛2017هىهبر  17( ؤًٖاء اإلاجلـ في ٖضص مً الخاالث )حلؿت 3/2ؤزغي زلثي )

ب ٖضص مً الىاثباث  -12 ُّ م مً جىؾُ٘ خاالث الُٛاب اإلابرع، ٣ٞض سجل حٛ ٖلى الٚغ

ا٫، خُث جتراوح ال٣ٗىبت بحن  ّٗ والىىاب بضون مبرع، وهى ما ًجض جٟؿحره في ؤن الجؼاء ٚحر ٞ
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ٌ ًٖ ٧ل ًىم حُٛب ٚحر مبرع، خُث ًددؿب في  ت، وزهم الخٍٗى الخىبُه، وهي ٣ٖىبت مٗىٍى

 الدهم ٣ِٞ ألاًام التي حُٛب ٞيها اإلاٗجي؛

حر اإلابرع، "ْاهغة"، وهي ويُٗت هاججت ًٖ  -13 ل٣ض ؤيحى الُٛاب بك٣ُه اإلابرع ٚو

جب، ٞإؾٟغ طل٪ ًٖ الخىُٓم ٚحر اإلاد٨م للىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب، وي٠ٗ الجؼاء اإلاغ 

هخاثج ٢ض ال جخالءم و"ألاهضاٝ الضؾخىعٍت". بن مٗالجت "ْاهغة" الُٛاب في مجلـ الىىاب 

بم٣خط ى الىٓام الضازلي ؤزبدذ عجؼها، َاإلاا ؤن هظا الىٓام ٦ٛحره مً ألاهٓمت الضازلُت 

 للمجالـ، ٚحر ماهل صؾخىعٍا لٟغى حؼاءاث ٞٗالت للخض مً هظه "الٓاهغة"؛

م٘ ٢غاعاث ال٣ًاء الضؾخىعي اإلاٛغبي الهاصعة في ْل الضؾخىع اإلاغاح٘ لـ  جماقُا -14

، بسهىم قٛىع اإلا٣اٖض بؿبب الاؾخ٣االث، التي هبه ٞيها مً ؤن "جهبذ ْاهغة مسلت 1996

٣ا   بإن "الىُابت التي حؿخمض مً ألامت ٞو
ً
بؿحر اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت وبمغصوصًتها"، مخمؿ٩ا

ُٟت وؤماهت، الٛاًت منها اإلاكاع٦ت في الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة مً الضؾخى  36ألخ٩ام الٟهل  ع حٗض ْو

َم 
َّ
َىٓ ًُ ا ؤن  الىاثباث والىىاب في ال٣اهىن  مكاع٦تالٗامت في بَاع الضؾخىع"، ٣ٞض ٧ان خٍغ

اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب،  27.11الخىُٓمي ل٩ل مجلـ مً اإلاجلؿحن )ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م 

ً(، ٖىى جىُٓمه بمىحب الىٓام  28.11وال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  اإلاخٗل٤ بمجلـ اإلاؿدكاٍع

الضازلي للمجلؿحن، هٓغا إلاا ٌؿمذ به الضؾخىع لل٣اهىن الخىُٓمي مً جغجِب الجؼاء اإلاالثم، 

خباع  داؾبت والخ٩امت الجُضة )ألاو٫(،غبِ اإلاؿاولُت باإلاالٟهل اإلاخٗل٤ ب ؤزظا بٗحن الٖا

ذ خ٤ شدص ي )الٟهل  الدامالٟهل و   ؛(60بالخهٍى

ذ خ٤ شدص ي ال ًم٨ً  -15 بن الخىهُو في الضؾخىع اإلاٛغبي ٖلى ؤن الخهٍى

ًه، لِـ مٗىاه بال اإلاكاع٦ت الٟٗلُت الصدهُت للبرإلااوي، وال ًم٨ً ج٠ُُ٨ هظه اإلاكاع٦ت  جٍٟى

، ٞال 2017ولـ  2013في حمُ٘ الخاالث بالخًىع ٦ما وعص في الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب لـ 

ش يء ًمى٘ يبِ هظه اإلاكاع٦ت بم٣خًُاث ٢اهىهُت في مىهت بل٨تروهُت عؾمُت للمجلـ حؿمذ 

 للىاثب البرإلااوي الخٗبحر ٖنها ولى ًٖ بٗض.
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 التوصيات

حن، بخضاهما، ٖلى  جخجلى ؤهم جىنُاث الضعاؾت اإلاغجبُت بالك٤ ال٣اهىوي في مؿخٍى

ٖلى مؿخىي الىٓام  وآلازغ اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب )ؤ(،  27.11مؿخىي ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م 

