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ؾمقاء  ريم٤مئز اًمتل يًتٜمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمراقأهؿ اًماًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمـ لثؾ مت 

اًمّمٕمٞمد اعمحكم واًمدوزم, ومٗمل اًمداظمؾ يٕمقل آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل قمغم قمغم 

ٟمٗمٓمف ُمـ أضمؾ اؾمتٕم٤مدة ُمٙم٤مٟمتف آىمتّم٤مدي٦م وإقم٤مدة إقمامر دوًمتف وسمٜمٞمتف 

 ديدير صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م شم١مدي دورا طم٤مؾمام ذم حتقإذ ان شمٓم .اًمتحتٞم٦م

٤مزم يتقىمػ ُمًت٘مٌؾ اًمٌالد عم٤م يِمٙمٚمف اًمٜمٗمط ُمـ أمهٞم٦م ذم اعمٞمزاٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م, وسم٤مًمت

اذ شمٕمد إُمدادات اًمٜمٗمط  .ُمًت٘مٌؾ اًمٕمراق آىمتّم٤مدي قمغم قم٤مئدات اًمٜمٗمط

ُمـ أهؿ ُمّم٤مدر اإلٟمت٤مج اًمتل شمزود ؾمقق اًمٜمٗمط اًمدوًمٞم٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م اؾمتٜم٤مدا 

ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ ُم١ميمد  115ًمْمخ٤مُم٦م آطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمٓمل اًمذي ي٘مدر سمحقازم 

اًمٕمراق قمـ اُمتالك ومْماًل , 2008ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ همػم ُم١ميمد ًمٕم٤مم  214و

قمدد يمٌػم ُمـ احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمٛمالىم٦م سم٤مٕظمص اعمٙمتِمٗم٦م وهمػم اعمٓمقرة 

وشمٕمدد اعمٙم٤مُمـ ذم احل٘مؾ اًمقاطمد وىمرهب٤م ُمـ ؾمٓمح إرض, واٟمخٗم٤مض 

شمٕمدد اعمٜم٤مومذ ويمٚمػ آؾمتٙمِم٤مف واًمتٓمقير وهمزارة احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م 

 اًمتّمديري٦م, ومْماًل قمـ شمقومر ؿمٌٙم٦م ُمٕم٘مدة ُمـ إٟم٤مسمٞم٥م واعمقاٟمئ اًمتل دمٕمؾ

 سم٤مإلُمٙم٤من شمًقيؼ اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل ذم مجٞمع إؾمقاق اًمٕم٤معمٞم٦م.

إٓ أن اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م شمٕمرو٧م إمم أرضار يمٌػمة ٟمتٞمج٦م  

متلثٚم٧م ذم  ,شمْم٤مومر جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واإلداري٦م

احلروب اعمتت٤مًمٞم٦م واحلّم٤مر آىمتّم٤مدي وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتخري٥م واًمنىم٦م 
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اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م مم٤م اٟمٕمٙمس ؾمٚم٤ًٌم قمغم شمٓمقر اًمّمٜم٤مقم٦م وهجرة اًمٙمٗم٤مءات 

اٟمخٗم٤مض ُمًتقى  إمم اًمٜمٗمٓمٞم٦م سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع إُمٙم٤مٟم٤مهت٤م اًمْمخٛم٦م, مم٤م أدى

حل٤مضم٦م اعمٚمح٦م اإٟمت٤مضمٝم٤م إمم ُمرشم٦ٌم ُمتدٟمٞم٦م ٓ شمتٜم٤مؾم٥م ُمع يمٛمٞم٦م اطمتٞم٤مـمٞمٝم٤م و

ذم ضم٤مٟمٌل اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ذم جم٤مل إٟمت٤مج ٙم٤من هٜم٤مك ٟم٘مص وم, إليرادات اًمٜمٗمط

 .وذم إٟمت٤مج اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦مخل٤مم ااًمٜمٗمط 

يمام ؿمٝمدت اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م شمٓمقرات ُمتالطم٘م٦م ٓ سمد أن يٙمقن  

هل٤م اٟمٕمٙم٤مس قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م وقمغم ووٕمٝم٤م اعمًت٘مٌكم, ومٗمل 

اًمٕم٤معمٞم٦م إُمٙم٤مٟمٞم٤مهت٤م اًمٗمٜمٞم٦م واعم٤مدي٦م  اًمقىم٧م اًمذي شمٓمقرت ومٞمف ذيم٤مت اًمٜمٗمط

ٗمٞمض شمٙم٤مًمٞمػ اإلٟمت٤مج ُمـ ظمالل آٟمدُم٤مج واًمت٘مٜمٞم٦م, مم٤م أدى إمم خت

اًمتٙمٜمقًمقضمل, ويمذًمؽ شمزايد آقمتامد قمغم  ٥مواًمٌح٨م واًمتٓمقير ذم اجل٤مٟم

ًمٚمٓم٤مىم٦م وًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمدول اًمّمٜم٤مقمٞم٦م  اًمٜمٗمط اخل٤مم يمٛمّمدر رئٞمز

واًمدول أؾمٞمقي٦م اًمتل ؿمٝمدت ٟمٛمقا اىمتّم٤مدي٤م يمٌػما يم٤مًمّملم وذم فمؾ 

عمل قمغم اًمٜمٗمط وارشمٗم٤مع أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط. اًمزي٤مدة اعمًتٛمرة قمغم اًمٓمٚم٥م اًمٕم٤م

ومٝمٜم٤مك طم٤مضم٦م ُمٚمح٦م ًمزي٤مدة إٟمت٤مج اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل ظم٤مص٦م وأٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م 

قمغم ُمٜمٔمٛم٦م دول أوسمؽ آؾمتٛمرار ذم اإلٟمت٤مج يمٚمام شمّم٤مقمدت إؾمٕم٤مر ٕن 

 ُمٕمٔمؿ دول أوسمؽ شمٜمت٩م طم٤مًمٞم٤م سمٜم٥ًم ىمري٦ٌم ضمدا ُمـ ـم٤مىمتٝم٤م اًمٙمٚمٞم٦م.

ُمـ اإلمه٤مل واًمت٘م٤مدم  ٕمراىمٞم٦ماًم: شمٕم٤مين اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م مشؽؾة البحث

 اًمٗمٜمل واًمتٙمٜمقًمقضمل, ومْمالً قمـ ؾمقء اإلدارة.

هيدف اًمٌح٨م إمم اإلضم٤مسم٦م قمغم اًم١ًمال إيت يمٞمػ  هدف البحث:
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 وُم٤م هل اًمنموط اجلديدة ًمٚمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمراىمل ٦م ىمٓم٤مع اًمٜمٗمطسمٜمٞمشمتٖمػم 

, وُم٤م هق اًمدور اًمذي شمٚمٕمٌف ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م وُم٤م هل اًمٜمٗمٓمٞم٦م

اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص اًمٕمراىمل وإضمٜمٌل, وُم٤م هق دور آؾمتلثامر إضمٜمٌل طمّم٦م 

ذم شمٓمقير احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م اعمٙمتِمٗم٦م ومٝمٜم٤مك أؾمئٚم٦م طم٤مؾمٛم٦م ًمتحديد ُمًت٘مٌؾ 

اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ؾمتح٤مول هذا اًمٌح٨م حتديد أهؿ اًمتحدي٤مت اًمتل شمِمٝمده٤م 

اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م واًمتل ىمًٛم٧م إمم حتدي٤مت داظمٚمٞم٦م وشمٜم٤موًم٧م 

ض إٟمت٤مج اًمٜمٗمط اخل٤مم وقمرض أهؿ أؾم٤ٌمب هذا آٟمخٗم٤مض صمؿ اٟمخٗم٤م

 ٟمتٜم٤مول أزُم٦م اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم اًمٕمراق. 

أُم٤م اجل٤مٟم٥م اًملث٤مين وم٘مد شمٜم٤مول اًمتحدي٤مت اخل٤مرضمٞم٦م واعمتٛملثٚم٦م ذم  

اًمتٓمقرات اًمتل ؿمٝمدهت٤م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م وأمهٝم٤م اٟمدُم٤مج ذيم٤مت 

جل٤مٟم٥م ومْماًل قمـ رهم٦ٌم اًمٜمٗمط وطمّمقل شمٓمقر شمٙمٜمقًمقضمل يمٌػم ذم هذا ا

اًمقٓي٤مت اعمتحدة ذم اًمًٞمٓمرة اعم٤ٌمذة قمغم اطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمل 

ٓؾمتٛمرار زقم٤مُم٦م اًمٕم٤ممل أُم٤م اًمٜم٘مٓم٦م اًملث٤مًملث٦م اًمتل شمٜم٤موًمتٝم٤م هذه اًمقرىم٦م ومٝمل 

 .ؾمٌؾ اًمٜمٝمقض سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ذم وقء اًمتحدي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م

 املبحح األول
 تطور الصناعة النفطية العراقية التحديات الداخلية اليت تواجه

شمقاضمف اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م حتدي٤مت يمٌػمة وُمتِم٤مسمٙم٦م ٓ سمد ُمـ 

وُمـ أهؿ شمٚمؽ  إجي٤مد احلٚمقل ًمٚمتخٚمص ُمٜمٝم٤م ًمٖمرض شمٓمقير هذا اًم٘مٓم٤مع
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ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ وخ٤مُم٦م  اٟمخٗم٤مض إٟمت٤مج اًمٜمٗمط اخل٤مم اًمتحدي٤مت هل

 اًمٕم٤ممل, ان إٟمت٤مضمف مل اطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل اًمذي ي٘مدر سملث٤مًم٨م اطمتٞم٤مـمل ذم

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم, ًمذا يًٕمك اًمٕمراق إمم شمٓمقير إٟمت٤مضمف  2.5يزل سمحدود 

ُماليلم سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم, ظم٤مص٦م ُمع ارشمٗم٤مع  5اًمٜمٗمٓمل وصقًٓ إمم ُمًتقى 

دوٓر ًمٚمؼمُمٞمؾ ذم سمٕمض  100أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط إمم ُمًتقي٤مت دم٤موزت 

 .(1)ء آىمتّم٤مدإوىم٤مت مم٤م يٜمٕمٙمس قمغم زي٤مدة اإليرادات وحتًلم أدا

وم٘مد أومرزت اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م اًمتل ُمر هب٤م اًمٕمراق ُمٜمذ  

ُمـ طمروب ُمتت٤مًمٞم٦م وطمّم٤مر اىمتّم٤مدي  2010وحلد قم٤مم  1980قم٤مم 

وقمٛمٚمٞم٤مت هن٥م وؾمٚم٥م وختري٥م ادى إمم اٟمخٗم٤مض ُمًتقى إٟمت٤مج اًمٜمٗمط 

ُمٚمٞمقن  2.6إمم  1979سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م قم٤مم  3.8وم٘مد اٟمخٗمض ُمـ  اًمٕمراىمل

 1.4ٟمتٞمج٦م احلرب اًمٕمراىمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م صمؿ شمراضمٕم٧م إمم  1980ٞم٤م سمرُمٞمؾ يقُم

سم٥ًٌم إمه٤مل اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل واٟمخٗم٤مض  1985ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م قم٤مم 

ذم سمداي٦م قم٘مد اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت اٟمخٗمض و,اًمٓمٚم٥م قمغم اًمٜمٗمط ذم اًمًقق اًمدوًمٞم٦م

أًمػ سمرُمٞمؾ  610 -279اإلٟمت٤مج اًمٜمٗمٓمل إمم أدٟمك ُمًتقى ًمف شمراوح ُم٤مسملم 

ارشمٗمع  1996قم٤مم سمٕمد وًمٙمـ  1996إمم  1991اعمدة ُمـ يقُمٞم٤م ظمالل 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ  2.5ٟمتٞمج٦م شمٓمٌٞمؼ ُمذيمرة اًمٜمٗمط ُم٘م٤مسمؾ اًمٖمذاء ووصؾ إمم 

, واٟمخٗمض اإلٟمت٤مج اًمٜمٗمٓمل سمٕمد طمرب اخلٚمٞم٩م (2) 2003يقُمٞم٤م ذم قم٤مم 

اًملث٤مٟمٞم٦م سم٥ًٌم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتخري٥م ومل شمًتٓمع احلٙمقُم٦م حلد أن إمم رومع 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم ومل يّمؾ إمم ُمًتقى  2ـ ُمًتقى اإلٟمت٤مج إمم أيملثر ُم
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ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م. ويٛمٙمـ إجي٤مز  2.5إٟمت٤مج ُم٤م ىمٌؾ احلرب اًم٤ٌمًمغ 

 إؾم٤ٌمب اًمتل طم٤مًم٧م دون شمٓمقير إٟمت٤مج اًمٜمٗمط اخل٤مم اًمٕمراىمل سمام ي٠ميت: 

شمٕمد آوٓمراسم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُمـ أهؿ إؾم٤ٌمب اًمتل أدت إمم شمدهقر 

ت٤مج اًمٜمٗمط اخل٤مم ذم اًمٕمراق وذًمؽ ٕهن٤م شمٗمرز شمداقمٞم٤مت ؾمٚمٌٞم٦م قمغم شمٓمقر إٟم

ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م يمٖمػمه٤م ُمـ اعم١مؾم٤ًمت آىمتّم٤مدي٦م احلٙمقُمٞم٦م, وم٘مد 

ؾمٜم٦م وان شمٕم٘مد إوو٤مع  25اؾمتٜمٗمذت احلروب ىمدرة اًمٌٚمد قمغم ُمدار 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي١مظمر أي شمٓمقر ضمدي وه٤مم ًمٚمٓم٤مىم٦م وًمًٜمقات ىم٤مدُم٦م 

شمٓمقر هذه اًمّمٜم٤مقم٦م يٕمتٛمد قمغم اًمتٓمقر اًمًٞم٤مد اعمًت٘مٌكم ًمٚمٌالد, ٕن 

ومْماًل قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمتل شمتخذ ؿمٙمؾ اًمتخٓمٞمط ُمـ أضمؾ ٟمٛمق 

صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م مل يّمٌٝم٤م اًمتدُمػم 

 1991, يمام طمّمؾ ذم أطمداث قم٤مم 2003أصمٜم٤مء احلرب إظمػمة ذم قم٤مم 

يم٤من هٜم٤مك طم٤مٓت هن٥م وختري٥م وهىم٦م وهتري٥م ًمٚمٜمٗمط سمٕمد إٓ أٟمف 

احلرب وم٘مد ىمدرت سمٕمض اعمّم٤مدر ظم٤ًمئر صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط وطمده٤م سمحقازم 

 .(3)ُمٚمٞم٤مر دوٓر ٟمتٞمج٦م ًمٚمنىم٦م

وازداد اإلٟمت٤مج  1936سمدأ إٟمت٤مج احل٘مقل اًمٕمراىمٞم٦م اًمٙمٌػمة ُمٜمذ قم٤مم  

ن اإلٟمت٤مج ذم ومؽمة احلرب اًمٕمراىمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م اًمتج٤مري ُمٜمذ اخلٛمًٞمٜمٞم٤مت ويم٤م
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يٕمٛمؾ سم٠مىمَم اًمٓم٤مىم٤مت اعمٛمٙمٜم٦م ًمتٖمٓمٞم٦م شمٙم٤مًمٞمػ احلرب دون آًمتٗم٤مت إمم 

ُم٤م يًٌٌف ذًمؽ ُمـ إرضار ًمٚمح٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م وُمٜمِمآهت٤م, ومْماًل قمـ شمدُمػم 

ُمٜمِمآت يملثػمة وقمدم شمقومر فمروف اًمٕمٛمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُمـ ؿمح٦م ُمٕمدات وىمٓمع 

اعمٜمِمآت اًمتل هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م شمٕمٛمؾ سمٓم٤مىم٤مت شمٗمقق اًمٖمٞم٤مر وقمٛمؾ اعمٙم٤مُمـ اًمٜمٗمٓمٞم٦م و

 .يملثػمًا احلدود اًمًٚمٞمٛم٦م اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م واعم٘مٌقًم٦م ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م قم٤معمٞم٤مً 

ٟمت٤مضمٞمتف, يمام أن إٟمت٤مج اًمٜمٗمط إودون أن شمراوم٘مٝم٤م اؾمتلثامرات ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم 

شمؿ  2003 -1995ُم٤م سملم قم٤مُمل وظم٤مص٦م  ذم ومؽمة احلّم٤مر آىمتّم٤مدي

ومٜمل مم٤م أدى إمم شمراضمع ذم إٟمت٤مضمٞم٦م أسم٤مر ىمدر سمٜم٦ًٌم  سم٘مرار ؾمٞم٤مد وًمٞمس

إذ أن ًمٙمؾ سمئر قمٛمرًا  1998-1974% قمام يم٤من قمٚمٞمف ظمالل اًمًٜمقات  15

قمٛمري٦م ًمٚمح٘مؾ اًمٜمٗمٓمل يٌدأ سمٕمده٤م احل٘مؾ  اىمتّم٤مدي٤ًم وومٜمٞم٤ًم وهٜم٤مك ذروة

سم٤مًمؽماضمع قمٜمدُم٤م يًتٛمر اإلٟمت٤مج سمٓمرق أضمٝم٤مدي٦م شم٘مٚمٞمدي٦م وهذا يتٓمٚم٥م 

أرسمٕم٦م أو مخ٦ًم إوٕم٤مف ُم٤م أٟمٗم٘مف  2005اًمٜمٗمٓمٞم٦م ًمٕم٤مم  اإلٟمٗم٤مق قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م

قمغم اعمِم٤مريع اًمٜمٗمٓمٞم٦م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم ـم٤مىم٤مشمف اإلٟمت٤مضمٞم٦م قمٜمد  1974قم٤مم 

ُمًتقي٤مهت٤م احل٤مًمٞم٦م ورضورة اًمتحدي٨م ًمتتامؿمك ُمع ُمتٓمٚم٤ٌمت اًم٘مرن اًمقاطمد 

 .(4)واًمٕمنميـ 

ٕمراىمٞم٦م ُمـ اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل ـمقال طمرُم٧م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًم 

قم٘مديـ ُمـ اًمزُمـ ومٛمٜمذ سمداي٦م اًملثامٟمٞمٜم٤مت شمقىمٗم٧م قمٛمٚمٞم٦م اًمٜمٛمق اًمتٙمٜمقًمقضمل ذم 
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اًمٕمراق مم٤م أدى إمم ختٚمػ واؾمع ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل وٟم٘مص واوح 

ًمف دور ذم ظمٗمض يم٤من ذم اعمٕمدات وأٓت اًمالزُم٦م ًمزي٤مدة إٟمت٤مج اًمٜمٗمط مم٤م 

ل ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ذم وىم٧م طمّمؾ شمٓمقر ُمًتقى اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضم

وزي٤مدة ذم اًمٓم٤مىم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م ًمدى اًمدول اعمج٤مورة وشمقؾمٞمع ذم أؾمقاىمٝم٤م وشمٓمقر 

اًمنميم٦م اإلُم٤مراشمٞم٦م وذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمٙمقيتٞم٦م  ٧مىمٓم٤مقم٤مت اًمتٙمرير وم٘مد أدظمٚم

وذيم٦م ٟمٗمط قمامن واًمقـمٜمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م ُملثاًل شم٘مٜمٞم٤مت ٟمٗمٓمٞم٦م ضمديدة ُمٙمٜم٧م هذه 

 .٘مقهل٤م مم٤م رومع يمٛمٞم٤مت إٟمت٤مضمٝم٤م سم٠مىمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػاًمنميم٤مت ُمـ شمٓمقير طم

رهمؿ ُمـ أن اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ىمٓمٕم٧م ؿمقـم٤ًم ـمقياًل ذم وقمغم اًم 

قمٛمٚمٞم٤مت اًمتّمٜمٞمع واؾمتٓم٤مقم٧م أن شمدير اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم أؿمد اًمٔمروف, 

إٓ أهن٤م مل شمًتٓمع شمقومػم اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًميوري٦م عمالطم٘م٦م ريم٥م 

٦م اعمتٓمقرة ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وشمٓمقير ىمٓم٤مع اعمٜمجزات اًمتٙمٜمقًمقضمٞم

شمٚمؽ اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمتل شم٘مٚمؾ اًمٙمٚمٗم٦م ذم اإلٟمت٤مج  ,اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل سمٙمؾ أسمٕم٤مده

وشمًٝمؾ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٜم٘مؾ واًمتخزيـ واًمتقزيع وحتًلم اًمٜمققمٞم٦م وشمزيد ُمـ 

ٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م سمٛمقضم٥م ُمٕم٤ميػم اإلٟمت٤مج اًمٕم٤معمل ٟمإٟمت٤مضمٞم٦م أسم٤مر سمٓمري٘م٦م قم٘مال

قمـ وم٘مدان اعمئ٤مت ُمـ اًمٙمٗم٤مءات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واخلؼمات اعمٝمٜمٞم٦م  ًمٚمٜمٗمط, ومْمالً 

, ٟمتٞمج٦م اهلجرة سمحلث٤م قمـ ُمًتقى أومْمؾ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م

ومٛمٜمذ قم٘مد اًملثامٟمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض مل شمدظمؾ إمم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م أي٦م 

 شم٘مٜمٞم٦م ٟمٗمٓمٞم٦م طمديلث٦م.
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ُم٤ٌمذًا ًمٕمدم شمٜمٗمٞمذ ذيم٤مت اًمٜمٗمط  ًم٘مد يم٤من اًمقوع إُمٜمل ؾم٤ٌٌمً  

( قمٛمؾ ذم اًمٕمراق, ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ أن يم٤مٟم٧م هذه 152اًمٕم٤معمٞم٦م ًمـ)

اًمنميم٤مت ُمتٚمٝمٗم٦م ًمالؾمتلثامر ذم اًمٕمراق إٓ اهن٤م وىمٗم٧م أقمامهل٤م سم٥ًٌم اًمقوع 

إُمٜمل اعمتدهقر ٕهن٤م ٓ شمريد أن ختن ُمٕمداهت٤م وشمٕمرض يمٗم٤مءاهت٤م إمم 

٤مم سمذًمؽ إٓ ذم فمؾ ووع أُمٜمل ُمًت٘مر اخلٓمر, آ أهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًم٘مٞم

 ي١مُمـ هلؿ اًمٕمٛمؾ سمًالُم٦م وأُم٤من.

يتٓمٚم٥م شمٓمقير احل٘مقل وزي٤مدة إٟمت٤مج اًمٜمٗمط إمم متقيؾ ُمًتٛمر ًمتٕمقيض  

اًمٜم٘مص احل٤مصؾ ذم آسم٤مر اًمٜمٗمط إذ يٕم٤مين اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل ُمـ ٟم٘مص 

ت اعمًتخدُم٦م مم٤م أدى إمم إقم٤مىم٦م رومع اعمًتقى ذم ىمٓمع اًمٖمٞم٤مر وشم٘م٤مدم أٓ

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م ذم  4ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ قمغم إىمؾ صمؿ إمم  2.8اإلٟمت٤مضمل إمم 

اعمًت٘مٌؾ مم٤م يتٓمٚم٥م اؾمتلثامرات وخٛم٦م إلقم٤مدة شم٠مهٞمؾ ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط ورومع 

 .(5)ُمٚمٞم٤مر دوٓر  50- 40ـم٤مىمتف اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًمتل شم٘مدر ُم٤م سملم 

ًمٚمحٗم٤مظ قمغم اًمٓم٤مىم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م وإو٤موم٦م  وهذه آؾمتلثامرات رضوري٦م 

ومذ شمًقي٘مٞم٦م أيملثر ؾمٕم٦م وُمد ٤مـم٤مىم٦م ضمديدة وإٟمِم٤مء اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م وإٟمِم٤مء ُمٜم

إٟم٤مسمٞم٥م اًمٜمٗمٓمٞم٦م وشمٓمقير وإٟمِم٤مء طم٘مقل ٟمٗمٓمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت شمٜم٘مٞم٥م وشمقؾمٞمع 

طم٘مقل أظمرى واؾمتٙمِم٤مف وطمٗمر أسم٤مر, وشم٘مدر اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمًٜمقي٦م ًمّمٞم٤مٟم٦م 
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ُمٚمٞمقن دوٓر أُمػميمل ًمٚمؼمُمٞمؾ ؾمٜمقي٤م  175أسم٤مر اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م سمـ 

ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمٗمس اعمًتقى اإلٟمت٤مج أي شمٕمقيض اًمؽماضمع اًمٓمٌٞمٕمل 

إلٟمت٤مج أسم٤مر وإذا ُم٤م أراد اًمٕمراق زي٤مدة ـم٤مىمتف اإلٟمت٤مضمٞم٦م ومٞمتٓمٚم٥م شمٙم٤مًمٞمػ 

دوٓر أُمريٙمل ًمٙمؾ سمرُمٞمؾ ذم اعمتقؾمط ؾمٜمقي٤م وهل  10.000شمّمؾ إمم 

 .(6)1990عمًتقاه٤م اًم٤ًمسمؼ ذم قم٤مم  شمٙمٚمٗم٦م إقم٤مدة شم٠مهٞمؾ اًمٓم٤مىم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م

شمراضمٕم٧م اًم٘مدرة اًمتّمديري٦م ًمٚمٜمٗمط اًمٕمراىمل سمِمٙمؾ يمٌػم ٟمتٞمج٦م 

اٟمخٗم٤مض يمٗم٤مءة أٟم٤مسمٞم٥م اًمٜم٘مؾ اًمؼمي٦م ويمذًمؽ اًمٜم٘مؾ اًمٌحري وم٘مد شميرت 

 ومذ اًمتّمدير سم٤معمٜم٤مـمؼ اجلٜمقسمٞم٦م قمؼم إرايض اًمًٕمقدي٦م إمم ُمٞمٜم٤مء اًمٌحر٤مُمٜم

يمام شمؿ همٚمؼ أٟمٌقب اًمتّمدير قمؼم إرايض  إمحر وظمط اًمِمامل قمؼم شمريمٞم٤م

اًمًقري٦م, وذم ضم٤مٟم٥م اًمٜم٘مؾ اًمٌحري وم٘مد شمٕمرو٧م أؾم٤مـمٞمؾ اًمٜم٘مؾ اًمٌحري 

ٟم٘مؾ  يمٗم٤مءة قمٛمؾ أٟم٤مسمٞم٥م٧م ذم اخلٚمٞم٩م إمم أرضار سمِمٙمؾ قم٤مم. اذ اٟمخٗمْم

 اًمٜمٗمط ٟمتٞمج٦م احلروب اعمتت٤مًمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتخري٥م واًمتٚمػ واًمتدُمػم.

ؾمتٛمرار ذم ُمًتقى اإلٟمت٤مج احل٤مزم وٛمـ آؾمتلثامرات اعمتقومرة إن آ 

حمٚمٞم٤م يٕمٜمل وم٘مدان ُمٚمٞم٤مرات اًمدوٓرات ُمـ اًمٕمراق واًمتل أطمقج ُم٤م يٙمقن 

هل٤م ذم هذه اًمٗمؽمة ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمتخٚمػ اعمًتٛمر ًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط اعمحٚمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م 

  سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م.

