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2013  ربوتكأ

يذيفنت صخلم

قحب قلعتملا 31.13 نوناقلا ةدوسم ةساردب 19 ةداملا ةمظنم تماق ،2013 ربمتبس             يف
ةتس نم لقأ يف ةيناثلا ةرملا يه هذهو .)نوناقلا ةدوسم( برغملا يف تامولعملا ىلع               لوصحلا
يف تامولعملا ىلع لوصحلا قح لوح عيرشت ةدوسم ليلحتب ةمظنملا اهيف موقت يتلا              رهشأ

تطّلسو نوناقلا ةدوسمل ةقباس ةخسن نأشب اهليلحت ةمظنملا ترشن 2013 ليربأ يفف             ،برغملا
.حرتقملا عيرشتلا تباش ىربك فعض طاقن ىلع ءوضلا هلالخ نم

ةدوسم دادعإ يف لماش لكشب ةيغاص ًاناذآ انتايصوت قلت مل ،ليلحتلا اذه نم نيبتي امكو ،هنأ                 ديب
ليبق نم( صوصنلا ىلع ةيباجيإلا تارييغتلا نم ضعب نع ادعو ،عقاولا يف هنأ لب               ،نوناقلا
ةباصم نوناقلا ةدوسم لظت ،)تامولعملا ىلع لوصحلا قح ةسرامم يف ةيسنجلا طرش             فذح

نم ةياغلل ةضافضف ةحئالب ديقتلا رارمتسا ببسب اميس ال ىتش بابسأل ةيثراك             بويعب
.تاءانثتسالا

ةخسنلا ىلع 19 ةداملا ةمظنم تاداقتنال يباجيإ وحن ىلع ةباجتسالا يف برغملا قافخإ              نإ
تاونسل ترمتسا بقرتلا نم ةلاح دوجول ًارظن لامآلل بيخم رمأل نوناقلا ةدوسم نم              ةقباسلا
تامولعملا ىلع لوصحلا يف قحلا نأشب ميلس عيرشتل ةيبرغملا ةموكحلا ينبت لمأ ىلع              ثالث

2012 ويلوي يف برغملل لماشلا يرودلا ضارعتسالا نأ مهألاو ،ةيلودلا ريياعملا عم مئاوتي              امب
لب ىلإ هابتنالا تتفل نوناقلا ةدوسم بوشت يتلا بويعلا نأ امك ،تاحالصإلا هذه ىلع ّضح                دق

.مالعإلاو ريبعتلا ةيرح اياضقب لصتي اميف يدرتملا برغملا لجس تمقافو

ةمهاسم ميدقت لجأ نمو تامولعملا ىلع لوصحلا قح صخي اميف ةيلودلا ريياعملا ىلإ              ًادانتساو
ضعب 19 ةداملا ةمظنم مدقت ،عوضوملا اذه لوح برغملا يف ةرئادلا تاشاقنلا يف              ةيلمع
ليدعتل ةوعدلا يه تايصوتلا هذه زربأ .نوناقلا ةدوسم دادعإ لجأ نم ةددحملا             تايصوتلا

تاءانثتسالا ةفاك عضخت نأ يغبنيو ،ةيلودلا ريياعملا عم مجسني امب تاءانثتسالا            ةموظنم
ةينعملا ةهجلا قح نم نوكي ثيحب ةماعلا ةحلصملل اهزواجتو اهررض ىدمل يرهوج             رابتخال

اهيمحي يتلا ةحلصملاب ررضلا ناحجر لاح يف طقف تامولعملا ىلع لوصحلا بلط             ضفر
يف ةماعلا ةحلصملا ىلع حضاو لكشب تامولعملا فشك نع أشنيس يذلاو ةلصلا يذ              ءافعإلا

.اهنع فشكلا

طقف هب حومسم تابلطلل ةباجتسالا دعوم ديدمت نأ ىلع كلذك نوناقلا ةدوسم صنت نأ               يغبنيو
بجيو ،يدايتعا ريغ لكشب ةدقعم بلطلل ةباجتسالا تناك لاح يف طقفو ةيئانثتسا فورظ              يف

امك كلذل تعد يتلا بابسألاب كلذك همالعإ نكلو ريخأتلاب بلطلاب مدقتملا غالبإب ىفتكُي ال               نأ
قح نامضل ةينطولا ةنجللا يهو ،ةيفارشإلا ةهجلا مامأ متت يتلا تاءارجإلا نوكت نأ              بجي

.ةحارص نوناقلا ةدوسم هيلع صنت نأ يغبني ام اذهو ةلوقعمو ةعيرس ،تامولعملل لوصحلا
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2013  ربوتكأ

:تايصوتلا صخلم

يف1. قحلا ةسراممل ًاراطإ عضي هنأ ىلع نوناقلا ةدوسمب ةصاخلا ةجابيدلا يف             صنلا
ةحضاو ةرطسم قفو ةمئالملا ةنطاوملاو ةيلوئسملا نم حورب" تامولعملا ىلع           لوصحلا

.هفذح يغبني "ةريسيو
اهب2. متي يتلا ةقيرطلا يف زييمتلا رظحت ةديدج ةدام ىلع نوناقلا ةدوسم لمتشت نأ               بجي

.بلاطلا ةيوه ىلع ءانب تابلطلا عم لماعتلا
ةلوهجم3. تابلط ميلست ةيناكمإ ىلع صنت ةديدج ةدام ىلع نوناقلا ةدوسم لمتشت نأ              بجي

.تامولعملا ىلع لوصحلل مسالا
اميس4. ال "نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنتب ةينعملا تائيهلا" فيرعت نوناقلا ةدوسم حضوت نأ              بجي

.ةصاخلا تائيهلاب قلعتي اميف
نم5. صصخم جرختسم بلطلا مدقم بلط امثيح هنأ ىلع نوناقلا ةدوسم صنت نأ              بجي

ثحبلا ناك اذإ اهجارختساب مزتلت نأ بجي ةينعملا ةئيهلا نإف ،ةينورتكلإ تانايب             ةدعاق
.ركذت ةبوعص امنود هؤارجإ نكمي يرورضلا
تامولعملا6. ديدحتب تابلطلاب نيمدقتملا (11 ةداملا ًاقباس( 9 ةداملا مزلت ال نأ             يغبني

ةحضاو ةطاسبب نوكت نأ بجي تابلطلا نأ ىلع صنت نأ لب ،"حوضوو ةقدب"              ةبولطملا
.اهعم لماعتلا متيل يفكي امب
بجومب7. ةددحم بلط ةرامتسا يأ نأ ىلع (11 ةداملا ًاقباس( 9 ةداملا صنت نأ               بجي

يأ ريفوتب بلطلا مدقم مزلت الو ةرشابم نوكت نأ بجي )عيرشت لالخ نم ًالثم(               نوناقلا
.بلطلا ةجلاعمل اهل ةرورض ال ليصافت
لوصحلا8. يف بغري يذلا صخشلل هنأ ىلع (11 ةداملا ًاقباس( 9 ةداملا صنت نأ               يغبني

.ةينعملا ةئيهلا يف تامولعملا لوئسمل ًايهفش وأ ًايباتك ًابلط مدقي نأ تامولعملا ىلع
يف9. ةقاعإلا وذ صخشلا بغر ىتم هنأ ىلع (11 ةداملا ًاقباس( 9 ةداملا صنت نأ                نيعتي

اذه ةدعاسمل ةيرورضلا تاوطخلا ةفاك ذاختا تامولعملا لوئسم ىلع نيعتي ،بلط            ميدقت
.هتاجايتحا يبلي يذلا وحنلا ىلع بلطلا ميدقت ىلع صخشلا
يئاهنلا10. دعوملا ديدمتب حمسُي هنأ ىلع (13 ةداملا ًاقباس( 10 ةداملا صنت نأ              بجي

ريغ ىلع ةدقعم بلطلل ةباجتسالا تناك اذإ طقفو ةيئانثتسا تالاح يف بلطلل             ةباجتسالل
.ًاضيأ كلذ بابسأب هتطاحإ لب بسحف ريخأتلاب بلطلا مدقم راطخإ متي الأ بجيو .ةداعلا
ًالدب(11. ريفوت ةينعملا تاهجلا ىلع بجوتي هنأب )ًاقباس 13 ةداملا( 10 ةداملا نيبت نأ               بجي

يف نيمويلا ىدعتت ال ثيحب بسانملا تقولا يف ةبولطملا تامولعملا )درلا درجم             نم
ةيرح وأ ةايح ةيامح لجأ نم ةيرورض تامولعملا اهيف نوكت يتلا ةلجاعلا             تالاحلا

.صخشلا
يقلتل12. اهنوذبحي يتلا ةغيصلا ديدحت تابلطلا يمدقمل نوناقلا ةدوسم حيتت نأ            يغبني
.هنود لوحي عنقم ببس كانه نكي مل ام كلذ ةاعارم يغبنتو ،تامولعملا
ىلع13. رداق ريغ ةقاعإلا وذ بلطلا مدقم ناك اذإ هنأ ىلع نوناقلا ةدوسم صنت نأ                بجي

لبق نم اهيف اهب ظفتحُي يتلا ةغيصلاب ةبولطملا تامولعملل عامتسالا وأ ةيؤر وأ              ةءارق
تامولعملا ريفوتل ةلوقعم تاوطخ ذختت نأ ةريخألا هذه ىلعف ،هتقاعإ يعادب ةينعملا             ةئيهلا
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2013  ربوتكأ

