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٘ايحاٝ جؼاذ َاّ ايُؼااسل ايةافاًة حاٝ ايعاش   0495حٗااء َؼشناة ايؼًُاّٟ ػااٌ بؼذ اْ      

ايؼايُٟااة ايراْٟااةت ايحااٝ اْٗااضٌ ػًااٛ شذشٖااا ايصااٟؼ ا)يُاااْٝ بكٟااادي )سَ٘ااى( ٘جُهااّ ايصااٟؼ ايراااَّ 

ت ٘اظحاى 0492ٞٓااٞش  52٘هشابًظ حاٝ  0495ايبشٞطاْٝ َّ دخٙو بشقة حٝ ايراَّ َّ ْٙحُبش 

يصٓااشاو )يااٙنًٟشل( حااٝ ْةااظ ايؼاااٌت ٘باازيم هٙٞااث فااةعة ا)ظااح و ايةشْغااِٟٙ حااضاِ بكٟااادي ا

االٞطايٝ حٝ يٟبٟات ٘بذشت ظكبة اعاحؼُاسٞة شذٞاذي عاُٟث بااةداسي ا)شٓبٟاة حاٝ يٟبٟاات قغاُث يٟبٟاا 

ػًٛ شذشٖا إيٝ ذ ذة شقايٍٟت حاظحًث بشٞطاْٟا بشقاة ٘هاشابًظت بُٟٓاا اظحًاث حشْغاا حاضاِت ٘بكٟاث 

 . 0420دٞغُبش  59اعحك و يٟبٟا حٝ ٖزٔ اةداسي ظحٝ اػ ِ 

 ٖ٘زا َا عٓعا٘و جغًٟو اينٙء ػًٟٕ حٝ ٖزا ايبعد .

ايحٝ  0411اعحُذ ايعهٍ ايبشٞطاْٝ ٘ايةشْغٝ ػًٛ يٟبٟا ؽشػٟحٕ َّ َؼاٖذي "الٖاٜ" يؼاٌ 

جٓظٍ َا ٞعحًٕ ايؼذ٘ َاّ شساماٝت حكاذ َٓعاث يٗاٍ عاًطات جؾاشٞؼٟة ٘إداسٞاة ٘قناا ٟة ناًَاة حاٝ 

 ٞة ايٓٗا ٟة ػّ هشٞق َؼاٖذي ايقًط َغ إٞطايٟات ٘ايحٝ ْقث ػًٛ ا٠جٝ: اْحظاس ايحغٙ

جحخًٛ إٞطايٟا ػّ شُٟغ ظكٙقٗاا ًَ٘هٟحٗاا ياساماٝ ايحاٝ ناْاث جًُهٗاا حاٝ شحشٞكٟاا )يٟبٟاات  -0

 شسٞحشٞات ايقَٙاو(.

جظى ايب د ايُزنٙسي جعث اةداسي ايكا ُة ظايٟاً حٟٗا إياٛ شِ ٞاحٍ االجةااش بؾالِ ظاى ايُؾاهًة  -5

 ٗا ٟاً. ْ

ٞااحٍ ايحقااشل بااايب د ايُاازنٙسي جقااشحاً ْٗا ٟاااً بٓاااًء ػًااٛ قااشاس َؾااحشل جقااذسٔ ظهَٙااات  -2

)االجعاااد ايغااٙحٟحٝت بشٞطاْٟااات ايٙالٞااات ايُحعااذيت حشْغااا( حااٝ َااذي عاآة جبااذش َااّ ٘مااغ 

 ايُؼاٖذي َٙمغ ايحٓةٟز.

 اةداسي ايؼغهشٞة ايبشٞطاْٟة حٝ بشقة:

ة قبٟى عاكٙه بٓاااصٜ بٙقاث ققاٟش ٘ٞششاغ ايةناى ٘مؼث ْٙاي اةداسي ايؼغهشٞة حٝ بشق

 -0424( قا ذ ايكٙات ايبشٞطاْٟة حٝ ايؾشش ا)٘عو َاّ Wovellحٝ جهٙٞٓٗا إيٛ ايصٓشاو ٘ٞةى )

ت ايزٜ يةث ْظش ٘صاسي ايعشبٟة ايبشٞطاْٟة إيٛ مش٘سي اجخاار اةشاشاءات اي صَاة ةداسي 0490

او ٘ٞةى إيٛ دساعحٕ ايؼُٟكاة ياعاًٙ  ايازٜ اجبؼإ شقايٍٟ ا)ػذاء بؼذ اظح يٗات ٘جششغ خبشي ايصٓش

ت ياازيم ْقااط 0451إيااٛ  0401ايُشؽاااو "ايًٓبااٝ" شذٓاااء إداسجاإ ايؼغااهشٞة حااٝ حًغااطّٟ َااا بااّٟ 

بناش٘سي إقاَاة ظهَٙاة ػغاهشٞة ػًاٛ ْغاق جًام ايحاٝ شْؾا ث حاٝ  0490ٞٓااٞش  52ظهَٙحٕ حٝ 

ايكا اذ ايؼااٌ هاٙاو ححاشي ايعاش   َٓاهق ايؾشش ا)٘عو ػًاٛ شِ جكاغ َغا ٙيٟة اةداسي ػًاٛ ػااجق

٘إيٛ شِ جحٍ ايحغٙٞة ٘ٞخٙو يًكا ذ ايؼاٌ ظق إفذاس ايكشاسات ايٓٗا ٟة حُٟا ٞخحـ بايغٟاعة ايؼاَة 

٘ؽهى ايذ٘ية
(0)

 . 

ظظٟث َطايب ايصٓشاو ٘ٞةى بُٙاحكة ٘صاسي ايعش  ايبشٞطاْٟةت ٘ظٗش ريم خ و جقاشٞط 

ث حٟإ جاٙيٝ ظهَٙاة ػغاهشٞة إداسي شػُايٗاا حاٝ ت شػًٓا0490حبشاٞش  2شفذسجٕ جًم ايٙصاسي حٝ 

بشقة حٝ ظذ٘د َا ْقث ػًٟٕ َؼاٖذي الٖاٜت ٘ايحٝ ْقث ػًٛ شِ جظاى شُٟاغ ايكاٙاّْٟ ايُؼُاٙو 

بٗا حاٝ ايغاابق عااسٞة ايُةؼاٙو ظحاٛ ْٗاٞاة االظاح و ٘ايٙفاٙو إياٛ ػكاذ َؼاٖاذي باّٟ ا)هاشال 

ايُحعاسبة
(5)

 . 

 ٞصب ػًٛ ايعهَٙة ايؼغهشٞة اجباع َا ٞلجٝ:٘بُشاشؼة اجةاقٟة الٖاٜ حٝ ٖزا ايؾلِ 

جطبٟق ايكٙاّْٟ ايُؼُٙو بٗا حؼ ً حٝ ايب دت ػذا َا ٞشأ ايكا ذ ايؼاٌ مش٘سٞاً ةفذاسٔ ش٘    -0

إياا ٕت ٖ٘زا ايحعةع ا)خٟش َعاذ٘د بُاا شاشٚ ػًٟإ ايؼاشل اياذ٘يٝت ٘جؼٓاٝ بازيم ايكاٙاّْٟ 

 ايحٝ جحٓاحٛ َغ اةْغاْٟة ش٘ جُظ ع َة ايصٟؼ.



 ( ايصضء ايخاَظ5102ايؼذد ايغادط ػؾش عٓة )
 

يعهَٙااة ايؼغااهشٞة ظهَٙااة َتقحااةت جعااى َعًٗااا ظهَٙااة َذْٟااة بُصااشد شِ جغااُط باازيم ا -5

اينش٘سات ايؼغهشٞةت ٖ٘زا ٖٙ ايٙمغ ايطبٟؼٝت حُشناض اةقًاٍٟ عاٙل ٞحاٟاش ْحٟصاة يؼكاذ 

 ٖذْةت ش٘ إبشاٌ فًط ش٘ جكشٞش مٍت ش٘ إششاء جاٟٟش حٝ ايغٟادي.