ٕم٤مين اًمٕمراق ُمـ أزُم٦م ذم أزُم٦م اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم اًمٕمراق: مل ي: ثاكقاً 
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 اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم ومؽمة احلرب اًمٕمراىمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م, وٓ طمتك ذم ومؽمة

احلّم٤مر آىمتّم٤مدي ذم قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤مت اًمذي ؿمّح٧م ومٞمف ُمٕمٔمؿ اًمًٚمع ُمـ 

اًمًقق, واٟمخٗمْم٧م يمٗم٤مءة اعمّم٤مذم سم٥ًٌم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحقير وىمٚم٦م اعمقارد 

 .ز اًمًقق اعمحٚمٞم٦م سم٤مطمتٞم٤مضم٤مهت٤ماًميوري٦م ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتّمٗمٞم٦م آ أهن٤م يم٤مٟم٧م دمٝم

ُمّم٤مذم ىم٤مدرة قمغم شمٚمٌٞم٦م احل٤مضم٤مت  10ويرضمع ذًمؽ إمم اُمتالك اًمٕمراق 

اعمحٚمٞم٦م ُمقزقم٦م قمغم أٟمح٤مء اًمٌالد وسم٤مًمت٤مزم يٕمد اًمٕمراق أول دوًم٦م قمرسمٞم٦م ذم 

 570اُمتالك قمدد اعمّم٤مذم, اذ يٌٚمغ إمج٤مزم ـم٤مىم٤مت اًمتٙمرير ذم اًمٕمراق سمقاىمع 

وأهؿ هذه اعمّم٤مذم هل اًمدورة اًمتل شمٌٚمغ  .2004أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم ًمٕم٤مم 

أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم  299أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم , وسمٞمجل  80ـم٤مىمتٝم٤م اًمتّمٛمٞمٛمٞم٦م 

أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم, ومْماًل قمـ اُمتالك اًمٕمراق صمروة ٟمٗمٓمٞم٦م  100واًمٌٍمة 

ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ وهق سمذًمؽ صم٤مًم٨م  115ه٤مئٚم٦م ُمـ آطمتٞم٤مـمل اعم١ميمد ىمقاُمٝم٤م 

اًمٜمٗمط سمٕمد اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م وإيران, دوًم٦م ذم اًمٕم٤ممل ُمـ اطمتٞم٤مـمل 

ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ ُمـ  200وشمِمػم اًمت٘مديرات إوًمٞم٦م إمم اطمتامل وضمقد 

آطمتٞم٤مـمل همػم اعم١ميمد, يمام أن شمٙمٚمٗم٦م إٟمت٤مج اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل هل إىمؾ ذم اًمٕم٤ممل 

 . (7)ًم٘مرهب٤م ُمـ ؾمٓمح إرض وقمدم وضمقد قم٘م٤ٌمت ضمٞمقًمقضمٞم٦م

أزُم٦م اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم  2003إٓ أن اًمٕمراق ؿمٝمد سمٕمد قم٤مم 

وفم٤مهرة مل يِمٝمده٤م آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ُمـ ىمٌؾ طمتك سم٤مت اًمٌح٨م قمـ 

اًمٌٜمزيـ واًمٜمٗمط وزي٧م اًمٖم٤مز واًمٖم٤مز اًم٤ًمئؾ أطمد مهقم اعمقاـمـ اًمٕمراىمل, 

يمام فمٝمرت ٟمتٞمج٦م هلذه احل٤مًم٦م اًمًقق اًمًقداء ًمٚمٛمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م وأصٌح 
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ظم٤مرج حمٓم٤مت دمٜم٤ًٌم ًمالزدطم٤مم  اعمقاـمـ يِمؽمهي٤م سمٕمدة أوٕم٤مف اًملثٛمـ ُمـ

اهل٤مئؾ قمغم حمٓم٤مت سمٞمٕمٝم٤م سم٤مًمًٕمر اًمرؾمٛمل, وهبذا ارشمٗمٕم٧م أؾمٕم٤مر اعمِمت٘م٤مت 

وم٘مد ارشمٗمع ؾمٕمر  .اًمٜمٗمٓمٞم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم وقمٛم٧م أهمٚم٥م حم٤مومٔم٤مت اًمٌالد

سمٕمد أن يم٤من ؾمٕمره٤م  2008آٓف ديٜم٤مر قم٤مم  7اؾمٓمقاٟم٦م اًمٖم٤مز إمم أيملثر ُمـ 

سمٞمض إمم أًمػ ديٜم٤مر سمٕمد أن , ؾمٕمر ًمؽم اًمٜمٗمط ا2002ٕديٜم٤مر ذم قم٤مم  500

يم٤من ؾمٕمره ٓ يتج٤موز ديٜم٤مر, ومل شم٘متٍم أزُم٦م اًمقىمقد قمغم هذا احلد سمؾ 

أصمرت يملثػمًا قمغم اًمًقق اًمٕمراىمٞم٦م يم٤موم٦م, ومٙم٤من ؾم٤ًٌٌم ُم٤ٌمذًا ٓرشمٗم٤مع أؾمٕم٤مر 

اًمٗمقايمف واخلي واعمقاد اًمٖمذائٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم ٕن أصح٤مب اعمريم٤ٌمت 

 رومع أضمقر اًمٜم٘مؾ قمدة أوٕم٤مف,يِمؽمون اًمقىمقد سم٠مؾمٕم٤مر ُمرشمٗمٕم٦م وىم٤مُمقا سم

وسم٤مًمت٤مزم وم٠من اعمقاـمـ اًمٕم٤مدي هق اًمذي يتحٛمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ اإلو٤مومٞم٦م ٕهن٤م 

شمْم٤مف قمغم ؾمٕمر اًمٌْم٤مئع اًمتل يًتٝمٚمٙمٝم٤م يقُمٞم٤ًم,ً ومْماًل قمـ رومع أضمقر 

ُمقًمدات اًمٙمٝمرسم٤مء, وأصٌح اًمٕمراق ُمًتقردا ًمٚمٛمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمـ دول 

% ُمـ اطمتٞم٤مضم٤مت اًمٌٚمد  60 % إمم 40اجلقار سمٙمٛمٞم٤مت يمٌػمة شمِمٙمؾ ُم٤م سملم 

ُمـ هذه  2004ُمـ اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م وم٘مد اؾمتقرد اًمٕمراق ظمالل قم٤مم 

ُمٚمٞمقن  10ُمٚمٞم٤مر دوٓر وظم٤مص٦م اًمٌٜمزيـ اًمذي يًتقرد  6اعمِمت٘م٤مت ُم٤م ىمٞمٛمتف

ُمٚمٞمقن دوٓر ؿمٝمري٤م ومتلثؾ هذه احل٤مًم٦م هدرا ذم صمروة  200ًمؽم يقُمٞم٤م سم٘مٞمٛم٦م 

ذ إضمراءات اؾمتلثٜم٤مئٞم٦م وظمٓمقات اًمٕمراق واذا شمٕم٤مًم٩م هذه اعمِمٙمٚم٦م ويتؿ اخت٤م

هيٕم٦م وم٢من إزُم٦م ًمـ شمؽماضمع وؾمقف شمتٗم٤مىمؿ ذم اعمًت٘مٌؾ ذم طم٤مًم٦م ارشمٗم٤مع 

سمٜم٦ًٌم  2007سمحٚمقل قم٤مم  اؾمتٝمالك اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م يمام هق ُمتقىمع هل٤م
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ُمٚمٞم٤مر دوٓر يؽمك أصمرا ؾمٚمٌٞم٤م قمغم  9% وسم٤مًمت٤مزم ؾمؽمشمٗمع شمٙمٚمٗمٝم٤م إمم 30

اًمٞمقُمٞم٦م ًمٚمٛمقاـمـ. ويٛمٙمـ أن ٟمٌلم  ُمًت٘مٌؾ آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل وقمغم احلٞم٤مة

 :أؾم٤ٌمب هذه اعمِمٙمٚم٦م سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ أشمٞم٦م

اٟمخٗم٤مض ـم٤مىم٤مت اعمّم٤مذم اًمٕمراىمٞم٦م سم٥ًٌم أقمامل اًمتخري٥م  -1

واًمٗمقى اإلداري٦م وؿمح٦م إدوات آطمتٞم٤مـمٞم٦م واعمقاد اًمتِمٖمٞمٚمٞم٦م اًمتل 

طم٤مًم٧م دون اؾمتٕم٤مدة ُمًتقى اإلٟمت٤مج اًم٤ًمسمؼ وم٘مد سم٤مشم٧م صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط ذم 

ُمـ ضمراء احلروب واًمٕم٘مقسم٤مت  1980ًمٕمراق شمٕم٤مين يملثػما ُمٜمذ قم٤مم ا

آىمتّم٤مدي٦م واإلمه٤مل, ومْماًل قمـ همٞم٤مب قمٛمٚمٞم٤مت اًمّمٞم٤مٟم٦م وم٤مًمٙملثػم ُمـ 

اعمٜمِمآت واعمٕمدات يزيد قمٛمره٤م قمغم قمنمون قم٤مُم٤ًم وحتت٤مج إمم اؾمتٌدال 

ومٛمٕمٔمؿ ُمٗمرداهت٤م ىمديٛم٦م وُمًتٝمٚمٙم٦م وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م شمٙمقن ُمتخٚمٗم٦م ومٜمٞم٤ًم وطمرُم٧م 

واًمتحدي٨م ُمٜمذ اًملثامٟمٞمٜم٤مت وشمتٓمٚم٥م اؾمتلثامرات يمٌػمة ضمدا ُمـ اًمّمٞم٤مٟم٦م 

ًمٞمس وم٘مط ًمّمٞم٤مٟمتٝم٤م وحتديلثٝم٤م وإٟمام إلٟمِم٤مء سمدائؾ عمٕمٔمٛمٝم٤م وإدظم٤مل 

اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديلث٦م وشمقؾمٞمع ظمدُم٤مهت٤م ًمتٖمٓمل اًمٕمراق سمِمٛمقل ويمٗم٤مءة, 

ومْماًل قمـ شمقىمػ آؾمتلثامر ذم ىمٓم٤مقمل شمٙمرير وشمقزيع اعمٜمتج٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمٜمذ 

اًمٙملثػم ُمـ ُمِم٤مريع شمٓمقير اعمّم٤مذم اًمٕمراىمٞم٦م اًمتل أدت م وشمقىمػ 1990قم٤مم 

إمم شمدهقر ُمٚمحقظ ذم إٟمت٤مضمٞم٦م اعمّم٤مذم وظمٓمقط أٟم٤مسمٞم٥م ٟم٘مؾ اعمٜمتج٤مت 

 .وهمػمه٤م ُمـ اعمٜمِمآت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مخلزن واًمتقزيع

وضمقد دم٤مرة همػم ُمنموقم٦م ًمتٓمٌٞمؼ ًمتّمدير اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م  -1

ٓمرق قمديدة وهتري٥م زي٧م اًمقىمقد واًمٌٜمزيـ وهمػمه٤م إمم اخل٤مرج سم
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  .وؿمخّمٞم٤مت خمتٚمٗم٦م ؾمقاء يم٤مٟمقا أومرادا أو مج٤مقم٤مت ُمٜمٔمٛم٦م

آقمتامد سمِمٙمؾ رئٞمز قمغم اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م يمٛمّمدر ًمٚمٓم٤مىم٦م  -2

وشمقًمٞمد اًمٙمٝمرسم٤مء ووٕمػ اقمتامد اًمٕمراق قمغم ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م إظمرى وُمٜمٝم٤م 

اًمٖم٤مز اًمٓمٌٞمٕمل واًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م واًمٗمحؿ واًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمًٞم٦م يمام ذم اًمٕمديد ذم 

  اًمٕم٤ممل. دول

اًمٌٜمزيـ, زي٧م اًمٖم٤مز, )ارشمٗم٤مع اؾمتٝمالك اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمرئٞم٦ًم  -3

ظم٤مص٦م ُم٤مدة اًمٌٜمزيـ سم٥ًٌم ارشمٗم٤مع قمدد  (اًمٜمٗمط إسمٞمض, واًمٖم٤مز اًم٤ًمئؾ

اعمريم٤ٌمت اًمتل شمٕمٛمؾ حمريم٤مهت٤م سم٤مًمٌٜمزيـ سمٕمد ومتح آؾمتػماد سمِمٙمؾ همػم ُمٜمٔمؿ 

, ومْماًل قمـ 2003ودظمقل ُم٤م ي٘م٤مرب ُمٚمٞمقن ؾمٞم٤مرة امم اًمٕمراق ُمٜمذ قم٤مم 

اؾمتخدام اًمٕم٤مئالت اًمٕمراىمٞم٦م اعمقًمدات ًمًد اًمٜم٘مص ذم اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م 

اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اًمٌالد سم٤مإلو٤موم٦م إمم اهلدر ذم اؾمتخدام اًمٌٜمزيـ سم٥ًٌم 

 10ديٜم٤مر ًمٚمؽم اًمقاطمد أي ُم٤م يٕم٤مدل 150سمـ  رظمص ؾمٕمره اًمذي يم٤من ي٤ٌمع

٧م وهق ُم٤م ؾمٜم 375ؾمٜم٧م ذم طملم أن يمٚمٗم٦م اؾمتػماد اًمٚمؽم اًمقاطمد شم٤ًموي

 . يٕم٤مدل أًمػ ديٜم٤مر قمراىمل

اهلجامت اًمتخريٌٞم٦م اًمتل يٜمٗمذه٤م اإلره٤مسمٞمقن قمغم ظمٓمقط ٟم٘مؾ - 4

اعمٜمتج٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ظم٤مص٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمِمامًمٞم٦م مم٤م أدى إمم قمدم وصقل 

يمٛمٞم٤مت يم٤مومٞم٦م ُمـ اًمٜمٗمط اخل٤مم إمم اعمّم٤مذم, وسم٤مًمت٤مزم اٟمخٗم٤مض اإلٟمت٤مج ُمـ 

إمم شمقىمػ قمٛمٚمٞم٤مت شمٙمرير اًمٜمٗمط  اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م يمام أدت هذه اهلجامت

سمٛمّمٗم٤مة سمٞمجل ُمرات قمدة إُمر اًمذي زاد ُمـ ؿمدة أزُم٦م اًمقىمقد, وًم٘مد 
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أيمدت وزارة اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م أن اهلجامت اًمتل اؾمتٝمدوم٧م اعمٜمِم٤مت 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م أدت إمم ظم٤ًمئر دم٤موزت ؾمت٦م ُمٚمٞم٤مرات دوٓر ًمٕم٤مم  وإٟم٤مسمٞم٥م

ة وسمٖمداد ُمـ وذم اجلٜمقب يٕم٤مين ظمط ٟم٘مؾ اًمٜمٗمط سملم اًمٌٍم (3)2004

اٟمخٗم٤مض إداء وقمدم اًمٙمٗم٤مءشمف, وىمد ؿمخص ُمٜمذ ومؽمة ـمقيٚم٦م ورضورة 

ظمط ُمقازي ًمف أيمؼم طمجام ومل شمتٛمٙمـ ذيم٦م ظمٓمقط إٟم٤مسمٞم٥م وذيم٦م 

 .اعمِم٤مريع اًمٜمٗمٓمٞم٦م إٓ ُمـ إٟمج٤مز اجلزء اًمقاىمع سملم اًمٌٍمة واًمٜم٤مسي٦م

همٞم٤مب اًمٜمٔم٤مم إُمٜمل واجلٛمريمل اًمقاذم وومتح احلدود قمغم ُمٍماقمٞمٝم٤م -5

 .واٟمٕمدام اًمًٞمٓمرة قمغم ُمٞم٤مه اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ذم ؿمط اًمٕمرب واخلٚمٞم٩م اًمٕمريب

ؾمٞم٤مؾم٦م آطمتالل اهل٤مدوم٦م إمم اًمؽميمٞمز قمغم إٟمت٤مج اًمٜمٗمط اخل٤مم سم٤مًمدرضم٦م -6

إومم ًمتٛمقيؾ ٟمٗم٘م٤مت آطمتالل ومل شمٙمؽمث سمام شمٕم٤مٟمٞمف اعمٜمِم٤مت اإلٟمت٤مضمٞم٦م 

 .واًمتقزيٕمٞم٦م ُمـ إزُم٦م
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دت اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م شمٓمقرات ُمتالطم٘م٦م وضمرت ومٞمٝم٤م ؿمٝم 

شمٖمػمات هٞمٙمٚمٞم٦م وإداري٦م واىمتّم٤مدي٦م ضمذري٦م وسمام أن اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م 

شمرشمٌط سم٤معمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م أيملثر ُمـ اًمتٓمقرات اعمحٚمٞم٦م وم٤من أي شمٓمقر ذم 

اًمًقق اًمدوًمٞم٦م ؾمٞمٜمٕمٙمس قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م, وم٘مد شمؿ 

هؿ اعم١مؾم٤ًمت اًمٜمٗمٓمٞم٦م إورسمٞم٦م ُملثؾ ذيم٦م ايٜمل ظمّمخّم٦م سمٕمض أ
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آيٓم٤مًمٞم٦م وذيمتل أًمػ ًمٙمٞمت٤من وشمقشم٤مل اًمٗمرٟمًٞمتلم, يمام مت٧م قمٛمٚمٞم٦م 

اٟمدُم٤مج واؾمٕم٦م ُم٤مسملم اًمنميم٤مت ؾمقء ُمـ ظمالل وؿ اًمقطمدة سم٤مٕظمرى أم 

ُمـ ظمالل اًمتٕم٤مون ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتّمٜمٞمع واًمتًقيؼ ذم ُمٜم٤مـمؼ ضمٖمراومٞم٦م 

راج اًمٜمٗمط وشمًقي٘مف وم٘مط وإٟمام قمغم حمددة مل شم٘متٍم اقمتامده٤م قمغم اؾمتخ

اإلسمداع واًمت٘مدم ذم جم٤مٓت إسمح٤مث واًمت٘مٜمٞم٦م واخلدُم٤مت, ًم٘مد أؾمٝمٛم٧م 

مجٞمع هذه اًمٕمقاُمؾ ؾمٚم٤ًٌم قمغم اعمقىمػ اًمتٜم٤مومز ًمٚمنميم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م اًمتل مل 

, ًمذا ٓ سمد ُمـ ُمٕمروم٦م اًمتٓمقرات اًمتٙمٜمقًمقضمل (8)شمتٓمقر سم٤معمًتقى اًمٕم٤معمل

واٟمٕمٙم٤مؾم٤مهت٤م اعم٤ٌمذة واًمِم٤مُمٚم٦م قمغم ُم٤ًمر اجل٤مري٦م قمغم اعمًتقى اًمٕم٤معمل 

احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م وأٟمامـمٝم٤م ذم اًمٕم٤ممل, وزي٤مدة فم٤مهرة آٟمدُم٤مج ذم آىمتّم٤مد 

اًمٕم٤معمل وآقمت٤ٌمرات اًمٌٞمئٞم٦م واًمْمٖمقط اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وأمهٞم٦م اًمتٓمقرات 

اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ذم ظمٗمض شمٙم٤مًمٞمػ اإلٟمت٤مج وآؾمتٙمِم٤مف ٕن ًمٚمٕمقاُمؾ 

ٟمٗمط اًمٕمراق ذم إؾمقاق اًمٕم٤معمٞم٦م وحتديد اخل٤مرضمٞم٦م صٚم٦م ُم٤ٌمذة سمتًقيؼ 

أؾمٕم٤مره واٟمٕمٙم٤مؾم٤مت ذًمؽ قمغم آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل ويٛمٙمـ ذيمر سمٕمض 

 اًمتٓمقرات اًمدوًمٞم٦م ذم ؾمقق اًمٜمٗمط:

ؿمٝمدت اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمٜمذ شمًٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض طمريم٦م اٟمدُم٤مج سملم 

٤م إٟمِم٤مء ذيم٤مت قمٛمالىم٦م ضمديدة, وىمد ٝمٜمذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م واًمتل شمٜمت٩م قم

ؿمٛمؾ هذا اًمدُم٩م ذيم٤مت صٖمػمة وذيم٤مت قمٛمالىم٦م وم٘مد مت٧م أيمؼم قمٛمٚمٞم٦م 
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ًمتّمٌح ذيم٦م  1998دُم٩م سملم ذيمتل ايمًقن وُمقسمٞمؾ إُمريٙمٞمتلم ذم قم٤مم 

ُمقسمٞمؾ وهل أيمؼم ذيم٦م ٟمٗمٓمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل إذ شمٌٚمغ ىمٞمٛم٦م رأؾمامهل٤م -ايمًقن

ت ذيم٦م ؿمٞمٗمرون ذيم٦م يمقًمػ , يمام اؿمؽم(9)( ُمٚمٞم٤مر دوٓر247اًمًقىمل )

ًمتّمٌح صم٤مين أيمؼم ذيم٦م ذم اًمٕم٤ممل صمؿ اٟمدُم٤مضمٝم٤م ُمع ذيم٦م شمٙم٤ًميمق ذم قم٤مم 

ومْماًل قمـ اٟمدُم٤مضم٤مت أظمرى ُملثؾ اٟمدُم٤مج جمٛمققم٦م شمقشم٤مل اًمٗمرٟمًٞم٦م  2000

ُمع ذيم٦م سمؽموومٞمٜمٞم٤م اًمٌٚمجٞمٙمٞم٦م واٟمدُم٤مج ذيم٦م ؿمؾ اهلقًمٜمدي٦م ُمع ؿمؾ 

( B C Iأي ) إُمريٙمٞم٦م, واٟمدُم٤مج أي سمقؾمؾ إؾم٤ٌمٟمٞم٦م ُمع يب د

إرضمٜمتٞمٜمٞم٦م واٟمدُم٤مج ذيم٦م ؿمٞمٗمرون ُمع شمٙم٤ًميمق وسمذًمؽ حتقًم٧م اًمنميم٤مت 

. اذ ٟمتج٧م قمـ قمٛمٚمٞم٤مت (10)ُمـ إظمقات اًمًٌع إمم إرسمٕم٦م اًمٕمٛمالىم٦م

آٟمدُم٤مج هذه فمٝمقر ذيم٤مت اًمٓم٤مىم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م ُمـ ظمالل اًمتٙم٤مُمؾ سملم 

اًمنميم٤مت ذم قمٛمٚمٞم٤مت اإلٟمت٤مج واًمتٙمرير واًمتًقيؼ واًمتقزيع وشم٘مديؿ 

طمتٞم٤مضم٤مت اًمٌٞمئ٦م وُمٓم٤مًم٥م اعمًتٝمٚمٙملم وحتًلم إداء اعم٤مزم وشمٕمزيز اعمٙم٤مٟم٦م ا

اًمتٜم٤مومًٞم٦م وشمٗم٤مدي خم٤مـمر آؾمتلثامر واحلّمقل قمغم ُمريمز شمٗم٤مويض أومْمؾ 

وشمٕمزيز اًم٘مدرة آىمتّم٤مدي٦م ُمـ ظمالل آؾمتٗم٤مدة ُمـ اىمتّم٤مدي٤مت احلجؿ 

 وشم٘مٚمٞمص اعمٍمووم٤مت واًمتٙم٤مًمٞمػ ًمتح٘مٞمؼ أرسم٤مح شم٤ًمقمد قمغم ختٓمل اًمت٘مٚم٤ٌمت

قمـ شم٘مٚمٞمص قمدد اًمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م  , ومْمالً (11)اًمّمٜم٤مقم٦ماًمدوري٦م ذم 

ُمـ طمٞم٨م اًمٕمدد وًمٙمٜمٝم٤م أيمؼم وأىمقى اىمتّم٤مدي٤ًم ذم ؿمتك اًمٜمقاطمل اًمٜمٗمٓمٞم٦م, وم٘مد 

شمْم٤مءل قمدد اعمتٜم٤مومًلم قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وهذا سمدوره أدى امم 

ة سمّمٗمتٝم٤م ُمّم٤مدر حتًلم اعمقىمع اًمتٜم٤مومز واًمتٗم٤مويض ًمتٚمؽ اًمنميم٤مت اجلديد
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اًمْمخٛم٦م. إن هذا  ًمٚمت٘مٜمٞم٦م واخلؼمات اًمٗمٜمٞم٦م واُمتاليمٝم٤م رؤوس إُمقال

اًمقوع ٓ سمد أن ي١مصمر قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م وذًمؽ ًمًٌٌلم أوهلام إن 

زي٤مدة طم٤مضم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م إمم اًمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمٛمالىم٦م ذم 

واؾمتٖمالل ٓطمتٞم٤مـمٞم٤مشمف اًمْمخٛم٦م اعمًت٘مٌؾ وذًمؽ ًمرهم٦ٌم اًمٕمراق زي٤مدة إٟمت٤مضمف 

اعمقضمقدة ومٞمف وحتًلم ُمٙم٤مٟمتف ذم اًمًقق اًمدوًمٞم٦م واحلّمقل قمغم قم٤مئد جمد ِ 

ًمتٛمقيؾ ظمٓمٓمف آؾمتلثامري٦م ذم وقء ارشمٗم٤مع اًمٓمٚم٥م اًمٕم٤معمل قمغم اًمٜمٗمط 

واٟمخٗم٤مض ىمدرة اإلٟمت٤مج ًمٙملثػم ُمـ اًمدول قمغم جم٤مهب٦م اًمٓمٚم٥م اعمتزايد ومت٤مؿمٞم٤م 

غم شمٕمزيز ـم٤مىمتف اإلٟمت٤مضمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم شمّمٌح ُمع هذه اًمتقىمٕم٤مت يًٕمك اًمٕمراق قم

ٟم٤مت اعم٤مدي٦م اهل٤مئٚم٦م واخلؼمات ٤مدقمقة ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م ذات اإلُمٙم

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م أُمرَا رضوري٤َم ًمزي٤مدة اإلٟمت٤مج.

: إن صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م ًمٞم٧ًم سمٛمٕمزل قمـ اًمتٖمػمات ثاينالسبب ال

٤مص٦م اٟمدُم٤مج ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمتل حتدث ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وظم

اًمتل أدت إمم ٟمِمقء حمتٙمريـ ضمدد هلذه اًمّمٜم٤مقم٦م اًمذيـ طم٤موًمقا اًمتٖمٞمػم ومٞمٝم٤م 

قمـ ـمريؼ دمٛمٞمع اعمقارد واًمْمٖمط اعمًتٛمر إلظمراج اعمًتٖمٚملم ُمـ ذوي 

اعمرشمٗمٕم٦م وإىمؾ يمٗم٤مءة ُمـ اًمًقق ويٛمٙمـ أن ٟمٚمخص شم٠مصمػم هذه  اًمٙمٚمٗم٦م

 :اًمٜم٘م٤مط وهل قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م سمٌٕمض اًمنميم٤مت

ت اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م قمغم ُمٜم٤موم٦ًم اًمنميم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م قمدم ىمدرة ذيم٤م - 1

اعمٜمدجم٦م واًمتل متتٚمؽ اؾمتلثامرات يمٌػمة وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمتٓمقرة شمقفمٗمٝم٤م 

 .ًمتٓمقير طم٘مقل اًمٜمٗمط اجلديدة ذم ُمٜم٤مـمؼ اًمٕم٤ممل اعمختٚمٗم٦م
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شمٜم٤مىمص ومرص آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمتٜم٤مومس سملم اًمنميم٤مت اًمتل شمرهم٥م  -2

ٓمل داظمؾ اًمٌالد سمت٘مٚمٞمص قمدد اًمنميم٤مت اعمت٘مدُم٦م سمٗمٕمؾ اًمٜمٗمسم٤مٓؾمتلثامر 

آٟمدُم٤مج ذم طملم شمتّم٤مقمد اطمتامٓت زي٤مدة اًم٘مقة اًمتٗم٤مووٞم٦م إظمػمة 

وهم٤مًم٤ٌم ُم٤م شمِمؽمط هذه اًمنميم٤مت ًم٘مٞم٤مُمٝم٤م سم٤مٓؾمتلثامرات اعمٓمٚمقسم٦م شمقومػم 

اًمْمامٟم٤مت اًمٙم٤مومٞم٦م ود اًمت٠مُمٞمؿ ومتٙمٜمٝم٤م ُمـ حتقيؾ أرسم٤مطمٝم٤م واؾمتلثامراهت٤م امم 

ومرض أي٦م ىمٞمقد قمٚمٞمٝم٤م ُملثؾ اًميائ٥م, ومْماًل قمـ مح٤مي٦م  مقمداخل٤مرج و

  .اًمؼماءات اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م

ًمٕم٤معمٞم٦م قمغم اًمتحٙمؿ اًمدوزم ًمٗمض اعمٜم٤مزقم٤مت اقمتامد ذيم٤مت اًمٜمٗمط ا -3

سمٞمٜمٝم٤م وسملم طمٙمقُم٤مت اًمدول اعمْمٞمٗم٦م يمام أن اشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م 

ضمٜمٌٞم٦م أن  شمٕم٤مُمٚمٝم٤م يم٤مًمنميم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م شمْمٛمـ ٟمّمقص٤م شمتٞمح ًمٚمنميم٤مت ٕا

ظمرى وسم٤مًمت٤مزم يًٛمح ًمٚمنميم٤مت اًمٕمٛمالىم٦م  (12)سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمالؾمتلثامرات ذم اًمدول ٕا

ُمتٞم٤مزات واعمتٛملثٚم٦م سمٕم٘مقد اعمِم٤مريم٦م اًمٓمقيٚم٦م إُمد اًمتل ختص  احلّمقل قمغم ٓا

قمٛمٚمٞم٤مت آؾمتٙمِم٤مف وآؾمتلثامر واإلٟمت٤مج وشمٓمقير احل٘مقل اًمّمٕم٦ٌم واًمًامح 

 ٟمقٟمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم ؾمتٙمقن اعمٜم٤موم٦ًم همػم ُمتٙم٤مومئ٦مهل٤م سمتج٤موز اعمٕمقىم٤مت اًم٘م٤م

سملم هذه اًمنميم٤مت واًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م قمٛمقُم٤م واًمٕمراق ظمّمقص٤م ذم أي 

ـ  قم٘مد شمؼمُمف ُمع شمٚمؽ اًمنميم٤مت وسم٤مًمت٤مزم شمتٛمٙمـ اؾمتلثامرات هذه اًمنمايم٤مت ُم

  .اًمتحٙمؿ ذم إٟمت٤مج اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل ُمرة أظمرى

ح ىمٞمدًا قمغم طمري٦م اًمدول إن ُمِم٤مريم٦م اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م يّمٌ -4

اىمتْم٧م ًمذًمؽ طم٤مضم٦م اًمًقق وطمّمص  ظم٤مص٦م قمٜمد حتديد إٟمت٤مضمٝم٤م ُمتك
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ُمٜمٔمٛم٦م أوسمؽ, اذ اقمتٛمدت أهمٚم٥م اًمدول اًمٜمٗمٓمٞم٦م وُمـ وٛمٜمٝم٤م اًمٕمراق ذم 

آؾمتلثامر اًمٜمٗمٓمل قمغم قم٘مقد اىمت٤ًمم اإلٟمت٤مج, وووم٘م٤م هلذه اًمٕم٘مقد شم٘مقم 

٤مضمف وشمٜمٛمٞمتف اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م سم٤مإلٟمٗم٤مق وطمده٤م واًمٌح٨م قمغم اًمٜمٗمط وإٟمت

وشمٓمقيره صمؿ شمًجؾ ٟمٗم٘م٤مهت٤م سم٤مًمدوٓر ًمٙمل يتؿ اؾمؽمداده قمغم ُمدى قمدد ُمـ 

اًمًٜمقات طم٥ًم آشمٗم٤مق وًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ حيّمؾ اًمنميؽ إضمٜمٌل قمغم 

%( طمٞم٨م يتؿ شم٘مقيٛمٝم٤م سم٤مٕؾمٕم٤مر اًم٤ًمئدة 35طمقازم )طمّم٦م اإلٟمت٤مج اًمٙمكم 

ذم اًمًقق اًمٕم٤معمٞم٦م وىم٧م طمّمقًمف قمٚمٞمٝم٤م صمؿ ختْمع ىمٞمٛم٦م شمٚمؽ احلّم٦م ُم٤م 

, وهٙمذا إمم أن يتؿ اؾمؽمداد مجٞمع (13)يًتحؼ ًمٚمنميؽ إضمٜمٌل ؾمٜمقي٤مً 

ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م واٟمٗمراده٤م ذم ؾمقق اًمٜمٗمط  ىمقةاًمٜمٗم٘م٤مت. أُم٤م ذم طم٤مًم٦م 

اًمدوًمٞم٦م وم٤مهن٤م ىمد شمنمط ذاء ضمزء ُمـ آطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمٓمل ُم٘م٤مسمؾ هذه 

 آؾمتلثامرات ويمام طمّمؾ ًمٜمٞمجػمي٤م. 