/هبلط ىلع ءانب اهعامس وأ اهتيؤر وأ اهتءارق ىلع بلطلا مدقم اهيف ردقي يتلا               ةغيصلاب
.اهبلط
ةيطغتل14. ةضورفملا موسرلا نأ حوضوب (15 ةداملا ًاقباس( 12 ةداملا حضوت نأ             يغبني
.ةيلعفلا ةفلكلا زواجتت ال نأ يغبني بلطلا مدقمل تامولعملا لاسرإو خسن تاقفن
اهل15. قحي يتلا موسرلل يمسر لودج ينبتب ةينعملا تاهجلا مازلإ ةلأسمل رابتعالا ءاليإ              نيعتي
.نيعم دح نم ىندأ خسنلا ددع ناك اذإ موسرلا هذه نم ءافعإلا متي نأو ،اهضرف
ةداملا16. ًاقباس( 17 ةداملا تحت ةجردملا تاءانثتسالا ةحئال ليدعت ىلإ ةجاح كانه             تلازام

.ةيلودلا ريياعملا عم مجسني امب عساو وحن ىلع ) 19
ال ثيحب ةماعلا ةحلصملل ميدقتو يرهوج ررض رابتخال تاءانثتسالا ةفاك عضخت نأ             بجي

ررضلا ناك لاح يف الإ تامولعملا ىلع لوصحلا بلط ضفر ةينعملا ةئيهلل             قحي
لكشب قوفي تامولعملا فشك نع أشنيس يذلاو ةلصلا يذ ءافعإلا اهيمحي يتلا             ةحلصملاب

.اهنع فشكلا يف ةماعلا ةحلصملا حضاو
قيض17. لكشب (19 ةداملا ًاقباس( 17 ةداملا يف ةلومشملا ةيمحملا حلاصملا فيرعت             بجي
.طقف ةيلودلا ريياعملا يف اهب فرتعملا ةعورشملا حلاصملا ةيامح بجي امك ،ةقد رثكأو
ىوكشلا18. بلطلا مدقمل قحي هنأ ىلع ةحارص (17 ةداملا ًاقباس( 14 ةداملا صنت نأ               بجي

اميف طقف سيلو ،نوناقلا تايضتقم عم مئاوتي امب بلطلا ةجلاعم يف روصق يأب قلعتي               اميف
.تامولعملا ءاشفإ ضفرب قلعتي
قح19. نامضل ةينطولا ةنجللا سيئر نييعت اهب متي يتلا ةيفيكلا نوناقلا ةدوسم حضوت نأ               بجي
.تامولعملا ىلإ لوصحلا
قحلاو20. قيقحتلا تايحالص اميس ال ،ةنجللا تاطلس حوضوب نوناقلا ةدوسم نيبت نأ             يغبني

ءالدإلا ىلع دوهشلا مغرُت نأو اهئاشفإ بلطُي تامولعم يأ صحفو ةلدألا راهظإ بلط              يف
.مهتاداهشب
.ةلوقعمو ةعيرس ةنجللا مامأ متت يتلا تاءارجإلا نأ ىلع نوناقلا ةدوسم صنت نأ يغبني21.
ددهت22. يتلا ةداملا يهو نوناقلا عورشم نم (35 ةداملا ًاقباس( 32 ةداملا فذح              نيعتي
.تامولعملل مهئاشفإ لاح يف نييمومعلا نيفظوملا ىلع ةيئانج تابوقعب
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تايوتحملا لودج

يذيفنت صخلم
تايوتحملا لودج

19  ةداملا ةمظنمل ينوناقلا جمانربلا نع ةذبن
ةمدقم
نوناقلا ةدوسم ليلحت

ىلوألا ةخسنلا ىلع تانيسحتلا
تامولعملا يف قحلا مامأ تابقعلا

ةجابيدلا
:تامولعملل لوصحلا يف قحلا ةسراممب نيلّوخملا صاخشألا
:تامولعملل لوصحلا ةحاتإب ةبلاطملا تاهجلا
يداملا قاطنلا
تامولعملا ىلع لوصحلا تابلط ميدقت تاءارجإ
تابلطلا ةجلاعم
تاءانثتسالا
نوعطلا
تامولعملا ةنجل
ةيئانجلا تابوقعلا
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19  ةداملا ةمظنمل ينوناقلا جمانربلا نع ةذبن
ريبعتلا ةيرح لوح ةيمدقت ريياعم داجيإ ةرصانم ىلإ 19 ةداملا ةمظنمل ينوناقلا جمانربلا              ىعسي
ةينوناقلا ةمظنألا يف ريياعملا هذه ذيفنتو يلودلا ىوتسملا ىلع تامولعملا ىلع            لوصحلاو
يتلاو ريياعملا هذه حضوت يتلا تاعوبطملا نم ديدعلا دادعإب ينوناقلا جمانربلا ماق دقو              ةيلحملا
ريهشتلا نيناوق لثم تالاجم يف تاسرامملا لضفأو ةنراقملاو ةيلودلا نيناوقلا ىلإ            ريشت

.ثبلاو تامولعملا ىلع لوصحلاو

ينوناقلا جمانربلا رشني 19 ةداملا ةمظنمل ةلماشلا ةينوناقلا ةربخلاو تاعوبطملا هذه ىلع             ًءانبو
يتلا ةيلاحلا نيناوقلا كلذكو ةحرتقملا نيناوقلا ىلع ًاقلعم ةنس لك ةينوناقلا تاليلحتلا نم              ديدعلا
دوهجلا معدل ةليسوك 1998م ماعلا ذنم طاشنلا اذه ذيفنت أدب دقو ريبعتلا ةيرح قح ىلع                رثؤت

يف ةريبك تانيسحت ىلإ ةداع ينوناقلا انليلحت يدؤيو ملاعلا لوح نيناوقلا حالصإل             ةيباجيإلا
ينورتكلإلا عقوملا ىلع انتاليلحت عيمج رفوتتو ةيلاحلا وأ ةحرتقملا ةيلحملا           تاعيرشتلا

/http://www.article19.org/resources.php/legal

اهميدقتل تاظحالم يأ مكيدل ناك اذإ وأ ضيفتسم لكشب ةركذملا هذه ةشقانم يف متبغر ام                اذإ
ينورتكلإلا ديربلا ربع انل اوبتكت نأ مكناكمإب 19 ةداملا ةمظنم يف ينوناقلا جمانربلا              ىلإ

.legal@article19.org
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2013  ربوتكأ

ةمدقم

قحب قلعتملا 31.13 نوناقلا ةدوسم عورشم 19 ةداملا ةمظنم سردت ،ليلحتلا اذه             يف
.)نوناقلا ةدوسم( برغملا يف تامولعملا ىلع لوصحلا

ليلحتب 19 ةداملا ةمظنم اهيف موقت يتلا رهشأ ةتس نم لقأ فرظ يف ةيناثلا ةرملا يه                 هذه
2013 ماع نم ليربأ يفف ،برغملا نم تامولعملا ىلع لوصحلا يف قحلا لوح عيرشت               ةدوسم

ءوضلا تطلسو نوناقلا ةدوسم نم ىلوألا ةخسنلل صاخلا اهليلحت 19 ةداملا ةمظنم ترشن ،             
ىلع انتاضارتعا ىلع ليلحتلا اذه ىوتحاو .حرتقملا عيرشتلا يف ىربك فعض طاقن             ىلع 1

قح ةسراممل ًاطرش اهرابتعاب ةيسنجلاو ،"حداف لكشب ةضافضفلا" تاءانثتسالا          ةموظنم
بلط لجأ نم ةسبتلملا تاءارجإلاو ةينعملا تائيهلل مهبملا فيرعتلاو تامولعملا ىلع            لوصحلا
ةداعإ يف ةبراغملا نيعّرشملا داشرإل تايصوتلا نم ةقاب ليلحتلا مدقو تامولعملل            لوصحلا
ريياعملاو ناسنإلا قوقحب صتخي اميف ةيلودلا برغملا تامازتلا عم بكاوتي امب ماكحألا             ةغايص

.تامولعملا ىلع لوصحلا قح يف ةنراقملاو ةيميلقإلا
.