ٌ اينشا بٝ ايكا ٍ قبى االظاح وت يٟظ َّ ظق ايعهَٙة ايؼغهشٞة إششاء شٜ جاٟٟش حٝ ايٓظا -2

٘نااى َااا يٗااا َااّ ظااق ٖااٙ ظااق جٓظااٍٟ جعقااٟى ٖاازٔ اينااشا ب بطشٞكااة جُٓااغ ايةٙمااٛ ش٘ 

اعحا و ايؾؼب
(2)

  . 

جاااٍ جٓظاااٍٟ إداسي شساماااٝ ا)ػاااذاء ايُعحًاااة يبشقاااة ػكاااب قٟااااٌ ايكاااٙات  0490٘حاااٝ ٞٓااااٞش 

٘بغاكٙه بٓاااصٜ ػافاُة  0491ايبشٞطاْٟة بكٟادي ايصٓشاو ٘ٞةى بٗصَٙاً ناعط حٝ دٞغاُبش ػااٌ 

ٖزا اةقًٍٟ قاٌ ايبششادٞش "يْٙصشز" حٟٗا ايُشنض ايش ٟغٝ يٗزٔ اةداسي َغ اسجباهٗا بايكٟادي ايؼاَة 

يًؾشش ا)٘عو )َكشٖا َقش( ٘ايحٝ َٓعث اةداسي شُٟغ ا)سامٝ ايحٝ جاٍ االعاحٟ ء ػًٟٗاا حاٝ 

ظذ٘د َا ٞحُاؽٛ َغ ايكٙاّْٟ ايذ٘يٟة
(9)

 . 

ايبشٞطاْٟااة عااٙاء ناْااث ػغااهشٞة شٌ َذْٟااة يااٍ جغااحكش بغاابب ػًُٟااات ايهااش غٟااش شِ اةداسي 

٘ايةش ايحٝ ؽٗذجٗا بشقة بّٟ شٟٙػ ايعًةاء ٘ايُعٙست حًٍ ٞغحكش٘ا إال بؼذ ايٗصٌٙ ايرايد ايازٜ قااٌ 

٘اْحٗااٛ بااجخشاز قااٙات ايُعااٙس ْٗا ٟاااً  0495باإ ايُاسؽاااو َااْٙحصُشٜ حااٝ ايراااْٝ َااّ ْااٙحُبش 

ااث ٘صاسي ايعشبٟااة ايبشٞطاْٟااة ايهٙيْٟٙااى  ٘اعااحٟ ء ايصااٟؼ ايراااَّ ايبشٞطاااْٝ ػًااٛ اةقًااٍٟت حؼٟٓا

"نُٓس" ايزٜ ٘مغ ايخطٙه ايش ٟغٟة يإلداسي ايؼغهشٞة حٝ بشقة
(2)

 . 

بذش ايهٙيْٟٙى نُٓس بايةؼى جٓظٍٟ اةداسي ايؼغهشٞة حٝ بشقة ظٟد شسعاى َازنشي إياٛ ٘صاسي 

ّ َؼاًَاة ايُغاحؼُشات اةٞطايٟاة ا)خاشٚت ايخاسشٟة ش٘فٛ حٟٗا بلِ جهِٙ َؼاًَاة بشقاة شناشٌ َا

 ٘اقحشض شِ جٓحٗٝ ايغٟادي اةٞطايٟة ٘جًاٛ ايكٙاّْٟ ٘ايُعانٍ اةٞطايٟة.

ت ذٍ اْحكى َكشٖاا إياٛ 0492ناِ َكش ايعهَٙة ايؼغهشٞة ايبشٞطاْٟة حٝ ايُشز َٓز دٞغُبش 

شٞطاْٟااةت شفاابعث جؼااشل باعااٍ اةداسي ايب 0494ت ٘حااٝ شبشٞااى 0492دٞغااُبش  02بٓااااصٜ حااٝ 

٘اْحكًث جبؼٟحٗا َّ ٘صاسي ايعش  إيٛ ٘صاسي ايخاسشٟة ايبشٞطاْٟة
(6)

 . 

قاَث ايغًطات ايبشٞطاْٟة بحكغٍٟ بشقة إيٛ عابؼة شقناٟة )ايُاشزت ششاذابٟات ؽاعاتت دسْاةت 

هبششت ايهةشيت بٓااصٜ( ذٍ شػٟذ شُغ ٖزٔ ا)قنٟة حٝ ذ ذاة حكاوت ٖاٝ )دسْاةت ايصباى ا)خناشت 

ٟاعِٟٙ اةْصًٟض إيٛ ٖزٔ ايُٓااهق يٟحششعاٙا اةداسي ايُعًٟاة حٟٗاابٓااصٜ( ٘شسعى ايغ
(1 )

ٞغااػذٍٖ 

حٝ ريم جغؼة مباه بشٞطاّْٟٟت حن ً ػّ ٘شٙد ذ ذة َؼاّْٟ٘ يٟبّٟٟ ٞطًق ػًٛ نى ٍَٓٗ ْا اب 

ت ظُٟٓا جهِٙ َصًظ جٓةٟازٜ 0491حبشاٞش عٓة  09َحقشلت ٘اعحُش ايعاو نزيم حٝ بشقة ظحٛ 

اء بشٞطاّْٟٟ ٘خُغة يٟبّٟٟ ٞؼًُِٙ َغحؾاسّٞ يٟٗ ة اةداسيشػن 1حٝ بٓااصٜ َّ 
(1)

 . 

ناااِ ايصٗاااص ايُشنااضٜ يااإلداسي ايؼغااهشٞة اةْصًٟضٞااة ٞحااليت َااّ ػااذي إداساتت ايذاخًٟااةت 

ايضساػةت ايحُّٙٞت ا)ؽااو ايؼاَةت ايُايٟةت اةػ ٌت ٘ناِ َّ بّٟ َٙظةٝ اةداسي ػذد نبٟاش َاّ 

 ايًٟبّٟٟ.

قناٟة ا)َاّ اياذاخًٝ  0492٘اشٗث اةداسي ايبشٞطاْٟاة حاٝ بشقاة ػااٌ َّ٘ ايُؾانى ايحٝ 

٘جٙحٟش ايُتِ يب د شْٗهحٗا ايعش ت ٘إْؼاػ ايعشنة ايحصاسٞة ايحٝ شفابٗا ايةحٙست ٘ححط ايُذاسط 

٘إقاَة ايخذَات ايقعٟة ٘ايؼٓاٞة بايضساػة ٘االٖحُاٌ با)َ ل ايحٝ سظى ػٓٗا َ نٗا اةٞطايّٟٟ 

 -داسي ايبشٞطاْٟة بؼذي شػُاو ٖٝ:٘بزيم قاَث اة

حُّ ايٓاظٟة ا)َٟٓة ػًُث ػًاٛ جهاّٙٞ قاٙي َاّ ايباٙيٟظ َُٗحٗاا ظُاٞاة ا)َاّت ٘قاذ بًا   -0

َاّ ايؼاش  ايازّٞ نااْٙا ٞؼًُاِٙ حاٝ ايكاٙات  411حشداً َّ اةْصًٟض ٘ظٙايٝ  21ػذدٍٖ 

داسي بحاذسٞب ايًٟبٟة ايحٝ اؽحشنث َغ ايعًةاء حٝ ايعاش  ايؼايُٟاة ايراْٟاةت ٘قاذ اػحٓاث اة

اينباه ايؼش  ػًٛ ا)ػُاو ا)َٟٓةت ٘شظٗش ٖتالء َكذسي نبٟشي حٝ ايؼُى
(4)

 . 



 ( ايصضء ايخاَظ5102ايؼذد ايغادط ػؾش عٓة )
 

ظٟااد ناْااث خطااٙي جكذَٟااة ةؽاااػة  0499٘شػٟااذ احححاااض ايُعااانٍ ايُذْٟااة حااٝ ْٗاٞااة ػاااٌ 

 ايؼذاية حٝ ايب د.