ؿمٝمد اًمٕم٤ممل شمٓمقرا شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم جم٤مٓت قمديدة وُمٜمٝم٤م اًمّمٜم٤مقم٦م ًم٘مد  

اًمٜمٗمٓمٞم٦م وم٘مد اؾمتٓم٤مقم٧م اًمنميم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتحٙمؿ اًمٙم٤مُمؾ ذم ُم٠ًمًم٦م شم٘مٜمٞم٦م 

أي اًمتحٙمؿ سمٙم٤مُمؾ اًمًٚمًٚم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اسمتداَء ُمـ اًمٌح٨م  اًمٜمٗمط

واًمتٜم٘مٞم٥م وآيمتِم٤مف واإلٟمت٤مج واًمّمٞم٤مٟم٦م واًمتًقيؼ وطمتك وصقل اعمٜمت٩م 

. وم٘مد أدى آؾمتلثامر ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديلث٦م إمم شمراضمع (14)اعمًتٝمٚمؽ  امم

امل ودظمقل أقمداد ِمشمٙمٚمٗم٦م اإلٟمت٤مج ذم إىم٤مًمٞمؿ إظمرى وظم٤مص٦م ذم سمحر اًم

ىمٞم٤مؾمٞم٦م ُمـ احل٘مقل ذم اخلدُم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م, وم٘مد اٟمخٗمْم٧م شمٙمٚمٗم٦م إٟمت٤مج اًمؼمُمٞمؾ 
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اعمٖمٛمقرة ذم )دوٓر ذم اعمٜم٤مـمؼ ذات اًمتٙمٚمٗم٦م اعمرشمٗمٕم٦م ٟمًٌٞم٤م  10إمم  15ُمـ 

اعمٞم٤مه واًملثٚمقج( يمذًمؽ أدى شمٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمًتخدُم٦م ذم شم٘مّمػم ومؽمات 

شمّمٛمٞمؿ وشمّمٜمٞمع اعمٕمدات مم٤م ؾمٛمح ذًمؽ سمتخٗمٞمض اًمتٙم٤مًمٞمػ, سم٤مًمت٤مزم اًمتقضمف 

ٟمحق اعمٜم٤مـمؼ اًمّمٕم٦ٌم واًمتل يم٤مٟم٧م همػم جمدي٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م أي 

ًمرىمٕم٦م اجلٖمراومٞم٦م ًمتِمٛمؾ سمٛمٕمٜمك أن اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمت٘مدُم٦م قمٛمٚم٧م قمغم شمقؾمٞمع ا

وهذا يٕمٜمل اٟمخٗم٤مض  (15)ُمٜم٤مـمؼ ذم اًمٞمٛمـ واًمٙمقٟمٖمق وأٟمٖمقٓ وإرضمٜمتلم

شمٙم٤مًمٞمػ إٟمت٤مج اًمٜمٗمط ذم هذه اعمٜم٤مـمؼ وزي٤مدة إٟمت٤مضمٝم٤م, ذم وىم٧م شمٕم٤مين اًمّمٜم٤مقم٦م 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ُمـ اًمتخٚمػ اًمتٙمٜمقًمقضمل واٟمخٗم٤مض اإلٟمت٤مج. ان شمراضمع 

اعمح٤مومٔم٦م قمغم  ٌح٨م قمـ ؾمٌؾاًم إٟمت٤مج طم٘مقل اًمٜمٗمط ذم اًمٕمراق يتٓمٚم٥م

ُمًتقى اإلٟمت٤مج قمـ ـمريؼ اؾمتخدام شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اإلٟمت٤مج احلديلث٦م اعمتقومرة 

قم٤مدة ًمدى اًمنميم٤مت اًمٙمؼمى ذات اخلؼمة اًمقاؾمٕم٦م, واًمٕمراق ٓ يرهم٥م 

سمؽماضمع أمهٞمتف اًمدوًمٞم٦م ُمـ ظمالل زي٤مدة إٟمت٤مج اًمٜمٗمط ظم٤مرج طمدوده 

ًمٞم٦م سمام يتامؿمك واٟمخٗم٤مض إٟمت٤مضمف ويًٕمك ٓؾمتٕم٤مدة طمّمتف ذم اًمًقق اًمدو

ُمع وخ٤مُم٦م اطمتٞم٤مـمٞمف وهذا يتٓمٚم٥م رضورة آشمٗم٤مق ُمع اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م 

ًمتٓمقير طم٘مقًمف واؾمتٖمالهل٤م سم٤مًمِمٙمؾ إُملثؾ, إن هذا اًمتٓمقر اًمت٘مٜمل اهل٤مئؾ ذم 

صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط قمٛمؼ اًمٗمجقة ُم٤م سملم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م 

ار ُمـ ضمٝم٦م أظمرى, وم٘مد اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م وطمتك ُم٤م سملم دول اجلق

اؾمتٛمرت هذه اًمدول ذم شمٓمقير صٜم٤مقمتٝم٤م سمِمٙمؾ ُمًتٛمر وسم٤مًمت٤مزم وم٢من ىمدرة 

اًمنميم٤مت اًمٕمراىمٞم٦م ؾمتٙمقن وٕمٞمٗم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمٕمٓمٞم٤مت اًملثقرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ظم٤مص٦م سمٕمد أن حتقًم٧م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديلث٦م ذم ُمٕمٔمؿ ومروع 

  ؾمٚمٕم٦م هل٤م ؾمقق قم٤معمٞم٦ماًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي وٓ ؾمٞمام اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م امم

هق ىمٚم٦م  يزيد ُمـ قمٛمؼ هذه اًمٗمجقة٤م يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٓم٤مسمع آطمتٙم٤مري, ومم

اًم٤ٌمطملثلم واًمدارؾملم ذم شمٓمقير اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ومٝمذه اًمّمٜم٤مقم٦م ٓ 

شمزال شمٕمتٛمد قمغم اخل٤مرج ذم اؾمتػماد اًمت٘مٜمٞم٦م اعمتٓمقرة أي أهن٤م شم٘مٜمٞم٦م ُمًتقردة 

شم٤ًمع فم٤مهرة اهلجرة اًمقاؾمٕم٦م ًمٚمٙمٗم٤مءات وًمٞم٧ًم ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ اًمداظمؾ ذم فمؾ ا

اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م مم٤م أؾمٝمؿ ذم إوٕم٤مف اًم٘م٤مقمدة اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ قمغم 

أؾم٤مؾمٝم٤م سمٜم٤مء شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمت٘مدُم٦م, ومْماًل قمـ أن اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمتل اٟمت٘مٚم٧م ذم 

سمداي٦م اًملثامٟمٞمٜمٞم٤مت ىمد شم٘م٤مدُم٧م ومٜمٞم٤م وسم٤مًمت٤مزم وضمقد ختٚمػ شمٙمٜمقًمقضمل قمراىمل 

قمغم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمًتقردة. وظم٤مص٦م سمٕمد أن ُمرت  واقمتامد ؿمٌف يم٤مُمؾ

ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م ُمـ احلروب واحلّم٤مر آىمتّم٤مدي حلؼ اًمدُم٤مر ذم اعمٜمِمآت 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م, وسم٤مًمرهمؿ ُمـ أن اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اإلسمداقمٞم٦م ًمٚمٙمقادر اًمٕمراىمٞم٦م اعمتقومرة 

ُمالئٛم٦م ًمتٓمقير اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل إٓ اٟمف ٓسمد ُمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمنميم٤مت اًمٙمؼمى 

 .ًمٚمحّمقل قمغم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمت٘مدُم٦م واًمتٛمقيؾ اًمالزمإضمٜمٌٞم٦م 

ان اًمٕمقدة إمم ؾمٞم٤مؾم٦م اهلٞمٛمٜم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اعم٤ٌمذة ؾمٛم٦م ُمـ ؾمامت اًمٜمٔم٤مم  

ٓي٤مت آىمتّم٤مدي اًمدوزم اجلديد اًمذي حي٤مول اًمٖمرب ارؾم٤مءة سم٘مٞم٤مدة اًمق
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اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م, اًمتل حت٤مول قمقعم٦م ُمقارد اًمٕم٤ممل وظم٤مص٦م اًمًٚمع اًمتل 

شمٕمده٤م ذات أمهٞم٦م يمٌػمة ًمٜمٛمقه٤م وشمٓمقره٤م واعمٜمتج٦م ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م وأمهٝم٤م 

اًمٜمٗمط حت٧م همٓم٤مء إمهٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م آؾمتلثٜم٤مئٞم٦م هلذا اعمقرد ًمٙمقٟمف ذي٤من احلٞم٤مة 

د اًمدوزم اعمٕمقمل حت٧م اهلٞمٛمٜم٦م آىمتّم٤مدي٦م واؾمتٖمالًمف ووم٘م٤ًم ًمٜمٛمق آىمتّم٤م

ان اًمًٞمٓمرة  .(16)إُمريٙمٞم٦م سمٕمٞمدًا قمـ ُمّم٤مًمح اًمدول اعمٜمتج٦م هلذا اعمقرد 

إُمريٙمٞم٦م قمغم اطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمط ذم اًمٕمراق ٓ يٜمٗمّمؾ قمـ شمقضمٝم٤مت اىمتّم٤مد 

اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـ اهل٤مدوم٦م إمم إدارة آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل إدارة ؿمديدة 

ٜمٍم إؾم٤مد ًمٚمٓم٤مىم٦م اًمتل شمدير قمجٚم٦م اإلقمامل وم٤مًمٜمٗمط يٛملثؾ اًمٕم ,اعمريمزي٦م

واًمّمٜم٤مقم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وُمـ صمؿ وم٠من اهلٞمٛمٜم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م هل اًمٖم٤مي٦م اًمتل شمتٓمٚمع اًمدول 

اًمٖمرسمٞم٦م امم حت٘مٞم٘مٝم٤م ظمّمقص٤ًم ذم فمؾ شمٜم٤مُمل إمهٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

, يمام ان اًمقٓي٤مت اعمتحدة شمرى ان (17)وآىمتّم٤مدي٦م هلذا اعمقرد ذم اعمًت٘مٌؾ 

اعمّمدر إؾم٤مد اًمذي يٛمٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمقصقل امم ُمقىمع اًم٘مٞم٤مدة اًمٜمٗمط هق 

ًمذًمؽ شمًٕمك سمٙمؾ ضمٝمده٤م ًمٙمل دمٕمؾ هذا اًم٘مرن ىمرٟم٤ًم أُمريٙمٞم٤ًم  ,اًمٕم٤معمل

وُمـ هٜم٤م شمٔمٝمر أمهٞم٦م ؾمٞمٓمرهت٤م قمغم ٟمٗمط اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب, هذا اعمقرد  ,سوم٤مً 

, ويٛمٙمـ (18)اًمذي شمتزايد اطمتٞم٤مضم٤مت اًمقٓي٤مت اعمتحدة إًمٞمف سم٤مؾمتٛمرار

 ٞم٦م اًمٜمٗمط سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمقٓي٤مت اعمتحدة ُمـ ظمالل اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م: شمقوٞمح أمه

شمٕمد اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م ايمؼم دوًم٦م ُمًتٝمٚمٙم٦م ًمٚمٜمٗمط ذم  -1

( ُمٚمٞمقن 17.4طمقازم ) 1999إذ سمٚمغ اؾمتٝماليمٝم٤م ُمـ اًمٜمٗمط قم٤مم  ,اًمٕم٤ممل

, (19)%( ُمـ جمٛمقع اؾمتٝمالك اًمٕم٤ممل26سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم, وهق يٛملثؾ ُم٤م ٟمًٌتف )
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( وٕمػ ُم٤م يًتٝمٚمٙمف اًمٗمرد ذم سم٘مٞم٦م 2.5إُمريٙمل يًتٝمٚمؽ )وم٤مًمٗمرد 

( 3اًمٌٚمدان اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م, يمام ان اًمّمٜم٤مقم٤مت إُمريٙمٞم٦م شمًتٝمٚمؽ )

إوٕم٤مف اؾمتٝمالك اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م, وًمق يم٤مٟم٧م اًمقٓي٤مت اعمتحدة 

شمًتٝمٚمؽ اًمٜمٗمط سمٜمٗمس ُمًتقى يمٗم٤مءة اؾمتٝماليمف ذم اًمٞم٤مسم٤من ٓطمت٤مضم٧م إمم 

 . (20)( ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م17ٞم٤ًم سمدًٓ ُمـ )( ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُم9)

ُمـ إؾم٤ٌمب اًمرئٞم٦ًم ذم قمجز اعمٞمزان اًمتج٤مري إُمريٙمل هق يمٛمٞم٦م -2

% ُمـ إمج٤مزم اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م 55اًمٜمٗمط اًمٙمٌػمة اعمًتقردة اًمتل شم٘مدر سمحقازم 

  .واًمتل شمِمٙمؾ ٟمًٌتف يمٌػمة ُمـ هذا اًمٕمجز

٤مج اًمٜمٗمٓمل اٟمخٗم٤مض طمّم٦م اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م ُمـ اإلٟمت -3

%( ًمٕم٤مم 18.7ُم٘م٤مرٟم٦م سمٜم٦ًٌم ) 1999%( ًمٕم٤مم 12.4اًمٕم٤معمل سمٜم٦ًٌم )

-40وسم٤مًمت٤مزم اؾمتٛمرار اقمتامده٤م قمغم آؾمتػمادات اًمٜمٗمٓمٞم٦م سمٜم٦ًٌم ) ,1985

وارشمٗم٤مع اقمتامده٤م قمغم ٟمٗمط اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب  (21)%( ُمـ جمٛمقع اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م50

اده٤م %(ُمـ جمٛمقع اؾمتػم16( أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم أي سمٜم٦ًٌم )940ُمـ )

( ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم 1.8اخل٤مرضمل ُمـ اًمٜمٗمط ظمالل قم٘مد اًملثامٟمٞمٜم٤مت إمم )

%( ُمـ جمٛمقع اؾمتػماده٤م اخل٤مرضمل ُمـ اًمٜمٗمط ظمالل 24أي سمٜم٦ًٌم )

 .(22)2000%( ذم قم٤مم 30ُمٜمتّمػ قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤مت ًمٞمّمؾ إمم )

إمم  1985%( قم٤مم 3.9اٟمخٗم٤مض اطمتٞم٤مـمل اًمقٓي٤مت اعمتحدة ُمـ ) -4

ٛمقع اطمتٞم٤مـمل اًمٕم٤ممل ُمـ ضمٝم٦م, وُمـ اعمتقىمع ان ُمـ جم 1999%( قم٤مم 2)
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  .يرشمٗمع اقمتامده٤م قمغم آؾمتػمادات اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمـ اخل٤مرج

ومم٤م ؾمٌؼ يتٌلم وسمٙمؾ ووقح أمهٞم٦م اًمٜمٗمط ذم ُمًت٘مٌؾ اىمتّم٤مد اًمقٓي٤مت  

اعمتحدة اًمذي يرشمٌط ارشم٤ٌمـم٤ًم ىمقي٤ًم سم٢مُمدادات ٟمٗمط إوسمؽ ظم٤مص٦م ُمـ دول 

اعمتحدة ذم سمداي٦م اًمتًٕمٞمٜم٤مت وصمٞم٘م٦م اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب. اذ أصدرت اًمقٓي٤مت 

سمخّمقص أُمٜمٝم٤م اًم٘مقُمل أيمدت ومٞمٝم٤م قمغم أمهٞم٦م ُمقارد اًمٓم٤مىم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم 

ًمتح٘مٞمؼ إُمـ واًمت٘مدم إُمريٙمل, وان اقمتامد اًمٖمرب قمٛمقُم٤ًم قمغم ُمٜمٓم٘م٦م 

وان اًمتٝمديدات اًمتل  ,اًمنمق إوؾمط ي٘متيض شمدومؼ اًمٜمٗمط سمدون اي٦م قمراىمٞمؾ

يمام أيمدت قمغم رضورة اؾمت٘مرار  ,ٙمراره٤مواضمٝمتٝم٤م ذم اًملثامٟمٞمٜم٤مت ٓ يٛمٙمـ شم

  .(23)شمدومؼ اًمٜمٗمط ٓن ذًمؽ يٕمٜمل اؾمت٘مرار اعمّم٤مًمح إُمريٙمٞم٦م

وم٠مُمريٙم٤م  ,وسمذًمؽ ٟمِمٓم٧م اًمدقمقة ًمٚمًٞمٓمرة اعم٤ٌمذة قمغم ُمٜم٤مسمع اًمٜمٗمط 

واًمٖمرب يرى أمهٞم٦م آؾمتٞمالء قمغم ٟمٗمط اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب. ًم٘مد أدريم٧م 

اًمًقومٞمتل سم٠من ىمقهت٤م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م سمٕمد شمٗمٙمؽ آحت٤مد 

 ,ومرض اهلٞمٛمٜم٦م قمغم اًمٕم٤ممل يٕمتٛمد سمِمٙمؾ أؾم٤مد قمغم هٞمٛمٜمتٝم٤م قمغم اًمٜمٗمط

وم٤مًمتحٙمؿ آؾمؽماشمٞمجل ذم ُمٜمٓم٘م٦م اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب ٓ يٕمٜمل وم٘مط رسمط 

%( ُمـ 70اًمتٙمتالت إظمرى وظم٤مص٦م آحت٤مد إورويب اًمذي يًتقرد )

ُمـ اًم٘مدرة قمغم  اطمتٞم٤مضم٤مشمف اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمـ دول اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب, وإٟمام يٛمٜمٕمٝم٤م

اؾمتخدام اًمقرىم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ًمٚمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم ُم٤ًمر آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل واؾمتخداُمٝم٤م 

سمقضمف آحت٤مد إوريب واًمٞم٤مسم٤من يمٚمام شمٕم٤مرو٧م ُمّم٤محلٝم٤م ُمع ُمّم٤مًمح 

ومْماًل قمـ اطمتامل حتجٞمؿ هذه اًم٘مقى آىمتّم٤مدي٦م ,اًمقٓي٤مت اعمتحدة
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تحدة اًمّم٤مقمدة طمتك ًمق مل شمتٕم٤مرض ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م ُمع ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمقٓي٤مت اعم

وحتًـ ُمـ ُمقىمٕمٝم٤م اًمتٜم٤مومز ُمع  (24)وشمٙمرس هٞمٛمٜمتٝم٤م قمغم آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل

اًم٘مقى آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م )اورسم٤م واًمٞم٤مسم٤من( وسمام ي٤ًمقمده٤م قمغم شمرشمٞم٥م 

أوو٤مقمٝم٤م ُمـ اضمؾ ُمقاضمٝم٦م حتدي٤مت اًم٘مرن اجلديد وٓؾمٞمام ان طمًؿ هذا 

ًمًٞم٤مؾمٞم٦م او اًمتٜم٤مومس او اًمٍماع ًمـ يٙمقن ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم اًم٘مدرات اًمٕمًٙمري٦م وا

ُمٕمتٛمدًا قمٚمٞمٝم٤م, وإٟمام يتٕمدى ذًمؽ ًمتٙمقن اًم٘مدرة واًم٘مقة آىمتّم٤مدي٦م هل٤م 

إوًمقي٦م دم٤مه همػمه٤م ُمـ اًم٘مدرات إظمرى ذم اطمتالل ُمقىمع اًمّمدارة قمغم 

إذ ُمـ يٛمٚمؽ ُمقاىمع اًمّمدارة ذم دائرة اعمٜم٤موم٦ًم واًمٍماع  ,اًم٤ًمطم٦م اًمدوًمٞم٦م

ًمٜمٗمٓمٞم٦م ًمّم٤محلف واًمذي اًمدوزم ٓ سمد ان يٙمقن ىمد متٙمـ ُمـ ادارة اًمًٞمٓمرة ا

ًم٘مد سم٤مشم٧م  .ؾمٞمٙمقن ذم همػم ص٤مًمح اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اخلٚمٞمجٞم٦م اعمٜمتج٦م ًمٚمٜمٗمط

ىمْمٞم٦م اهلٞمٛمٜم٦م إُمريٙمٞم٦م قمغم ُمٜم٤مسمع اًمٜمٗمط ضمزًء ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م أُمريٙمٞم٦م ُمٕمرووم٦م, 

وم٤مهلٞمٛمٜم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م وظم٤مص٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب شمِمٖمؾ طمٞمزًا يمٌػمًا ُمـ 

واؾمتٛمرار اًمتدومؼ اًمٜمٗمٓمل إمم هذه  (25)اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمقٓي٤مت اعمتحدة 

اًمدول وسم٠مؾمٕم٤مر ُمٕمتدًم٦م. وىمد سمدت ُم١مذات هذه اهلٞمٛمٜم٦م سمِمٙمؾ واوح 

سمٕمد طمرب اخلٚمٞم٩م اًملث٤مٟمٞم٦م وآطمتالل إُمريٙمل ًمٚمٕمراق, مم٤م يدل قمغم 

اًمٜمٔمرة آؾمؽماشمٞمجٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمٚمًٞمٓمرة قمغم اًملثروة اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وُمـ 

ظمّمقُمٝم٤م اعمحتٛمٚملم وطمتك ُمـ  صمؿ اؾمتخدام هذا اعمقرد يمًالح ود

طمٚمٗم٤مئٝم٤م احل٤مًمٞملم. وُمـ ذًمؽ ان آؾمؽماشمٞمجٞم٦م إُمريٙمٞم٦م دم٤مه اًمدول 

اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمٌدأ ان ُمٜم٤مسمع اًمٜمٗمط ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م جي٥م ان 
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شمٌ٘مك حت٧م ؾمٞمٓمرهت٤م وؾمٞمٓمرة ذيم٤مهت٤م اًمٜمٗمٓمٞم٦م حت٧م أي فمروف يم٤مٟم٧م, وٓ 

ر ًمٚمحّمقل قمغم اًمٜمٗمط سم٠مرظمص جيد ُمٜم٤مومًقه٤م ُمٜمٗمذًا ؾمٝماًل هلذا اعمّمد

. وُمـ ذًمؽ يٛمٙمـ اًم٘مقل ان اًمًٞمٓمرة (26)إؾمٕم٤مر قمغم اعمدى اًمٓمقيؾ

إُمريٙمٞم٦م قمغم اًمٜمٗمط اًمٕمريب وظم٤مص٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م اخلٚمٞم٩م ؾمتٛمٙمـ اًمقٓي٤مت 

اعمتحدة ُمـ ُمقاصٚم٦م هٞمٛمٜمتٝم٤م قمغم طمٚمٗم٤مئٝم٤م اًم٤ًمسم٘ملم, وُمـ صمؿ اؾمتٛمراره٤م 

٘م٤مدُملم ُمـ حت٘مٞمؼ درضم٤مت ذم ىمٓمع اًمٓمريؼ قمـ ظمّمقُمٝم٤م اًمت٘مٚمٞمديـ ورسمام اًم

 شمٜم٤مومًٞم٦م شمي سمٛمّم٤محلٝم٤م قمغم اعمدى اًم٘مري٥م او اًمٌٕمٞمد. 

ٌٕمد اًمً٘مقط شمٕم٤مُمٚم٧م اإلدارة إُمريٙمٞم٦م سمحذر ؿمديد ُمع اًمّمٜم٤مقم٦م وم 

أي ُم٘مؽمطم٤مت ًمًٞم٤مؾم٦م  (سمقل سمريٛمر)اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م وم٘مد دمٜم٧ٌم طمٙمقُم٦م 

ٟمٗمٓمٞم٦م ضمديدة أو إطمداث أي٦م شمٖمػمات هٞمٙمٚمٞم٦م ذم اًمّمٜم٤مقم٦م ًم٘مد شمريم٧م 

ٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م شمٕمٛمؾ يمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف سمٕمض اًمتٖمػمات ذم ُمالك اًمّم

اعمقفمٗملم اًمٙم٤ٌمر قمٙمس سم٘مٞم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت إظمرى يمٛمّم٤مرف اًمتج٤مرة 

وآؾمتلثامر وىمد يم٤من وراء اًم٥ًٌم قمدم اًمتدظمؾ ذم ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط وهق اًمدور 

اعمريمزي ًمٚمٜمٗمط ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م يمام أن اًمًٞمٓمرة قمغم اعمقارد 

ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٌٚمد وم٠مي شمدظمؾ ُمـ ىمٌؾ ؾمٚمٓم٤مت  ٞمٕم٦م هل ُمٌدأ أؾم٤مد ذماًمٓمٌ

آطمتالل ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ؾمٞمٙمقن واىمٕم٤م ٟمحق مجع ُمٕم٤مرو٦م دم٤مه هذا 

اًمتدظمؾ وومتح ضمٌٝم٦م ضمديدة قمغم اًم٘مقات إُمريٙمٞم٦م. آ أن هذا مل يٜمػ 

وضمقد سمٕمض اعم٘مؽمطم٤مت ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٦م إُمريٙمٞم٦م ادم٤مه اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م 

٤م, اىمؽمح اًمٌٕمض اخلّمخّم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م وومتح اًمٕمراىمٞم٦م ُمٜمٝم
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أسمقاهب٤م أُم٤مم ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمدوًمٞم٦م ذم طملم دقم٤م آظمرون امم شمٌٜمل ٟمٛمقذج 

ٓؾمٙم٤م واًمٌػمشم٤م ذم شمقزيع ضمزء ُمـ إيرادات اًمٜمٗمط قمغم اعمقاـمٜملم وأظمذت 

شم١ميمد قمغم أن اخلّمخّم٦م هل اًمًٌٞمؾ إمم إٟم٘م٤مذ صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط ذم اًمٕمراق 

ع اًمٕم٤مم وؾمٞم٤مؾم٦م اًمت٠مُمٞمؿ سمتخٚمػ اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ُمتج٤مهٚم٦م مت٤مُم٤م واهت٤مم اًم٘مٓم٤م

  (27)شم٠مصمػم احلروب واًمٕم٘مقسم٤مت آىمتّم٤مدي٦م 

ُم٤م سملم اًمٖمزو واًمٜمٗمط وًمٙمـ يٌ٘مك اجلدل  طمتك أن اًمٌٕمض يم٤من يرسمط 

طمقل اًمقزن اًمذي أقمٓمتف اإلدارة إُمريٙمٞم٦م ًمٕم٤مُمؾ اًمٜمٗمط ذم طم٤ًمسم٤مهت٤م همػم 

, ان اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م  اعمٕمٚمٜم٦م عمؼمرات وأهداف همزو اًمٕمراق

سمح٤مضم٦م إمم وامن يمٛمٞم٤مت ُمتزايدة ُمـ اًمٜمٗمط اخل٤مم اعمًتقرد سم٠مرظمص 

إؾمٕم٤مر ٓؾمتٛمرار روم٤مهٝم٤م ًمٙمقهن٤م أيمؼم ُمًتٝمٚمؽ ًمٚمٓم٤مىم٦م ذم اًمٕم٤ممل ويتقىمع 

ُمٚمٞمقن 30م إمم طمقازم 2025أن يّمؾ اؾمتٝمالك اًمقٓي٤مت اعمتحد ذم ؾمٜم٦م 

 .(28)2001قم٤مم  ُمٚمٞمقن 19.7يقُمٞم٤م ُمـ اًمٜمٗمط ُم٘م٤مرٟم٦م سمـ 

 

 املبحح الجالح
 متطلبات وسبل النهوض بالصناعة النفطية العراقية

ذم وقء اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل شمقضمٝمٝم٤م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ؾمقاء قمغم  

اعمًتقى اًمداظمكم أم قمغم اعمًتقى اًمدوزم ي٘مؽمح اًم٤ٌمطم٨م جمٛمققم٦م ُمـ 

 اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ُمـ أمهٝم٤م: رُمتٓمٚم٤ٌمت وؾمٌؾ ًمتٓمقي

رضورة ومّمؾ اًمٜمٗمط قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م وومؽ آرشم٤ٌمط سملم وزارة اًمٜمٗمط  -1
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واًمًٞم٤مؾم٦م ًم٘مد يم٤مٟم٧م دمرسم٦م اًمّمٜمٕم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمع اًمًٞم٤مؾم٦م دمرسم٦م ُمريرة, ومٗمل 

قمٝمد قمدم آؾمت٘مالل اًمًٞم٤مد يم٤مٟم٧م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم قمٝمقد آُمتٞم٤مز 

اًمٜمٗمٓمل وؾمٞمٓمرة ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م صمؿ سمٕمد اًمت٠مُمٞمؿ اسمتغم سمديمت٤مشمقري٦م 

ؾمخرت ُمقارد اًمٜمٗمط خلدُم٦م ظمٓمٓمٝم٤م اًمٕمدواٟمٞم٦م, وم٘مد اقمتؼم اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ 

اعمِم٤مريع آىمتّم٤مدي٦م وُمـ وٛمٜمٝم٤م اًمٜمٗمط أداة ًمتٕمزيز اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

ًمٜمٔم٤مُمف, ومٗمل قم٘مد اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت اؾمتخدم اًمٜمٗمط إلٟم٘م٤مذ اًمٜمٔم٤مم ُمـ ؿمدة 

وشمٓمٌٞمؼ سمرٟم٤مُم٩م اًمٜمٗمط  1996قم٤مم  سمٕمداحلّم٤مر اًمذي يم٤من ُمٗمروو٤م و

اء قمٛمؾ قمغم اؾمتخدام هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م يمقؾمٞمٚم٦م إلقم٤مدة آشمّم٤مل ُم٘م٤مسمؾ اًمٖمذ

ُمع اًمٕم٤ممل اخل٤مرضمل وحم٤موًم٦م حتدي ىمرارات إُمؿ اعمتحدة أو ُمٜمح قم٘مقد 

ٟمٗمٓمٞم٦م ًمٌٕمض اًمدول اًمدائٛم٦م اًمٕمْمقي٦م ذم جمٚمس إُمـ ُملثؾ روؾمٞم٤م واًمّملم 

دون أن ختْمع قم٘مقد وومرٟم٤ًم وسمٕمض اًمدول إورسمٞم٦م وأؾمٞمقي٦م وُمٜمح 

واًمٗمٜمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م واٟمام هبدف يم٥ًم دقمٛمٝم٤م وشم٠ميٞمده٤م وًمق  ًمألؾمس اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

فم٤مهري٤م, وسمٕمد شمٖمػم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد أصٌح اًمقوع أيملثر شمٕم٘مٞمدًا ُمـ ومقى 

ووم٘مدان إُمـ وشمٕمدد إطمزاب واًمٗمئ٤مت واعمّم٤مًمح ًمٙمؾ طمزب ويمؾ ومئ٦م 

شمريد وزارة اًمٜمٗمط ٓ ُمـ أضمؾ ظمدُم٦م هذه اًمقزارة واٟمام اًمتحٙمؿ واؾمتٖمالل 

٤م سمام حيٚمق هل٤م. وذًمؽ ًمتٞم٘مـ مجٞمع إطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم صمروة اًمِمٕم٥م هب

اًمٕمراق واإلدارة إُمريٙمٞم٦م ومجٞمع احلٙمقُم٤مت اًمٕمراىمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أن ُمـ 

 .يًٞمٓمر قمغم اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل يًٞمٓمر قمغم ُمًت٘مٌؾ اًمٌالد

رومض ومٙمرة اًمدوًم٦م اًمراقمٞم٦م واعم٤مًمٙم٦م ان شمٓمقير صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط يتٓمٚم٥م  
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إدارة إمم ىمقة ىمٛمٕمٞم٦م,  قل اًمدوًم٦م ُمـ ٟمٔم٤ممًمٚمٜمٗمط واعمتٍموم٦م سمٕمقائده اًمذي حي

ومٝمذه اًمًٞم٤مؾم٦م طمقًم٧م اًمٜمٗمط ُمـ ؾمٚمٕم٦م إمم قم٘مدة وومٞمام ضمٕمؾ ُمٜمف احل٤ميمؿ ُمٚمٙم٤م 

ؿمخّمٞم٤م وظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمح٤مومٔم٦م اًمٌٍمة واعمٜمٓم٘م٦م اجلٜمقسمٞم٦م اًمتل شمْمؿ 

% ُمـ اطمتٞم٤مـمل اًمٕمراق اعم١ميمد وٓ سمد ُمـ أن شمٙمقن رىم٤مسم٦م سمرعم٤مٟمٞم٦م 60أيملثر ُمـ 

اًمقـمٜمٞم٦م شمرصد أي ظمٚمؾ ذم شمٓمٌٞمؼ اًم٘مقاٟملم اًمتل ؾمتّمدره٤م  قمغم هذه اًملثروة

وشمٙمريس اًمٗم٘مرات اًمدؾمتقري٦م هل٤م ويٛمٜمع ُمـ اظمؽماق قمدم اؾمت٘مالًمٞم٦م وزارة 

اًمٜمٗمط ومٗمل فمؾ قمدم وضمقد يًتٓمٞمع احلٙم٤مم ظمرق اًمتنميٕم٤مت سمٗمٕمؾ ىمقى 

 اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م همػم اخل٤موٕم٦م ًمٚمْمقاسمط ووٕمػ اًمؼمعم٤مٟم٤مت.