ةدوسم دادعإ يف لماش لكشب انتايصوت باعيتسا متي مل ،ليلحتلا اذه سكعي امكو ،كلذ               عم
ليبق نم( صوصنلا ىلع ةيباجيإلا تارييغتلا نم ضعب نع ادعو ،عقاولا يف هنأ لب               ،نوناقلا
ةباصم نوناقلا ةدوسم لظت ،)تامولعملا ىلع لوصحلا قح ةسرامم يف ةيسنجلا طرش             فذح

نم ةياغلل ةضافضف ةموظنمب ديقتلا رارمتسا ببسب اميس ال ىتش بابسأل ةيثراك             بويعب
.برغملا يف تامولعملا ىلع لوصحلا قح ةسرامم ميسج لكشب قيعتس يتلا ،تاءانثتسالا

ىلع 19 ةداملا ةمظنم تاداقتنال يباجيإ وحن ىلع ةباجتسالا يف ةيبرغملا ةلودلا قافخإ              نإ
.ىتش بابسأل ةيلاكشإ حرطيو لامآلل بيخم رمأل نوناقلا ةدوسم نم ىلوألا ةخسنلا

نأشب● ًاميلس ًاعيرشت ىنبتتس برغملا نأب تاونس ثالث يلاوحل بقرتلا نم وج داس :              ًالوأ
روتسدلا نمضيو .ةيلودلا ريياعملا عم مئاوتي امب تامولعملا ىلع لوصحلا يف            قحلا

ةزوحب يتلا تامولعملل لوصحلا قح ،2011 ويلوي نم لوألا يف هينبت مت يذلا              ديدجلا
عضوم قحلا اذه عضول عيرشت نسب اهمازتلا نع ةموكحلا ترّبع دقو ، ةماعلا             تاطلسلا 2

.2010  ربمتبس ذنم ذيفنتلا

مرتحت● ال تامولعملا ىلع لوصحلا يف قحلا لوح لماش عيرشت ينبت نع اهزجعب ،              ًايناث
يلودلا دهعلا نم 19 ةداملا بجومب اميس ال ،يلودلا نوناقلا بجومب اهتامازتلا             برغملا

(1979 ويام نم ثلاثلا يف برغملا هيلع تقداص يذلا( ةيسايسلاو ةيندملا            قوقحلل

:عقوملا يف رفوتم :1 2013  ليربأ ،ينوناق ليلحت ،تامولعملا ىلع لوصحلا يف قحلا لوح نوناقلا ةدوسم :برغملا ، 19  ةداملا  
http://www.article19.org/resources.php/resource/3711/en/morocco:draftlawontherighttoaccessinformatio

n
22011  ماع رداصلا يبرغملا روتسدلا نم  27  ةداملا  
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2013  ربوتكأ

قوقحل يقيرفألا قاثيملا اذكو ،ناسنإلا قوقح ةنجل نع رداصلا يمسرلا           هريسفتو 3

يقيرفألا داحتالل يجذومنلا نوناقلاو )هيف ًافرط برغملا ربتعت ال يذلا( بوعشلاو            ناسنإلا
لوح يقيرفألا داحتالاب صاخلا ررقملا هدعأ يذلاو ايقيرفأل تامولعملل لوصحلا           لوح

4.تامولعملل لوصحلاو ريبعتلا ةيرح

ةداج● تسيل برغملا نأب نآلا ىتح اترهظ ناتللا نوناقلا عورشم اتخسن يحوت             ،ًاثلاث
لماشلا يرودلا ضارعتسالا تاصالخ اهتوتحا يتلا ةيصوتلل ةباجتسالا يف          لعفلاب

امب تامولعملا ةيرح ةحاتإل" نوناقلا حالصإ ةلودلا ىلع نأب ،2012 ويلوي يف             برغملل
.)ديدشتلا ةفاضإ عم(   5"ةيلودلا ريياعملا عم قفاوتي

لجسل● تاداقتنالا ززعتو لب ،ىلإ راظنألا نوناقلا ةدوسمل ةرمتسملا ئواسملا تفلت            ،ًاعبار
تاطلسلا نأب يحوي ام ،ريبعتلا ةيرحب قلعتي اميف اميس ال ناسنإلا قوقح يف              برغملا

.ىنعم يذو لماك لكشب تامولعملا قح نم ةبراغملا عنمُي نأب أبعت ال ةيبرغملا              ةيموكحلا
ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا تعرتسا ،ةريخألا تاونسلا           يف

تاقياضملاو تالاقتعالا نم ةعفترم تالدعم دوجو ىلإ هابتنالا ةيقادصملاب ىلحتت           يتلاو
يملسلا ريبعتلا ءاقل دارفأ سبحو ميرجتو تاطلسلل نيدقتنملا نييفحصلا قحب           بيهرتلاو
نوناق بجومب ،دارفألاو ةلودلا تاسسؤمو مالسإلاو كلملل ًائيسم هرابتعاب هيلإ رظنُي            يذلا

6.تابوقعلا نوناقو ةفاحصلا

قحلا لوح ةيمدقت تاعيرشتلا رثكأ ينبت ةيلمع معدل دادعتسالا ةبهأ ىلع 19 ةداملا ةمظنم               فقت
تاظحالملا ىلإ رابتعالا نيعب نوعّرشملا رظني نأ لمأن اننإ .برغملا يف تامولعملا             يف

لاجم يف يميلقإلاو يلودلا ناسنإلا قوقح نوناق سسأ ىلع ينبملا ليلحتلا اذه يف              ةروكذملا
اذه نم ةيئاهنلا ةخسنلا يف جلاعت نأو لاجملا اذه يف تاسرامملا لضفأو تامولعملا يف               قحلا 7

.مهملا نوناقلا
نوناقلا ةدوسم ليلحت

ىلوألا ةخسنلا ىلع تثدحتسا يتلا تانيسحتلا
ةخسنلل اههيجوت مت يتلاو 19 ةداملا ةمظنمل ةيسيئرلا تاداقتنالا نم ديدعلا نأ نم مغرلا               ىلع

3.19  ةرقفلا  CCPR//C/GC/34 ،  2011  ربمتبس  12  ،ريبعتلاو يأرلا ةيرح ىلع  34  مقر ةماعلا ةظحالملا رظنا   
4http://www.achpr.org/files/news/2013/04/d84/model_law.pdf  :تامولعملل لوصولا لوح يقيرفألا داحتالا لودل نوناقلا جذومن  
نايبلا5 كلذك رظنا .129.90 ةرقفلا ،A/HRC/21/3 ،2012 ويلوي 6 ،لماشلا يرودلا ضارعتسالا لوح لمعلا ةعومجم ريرقت :برغملا ،ناسنإلا قوقح سلجم                     

عم مئاوتي امب تامولعملا ةيرح نامضل يلاحلا عيرشتلل ماكحأ ةفاضإ" :ىلإ لثملاب ىصوأ يذلاو برغملل لماشلا يرودلا ضارعتسالاب قلعتي اميف وكسينويلا نع                       رداصلا
ويلوي نم سداسلا ،16/21 ناسنإلا قوقح سلجم رارق قحلم نم 5 ةرقفلل ًاقبط ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم اهدعأ يتلا صوصنلاو ."ةيلودلا                       ريياعملا

.(34  و  27  نيترقفلا ،برغملا لوح لماشلا يرودلا ضارعتسالا ىلإ مّلسملا وكسينويلا ريرقت(  30  ةرقفلا ، A/HRC/WG.6/13/MAR/2 ،  2012
ًاررحم6 زجتحت برغملا " ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم :لاثملا ليبس ىلع رظنا ،ريبعتلا ةيرح اياضق يف برغملا لجس نأشب يلودلا قلقلا ىلع ةبيرق ةلثمأ ىلع عالطإلل                          

ةءاسإلا ةمهتب زجتحا بلاط حارس قلطت برغملا" ،شتوو ستيار نامويه ةمظنم ،2013 ربمتبس 18 يف رداص يفحص نايب ،"ةدعاقلا ويديف ةيطغت ببسب                       ًالقتسم
.2013  رياني  28  ،يفحص نايب ،"يئانجلا ريهشتلاب ُاررحم مهتت ةيبرغملا ةموكحلا" ،سواه موديرف ةسسؤم ، 2013  ويلوي  16  ،يفحص نايب ،"كلملل

نيتيسيئر7 نيتيرايعم نيتقيثو نم كلذك ليلحتلا ديفتسيو .انه ةيناث ضرعتسُت نلو عيرشتلا ةدوسم نم ىلوألا ةخسنلل انليلحت يف ةصخلم ةلصلا تاذ ةيلودلا ريياعملا                        
رظنا : تامولعملل لوصولا لوح نوناق جذومن و تامولعملا ةيرح عيرشت ئدابم :ةفرعملا يف روهمجلا قح :امه تامولعملا ىلع لوصحلا يف قحلا نأشب 19 ةداملا                         ةمظنمل
(1999 وينوي :ندنل( تامولعملا ةيرح عيرشت ئدابم :ةفرعملا يف روهمجلا قح :19 ةداملا              تاروشنم

(2001 وينوي :ندنل( تامولعملا ةيرح نوناق جذومنو http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf       
http://article19.org/data/files/pdfs/standards/modelfoilaw.pdf
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نع تنسحت دق نوناقلا ةدوسم نأب ةمظنملا ّرقت ،ةجلاعم نود ىقبت نوناقلا ةدوسم نم               ىلوألا
نوناقلا ةدوسمل ةيباجيإلا تافصلا ةفاك ءزجلا اذه زربي ال .هجوألا فلتخم نم ىلوألا              اهتخسن

حيتي يذلا (16 ةداملا ًاقباس( 13 ةداملا يف صنلا ًالثم( صوصخلا اذه يف نيعّرشملاب               ديشيو
ةباجتساك اهئارجإ مت يتلا تانيسحتلا ىلإ هابتنالا تفلي هنكل ،)ىرخأ ةئيه ىلإ تابلطلا              ليوحت

2013 ليربأ يف اهليلحت يف 19 ةداملا ةمظنم اهيلإ تراشأ يتلا تاداقتنالا ضعبل              ةرشابم
.نوناقلا ةدوسم نم ىلوألا ةخسنلل

لوصحلا● يف قحلا "صخش لكل" نأ ىلع نآلا نوناقلا ةدوسم نم 2 ةداملا              صنت
نأ ىلع تصن يتلا ىلوألا ةخسنلا ىلع ًايسيئر ًايباجيإ ًارييغت اذه لثميو             ،تامولعملل