ذيث ظٟاد اعاحب 0492شَا َّ ايٓاظٟة ايُايٟة حكذ ظى ايحؼاَى بايًٟشي اةٞطايٟاة ظحاٛ عآة  -5

بايصٟٕٓ ايُقشٜ ايزٜ فاس َٓز ريم ايٙقث ٖٙ ايؼًُة ايشعُٟة حٝ اياب د ٘ٞاحٍ ايعقاٙو 

ػًٟٕ َّ ايبٓم ا)ًٖٝ ايُقشٜ
(01)

 . 

ّ قذساً َاّ ايُاٙاد ايازا ٟاة ا)عاعاٟة يًؾاؼبت ٘يُاا ياٍ ٞهاّ َاّ ايغاٗى جٓؾاٟو  َِّ نُا ظا٘يث شِ جت

 ًة ايُٙاسد حٝ ايب د.ايعشنة ايحصاسٞة يزا قاَث بذحغ ذُّ ٖزٔ ايغًغ ْظشاً يك

٘شدخًاث  0496شَا ػّ اينشا ب حكذ جخًث اةداسي ايؼغهشٞة ػّ اينشا ب ايُباؽاشي نًٗاا عآة 

 مشٞبة ا)سباض ايحصاسٞة.

٘حُٟااا ٞحؼًااق بااايحؼًٍٟ حكااذ اعااحؼاْث اةداسي ايبشٞطاْٟااة حااٝ بشقااة بااايُؼًُّٟ ايُقااشّٞ  -2

٘شعاآذت إيااٛ شظااذ اينااباه  يُٙاشٗااة َؾااهًة ػااذٌ جااٙحش ايُؼًُااّٟ ايااٙهّٟٟٓ ايهاااحّٟٟت

ايبشٞطاّْٟٟ باةؽشال ػًٛ ايحؼًٍٟ )باعٍ َذٞش َؼاسل بشقة( ٘ػٓذَا شػًّ اعحك و بشقة 

جٙيٛ شظذ ْظاس ٘الٞة بشقة ؽتِ٘ ايحؼًٍٟ ٞؼإْ٘ َغحؾاس بشٞطاْٝ 0494ػاٌ 
(00)

 . 

 ٘ناْث ايُٓاٖس ايذساعٟة ايُكشسي ٖٝ ْةغٗا ايُطبكة حٝ َقش دِ٘ شٜ جؼذٞى.

داسي ايبشٞطاْٟااة شٞناااً َااّ ايٓاظٟااة ايقااعٟة َؾااهًة ايُغحؾااةٟات ٘ايقااٟذيٟات ٘اشٗااث اة -9

ايؼاَااة ايحااٝ جشنااث دُْ٘ااا ػٓاٞااة بغاابب إُٖاااو ايعهااٍ اةٞطااايٝ يٗااات ياازا ؽااشػث اةداسي 

ايبشٞطاْٟة حٝ جٓةٟز َصُٙػة َّ ا)ػُاو ناِ ايٗذل َٓٗا ايٓٗٙك بايعاياة ايقاعٟة حاٝ 

ذسعة يحذسٞب ايُُشمّٟايٙالٞة َّ٘ جًم ا)ػُاو احححاض َ
(05)

 . 

ظا٘يث اةداسي ايبشٞطاْٟة شٞناً جعغّٟ ا)ظٙاو ايضساػٟاة حكغاُث اةقًاٍٟ إياٛ ذ ذاة شقغااٌ 

)َؾااش٘ع عااٗى ايُااشزت ايصبااى ا)خنااشت بٓااااصٜ( ٘شػطااث شسامااٝ صساػٟااة َكابااى إٞصاااسات 

عٓٙٞةت ٘ظى ايًٟبِٟٙ ٞؾاًِٙ جًم ايُضاسع جعث إؽشال اةداسي ٘إسؽاداجٗا
(02)

. 

شَااا َااّ ْاظٟااة ايٓؾاااه ايغٟاعااٝ حكااذ عااُط باإ حااٝ شمااٟق ايعااذ٘د ٘غايباااً يقااايط ا)عااشي 

صاست ايب د بؼرة ٞششعٗا فةٝ اياذّٞ ايغٓٙعاٝ شظاذ شػنااء ا)عاشي  0492ايغٓٙعٟةت حةٝ عٓة 

ايغٓٙعااٟةت ذااٍ قاااٌ ايغااٟذ إدسٞااظ ايغٓٙعااٝ بقااةحٕ شَٟااش ػًااٛ يٟبٟااا بٓاااًء ػًااٛ اجةاااش ايششُااة عاآة 

 بشقة حٝ ايؼاٌ ايحايٝ.بضٞاسي ي 0451

٘سغٍ جنٟٟق ايخٓاش ػًٛ ايٓؾاه ايغٟاعٝ حكذ اعحطاع بؼال ايؾاباِ َُاسعاة ٖازا ايؼُاى 

جعث عحاس ا)ْذٞة ايركاحٟة ٘ايشٞامٟة َّ٘ شؽٗشٖا ٘شنرشٖا جلذٟشاً حٝ ايعٟاي ايغٟاعٟة "ْادٜ ػُش 

 ايُخحاس".

 اإلدارة العسكزيت البزيطانيت في طزابلس:

ػٓاذَا  0495دٞغُبش ػااٌ  02هشٞة ْؾاهٗا بقةة سعُٟة بطشابًظ حٝ بذشت اةداسي ايؼغ

ْؾش ايصٓشاو َْٙحٙشُشٜ جقشٞعاً َّ َشنض ايكٟادي حٝ ايصٟؼ ايراَّ باايكش  َاّ ششاذابٟا شػًاّ 

جغًٍ َْٙحصُشٜ سعُٟاً ػٓذ با  باّ  0492ٞٓاٞش َّ ػاٌ  52حٟٕ اظح و ايب دت ٘حٝ فباض ٌٞٙ 

انٍ اةٞطايٝت ْ٘ا بإ ٘س اٟظ ايبًذٞاةغؾٟش َذٞٓة هشابًظ بعنٙس ايع
(09)

ت ٘بُٟٓاا ناْاث ايكاٙات 

ايبشٞطاْٟة ٘ايًٟبٟة ايُؾحشنة جضا٘و ػًُٟات جعشٞش اياب د ناْاث ٖٟ اة ايُاٙظةّٟ ايحاٝ جحهاِٙ َاّ 

مباه عٟاعّٟٟ ٞؼًُِٙ حٝ خذَة قٟادي ايؾشش ا)٘عو جناغ خطاة اةداسي ايؼغاهشٞة ايحاٝ جٙياث 

شٞشٖات ٘قذ شؽشل ػًٛ ٘مغ ْظاٌ اةداسي حٝ ايكاٖشي ايبشٞصاادٞش ايكٟاٌ بجداسي هشابًظ ػكب جع

"يٙعاّ" اياازٜ شفاابط س ٟغااً يٗااا
(02 )

٘خًةاإ حااٝ ايُٓقاب "ب نًااٝ" اياازٜ شفابط س ٟغاااً َااّ عاآة 

 ظحٛ ْٗاٞة ػٗذ اةداسي ايؼغهشٞة ايبشٞطاْٟة. 0499



 ( ايصضء ايخاَظ5102ايؼذد ايغادط ػؾش عٓة )
 

 ـ٘قذ قغٍ ايبشٞطاِْٟٙ هشابًظ َّ ايٓاظٟة اةداسي إيٛ ذ ذة َكاهؼات ٖ٘ٝ:

 ايُكاهؼة اياشبٟة ٞهِٙ َشنضٖا هشابًظ. -0

 ايُكاهؼة ايؾشقٟة ٘ٞهِٙ َشنضٖا َقشاجٕ. -5

 ايُكاهؼة ايٙعطٛ َ٘شنضٖا غشٞاِ. -2

ناااِ ٞااششط ٖاازٔ ايُكاهؼااات َااّ ايٓاظٟااة اةداسي مااابو بشٞطاااْٝ ٞغاااػذٔ حااٝ نااى َكاهؼااة 