: يّمٓمدم وزيادة الطاقة اإلكتاجقة مصادر متويل صـاعة الـػط -2

ذم رومع إٟمت٤مضمف ُمـ اًمٜمٗمط اخل٤مم سمٕمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمقومػم  هدف اًمٕمراق

آؾمتلثامرات اعم٤مًمٞم٦م اًمالزُم٦م ًمتٓمقير طم٘مقل اًمٜمٗمط اخل٤مم ٟمٔمرا ًمْمخ٤مُم٦م 

ُمٚمٞم٤مر دوٓر وقمجز آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل  50-40اطمتٞم٤مضم٤مشمف اًمتل شم٘مدر سمـ 

٤محلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م ًمقطمده٤م قمـ شمقومػم اعم٤ٌمًمغ اعمٓمٚمقسم٦م ًمالؾمتلثامر, وم

متقيؾ اعمِم٤مريع اًمٜمٗمٓمٞم٦م قمـ ـمريؼ قم٤مئدات اًمٜمٗمط ظم٤مص٦م وان هذه 

سم٘مٞم٧م أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط  وًمق اًمٕم٤مئدات ٓ شمٙم٤مد شمٙمٗمل ًمتًٞمػم أُمقر اًمٌالد طمتك

ُمرشمٗمٕم٦م. أُم٤م ذم طم٤مل اٟمخٗم٤مض أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط ومًتٙمقن اعمٝمٛم٦م أصٕم٥م 

ـ ـمريؼ آىمؽماض اعمحكم أو سم٤مًمت٠ميمٞمد ومٛمـ همػم اعمٛمٙمـ شمقومر هذه اعم٤ٌمًمغ قم

هذا اعمّمدر سم٥ًٌم شمْمخؿ اًمديقن اخل٤مرضمٞم٦م اًمتل  ٦مسمقّمٕموذًمؽ ًمإضمٜمٌل 

ُمٚمٞم٤مر دوٓر, وقمدم شمقومر ُمّم٤مرف قمراىمٞم٦م متتٚمؽ أُمقآ  119شم٘مدر 



 دراؾم٤مت ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل .............................................. 38

وخٛم٦م, ومْماًل قمـ وٕمػ إؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م ذم اًمٕمراق. ومحتك ًمق شمقومر ضمزء 

ٜمل شم٘م٤مؾمؿ ضمزء ُمـ ُمـ هذه اعمّم٤مدر قمـ ـمريؼ آىمؽماض إضمٜمٌل ومٝمذا يٕم

إيرادات اًمٜمٗمط واؾمتٜمزاف يمٛمٞم٤مت ُمتزايدة ًمٚمٕمٛمالت إضمٜمٌٞم٦م ًمتًديد 

اًمديـ أي أن ضمزء يمٌػم ُمـ قم٤مئدات اًمٜمٗمط شمتدومؼ ًمٚمخ٤مرج سمدًٓ ُمـ 

اؾمتخداُمٝم٤م ذم ضمٝمقد اًمتٜمٛمٞم٦م. واذا مل شمتقومر إُمقال اًمالزُم٦م حمٚمٞم٤م إلظمراج 

ُمّمدر آظمر ًمٖمرض  اًمٜمٗمط وزي٤مدة اًمٓم٤مىم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م ومال سمد ُمـ اًمتقضمف إمم

شم٠مُملم آؾمتلثامرات اًمٜمٗمٓمٞم٦م ويٛمٙمـ آقمتامد قمغم أؾم٤مًمٞم٥م ُمٕمٛمقل هب٤م ذم 

دول ٟمٗمٓمٞم٦م أظمرى ذم اعمٜمٓم٘م٦م واًمٕم٤ممل, ُملثؾ قم٘مقد اخلدُم٤مت وقم٘مقد اعمِم٤مريم٦م 

ُمع ذيم٤مت وسمٞمقت متقيؾ أضمٜمٌٞم٦م. وًمقضمقد قمدد يمٌػم ُمـ احل٘مقل 

ـ أن شمٙمقن  اعمٓمقرة واحل٘مقل اعمٓمقرة ضمزئٞم٤م, ومٛمـ اعمٛمٙمػماعمٙمتِمٗم٦م وهم

ـمؼ شمتٓمٚم٥م ٤مُملثؾ هذه اًمٕم٘مقد أومْمؾ سمٙملثػم ُمـ شمٚمؽ اًمتل شمؼمم عمٜم

آؾمتٙمِم٤مف وهق ُم٤م يٕمٜمل زي٤مدة قمٜمٍم اعمج٤مزوم٦م وسم٤مًمت٤مزم ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمنميؽ 

قضمف ٟمحق صٞمغ آؾمتلثامر ذم شم, ومٝمٜم٤مك (29)إضمٜمٌل سمٛمردود أقمغم

٤مًمٞم٤م ذم آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل وظم٤مص٦م ذم طمآؾمتٙمِم٤مف واإلٟمت٤مج اًمتل شمًقد 

اعمِم٤مريم٦م ذم اإلٟمت٤مج. وم٘مد جل٠مت إيران إمم اقمتامد هذه اًمّمٞمٖم٦م ُم١مظمرا  قم٘مقد

ذًمؽ قمٛمٚم٧م دول ُمٕمرووم٦م سم٤مًمتِمدد ذم ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م اًمٜمٗمٓمٞم٦م يمٗمٜمزويال يم

واجلزائر قمغم ومتح ىمٓم٤مقمٝم٤م اًمٜمٗمٓمل أُم٤مم آؾمتلثامر إضمٜمٌل واًم٘مٓم٤مع اخل٤مص 

وهذا يتٓمٚم٥م ( 30)ذم جم٤مٓت اإلٟمت٤مج واًمتّمٗمٞم٦م واًمتقزيع واًمتًقيؼ

٤مٟم٦م سمرأس اعم٤مل إضمٜمٌل ًمٖمرض ؾمد اًمٜم٘مص أو ؾمد اًمٗمجقة آؾمتٕم

 .اعمقضمقدة ذم اعمقارد اعمحٚمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمالؾمتلثامر
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اجلقاٟم٥م اًمٗمٜمٞم٦م ذم اًمّمٜم٤مقم٦م ومْماًل قمـ  :إصالح الـظم اإلدارية -3

اًمٜمٗمٓمٞم٦م ومٝمٜم٤مك ضم٤مٟم٥م ُمٝمؿ ذم هذه اًمّمٜم٤مقم٦م وهق اجل٤مٟم٥م اإلداري واًمذي 

اإلداري٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٞمئ٦م  يٕمد ُمٓمٚم٤ٌم رضوري٤م ًمتٜمٛمٞم٦م ىمدرات اجلٝم٤مت

اًمداظمٚمٞم٦م و اخل٤مرضمٞم٦م ًمٙمل شمتٛمٙمـ ُمـ حتٗمٞمز اًمٕم٤مُمٚملم وشمريمٞمز اعم١ًموًمٞم٦م 

آضمتامقمٞم٦م وشمٜمٛمٞم٦م آدم٤مه٤مت آجي٤مسمٞم٦م ٟمحق اًمٕمٛمؾ وآٟمتامء اًمٞمف 

وآؾمتٖمالل إُملثؾ ًمٚمٛمقارد اعم٤مًمٞم٦م ورسمٓمٝم٤م سمٛمتٓمٚم٤ٌمت شمٓمقير اعمٜمِمآت ُمع 

شمٕمزيز دوره٤م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلداري٦م ورسمط اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمقارد اًمٌنمي٦م و

إضمر سم٤مإلٟمت٤مضمٞم٦م وإداء وووع ُمٕم٤ميػم ًمت٘مٞمٞمؿ أداء اًمٕم٤مُمٚملم وُمراقم٤مة 

فمروف اًمٕمٛمؾ وحتًلم اًمٌٞمئ٦م وشمٕمزيز دور اًمًالُم٦م اعمٝمٜمٞم٦م ويتؿ هذا ُمـ 

 ظمالل اإلضمراءات واًمتل يٛمٙمـ ذيمر سمٕمْمٝم٤م: 

ًمٕمٛمؾ اًمتل شمٕمزيز اٟمتامء اعمقفمػ ًمٕمٛمٚمف وآًمتزام سم٠مظمالىمٞم٤مت ا ( أ

 شمٕمٙمس ُمًتقى إظمالص اًمٕم٤مُمؾ.

٦م اعمخّمّم٦م وشمقومػم ٛماؾمتخدام اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديلث٦م وووع إٟمٔم (ب

 وُمٕم٤مجل٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت.

اًمتٕمديؾ اعمًتٛمر ًمٚم٘مقاٟملم اإلداري٦م ًمٙمل شمتامؿمك ُمع ُمتٓمٚم٤ٌمت  (ج

اًمتٓمقير واًمٜمٝمقض سم٠مداء اًمٕم٤مُمٚملم ورومع يمٗم٤مءاهتؿ ويٛمٙمـ أن يتؿ هذا 

ٜمٔمامت واعمرايمز اًمٕمرسمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م ًمتٜمٗمٞمذ ُمِم٤مريع إداري٦م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اعم

 وختٓمٞمٓمٞم٦م ُمِمؽميم٦م.

شمدري٥م اًم٘م٤مدة اإلداريلم وظم٤مص٦م اإلدارات اًمٕمٚمٞم٤م قمغم اؾمتخدام  ( د
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إؾم٤مًمٞم٥م احلديلث٦م واًمالُمريمزي٦م ذم اخت٤مذ اًم٘مرارات ُمع ووع ظمٓم٦م ًمٜمِم٤مط 

ؾم٤مهلؿ ًمٚمٙمقادر اًمٗمٜمٞم٦م ُمـ ظمالل إر اًمتدري٥م وحتديد آطمتٞم٤مضم٤مت اًمتدريٌٞم٦م

 سمدورات ظم٤مرج اًم٘مٓمر.

رسمط احلقاومز اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م سمٛمًتقى إداء وآرشم٘م٤مء سم٠مداء  (هـ

 اًمٕم٤مُمٚملم وزي٤مدة اًمٙمٗم٤مءة اإلٟمت٤مضمٞم٦م احلديلث٦م واعمقوققمٞم٦م.

إقمٓم٤مء اهتامم أيمؼم وأوًمقي٦م قم٤مًمٞم٦م ًمِم١مون اًمٌٞمئ٦م ومهقم اعمًتٝمٚمٙملم  -4

ـ هذه إُمقر ُمٝمام ومال شمًتٓمٞمع أي ذيم٦م ٟمٗمٓمٞم٦م ُمًت٘مٌاًل أن شمٖمض اًمٜمٔمر قم

يم٤من ُمّمدره٤م وطمجٛمٝم٤م ُمـ اإلُمدادات, واعمقوقع ٓ يتٕمٚمؼ وم٘مط 

سمؾ أيْم٤م سم٤مًمتٚمقث  (سم٤مٓطمت٤ٌمس احلراري )ارشمٗم٤مع درضم٤مت طمرارة إرض

اًمذي يِمٕمر سمف اعمقاـمـ وحيًف ُمـ ظمالل ُمٕم٤مٟم٤مشمف اًمٞمقُمٞم٦م يمام أن أهمٚم٥م 

هتامم اًمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م شمٕمٛمؾ وختٓمط قمغم آقمتٜم٤مء سم٤مًمٌٞمئ٦م وآ

سم٤معمًتٝمٚمٙملم وحتًلم اخلدُم٤مت اعم٘مدُم٦م هلؿ ظم٤مص٦م وأن اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل 

% 4ومتٌٚمغ  حيتقي قمغم ٟم٦ًٌم يمٌػمة ُمـ اًمٙمؼمي٧م ختتٚمػ ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م إمم أظمرى

% ذم اًمٌٍمة وشمٌٚمغ ٟم٦ًٌم 1.9% ذم يمريمقك و 2.5ذم ذىمل سمٖمداد و 

ٌٞمئل واًمٕمٛمؾ قمغم شم٘مٚمٞمؾ اًمتٚمقث اًم (31)% ضمزَء ذم اعمٚمٞمقن30إُمالح طمقازم 

اًمذي يّم٤مطم٥م قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٙمرير ٕن ؾمالُم٦م اًمٌٞمئ٦م ُمٓمٚم٥م اضمتامقمل 

وزي٤مدة  واىمتّم٤مدي ُمٝمؿ ويتؿ ذًمؽ ُمـ ظمالل شمٓمقير شم٘مٜمٞم٤مت اعمّم٤مذم

قمٛمٚمٞم٤مت حتقيؾ وُمٕم٤مجل٦م اًمٜمٗمط وُمِمت٘م٤مشمف واشم٤ٌمع اًمنموط اًمٗمٜمٞم٦م واًمتِمٖمٞمٚمٞم٦م 

  .اعمٓمٚمقسم٦م ًممًمٞم٤مت واًمتل شمًتخدم هذا اًمقىمقد
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ىمٚمٞمٛمل ُمع دول اجلقار ودول ُمٜمٔمٛم٦م اًمٕمٛمؾ قمغم شمٙمقيـ شمٕم٤مون إ -5

أوسمؽ ًمتٓمقير اًمت٘مٜمٞم٦م احلديلث٦م ًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز واًمتٙمرير وإؾمٛمدة 

واًمٌؽمويمٞمٛمٞم٤موي٤مت واًمتقزيع وآؾمتلثامر وآؾمتٗم٤مدة ُمـ دم٤مرب هذه 

اًمنميم٤مت ذم شمٓمقير وحتدي٨م صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط ومال سمد ُمـ قمٛمؾ ُمِمؽمك, 

اًمتل شمٕمٞمؼ سمدوره٤م هذا ويمذًمؽ اًمٕمٛمؾ قمغم دم٤موز اخلالوم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م و

اًمتٕم٤مون, ٕن اجلٝمقد اعمٜمٗمردة ًمٚمدوًم٦م ٓ شمًتٓمٞمع ُمقاضمٝم٦م اعمًتجدات 

يمذًمؽ ٓ سمد ُمـ شمٜمًٞمؼ وشمقطمٞمد اجلٝمقد ذم ُمقاضمٝم٦م اًمنميم٤مت اعم٤مًمٙم٦م 

 ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مشمٗم٤مىمٞم٤مت اعمِم٤مريم٦م.

ٟم٘مؾ اًمت٘مٜمٞم٦م ًمت٘مقي٦م اعمقىمػ اًمتٗم٤مويض ًمٚمنميم٤مت اًمٕمراىمٞم٦م ًمٚمقصقل  -6

رضورة وؾ اًمنموط, واحلّمقل قمغم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمتٕمذر اىمتٜم٤مؤه٤م, إمم أومْم

شم٘مقي٦م اًم٘مقى اًمتٗم٤مووٞم٦م ًمٚمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م أُم٤مم اًمنميم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م 

وزي٤مدة اًمتٜم٤مومس قمغم اًمٜمٗمط, اذ ان اًمنميم٤مت اًمّمٖمػمة ٓ متتٚمؽ ىمدرات 

د اؾمتلثامري٦م يم٤مومٞم٦م اذ حتت٤مج ُمِم٤مريع شمٙمرير اًمٜمٗمط إمم اؾمتلثامرات وخٛم٦م وم٘م

ُمٚمٞم٤مر  40إمم  30ىمدرت شمٙم٤مًمٞمػ إقم٤مدة شم٠مهٞمؾ صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط وشمقؾمٞمٕمٝم٤م سملم 

يقُمٞم٤م وووع سمرٟم٤مُم٩م  ُماليلم سمرُمٞمؾ 5دوٓر ًمرومع ُمًتقى اإلٟمت٤مج إمم 

ًمتٓمقير ُمّم٤مذم اًمٕمراق ًمزي٤مدة اًمٓم٤مىم٦م اًمتٙمريري٦م وهذا يتٓمٚم٥م اًمتٕم٤مىمد ُمع 

ٜمقًمقضمٞم٤م ذيم٤مت أضمٜمٌٞم٦م ُمٕمرووم٦م وُمتٛمٙمٜم٦م ومٜمٞم٤م وُم٤مًمٞم٤م وىم٤مدرة قمغم إدظم٤مل اًمتٙم

قم٤مُم٤ًم وًمٞم٧ًم ذيم٤متٓ   25اًمتل اٟم٘مٓمٕم٧م قمـ اًمٕمراق ظمالل ُم٤م ي٘م٤مرب 

  متٚمؽ ىمدرات يم٤مومٞم٦م يمام ضمرى سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمتل قم٘مدت ؾم٤مسم٘م٤ًم.
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 ًمٙمل يتؿ ووع طمٚمقل قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمدىم٦م واجلدي٦م -7

٤معمٞم٦م شمتٓمٚم٥م شم٘مٜمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م وهل اًمٕمامد إؾم٤مد قماعمقوققمٞم٦م ذم صٜم٤مقم٦م و

اًمقـمٜمل ٓ سمد ُمـ ووع ـمريؼ أيملثر وم٤مقمٚمٞم٦م ًمت٘مديؿ اًمٌدائؾ ًمالىمتّم٤مد 

ٞم٦م ُمـ ظمالل شم٠مؾمٞمس ُمٕم٤مهد ٕسمح٤مث أو ُمريمز ٟمواإلضم٤مسم٤مت اًمٕم٘مال

ُمتخّمص ي٠مظمذ قمغم قم٤مشم٘مف ووع إؾمؽماشمٞمجٞم٦م وإضمراءات ًمتٓمقير اًمّمٜم٤مقم٦م 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم وذيم٦م ٟمٗمط اجلٜمقب سمِمٙمؾ ظم٤مص واؾمت٘مٓم٤مب 

ٕمٛمؾ قمغم اًمتٗم٤مقمؾ سمِمٙمؾ ُمًتٛمر اخلؼماء واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اهلجرة, وشم

ُمع اعمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م طمٞم٨م يٕمتٛمد هذا قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت واىمٕمٞم٦م قمـ طمجؿ 

آطمتٞم٤مـمل وطمجؿ اًمٓمٚم٥م اًمٕم٤معمل ًمٚمٜمٗمط واعمٕمٚمقُم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م إظمرى 

وشم٠مظمذ سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمًقق اًمٕم٤معمٞم٦م واؾمت٘مراره٤م سمام يتالئؿ ُمع 

 إُمٙم٤مٟم٤مت اًمٕمراق اًمٜمٗمٓمٞم٦م. 

ير شم٘مٜمٞم٤مت صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط ذم اًمٕمراق عمقاضمٝم٦م قاجلٝمقد ًمتٓم سمذل ُمزيد ُمـ -8

اًمتٓمقرات اعمتقىمٕم٦م ُمع ُمت٤مسمٕم٦م اًمتٓمقرات اًمٗمٜمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ذم جم٤مل شم٘مٜمٞم٤مت اعمّم٤مذم 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م وُمٕم٤مجل٦م اًمقىمقد واؾمتخدام اإلو٤موم٤مت ُمـ أضمؾ إٟمت٤مج وىمقد أٟمٔمػ 

ذم سم٠مىمؾ يمٚمٗم٦م ممٙمٜم٦م ويراقمل أن دمري اًمتٓمقرات واًمتٕمديالت اعمٓمٚمقسم٦م عمّم٤م

ٗمض اًمتٙم٤مًمٞمػ اذا ضمرت قمٛمٚمٞم٤مت ظماًمٜمٗمط وومؼ سمراُم٩م زُمٜمٞم٦م حمددة ويٛمٙمـ 

ـ ُمع شمٜمٗمٞمذ اًمتقؾمٕم٤مت اعمٓمٚمقسم٦م.  اًمتٓمقير سم٤مًمتزاُم

اؾمتٖمالل اًمٖم٤مز اًمٓمٌٞمٕمل وشمٓمقير ذًمؽ ًمتٜمقع ُمّم٤مدر اؾمتٝمالك  -9

اًمٓم٤مىم٦م ذم اًمٕمراق وآؾمتٗم٤مدة ُمـ آطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمْمخٛم٦م ُمـ اًمٖم٤مز 
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واًمت٘مٚمٞمؾ  2003ُمؽم ُمٙمٕم٥م ذم قم٤مم  ُمٚمٞم٤مر 3110اًمٓمٌٞمٕمل اًمتل شم٘مدر سمـ 

ُمـ آقمتامد قمغم اًمٜمٗمط وظم٤مص٦م ذم جم٤مل اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م, واًمذي يٙمٚمػ 

اًمٕمراق ُماليلم اًمدوٓرات ومْمال قمـ اًمٕمقاُمؾ اًمٌٞمئٞم٦م ظم٤مص٦م وأن ٟم٦ًٌم 

يمٌػمة ُمـ اًمٖم٤مزات اعمّم٤مطم٦ٌم هتدر ُمـ ظمالل طمرىمٝم٤م ًمذا يٜمٌٖمل اخت٤مذ 

 .ًملثرة اًمٙمٌػمةآضمراءات اًمنيٕم٦م ًمإلؾمتٗم٤مدة ُمـ هذه ا

رضورة اًمٌ٘م٤مء قمغم صٜم٤مقم٦م اؾمتخراج اًمٜمٗمط اخل٤مم دون ـمرح  – 10

ّمٜم٤مقم٦م ُمنموع ظمّمخّم٦م اًم٘مٓم٤مع وذًمؽ ٕن اهلدف اعمٕمٚمـ خلّمخّم٦م اًم

اًمٜمٗمٓمٞم٦م هق حت٘مٞمؼ أهداف ظم٤مرضمٞم٦م شمتٛملثؾ ذم ظمدُم٦م اًمديـ اخل٤مرضمل وإقم٤مدة 

ة أقمامر اًمٌالد وًمٞم٧ًم أهداوم٤م داظمٚمٞم٤م هلذه اًمّمٜم٤مقم٦م شمتْمٛمـ شمٓمقيره٤م وزي٤مد

واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وهذه إـمروطم٦م شمتٜم٤مرم ُمع ُمْمٛمقن يمٗم٤مءهت٤م اًمٗمٜمٞم٦م 

ذم ظمّمخّم٦م اعم١مؾم٤ًمت واًم٘مٓم٤مقم٤مت اإلٟمت٤مضمٞم٦م واخلدُمٞم٦م  اًمتجرسم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م

ُمـ دائرة ُمريمزي٦م اإلدارة ًمدى  هتدف إمم ٟم٘مؾ اعم١مؾم٦ًم أو اًم٘مٓم٤مع لواًمت

اعمٜم٤موم٦ًم اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص طمٞم٨م إصمر اًمٗم٤مقمؾ عم١مذات 

واإلسمداع وحتٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م اعمخ٤مـمر وفمروف قمدم اًمت٠ميمد وإُمٙم٤مٟمٞم٤مت 

ضم٤مٟم٥م  وُمـ (32)شمٓمٌٞمؼ اعمٜمجزات احلديلث٦م ذم اإلدارة وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اإلٟمت٤مج

إٟمت٤مج اًمٜمٗمط ٕٟمف يتٕمٚمؼ سم٤مًملثروة  ىمٓم٤مع آظمر ومٛمـ اًمّمٕم٥م ظمّمخّم٦م

اًمقـمٜمٞم٦م وهذا ُمٚمؽ ًمألضمٞم٤مل وٓ حيؼ ٕطمد اًمتٗمريط سمف, يمام أن آطمتٞم٤مـمل 

اًمٜمٗمٓمل هق ىم٤مقمدة ُم٤مدي٦م ًمتٓمقير آىمتّم٤مد ذم اًمقىم٧م احل٤مرض واعمًت٘مٌؾ 

وإن إقمٓم٤مء أي ضمزء ُمـ اطمتٞم٤مـمل  ,وذًمؽ ٕمهٞم٦م هذا اًم٘مٓم٤مع آىمتّم٤مدي
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اًمٕمراق يٕمٜمل إقمٓم٤مء ضمزء ُمـ طمري٦م اًمٕمراق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م. آ اٟمف 

يٛمٙمـ إذاك اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم قمٛمٚمٞم٤مت اعمّم٤مذم ٕن هذه اعمٜمِمآت هل 

٤مؾم٤م ظمدُمٞم٦م وٓ شمتٕمٚمؼ ُمٚمٙمٞمتٝم٤م سمٛمقوقع اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م, وم٘مد يٙمقن أؾم

هذا اجلزء ُمـ اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ىم٤مسمال ٕن يٙمقن ىمٓم٤مقم٤ًم ُمِمؽميم٤م وطمتك 

سمٛمِم٤مريم٦م أضمٜمٌٞم٦م هذا ُمع وامن شم٠مُملم اعمٜمتج٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م واخلدُمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م 

هب٤م ًمٚمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م وُمتٓمٚم٤ٌمت إُمـ اًمقـمٜمل واؾمؽماشمٞمجٞم٤مشمف وذًمؽ 

شمقومػم سمٕمض آؾمتلثامرات اعمٓمٚمقسم٦م واًمتنيع ذم شم٠مُملم اخلدُم٤مت ًمْمامن 

يمذًمؽ اًمًامح ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص سم٢مٟمِم٤مء حمٓم٤مت شمقزيع اعمٝمٛم٦م ًمٚمٛمقاـمٜملم.

اًمقىمقد قمغم ان شمِمٞمد وومؼ اًمنموط واعمقاصٗم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م ُمع ُمراقم٤مت 

 قمقاُمؾ اًمٌٞمئ٦م. 

يٛمٙمـ ًمٖمرض وامن وصقل اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م إمم اعمقاـمـ  11- 

 ٤م:ٝممهأ ٛمققم٦م ُمـ اإلضمراءاتاىمؽماح جم

اخت٤مذ آًمٞم٦م ًمقىمػ هتري٥م اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ظم٤مرج طمدود اًمٌٚمد وهذا  أ(

إُمر يتٕمٚمؼ أيْم٤م سم٤مًمدول اعمج٤مورة اًمتل قمٚمٞمٝم٤م أن شمِمدد إضمراءات اًمرىم٤مسم٦م 

  .قمغم اعمٝمرسملم

ي٤مدة اًمٓم٤مىم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مذم اًمٕمراىمٞم٦م وٟمّم٥م ُمٕمدات حتقيٚمٞم٦م ز (ب

سمٛمًتٚمزُم٤مت اإلٟمت٤مج واًمٜم٘مؾ واخلزن وُمٜم٤مومذ  وشمٙمٛمٞمٚمٞم٦م ًمتجٝمٞمز اعمّم٤مذم

  اًمتجٝمٞمز وشمقومػم احلامي٦م وشمٓمٌٞمؼ أٟمٔمٛم٦م اًمًالُم٦م سمِمدة
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شمزويد اعمقاـمٜملم سم٤مطمتٞم٤مضم٤مهتؿ ُمـ اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز قمـ ـمريؼ اًمٌٓم٤مىم٦م  (ج

اًمتٛمقيٜمٞم٦م وسمِمٙمؾ دوري ًمْمامن طمّمقل اعمقاـمٜملم قمغم طمّمتٝمؿ وقمدم 

  .طمّمقل أزُم٦م وسم٘م٤مء أؾمٕم٤مره٤م ُمٜمخٗمْم٦م

ضمديدة شمٕمتٛمد شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ضمديدة ًمٚمتّمٗمٞم٦م ًمتٚمٌٞم٦م ٟم٦ًٌم  إٟمِم٤مء ُمّم٤مٍف  (د

اًمزي٤مدة ذم اعمِمت٘م٤مت ًمتٚمٌٞم٦م اًمٓمٚم٥م اعمتزايد ورضورة إىم٤مُم٦م وطمدات شمٙمرير 

أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م ذم اًمقؾمط واًمِمامل وهذا يتٓمٚم٥م  70إو٤مومٞم٦م سمٓم٤مىم٦م 

شم٘مٚمٞمؾ ومؽمة إقمداد اعمٜم٤مىمّم٦م واإلقمالن وحتٚمٞمؾ اًمٕمروض واًمتٗم٤موض 

ئ٤مؾم٦م وشمقىمٞمع اًمٕم٘مقد وومتح آقمتامدات اعمٍمومٞم٦م وُمقاوم٘م٤مت اًمقزارة واًمر

ويٛمٙمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م سمنميم٤مت قم٤معمٞم٦م اعمٕمروم٦م ًمٚمتٗم٤موض قمغم شمٜمٗمٞمذ جمٛمققم٦م 

  .وطمدات سمّمٞمغ هيٕم٦م ُمرٟم٦م

آهتامم سمٌٜم٤مء ضمٞمد ُمـ اعمٜمتج٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م قمغم قمٛمقم اًم٘مٓمر سم٘مّمد  (هـ

اعمح٤مومٔم٦م قمغم اؾمت٘مرار قمٛمٚمٞم٦م اًمتجٝمٞمز ويدظمؾ ذم هذا اعمج٤مل حتًلم 

 .شمٓمقير ُمٜمٔمقُم٦م أٟم٤مسمٞم٥م اًمٜم٘مؾو

زي٤مدة قمٜمٍم إُمـ واحلامي٦م ًمٚمٛمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م سمام يْمٛمـ إي٘م٤مف  (و

 قمٛمٚمٞم٤مت اًمتخري٥م وأي شمٌٕم٤مت ًمذًمؽ.

اًمٕمٛمؾ قمغم وىمػ اؾمتػماد اعمريم٤ٌمت همػم اإلٟمت٤مضمٞم٦م وووع ظمٓم٦م  (ز 

ُمروري٦م شمٕمٛمؾ قمغم إؾم٘م٤مط اًمًٞم٤مرات اًم٘مديٛم٦م ُمـ اخلدُم٦م اًمتل متت٤مز سمتٚمقصمٝم٤م 

  .ة اؾمتٝماليمٝم٤م ًمٚمٌٜمزيـاًمٌٞمئل ويملثر
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شمِمديد اًمرىم٤مسم٦م قمغم طمريم٦م اعمِمت٘م٤مت ُمـ ٟم٘م٤مط اإلٟمت٤مج وآؾمتػماد  (ح

وامم اعمًتقدقم٤مت وحمٓم٤مت اًمتٕمٌئ٦م صمؿ إمم اعمقاـمـ ذم حم٤مومٔم٤مت اًمٕمراق 

 يم٤موم٦م.
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شمِمٙمؾ اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م أمهٞم٦م يمٌػمة ذم اىمتّم٤مد اًمٌٚمد سم٤مقمت٤ٌمره٤م 

ُمّمدر أؾم٤مد ًمٜمٛمق اًمدظمؾ اًم٘مقُمل واحلّمقل قمغم اًمٕمٛمٚم٦م اًمّمٕم٦ٌم 

اًمالزُم٦م اًمٜمٝمقض سم٤مخلٓمط اإلٟمامئٞم٦م, إمم طمد اًمذي يرشمٌط ُمًت٘مٌؾ اًمٌالد 

ًمٜمٗمٓمٞم٦م.يمام شمٕمد اًم٘مرارات آىمتّم٤مدي٦م وروم٤مهٞمتف سمِمٙمؾ يمٌػم سم٤مًمٕمقائد ا

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمـ أهؿ ُم٤م يٛمٙمـ اخت٤مذه ٕهن٤م شم٤ًمهؿ ضمقهري٤ًم ذم 

 شمِمٙمٞمؾ ُمًت٘مٌؾ اًمٌالد.

ًم٘مد قم٤مٟمك اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل ُمـ ُمِم٤ميمؾ قمديدة سم٥ًٌم احلروب  

اعمتت٤مًمٞم٦م واحلّم٤مر آىمتّم٤مدي مم٤م ٟمت٩م قمٜمف اٟمخٗم٤مض اًمٓم٤مىم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م 

اًمتٙمٜمقًمقضمل وارشمٗم٤مع شمٙم٤مًمٞمػ إقم٤مدة شم٠مهٞمؾ اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ًمٚمقوم٤مء وختٚمػ 

سم٤مٓطمتٞم٤مضم٤مت اعمحٚمٞم٦م واًمًقق اًمدوًمٞم٦م, وسمام ان اخلّمخّم٦م اطمد وؾم٤مئؾ 

اًمتٜمٛمٞم٦م اًمتل اشمٌٕم٧م ذم يملثػم ُمـ دول اًمٕم٤ممل, وم٤مهن٤م شمٓمرح يمحؾ ًمٚمتخٚمص ُمـ 

 ُمِم٤ميمؾ اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل.

ٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م عمقرد اًمٜمٗمط ذم شم٠ميت أمهٞم٦م اًمٌح٨م اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ إمه

آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل واًمرهم٦ٌم ذم شمٓمقير هذا اًم٘مٓم٤مع قمـ ـمريؼ اًمتخٚمص ُمـ 

اًمٕم٘م٤ٌمت اًمتل حتد ُمـ ىمدرشمف وأحت٤مذ وؾم٤مئؾ وؾمٞم٤مؾم٤مت شمٕمٛمؾ قمغم رومع 
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 اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م دون ؾمٚمٌٞم٤مت شم١مصمر قمغم ُمًت٘مٌؾ ؾمٞم٤مدة اًمدوًم٦م هلذا اعمقرد.