.كلذ اهل قحي نم يه طقف ةيرابتعالا تايصخشلاو نينطاوملا
نوناقلا● ةدوسم ةيقب عم ًامغانت رثكأ ةداملا هذه لعجتل ،2 ةداملا نم "قئاثو" ةملك               تفذُح

."تامولعملا" ةطاسبب لمشيل نوناقلل يداملا قاطنلا حيضوتلو
نكي● مل اذإ هضفر نكمي تامولعملا ىلع لوصحلا بلط نأ ىلإ نآلا 6 ةداملا               ريشت

.تامولعملا بلطي يذلا صخشلل ةدعاسملا ميدقت نم مغرلاب ًاحضاو
ميدقتب● فلكملا صخشلا موقي نأ نوناقلا ةدوسم نم (11 ةداملا ًاقباس( 9 ةداملا              يضتقت

.ةرورضلا دنع بلطلل مدقملا صخشلل ةدعاسملا
بابسأ● ]ركذل[" يعاد ال هنأ ىلإ نآلا نوناقلا ةدوسم نم (11 ةداملا ًاقباس( 9 ةداملا                ريشت

لع لوصحلا بلط ريربت طرش كلذب فذحتل ،"بلطلا ميدقت لجأ نم تارربم             وأ
.تامولعملا
لوصحلا● بلطل ةباجتسالا لوئسملا صخشلا ىلع نآلا (13 ةداملا ًاقباس( 10 ةداملا             نيبت

"لمع موي 15 اذه ىدعتي ال نأ ةطيرش نكمي ام عرسأب وأ بسانملا تقولا يف "                تامولعملل
.)فاضم ديدشتلا(
ىلع● لوصحلا بلطب مدقتملل قحي هنأ ىلع نآلا (17 ةداملا ًاقباس( 14 ةداملا              صنت

موي 30 نوضغ يف" در مالتسا مدع دنع ينعملا ةئيهلا سيئر ىلإ ىوكش عفر               تامولعملا
ةينمزلا ةرتفلا دعت مل اذبو ."ةباجإلا خيرات نم وأ ةباجتسالل ةينوناقلا ةرتفلا ءاهتنا              نم

امك اهتباجإ ميدقت يف ةماعلا ةئيهلا ةعرس ىدم ىلع ةفقوتم ىوكش وأ نعط عفرل               ةرفوتملا
.قباسلا يف لاحلا تناك

ىلع● لوصحلا قح نامضل ةينطولا ةنجللا نأ (23 ةداملا ًاقباس( 21 ةداملا             ددحت
لالقتسالاو ةينوناقلا ةفصلا لماكب عتمتت ةصصختمو ةلقتسم ةئيه دعت"          تامولعملا

."يلاملا
نيب● نم راتخُي ثيحب :"ماعلا بتاكلا نييعت" ةيفيك (25 ةداملا ًاقباس( 23 ةداملا فصت               

تاونس سمخ ةدملو اهئاضعأ جراخ نم ةنجللا سيئر ىلع مهئامسأ حرتقت صاخشأ             ةثالث
.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق
معدلا"● ريفوت يف اهتمهم ةنجللا ىلوتت نأ ىلع (26 ةداملا ًاقباس( 24 ةداملا              ددشت

راطإ يف "تامولعملل لوصحلا قحل ميوقلا ذيفنتلا لجأ نم ةينعملا تاهجلل            "رمتسملا
."ديشرلا مكحلا ةفاقث "و "ةيفافشلا زيزعت" لجأ نم اهيعس
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تانايب ةدعاق ةرادإو ينبت" نامضب ةنجللا (26 ةداملا ًاقباس( 24 ةداملا مزلت             
رشنلاب ةقلعتملا صوصنلا اذه ززعيو ."نوناقلا اذه قيبطتب قلعتي اميف           تايئاصحإو

.نوناقلا ةدوسمل ةزراب ةزيم اهتاذ دحب ربتعت يتلا يقابتسالا
يتلا● ىواكشلاو اهتارارق رشنب ةنجللا كلذك نآلا (31 ةداملا ًاقباس( 28 ةداملا             مزلُت

."اهتجلاعم لجأ نم" هلمعب ةنجللا تماق ام ىلإ ةفاضإ اهملستت

يتلا كلت اهيف امب نوناقلا ةدوسم يف ةزرابلا روصقلا هجوأ ليلحتلا اذه نم يقبتملا ءزجلا                للحي
برغملا يف ةلودلا تاطلس ةمظنملا ثحتو ،19 ةداملا ةمظنم لبق نم لعفلاب اهيلإ ةراشإلا               تمت
اهتغايص دنع بئاوشلا هذه ةجلاعم لجأ نم تايصوتلا ىلع يباجيإ لكشب درلا ىلع              ةدشب

.نوناقلا نم ةيئاهنلا ةخسنلل

تامولعملا يف قحلا مامأ ةلثاملا تابقعلا
ةجابيدلا

ميظنتل ًاراطإ عضي" نأ نوناقلا نم داري هنأب لئاقلا صنلاب ةظفتحم تلازام ةلدعملا              ةجابيدلا
نإف اذكهو ."ةمئالملا ةنطاوملاو ةيلوئسملا نم حورب تامولعملا ىلع لوصحلا يف            قحلا

تاحلطصملا هذه ىنعم ديدحتب ةلوخملا يه )ب( 1 ةداملا اهفّرعت امك "ةينعملا             تائيهلا"
اهرظن تاهجوو اهريياعمل ًاقفو كلذب موقت نأو "ةمئالملا ةنطاوملا"و "ةيلوئسملا"           ةيبابضلا
قاطنو ةروانملل ةعساش ةحاسم تائيهلا هذه حنمي ةجابيدلا يف صنلا اذه نإف اذكهو              ،ةيسايسلا
ضفرل صاخ هجو ىلعو اهيلإ مدقت يتلا تابلطلاب قلعتي اميف يدييقت وحن ىلع نوناقلا               ريسفتل

.اهرظن ةهجو نم ،"ةينطو ريغ" وأ "ةلوئسم ريغ" اهنأ ةجحب تامولعملا تابلط

ةيصوتلا
لوصحلا● يف قحلا ةسراممل ًاراطإ عضي نوناقلا نأ ىلع ةجابيدلا صنت الأ             بجي

."ةرسيمو ةحضاو ةرطسمل ًاقفو ةمئالملا ةنطاوملاو ةيلوئسملا نم حورب"          تامولعملل
.صنلا اذه فذح نيعتي

تامولعملل لوصحلا يف قحلا ةسراممب نيلّوخملا صاخشألا :
لكو ةنطاومو نطاوم لك" نم اهقاطن عيسوتب 2 ةداملا ىلع أرط يذلا ليدعتلا              فالخب
زييمتلا رظحي ًاصن رقتفت نوناقلا ةدوسم تأتف ام ،"صخش لك" حبصتل "ةيونعملا             تايصخشلا
،قباسلا انليلحت يف انفلسأ امكو ،بلاطلا ةيوه ىلع ءانب تامولعملا تابلط عم لماعتلا              يف
ردابت لودلا ضعب يف هنأ ىلع لئالد رفوتل ًارظن زييمتلا مدعب صن كانه نوكي نأب                يصون
تاطلسلل هداقتنا هنع فرعي يفحص نم بلط ةجلاعم رخؤت وأ ىلعأ موسر ضرفب              تاطلسلا
.ةيقرعلا تايلقألا لثم ةيفسعت ةروصب اهنيعب تائف نم ةمداقلا تابلطلا ضفرب موقت نأ وأ               ةماعلا

ريغ صن لالخ نم زييمتلا مدعب ةحيرص تانامض ىلع نوناقلا ةدوسم يوتحت نأب              يصون
نم تامولعملا ىلع لوصحلل بلط ميدقت ةيناكمإ نمضي صن لالخ نم اذكو ماع              يزييمت
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8.لوهجم

:تايصوت
اهب● لماعُت يتلا ةقيرطلا يف زييمتلا رظحي ديدج صن ىلع نوناقلا ةدوسم لمتشت نأ               بجي

.بلاطلا ةيوه ىلع ءانب تابلطلا
تامولعم● تابلط ميلست ةيناكمإ نيبي ديدج صن ىلع نوناقلا ةدوسم يوتحت نأ             بجي

.مسالا ةلوهجم

تامولعملل لوصحلا ةحاتإب ةبلاطملا تاهجلا :
يف ترهظ يتلا كلتل "ذيفنتلاب ةينعملا تاهجلل" ًابيرقت ةقباطم ةمئاقب نوناقلا ةدوسم             ظفتحت

،ةقيرطلا هذهبو ."ماع قفرم ةرادإب لوخم لواقم لك" ىلع نآلا لمتشت يهو ،ىلوألا              ةخسنلا
قابطنا ىدم حيضوت بجي .ةصاخلا تائيهلل ةرشابم ةراشإ يأ نآلا نوناقلا ةدوسم             فذحت
يحوي قباسلا اهليلحت يف 19 ةداملا ةمظنم تددش امكو ،كلذ عم ،ةصاخلا تائيهلا ىلع               نوناقلا
قبطني نأ بجي تامولعملل لوصحلا نأب يقيرفألا داحتالا يف ءاضعألا لودلا نوناق             جذومن