ب ايُاذٞشّٞت عهشجٟش يٟبٝ ٘شظٟاْاً إٞطايٝت ٘ٞؾشل ٖتالء ػًٛ َٙظةّٟ إداسّٟٞ ٞطًاق ػًاٍٟٗ يكا

قناء ش٘ َحقشحٟةت ٘ػٟٓث بشٞطاْٟا ػًٛ سشط نى َحقشحٟة  50٘ناْث نى َكاهؼة َكغُة إيٛ 

قا ذاً بشجبة شٓشاو ٞغاػذٔ شٗاص إداسٜ َهِٙ َّ شَّٟ ايقٓذ٘ش ٘ناجب َ٘حششٍت ٘شؽاشل ػًاٛ 

شٗاص ايؾشهة ايُٙشٙد حٝ ايُحقشحٟات مابو بشٞطاْٝ ٘ٞهِٙ َغ ٙالً ػّ ػٓافش ايؾشهة حٝ 

ُكاهؼاتاي
(06)

ت نُا ٘مؼث ايبًذٞات جعث إؽشال مباه بشٞطاّْٟٟ ٘ش٘نى إيٍٟٗ اةؽاشال ػًاٛ 

ايؾاا ِٙ ايقااعٟة ٘ايٓظاحااةت ٘ايُغااانّ ٘ايُٓاااحغ ايؼاَااةت ٘ٞؾااُى ايُٙايٟااذ ٘ايٙحٟاااتت ٘غٟااش رياامت 

 ٘ناِ َٙظةٙا اةداسي ايبشٞطاْٟة َّ ايكَٟٙات ايحايٟة:ـ

 سشاو ايصٟؼ ايبشٞطاْٝ. -0

 ِ اةٞطايِٟٙ.ايُٙظةِٙ ايُذْٟٙ -5

 َٙظةِٙ يٟبِٟٙ ٘إٞطايِٟٙ. -2

 َٙظةِٙ َّ شٓغٟات شخشٚ جٍ شًبٍٗ يًؼُى َّ قبى اةداسي ايبشٞطاْٟة. -9

نُا اعحكذٌ اةْصًٟض ػذد َّ ايُحششُّٟ َّ ب د ايؾشش ا)٘عو ْظاشاً يؼاذٌ جاٙحش ايؼٓقاش 

ايُعًٝ يٗزٔ ايٙظٟةة
(01)

 . 

ايؼايُٟة ايراْٟاة حاٝ هاشابًظ َرًٗاا َراى  ناْث ايعاية االقحقادٞة ٘ايُايٟة حٝ شػكا  ايعش 

ايبًذاِ ايحٝ جؼشمث يًعش ت حكذ ظذخ جنخٍ َايٝ نبٟش ْحٟصة يٓةكات ايصٟٙػ ا)شٓبٟةت ٘ظاشة 

ٖزٔ ايكٙات ياٞذٜ ايؼاًَة ايهرٟشيت َغ اِ ايذَاس ايزٜ شفا  هشابًظ شقى ْغابٟاً َاّ بشقاةت يازيم 

إػااادي جؼُٟااش هااشابًظت نُااا شِ ايؼااذد ا)نبااش َااّ يااٍ جٙاشاإ اةداسي ايبشٞطاْٟااة َؾااهًة نبٟااشي حااٝ 

ايُضاسػّٟ اةٞطايّٟٟ ظًٙا حٝ َضاسػٍٗ
(01)

 . 

٘مَغ ايبشٞطاِْٟٙ ايبٓٙل ٘بٟٙت ايُاو اةٞطايٟة جعث ايعشاعة حٝ بذاٞاة ا)َاش ٘بؼاذ ريام 

ش٘قةٙا ْؾاهٗات ٘عُعٙا يًؾشنات ايبشٞطاْٟة بةحط حش٘ع يٗا حٝ هشابًظ ٘شخزت جُاسط ْؾاهٗا 

يٝ ٘ايحصاسٜ احححعث حشػاً يبٓم "باسنًٟض" حٝ هشابًظ ةداسي ايؾ ِٙ ايُايٟة يإلقًٍٟت ٘ناْاث ايُا

اةداسي ايبشٞطاْٟة قذ شػًٓاث بؼاذ االظاح و شِ ايصٟٓإ اةعاحشيٟٓٝ ٘ايًٟاشي اةٞطايٟاة ػًُاة سعاُٟة 

ايؼًُة قابًة  َؼحشل بٗات ذٍ شياث ايًٟشي اةٞطايٟة ٘شظًٙا َعًٗا ػًُة ػغهشٞة )ايُاو( ٘بكٟث ٖزٔ

ت ػٓذَا ظى َعًٗا ايصٟٕٓ ايًٟب0424ٝيًحذا٘و ظحٛ ْٗاٞة عٓة 
(04)

 . 

اظحةع اةْصًٟض بٓظاٌ اينشا ب ٘اةٞشادات ايزٜ ناِ َؼُٙالً بٕ شٞاٌ اةٞطايّٟٟ ٘ناْث شٍٖ 

َقاااادس اةٞاااشادات ايناااشا ب ايُباؽاااشي ٘شسبااااض اظحهااااسات ايحبااا  ٘ايًُاااط ايحاااٝ جؾاااشل ػًٟٗاااا 

 اينشا ب ايُباؽشي ػًٛ مشٞبة ايذخى ٘اينشا ب ايضساػٟة. ايعهَٙةت ٘جؾحُى

٘بايشغٍ َّ جًم ٘بات االقحقادٞة حكذ اعحطاػث ٘الٞة هشابًظ شِ جٙاصِ َٟضاْٟحٗاا ْظاشاً 

 يصٙدي ايُعقٙو ايضساػٝ ٘يٍ جكذٌ ايعهَٙة ايبشٞطاْٟة عٙٚ َغاْذي َايٟة م ًٟة.

اْٟة َٓز ايبذاٞة ػذٌ إدخااو ْظااٌ ايحؼًاٍٟ شَا َّ ايٓاظٟة ايحؼًُٟٟة حكذ قشست ايغًطات ايبشٞط

ايُقااشٜ ايُطبااق حااٝ بشقااة إيااٛ إقًااٍٟ هااشابًظت ٘إُْااا قااشست جطبٟااق ْظاااٌ ايحؼًااٍٟ ٘ايُاآٗس 

ايةًغطٟٓٝ ايزٜ ناِ َطبكاً جعث إؽشال االْحذا  ايبشٞطاْٝ ٖٓالت َّ٘ ششاى جعكٟاق ٖازا ايٗاذل 



 ( ايصضء ايخاَظ5102ايؼذد ايغادط ػؾش عٓة )
 

ٖزاِ ايُةحؾاِ ايُٓٗس َ٘اٙادٔ  ت ٘قذ ٘مغ0492اْحذ  َةحؾاِ ػشبٟاِ َّ ظهَٙة حًغطّٟ ػاٌ 

ايذساعٟة
(51)

ت شَا ايُذاسط حكذ شفابٗا جًت نبٟش َّ ششاء ايعش ت ظٟد شؼى شنرشٖا َؼغاهشات 

ةقاَة ايصٓٙد حلجًةٙا َعحٙٞاجٗات ٖ٘هزا ٘اشٗاث اةداسي ايبشٞطاْٟاة َؾاهًة إفا ض ٖازٔ ايُاذاسط 

 ٘إػذادٖا العح ٓال ايذساعة ٘اعحكباو ايط  .

َاّ احححااض ايؼذٞاذ َاّ ايُاذاسط ٘باذش  0492داسي ايبشٞطاْٟة حٝ ش٘اخش عآة ٘قذ جُهٓث اة

ػذدٖا ٞضداد بايحذسٞس
(50)

 . 

٘حٝ َصاو ايخذَات ايطبٟة حكذ ناِ حٝ ايٙالٞة ػٓذ االظح و ايبشٞطااْٝ َغحؾاةٟاِ نبٟاشاِ 

ِْٟٙ ا)٘و حٝ هشابًظ ٘ايراْٝ حٝ َقشاجٕ إماحة إيٛ َغحؾةٟات فاٟشي َحةشقةت شبكاٛ ايبشٞطاا

 ػًٛ ٖزٔ ايُغحؾةٟات ٘قاَٙا باعحص   ػذد َّ ا)هباء ٘ايُُشمّٟ اةْصًٟض.