 هيدف اًمٌح٨م ًمٚمتٕمرف قمغم 

 دوًمٞم٤ًم وحمٚمٞم٤ًم. تفُمقىمع اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل وأمهٞم -1

دواومع ظمّمخّم٦م اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل وخم٤مـمر هذه اًمًٞم٤مؾم٦م قمغم هذا  -2

 اًم٘مٓم٤مع.

ان ـمرح ُمنموع ظمّمخّم٦م اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل دون اخت٤مذ اضمراءات 

ووؾم٤مئؾ شمًٌؼ قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م يٕمرض اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ًمٚمخٓمر وشمٙمقن 

 غم هذه اًمّمٜم٤مقم٦م وقمغم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل يمٙمؾ.اٟمٕمٙم٤مؾم٤مشمف ؾمٚمٌٞم٦م قم

تٜم٤مول اعمٌح٨م إول أمهٞم٦م اًم٘مٓم٤مع يٌح٨م إمم أرسمع ُم٤ٌمطم٨م اًمي٘مًؿ 

اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل ذم اًمًقق اًمدوًمٞم٦م وآىمتّم٤مد اعمحكم, اُم٤م اعمٌح٨م اًملث٤مين 

وم٘مد ووح ٟمِمقء وشمٓمقر اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م واظمتص اعمٌح٨م 

ّم٦م اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اُم٤م اعمٌح٨م اًمراسمع وم٘مد أؿم٤مر إمم اًملث٤مًم٨م ذم دواومع ظمّمخ

 وظمتتؿ اًمٌح٨م سمٕمض آؾمتٜمت٤مضم٤مت واًمتقصٞم٤مت.ُمًت٘مٌؾ اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل.
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 ملبحح األولا
أهنية القطاع النفطي العراقي يف الشوق الدولية واالقتصاد 

  احمللي

ٞم٧ًم أيمدت أطمداث ؾمقق اًمٜمٗمط اًمدوًمٞم٦م قمغم ان صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط ًم 

صٜم٤مقم٦م حمٚمٞم٦م شمريمز اهتامُم٤مهت٤م وضمٝمقده٤م وشمٓمٚمٕم٤مهت٤م قمغم اًمًقق اعمحٚمٞم٦م, سمؾ 

اًمٕمٙمس ومٝمل ُمرشمٌٓم٦م دوًمٞم٤م وذات أوم٤مق وإسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م 

قم٤معمٞم٦م,ًمذا وم٤من أي شمٓمقرات قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمدوًمٞم٦م ؾمت١مصمر قمغم صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط 

ول وسم٤مًمت٤مزم قمغم اىمتّم٤مدات اًمدول اًمٜمٗمٓمٞم٦م,سمام ان اًمٕمراق اطمد اهؿ اًمد

اًمٜمٗمٓمٞم٦م اذ أيمدت اًمٙملثػم ُمـ اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث مجٚم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ شمزيد 

ُمـ أمهٞم٦م ٟمٗمط اًمٕمراق ودمٕمٚمف ذات أمهٞم٦م دوًمٞم٦م يمٌػمة شملثػم اهتامم اًمٕم٤ممل 

ومح٘م٤مئؼ آطمتٞم٤مط اًمٜمٗمٓمل اعم١ميمد شمِمػم إمم ان اًمٕمراق يٛمٚمؽ اطمتٞم٤مـمٞم٤مت 

% 12سمٜم٦ًٌم أي  2005ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ قمٜمد هن٤مي٦م اًمٕم٤مم  115يمٌػمة شم٘مدر سمٜمحق 

% ُمـ إمج٤مزم اطمتٞم٤مـمل ُمٜمٔمٛم٦م إوسمؽ وهق صم٤مين ايمؼم 14ُمـ إمج٤مزم اًمٕم٤ممل و

% ُمـ اطمٞمت٤مـمل اًمٜمٗمط ذم 25اطمتٞم٤مـمل ذم اًمٕم٤ممل سمٕمد اًمًٕمقدي٦م )اًمتل متٚمؽ 

اًمٕم٤ممل( يمام ان اطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل اظمذ سم٤مًمزي٤مدة قمغم اًمرهمؿ ُمـ زي٤مدة 

ُمٚمٞم٤مر 115امم  ٤1989ممُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ قم100اإلٟمت٤مج, وم٘مد ارشمٗمع ُمـ طمقازم 
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وذًمؽ ٓن اًمٜم٘مص ذم آطمتٞم٤مـمل اًمٜم٤مضمؿ قمـ زي٤مدة  (1) 2005سمرُمٞمؾ قم٤مم 

اإلٟمت٤مج يٕمقض سم٤ميمتِم٤مف طم٘مقل ضمديدة شمٕمقض اًمٜم٘مص ذم 

وهٜم٤مك اطمتامًمٞم٦م زي٤مدة اطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٕمراق اذ شمؿ اًمتٜم٘مٞم٥م ذم .آطمتٞم٤مـمل

٤مزم اعمٜم٤مـمؼ اًمّمحراوي٦م اًمٖمرسمٞم٦م وُمٜم٤مـمؼ أظمرى ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمنمىمٞم٦م وسم٤مًمت

يٛمٙمـ ًمٚمٕمراق ان يٚمٕم٥م دورًا رئٞمًٞم٤ًم ذم ؾمقق اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م ُمع وضمقد 

 قمقاُمؾ شمزيد ُمـ أمهٞم٦م ٟمٗمط اًمٕمراق ذم آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل أمهٝم٤م:

اٟمخٗم٤مض آطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ًمٌٕمض اًمدول ومٗمل اًمقٓي٤مت -1

اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م اٟمخٗمْم٧م اطمتٞم٤مـمٞم٤مهت٤م اًمٜمٗمٓمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم آطمتٞم٤مـمل 

,واٟمخٗمْم٧م اطمتٞم٤مـمٞم٤مت 2001% قم٤مم 2إمم  1985%قم٤مم 3.9 اًمٕم٤معمل ُمـ

 2003ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ قم٤مم 4.6إمم  1997ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ قم٤مم 5سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمـ 

%ُمـ آطمتٞم٤مـمل اًمٕم٤معمل(يمام اٟمخٗمْم٧م اطمتٞم٤مـمٞم٤مت 0.5)شمِمٙمؾ ٟم٦ًٌم 

ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ ًمٕم٤مم  9.5امم 1997ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ قم٤مم 10.4اًمٜمروي٩م ُمـ 

ٓطمتٞم٤مـمل اًمٕم٤معمل(و اٟمخٗمض %ُمـ ا0.8)سمٜم٦ًٌم ٓ شمتٕمدى  2001

ُمٚمٞم٤مر 26.9إمم  1997ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ قم٤مم 47.8اطمتٞم٤مـمٞم٤مت اعمٙمًٞمؽ ُمـ 

, وُمـ ضم٤مٟم٥م أظمر (2) 2003ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ قم٤مم15صمؿ امم 2001سمرُمٞمؾ قم٤مم

شم١ميمد اًمدراؾم٤مت ان سم٘مٞم٦م اطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٕم٤ممل ُمـ اًمٜمٗمط ظم٤مرج دول إوسمؽ 

 250-200 شمراوطم٧م ُم٤م سملم 1998-1970ؿم٦ٌم صم٤مسمت٦م وظمالل اًمًٜمقات 

ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ واٟمحنت اًمزي٤مدة ذم آطمتٞم٤مـمٞم٤مت ذم ؾمت٦م دول هل اًمٕمراق 

واًمٙمقي٧م واًمًٕمقدي٦م وإُم٤مرات وومٜمزويال وإيران وم٘مد زادت طمقازم 



  ظمّمخّم٦م اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ذم اًمٕمراق اعمٛمٙمٜم٤مت و اًمتحدي٤مت .................. 55

ُمٚمٞم٤مر,يمام ٓ يتقىمع ايمتِم٤موم٤مت ضمديدة ذات أمهٞم٦م ذم ُمٜم٤مـمؼ أظمرى  300

ًمتل ويٙم٤مد إٟمت٤مج احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م ا( 3)ُمـ اًمٕم٤ممل همػم هذه اًمدول اًمًت٦م 

ايمتِمٗم٧م ذم اًم٤ًمسمؼ ُمًت٘مرة وهل أٓؾمٙم٤م اعمٙمًٞمؽ وسمحر اًمِمامل 

وؾمتٙمقن ُمٕمٔمؿ آؾمتٙمِم٤موم٤مت اجلديدة اعمتقىمٕم٦م ُمٙمٚمٗم٦م وشمؽميمز ذم اعمٜم٤مـمؼ 

.وهذا ُم٤م (4)اًمٌٕمٞمدة واًمّمٕم٦ٌم ُملثؾ اعمٞم٤مه اًمٕمٛمٞم٘م٦م وُمٜم٤مـمؼ اًم٘مٓم٥م اًمِمامزم

يٕمٓمل أمهٞم٦م يمٌػمة ٓطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٕمراق اًمقومػمة واًمتل يٛمٙمـ اؾمتٖمالهل٤م 

٤مًمٔمروف اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م اعمت٤مطم٦م طم٤مًمٞم٤ًم.ظم٤مص٦م ُمع ومِمؾ اًمدول سم

اعمت٘مدُم٦م ذم اجي٤مد سمدائؾ اظمرى ًمٚمٜمٗمط و اجي٤مد ُمٜم٤مـمؼ اؾمؽماشمٞمج٦م شمٜم٤مومس 

 اًمٜمٗمط اخلٚمٞمجل واًمٕمراىمل سمخ٤مص٦م.

اؾمتٛمرار اٟمخٗم٤مض إٟمت٤مج اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م ُمـ اًمٜمٗمط  -2

ُمٚمٞمقن 5.8صمؿ إمم  ٤1995ًم قم٤مم ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم 7.6اخل٤مم اذ وصؾ إمم 

وهق أدٟمك  (5)2003ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ قم٤مم 5.7صمؿ امم2001سمرُمٞمؾ قم٤مم 

ُمًتقى ُمٜمذ أيملثر ُمـ رسمع ىمرن سم٥ًٌم اٟمتٝم٤مء اًمٕمٛمر اًمٓمٌٞمٕمل ًممسم٤مر وهذا 

يٕمد ُم١مذ ُمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُٕمػميم٤م ٓهن٤م ايمؼم ُمًتٝمٚمؽ ًمٚمٜمٗمط سم٤مًمٕم٤ممل ُمع زي٤مدة 

ٟمخٗم٤مض إٟمت٤مج اعمٛمٚمٙم٦م اعمتحدة اؾمتٝماليمٝم٤م واؾمتٛمرار شمدين اطمتٞم٤مـمٞم٤مهت٤م.وا

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ ذم اًمٞمقم 2.2إمم  1997ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ ذم اًمٞمقم قم٤مم  2.5ُمـ 

,وي٠ميت هذا آٟمخٗم٤مض ُمع 2003ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ قم٤مم  2صمؿ إمم 2001قم٤مم 

 زي٤مدة اًمٓمٚم٥م قمغم اًمٜمٗمط ذم هذه اًمدول.

تٙم٤مًمٞمػ اعمرشمٗمٕم٦م ٤مًمآٟمخٗم٤مض اًمٜمًٌل ٕؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط اخل٤مم ُم٘م٤مرٟم٦م سم -3
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ت٤مج سمدائؾ اًمٜمٗمط ومْماًل قمـ اٟمخٗم٤مض شمٙم٤مًمٞمػ إٟمت٤مج اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل إلٟم

)واخلٚمٞمجل سمّمقرة قم٤مُم٦م( ىمٞم٤مؾم٤ًم ُمع سم٘مٞم٦م أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل اذ ٓ شمتج٤موز يمٚمٗم٦م 

( دوٓر ًمٚمؼمُمٞمؾ سمٞمٜمام شمٌٚمغ ذم ُمٜم٤مـمؼ أظمرى 2اؾمتخراج اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل )

 دوٓر.12

قم٤مُم٤ًم 146ارشمٗم٤مع ُمٕمدل ٟمْمقب اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل اًمذي ي٘مدر ب  -4

قمغم ٟم٦ًٌم ذم اًمٕم٤ممل ذم طملم ان ُمتقؾمط ُمٕمدٓت ٟمْمقب اًمٜمٗمط ذم أوهل 

قم٤مم وذم اًمًٕمقدي٦م  126قم٤مم وشم٘مدر ذم اًمٙمقي٧م ب 18اًمٕم٤ممل شم٘مدر ب

وهق ُم١مذ قمغم إمهٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م  (6)قم٤مم 68قم٤مم وذم ايران 86ب

 ًمٚمٜمٗمط اًمٕمراىمل قم٤معمٞم٤ًم.

عمل قمغم اًمٜمٗمط شمِمػم اًمتقىمٕم٤مت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م إمم ارشمٗم٤مع ٟمٛمق اًمٓمٚم٥م اًمٕم٤م -5

 2020 -2000% ؾمٜمقي٤ًم ذم اعمتقؾمط ظمالل اًمًٜمقات 2.1سمٛمٕمدل 

ًمدول اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمتل شمٕمد اعمًتٝمٚمؽ اًمرئٞمز ًمٚمٜمٗمط ذم اًمٕم٤ممل اوظم٤مص٦م ذم 

,يمام شمِمػم اًمتقىمٕم٤مت (7)2005% ُمـ جمٛمقع اؾمتٝمالك اًمٕم٤ممل قم٤مم57سمٜم٦ًٌم 

شم٘مؾ  إمم ان اًمٜمٗمط ؾمٞمٌ٘مك اعمّمدر اًمرئٞمز ًمٚمٓم٤مىم٦م ذم اًمٕم٤ممل وسمٜم٦ًٌم ٓ

% ُمـ جمٛمقع اؾمتٝمالك اًمٕم٤ممل طمتك ُمٜمتّمػ اًم٘مرن احل٤مزم, ًمذا يتقىمع 40قمـ

 94.2امم  2004ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم قم٤مم  76.2ان يرشمٗمع اًمٓمٚم٥م ُمـ 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم قم٤مم 111صمؿ امم  20 10ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم قم٤مم

, اُم٤م ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م إظمرى ومال يتقىمع هل٤م ان حتؾ حمؾ اًمٜمٗمط (8)2020

تك ًمق ضم٤مء اًمقىم٧م اًمذي حتؾ ومٞمف هذه اعمّم٤مدر ذم شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م ومًقف وطم
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شمٕمجز ذم ان حتؾ حمؾ اًمٜمٗمط يمامدة أوًمٞم٦م شمًتخدم إلٟمت٤مج اًمٕمديد ُمـ 

اًميوري٤مت اًمتل هل٤م قمالىم٦م سمتٓمقر احلٞم٤مة وشم٘مدُمٝم٤م ًمذا وم٤من اهتامم اًمٕم٤ممل 

ؾمٞمتجف ذم اًم٘مرن احل٤مزم إمم دول اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب وظم٤مص٦م اًمٕمراق ًمتٚمٌٞم٦م 

ًمٓمٚم٥م اعمًت٘مٌكم قمغم اًمٜمٗمط ويٛمٙمـ ًمٚمٕمراق ُمـ ظمالل اًمٕمقاُمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م ا

)قمٜمد ُم٤م يٙمقن ُم٤مًمٙم٤ًم ًمًٞم٤مدشمف وىمراره اًمًٞم٤مد( ان يٚمٕم٥م دورًا ُمٝماًم ذم 

 ُمًت٘مٌؾ ؾمقق اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م.

ًمًٞمٓمرة إُمريٙمٞم٦م اان  اذ شمزايد أمهٞم٦م اًمٜمٗمط ذم آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل -6

قمـ شمقضمٝم٤مت اىمتّم٤مد اًم٘مرن احل٤مدي قمغم ُمٜم٤مسمع اًمٜمٗمط ذم اًمٕمراق ٓ يٜمٗمّمؾ 

واًمٕمنميـ اهل٤مدوم٦م إمم ادارة آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل إدارة ؿمديدة اعمريمزي٦م,يمام ان 

اًمٕمقدة امم ؾمٞم٤مؾم٦م اهلٞمٛمٜم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اعم٤ٌمذة ؾمٛم٦م ُمـ ؾمامت اًمٜمٔم٤مم 

آىمتّم٤مدي اًمدوزم اجلديد اًمذي حت٤مول اًمقٓي٤مت اعمتحدة شمٓمٌٞم٘مف قمغم 

ًا قمـ ُمّم٤مًمح اًمدول اعمٜمتج٦م هلذا اعمقرد اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م حت٧م هٞمٛمٜمتٝم٤م سمٕمٞمد

وم٤مًمٜمٗمط يٛملثؾ اًمٕمٜمٍم إؾم٤مد ًمٚمٓم٤مىم٦م اًمتل شمدير قمجٚم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م (9)

وُمـ صمؿ وم٤من اهلٞمٛمٜم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م هل اًمٖم٤مي٦م اًمتل شمتٓمٚمع اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م امم 

فمؾ شمٜم٤مُمل إمهٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م هلذا  حت٘مٞم٘مٝم٤م ظمّمقص٤ًم ذم

اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م شمرى ان اًمٜمٗمط يٕمد  (10)ؾ اعمقرد ذم اعمًت٘مٌ

اعمّمدر إؾم٤مد اًمذي يٛمٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمقصقل امم اعمقىمع اًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤معمل 

ًمذًمؽ شمًٕمك سمٙمؾ ضمٝمده٤م ًمٙمل دمٕمؾ هذا اًم٘مرن ىمرٟم٤ًم أُمريٙمٞم٤م سوم٤ًم وُمـ 

هٜم٤م ئمٝمر أمهٞم٦م ؾمٞمٓمرهت٤م اعمٓمٚم٘م٦م قمغم ٟمٗمط اًمٕمراق,اذ شمًٕمك اًمقٓي٤مت 
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ؾمتخدام هٞمٛمٜمتٝم٤م وؾمٞمٓمرهت٤م قمغم اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل ًمت٘مقي٦م إُمريٙمٞم٦م امم ا

ُمقىمٗمٝم٤م اًمتٜم٤مومز ُمع اًم٘مقى آىمتّم٤مدي٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م وأمهٝم٤م آحت٤مد أورويب 

واًمٞم٤مسم٤من وذم حتديد زقم٤مُم٦م اًمٕم٤ممل واًمذي ؾمٞمٙمقن همػم ُم٘متٍم قمغم اًم٘مدرات 

 .(11)اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م سمؾ شمٙمقن إوًمقي٦م ًمٚم٘مدرات آىمتّم٤مدي٦م 

آىمتّم٤مدي اًمٕم٤معمل ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمتل شمزيد ُمـ اًمٓمٚم٥م  آٟمتٕم٤مش -7

قمغم اًمٜمٗمط هق فمٝمقر دٓئؾ اؾمتٛمرارآٟمتٕم٤مش آىمتّم٤مدي ذم دول 

ُمٜمٔمقُم٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م وظم٤مص٦م دول آحت٤مد إورويب يمذًمؽ سمداي٦م اٟمتٕم٤مش 

اًمٓمٚم٥م ذم اًمدول اعمتحقًم٦م سم٥ًٌم آؾمت٘مرار آىمتّم٤مدي ويمذًمؽ شمقىمع 

 2002ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم قم٤مم  28.7ٞم٦م ُمـ ارشمٗم٤مع اًمٓمٚم٥م ذم اًمدول اًمٜم٤مُم

سمحٞم٨م شمتج٤موز اًمدول اًمّمٜم٤مقمٞم٦م  2010ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم قم٤مم  51.8إمم 

ذم اؾمتٝماليمٝم٤م وذًمؽ سم٥ًٌم اًمتٓمقر آىمتّم٤مدي اًمذي شمِمٝمده, وٟمٛمق 

ؾمٙم٤مهن٤م اعمرشمٗمع,وٟم٘مص ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م, وظمروج دول ضمٜمقب آؾمٞم٤م ُمـ 

ان اًمّملم ؾمقف شمتّمدر ىم٤مئٛم٦م  أزُمتٝم٤م آىمتّم٤مدي٦م, اذ شمِمػم اًمتقىمٕم٤مت إمم

اعمًتقرديـ ًمٚمٜمٗمط اخل٤مم وظمّمقص٤م ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب مم٤م ي١مدي امم 

 .(12)زي٤مدة اؾمتٝمالك اًمٜمٗمط ذم هذه اًمدول 

ُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم يٛمٙمـ اًم٘مقل ان اًمٕمراق ؾمٞمٙمقن حمط أٟمٔم٤مر اجلٛمٞمع 

وؾمٞمجٕمٚمف آطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمٓمل اًمٙمٌػم اًمذي سمحقزشمف ُمٜمٓم٘م٦م شمّمدير رئٞمًٞم٦م 

اًمٕم٤ممل وُمـ اعمحتٛمؾ ان يٙمقن أظمر سمرُمٞمؾ ًمٚمٜمٗمط قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل  ذم

ُمتدومؼ ُمـ اًمٕمراق ومْمال ان اٟمخٗم٤مض شمٙمٚمٗم٦م اؾمتخراضمف ويمذًمؽ ىمرب 
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ُمٜم٤مسمع اًمٜمٗمط ُمـ ؾمٓمح إرض واعم١ماٟمك, يمام ُمـ اعمٛمٙمـ ان يٛمتد اًمٕمٛمر 

قم٤مم, يمذًمؽ شمراضمع اًم٘مدرة اإلٟمت٤مضمٞم٦م 146اًمزُمٜمل ًمتدومؼ اًمٜمٗمط ٕيملثر ُمـ 

طمتٞم٤مـمل ذم اعمٜم٤مـمؼ إظمرى اعمٜمتج٦م واعمّمدرة ًمٚمٜمٗمط ُم٘م٤مسمؾ واؾمتٜمٗم٤مذ آ

شمزايد آقمتامد احل٤مزم واعمًت٘مٌكم قمغم اًمٜمٗمط اخلٚمٞمجل واًمٕمراىمل وهذا ُم٤م 

 يٗمن اهتامم اًمٖمرب سم٤معمٜمٓم٘م٦م.

ان أداء آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل يٕمتٛمد إمم طمد يمٌػم قمغم ُمقرد اىمتّم٤مدي  

ُمٕمروم٦م ذًمؽ ُمـ ُمالطمٔم٦م أمهٞم٦م اًمٕم٤مئدات  رئٞمز هق اًمٜمٗمط, ويٛمٙمـ

اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي و ُمـ ظمالل ُمٕمروم٦م اًمٜم٦ًٌم اًمٙمٌػمة ذم إمج٤مزم 

اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم وأمج٤مزم اًمّم٤مدرات ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل اذ ؿمٙمٚم٧م 

اًمٕم٤مئدات اًمٜمٗمٓمٞم٦م أمهٞم٦م يمٌػمة ُمٜمذ مخًٞمٜم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض وسم٤مًمتحديد ُمٜمذ 

ص٤مدرات اًمٜمٗمط شمِمٙمؾ اعمّمدر اًمرئٞمز طمٞم٨م سمدأت قمقائد  1952قم٤مم 

ُمٚمٞمقن ديٜم٤مر متلثؾ طمقازم  79.6ًمٚمٗم٤مئض آىمتّم٤مدي وم٘مد سمٚمٖم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م 

% ُمـ اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم اإلمج٤مزم 78% ُمـ إمج٤مزم ىمٞمٛم٦م اًمّم٤مدرات و81

ُمٚمٞمقن ديٜم٤مر ذم قم٤مم  185.5واؾمتٛمرت هذه اًمٕم٤مئدات سم٤مًمتزايد طمتك سمٚمٖم٧م 

% ُمـ اًمٜم٤مشم٩م 76.5درات و% ُمـ إمج٤مزم ىمٞمٛم٦م اًمّم٤م93متلثؾ طمقازم  1958

واؾمتٛمرت قمقائد اًمّم٤مدرات اًمٜمٗمٓمٞم٦م ىمل آىمتّم٤مد  (13)اعمحكم اإلمج٤مزم

اًمٕمراىمل ظم٤مص٦م سمٕمد شمٕمديؾ أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط وىمرار شم٠مُمٞمؿ اًمٜمٗمط ذم سمداي٦م 
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اًمًٌٕمٞمٜم٤مت مم٤م زاد ُمـ ُم٤ًممه٦م اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ذم اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم اإلمج٤مزم اذ 

ُمٚمٞمقن دوٓر(ذم 521يٜم٤مر )ُمٚمٞمقن د 214سمٚمٖم٧م اإليرادات اًمٜمٗمٓمٞم٦م ٟمحق 

ُمٚمٞم٤مر ديٜم٤مر  1.7ُمٓمٚمع قم٘مد اًمًٌٕمٞمٜم٤مت وادمٝم٧م ٟمحق اًمتزايد ًمتٌغ 

 ُمٚمٞمقن دوٓر(ذم هن٤مي٦م قم٘مد اًمًٌٕمٞمٜم٤مت.  21291)

وىمد أؿم٤مرت اًمٕمديد ُمـ اًمدراؾم٤مت إمم ان ىمٞمٛم٦م ص٤مدرات اًمٜمٗمط ىمد 

% ُمـ إمج٤مزم اًمّم٤مدرات ذم ُمٕمٔمؿ اًمٕم٘مقد 90أؾمٝمٛم٧م سمٜم٦ًٌم دم٤موزت 

 1970%ُمـ اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم ذم ظمالل اًمٗمؽمة 40-% 71.1اعم٤موٞم٦م وطمقازم 

ٓ أهن٤م اٟمخٗمْم٧م ذم سمداي٦م قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤مت سم٥ًٌم ىمرار وىمػ  (14) 1990-

سمدأ شمرشمٗمع ذم إمج٤مزم اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم 1996شمّمدير اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل وذم قم٤مم 

 2000سمٕمد ُمذيمرة اًمتٗم٤مهؿ سملم اًمٕمراق وإُمؿ اعمتحدة وىمد سمٚمٖم٧م قم٤مم 

اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم اإلمج٤مزم ويٛمٙمـ ُمالطمٔم٦م شمٓمقر %ُمـ جمٛمقع 21طمقازم 

 ( 1إيرادات اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م ُمـ ظمالل سمٞم٤مٟم٤مت ضمدول )

 (1ضمدول رىمؿ )

قمقائد ص٤مدرات اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل وٟمًٌتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم اإلمج٤مزم 

 2009-1973ًمٚمٛمدة 

 )ُمٚمٞمقن دوٓر(
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 اًمًٜمقات

اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم 

اإلمج٤مزم 

 سم٠مؾمٕم٤مر

اًمًقق 

 اجل٤مري٦م

إمج٤مزم 

ص٤مدرات 

اًمٕمراق 

سم٠مؾمٕم٤مر 

اًمًقق 

 اجل٤مري٦م

قم٤مئدات 

اًمٜمٗمط اخل٤مم 

سم٤مٕؾمٕم٤مر 

 اجل٤مري٦م

 

ٟم٦ًٌم 

اًمٕم٤مئدات 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمـ 

إمج٤مزم اًمٜم٤مشم٩م 

 اعمحكم )%(

 

ٟم٦ًٌم اًمٕم٤مئدات 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمـ إمج٤مزم 

 اًمّم٤مدرات)%(

1973 6.483 1.942 1.842 28.4 % 95% 

1974 12.996 6.602 6.534 50.3 % 99% 

1975 16.095 8.298 8.227 51.1 % 99% 

1976 19.383 9.273 9.201 47.4 % 99.2% 

1977 23.326 9.650 9.560 41 % 99% 

1978 27.702 11.064 10.913 39.4 % 98.6% 

1979 39.565 21.572 21.382 54 % 99% 

1980 47.562 26.349 26.096 55 % 99% 

1981 32.580 10.140 10.039 30.8 % 99% 

1982 36.777 10.033 9.933 27 % 99% 
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1983 37.495 8.161 7.816 20.8 % 96% 

1984 42.531 9.317 8.863 28.8 % 95% 

1985 44.204 10.409 10.097 22.8 % 97% 

1986 39.992 7.465 6.905 17.2 % 92.5% 

1987 43.702 9.705 9.416 21.5 % 97% 

1988 43.411 9.609 9.312 21.4 % 97% 

1989 48.422 12.284 11.876 24.5 % 96.6% 

1990 48.657 10.314 9.594 19.7 % 93% 

1991 6.895 377 351 5.1 % 93% 

1992 8.595 518 482 5.6 % 88% 

1993 9.048 457 425 4.7 % 93% 

1994 8.638 453 421 4.8 % 93% 

1995 10.303 496 461 4.5 % 93% 

1996 11.390 731 680 60 % 93% 

1997 12.268 4.602 4.280 34.9 % 93% 

1998 15.210 5.500 5.111 33.6 % 93% 



ٜمٗمٓمل ذم اًمٕمراق اعمٛمٙمٜم٤مت و اًمتحدي٤متظمّمخّم٦م اًم٘مٓم٤مع اًم .................. 63   

1999 25.349 13.067 12.104 47.7 % 92% 

2000 33.584 20.380 19.771 58.9 % 97% 

2001 29.319 16.510 15.685 53.5 % 95% 

2002 26.843 13.250 12.593 47 % 95% 

2003 12.100 7.990 7.519 62 % 94% 

2004 23.000 18.490 17.751 77 % 96% 

2005 31.791 377991 377191 60 % 96.3 % 

2006 937995 257.32 297911 53.3% 97.8% 

2007 557115 617936 977.11 67.5% 98.2% 

2008 31273.. 517926 977516 78.1% 98.8% 

2009 3337253 5.7191 537592 73.5% 97% 

 رة ًمٚمٌؽمول)اواسمؽ(,( ُمٜمٔمٛم٦م إىمٓم٤مر اًمٕمرسمٞم٦م اعمّمد1اعمّمدر: )

 .203,ص2002اًمت٘مرير اإلطمّم٤مئل اًمًٜمقي, اًمٙمقي٧م, 

(2) OPEC. Annual Statistical Bulletin. Vienna. 

Austria.2002.p11.p13.p14. 

(3) OPEC. Annual Statistical Bulletin. Vienna. 

Austria.2009.p17. 
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د اًمٕمراىمل وسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ حتديد أمهٞم٦م اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمالىمتّم٤م

 ُمـ ظمالل اًمٜم٘م٤مط آٓشمٞم٦م:

إمهٞم٦م اًمٜمًٌٞم٦م اًمٙمٌػمة هلذا اًم٘مٓم٤مع ذم شمريمٞم٥م اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم  -1

% ُمـ امج٤مزم 90واًمٜمًٌتف ُمـ إمج٤مزم اًمّم٤مدرات اًمتل شمِمٙمؾ طمقازم 

 اًمّم٤مدرات.