:ةصاخ ةئيه يأ ىلع
ريغ(1) وأ رشابم لكشب ةلومم وأ اهيلع رطيست وأ يئزج وأ لماك لكشب ةكولمم               
:وأ ليومتلا اذه ىدم ىلإ طقف نكلو ةماع لاومأ ربع رشابم
هذه(2) ىدم ىلإ طقف نكلو ةينوناق وأ ةماع ةمدخ وأ ةينوناق وأ ةماع ةفيظو               يدؤت
.ةمدخلا وأ ةماعلا وأ ةينوناقلا ةفيظولا

:ةيصوتلا
اميس● ال "نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنتب ةفلكملا تائيهلا" فيرعت نوناقلا ةدوسم حضوت نأ              بجي

.ةصاخلا تاهجلاب طبتري اميف

يداملا قاطنلا
" :يلاتلا ىلع لمتشي نوناقلا ةدوسم يف "تامولعملا" حلطصم لولدم نأ ىلإ )أ( 1 ةداملا                ريشت
تناك امفيك روص وأ موسر وأ فرحأ وأ ماقرأ لكش يف اهنع ربعملا تانايبلاو               تايطعملا

تاساردلاو ريراقتلا ليبق نم "اهريغ وأ ةينورتكلإ وأ ةيقرو ،اهيف ةدوجوملا            ةماعدلا
ةيراشتسالا ءارآلاو تالسارملاو تالجسلاو تاركذملاو تاروشنملاو تايرودلاو        تايئاصحإلاو

ةدعاق يف ةاوتحملا تامولعملا لومش نكمي ."رماوألاو ماكحألاو ةيئاضقلاو ةيرادإلا           تارارقلاو
.نوناقلا ةدوسمل اهتفاضإو ،"ىرخأ ةغيص يأ وأ" ةرابعب ةينورتكلالا تانايبلا

،ةينعملا ةئيهلا مايق بوجو ىلع نوناقلا ةدوسم صنت نأب 19 ةداملا ةمظنم يصوت ،كلذ               عم
اذه جارختساب ةينورتكلإ تانايب ةدعاق نم صلختسم ىلع لوصحلا بلطلا مدقم بلط             دنع

يف8 رظنلاب بلط ببسب صخشلا ةيوه نع رسفتست نأ ةماع ةطلس يأل قحي ال" هنأ ىلع صني يذلاو ديوسلا يف 1766 ةفاحصلا ةيرح نوناق نم 14 ةداملا رظنا                             
يأ كانه تناك اذإ ام ىلع مكحلا نم ةطلسلا نيكمتل ةيرورض تاراسفتسالا هذه هيف نوكت يذلا ىدملا ىلإ ءانثتساب اهبلط وأ هبلط ببس نع رسفتست نأ وأ ةيسر                             ةقيثو

."ةقيثولا نع فشكلا نود لوحت ةبقع
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.ركذت ةبوعص نود ًانكمم يرورضلا ثحبلا ناك اذإ صلختسملا

:ةيصوتلا
لوصحلا بلطلا مدقم بلط دنع ،ةينعملا ةئيهلا مايق بوجو ىلع نوناقلا ةدوسم صنت نأ               بجي

ثحبلا ناك اذإ صلختسملا اذه جارختساب ةينورتكلإ تانايب ةدعاق نم صلختسم            ىلع
.ركذت ةبوعص نود ًانكمم يرورضلا

تامولعملا ىلع لوصحلا تابلط ميدقت تاءارجإ
ىلع لوصحلا بلط ميدقت تاءارجإ فنتكت يتلا بئاوشلا ىقبت ،تارييغتلا ضعب نع             ادع
نم ىلوألا اهتخسن يف 19 ةداملا ةمظنم اهتمدق يتلا تايصوتلا يبلي ال امب ةمئاق               تامولعملا
بلط نأ ىلع صنت تلازام نوناقلا ةدوسم نم (11 ةداملا ًاقباس( 9 ةداملاف ،ىتش               هجوأ
يمدقم نكلو "اهيلع لوصحلا بولطملا تامولعملا حوضوو ةقدب" نيبي نأ بجي            تامولعملا
اهتزوحب يتلا تامولعملا عونو ةماعلا تائيهلا لمع بيلاسأل نيكردم ريغ بلاغلا يف             تابلطلا

.ةنيعم تامولعم فدهتسي يذلا بلطلا ةغايص ًاريثك بلاطلا ىلع بّعصي امم

ثودحب رطاخت نوناقلا ةدوسم ةغايص ةقيرط نإف ،لبق نم 19 ةداملا ةمظنم تراشأ              امكو
درجمل كلذ نم مغرلاب ةضوفرم ةيانعلا نم لوقعم ردقب تغيص يتلا تابلطلا هيف حبصت               عضو

.يفكي امب قيقدو حضاو ريغ بلطلا ربتعي يمسرلا لوئسملا نأ

يف قفرملا بلطلا جذومن قفو اهميدقت نكمي تابلطلا نأ" ىلع صنت (11 ةداملا ًاقباس( 9                ةداملا
وأ ديربلا ربع اهلاسرإ كلذك نكميو ًايرورض كلذ ناك امثيح ةيباتك ةغيصب نوناقلاب 1               قحلملا
يأ نأ نوناقلا ةدوسم ددحت نأ بجي ،انفلسأ امكو ."مالتسالاب راعشإ لباقم ينورتكلالا              ديربلا
طسبأ نوكت نأ بجي ًالثم يميظنت عيرشت لالخ نم نوناقلا بجومب اهيلع صوصنم              ةغيص
ةراشإلا ردجت .بلطلا ةجلاعمل ةيرورض تسيل ليصافت ريفوت مدقتملا نم بلطتت الو نكمي              ام

ىلع نيرداقلا صاخشألا لبق نم اهميدقت نكمي ةيهفشلا تابلطلا نأ حيضوت نم ًالدبو ،هنأ               ىلإ
بلط ميدقتل ةيناكمإ يأ طقست نوناقلا ةدوسم نأ ودبي ،كلذب نوبغري ال مهنكلو يباتك بلط                ميدقت
ةدوسم ماكحأ صنت نأ بجي .)ًاقباس 12 ةداملا( 10 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا فذح ربع                يهفش

كلذ لعف ىلع نيرداق اوناك ءاوس ًايهفش تامولعملل بلط عفر صخش يأل قحي هنأ ىلع                نوناقلا
.ال مأ ًايباتك

صخشلا مدقي" نأ نآلا نوناقلا ةدوسم نم )ًاقباس 11 ةداملا( 9 ةداملا بلطتت ،ًافنآ ريشأ                امكو
اذه نأ حضوت ال ةداملا هذه نكل ،"ءاضتقالا دنع بلطلا مدقي يذلا صخشلل نوعلا               فلكملا

حيرص صن رفوتي نأ يغبني كلذل ةفاضإ .عيرشتلا عم مغانتي امب ًاناجم رفوتي نأ بجي                نوعلا 9

مزليو تامولعملا تابلط ميدقت يف ةصاخ تايدحت نوهجاوي دق نيقاعملا صاخشألا نأب             رقي
.ةصاخلا مهتاجايتحال ًاقفو دارفألا ءالؤهل ةدعاسملا ريفوتب تابلطلا ةجلاعم نع نيلوئسملا

915  ةرقفلا ،ايقيرفأ يف تامولعملل لوصولاب صاخلا يجذومنلا نوناقلا يف ريياعملا هذه سكعنت  
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:تايصوتلا
تامولعملا● ديدحتب تابلطلاب نيمدقتملا (11 ةداملا ًاقباس( 9 ةداملا مزلت الأ            يغبني

ةطاسبب نوكت نأ بجي تابلطلا نأ ىلع صنت نأ لب ،"حوضوو ةقدب"             ةبولطملا
.اهعم لماعتلا متيل يفكي امب ةحضاو
بجومب● ةددحم بلط ةرامتسا يأ نأ ىلع (11 ةداملا ًاقباس( 9 ةداملا صنت نأ               بجي

ريفوتب بلطلا مدقم مزلت الو ةرشابم نوكت نأ بجي )عيرشت لالخ نم ًالثم(              نوناقلا
.بلطلا ةجلاعمل اهل ةرورض ال ليصافت يأ
يف● بغري يذلا صخشلل هنأ ىلع (11 ةداملا ًاقباس( 9 ةداملا صنت نأ              يغبني

ةئيهلا يف تامولعملا لوئسمل ًايهفش وأ ًايباتك ًابلط مدقي نأ تامولعملا ىلع             لوصحلا
.ةينعملا
ةقاعإلا● وذ صخشلا بغر ىتم هنأ ىلع (11 ةداملا ًاقباس( 9 ةداملا صنت نأ               نيعتي

ةيرورضلا تاوطخلا ةفاك ذاختا تامولعملا لوئسم ىلع نيعتي ،بلط ميدقت           يف
.هتاجايتحا يبلي يذلا وحنلا ىلع بلطلا ميدقت ىلع صخشلا اذه ةدعاسمل

تابلطلا ةجلاعم
تامولعملا بلط ةجلاعم تناك اذإ ،يفاضإلا تقولا نم ًادودحم ًاردق ةماعلا تائيهلا قرغتست              دق