شَا َّ ايٓاظٟة ايؼُشاْٟة حكذ شبكث اةداسي حٝ هشابًظ ػًٛ َا ٖٙ ػًٟٕ َٓز االظح و إال َا 

ٞحؼًق بلغشامٗا ايؼغهشٞة َّ إْؾاء ايكٙاػذ ايعشبٟة ٘ايطشش
(55)

 . 

شابًظ حاجِ اةداسي ايبشٞطاْٟاة ناْاث شنراش جؾاذداً حااٝ ٘حُٟاا ٞحؼًاق بايٓؾااه ايغٟاعاٝ حاٝ ها

إقاَة ْؾاهات عٟاعٟة َّ بشقة ٘ناْاث ظصحٗاا حاٝ ريام شِ ايعاش  ال جاضاو قا ُاة ٘ٞصاب اْحظااس 

َؼاٖذي ايقًط َغ إٞطايٟا قبى إقاَة شٜ جٓظٍٟ عٟاعاٝ ٘إصاء ريام اماطش ايٙهٟٓاِٙ حاٝ هاشابًظ 

ايعاض  اياٙهٓٝ ٘اعاحُش ٞؼُاى عاشاً ظحاٛ  0499إيٛ ايؼُى عشاً ٘ؽهى "شظُذ ايةكٟٕ ظغّ" عٓة 

 .0496شرْث يٕ ايعهَٙة بايؼُى سعُٟاً عٓة 

ذٍ جهاذش ايٙهِٟٓٙ بؼذ ػٙدي ايُٗاششّٞ َ٘آٍٗ ػاذد نبٟاش َُاّ شجٟعاث يٗاٍ حشفاة ايحؼًاٍٟ 

٘شْؾ ث ػذي شظضا  شخشٚ
(52 )

 إماحة إيٛ ػذي ششا ذ ٘هٟٓة.

ايؼغاهشٞة ايبشٞطاْٟاة حاجِ جٓكاى ايغاهاِ َ٘غ شِ َٓطكحٝ هشابًظ ٘بشقة ناْحا جعث اةداسي 

َّ ايٙالٞة ايٙاظذي إيٛ ا)خشٚ ناِ َكٟذاً ٘ناِ ٞعحاز إيٛ جقشٞطت ٘ناْث ايحصاسي بّٟ اةقًُّٟٟ 

بحطبٟق ٘ظذي شُشنٟة بّٟ اةقًُّٟٟ 0492خامؼة يشعٌٙ شُشنٟةت ٘قذ ش٘فث اةداسي عٓة 
(59 )

 . 

ا حاٝ هاشابًظ غٟاش بشقاةت حةاٝ بشقاة شبااظٙا نُا حشقث حٝ ايُؼاًَة بّٟ ايٙالٞحّٟت حغٟاعحٗ

ايحؼاَااى بايصٟٓاإ ايُقااشٜ ٘سحؼااٙا ػٓٗااا اينااشا ب ٘شباااظٙا )بٓا ٗااا ايغااةش َٓٗااا ٘إيٟٗااات شَااا حااٝ 

هشابًظ حكذ شبكث ػًٛ ايؼًُة اةٞطايٟةت َّ٘ ايٓاظٟة ايحؼًُٟٟاة حكاذ اجبؼاث ْظااٌ ايحؼًاٍٟ ايُقاشٜ 

ابًظ ٖ٘ٝ عٟاعة جشَٝ إياٛ حقاى اةقًُٟاّٟ ػاّ حٝ بشقة بُٟٓا ػًُث بايُٓٗس ايةًغطٟٓٝ حٝ هش

 بؼنُٗا ايبؼل.

 اةداسي ايؼغهشٞة ايةشْغٟة حٝ حضاِ:

باْذالع ايعش  ايؼايُٟة ايراْٟة ٘باْنُاٌ إٞطايٟا إيٛ د٘و ايُعٙس ٘خغااسجٗا ايعاش  دخاى 

ايصٓٙ  ايًٟبٝ ٘ايُٓطكة نًٗاا جعاث ظاش٘ل شذٞاذي ٘شاذت حشْغاا حاٝ ٖازٔ ايظاش٘ل شِ ايةشفاة 

يٗااا الظااح و ايصٓااٙ  ايًٟبااٝ ٘إنُاااو عااٟطشجٗا ػًااٛ ايقااعشاء ايهبااشٚ ٖ٘اازٔ ايظااش٘ل  َٙاجٟااة

ايصذٞاذي جُرًااث حاٝ اْنااُاٌ إٞطايٟاا إيااٛ شيُاْٟاا مااذ ايعًةااءت نُااا شِ حشْغاا قااذ عاكطث شَاااٌ جكااذٌ 

٘جشجب ػًٛ ريم قٟاٌ ظهَٙة َٙايٟة )يُاْٟا جعث اعٍ ظهَٙاة  0491ايصٟٙػ ا)يُاْٟة حٝ ْٟٞٙٙ 

ث ناى َاّ شيُاْٟاا ٘حشْغاا ٖذْاة حاٝ ْةاظ ايؾاٗشت ٘حاٝ ْةاظ ايٙقاث سحال ايصٓاشاو حٟؾٝت ٘٘قؼ

ٖ٘اٙ قا اذ حشْغاٝ ؽاٟٗش يُاغ ْصُإ حاٝ ايعاش  ايؼايُٟاة ايراْٟاة بؼاذ اعحغا ٌ  -"ؽاسو دٞااٙو"ت 

حشْغا )يُاْٟا ٘اعحُش حٝ َٙافًة ايكحاو ٘ايُكاَ٘ة بايحؼااِ٘ َاغ بشٞطاْٟاا ٘ناِٙ ايًصٓاة ايٙهٟٓاة 

الػحااشال بايٗضُٞااة ٘ذاااس مااذ ظهَٙااة حٟؾااٝ ٘نااِٙ َااا ٞؼااشل بعهَٙااة حشْغااا ا -يةشْغااا ايعااشي

ايعشي
(52)

 . 



 ( ايصضء ايخاَظ5102ايؼذد ايغادط ػؾش عٓة )
 

٘احكث ايعهَٙة ايبشٞطاْٟة ػًٛ ايخطاٙات ايحاٝ قااٌ بٗاا دٞصاٙو ػًاٛ ايحؼاَاى َؼإ بقاةحٕ 

صػٍٟ يعشنة حشْغا ايعشيت نُا ٘احكث ػًٛ ايحؼاِ٘ َغ قاٙات حشْغاا ايعاشي يًعاش  ماذ ا)ػاذاء 

جلعااٟظ ظهَٙااة حااٝ ايُٓةااٛت حااٝ يٓااذِ بايحعذٞااذ ػشحااث بعهَٙااة حشْغااا ايُؾااحشنّٟت ٘شػكااب رياام 

ايعشيت عٟطشت ػًٛ ايُغحؼُشات ايةشْغٟة حٝ شحشٞكٟا االعحٙا ٟة ٘ايٙعطٛ
(56 )

 . 

٘ناِ يحؼاِ٘ اةْصًٟض َغ دٞصٙو د٘ساً نبٟشاً حٝ شؼًٕ ٞغاٟش قاذَاً حاٝ َخططاجإ ايحاٝ شخاز 

ايقعشاء ايهبشٚت حكذ جؾصغ دٞصٙو ٘افذس بٟاْااً ٞؼذٖا يًٗصٌٙ ػًٛ إٞطايٟا حٝ حضاِ ٘سبطٕ َغ 

٘ػذ حٟٕ عهاِ ايُغحؼُشات حٝ شحشٞكٟا االعاحٙا ٟة ٘ايٙعاطٛ باالعاحك و حاٝ ظاياة خاش٘ز حشْغاا 

ايعااشي َٓحقااشي بؼااذ ْٗاٞااة ايعااش  ايؼايُٟااة ايراْٟااةت ٘اعااحطاع بايحااايٝ شِ ٞغااحاى ؽااؼٙ  ٖاازٔ 

 ايُغحؼُشات حٝ ايُصٗٙد ايعشبٝ ايةشْغٝ.