إمهٞم٦م اًمٙمٌػم هلذا اًم٘مٓم٤مع ذم احلّمقل قمغم اًمٕمٛمالت إضمٜمٌٞم٦م وذم  -2

ػم هلذا اًم٘مٓم٤مع ذم متقيؾ اعمٞمزاٟمٞم٦م آقمتٞم٤مدي٦م متقيؾ آؾمتػماد و اًمدور اًمٙمٌ

وذم متقيؾ اخلٓمط اإلٟمامئٞم٦م.وسم٤مًمت٤مزم شمٕمد اًمٕمقائد اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمـ أهؿ ُم٘مقُم٤مت 

اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م ًمٚمٕمراق وشمتحدد ُمٕمدٓت ٟمٛمق اًمٜم٤مشم٩م 

اعمحكم آمج٤مزم سمحجؿ هذه اًمٕمقائد,ًمذا ومٝمٜم٤مك قمالىم٦م ـمردي٦م سملم اًمت٘مٚم٤ٌمت 

ٛمق اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم وطمجؿ اًمّم٤مدرا ت,ويتْمح ُمـ هذه ذم ُمٕمدٓت ٟم

احل٘م٤مئؼ ان اًمدوًم٦م ظمالل أيملثر ُمـ أرسمٕملم قم٤مُم٤ًم يم٤مٟم٧م ىمد اظمت٤مرت آقمتامد 

اعمتزايد قمغم اًمٜمٗمط يمٛمّمدر رئٞمز ًمإليرادات اًمٕم٤مُم٦م وان ُملثؾ هذه 

 اًمًٞم٤مؾم٦م أدت إمم:

ان آقمتامد قمغم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل يم٠مؾم٤مس اًمتٜمٛمٞم٦م اًمنيٕم٦م ذم اًمٕمراق  -1

ٚم٧م سمٓمٞم٤مهت٤م خم٤مـمر حتديد ُمدي٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م وشم٘مٞمد مح

ظمٞم٤مرات اًمٕمراق آؾمؽماشمٞمجٞم٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ اعمتٖمػمات واًمًٞم٤مؾم٤مت وسم٤مًمت٤مزم 

شمزايدت ُمٕمٝم٤م ظمٞم٤مرات اًمتٍمف اًمتحٙمٛمل سم٤معمقارد قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٙمكم 

وشمقزيع قمقائده٤م قمغم اًمّمٕمٞمد اجلزئل, آُمر اًمذي أدى إمم شمِمقه٤مت 
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قم٤مىم٦م شمٜمٗمٞمذ أهداف أؾمٕم٦م ذم سمٜمٞم٦م آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل وشمريمٞم٦ٌم اًم٘مٓم٤مقمل ووا

اًمدوًم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م سم٤مقمتامده٤م اًمٙمٌػم قمغم ىمٓم٤مع ُمٜمٗمرد ي٘مع ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ظم٤مرج 

ؾمٞمٓمرت اًمدوًم٦م )شمٌٕم٤ًم ًمًٕمر اًمٜمٗمط اخل٤مم ويمٛمٞم٦م اإلٟمت٤مج ذم اًمًقق اًمدوًمٞم٦م( 

خل٤مرضمٞم٦م اعمت٠مشمٞم٦م الىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ادم٤مه اًمّمدُم٤مت اًموشمٙملثٞمػ إسمٕم٤مد اًمًٚمٌٞم٦م 

ُمـ اًمتٖمػمات ًمًٕمريف ذم اًمًقق اًمٜمٗمٓمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م وُمـ صمؿ إيرادات اًمٜمٗمط مم٤م 

اٟمٕمٙمس ؾمٚمٌٞم٤ًم قمغم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ُمٜمذ سمداي٦م اًملثامٟمٞمٜم٤مت اذ سمٚمٖم٧م هذه 

ُمٚمٞم٤مر دوٓر ذم ُمٓمٚمع قم٘مد اًملثامٟمٞمٜم٤مت اٟمخٗمْم٧م سمٜم٦ًٌم 26اإليرادات ٟمحق 

قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤مت قمغم اًمتقازم  ذم ُمٜمتّمػ اًمٕم٘مد اعمذيمقر وسمداي٦م %73و 52%

مم٤م اوٕمػ اًم٘مدرة اإلٟمامئٞم٦م ًمالىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ٟمتٞمج٦م ٕقم٤ٌمء آىمتّم٤مدي٦م اًمتل 

وازداد شمدهقر أُمر ذم قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤مت سم٥ًٌم شمقىمػ شمّمدير  (15)واضمٝمف

اًمٜمٗمط اخل٤مم سمٕمد ومرض احلّم٤مر آىمتّم٤مدي وارشمٗم٤مع إٟمٗم٤مق اًمٕم٤مم ًمتٞمًػم 

 ًمقوم٤مء سم٤معمتٓمٚم٤ٌمت آضمتامقمٞم٦م.اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي سمٕمد احلرب وا

أدى آقمتامد اعمتزايد قمغم إيرادات اًمٜمٗمط إمم دم٤مهؾ اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص  -2

وامم اإلطم٤ًمس سمٕمدم احل٤مضم٦م امم دورة وُمدظمراشمف ذم دقمؿ ومتقيؾ قمٛمٚمٞم٦م 

. واظمتالل هٞمٙمؾ آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ًمّم٤مًمح اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل وم٘مد (16)اًمتٜمٛمٞم٦م 

ٗمل قم٘مد اًمًٌٕمٞمٜم٤مت وٟمتٞمج٦م ٓرشمٗم٤مع ارشمٌط دور اًمدوًم٦م هبذا اًم٘مٓم٤مع وم

أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط ؾمٞمٓمرت اًمدوًم٦م قمغم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي وظمالل قم٘مد 

اًملثامٟمٞمٜم٤مت ادى اٟمخٗم٤مض اؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط وشمقىمػ ُمٜم٤مومذ شمّمديره سم٥ًٌم 

احلرب اًمٕمراىمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م امم اٟمخٗم٤مض دور اًمدوًم٦م وزي٤مدة دور اًمٜمِم٤مط 
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ادى احلّم٤مر وفمروف اخل٤مص ذم احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م وذم قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤مت 

دوٓر ًمٚمؼمُمٞمؾ قم٤مم  40طمرب اخلٚمٞم٩م اًملث٤مٟمٞم٦م واٟمخٗم٤مض اؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط ُمـ 

امم ىمٚم٦م آؾمتػماد وشم٤ٌمـم١م ذم  2000دوٓر ًمٚمؼمُمٞمؾ قم٤مم 20امم  1980

اعمِم٤مريع اإلٟمامئٞم٦م اًمتل يم٤من اًمٕمراق يتٌٕمٝم٤م واٟمخٗم٤مض مجٞمع اخلدُم٤مت اًمتل 

اًمدوًم٦م ان شمتحٛمؾ  شم٘مدم ًمٚمٛمقاـمـ ًمرومع اعمًتقى أعمٕم٤مر اذ مل شمًتٓمٞمع

إقم٤ٌمء اعمتزايدة ذم وقء ىمٚم٦م آيرادات مم٤م ؿمجع قمغم دظمقل اًم٘مٓم٤مع 

 اخل٤مص ذم احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م.

 
 املبحح الجاني

 واقع الصناعة النفط يف العراقية
يم٤من اًمٕمراق اسمرز هذه اًمدول اًمتل ؾمٕم٧م إمم سمٜم٤مء صٜم٤مقم٦م وـمٜمٞم٦م ظم٤مص٦م 

ؾمٜم٧م احلٙمقُم٦م  1961ومٗمل قم٤مم  1960سمٕمد أٟمِم٤مء ُمٜمٔمٛم٦م إوسمؽ قم٤مم 

طمٙم٤مم ؾمٞمٓمرهت٤م اطمٞم٨م متٙمٜم٧م اًمدوًم٦م قمؼم هذا اًم٘م٤مٟمقن ُمـ  80ىم٤مٟمقن رىمؿ 

قمغم إرايض همػم اعمٓمقرة ومٕماًل اذ طمددت احلٙمقُم٦م هبذا اًم٘م٤مٟمقن ُم٤ًمطم٦م 

اُمتٞم٤مز اًمنميم٤مت سمتٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ اعمٜمتج٦م وم٘مط او ُم٤م يٕم٤مدل اًمٜمّمػ سم٤معمئف ُمـ 

ـ اٟمف اخلٓمقة آومم ًمتح٘مٞمؼ , وشم٠ميت امهٞم٦م هذا اًم٘م٤مٟمقن ُم(17)ُم٤ًمطم٦م اًمٕمراق 

اهلدف آؾمؽماشمٞمجل ًمٚمًٞم٤مؾم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م وهق حترير اًملثروة اًمقـمٜمٞم٦م 

ويٕمد  ,ُمـ اًمًٞمٓمرة و آؾمتٖمالل آضمٜمٌل واؾمتخداُمٝم٤م ًمّم٤مًمح اًمِمٕم٥م

قم٤مُم٤ًم ُمٝماًم ذم شمٙمقيـ اًمّمٜم٤مقم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اذ شمؿ شم٤مؾمٞمس ذيم٦م  1964قم٤مم 
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شمٕمرف ؾم٤مسم٘م٤ًم سمنميم٦م اًمٜمٗمط )اٟمقاك( )اًمتل يم٤مٟم٧م  INOCاًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م 

( ًمتٜمٗمٞمذ آهداف اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمًٞم٤مؾم٦م 11اًمؽميمٞم٦م( سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ )

اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م سمٕمده٤م ظمّمّم٧م هل٤م يم٤موم٦م اعم٤ًمطم٤مت اًمتل ؾمح٧ٌم ُمـ 

اًمنميم٤مت آُمتٞم٤مزي٦م, طمٞم٨م أقمٓمك هذا اًم٘م٤مٟمقن ًمٚمنميم٦م اًمٕمٛمؾ داظمؾ 

ذًمؽ اقمامل  اًمٕمراق وظم٤مرضم٦م ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م جلٛمٞمع ُمراطمٚمٝم٤م سمام ذم

آؾمتٙمِم٤مف اًمٜمٗمط واعمقارد اهلٞمدرويم٤مرسمقٟمٞم٦م وأقمامل احلٗمر واإلٟمت٤مج 

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ إظمٗم٤مق اًمنميم٦م ذم ؾمٜمقات قمٛمره٤م إومم ذم  (18)واًمٜم٘مؾ 

شمٓمقير آطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمٓمل ٟمتٞمج٦م أٓومت٘م٤مره٤م ًمٚمّمالطمٞم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم 

يم٤مت إضمٜمٌٞم٦م وحمدودي٦م ُمقارده٤م اعم٤مًمٞم٦م واًمٕمزًم٦م اًمتل ومروتٝم٤م اًمنم

وحم٤موٓت يملثرة ًمتجٛمٞمد و ًمالًمتٗم٤مف قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ُمـ 

اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م آطمتٙم٤مري٦م, ٓهن٤م متٙمٜم٧م ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٌٜم٤مء وشمدري٥م 

, سمٕمد ذًمؽ أصدرت (19)اًمٙمقادر وإٟمج٤مز اًمدراؾم٤مت واخلٓمط اعمًت٘مٌٚمٞم٦م 

 احلٙمقُم٦م ىمقاٟملم ًمتٓمقير اًمّمٜم٤مقم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم اًمٕمراق هل:

 .1967(ًمًٜم٦م 97ىم٤مٟمقن اًمنميم٦م رىمؿ ) -1

 .1967(ًمًٜم٦م 132ىم٤مٟمقن رىمؿ ) -2

وىمد ُمٜمح٧م احلٙمقُم٦م سمٛمقضم٥م هذيـ اًم٘م٤مٟمقٟملم ًمٚمنميم٦م صالطمٞم٤مت 

واؾمٕم٦م ٓؾمتٖمالل وشمٓمقير آطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م وطمٍمه٤م سم٤مًمنميم٦م 

 وطمده٤م وطمؼ اؾمتلثامر مجٞمع اعمٜم٤مـمؼ اعمحررة ُمـ قم٘مقد آُمتٞم٤مز ذم اًمٕمراق.

وشمٕمديالت  1977-1976(ظمالل اًمٗمؽمة 101ىم٤مٟمقن رىمؿ )-3
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اًمالطم٘م٦م اًمذي ٟمٔمؿ وزارة اًمٜمٗمط وذع اٟمًج٤مُم٤م ُمع اهلٞمٙمؾ اًمتٜمٔمٞمٛمل 

اجلديد ًمٚمدوًم٦م واًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم اعمتٛملثؾ سمًٞمٓمرة اًمدوًم٦م قمغم يمؾ اعمِم٤مريع ذم 

اًمٌٚمد و ظم٤مص٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م,طمٞم٨م ارشمٌٓم٧م سمٛمقضم٥م هذا اًم٘م٤مٟمقن ذيم٦م اًمٜمٗمط 

ِم٤مة اًمت٤مسمٕم٦م ًمنميم٦م ًمٚمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م سمقزارة اًمٜمٗمط وأصٌح٧م اعمٜم

 :(20)اًمٕمراىمٞم٦م هل 

 اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م ًمٜمٗمط اجلٜمقب /اًمٌٍمة -1

 اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م ًمٜمٗمط اًمِمامل/اًمت٠مُمٞمؿ  -2

 اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م ًمٜمٗمط اًمقؾمط/سمٖمداد -3

 اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م ًمٜم٤مىمالت اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م / اًمٌٍمة -4

 داد اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م ٓؾمتٙمِم٤مف اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز / سمٖم -5

وسمٛمقضم٥م هذا اًم٘م٤مٟمقن وشمٕمديالشمف أصٌح٧م ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م 

اًمٕمراىمٞم٦م اجلٝم٦م اعمختّم٦م ذم اًم٘مٓمر و اعم١ًموًمف قمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحري و 

آؾمتٙمِم٤مف واؾمتخراج وُمٕم٤مجل٦م وظمزن اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز وٟم٘مٚمٝمام سم٤مٕٟم٤مسمٞم٥م 

واًمٜم٤مىمالت سمٕمده٤م وىمٕم٧م أول قم٘مد ظمدُم٦م سمٞمٜمٝم٤م و سملم ذيم٦م)إيراب 

يم٦م ي٤مسم٤مٟمٞم٦م وُمـ صمؿ اؾمتٖمالل أسم٤مر ذم ضمٜمقب اًمرُمٞمٚم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م( سمٛمِم٤مر

سمٛمٜمِم٤مت ؾمقومٞمتٞم٦م وشمقىمٞمع قم٘مد ُمع ذيم٦م هٜمٖم٤مري٦م حلٗمر أول سمئر ًمٚمٜمٗمط 

اًمقـمٜمٞم٦م. ان هذه إقمامل شمٕمد ظمٓمقة ُمٝمٛم٦م ًمالؾمتلثامر اعم٤ٌمذ ًمنميم٦م اًمٜمٗمط 

اًمٕمراىمٞم٦م ذم اؾمتٖمالل اطمتٞم٤مـمٞم٤مهت٤م اًمٜمٗمٓمٞم٦م وظمرق اطمتٙم٤مر اًمنميم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م 
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اًمٕمراىملم سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٤مهتؿ وضمٕمٚمٝمؿ ايملثر اؾمتٕمداد ًمٚمٕمٛمؾ  مم٤م قمزز صم٘م٦م

واعمقاضمٝم٦م,ًم٘مد ازدادت ُمٝم٤مم ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م سمٕمد اًمت٠مُمٞمؿ ذم آول 

قمٜمدُم٤م شمًٚمٛم٧م اقمامل وٟمِم٤مـم٤مت اًمنميم٤مت  1972ُمـ طمزيران قم٤مم 

اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمٕمراق ومتٙمٜم٧م ُمـ إٟمت٤مج وشمًقيؼ اًمٜمٗمط اعمًتخرج ُمـ احل٘مقل 

اؾمتٛمرت ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م (21)1961( قم٤مم 80)اعمِمٛمقًم٦م سم٤مًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 

ـمقال قم٘مد اًمًٌٕمٞمٜم٤مت واًملثامٟمٞم٤مت وامم اًمقىم٧م احل٤مرض ذم ادارة وشمِمٖمٞمؾ 

اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م, ويٛمٙمـ شمقوٞمح امهٞم٦م شم٠مؾمٞمس ذيم٦م اًمٜمٗمط 

 اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م قمغم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل:

ُمتٜمققم٦م  طم٘م٘م٧م ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م ٟمج٤مطم٤مت قمديدة ذم جم٤مٓت -1

ُمـ اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ومتٙمٜم٧م ُمـ اؾمتٖمالل اًملثروة اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٌالد 

سم٢مٟمت٤مج اًمٜمٗمط وشمًقي٘مف وـمٜمٞم٤ًم وإطمراز ٟمج٤مطم٤مت واؾمٕم٦م ًمتٓمقير اًمٌٜمك 

اًميوري٦م ًمٌٜم٤مء صٜم٤مقم٦م ٟمٗمٓمٞم٦م ُمتٓمقرة ؿمٛمٚم٧م شمدري٥م اًمٙمقارد اعمختّم٦م 

تّمدير وإىم٤مُم٦م أٟم٤مسمٞم٥م ٟم٘مؾ اًمٜمٗمط وشمقؾمٞمع ؿمٌٙم٦م اعمّم٤مذم وسمٜم٤مء ُمٜمِم٤مت ًمٚم

وحمٓم٤مت اًمتحٛمٞمؾ إو٤موم٦م امم ؿمٌٙم٦م شمًقيؼ اعمٜمتج٤مت داظمٚمٞم٤ًم وظم٤مرضمٞم٤ًم 

ومْماًل قمـ ٟمِم٤مـم٤مت آؾمتٙمِم٤موم٤مت وُمريمز ُمٕم٤مجل٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمزًمزاًمٞم٦م 

واحلٗمر وشمٓمقير احل٘مقل وآٟمت٤مج وُمِم٤مريع اداُم٦م آٟمت٤مج وُمِم٤مريع اؾمتلثامر 

 .(22)اًمٖم٤مز اعمّم٤مطم٥م

اًمٜمٗمٓمٞم٦م دقم٤مُم٦م اؾم٤مؾمٞم٦م شمٓمقير ىمٓم٤مع ٟمٗمٓمل وـمٜمل واؾمتخدام اًملثروة  -2

ًمالىمتّم٤مد اًمقـمٜمل وقمٚمٞمف أصٌح٧م ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م اجلٝم٤مز اعم١ًمول 
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قمـ شمٜمٗمٞمذ ذًمؽ اجلزء ُمـ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمذي اؾمتٝمدف ظمٚمؼ وشمٓمقير 

صٜم٤مقم٦م وـمٜمٞم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م إُمر اًمذي أصٌح يِمٙمؾ اًمدقم٤مُم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م 

 ًمٚمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕمراق.

ٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م مل شمًتٓمع شمٓمقير اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م آ ان ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜم 

اًمقـمٜمٞم٦م سمٙم٤موم٦م اسمٕم٤مده٤م واطمداث شمٓمقر شمٙمٜمقًمقضمل ذم مجٞمع ُمراطمؾ 

اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م سمح٤مضم٦م ُمًتٛمرة ًمٚمنميم٤مت آضمٜمٌٞم٦م ًمتٓمقير 

 ورومع يمٗم٤مءت واٟمت٤مضمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م.

 املبحح الجالح
 لعراقمملنات خصخصة القطاع النفطي يف ا

شمقاضمف اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م جمٛمققم٦م ُمـ اًمًٚمٌٞم٤مت  

واًمٕمراىمٞمؾ يٛمٙمـ ان شمٙمقن دواومع واؾم٤ٌمب خلّمخّم٦م ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط 

 ٠ميت: سمام يويٛمٙمـ شمريمٞمزه٤م 

ـ اٟمخٗم٤مض اٟمت٤مضمٞم٦م آسم٤مر اذ ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٓم٤مىم٤مت آٟمت٤مضمٞم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م 1

آؾم٤مد ذم شمراضمع إٟمت٤مضمٞم٦م احل٘مقل اذ شمٌلم يمٌػمة وم٠مهن٤م ختْمع ًمٚم٘م٤مٟمقن 

ان اٟمت٤مضمٞم٦م آسم٤مر ىمد اٟمخٗمْم٧م  Review Petroleumدراؾم٦م ٟمنمهت٤م جمٚم٦م 

ٟمت٤مج آوم٘مد يم٤من  ,1974-1998% ظمالل اًمًٜمقات 10ذم اًمٕمراق سمٜم٦ًٌم 
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ذم ومؽمة احلرب آيراٟمٞم٦م يٕمٛمؾ سم٠مىمَم اًمٓم٤مىم٤مت اعمٛمٙمـ شمّمدره٤م ًمتٖمذي٦م 

مم ُم٤م يًٌٌف ذًمؽ ُمـ رضر ًمٚمح٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م اعمجٝمقد احلريب دون آًمتٗم٤مت ا

وُمٜمِمآهت٤م ومحٚم٧م احلرب قمغم شمدُمػم ُمٜمِمآت يملثػمة يمٚمٞم٤ًم أو ضمزئٞم٤ًم وقمٚمٞمف 

اد اعمؽمايمٛم٦م ُمٜمذ رضيتٓمٚم٥م اقم٤مدة اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٓم٤مىم٦م آٟمت٤مضمٞم٦م صالح آ

ورضورة اًمتحدي٨م ًمتتامر اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم اًمٕمراق ُمع  1980قم٤مم 

 ًمٕمنميـ.ُمتٓمٚم٤ٌمت اًم٘مرن اًمقاطمد وا

ارسمٕم٦م او مخ٦ًم أوٕم٤مف ُم٤م  ٤2005مق قمغم اًمٜمٗمط ًمٕم٤مم ٟمٗمويتٓمٚم٥م آ 

قمغم اعمِم٤مريع اًمٜمٗمٓمٞم٦م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمٗمس ـم٤مىم٤مشمف  1974اٟمٗم٘مف قم٤مم 

, وسم٤مًمٓمٌع وم٤من اًمٕمراق ٓ يرهم٥م سمؽماضمع أمهٞمتف اًمدوًمٞم٦م ُمـ (28)آٟمت٤مضمٞم٦م 

اًمٜمٗمط  ذم دول آظمرى,ًمذا ومٝمٜم٤مك رضوره ًمتٓمقير اٟمت٤مج ظمالل زي٤مدة آٟمت٤مج

اًمٕمراىمل سم٤مٓقمتامد قمغم آىمٓم٤مع اخل٤مص اعمحكم وآضمٜمٌل واؾمتدقم٤مء 

 اًمنميم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م ًمتٓمقير طم٘مقًمف واؾمتخدام شم٘مٜمٞم٤مت طمديلث٦م ًمزي٤مدة آٟمت٤مج,

ـ اعمٛمٙمـ حت٘مٞم٘مف ذم فمؾ اعمزاي٤م اًمتل يتٛمتع هب٤م اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل ُموهذا آُمر 

ـ اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م طمٞم٨م يمٚمػ آٟمت٤مج اعمٜمخٗمٔم٦م وآرسم٤مح اًمٕم٤مًمٞم٦م مم٤م يٛمٙم

ُمـ ُم٘م٤مئم٦م هذه اعمٞمزات سم٤مًمت٘مٜمٞم٤مت آٟمت٤مضمٞم٦م ًمٚمنميم٤مت آضمٜمٌٞم٦م اعمًتلثٛمرة, 

اذ ان ىمدوم هذه اًمنميم٤مت هق ذم ص٤مًمح اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م وذًمؽ 

ًمٕمدم وضمقد ُمٜم٤مومس آظمر ُمـ ىمٌؾ اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص اعمحكم وًمذًمؽ وم٠من 

ٓ شم٥ًٌم رضرًا ًمٚم٘مٓم٤مع  آؾمتلثامرات آضمٜمٌٞم٦م اعم٤ٌمذة ذم هذا اًم٘مٓم٤مع ؾمقف

 اخل٤مص اًمٕمراىمل وذًمؽ ًمٕمدم ىمدرشمف ًمالؾمتلثامر ذم اعمِم٤مريع اًمٜمٗمٓمٞم٦م اصالً.
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ادى اٟمدٓع احلروب اعمتت٤مًمٞم٦م واحلّم٤مر امم ختري٥م ُمٜم٤مومذ اًمتّمدير 

اًمٕمراىمٞم٦م سم٤مجلٜمقب قمؼم آرايض اًمًٕمقدي٦م امم ُمٞمٜم٤مء اًمٌحر آمحر وظمط 

ٞم٤م يمام شمؿ همٚمؼ اٟمٌقب اًمتّمدير قمؼم آرايض اًمًقري٦م, ومل اًمِمامل قمؼم شمريم

يٙمـ اًمٜم٘مؾ اًمٌحري أطمًـ طم٤مًٓ ُمـ اًمٜم٘مؾ اًمؼمي وم٘مد شمٕمرو٧م أؾم٤مـمٞمؾ 

اًمٜم٘مؾ اًمٌحري ذم اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب امم ارضار وسمِمٙمؾ قم٤مم شمٕمرو٧م هذه 

اخلٓمقط ذم ومؽمات احلروب واحلّم٤مر آىمتّم٤مدي وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتخري٥م امم 

هت٤م وسم٤مًمت٤مزم شمراضمع اًم٘مدرة اًمتّمديري٦م ءٝم٤م ويمٗم٤مشمٚمػ وشمدُمػم مم٤م ىمٚمؾ قمٛمٚم

ًمٚمٜمٗمط اًمٕمراىمل, وًمذًمؽ ٓسمد ُمـ شمٓمقير ظمٓمقط واٟم٤مسمٞم٥م اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م 

 ؾمقق اًمٜمٗمط اًمدوًمٞم٦م. اطمتٞم٤مضم٤متًمتّمديره امم اخل٤مرج ًمتٚمٌٞم٦م

روهت٤م سمٕمداًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠مُمٞمؿ ؾمٞمٓمرة احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م قمغم صم 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م وطمٚم٧م حمؾ اًمنميم٤مت آطمتٙم٤مري٦م ذم اًمتحٙمؿ سم٤مٟمت٤مج اًمٜمٗمط اخل٤مم 

وشمًقي٘مف وشمٙمريره ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م, فمٝمرت امم اًمقضمقد اعمِم٤ميمؾ 

اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م وسمدأ اًمتٗمٙمػم ذم هذا اعمقوقع سمٙمؾ ضمديف, وُمـ اضمؾ شم٘مقي٦م 

اًم٘مدرة اًمذاشمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ذم ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط ىم٤مُم٧م سم٤مٟمِم٤مء ذيم٦م اًمٜمٗمط 

ـمٜمٞم٦م ًمتٙمقن اؾم٤مس ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م آ ان هذه اًمنميم٦م مل اًمق

حمددة وسم٤مًمت٤مزم مل شمًتٓمٞمع شمٓمقير  (29)شمٓمقر ىمدرهت٤م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م قمدا جم٤مٓت
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 اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م سمٙمؾ ُمراطمٚمٝم٤م.

وذم اًمٕم٘مديـ آظمػميـ ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض قمٛمٚم٧م اطمداث طمرب اخلٚمٞم٩م 

تّم٤مدي امم شمقىمػ قمجٚم٦م اًمٜمٛمق اًمتٙمٜمقًمقضمل ذم آومم واًملث٤مٟمٞم٦م واحلّم٤مر آىم

اًمٕمراق وازدادت احل٤مًم٦م ذم احلرب آظمػمة, مم٤م ادى امم ختٚمػ واؾمع ذم 

اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل وٟم٘مص واوح ذم اعمٕمدات وآٓت اًمالزُم٦م ًمزي٤مدة 

اٟمت٤مج اًمٜمٗمط, يمام أدت قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحقير وهجرة اًمٙمٗم٤مءات اًمٕمراىمٞم٦م دورًا ذم 

اًمتٙمٜمقًمقضمل ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ذم وىم٧م طمّمؾ  ظمٗمض ُمًتقى اًمتٓمقر

شمٓمقر وزي٤مدة ذم اًمٓم٤مىم٦م آٟمت٤مضمٞم٦م ًمدى اًمٌٚمدان اعمج٤مورة وشمقؾمٞمع ذم اؾمقاىمٝم٤م 

 وشمٓمقر ىمٓم٤مقم٤مت اًمتٙمرير واًمٌؽمويمٞمٛمٞم٤موي٤مت.

قضمٞم٤م آٟمت٤مج ًموسمام ان زي٤مدة اٟمت٤مج اًمٜمٗمط شمتٓمٚم٥م اؾمتخدام شمٙمٜمق 

ن هذه اًمنميم٤مت احلديلث٦م اعمتقومرة قم٤مدة ًمدى ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمٙمؼمى, ٓ

شمٙمقن ىم٤مدرة قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مٓقمامل اًمت٘مٜمٞم٦م سمٙمؾ ُمٝم٤مرة ومٝمل ُمتخّمّم٦م وذات 

دمرسم٦م قمٚمٛمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م وقمغم ُمًتقى ُمرُمقق, اُم٤م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م 

ومرهمؿ اهن٤م ىمٓمٕم٧م ؿمقـم٤ًم ـمقياًل ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتّمٜمٞمع واؾمتٓم٤مقم٧م اؾمتٜم٤ٌمط 

اهن٤م مل شمًتٓمٞمع شمقومػم اٟمامط ضمديدة ُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واخلؼمة اًمٗمٜمٞم٦م, آ 

اًمٙمقادر اًمٗمٜمٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م عمالطم٘م٦م طمدث عمٜمجزات اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمتٓمقرة ذم 

 اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وشمٓمقير ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل سمٙمؾ اسمٕم٤مده.

اُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمٜمِمآت اخلدُمٞم٦م ومٛمٕمٔمؿ ُمٗمرداهت٤م ىمديٛم٦م وُمًتٝمٚمٙمف 

٨م ُمٜمذ اًملثامٟمٞم٤مت وهم٤مًم٤ًٌم ُمتخٚمٗم٦م ومٜمٞم٤ًم وطمرُم٧م ُمـ اًمّمٞم٤مٟم٦م واًمتحدي
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امرات يمٌػمة ضمدًا ًمٞمس وم٘مط ًمّمٞم٤مٟمتٝم٤م وحتديلثٝم٤م واٟمام ٟٓمِم٤مء لثوشمتٓمٚم٥م اؾمت

سمدائؾ عمٕمٔمٛمٝم٤م وإدظم٤مل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديلث٦م وشمقؾمٞمع ظمدُم٤مهت٤م ًمتٖمٓمل 

اًمٕمراق سمِمٛمقل ويمٗم٤مءة يمذًمؽ شمٕم٤مين طم٘مقل اًمٜمٗمط وُمٙم٤مٟمتٝم٤م وُمٜمِم٠مهت٤م ُمـ 

 .(30)واداُم٦مؾمقء صٞم٤مٟم٦م 

أهؿ اؿمٙم٤مل اًمتٌٕمٞم٦م ومحتك ذم طم٤مل شمقاومر  ان اًمتٌٕمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ُمـ 

رأس اعم٤مل اعمحكم ًمالؾمتلثامرات وقمدم آطمتٞم٤مج امم آؾمتلثامر آضمٜمٌل 

اعم٤ٌمذ اخل٤مص او اًم٘مروض او اعم٤ًمقمدات ُمـ اًمدول اًمراؾمامًمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م 

يًتٛمر آقمتامد قمغم اًمدول اًمراؾمامًمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م ذم احلّمقل قمغم ادوات 

 .(31)ت اًمتّمٜمٞمع واًمتٓمقيرآٟمت٤مج اًميوري٦م ًمٕمٛمٚمٞم٤م

وم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديلث٦م ىمد همدت ؾمٚمٕم٦م رائج٦م متًؽ سمزُم٤مُمٝم٤م اًمنميم٤مت  

اًمٕمٛمالىم٦م اًمدوًمٞم٦م, وم٘مد ٟمت٩م قمـ شمدويؾ آٟمت٤مج واًمدور اًم٤ٌمرز واعمتزايد 

اًمذي شمٚمٕمٌف اًمنميم٤مت اًمدوًمٞم٦م اًمٕمٛمالىم٦م ذم جم٤مل اًمٌحقث واًمتٓمقير ان 

ِم٤مط آىمتّم٤مدي وظم٤مص٦م حتقًم٧م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤ماحلديلث٦م ذم ُمٕمٔمؿ ومروع اًمٜم

اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م امم ؾمٚمٕم٦م هل٤م ؾمقق قم٤معمٞم٦م يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٓم٤مسمع 

آطمتٙم٤مري.طمٞم٨م شمًت٠مصمر جمٛمققم٦م حمدودة ُمـ اًمنميم٤مت اًمدوًمٞم٦م اًمٕمٛمالىم٦م 

سمحؼ ٓدم٤مرة ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديلث٦م وشم٘مقم سمٗمرض ذوـمٝم٤م اًمتٕمًٗمٞم٦م قمغم 

د هذه اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمتل دمد ٟمٗمًٝم٤م ُمْمٓمرة ٓؾمتػما (32)اًمٌٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م 

هبدف شمٓمقير ىمدرهت٤م آٟمت٤مضمٞم٦م طمٞم٨م يقضمد ًمدى ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م 

اعمقارد اعم٤مًمٞم٦م واخلؼمة اًمالزُم٦م آضمراء اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م 
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اعمت٘مدُم٦م وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمٛمٚمٞم٤ًم ذم جم٤مل اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م.وشم٘مقم ذيم٤مت اًمٜمٗمط 

ديلث٦م ًمٚمٌدان اًمٜم٤مُمٞم٦م ُمـ ظمالل آضمٜمٌٞم٦م قم٤مدة سمتقومػم قمٜم٤مس اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احل

 :(33)ـمرق وؾمٌؾ ُمتٕمددة شمتٛملثؾ سمام ي٠ميت

ـ آؾمتلثامر آضمٜمٌل اعم٤ٌمذ ُمـ ظمالل اىم٤مُم٦م ومروع ممٚمقك هل٤م سم٤مًمٙم٤مُمؾ 1

 ذم اًمٌٚمد اعمْمٞمػ.