اذه يف مركلا يف ةطرفم (13 ةداملا ًاقباس( 10 ةداملا ةغايص نكل ،ةداعلا ريغ ىلع                ةدقعم
15 ـل ديدمتلل ةلباق" ًاموي 15 يه تابلطلل ةباجتسالل ةيلوألا ةرتفلا نأ نيبت يهف              ،صوصخلا
يف رمألاب ينعملا بلطل ًايئزج وأ ًايلك ةباجتسالا نم فلكملا صخشلا نكمتي مل اذإ ىرخأ                ًاموي

ةراشتسا يعدتسي بلطلا ناك اذإ وأ تامولعملا نم ريبك ردقب قلعتي بلطلا ناكو ةيلصألا               ةرتفلا
ةيئانثتسا تالاح يف طقف ديدمتلاب حمسي نأ بجي ،كلذ عم ."ةبولطملا تامولعملا ميلست لبق               ريغلا
دعوملاب ءافولا يف ةطاسبب لوئسملا صخشلا زجعي ،لاثملا ليبس ىلع ،امدنع هب حمسي              الو

.ةءافكلا مدع ببسب ةيرورضلا تاراشتسالاب مايقلا نامض يف وأ يلصألا يئاهنلا

حجرألا ىلع ينعي ةداملا هذهل ةيوقلا ةغايصلل راقتفالا نإف ،19 ةداملا ةمظنم تحضوأ              امكو
يف ةينعملا تائيهلل ةبسنلاب ةيدايتعا ةسرامم ىلإ رمألا لوحتي نأ يف ًايقيقح ًارطخ كانه               نأ
ةلاح يف )ةماعلا تالطعلا ةفاضإ عم رثكأ وأ عيباسأ ةتس يأ( ًاموي 30 رورم دعب                ةباجتسالا

.نوناقلا ةدوسم ينبت

ريفوت اهطارتشال (14 ةداملا ًاقباس( 11 ةداملاب قباسلا اهليلحت يف 19 ةداملا ةمظنم              تداشأ
وأ صخشلا ةيامحل ةيرورض" ةبولطملا تامولعملا تناك اذإ لمع يموي نوضغ يف             درلا
نأ بجي ةبولطملا تامولعملا نأ حيضوت ربع كشلا يدافتب ةيصوتلا ىلع ديكأتلا ديعن              ."هتيرح

.درلا ميدقت درجم نم ًالدب ،ةلجاعلا تالاحلا هذه يف لمع يموي نوضغ يف اهنع فشكلا متي

يف بلطلا مدقم قح يف لثمتت نوناقلا ةدوسم نع لماك لكشب ةبئاغ ىقبت يتلا رصانعلا                دحأ
ةهيجو ًابابسأ صخشلا ىدل نوكي دق ،تامولعملا مالتسا اهلالخ نم نولّضفي يتلا ةقيرطلا              ديدحت

نكي مل ام كلذ ةاعارم يغبنتو ،ثحب فلم مالتسا وأ ،ةيلصألا ةقيثولا ىلع عالطالاب               ةبلاطملل
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ةقيرط ببست لامتحا وأ فلتلل ةبولطملا قئاثولا ضرعت ليبق نم سكعلل وعدي عنقم ببس               كانه
نوناقلا ىلع ددصلا اذه يف ًاددجم 19 ةداملا ةمظنم ددشتو .ريبك جاعزإ يف ةبولطملا               لوصحلا
نوناقلا اذه نم 21 ةداملاف ،ًاديفم ًالاثم هرابتعاب ايقيرفأ يف تامولعملل لوصولل             يجذومنلا

:ىلع صنت لوصحلا غيصب ةقلعتملاو

نم(1) رثكأ وأ دحاوب هبلطي يذلا صخشلل تامولعملل لوصحلا قح حنمُي نأ             بجي
:ةيلاتلا غيصلا

.ةرشابم ةقيثولا ةنياعمل ةلوقعم ةصرف(1)
تامولعملا نم ةخسن(2)

وأ تاوصأ صالختسا نكمي ءيش نع ةرابع يه يتلا تامولعملا ةلاح يف             )ج(
وأ ةدهاشم وأ عامس نم نكمتيل صخشلل تابيترتب مايقلا بجيف ،اهنم ةيئرم             روص

.ةيئرملا روصلا وأ تاوصألا هذه خسن
وأ ًايتوص اهجاتنإ ةداعإ نكمي ةروصب اهتاملك تلّجُس يتلا تامولعملا ةلاح يف             )د(
زئاحلا صخشلا مدقي نأ بجي ،ةرفشم وأ ةلزتخم ةروصب ًايباتك ةاوتحم اهتاملك             يتلا

.اهنم ةيباتك ةخسن تامولعملا ىلع
ةءورقم وأ ةينورتكلا ةغيصب وأ رتويبمكلا ىلع ةظوفحملا تامولعملا ةلاح يف            )ـه(

ءزج وأ تامولعملل ةعوبطم ةخسن صالختسا ينعملا صخشلا عيطتسي يتلاو           ،ًايلآ
.ةخسنلا هذه ميدقت بجيف ،اهنم

ىلع ةءورقم ةغيصب اهريفوت نكمي يتلا وأ ةرفوتملا تامولعملا ةلاح يف            )و(
.ةغيصلا هذهب ةخسن ريفوت بجي ،رتويبمكلا

ةنيعم ةغيصب تامولعم ىلإ لوصحلا بلطلا مدقم بلط ىتم ،4 ةيعرفلا ةرقفلا ةاعارم عم (2)              
.اهبلطي يتلا ةغيصلاب اهيلإ هلوصو ريسيت بجيف

موسرب ًاراطخإ همالتسا دنع تامولعملا ىلع لوصحلا ةغيص ليدعت بلطلا مدقمل قحي (3)            
ةغيصلاب تامولعملا حنم متيس ناك اذإ عفدلا ةقحتسملا خسنلا وأ ةمجرتلا وأ ةمولعملا              جارختسا

ةيادبلا يف اهبلط يتلا

:ةبولطملا ةغيصلاب تامولعملل لوصحلا قح حنم نأ لمتحي ناك اذإ ) 4)
.تامولعملا ىلع زئاحلا صخشلا لمع يف ةلوقعم ريغ ةروصب لخدتي )أ(
وأ ،تامولعملا ةزايحب رضي )ب(
.ةبسانم ريغ تامولعملل ةيداملا ةغيصلا نوكب قلعتي )ج(

ةغيصب اهيلع لوصحلاب حامسلا نكمي ناك اذإ كلذو ةغيصلا هذهب لوصحلا ضفر نكمي              هنإف
.نوناقلا اذه بجومب ىرخأ

نأ بجي تامولعملل لوصحلا نأ ىلإ نوناقلا ةدوسم نم (15 ةداملا ًاقباس( 12 ةداملا               ريشت
نيناوقلاو ةيمومعلا تامدخلا ةرتوف قفو" اهميلستو تامولعملا خسن ةفلك ادع اميف ،ًاناجم             نوكي

نم بلطيس هنأ ةداملا ددحت نأ بجي ،قبس اميف انيصوأ امكو ،"اهب لمعلا يراجلا               ةمظنألاو
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ىلإ ةراشإلا نم ًالدبو ،كلذل ةفاضإ .ميلستلاو خسنلل طقف ةيلعفلا ةفلكتلا لمحت بلطلا              مدقم
وأ يمسر لودج ينبت نوناقلا ةدوسم يضتقت نأ بجي ،"اهب لمعلا يراجلا" ةمظنألاو              نيناوقلا
ةحفص لك لباقم ةيمسرلا تائيهلا اهضرفت نأ بجي يتلا ةفلكلا حضوت موسرلاب             ةمئاق

.ةخسنتسم

ةلوقعم تاوطخ ذاختا ةرورض ىلع كلذك نوناقلا ةدوسم صنت نأ بجي ،كلذ ىلع              ةوالعو
مهتقاعإ لوحت دق نيذلاو ةقاعإلا يوذ صاخشألل لوصحلا ةرّسيم ةغيصب تامولعملا            ريفوتل
ةئيهلا اهب ظفتحت يتلا ةغيصلاب تامولعملل عامتسالا وأ ةعلاطم وأ ةءارق ىلع مهتردق              نود

.ةينعملا

تايصوت
يئاهنلا● دعوملا ديدمتب حمسُي هنأ ىلع (13 ةداملا ًاقباس( 10 ةداملا صنت نأ              بجي

ريغ ىلع ةدقعم بلطلل ةباجتسالا تناك اذإ طقفو ةيئانثتسا تالاح يف بلطلل             ةباجتسالل
كلذ بابسأب هتطاحإ لب بسحف ريخأتلاب بلطلا مدقم راطخإ متي الأ بجيو             ،ةداعلا

.ًاضيأ
ريفوت● ةينعملا تاهجلا ىلع بجوتي هنأب )ًاقباس 13 ةداملا( 10 ةداملا نيبت نأ بجي               

نيمويلا ىدعتت ال ثيحب بسانملا تقولا يف ةبولطملا تامولعملا )درلا درجم نم             ًالدب(
ةيرح وأ ةايح ةيامح لجأ نم ةيرورض تامولعملا اهيف نوكت يتلا ةلجاعلا تالاحلا              يف

.صخشلا
يقلتل● اهنوذبحي يتلا ةغيصلا ديدحت تابلطلا يمدقمل نوناقلا ةدوسم حيتت نأ            يغبني