ػّٟ ايصٓشاو ايةشْغٝ "يٟهًٟشل" قا ذاً يًكاٙات ايةشْغاٟة ايحاٝ عاحٓطًق  5/05/0491٘حٝ 

َّ حٙست الَٝ حاٝ جؾااد يُٗاشُاة ايصٓاٙ  ايًٟباٝ ٘شفابعث ٘ظٟةحإ )قا اذ قاٙات جؾااد( ٘باذشت 

ظٟااد شفااذس  0492ٞٓاااٞش  05ايؼًُٟااات ايؼغااهشٞة ايةشْغااٟة حااٝ حااضاِ ٘جُهٓااث َااّ اظح ياإ حااٝ 

حٟٕ ريميٟهًٟشل بٟاْاً سعُٟاً شػًّ 
(51 )

 . 

هبكث حشْغا ػكاب االظاح و َباؽاشي إداسي ػغاهشٞة َغاحُذي شفاٙيٗا َُاا نااِ َطبكااً حاٝ 

جْٙظ ٘ايصضا شت ٘اجبؼث ْةظ ا)عًٙ  ايُحبغ ٖٓالت حبؼذ اْحٗاء ايؼًُٟات ايؼغهشٞة َباؽشي ػّٟ 

٘بؼذ اعحكشاس ايؼُٟذ "دٞ ْس" ظانُاً ػغهشٞاً يإلقًٍٟ ٘خنؼث ايُٓطكة بايهاَى يعهَٙة ايصضا شت 

ا)َااٙس شقُٟااث إداسي ػغااهشٞة ٞحششعااٗا َكااٍٟ ػاااٌ حشْغااٝ حااٝ "عاابٗا" ايحااٝ شفاابعث ايؼافااُة 

اةداسٞة يةضاِ
(51 )

 . 

قغُث ايغًطات ايةشْغٟة إقًٍٟ حضاِ حاٝ ايبذاٞاة إياٛ خُاظ َٓااهق ٖ٘اٝ )عابٗات ايؾااه ت 

ايُحقاشلت َشصشت غاتت غذاَظ( ٘نى َٓطكة َّ ٖزٔ ايُٓااهق ٞعهُٗاا ماابو حشْغاٝ ٞغاُٛ 

 ٘بؼذ اْحٗاء ايعش  ايؼايُٟة ايراْٟة ؽشػث حشْغا يحكغٍٟ اةقًٍٟ إيٛ ذ ذة شقغاٌ إداسٞة ٖٝ:ـ

حااضاِ ٘ٞعهُٗااا ظااانٍ ػغااهشٜ ٞؼٟٓاإ ٘صٞااش ايذاخًٟااة ايةشْغااٝ باالجةاااش َااغ ٘صٞااش ايعشبٟااةت  -0

ضا اشت ٘ٞششط ايكٙي ايؼغهشٞة باةماحة إيٛ َغ ٙيٟحٕ اةداسٞةت ٘ٞشجبو بايعاانٍ ايؼااٌ حاٝ ايص

٘ناِ ٖزا ايعانٍ ٞهًت بٙمغ ايُٟضاْٟة ٘اةؽشال ػًٛ ا)ؽااو ايهبشٚت ٘جغٟٟش االقحقاادت 

٘ظةع ايٓظاٌ ايؼاٌت ٘ٞغاػذٔ حاٝ َُٗحإ ذ ذاة ماباه حشْغاِٟٙ يًؾا ِٙ اةعا َٟةت ٘قغاُث 

 -حضاِ إيٛ ذ ذة حش٘ع:

 حشع ايؾاه : ٘ٞؾُى َذٞشٞات بشالت ايُكاسظةت ايعغاْ٘ةت بشغّت إدسٜ. (ش )

 عبٗا ش٘باسٜ: ٘ٞؾُى َذٞشٞات عبٗات بٓث بٟةت ش٘باسٜت ايطٙاسش. حشع (  )

 حشع َشصش: ٘ٞؾُى َذٞشٞات َشصشت ٘ادٜ ػحبةت جشاغّت شٌ ا)ساْب. (ز )

غاتت ناْث قبى االظح و ايةشْغٝ جحبغ ايكطشِ٘ عٟاعاٟاً ذاٍ ماُحٗا ايغاًطات ايةشْغاٟة إياٛ  -5

داسي ايؼغااهشٞة ايةشْغااٟة شاْااث ايحااٝ ناْااث جعااث ايعهااٍ ايؼغااهشٜ ايةشْغااٝ ذااٍ شيعكااث باااة

ايُباؽشي ةقًٍٟ شٓٙ  ايقعشاء ايصضا شٜت ٘بزيم جهِٙ غات قذ حقاًث ػاّ حاضاِ ٘افابط 

 يٗا َشنض عٟاعٝ خاؿ.

غذاَظت ناْث جابؼة يطشابًظ ٘يهّ بؼذ االظاح و ايةشْغاٝ َباؽاشي حقاًث ػٓٗاا ٘اػحباشت  -2

٘ناْاث جعاث عاًطة ظذاً حاف ً بّٟ إقًٍٟ هشابًظ ٘حضاِت ذٍ ماُث غاذاَظ يصٓاٙ  جاْٙظ 

ايعانٍ ايؼغهشٜ ايةشْغٝ يصٓٙ  جْٙظ َ٘شنضٔ قابظ
(54 )

 . 

٘ايُ ظع ٖٓا ظشؿ اةداسي ايةشْغٟة ػًٛ حقى غات ٘غذاَظ ػّ إقًاٍٟ حاضاِ ٘إيعااقٍٗ 

بايكٟادي ايؼغهشٞة حٝ شٓٙ  جْٙظ ٘شٓاٙ  ايصضا اشت ٖ٘ازا ٞٙماط ايُطااَغ ايةشْغاٟة حاٝ ٖااجّٟ 



 ( ايصضء ايخاَظ5102ايؼذد ايغادط ػؾش عٓة )
 

بؾهى ْٗا ٝ إيٛ ا)سامٝ ايخامؼة يٗا حاٝ جاْٙظ ٘ايصضا اش  ايُذٞٓحّٟ ٘سغبة حشْغا حٝ مُُٗا

 حٝ ظاية جغٙٞة قذ جخششٗا َّ حضاِ.

 ٘ناْث ايُٓظَٙة اةداسٞة حٝ حضاِ نايحايٝ:ـ

 :سلطت تنفيذيت وتتمثل فيما يلي 

ظانٍ ػغهشٜ حشْغٝ َغ ٙو ػاّ إػاذاد ايُٟضاْٟاة ايخافاة بةاضاِ ٞغااػذٔ حاٝ ريام  -0

 ْا باً حشْغٟاً.

إداسي َّ إداسات حضاِ اير ذة ٖ٘ٙ َذٞش اػحباسٜ ظٟد نااِ ٞخحااس  َذٞش ٘هٓٝ يهى -5

 َّ قبى ايعانٍ ايؼغهشٜ ايةشْغٝ.

٘قذ شػادت حشْغا َٓقب ايُحقاشل ايازٜ نااِ َٙشاٙداً َٓاز شٞااٌ ايؼرُااّْٟٟ ٖ٘اٝ ٘ظٟةاة 

 جخحـ بصُغ ا)َٙاو ٘اياشاَات ٘حل ايُٓاصػات ايكبًٟة.

غااٍ ػااذٌ فااذ٘س قااشاس سعااُٝ بجيااااء ايكااٙاّْٟ شَااا ايغااًطة ايحؾااشٞؼٟة ٘ايكنااا ٟة حجْاإ س

اةٞطايٟة ايحٝ ناْث عا ذي قبى َصٝء ايةشْغّٟٟ يةضاِ حكاذ شفابعث ايكاٙاّْٟ ايةشْغاٟة ايؼغاهشٞة 

ٖااٝ ايُؼُااٙو بٗااا بايٓغاابة يًكاااِْٙ ايُااذْٝت شَااا قااٙاّْٟ ا)ظااٙاو ايؾخقااٟة ٘اةعاا َٟة حكااذ ظااى 

ػٗذ االظح و اةٞطايٝ َؼُٙالً بايكٙاّْٟ اةع َٟة ايحٝ ناْث عا ذي حٝ
(21 )

. 