 اًمدظمقل ذم ُمنموقم٤مت ُمِمؽميم٦م ُمع رأس اعم٤مل اًمٕم٤مم او اخل٤مص. ـ2

 ًمالزُم٦م او اًمتٕمٝمد.ـ اًمتٕم٤مىمد قمغم اداء اخلدُم٤مت آداري٦م او اًمتًقي٘مٞم٦م ا3

 ـ اًمتٕمٝمد سم٤مٟمِم٤مء ُمّمٜمع يم٤مُمؾ وشمًٚمٞمؿ ُمٗمت٤مطمف ضم٤مهز ًمٚمتِمٖمٞمؾ.4

شمٗمْمؾ ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م ذم طم٤مًم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٕم٘مدة واعمٜمتج٤مت 

همػم اًمت٘مٚمٞمدي٦م ان حت٤مومظ قمغم آهار اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ُمـ ظمالل اىم٤مُم٦م ومرع 

 Turn – Keyممٚمقك هل٤م سم٤مًمٙم٤مُمؾ او قم٘مقد )شمًٚمٞمؿ اعمٗمت٤مح( ًمٚمٛمنموع 

Projects  طمٞم٨م شمتقمم ضمٝم٦م اخلؼمة آضمٜمٌٞم٦م دمٝمٞمز اعمنموع ُمـ يم٤موم٦م

اًمٜمقاطمل )اًمتّمٛمٞمامت, واًمؽميمٞم٤ٌمت واًمتجٝمٞمزات وهمػمه٤م( مم٤م ي٤ًمقمد قمغم 

 شمٕمٛمٞمؼ اًمتٌٕم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمٌٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م.

وسم٤مًمت٤مزم ؾمٞمٙمقن اًمتخٚمػ اًمتٙمٜمقًمقضمل اطمد اهؿ آؾم٤ٌمب اًمتل ؾمقف  

٤مدة ُمـ اًم٘مٓم٤مع ٗمالؾمتًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل وذًمؽ شمدومع سمخّمخّم٦م اًم

اخل٤مص آضمٜمٌل واًمًامح ًمنميم٤مت اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م سم٤معمِم٤مريم٦م ًمتٓمقير 

 اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م.
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ٓمط ان يّمؾ سم٤مٟٓمت٤مج اًمٞمقُمل خييٓمٛمح اًمٕمراق ًمرومع ـم٤مىمتف آٟمت٤مضمٞم٦م و

ٓ ان هذا اهلدف اًمٓمٛمقح يّمٓمدم سمٜم٘مص ىمٓمع ُماليلم سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم ا 3امم 

اًمٖمٞم٤مر وشم٘م٤مدم آٓت اعمًتخدُم٦م ذم ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط مم٤م يتٓمٚم٥م اؾمتلثامرات 

ُمٚمٞمقن  2وخٛم٦م ٓقم٤مدة شم٠مهٞمؾ ىمٓم٤مقمف اًمٜمٗمٓمل ورومع ـم٤مىمتف آٟمت٤مضمٞم٦م ُمـ 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم ذم اعمًت٘مٌؾ وسم٤مًمت٤مزم  4-3امم 2006سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم قم٤مم

٤مضمٞم٦م ًمٚمٜمٗمط اًمٕمراىمل شمتٓمٚم٥م اؾمتلثامرات وخٛم٦م ًمرومع وم٠من زي٤مدة اًمٓم٤مىم٦م آٟمت

( ُمٚمٞم٤مر دوٓر ٟٓمِم٤مء 20ُمًتقى اٟمت٤مضمٞمتف واو٤موم٦م ـم٤مىم٦م ضمديدة ىمدرت سمـ)

اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م واطمتٞم٤مضم٤مت وُمتٓمٚم٤ٌمت واؾمٕم٦م ٟٓمِم٤مء ُمٜم٤مومذ شمًقي٘مٞم٦م ايملثر 

ؾمٕم٦م وُمد آٟم٤مسمٞم٥م اًمٜمٗمٓمٞم٦م وشمٓمقير واٟمِم٤مء طم٘مقل ٟمٗمٓمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت شمٜم٘مٞم٥م 

اؾمتٙمِم٤مف وطمٗمر آسم٤مر, وشم٘مدر اًمتٙم٤مًمٞمػ وشمقؾمٞمع طم٘مقل اظمرى و

دوٓر اُمريٙمل ًمٚمؼمُمٞمؾ  175اًمًٜمقي٦م ًمّمٞم٤مٟم٦م آسم٤مر اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م سمـ

ؾمٜمقي٤ًم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمٗمس آٟمت٤مج, واذا ُم٤م اراد اًمٕمراق زي٤مدة ـم٤مىمتف 

دوٓر اُمريٙمل ًمٙمؾ  10000آٟمت٤مضمٞم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمف زي٤مدهت٤م ًمتّمؾ امم 

ٙمٚمٗم٦م اقم٤مدة شم٠مهٞمؾ اًمٓم٤مىم٦م آٟمت٤مضمٞم٦م سمرُمٞمؾ ذم اعمتقؾمط ؾمٜمقي٤ًم وهل شم

وُمـ ذًمؽ وم٤من زي٤مدة اًمٓم٤مىم٦م آٟمت٤مضمٞم٦م  (34)1990عمًتقاه٤م اًم٤ًمسمؼ ذم قم٤مم 

( ُمٚمٞم٤مر دوٓر 30اًمٜمٗمٓمٞم٦م حتت٤مج امم اؾمتلثامرات رأؾمامًمٞم٦م يمٌػمة شم٘مدر سمـ)

ويْم٤مف اًمٞمٝم٤م آؾمتلثامرات اًمالزُم٦م ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمؽماضمع اًمٓمٌٞمٕمل 

 ٟٓمت٤مج آسم٤مر.
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اظمرى اؾمتلثامرات اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ٓصالح  وشم٘مدر اطمّم٤مءات 

 .(35)دوٓر ُمٚمٞم٤مر  50ُمٜمِمآشمف وظمٓمقط اُمداداشمف سمـ

ٗمط وزي٤مدة ـم٤مىم٦م ٜمواذا مل شمتقومر آُمقال اًمالزُم٦م حمٚمٞم٤ًم ٓؾمتخراج اًم

اًمٕمراق آٟمت٤مضمٞم٦م, ومالسمد ُمـ اًمٚمجقء امم ُمّم٤مدر ظم٤مرضمٞم٦م, اُم٤م قمـ ـمريؼ 

دات اًمٜمٗمط سم٥ًٌم آىمؽماض اخل٤مرضمل وهذا يٕمٜمل شم٘م٤مؾمؿ ضمزءًا ُمـ ايرا

ارشمٗم٤مع اًمٗمقائد اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمديـ اخل٤مرضمل, يمام ان هذا اعمّمدر صٕم٥م 

 ومْمالً  (36)دوٓر(ُمٚمٞم٤مر  119سم٥ًٌم شمْمخؿ اًمديقن اخل٤مرضمٞم٦م اًمتل شم٘مدر سمـ)

قمـ صٕمقسم٦م آقمتامد قمغم هذا اعمّمدر ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤معم٤ٌمًمغ اًمٓم٤مئٚم٦م اًمتل حتت٤مضمٝم٤م 

ؽماض ىمٗمٓمٞم٦م, صمؿ ان آٜمقمٛمٚمٞم٦م شمٓمقير اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمختٚمٗم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اًم

اخل٤مرضمل يتٓمٚم٥م طمتاًم شم٘مديؿ وامٟم٤مت ًمٚمجٝم٦م اعم٘مؽمو٦م, ومام هل اًمْمامٟم٤مت 

اًمتل يًتٓمٞمع اًمٕمراق شم٘مديٛمٝم٤م ذم هذه اعمرطمٚم٦م همػم اطمتٞم٤مـمف اًمٜمٗمٓمل. وطمتك 

ًمق شمقومر ضمزء ُمـ هذه آُمقال قمـ ـمريؼ اًم٘مروض اخل٤مرضمٞم٦م ومًتٙمقن 

رضمٞم٦م دورًا خمرسم٤ًم ُمِمٙمٚمتٝم٤م ايمؼم ذم اعمًت٘مٌؾ اذ ًمٕم٧ٌم اًم٘مروض اخل٤م

ٓىمتّم٤مدي٤مت اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م ظمالل اًمٕم٘مقد اًملثالث آظمػمة, ومٝمذه اًم٘مروض 

واًمٗمقائد اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م شمِمٙمؾ ايمؼم ُمٕمقىم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م 

وآضمتامقمٞم٦م ًمتٚمؽ اًمدول, يمام اهن٤م ُمـ ايملثـر اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمٝمف 

 .(37)آىمتّم٤مد اًمدوزم

وصٕمقسم٦م آىمؽماض ُمـ اخل٤مرج ًمذا ُمـ وٟمٔمرًا ًم٘مٚم٦م اعمقارد اعم٤مًمٞم٦م  

اًميوري احلّمقل قمغم ُمقارد حمٚمٞم٦م ًمًد هذه آؾمتلثامرات اًمْمخٛم٦م قمـ 
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 اًمٕم٤مم ُمـ ُمِم٤مريع اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ضمزء ـمريؼ سمٞمع اعمِم٤مريع اًمٕم٤مُم٦م وحتقيؾ

ٚمٞمؾ ُمـ اًمٕم٥مء آداري اًمذي شمتحٛمٚمف اًمدوًم٦م ٘مامم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص وذًمؽ ًمت

يٛمٙمـ اؾمتخداُمٝم٤م ًمتٓمقير ُمِم٤مريع ٟمٗمٓمٞم٦م  وشم٘مٚمٞمؾ اًمدقمؿ اعم٤مزم وشمقومػمُم٤ٌمًمغ

 اظمرى ايملثر امهٞم٦م.

اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ظمالل اًمٕم٘مديـ اعم٤موٞملم وُم٤م زال ُمـ صٕمقسم٤مت  ك٤مٟمقم

وحتدي٤مت ضمًٛمٞم٦م ادت امم اٟمخٗم٤مض ُمًتقى يمٗم٤مءة آٟمت٤مج ويرضمع 

قمقاُمؾ قمديدة امهٝم٤م اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل  امم ؾم٥ٌم ذًمؽ آٟمخٗم٤مض

اًمٕمراق وشمذسمذب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م وىمدم آٓت واعمٕمدات  ُمر هب٤م

وقمقاُمؾ شمتٕمٚمؼ سم٤مٓظمٗم٤مق آداري واٟمٕمدام آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ومْمال 

ر ٔمقمـ اًمْمٖمقط اًمتل ُم٤مرؾمتٝم٤م آدارات آُمريٙمٞم٦م ُمتٛملثٚم٦م سم٤محل

 (38) آىمتّم٤مدي اًمذي ومروتف قمغم اًمٕمراق عمدة صمالصم٦م قمنم قم٤مُم٤مً 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ  3.8ُمـ٤مضمٞم٦م ًمٚمٜمٗمط ذم اًمٕمراق اًمٓم٤مىم٦م آٟمت وم٘مداٟمخٗمْم٧م

سم٥ًٌم فمروف  1980قم٤مم  ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤مً  2.6امم 1979قم٤مم  يقُمٞم٤مً 

قم٤مم  ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤مً  1.4احلرب آيراٟمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م يمام اٟمخٗمض امم 

سم٥ًٌم امه٤مل اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل واٟمخٗم٤مض اًمٓمٚم٥م قمغم اًمٜمٗمط ذم  1985

ٞمٜم٤مت اٟمخٗمض آٟمت٤مج اًمٜمٗمٓمل امم اًمًقق اًمدوًمٞم٦م وذم سمداي٦م قم٘مد اًمتًٕم

ارشمٗمع ٟمتٞمج٦م اًمٕمٛمؾ سمٛمذيمرة 1996ادٟمك ُمًتقى ًمف وًمٙمـ سمٕمد قم٤مم 
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اًمتٗم٤مهؿ سملم اًمٕمراق وآُمؿ اعمتحدة ويم٤مٟم٧م ىمٌؾ اطمتالل اًمٕمراق 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم ويٛمٙمـ ُمالطمٔم٦م شمٓمقر آٟمت٤مضمل اًمٜمٗمٓمل ظمالل 2.8

 (.2) اًمٗمؽمة اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ ظمالل سمٞم٤مٟم٤مت اجلدول

 (2)ضمدول رىمؿ 

)اًمػ  (2003-1980اٟمت٤مج اًمٕمراق ُمـ اًمٜمٗمط اخل٤مم ًمٚمًٜمقات )

 سمرُمٞمؾ /يقم(

 آٟمت٤مج اًمًٜمقات

1980 2646 

1985 1404 

1990 2056 

1991 279 

1992 526 

1993 660 

1994 561 

1995 588 

1996 610 

1997 1190 
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1998 2109 

1999 2507 

2000 2715 

2001 2759 

2002 2000 

2003 1315 

2004 1400 

2005 1700 

2006 1.932 

2007 2.185 

2008 2.280 

2009 2.331 

Source:1-bulletill opec -july 2000.p16 . 

-Bulletill opec -july 2004.p21 2 

 2005اًمت٘مرير آىمتّم٤مدي اًمٕمريب اعمقطمد ًمٕم٤مم -3

.bp.com/ 2009Statistical Review Of World Energy. BP 

Statistical Review.p6.(4) 
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. Vienna. . Annual Statistical BulletinOPEC

Austria.2009. p49.(5) 

اًم٤ًمسمؼ ٟمالطمظ ارشمٗم٤مع اًمٗمجقة سملم آٟمت٤مج ُمـ ظمالل سمٞم٤مٟم٤مت اجلدول 

ُمـ جمٛمقع آطمتٞم٤مـمل اًمٕم٤معمل  %12ام يٛمٚمؽ اًمٕمراق ٜمٞمٌوآطمتٞم٤مـمل وم

ة آٟمت٤مج ًمذا ٓ سمد ُمـ زي٤مد %وم٘مط ُمـ آٟمت٤مج اًمٕم٤معمل3اًمٜمٗمٓمل ٟمجده يٜمت٩م 

اًم٘مٓم٤مع سمِمٙمؾ يمٌػم  هذا اىمتّم٤مده قمغم ايرادات دقمتاماًمٜمٗمٓمل ًمٚمٕمراىمل ٓ

 ًمتٜمِمٞمط.

مل يٙمـ اًمٕمراق يٕم٤مين ُمـ ازُم٦م اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم اًمٗمؽمة اًم٤ًمسم٘م٦م ٓ ذم 

آيراٟمٞم٦م وٓ طمتك ومؽمة احلّم٤مر  –ومؽمة اًملثامٟمٞمٜم٤مت ظمالل احلرب اًمٕمراىمٞم٦م 

ىمتّم٤مدي اًمذي ؿمح٧م ومٞمف ُمٕمٔمؿ اًمًٚمع ُمـ اًمًقق ومرهمؿ اٟمخٗم٤مض آ

يمٗم٤مءة اعمّم٤مذم قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤مت سم٥ًٌم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحقير وىمٚم٦م اعمقاد 

يم٤مٟم٧م دمٝمز اًمًقق اعمحٚمٞم٦م سم٤مطمتٞم٤مضم٤مهت٤م  وم٘مداًميوري٦م ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتّمٗمٞم٦م 

آان هذة آزُمف طمدصم٧م سمِمٙمؾ يمٌػم وفم٤مهرة مل يِمٝمده٤م آىمتّم٤مد 

قمـ اًمٌٜمزيـ واًمٜمٗمط اطمد مهقم اعمقاـمٜملم اًمٕمراىمٞملم اًمٕمراىمل واصٌح اًمٌح٨م 

شمْم٤مف امم مهقُمف آظمرى وفمٝمرت اًمًقق اًمًقداء ًمٚمٌٜمزيـ واًمٜمٗمط 

واصٌح اعمقاـمـ يِمؽمهي٤م سمٕمدة اوٕم٤مف ُمـ ظم٤مرج حمٓم٦م اًمٌٜمزيـ ويرضمع 

اًم٥ًٌم ذم هذة اعمِمٙمٚم٦م امم وضمقد دم٤مرة همػم ُمنموقم٦م ًمتّمدير سمٕمض 
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ًمٜمٗمٓمٞم٦م وظم٤مص٦م اًمٌٜمزيـ وزي٧م اًمٖم٤مز( اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م )هتري٥م اعمِمت٘م٤مت ا

قمـ اٟمخٗم٤مض ـم٤مىم٤مت اعمّم٤مذم اًمٕمراىمٞم٦م سم٥ًٌم اقمامل اًمتخري٥م  ومْمالً 

واًمٗمقى آداري٦م اًمتل ؾم٤مدت دون وصقل آٟمت٤مج امم ـم٤مىم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

وارشمٗم٤مع اؾمتٝمالك اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمرئٞمًٞم٦م ظم٤مص٦م ُم٤مدة اًمٌٜمزيـ واًمتل 

قمدد اعمريم٤ٌمت اًمتل شمٕمٛمؾ  رشمٗم٤معاسم٥ًٌم  ُمٚمٞمقن ًمؽم يقُمٞم٤مً  20شم٘مدر ب 

حمريمتٝم٤م سم٤مًمٌٜمزيـ وهمٞم٤مب اًمٜمٔم٤مم اجلٛمريمل اًمقاذم وومتح احلدود قمغم 

ُمٍماقمٞمٝم٤م او٤موم٦م امم اًمٗمرق اًمًٕمري ُم٤مسملم اًمًقق اًمٕمراىمل واؾمقاق 

طمتك اصٌح اًمٕمراق ُمًتقرد امم اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمـ  (39)اًمدول اعمج٤مورة

 20ق ُمـ اًمٌٜمزيـ ب دول اجلقار وسمٙمٛمٞم٤مت يمٌػمة اذ شم٘مدر اؾمتٝمالك اًمٕمرا

ُمٚمٞمقن  8وُم٤م شمٌ٘مك .ُمٚمٞمقن ًمؽم اٟمت٤مج اعمحكم12ُمٜمٝم٤م  ُمٚمٞمقن ًمؽم سمٜمزيـ يقُمٞم٤مً 

ُمٚمٞمقن  22وىمدرت يمٚمػ ذاء اعمٜمتقضم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م سمحقازم  ًمؽم اؾمتػماداً 

 (40)ؾمٜمقي٤مً ُمٚمٞم٤مر دوٓر  2.4ٓؾمتػماد اعمٜمتج٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م او ؿمٝمري٤مً  دوٓراً 

ط اًمًٜمقي وهذا ُم٤م يٛملثؾ هدر ذم ُمـ دظمؾ اًمٜمٗم %15 وهق ُم٤ميٕم٤مدل شم٘مري٤ٌمً 

 صمروة اًمٌالد.

سمٕمد شمٕمرض اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل امم قمٛمٚمٞم٦م اًمتخري٥م اقمٓم٧م ذيم٦م ه٤مًمػمشمقن 

عم٤ًمًم٦م آُمـ قمؼم  يمٌػماً  آُمػميٙمٞم٦م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع وزارة اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م اهتامُم٤مً 

اًمػ ذـمل حلراؾم٦م ُمٜمِم٤مت اًمٜمٗمط وظمٓمقط آٟم٤مسمٞم٥م او٤موم٦م  14شمٕمٚمٞمٞمؼ 



  ظمّمخّم٦م اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ذم اًمٕمراق اعمٛمٙمٜم٤مت و اًمتحدي٤مت .................. 83

 اقمتامد شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٙم٤مُمػمات اخل٤مص٦م سمرصٞمد قمٛمٚمٞم٤مت اًمتخري٥م امم

 .(41)واؾمتخدام ُمٕمدات اجلٞمش واًمٓم٤مئرات ذم ُمت٤مسمٕم٦م اقمامل احلراؾم٦م

ًم٘مد يم٤من اًمقوع آُمٜمل ؾم٥ٌم ُم٤ٌمذ ًمٕمدم شمٜمٗمٞمذ ذيم٤مت اًمٜمٗمط  

( امم اقمامل ذم اًمٕمراق ومٌٕمد ان يم٤مٟم٧م هذة اًمنميم٤مت ُمتٚمٝمٗم٦م 152اًمٕم٤معمٞم٦م )

ط اًمٕمراىمل شمراه٤م ٓ شم٤ميت وسم٥ًٌم اًمقوع اعمتدهقر وٓهن٤م ًمالؾمتلثامر ذم اًمٜمٗم

ٓ شمريد ان ختن ُمٕمداهت٤م وشمٕمرض يمٗم٤مءاهت٤م امم اخلٓمر ومٝمذة اًمنميم٤مت 

اقمٚمٜم٧م ساطم٦م اهن٤م شمرهم٥م ذم اعم٤ًممه٦م ذم اٟمٕم٤مش صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط ذم اًمٌالد 

آ اهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ آ ذم فمؾ طمٙمقُم٦م ذقمٞم٦م ذات 

يٙمقن اًمٕم٤مُمؾ آُمٜمل داومع ًمٚمخّمخّم٦م سمٕمض ضمقاٟم٥م  وسم٤مًمت٤مزم (42)ؾمٞم٤مدة

اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ًمتخٗمٞمػ اًمٕم٥مء آداري وآُمٜمل قمغم اًمدوًم٦م واقمٓم٤مء 

 هذه اعمٝمٛمف ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص.

اًمت٤مصمػم اًمدوزم وقمٛمؾ آطمتالل:ذم وقء اًمتدهقر اعم٤مزم وزي٤مدة  -8

ٞم٦م وومِمؾ ظمٓمط اًمتٜمٛم ٦ماًمٕمجز ذم ُمٞمزان اعمدومققم٤مت اًمٕمراىمل وشمٗم٤مىمؿ اعمديقٟمٞم

ذم اًمٕمراق شم٠مشمك ٟمّم٤مئح صٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم واًمٌٜمؽ اًمدوزم يمحؾ 

ًمٚمٛمِم٤ميمؾ آىمتّم٤مدي٦م اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م إذ أصٌح٧م هذه اًمٜمّم٤مئح شمتًؿ 

 ٟمٗمت٤محسم٠ممهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم وقء اًمٕمقعم٦م آىمتّم٤مدي٦م واًمتل ؾم٤مقمدت قمغم آ

وزم إمم أطمداث شمٖمٞمػمات دٟمّم٤مئح صٜمدوق اًمٜم٘مد اًماذ شمٕمٛمؾ آىمتّم٤مدي 

ّمٜم٤مقم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م واًمٌؽمويمٞمٛمٞم٤موي٦م شمؽماوح سملم اًمتقؾمع ذم هٞمٙمٚمٞم٦م ًمٚم

اًمًقق واـمالق اخلّمخّم٦م وحترير آؾمتلثامرات آضمٜمٌٞم٦م ذم  ؾمٞم٤مؾم٤مت
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يم٤مٟم٧م ُمٖمٚم٘م٦م أُم٤مُمٝم٤م ًم٘مد أقمٓم٧م فمروف آطمتالل إُمريٙمل  ُمٜم٤مـمؼ

اًمٗمرص٦م اًمقٓي٤مت اعمتحدة ًمتحجٞمؿ اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم واًمتحقل سمِمٙمؾ هيع 

ج إذ أن اخلّمخّم٦م واًمٞم٦م اًمًقق واعمٜم٤موم٦ًم ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص اعمرشمٌط سم٤مخل٤مر

 قٓي٤متحمقر اًمًٞم٤مؾم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمدول اًمرأؾمامًمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م وظم٤مص٦م اًم

اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م وأداء ه٤مُم٦م ُمـ أدوات حت٘مٞمؼ اًمٕمقعمف آىمتّم٤مدي٦م ظم٤مص٦م 

دة روان اًمداومع اًمرئٞمز وراء طمرب اًمٕمراق يم٤مٟم٧م احلّمقل قمغم ُمقا

ة شمٕمزم ظمّمخّم٦م اٟمت٤مج اًمٜمٗمط وايمتِم٤موم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م,أن اًمقٓي٤مت اعمتحد

ّم٦م هل اًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد إمم إٟم٘م٤مذ صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط ذم خوطمجتٝمؿ أن اخلّم

ان هذا آضمراء ؾمٞمدقمقا ذيم٤مت يملثػمة ًمٚمتٜم٤مومس قمغم آٟمت٤مج ًمٙمل  اًمٌالد,

اؾمتٙمِم٤مف وهق ُم٤م يتح ًمٚمٕمراق ان حيّمؾ قمغم اومْمؾ  حتّمؾ قمغم قم٘مقد

شمقًمٞمد اُمدادات ممٙمٜمف وُمـ اًمٕمروض اًمالزُم٦م ٓقم٤مدة شم٤مهٞمؾ طم٘مقل اًمٜمٗمط 

هذا آُمر ان يٛمٜمح اًمنميم٤مت آُمريٙمٞم٦م ممٞمزات  ٠منٟم٤مطمٞم٦م اظمرى وم٤من ُمـ ؿم

همػم قم٤مدًم٦م قمغم اعم١مؾم٤ًمت آظمرى اذ شمًٕمك ذيم٤مت اًمٜمٗمط آُمريٙمٞم٦م 

قل قمغم طمّم٦م آؾمد ذم ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط ّموظم٤مص٦م ه٤مًمٞمؼمشمقن وسمٙمتؾ ًمٚمح

 .(43)اًمًٚمٕم٦م اًمٕم٤مُمفاء ان حيٓمؿ اعمٚمٙمٞم٦م اجلامقمٞم٦م هلذة رهذا آضم ٠منوُمـ ؿم

ّم٦م اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ُمـ ظمالل سمٕمض خيٛمٙمـ ان ٟمٌلم خم٤مـمر ظمّم 

 آقمت٤ٌمرات آشمٞم٦م:
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ورة وـمٜمٞم٦م رضـ هٜم٤مك ومرق ؿم٤مؾمع سملم اخلّمخّم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم 1

اىمتّم٤مدي٦م وسملم قمٛمٚمٞم٤مت سمٞمع اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٤مُم٦م امم اًمنميم٤مت آضمٜمٌٞم٦م 

اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م هتدف اخلّمخّم٦م امم حت٘مٞمؼ  سم٠مصمامن سمخ٦ًم, ومٛمـ

آؾمتخدام آُملثؾ ًمٚمٛمقارد آىمتّم٤مدي٦م اعمت٤مطم٦م قمـ ـمريؼ زي٤مدة اًمٙمٗم٤مءة 

آٟمت٤مضمٞم٦م وصقًٓ ًمرومع طمجؿ اًمٜم٤مشم٩م آمج٤مزم اعمحكم ًمذا وم٤مخلّمخّم٦م 

يمٝمدف اىمتّم٤مدي وـمٜمل جي٥م ان شمًتٜمد قمغم اقمت٤ٌمرات اىمتّم٤مدي٦م وـمٜمٞم٦م 

ُمع اًمًٞم٤مؾم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤مُم٦م  ؿوان شمتؿ ووم٘م٤ًم جلدول زُمٜمل ُمٜمًج

 وظم٤مص٦م ذم ىمٓم٤مع طمٞمقي شمٕمتٛمد قمٚمٞمف اًمدوًم٦م اقمتامدًا اؾم٤مؾمٞم٤ًم. (44)ًمٚمدوًم٦م

ان قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م ًمٞم٧ًم قمٛمٚمٞم٦م ؾمٝمٚم٦م سمؾ اهن٤م قمٛمٚمٞم٦م ُمتِم٤مسمٙم٦م  ـ2

ل شمقاومر فمروف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ٖموطمتك حت٘مٞمؼ ٟمت٤مئ٩م اجي٤مسمٞم٦م اىمتّم٤مدي٤ًم واضمتامقمٞم٤ًم يٜمٌ

داري٦م ُمًت٘مرة وُمالئٛم٦م يمذًمؽ شمٗمؽمض واىمتّم٤مدي٦م وشمنميٕمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وا

وضمقد ُمٜم٤مظم٤مت ديٛم٘مراـمٞم٦م ُمت٤ًمحم٦م ووقمل ؾمٞم٤مد واضمتامقمل واىمتّم٤مدي 

واؾمقاق ُم٤مًمٞم٦م وُم١مؾم٤ًمت ائتامٟمٞم٦م وم٤مقمٚم٦م وىمٓم٤مع ظم٤مص يمٗمقء وُمقارد 

ة ىم٤مدرة قمغم اضمراء شم٘مٞمٞمؿ ؼمشمًقده٤م اعمٜم٤موم٦ًم وسمٞمقت ظم قسمنمي٦م ُم١مهٚم٦م وؾمق

ومال يٛمٙمـ ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ؾمٚمٞمؿ ًمألصقل اعمراد حتقيٚمٝم٤م ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص, 

اًمٕمراىمٞم٦م سمٕمد يمؾ اجلٝمقد واًمتٓمقر احل٤مصؾ ذم صٜم٤مقمتٝم٤م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ان شمتحقل 

اىمتّم٤مدي٤ًم وامم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم فمؾ فمروف همػم ُمًت٘مرة ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم 

واضمتامقمٞم٤ًم, وم٤معمٕمروف ان قمٛمٚمٞم٤مت اخلّمخّم٦م دمري ذم فمؾ اىمتّم٤مد ُمًت٘مر 

٦م اًمتداول وذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ ٟمًٌٞم٤ًم ووضمقد ؾمقق وـمٜمٞم٦م آوراق اعم٤مًمٞم٦م ُمٙمتٛمٚم
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اهداف اخلّمخّم٦م وقمغم رأؾمٝم٤م متٙملم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص اًمقـمٜمل ُمـ شمقزم 

إدارة هذه اعمٜمِمآت ووم٘م٤ًم ًمالًمٞم٤مت اًمتل يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اىمتّم٤مد اًمًقق احلرة وٓ 

يٛمٙمـ حت٘مٞمؼ اخلّمخّم٦م ذم فمؾ فمروف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمت٘مٚم٦ٌم ٓ شمٗمًح اعمج٤مل 

نمقمٞم٦م اًمٝم٤م سمدون ًمدراؾم٦م واومٞم٦م ًمالطمتامٓت اعمٛمٙمٜم٦م وٓ يٛمٙمـ حت٘مٞم٘م

 ِمٗم٤مومٞم٦م اًميورشملم.اًمو

ـ اًمٜمٗمط هق صمروة همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتجدد واي اٟمت٤مج ُمٗمرط ذم اعمًت٘مٌؾ ُمـ 3

ؿم٠مٟمف ان يِمؾ او يًتٜمزف هذه اعم٤مدة اًمٜم٤مو٦ٌم وذم همٞم٤مب ؾمٚمٓم٦م ُمريمزي٦م 

١مدي وفمٞمٗمتٝم٤م ضمٞمدًا ُمـ اًمّمٕم٥م ان شمٜم٥ًم ىمٞمٛم٦م ُم١ميمدة شمالدارة هذا اعمقرد ًم

ان أي خمٓمط خلّمخّم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم ًمٚمٜمٗمط ذم اًمقىم٧م احل٤مرض, يمام 

 .(45)اًمٔمروف احل٤مرضة ُمـ ؿم٠مٟمف ان يي سمٛمّمٚمح٦م آضمٞم٤مل اًمٕمراىمٞم٦م اًم٘م٤مدُم٦م

ٗمٓمٞم٦م امم اًم٘مٓم٤مع ٜماًم تفـ قمغم اًمٕمراق ان ٓ ي٘مع ذم اًمٗمخ وحيقل صٜم٤مقم4

تك اًمدول اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمٙمؼمى مل شمتخغم قمـ حاخل٤مص اعمرشمٌط سم٤مخل٤مرج وم

ًمدقمؿ عم٤م طم٘م٘م٧م ارسم٤مطم٤ًم ـم٤مئٚم٦م ومل يٙمـ هل٤م دقمٛمٝم٤م ًمٚمنميم٤مهت٤م وسمدون هذا ا

ؾ ذم آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل وشمٜمنم ومروقمٝم٤م ذم يم٤موم٦م اٟمح٤مء اًمٕم٤ممل وم٤مًمدوًم٦م ٖمٚمٖمان شمت

 ذم اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمامزم دورًا وم٤مقمالً ذم اًمٜمِم٤مط اعمذيمقر.