.هنود لوحي عنقم ببس كانه نكي مل ام كلذ ةاعارم يغبنتو ،تامولعملا
ىلع● رداق ريغ ةقاعإلا وذ بلطلا مدقم ناك اذإ هنأ ىلع نوناقلا ةدوسم صنت نأ                بجي

لبق نم اهيف اهب ظفتحُي يتلا ةغيصلاب ةبولطملا تامولعملل عامتسالا وأ ةيؤر وأ              ةءارق
ريفوتل ةلوقعم تاوطخ ذختت نأ ةريخألا هذه ىلعف ،هتقاعإ يعادب ةينعملا            ةئيهلا
ءانب اهعامس وأ اهتيؤر وأ اهتءارق ىلع بلطلا مدقم اهيف ردقي يتلا ةغيصلاب              تامولعملا

.اهبلط /هبلط ىلع
ةيطغتل● ةضورفملا موسرلا نأ حوضوب (15 ةداملا ًاقباس( 12 ةداملا حضوت نأ             يغبني

.ةيلعفلا ةفلكلا زواجتت الأ يغبني بلطلا مدقمل تامولعملا لاسرإو خسن تاقفن
يتلا● موسرلل يمسر لودج ينبتب ةينعملا تاهجلا مازلإ ةلأسمل رابتعالا ءاليإ            نيعتي

دح نم ىندأ خسنلا ددع ناك اذإ موسرلا هذه نم ءافعإلا متي نأو ،اهضرف اهل                قحي
.نيعم

تاءانثتسالا
نكمي تامولعملا ىلع لوصحلا بلط نأ ىلع نآلا نوناقلا ةدوسم نم ةسداسلا ةداملا              صنت

صخشلل ةدعاسملا ميدقت عم ةحضاو ريغ ةبولطملا تامولعملا" تناك اذإ ًايئزج وأ ًايلك              هضفر
،نوناقلا ةدوسم يف ةيمدقت ةوطخ هذه دعتو ،"]ينعملا لوئسملا[ لبق نم تامولعملا بلطي              يذلا

.ًافنآ انرشأ امك
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نم مغرلاب ،ةيرذج ةلضعم لّكشت تامولعملا ءاشفإ أدبم ىلع ةدراولا تاءانثتسالا ةعومجم             نكل
نم )ًاقباس ةسمخ( عاونأ ةعبرأ نم ةمئاق دروت )أ( ةيعرفلا ةرقفلاف ،ةفيفطلا تاليدعتلا              ضعب

،ينطولا عافدلاب ةطبترملا" تامولعملا :يهو لماشلا وأ قلطملا ءافعإلا رربت يتلا            تامولعملا
قوقحلاو تايرحلا اذكو دارفألل ةصاخلا ةايحلا وأ يجراخلاو يلخادلا ةلودلا نمأ            ةيامحو
ةلوادم" كلذك تنثتسا دق ىلوألا ةدوسملا تناكو( ،"روتسدلا يف اهيلع صوصنملا            ةيساسألا

نم بطُش ام وهو "هالعأ اهيلإ راشملا تاءانثتسالا نأشب ةموكحلا سلجمو يرازولا             سلجملا
ةينامث تجردأو ةيبسن تاءانثتسا ىلع )ب( ةيعرفلا ةرقفلا توتحا مث .)ةيلاحلا نوناقلا             ةدوسم

ىلإ يدؤيس" اهنع فشكلا ناك اذإ ،ًارربم اهبجح نوكي نأ نكمي يتلا تامولعملا نم               عاونأ
ةمظنم وأ ىرخأ ةلود عم تاقالعلا :يلاتلا ىلع تامولعملا هذه توطناو ."ررضلا             قاحلإ
ديق ةيمومع ةسايس ،ةيلاملاو ةيداصتقالاو ةيدقنلا ةسايسلا ريبدت ىلع ةلودلا ةردق ،ةيموكح             ةيلود
سفانتلا ،ةيركفلا ةيكلملا قوقح ،ةيرادإلا تايرحتلاو ثاحبألا ،ةيئاضقلا رطاسملا ريس           ،دادعإلا

.تامولعملا رداصمو فيرشلاو عورشملا

تلازام (19 ةداملا ُاقباس( 17 ةداملا بجومب ةعوضوملا تاءانثتسالا ةموظنم نإف ،انفلسأ             امكو
ةديدجلا ةرابعلا جاردإ نأب ضعبلا لداجيو ،ةيلودلا ريياعملا عم ىفانتتو ةيقيقح ةلضعم             لكشت

ةيامح ىلإ فدهت" اهلمكأب ةداملا نأ ىلإ ريشت يتلاو (19 ةداملا ًاقباس( 17 ةداملا ةيادب                يف
ًادييقت رثكأ وحن ىلع اهريسفت نكمي هنأب ينعت ،"ةماعلا ةحلصملاو نطولل ةيدايسلا             حلاصملا
حلاصملا اهتاذ يه نوكت ال دق يتلا يهو ةلودلا حلاصم اهنأ ةماعلا تائيهلا هارت ام                بسحب

اذإ طقف تامولعملل لوصحلا قح ىلع دويقلا ضرف يغبني هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو              .ةماعلا
فشكلا ًايناثو ،نوناقلا اهّرقي ةعورشم ةحلصمب قلعتت تامولعملا ًالوأ :ةثالث طورش            ترفاوت
ررضلا ًاثلاثو )"ررضلا رابتخا"( ةحلصملا هذهب يلعفلا رارضإلا يف ببستيس تامولعملا            نع

نأ ّيلجلا نم .)"ةماعلا ةحلصملا زواجت"( اهفشك نع جتنت يتلا ةماعلا ةحلصملا نم ربكأو               غلبأ
صوصنملا تامولعملا نأ رابتعاب ثلاثلاو يناثلا نيطرشلاب ءافولا يف قفخت )أ( ةيعرفلا             ةرقفلا

ةحلصم مدخت تناكو ررض يأ نع اهفشك رفسي مل ول ىتح اهبجح متيس ةرقفلا هذه يف                 اهيلع
ةلأسم لمهت اهنإف ،ررض رابتخا ىلع )ب( ةيعرفلا ةرقفلا تلمتشا نيح يفو .ةمهم              ةماع
ناك ول ىتح ةرقفلا هذه بجومب اهبجح نكمي تامولعملا نأ ينعي اذهو ،ةماعلا ةحلصملا               زواجت

.لمشألا ةماعلا ةحلصملا عم ضراعتي بجحلا اذه

يف ةدراولا تاءانثتسالا ةفاك عاضخإب ةدشب 19 ةداملا ةمظنم يصوت ،لبق نم تلعف              امكو
نوناقلا عم بكاوتي امب ةماعلا ةحلصملا زواجتو ررض رابتخا ىلإ (19 ةداملا ًاقباس( 17               ةداملا

:ىلع هنم  25  ةداملا صنت يذلا ايقيرفأ يف تامولعملا ىلع لوصحلاب صاخلا يجذومنلا

ضفري(1) نأ تامولعملا هتزوحب نمل قحي ،ةرقفلا هذه ىلع تاءانثتسا يأ ةاعارم             عم
بجومب ةيمحملا ةحلصملا ىلع ررضلا ناك اذإ طقف اهبلاطل تامولعملا           ريفوت
كشلل ًالاجم عدي ال امب قوفي تامولعملا نع فشكلا نع أشنيس يذلاو             ،ءانثتسالا

.اهنع فشكلا يف ةماعلا ةحلصملا
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ةبولطم(2) تامولعم يأ ىلع (1) ةرقفلا قابطنا تامولعملا لوئسم ىخوتي نأ بجي             
.ةرقفلا هذه يف دراولا ءانثتسالا ءاطغ تحت اهريفوت ضفري نأ لبق

،كلذك ةمئالم ريغ (19 ةرقفلا ًاقباس( 17 ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةيمحملا حلاصملا              ضعب
صوصنملا ةيساسألا قوقحلاو تايرحلا" ىلع رثؤتس يتلا تامولعملا بجحل يعادلا           ببسلاف

ببسو "تامولعملا رداصم" ةيهام فرعُت ال امك حضاو ريغ ةرورضلاب "روتسدلا يف             اهيلع
ةيمحملا حلاصملا لك نأ ربتعت 19 ةداملا ةمظنم نإف ،ةراشإلا تقبس امكو ،نايعلا نع               اهبجح

.قيقدو قيض وحن ىلع اهفيرعت متي نأ بجي ًابيرقت

نم بناجلا اذه يف ًاديفم ايقيرفأ يف تامولعملل لوصحلا لوح يجذومنلا نوناقلا نوكي نأ               نكمي
هنم ثلاثلا لصفلا يف ةيجذومنلا تاءانثتسالا نم ةيانعب ةّدعم ةموظنم ىلع يوتحي هنوك              ثيح

ةحصلاو دارفألا ةايح ةيامحو ةيرسلاو ةيراجتلا تامولعملاو ةيصخشلا تامولعملا :ساسأ           ىلع
ضرفو ةلودلل ةيداصتقالا حلاصملاو ةيجراخلا تاقالعلاو عافدلاو ينطولا نمألاو          ةمالسلاو

.فيظوتلا تاءارجإو ةينهملاو ةيميداكألا تارابتخالاو ًانوناق ةيرسلا قئاثولاو نوناقلا