٘بايٓغبة يًُعانٍ ايؾشػٟة شبكٛ ايةشْغِٟٙ ػًٛ ٖزٔ ايُعانٍ ايحٝ ناْث َٙشٙدي َٓاز ايؼٗاذ 

 اةٞطايٝ.

شَا حٝ َصاو ايحؼًٍٟ جٍ جطبٟاق ايٓظااٌ ايحؼًُٟاٝ ايُؼُاٙو بإ حاٝ ايُغاحؼُشات ايةشْغاٟة حاٝ 

جٍ احححاض َذسعاة إػذادٞاة  0494٘حٝ ػاٌ  ؽُاو شحشٞكٟا ٘اقحقش حٝ ايبذاٞة ػًٛ ايحؼًٍٟ االبحذا ٝ

 حٝ عبٗا ٘ناِ ٖٓال ػذد َّ ايُذسعّٟ ايصضا شّٟٞ.

٘ظاى َعًٗاا ايةشاْام  0492َّ٘ ايٓاظٟة ايُايٟة جٍ ععب ايًٟشي اةٞطايٟة َّ ايحاذا٘و ػااٌ 

ايةشْغٝ ٘ناِ يزيم شذش عٝء حٝ ايعٟاي االقحقادٞة يًب د
(20 )

 . 

جْٕ ٞهاد ٞهِٙ َؼاذَ٘اً ٘ريام بغابب ػضياة اةقًاٍٟ ػاّ بشقاة شَا َّ ْاظٟة ايٓؾاه ايغٟاعٝ ح

٘هشابًظ َ٘غ ريم يٍ جخى ايغاظة َّ ظٗاٙس ظشناات عٟاعاٟة ساحناة ياإلداسي ا)شٓبٟاة شبشصٖاا 

٘ناْاث يٗاا اجقااالت َاغ  0496ايعشنة ايغشٞة ايحٝ شعغاٗا ايؾاٟع ػباذ اياشظُّ ايبشناٙيٝ ػااٌ 

ايعشنة ايٙهٟٓة حٝ هشابًظ
(25 )

 . 

يٓؾاااه ايركاااحٝ حًااٍ جٗااحٍ اةداسي ايةشْغااٟة باازيم ظٟااد إْاإ ال ٞٙشااذ باااةقًٍٟ شٜ َ٘ااّ ظٟااد ا

فعٟةة ش٘ َصًاةت ٘ناى َاا ٞقاى إياٛ اةقًاٍٟ َاّ ايقاعت ايؼشبٟاة َاّ َقاش ٘جاْٙظ ْاادسي ٘ال 

 جٙشذ شظضا  عٟاعٟة ٘ال ٖٟ ات اشحُاػٟة ش٘ ذكاحٟة.

بة اعحؼُاسٞة ال جخحًات ػًاٝ ٘خ فة ايكٙو ُٞهّ شِ ْكٙو شِ اةداسي ا)شٓبٟة حٝ يٟبٟا ظك

 ايحٝ عبكحٗا سغٍ جاٟش ا)عٍ ٘يهّ ايُنُِٙ ٘اظذ .



 ( ايصضء ايخاَظ5102ايؼذد ايغادط ػؾش عٓة )
 

 ايُشاشغ

ت سعاية َاشغحٟش غٟش َٓؾاٙسيت نًٟاة 0421ت 0492ْاصل صنٝ إبشاٍٖٟت يٟبٟا ٘اياش ت  -1

 .1ت ؿ 0410ايبٓاتت شاَؼة ػّٟ ؽُظت ايكاٖشيت 

ٟبٟا شذٓاء ححاشي ظهاٍ اةداسي َقباض ٞاقة ايغٙداْٝت ا)ظٙاو االقحقادٞة ٘االشحُاػٟة حٝ ي -2

سعاااية َاشغااحٟش غٟااش َٓؾااٙسٔت نًٟااة ا٠دا  شاَؼااة ايضقاااصٞق  0420-0492ا)شٓبٟااة 

 .96ت ؿ 5119

ٖٓشٜ شْٟظ َٟخا ٟىت ايؼ قات اةْصًٟضٞة ايًٟبٟاة َاغ جعًٟاى يًُؼاٖاذي اةْصًٟضٞاة ايًٟبٟاةت  -3

 .051ت ؿ0411ايٟٗ ة ايُقشٞة ايؼاَة يًٓؾشت ايكاٖشي 

 0462 -0424ٜ ابٙ ػصًٟةت نةاض ايؾؼب ايًٟبٝ َّ ششى ا)عحك و ٘ايٙظذي َعُذ ايٗاد -4

 .11ت ؿ 5105داس ايؾؼب َقشاجٕ 

َصٟااذ خااذ٘سٜت يٟبٟااا ايعذٞرااةت جششُااة ْكااٙالٔ صٞاااديت َتعغااة حااشْهًّٟ يًطباػااة ٘ايٓؾااش  -5

 .21ت ؿ 0466بٟش٘ت 

 .96َقباض ٞاقةت َششغ عابقت ؿ  -6

ٞدت َٓحقت ايكشِ ايغادط ػؾشت َطًغ ايكشِ ِ.ش.بش٘ؽّٟت جاسٞع يٟبٟا حٛ ايؼقش ايعذ -7

ت 5ايؼؾااشّٞت جششُااة ٘جكااذٍٞ ػُاااد ظاااجٍت َشنااض شٗاااد ايًٟبااّٟ يًذساعااات ايحاسٞخٟااة ه

 .514ت ؿ 5112هشابًظ 

ظغااّ عااًُٟاِ َعُااٙدت يٟبٟااا بااّٟ ايُامااٝ ٘ايعامااشت َتعغااة عااصى ايؼااش ت ايكاااٖشي  -8

 .594ت 591ت ؿ 0465

 .91َقباض ٞاقةت َششغ عابقت ؿ  -9

 .520ُاِ َعُٙدت َششغ عابقت ؿ ظغّ عًٟ -11

ت داس ايركاحاة 0464ت 0492سشحث غُٟٓٝ ايؾاٟعت ايحؼًاٍٟ ايُقاشٜ حاٝ يٟبٟاا باّٟ ػٗاذٜ  -11

 .56ت 52ت ؿ 0411يًطباػة ٘ايٓؾشت ايكاٖشيت 

 .091َقباض ٞاقةت َششغ عابقت ؿ  -12

 .40َعُذ ايٗادٜت َششغ عابقت ؿ  -13

نااض ايذساعااات ايًٟبٟااةت ت َش0َعُااذ ٞٙعاات ايُكشٞااتت يٟبٟااا بااّٟ ايُامااٝ ٘ايعامااش شااـ -14

 .505انغةٙسدت ؿ 

 .096ٖٓشٜ َٟخا ٟىت َششغ عابقت ؿ  -15

 .591ظغّ عًُٟاِ َعُٙدت َششغ عابقت ؿ  -16

ساعااٍ سؽااذٜت هااشابًظ اياااش  حااٛ ايُامااٝ ٘ايعامااشت داس ايٟٓااى يًطباػااةت ايكاااٖشيت  -17

 021-026ت ؿ 0422

شٗااد ايًٟبٟاّٟ ت َشناض 0421 -0494نٗ ِ ناظٍ ايكٟغٝت ايغٟاعة ا)َشٞهٟة حٝ يٟبٟاات  -18

 .21ت ؿ 5112يًذساعات ايحاسٞخٟةت هشابًظت 

ت 0411فاا ض ايؼكااادت يٟبٟااا ايُؼافااشيت َؼٗااذ ايبعااٙخ ٘ايذساعااات ايؼشبٟااةت ايكاااٖشي  -19

 .21ؿ

 .091ساعٍ سؽذٜت َششغ عابقت ؿ  -21

 .42َعُذ شبٙ ػصًٟةت َششغ عابقت ؿ  -21

 .91نٗ ِ ناظٍ ايكٟغٝت َششغ عابقت ؿ  -22

 .69َصٟذ خذ٘سٜت َششغ عابقت ؿ  -23

ت ؿ 0461َعُااذ نُاااو ايذعااٙقٝت ايعااش  ايؼايُٟااة ايراْٟااةت داس ايُؼاااسلت ايكاااٖشيت  -24

052. 