 )ب(. 2017الضازلي إلاجلـ الىىاب لـ 

 الىىاباإلاخٗل٤ بمجلـ  27.11ٖلى مؿخىي حُٛحر ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  -ؤ

ْاهغة "الُٛاب"، ؤن ًخم جىُٓم طل٪ في ال٣اهىن الخىُٓمي إلاجلـ إلاٗالجت ج٣ترح الضعاؾت 

 الىىاب بـ:

  ت مجلـ الىىاب م٘ ؤي مهمت ٖمىمُت اهخسابُت ؤو ٚحر اهخسابُت؛  جىؾُ٘ جىافي ًٍٖى

 اإلاخٗل٤ بمجلـ الىىاب بما ًلي: 27.11مً ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  11.٤ٞ/2حّٛحر اإلااصة 

ت في مجلـ الىىاب م٘ عثاؾت مجلـ حماٖت جغابُت ؤو مجلـ م٣اَٗت  جدىافى الًٍٗى

ت مهىُت. ت جاؾؿها حماٖت جغابُت، ٦ما جدىافى م٘ عثاؾت ٚٞغ  ؤو مجمٖى

 

  ٕالخىهُو ٖلى ؤن الُٛاب ؤ٦ثر مً مغجحن بضون ٖظع في حلؿت ٖامت و/ؤو احخما

ُٗت، ًترجب ٖىه اٖخباع م٣ٗضه  اللجىت الضاثمت اإلاىخمي بليها الًٗى، زال٫ الؿىت الدكَغ

ًه بالظي ًلُهقاٚغا ب٣ىة ال٣اهىن   مباقغة في الثدت الاهخساب؛ وحٍٗى

   ٌؿمذ ُٞه للىاثبت ؤو الىاثب ؤلاصالء الخىهُو ٖلى ؾ٠٣ إلاجمٕى ٖضص ألاًام التي

ُٗت، جدذ َاثلت اٖخباع  بها، ٢هض الاؾخٟاصة مً عزهت اإلاغى في الؿىت الدكَغ

ًه بالظي ًلُه مباقغة في الثدت الاهخساب.  اإلا٣ٗض قاٚغا ب٣ىة ال٣اهىن وحٍٗى
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 اإلاخعلم بمجلغ الىىاب بما ًلي: 27.11ًخمم اللاهىن الخىظُمي سكم 

 مىشس الباب الخاظع 

 في أشغاٌ الجلعاث العامت واحخماعاث اللجان الذائمت اإلاشاسهت

 1-89اإلاادة 

 ًخٗحن ٖلى ؤًٖاء مجلـ الىىاب اإلاكاع٦ت في حمُ٘ ؤقٛا٫ الجلؿاث الٗامت واحخماٖاث اللجان الضاثمت.

 2-89 اإلاادة

بضون ٖظع ًٖ ؤقٛا٫ ؤصهاه، ٧ل هاثب حُٛب ؤ٦ثر مً مغجحن  3-89باؾخثىاء عزهت اإلاغى اإلادضصة في اإلااصة 

ُٗت ٌٗض بمثابت جسٍل ًٖ اإلا٣ٗض.  حلؿت ٖامت واحخمإ اللجىت الضاثمت اإلاىخمي بليها في ؾىت حكَغ

٣ًضم م٨خب مجلـ الىىاب بلى اإلاد٨مت الضؾخىعٍت صازل ؤحل ؤؾبٕى مً الخسلي ًٖ اإلا٣ٗض َلب جثبُذ 

 ؤصهاه. 90قٛىع م٣ٗضه وجُب٤ُ اإلااصة 

عي الؿماح للىاثب البرإلااوي الخٗبحر ًٖ مكاع٦خه في حلؿاث  ًم٨ً في خاالث زانت مٗلً ٖنها بىو حكَغ

٤الجلؿت الٗامت واحخماٖاث اللجان الضاثمت اإلاىخمي بليها،  مىهت بل٨تروهُت ًٖ بٗض عؾمُت  ًٖ ٍَغ

٣ت اؾخٗمالها.  ٍغ  للمجلـ. ًدضص الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب جىُٓمها َو

 3-89 اإلاادة

ً ) ل٩لٌؿمذ  ( ًىما زال٫ الؿىت 20هاثب اؾخثىاء مً الاؾخٟاصة مً عزو اإلاغى في خضوص ٖكٍغ

ُٗت.  الدكَغ

الكهاصة ؤو الكىاهض الُبُت اإلاضلى بها ٖضص ألاًام اإلادضصة في ال٣ٟغة الؿاب٣ت، ٣ًضم م٨خب  ججاوػثبطا 