.نوناقلا ةدوسم يف قلقلل ةراثإ رثكألا بناجلا يه تاءانثتسالا ةحئال لظتو

تايصوتلا
ةداملا● ًاقباس( 17 ةداملا تحت ةجردملا تاءانثتسالا ةحئال ليدعت ىلإ ةجاح كانه             تلازام

تاءانثتسالا ةفاك عضخت نأ بجي .ةيلودلا ريياعملا عم مجسني امب عساو وحن ىلع (19             
بلط ضفر ةينعملا ةئيهلل قحي ال ثيحب ةماعلا ةحلصملل ميدقتو يرهوج ررض             رابتخال

يذ ءافعإلا اهيمحي يتلا ةحلصملاب ررضلا ناك لاح يف الإ تامولعملا ىلع             لوصحلا
يف ةماعلا ةحلصملا حضاو لكشب قوفي تامولعملا فشك نع أشنيس يذلاو            ةلصلا

.اهنع فشكلا
قيض● لكشب (19 ةداملا ًاقباس( 17 ةداملا يف ةلومشملا ةيمحملا حلاصملا فيرعت             بجي

.طقف ةيلودلا ريياعملا يف اهب فرتعملا ةعورشملا حلاصملا ةيامح بجي امك ،ةقد رثكأو

نوعطلا
مزلُتو ،ةقباسلا ةدوسملا ذنم ًابيرقت لماك لكشب (17 ةداملا ًاقباس( 14 ةداملا ةعجارم              تمت

ةينعملا ةئيهلا سيئر اهماكحأ
نم ءادتبا ًاموي 15 لالخ "اهنأشب هذاختا مت يذلا رارقلاب اهمدقم رابخإو ةياكشلا              ةسارد"ـب
خيرات نم ءادتبا ًاموي نيثالثب ةددحملا ةقباسلا ةينمزلا ةرتفلا نم لضفأ اذهو ،اهملست              خيرات
ةنجللا ىلإ ةياكش ميدقت" بلطلا مدقمل زوجي (، 18 ةداملا ًاقباس( 15 ةداملل ًاقبطو              .مالتسالا

.(23 ةداملا ًاقباس( "21 ةداملا يف اهيلإ راشملا تامولعملا ىلع لوصحلا قح نامضل              ةينطولا
هذه نأ نم مغرلاب ،ةمزلم ةنجللا تارارق نوكت نأ (28 ةداملا ًاقباس( 26 ةداملا               يضتقتو
ةدام ةفاضإب نآلا اذه ززعتيو ،ءاضقلا مامأ نعطلا ةيناكمإ ىلع صنت دعت مل ًاديدحت               ةداملا
مامأ ةينعملا ةئيهلا سيئر رارق يف نعطلا هنكمي بلطب مدقتم يأ نأ ىلع صنت (16 مقر(                 ةديدج
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ةدم ءاهتنا خيرات نم ًارابتعا وأ ةنجللا سيئر نم رارق مالتسا نم موي 60 نوضغ يف                 مكاحملا
.درلا

:تايصوتلا
عفري● نأ بلطلا مدقمل قحي هنأ ىلع حوضوب (17 ةداملا ًاقباس( 14 ةداملا صنت نأ                بجي

سيلو ،نوناقلا تايضتقم عم مئاوتي امب بلطلا ةجلاعم ىرتعا روصق يأ نأشب             ىوكش
.تامولعملا ءاشفإ ضفرب قلعتي اميف طقف

تامولعملا ةنجل
ىلإ 11 نم ةينطولا ةنجللا ءاضعأ ددع نوناقلا ةدوسم نم (24 ةداملا ًاقباس( 22 ةداملا                عفرت
ةرادإلا نع نينثا نيلثممو ،ءاضقلا اهيف امب تائيهلا فلتخم نم مهحيشرت متي وضع 12             

نيراشتسملا سلجمو باونلا سلجم نع نييناملرب نيلثممو ،ريدم نع لقت ال ةبترب             ةيمومعلا
نع لثممو ،ةوشرلا نم ةياقولا ةئيه ريدمو فيشرألا ريدمو ،نيسلجملا يسيئر نم             حيشرتب

وأ ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملاو ،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةيامحل ةينطولا            ةنجللا
ىلإ ةفاضإ تامولعملا ىلع لوصحلا لاجمب ةمتهملا يندملا عمتجملا تامظنم داحتا            ريدم

.طيسولا ةسسؤم

سبنت ال ،"ماعلا بتاكلا" نييعت ةيفيك ددحت (25 ةداملا ًاقباس( 23 ةداملا نأ نم مغرلا                ىلعو
ًاقباس( 25 ةداملا ماكحأ ةاعارم عمو .ةنجللا سيئر نييعت ةيفيكب قلعتي اميف ةفش تنبب               ةدوسملا
نوناقلا ةدوسم تلازام ،يلخادلا اهماظن دادعإب لفكتتس ةنجللا نأ ىلإ ريشت يتلا (27              ةداملا

صوصخلا هجو ىلعو ،هذاختا بجاولا ءارجإلاو ةنجللا تاطلس ليصفتلاب نيبت ماكحأ يأل             رقتفت
ةنجللا مامأ متت يتلا تاءارجإلا نأ حضاولا نم .هءانثأ ىوكشلا عفر بجي يذلا ينمزلا               راطإلا

لوصحلل نوعسي نييفحص اوناكأ نيمدقتملل ةبسنلاب فيلاكتلا ةلوقعمو ةعيرس نوكت نأ            بجي
نم ةطلسلا مادختسا ةءاسإ يف ققحتو ىرحتت يندم عمتجم تامظنم وأ ،ةيفحص ةدام              ىلع
وأ ةمكحملا اهيف رظنت ةيضقب ةقلعتم داوم نوغتبي نيماحم اوناك وأ ،تاكرشلا وأ              ةلودلا

.نييداع ًادارفأ وأ ةيراجت تالماعمب

تايصوتلا
نامضل● ةينطولا ةنجللا سيئر نييعت اهب متي يتلا ةيفيكلا نوناقلا ةدوسم حضوت نأ              بجي

.تامولعملا ىلإ لوصحلا قح
قيقحتلا● تايحالص اميس ال ،ةنجللا تاطلس حوضوب نوناقلا ةدوسم نيبت نأ            يغبني

دوهشلا مغرُت نأو اهئاشفإ بلطُي تامولعم يأ ةنياعمو ةلدألا راهظإ بلط يف             قحلاو
.مهتاداهشب ءالدإلا ىلع
.ةلوقعمو ةعيرس ةنجللا مامأ متت يتلا تاءارجإلا نأ ىلع نوناقلا ةدوسم صنت نأ يغبني●

ةيئانجلا تابوقعلا
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امم ةيئانجلا تابوقعلاب قلعتي اميف يه امك ةيفالخلا صوصنلا سفن ىلع نوناقلا ةدوسم              يقبُت
يندملا فظوملا مايق نأ ربتعت (33 ةداملا ًاقباس( 30 ةداملاف ،داقتنالا نم هتاذ ردقلا               بجوتسي
،ةينوناق ةعيرذ نود تامولعملا ءاشفإ نع عانتمالا لثم قرطلا ىتشب تامولعملا ميلست             ةلقرعب
ةلجعتسملا تالاحلا ىلع درلا نع عانتمالا وأ اهبلاط ليلضت فدهب تامولعم نع فشكلا              وأ

امأ .ةيئانج ةفلاخم ًاعيمج اهربتعت ،لمع يموي لالخ يف ناسنإ ةيرح وأ نمأ ىلع يوطنت                يتلا
ةداملاب تاءانثتسالا تحت جردنت يتلا تامولعملا ءاشفإ نأ ربتعتف (35 ةداملا ًاقباس( 32              ةداملا

.ةفلاخم ) 19  ةداملا ًاقباس(  17

يضفتسو تامولعملا ءاشفإ ىلع "ساق ريثأت" ةداملا هذهل نوكي نأ عقوتي ،فلس امم نيبتي               امك
فظوملا ىشخيس ،ةيعقاو ةيحان نمف ،ةيندملا ةمدخلا يف طرفملا رذحلا ةفاقث ةعاشإو ريذجت              ىلإ
ةقحالملا نم هتيشخ نم ريثكب رثكأ تامولعملا نع فشكلا ببسب ةيئاضقلا ةقحالملا             يندملا
ةبولطملا دعاوقلا نم ريثكب دعبأ وه ام ىلإ (35 ةداملا ًاقباس( 32 ةداملا بهذت .اهبجح                ببسب

نع فشكلا نأ رابتعا ىلإ هب حرصملا ريغ فشكلا نم ةيرسلا /ةيساسحلا ةديدش داوملا               ةيامحل
يذلا يلعفلا ررضلا ىوتسم نع رظنلا فرصب ،ةميرج ءانثتسالا اهيلع قبطني ةمولعم             يأ
نم ريثكلا يف تامولعملا بجح متيس هنأ ينعتف تارغثلاب ةئيلملا تاءانثتسالا ةحئال امأ              .ققحت

.ثداحلا ررضلا نع رظنلا ضغب تالاحلا

:ةيصوتلا
ددهت● يتلا ةداملا يهو نوناقلا عورشم نم (35 ةداملا ًاقباس( 32 ةداملا فذح              نيعتي

.تامولعملل مهئاشفإ لاح يف نييمومعلا نيفظوملا ىلع ةيئانج تابوقعب
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