ت 0469ت َهحبااة ايُٓاااست باااذادت 5َاازنشات ايصٓااشاو دٞصااٙوت جؼشٞااب خٟااشٜ ظُااادت ز -25

 .61:60ؿ



 ( ايصضء ايخاَظ5102ايؼذد ايغادط ػؾش عٓة )
 

شااال بٟؾااِٙت ايُغاالية ايًٟبٟااة حااٝ جغااٙٞة ايغاا ٌت جششُااة ػًااٝ مااٜٙت َشاشؼااة فااايط  -26

 .021ت ؿ 0440يًذساعات ايحاسٞخٟةت هشابًظ  َخضٌ٘ت َشنض شٗاد ايًٟبّٟٟ

 0425-0492آَاو ايغبهٝت اعحك و يٟبٟا بّٟ ٖٟ ة ا)ٍَ ايُحعذي ٘شاَؼة ايذ٘و ايؼشبٟة  -27

 .05ت ؿ 0441َهحبة َذبٙيٝ ايكاٖشي 

َعُذ سشا ٝ سٞاِت االظاح و ايةشْغاٝ يًصٓاٙ  ايًٟباٝت َصًاة ايبعاٙخ ايحاسٞخٟاةت ايؼاذد  -28

ت 0441شت َشنااض ايبعااٙخ ٘ايذساعاااات ايحاسٞخٟااةت هاااشابًظ ا)٘وت ايغاآة ايراْٟااة ػؾااا

 .001-002ؿ

29- ANNUL REPORT OF THE FRENCH GOVERNMENT TO THE 

CENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS 

CONCERNING THE ADMINISTRATION OF THE FEEZAN 22 

SEPT. 1950 A/1387 page. L. 18. 

 .522ظغّ عًُٟاِ َعُٙدت َششغ عابقت ؿ  -31

 .522َعُذ ايُكشٞتت َششغ عابقت ؿ  -31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قا ُة ايُقادس ٘ايُشاشغ



 ( ايصضء ايخاَظ5102ايؼذد ايغادط ػؾش عٓة )
 

 ش٘الً: ايٙذا ق ايُٓؾٙسي

1. ANNUL REPORT OF THE FRENCH GOVERNMENT TO THE 

GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS CONCERNING 

THE ADMINISTRATION OF THE FEEZAN 22    SEPT. 1950 A/1387 

 : ايُزنشات ايؾخقٟة: ذاْٟا

 .0469ت َهحبة ايُٓاست باذادت 5َزنشات ايصٓشاو دٞصٙوت جؼشٞب خٟشٜ ظُادت ز-

 ذايراً: ايُشاشغ ايؼشبٟة ٘ايُؼشبة: 

-0492آَاااو ايغاابهٝت اعااحك و يٟبٟااا بااّٟ ٖٟ ااة ا)َااٍ ايُحعااذي ٘شاَؼااة ايااذ٘و ايؼشبٟااة  -0

 . 0441َهحبة َذبٙيٝ ايكاٖشي 0425

ًٟبٟااة حااٝ جغااٙٞة ايغاا ٌت جششُااة ػًااٝ مااٜٙت َشاشؼااة فااايط شااال بٟؾااِٙت ايُغاالية اي -5

 . 0440َخضٌ٘ت َشنض شٗاد ايًٟبّٟٟ يًذساعات ايحاسٞخٟةت هشابًظ 

ظغّ عاًُٟاِ َعُاٙدت يٟبٟاا باّٟ ايُاماٝ ٘ايعاماشت َ٘تعغاة عاصى ايؼاش ت ايكااٖشي  -2

0465. 

ساعااٍ سؽااذٜت هااشابًظ اياااش  حااٝ ايُامااٝ ايعامااشت داس ايٟٓااى يًطباػااةت ايكاااٖشيت  -9

0422 . 

ت داس 0464ت ٘ 0492سشحااث غُٟٓااٝ ايؾااٟعت ايحؼًااٍٟ ايُقااشٜ حااٝ يٟبٟااا بااّٟ ػٗااذٜ   -2

 .56ت 52ت ؿ0411ايركاحة يًطباػة ٘ايٓؾشت ايكاٖشيت 

 . 0411ف ض ايؼكادت يٟبٟا ايُؼافشيت َؼٗذ ايبعٙخ ٘ايذساعات ايؼشبٟةت ايكاٖشيت  -6

ت َشناض شٗااد ايًٟبٟاّٟ 0421-0494نٗ ِ ناظٍ ايكٟغٝت ايغٟاعة ا)َشٞهٟة حٝ يٟبٟات  -1

 . 5112يًذساعات ايحاسٞخٟةت هشابًظت 

َصٟاذ خاذ٘سٜت يٟبٟاا ايعذٞرااةت جششُاة ْكاٙالٔ صٞااديت َتعغااة حاشْهًّٟ يًطباػاة ٘ايٓؾااش  -1

 .0466بٟش٘ت 

 -0424َعُااذ ايٗااادٜ شبااٙ ػصًٟااةت نةاااض ايؾااؼب ايًٟبااٝ َااّ ششااى االعااحك و ٘ايٙظااذي  -4

 . 5105داس ايؾؼب َقشاجٕ  0462

 . 0461ايذعٙقٝت ايعش  ايؼايُٟة ايراْٟةت داس ايُؼاسلت ايكاٖشيت َعُذ نُاو  -01

َشنااض ايذساعااات ايًٟبٟااةت 0َعُااذ ٞٙعاات ايُكشٞااتت يٟبٟااا بااّٟ ايُامااٝ ٘ايعامااش شااـ -00

 شنغةٙسد. 

ِ. ش. بش٘ؽّٟت جاسٞع يٟبٟا حاٝ ايؼقاش ايعاذٞدت َٓحقات ايكاشِ ايغاادط ػؾاشت َطًاغ  -05

ض شٗااد ايًٟبٟاّٟ يًذساعاات ايحاسٞخٟااة ايكاشِ ايؼؾاشّٞت جششُاة ٘جكاذٍٞ ػُااد ظاااجٍت َشنا

 . 5112ت هشابًظ 5ه

ٖٓشٜ شْٟظ َٟخا ٟىت ايؼ قات اةْصًٟضٞة ايًٟبٟة َغ جعًٟى يًُؼاٖاذي اةْصًٟضٞاة ايًٟبٟاةت  -02

 . 0411ايٟٗ ة ايُقشٞة ايؼاَة يًٓؾشت ايكاٖشيت 

 سابؼاً: ايشعا ى ايؼًُٟة 

ػٟة حٝ يٟبٟا شذٓاء ححشي ظهٍ اةداسي َقباض ٞاقة ايغٙداْٝت ا)ظٙاو االقحقادٞة ٘االشحُا -0

سعاية َاشغاحٟش غٟاش َٓؾاٙسيت نًٟاة ا٠دا  شاَؼاة ايضقااصٞقت  0420-0492ا)شٓبٟة 

5119 . 

ت سعااية َاشغاحٟش غٟاش َٓؾاٙسيت 0421ت 0492ْاصل صناٝ إباشاٍٖٟت يٟبٟاا ٘ايااش ت   -5

 . 0410نًٟة ايبٓاتت شاَؼة ػّٟ ؽُظت ايكاٖشيت 



 ( ايصضء ايخاَظ5102ايؼذد ايغادط ػؾش عٓة )
 

 خاَغاً: ايذ٘سٞات: 

 سشا ٝ سٞاِت االظح و ايةشْغٝ يًصٓٙ  ايًٟبٝت َصًة ايبعٙخ ايحاسٞخٟة.َعُذ -

 