 .ؤصهاه 90مجلـ الىىاب بلى اإلاد٨مت الضؾخىعٍت صازل ؤحل ؤؾبٕى َلب جثبُذ قٛىع م٣ٗضه وجُب٤ُ اإلااصة 

 4-89 اإلاادة

ُٗت ًىم الجمٗت الثاهُت مً ؤ٦خىبغ مً ٧ل ؾىت، وج يخهي ٖىض بضاًت ًىم الجمٗت الثاهُت جبخضت الؿىت الدكَغ

 ؤ٦خىبغ مً الؿىت اإلاىالُت.مً 
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 اإلاخعلم بمجلغ الىىاب بما ًلي: 27.11مً اللاهىن الخىظُمي سكم  90حغحر اإلاادة 

 90اإلاادة 

بطا ؤلُٛذ حؼثُا هخاثج ا٢ترإ مً ٢بل اإلاد٨مت الضؾخىعٍت وؤبُل اهخساب هاثب ؤو ٖضة هىاب ؤو في 

خه بؿبب الخسلي  ض هاثب مً ًٍٖى اة ؤو بٖالن ب٢الت هاثب، ألي ؾبب مً ألاؾباب، ؤو في خالت ججٍغ خالت ٞو

٤ ؤو اإلا ت البرإلااهُت التي ًيخمي ًٖ اهخماثه للخؼب الؿُاس ي الظي جغشح باؾمه لالهخساباث، ؤو ًٖ الٍٟغ جمٖى

بليها ؤو ألي ؾبب آزغ ٚحر ٣ٞضان ألاهلُت الاهخسابُت، ؤو في خالت قٛىع م٣ٗض بؿبب حُٗحن الىاثب اإلاٗجي 

في أشغاٌ الجلعاث العامت واحخماعاث اللجان الذائمت  أو بعبب عذم خظىسهبهٟت ًٖى في الخ٩ىمت، 

داث بالترقُذ، اإلاترشح الظي ًغص  ، ًضعى ب٣غاع 3-89و 2-89اإلادذدة في اإلاادجحن  للؿلُت اإلا٩لٟت بخل٣ي الخهٍغ

اؾمه مباقغة في الثدت الترقُذ اإلاٗىُت، بٗض آزغ مىخسب في هٟـ الالثدت لكٛل اإلا٣ٗض الكاٚغ. وفي هظه 

غ  الخالت، ًجب ٖلى الؿلُت اإلاظ٧ىعة ؤن جخإ٦ض مؿب٣ا مً ؤن اإلاترشح اإلاضٖى إلالء اإلا٣ٗض الكاٚغ ما ػالذ جخٞى

 ُه قغوٍ ال٣ابلُت لالهخساب اإلاُلىبت ل٩ُىن ًٖىا في مجلـ الىىاب.ٞ

ش الظي ًيكغ ُٞه في  ٌ صازل ؤحل ال ًخجاوػ زالزحن ًىما ًبخضت مً الخاٍع ًجب ؤن ًخسظ ٢غاع الخٍٗى

ضة الغؾمُت ٢غاع اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ال٣اض ي بةلٛاء الاهخساب حؼثُا ؤو الظي حٗلً ُٞه ًٖ قٛىع  الجٍغ

ٌ بلى اإلاٗجي باألمغ في مدل ؾ٨ىاه بغؾالت مًمىهت اإلا٣ٗض ؤو ا بلٜ ٢غاع الخٍٗى ت. ٍو ض مً الًٍٗى لخجٍغ

 الىنى٫ م٘ بقٗاع بالخىنل.

 ]الباقي ال حُٛحر[ 

 ٖلى مؿخىي حُٛحر الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب - ب

 حُٛحر وجخمُم الىٓام الضازلي إلاجلـ الىىاب، بما ٌؿمذ بـ ج٣ترح الضعاؾت

   ذ ٘ الُض ؤو بىاؾُت الجهاػ ؤلال٨ترووي اإلاٗض لظل٪؛اٖخماص الخهٍى  ٖلىُا بٞغ

   ٘٤ بهمت ألانب٘ ل٩ل هاثبت وهاثب، م ذ ؤلال٨ترووي ًٖ ٍَغ اٖخماص نُٛت الخهٍى

 اليكغ الٟىعي للىخاثج الاؾمُت في الؿبىعة ؤلال٨تروهُت؛

   ؾاٖت في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي  48وكغ الىخاثج الاؾمُت لىخاثج الخهىٍذ صازل ؤحل

ضةو   الغؾمُت للمجلـ. الجٍغ
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 مً الىٓام الضازلي ٖلى الىدى الخالي: 157حّٛحر ؤخ٩ام اإلااصة  -1

 مً الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب في صُغتها ألاصلُت 157اإلاادة 

 157اإلاادة 

٘ الُض ؤو بىاؾُت الجهاػ ؤلال٨ترووي اإلاٗض لظل٪، ٚحر ؤن  ٩ًىن الخهىٍذ ٖلىُا بٞغ

ا بطا  ذ ٩ًىن ؾٍغ  حٗل٤ ألامغ بخُِٗىاث شدهُت.الخهٍى

ذ بال بطا حٗل٤ ألامغ بى٣ُت هٓام مً ؤحل  ال ًم٨ً جىاو٫ ال٩لمت ؤزىاء ٖملُت الخهٍى

 الخىبُه بلى زلل في الٗملُت اإلاظ٧ىعة.

 

 مً الىظام الذاخلي إلاجلغ الىىاب في الخعذًل اإلالترح 157اإلاادة 

 158اإلاادة 

ذ ٖلىُا مً َٝغ الىاثبت ؤو  الىاثب بىي٘ بهمت ألانب٘ ٖلى ػع الجهاػ ؤلال٨ترووي ٩ًىن الخهٍى

 اإلاٗض لظل٪.

ذ خاال في الؿبىعة ؤلال٨تروهُت اإلاسههت لظل٪.  جيكغ ؤؾماء وهخاثج الخهٍى

ذ بالُض بال في خالت حُٗل الجهاػ ؤلال٨ترووي. وفي هظه الخالت حسجل  ال ًخم اللجىء بلى الخهٍى

 ؤصهاه. 162الىو اإلادضص في اإلااصة  ؤؾماء حمُ٘ ألانىاث مهىٟت خؿب حٗبحرهم مً

 ٤ ا بطا حٗل٤ ألامغ بخُِٗىاث شدهُت ٞو ذ ؾٍغ اؾخثىاء مً ؤخ٩ام ال٣ٟغاث ؤٖاله ٩ًىن الخهٍى

 ؤصهاه. 160الاحغاءاث اإلادضصة في اإلااصة 

ذ بال بطا حٗل٤ ألامغ بى٣ُت هٓام مً ؤحل الخىبُه بلى  ال ًم٨ً جىاو٫ ال٩لمت ؤزىاء ٖملُت الخهٍى

 ملُت اإلاظ٧ىعة.زلل في الٗ
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٤ ما ًلي:   جخمم ؤخ٩ام الىٓام الضازلي ٞو

 1-164اإلاادة 

ذ  48جيكغ في اإلاى٢٘ الغؾمي للمجلـ صازل ؤحل  ؾاٖت اللىاثذ الاؾمُت لىخاثج الخهٍى

ذ. 162اإلاٗبر ٖنها خؿب اإلااصة  ٣ت الخهٍى  ؤٖاله، ٦ُٟما ٧اهذ ٍَغ

ضة الغؾمُت للبرإلاان حمُ٘ جٟانُل   الجلؿاث الٗامت.جيكغ في الجٍغ
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 الوؤلفاى
 

 

 خلىي  يـدـً. د 
 ال٣اهىهُت الٗلىم ب٩لُت الٗالي الخٗلُم ؤؾخاط -

 مدمض حامٗت - بىحضة والاحخماُٖت والا٢خهاصًت

 بىحضة؛ ألاو٫ 

 الضازلي الٗام ال٣اهىن  إلااؾتر البُضاٚى؛ي اإلايؿ٤ -

 ال٣اهىهُت؛ ال٣ىاٖض وبهخاج

 َٝغ مً اإلاٗخمض" 2018 زلضون  ابً بغهامج" ميؿ٤ -

جي اإلاغ٦ؼ   والخ٣جي؛ الٗلمي للبدث الَى

 واإلالخ٣ُاث والىضواث اإلااجمغاث مً الٗضًض في قاع٥ -

ىُت   والضولُت؛ الَى

 مجالث في ميكىعة وصعاؾاث مخسههت، ٦خب له -

 .مخسههت

 

 

 عالٌ الشخمان عبذ. د 
 الٗام؛ ال٣اهىن  في الض٦خىعاه قهاصة ٖلى خانل -

 الىهىم نُاٚت في اإلااؾتر قهاصة ٖلى خانل -

 البرإلااوي؛ والٗمل ال٣اهىهُت

مت صعاؾاث له ونضعث حماُٖت ؤٖما٫ في قاع٥ -
ّ
 مد٨

 وزاعحه؛ اإلاٛغب صازل

٘ في مؿدكاع -  وخ٣ى١  الٗمىمُت والؿُاؾاث الدكَغ

 اإلاٛغب صازل اإلاضوي، اإلاجخم٘ مىٓماث لضي ؤلاوؿان
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