ـ هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يٕمتٛمد اعمراىمٌقن قمغم اًمٙمٛمٞم٤مت اعمّمدرة ُمـ اًمٜمٗمط اخل٤مم 5

ٜمتج٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م يمٛم١مذ ًمّمح٦م اًم٘مٓم٤مع ودرضم٦م آيمتٗم٤مء اًمذايت ُمـ اعم

اًمٜمٗمٓمل ذم اًم٘مٓمر, ٕٟمف هذا اعم١مذ ٓ يٛمٙمـ اقمتامده سم٤مًمدرضم٦م آؾم٤مؾمٞم٦م 

سم٥ًٌم قمدم اُمٙم٤مٟمٞم٦م شمِمٖمٞمؾ ظمٓمقط اًمتّمدير قمؼم شمريمٞم٤م ٓؾم٤ٌمب أُمٜمٞم٦م 
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يمذًمؽ ومٛمـ اًمّمٕم٥م اقمتامد طمجؿ ص٤مدرات اًمٜمٗمط اخل٤مم يمٛم١مذ حل٤مًم٦م 

ومٕماًل يمام ان اؾمتٛمرار اًمٕمراق  اعمٙم٤مئـ واعمٜمِمآت آٟمت٤مضمٞم٦م واًمٓم٤مىم٦م اعمٛمٙمٜم٦م

ػماد اعمٜمتج٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ىمد ٓ يٕمٜمل سم٤مًميورة قمدم صالطمٞم٦م اعمّم٤مذم تسم٤مؾم

 .(46)وقمٚمٞمف ومٛمـ اًمّمٕم٥م احلٙمؿ قمغم طم٤مًم٦م اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل

ـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م شم٘مًؿ اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اوًٓ امم صٜم٤مقم٦م 6

ٜمِمآت اخلدُمٞم٦م ًمتّمدير اًمٜمٗمط اخل٤مم وصم٤مٟمٞم٤ًم اعم ضمٝمفاؾمتخراج اًمٜمٗمط وهل ُمق

٘م٤مشمف وم٤مقمٜمدُم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ ظمّمخّم٦م توشمِمٛمؾ صٜم٤مقم٦م شمٙمرير اًمٜمٗمط امم ُمِم

ًٌف ًمٚمٛمٜمِمآت ٜمجي٥م ان ٟمٗمّمؾ سملم هذيـ اجل٤مٟمٌلم, وم٤مًمٌ –ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط 

اخلدُمٞم٦م ومٝمذه اعمٜمِمآت هل اؾم٤مؾم٤ًم حتقيٚمٞم٦م وظمدُمٞم٦م وٓ شمتٕمٚمؼ ُمٚمٙمٞمتٝم٤م 

ع اًمٜمٗمٓمل سمٛمقوقع اًمًٞم٤مدة واًملثروة اًمقـمٜمٞم٦م وم٘مد يٙمقن هذا اجلزء ُمـ اًم٘مٓم٤م

ىم٤مسماًل ًمٞمٙمقن ىمٓم٤مقم٤ًم خمتٚمٓم٤ًم وطمتك سمٛمِم٤مريم٤مت أضمٜمٌٞم٦م, هذا ُمع وامن شم٠مُملم 

اعمٜمتج٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م واخلدُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م ًمٚمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م وُمتٓمٚم٤ٌمت 

آُمـ اًمقـمٜمل واؾمؽماشمٞمجٞم٤مشمف, ان ومتح اًم٤ٌمب ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

يع ذم شم٠مُملم ؾمٞم٤ًمقمد قمغم شمقومػم سمٕمض ُمـ آؾمتلثامرات اعمٓمٚمقسم٦م واًمتن

 اخلدُم٤مت اعمٝمٛم٦م ضمدًا ٓومراد اًمِمٕم٥م وقمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م.

قل اًمٜمٗمط وُمٙم٤مُمٜمٝم٤م وُمٜمِم٠مهت٤م, وم٤محل٤مل خيتٚمػ ومال ٘ماُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم امم طم

يٛمٙمـ ظمّمخّم٦م ىمٓم٤مع اٟمت٤مج اًمٜمٗمط ٕٟمف يتٕمٚمؼ سم٤مًملثروة اًمقـمٜمٞم٦م وهذا ُمٚمؽ 

ٙمـ ان آضمٞم٤مل وٓ حيؼ ٕطمد ُمٝمام يم٤مٟم٧م ؾمٚمٓمتف ان يٗمرط هبذا احلؼ ويٛم

يٕمد اطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمط هق ىم٤مقمدة ُم٤مدي٦م ًمتٓمقير آىمتّم٤مد ذم اًمقىم٧م احل٤مرض, 
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او٤موم٦م امم أمهٞم٦م هذا اًمٜمِم٤مط آؾمتخراضمل واًمتّمديري ذم آىمتّم٤مد 

اًمٕمراىمل وسم٤مًمت٤مزم ان اقمٓم٤م ضمزء ُمـ اطمتٞم٤مـمل اًمٕمراق يٕمٜمل اقمٓم٤م ضمزء ُمـ 

طمري٦م اًمٕمراق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وحتقيٚمٝم٤م سمٞمد اًمنميم٤مت ُم٤مًمٙم٦م 

ٗمٓمٞم٦م وآؾمٝم٤مم اًمٙمٌػم ٜمآطمتٞم٤مـمل وقمٚمٞمف وم٤من اُمتالك احلٙمقُم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اًم

ذم ُمٕمٔمؿ قمٛمٚمٞم٤مهت٤م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م يتٞمح هل٤م طمؼ اًمًٞمٓمرة واًمتقضمف واًمتخٓمٞمط 

اًمٓمقيؾ آُمد سمِمٙمؾ ٓ يقضمد ًمف ُملثٞمؾ ذم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص طمٞم٨م ًمدهي٤م 

ُمّمٚمح٦م ُم٤ٌمذة ذم ظمٚمؼ ومرص قمٛمؾ ضمٞمدة وشمقومػم آُمـ آضمتامقمل 

ومقائد وايرادات اًمٜمٗمط سمِمٙمؾ يمٗم١مة وم٤مًمدوًم٦م هل اجلٝم٦م اًمقطمٞمدة  وشمقزيع

 اًمتل شمْمٛمـ هذا اهلدف.

وقمٛمقُم٤ًم يٛمٙمـ اًم٘مقل ان ظمّمخّم٦م اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ذم هذه اًمٔمروف 

ودون ُمراقم٤مة اًمٜم٘م٤مط اًم٤ًمسم٘م٦م ؾمت١مدي امم ؿمٙمقك طمقل ذقمٞم٦م اًمؼمٟم٤مُم٩م 

 سم٤مًمٙم٤مُمؾ واهت٤مُم٤مت سم٤مًمٗم٤ًمد وقمدم اًمِمٗم٤مومٞم٦م.

ط اًمٕمراىمل يًتخدم يم٤مداة ٓوٕم٤مف أن ظمّمخّم٦م ىمٓم٤مع اًمٜمٗم ـ7

ُمٜمٔمٛم٦م آوسمؽ, اذ هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يرشمٌط اًمتحقل ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص سم٘مدوم ذيم٤مت 

 اًمٜمٗمط آضمٜمٌٞم٦م.

وسم٤مًمٓمٌع ان شمٚمؽ اًمنميم٤مت ىمد شمِمؽمط ًم٘مٞم٤مُمٝم٤م سم٤مٓؾمتلثامرات اعمٓمٚمقسم٦م 

شمقومر اًمْمامن اًمٙم٤مذم ود اًمت٠مُمٞمؿ ومتٙمٜمٝم٤م ُمـ حتقيؾ ارسم٤مطمٝم٤م واؾمتلثامراهت٤م 

رضائ٥م ومح٤مي٦م سمراءات اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م  ًمٚمخ٤مرج وقمدم ومرض

وآًمتج٤مء امم اًمتحٙمؿ اًمدوزم ًمٗمض اعمٜم٤مزقم٤مت وسمذًمؽ شمّمٌح ُمِم٤مريم٦م 
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اًمنميم٦م آضمٜمٌٞم٦م ذم ُمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمط ىمٞمدًا قمغم طمري٦م اًمدوًم٦م وظم٤مص٦م قمٜمد 

حتجٞمؿ اٟمت٤مضمٝم٤م ُمتك اىمتْم٧م طم٤مضم٦م اًمًقق وومؼ ًمٚمحّمص آوسمؽ وشملثػم 

 .(48)ٚم٘م٦ماًمٓم٤مىم٦م اعمٖم ٥مءتحٛمؾ قميُمِمٙمٚم٦م ُمـ 

اًمٌدء سمحرب  هقأن اظمٓمر ُم٤م يقاضمف ُمًت٘مٌؾ اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م  

آؾمتٞمالء قمغم ايمؼم خمزون قم٤معمل ُمـ اًمٜمٗمط اذ شم٘مقم اًمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م 

آطمتٙم٤مري٦م سم٤مٓشمٗم٤مق ُمع اًمدول اعمٜمتج٦م ًمٚمٜمٗمط قمغم ذاء ضمزء ُمـ آطمتٞم٤مـمل 

اًمٜمٗمٓمل اًمٜمٗمٓمل ظم٤مص٦م سمٕمد ان اشمًٕم٧م طمريم٦م اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م ذم آطمتٞم٤مـمل 

رض.اذ شمْمٓمر اًمدول اًمٜمٗمٓمٞم٦م حت٧م وٖمقط اظمتالل  اعمخزون ذم سم٤مـمـ ٓا

اىمتّم٤مدهت٤م ًمٌٞمع صمروهت٤م اعمخزوٟم٦م ًمٚمٖمػم ويمام طمّمؾ ذم ٟمٞمجري٤م واجلزائر اذ سم٤مقم٧م 

هذا ُم٤م و ه٤مشملم اًمدوًمتلم ضمزء ُمـ اطمتٞم٤مـمٝم٤م اًمٜمٗمٓمل امم اًمنميم٤مت آضمٜمٌٞم٦م

ُم تٞم٤مز احل٤مًمٞم٦م ًمٚمٌح٨م شمًٕمك اًمٞمف ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م ذم حتقيؾ قم٘مقد ٓا

واًمٙمِمػ امم قم٘مقد ذاء آطمتٞم٤مـمل ُٓمر اًمذي يٕمٜمل اعمِم٤مريم٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ذم 

 .(47)متٚمؽ ضمزء ُمـ هذه اًملثروة وهل ذم سم٤مـمـ إرض

ُمـ أؾم٤ٌمب اًمدقمقة ًمٚمخّمخّم٦م هل شمقومػم رأس اعم٤مل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م 

يـ اًمٚمذيـ يٗمت٘مر اًمٞمٝمام ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل ٟٓمف يٛمٙمـ ًمٚمٕمراق ان يقومر هذ

اجل٤مٟمٌلم دون اخلّمخّم٦م ٟمٔمرًا ًمْمخ٤مُم٦م اطمتٞم٤مـمٞم٦م اًمٜمٗمٓمل ويمقن ٟمٗم٘م٤مت 

٤مت يمآٟمت٤مج ُم٤مزاًم٧م ُمـ ادٟمك اًمٜمٗم٘م٤مت ذم اًمٕم٤مم وضمدير سم٤مًمذيمر ان ذ

ٗمل ومٟمٗمٓمٞم٦م قمديدة وىمٕم٧م قم٘مقدًا ًمتٓمقير اعمقارد اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم اًمٕمراق 

سم٘م٤مء ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط  ؿآىمتّم٤مدي٦م رهم سم٤متاًمتًٕمٞمٜم٤مت أي ذم فمؾ اًمٕم٘مق

 دون اًمتحقل ًمٚمخّمخّم٦م. طمٙمقُمٞم٤ًم وسم
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 املبحح الرابع
 مشتقبل الصناعة النفطية

عمًت٘مٌكم ًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط ؾمتحدد صمالصم٦م قمقاُمؾ قمغم آىمؾ ُم٤ًمر اًمتٓمقر ا

 اًمٕمراىمٞم٦م:

 ـ اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمت٘مٜمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م ًمتٓمقير اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل.1

ـ رد ومٕمؾ اًمٌٚمدان آقمْم٤مء ذم )أوسمؽ( إزاء قمقدة اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل 2

 ق اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م.ًمٚمدظمقل امم ؾمق

ـ اعمدى اًمذي يٛمٙمـ أن يذه٥م إًمٞمف ذم اخت٤مذ ىمرارات ُمًت٘مٚم٦م سمِم٠من 3

 ٗمٓمف وُم٤م يّمدره ُمٜمف.ٟم

شم٘مٜمٞم٦م وُم٤مًمٞم٦م واؾمٕم٦م اًمٜمٓم٤مق ٓقم٤مدة شم٠مهٞمؾ  ُمقاردويتٓمٚم٥م اًمٕمراق 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم اًمتل يم٤من يٜمتجٝم٤م ذم  3.2ىمٓم٤مقمف اًمٜمٗمٓمل وآٟمت٤مضمل اًمـ

٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ وٓسمد ُمـ أن اواظمر اًمًٌٕمٞمٜم٤مت واوائؾ اًملثامٟمٞمٜم

يٙمقن اًمٕمراق ىم٤مدرًا ذم آضمؾ اًم٘مّمػم قمغم اؾمتٕم٤مدة ُمًتقى إٟمت٤مج يقُمل 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ قمغم وضمف اًمنقم٦م. اُم٤م اًمتقؾمع ذم آٟمت٤مج ًمٞمّمؾ امم  2يٕم٤مدل 

 30-40ؾمٜمقات قمغم آىمؾ وؾمتٓمؾ 3-5ُماليلم سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم ومٞمًتٖمرق  6

٤ٌمت واؾمٕم٦م إلٟمِم٤مء ُمٜم٤مومذ شمًقي٘مٞم٦م ُمٚمٞم٤مر دوٓر ومٝمٜم٤مك اطمتٞم٤مضم٤مت وُمتٓمٚم

أيملثر ؾمٕم٦م وإُمدادات إٟم٤مسمٞم٥م اًمٜمٗمٓمٞم٦م, شمٓمقير وإٟمِم٤مء طم٘مقل ٟمٗمٓمٞم٦م 

وقمٛمٚمٞم٤مت شمٜم٘مٞم٥م سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م إظمرى وضمٝمقد 

شمٜم٘مٞم٥م وشمقؾمٞمع ذم طم٘مقل جمٜمقن. ويمذًمؽ هٜم٤مك اؾمتلثامرات ُم٤مًمٞم٦م ُمٓمٚمقسم٦م 
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٤ٌمز وأسمق همري٥م, ذم طم٘مقل سمزريم٤من, يمريمقك, رُمٞمٚم٦م, هنر قمٛمر, اخل

سم٤مإلو٤موم٦م إمم طم٘مقل اًم٘مرٟمف واًمتل ي١مُمؾ أن شمّمؾ ىمدرهت٤م اإلٟمت٤مضمٞم٦م 

أًمػ طم٤مًمٞم٤ًم وإذا ُم٤م  250اعمًت٘مٌٚمٞم٦م إمم ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم ُمـ ُمًتقي٤مت إمم 

اؾمتٓم٤مقم٧م ذيم٦م )ؾمال ومٜمٞمٗم٧م( اًمروؾمٞم٦م ُمـ سمدء أقمامل احلٗمر واإلٟمت٤مج 

يًتٓمٞمع إو٤موم٦م حل٘مؾ )احلٞمس( واًمذي طمجٛمف ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ وم٤من اًمٕمراق 

أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم ظمالل اًمًٜمقات اًملثالصم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ هذا احل٘مؾ,  150

يمذًمؽ هٜم٤مك اشمٗم٤مق ؾم٤مسمؼ ُمع ذيم٦م )شمقؿم٤مل أًمػ( اًمٗمرٟمًٞم٦م واًمتل يٛمٙمـ 

 25-15ُمـ ظمالهل٤م شمٓمقير طم٘مؾ جمٜمقن واًمذي يتقىمع أن حيتقي ُم٤م سملم

رُمٞمؾ إًمػ سم 600ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ يم٤مطمتٞم٤مـمل,ويمام يتقىمع أن يّمؾ إٟمت٤مضمف إمم 

يقُمٞم٤ًم ظمالل اًمٗمؽمة اعم٘مٌٚم٦م وم٤من اًمٕمراق يٛمٙمـ وسمٛم٤ًمقمدة )شمقشم٤مل أًمػ( ُمـ 

ؾ ٘مُمٚمٞمقن ُمـ هذا احل٘مؾ, يمذًمؽ يٛمٙمـ رومع ـم٤مىم٦م طم 2إيّم٤مل اإلٟمت٤مج إمم 

أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم واًمذي يّمؾ  400هنر قمٛمر إمم شم٘مديراشمف إوًمٞم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م 

 ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ. 6طمجؿ آطمتٞم٤مـمل ومٞمف إمم 

عمِم٤مريع اًمٜمٗمٓمٞم٦م واًمتل يتٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م اًمٕمراق زي٤مدة هٜم٤مك اًمٙملثػم ُمـ ا

قمقائده ُمٜمٝم٤م طم٘مؾ اخلٛم٦ًم ُمٚمٞم٤مرات سمرُمٞمؾ )طمٚمٗم٤موي٦م( وطم٘مقل ُم٤م حت٧م 

اعمٚمٞم٤مريـ سمرُمٞمؾ ُملثؾ )اًمٜم٤مسي٦م, محريـ, اًمٖمراف, اخلقر ُم٤مًم٦م( سم٤مإلو٤موم٦م إمم 

ُمٜمٓم٘م٦م يتقىمع أن حتقي قمغم  100طم٘ماًل ضمديدًا, وايملثر ُمـ  25ايملثر ُمـ 

ُمزدهر إٓ أن زي٤مدة إٟمت٤مج اًمٕمراق ًمٞمّمؾ  (48)ت٘مٌؾ اًمٕمراق اًمٜمٗمٓملاًمٜمٗمط وم٤من ُمً

ُماليلم سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم يٛمٙمـ ان يلثػم ردود ومٕمؾ ُمـ اقمْم٤مء ُمٜمٔمٛم٦م  6او  4امم 
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آوسمؽ وىمد ي١مدي امم زي٤مدة قمرض اًمٜمٗمط ذم اًمًقق اًمدوًمٞم٦م مم٤م ي١مدي امم 

ر اٟمخٗم٤مض آؾمٕم٤مر وهق ُم٤م حت٤مول دول آوسمؽ ختٗمٞمْمف واعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمٕم

. آ ان زي٤مدة آٟمت٤مج يتٓمٚم٥م ضمقاٟم٥م يملثػمة ومال يٛمٙمـ زي٤مدة (49)ُمًت٘مر ٟمًٌٞم٤مً 

اعمحتٛمٚم٦م او دون  هـم٤مىمتف آٟمت٤مضمٞم٦م دون اًمتٓمرق اًمٞم٤مًمتّمدير او ذيمر ُمٜم٤مومذ

اًمتٓمرق امم يمٞمٗمٞم٦م اداُم٦م هذه اًمٓم٤مىم٦م ودون شمقومػم اًمتٛمقيؾ اًمٙمٌػم ًمت٠مهٞمؾ 

ٙم٤مُمـ اًمتل قم٤مٟم٧م ُمـ اعمٜمِم٠مت احل٘مٚمٞم٦م وُمٜمٝم٤م ُمٕمدات احل٘مـ اعم٤مئل ذم اعم

اؾمتٜمزاف همػم ُم٘مٌقل ًمٓم٤مىم٤مهت٤م آُمر اًمذي ادى وطمًٌام ي١ميمده اعمختّمقن امم 

ٓ سمٕمد ُم٤م يْمٛمـ شمٓمٌٞمؼ اومال يٛمٙمـ زي٤مدة آٟمت٤مج  (50)ٞم٦م يمٌػمةٜمظم٤ًمرات ُمٙمٛم

آؾمٚمقب اًمًٚمٞمؿ اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف وقمدم زي٤مدة آٟمت٤مج آ سمٕمد شمقومػم ُم٤م يتٓمٚمٌف 

 .ٚمٞم٦م يمٗمقءةذًمؽ ُمـ ظمدُم٤مت ُمٙمٛمٜمٞم٦م وُمٜمِمآت طم٘م

يمام ٓ يٛمٙمـ اؾمت٘مراء ُمًت٘مٌؾ اًملثروة اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م سمٛمٕمزل قمـ  

اًمتٓمقرات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآُمٜمٞم٦م وؿمٙمؾ احلٙمؿ ذم اًمٌالد سمٕمد احلٙمقُم٦م اًملث٤مسمت٦م 

 وهؾ اٟمف ؾمٞمٙمقن اؾمت٘مالًٓ طم٘مٞم٘مٞم٤ًم ذا ؿمٗم٤مومٞم٦م او 

اؾمت٘مالًٓ ؿمٙمٚمٞم٤ًم حيٞمٓمف سمٕمض اًمٖمٛمقض وُم٤م هل قمالىم٦م اًمقٓي٤مت 

ٙمٞم٦م ذم ُمًت٘مٌؾ اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل وم٤مُمريٙم٤م شمريد اًمًٞمٓمرة قمغم ٟمٗمط اعمتحدة آُمري

اًمٕمراق طمتك ًمق سمّمقرة همػم ُم٤ٌمذة ُمـ ظمالل ذيم٤مهت٤م اًمٕم٤معمٞم٦م, واحلّمقل 

قمغم ُمقرد ٟمٗمٓمل ُمًتٛمر وسم٤مؾمٕم٤مر خمٗمْم٦م وسمٙمٛمٞم٤مت ُمتزايدة وذًمؽ 

ٓؾمتٛمرار روم٤مهٞمتٝم٤م وًمٙمقهن٤م ايمؼم ُمًتٝمٚمؽ ًمٚمٓم٤مىم٦م ذم اًمٕم٤ممل ذم اًمقىم٧م 

ان يّمؾ اؾمتٝمالك  ف,قىمٕمتت٘مٌؾ قمغم اؾمتٛمرار ُم١مذات ُماحل٤مرض وذم اعمً
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ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم ُمـ  30امم طمقازم  2025اًمقٓي٤مت اعمتحدة ذم ؾمٜم٦م 

 .(51)2005ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم ذم قم٤مم  19.7اًمٜمٗمط اخل٤مم سمٛم٘م٤مرٟم٦م سمـ

يمذًمؽ رهم٦ٌم اًمقٓي٤مت اعمتحدة ذم اًمًٞمٓمرة قمغم ايمؼم صم٤مين اطمتٞم٤مـمل ذم 

ٞم٤مؾم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م سمام يْمٛمـ هل٤م اؾمتٛمرار زقم٤مُمتٝم٤م قمغم اًمٕم٤ممل واًمتحٙمؿ سم٤مًمً

اًمٕم٤ممل واًمْمٖمط قمغم اًمتٙمتالت آىمتّم٤مدي٦م آظمرى وظم٤مص٦م آحت٤مد آوريب 

 شمٕمتٛمد سمِمٙمؾ اؾم٤مد قمغم اؾمتػماد اًمٜمٗمط اخل٤مم ُمـ اخل٤مرج. لواًمٞم٤مسم٤من اًمت

٤معمٞم٦م ُمـ تؾ ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط ذم اًمٕمراق أمهٞم٦م يمٌػمة ذم ؾمقق اًمٜمٗمط اًمٕمحي-1

طمٞم٨م آطمتٞم٤مـمل اًمذي ي٘مدر سملث٤مين اطمتٞم٤مـمل ذم اًمٕم٤ممل واٟمخٗم٤مض شمٙم٤مًمٞمػ 

٥م قمغم اًمٜمٗمط وشم٘مؾ ومٞمف ٚمآٟمت٤مج وارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اًمٜمْمقب ذم وىم٧م يزداد اًمٓم

اطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٕم٤ممل وُمـ ضم٤مٟم٥م اظمر يٕمد اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اعمحرك واعمّمدر 

 ًمرئٞمز ًمالىمتّم٤مد اًمٕمراىمل.

ًمتل ؾمٕم٧م إمم سمٜم٤مء صٜم٤مقم٦م ٟمٗمٓمٞم٦م يٕمد اًمٕمراق ُمـ أوائؾ اًمدول ا -2

ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس وـمٜمل وىمد طم٘م٘م٧م شمٓمقرًا يمٌػمًا ذم هذا اعمج٤مل 

واؾمتٓم٤مقم٧م ان شمٜمٗمذ اًمٙملثػم ُمـ اعمِم٤مريع اعمٝمٛم٦م وشمٙمقيـ يمقادر قمغم 

 ُمًتقى ُمٝمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مءة.

شمٕمرو٧م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم اًمٕمراق امم إرضار يمٌػمة سم٥ًٌم -3

ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م وشمقىمػ  احلروب واحلّم٤مر آىمتّم٤مدي مم٤م اوٕمػ



 دراؾم٤مت ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل .............................................. 94

اًمٙملثػم ُمـ اعمِم٤مريع واٟمخٗم٤مض اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل ووخ٤مُم٦م آؾمتلثامرات 

 اًميوري٦م ًمتٓمقير هذا اًم٘مٓم٤مع.

ان اًمدقمقة خلّمخّم٦م ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط يمحؾ ًمٚمتخٚمص ُمـ سمٕمض -4

اعمِم٤ميمؾ ذم هذا اًمقىم٧م يتٕمرض ًمٙملثػم ُمـ اًمّمٕمقسم٤مت ويٗمت٘مر إمم قمدد ُمـ 

تحقل ظم٤مص٦م ذم صٜم٤مقم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م يٕمتٛمد اإلضمراءات اًميوري٦م هلذا اًم

 قمٚمٞمٝم٤م اىمتّم٤مد اًم٘مٓمر سمِمٙمؾ أؾم٤مد. 

 ان ُمًت٘مٌؾ اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م يٛمٙمـ ان يٙمقن زاظمر-5

ويتٛمٙمـ ان حيتؾ ُمٙم٤مٟم٦م ُمتٛمٞمزة ذم ؾمقق اًمٜمٗمط اًمدوًمٞم٦م ذم طم٤مل شمقومر 

آُمٙم٤مٟم٤مت اعم٤مدي٦م اًمٗمٜمٞم٦م وآداري٦م اعمٓمٚمقسم٦م وطمتك دون اعمرور سمٕمٛمٚمٞم٦م 

 ّم٦م اؾمتٜم٤مدا امم وخ٤مُم٦م آطمتٞم٤مط اًمٜمٗمٓمل.اخلّمخ

ذم وقء اًمت٘مٞمٞمؿ اًم٤ًمسمؼ وقمرض أهؿ اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمع أؿم٤مرة إمم شمٓمقر اًمت٤مريخ اعم١مؾم٤ًميت هلذه اًمّمٜم٤مقم٦م وأمهٞمتٝم٤م قمغم 

اعمًتقى اًمدوزم واعمحكم, يٛمٙمـ اىمؽماح سمٕمض اًمتقصٞم٤مت ًمتٓمقير اًم٘مٓم٤مع 

 اًمٜمٗمٓمل أمهٝم٤م: 

رومع اإلٟمت٤مج ُمـ  ٦ماًمٌ٘م٤مء قمغم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ممٚمقك ًمٚمدوًم٦م, وحم٤موًم-1

ظمالل دم٤موز سمٕمض اًمٕم٘م٤ٌمت واحلٗم٤مظ قمغم اؾمتٛمراري٦م اًمتِمٖمٞمؾ ومح٤مي٦م 

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلٟمت٤مضمٞم٦م وشمقومػم سمٕمض آطمتٞم٤مضم٤مت واعمٕمدات واعمًتٚمزُم٤مت 

اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مص٦م سمٕمد رومع احلّم٤مر آىمتّم٤مدي 
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قع إمم جلٜم٦م اًمٜمٗمط ُم٘م٤مسمؾ اًمٖمذاء, اذ ان إٟمت٤مج اًمٕمراق ُمـ اًمٜمٗمط ودون اًمرضم

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم وهق ًمٞمس سم٤مًمرىمؿ اًمٌٕمٞمد قمـ اًمٙمٛمٞم٦م اًمتل يم٤من  1.7سمٚمغ 

 ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم. 2.5يٜمتجٝم٤م ىمٌؾ سمدأ احلرب واًم٤ٌمًمٖم٦م 

آقمتامد ذم شمٓمقير آؾمتلثامرات اًمٜمٗمٓمٞم٦م قمغم قم٘مقد اخلدُم٤مت وسمٞمقت  -2

ٞم٦م او اًمتٕم٤مىمد ُمع أطمدى اًمنميم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م طمقل إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٓمقير متقيؾ أضمٜمٌ

اعمٙم٤مُمـ اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م او اًمًامح ًمٚمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م سم٢مٟمِم٤مء ومروع ًمنميم٤مت 

ؾمتلثامر سم٤مٓؿمؽماك ُمع اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ذم ىمٓم٤مع  داظمؾ اًمٕمراق او إُمٙم٤مٟمٞم٦م ٓا

 آؾمتخراج واخلدُم٦م وذًمؽ ًمٚمحّمقل قمغم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٓمٚمقسم٦م. 

ًمٖمرض وامن وصقل اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م إمم اعمقاـمـ شمتؿ اًمتقؾمٕم٦م  -3

ذم سمٜم٤مء حمٓم٤مت شمقزيع اًمقىمقد ًمّم٤مًمح اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص اًمٕمراىمل قمغم ان شمِمٞمد 

وٛمـ اًمنموط واعمقاصٗم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م وقمقاُمؾ اًمٌٞمئ٦م وحت٧م اذاف اًمدوًم٦م 

ٛمر واًمٌٜم٤مء واًمتٜمٗمٞمذ ُمـ ىمٌؾ ذيم٦م اعمِم٤مريع اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ صمٛمـ يدومٕمف اعمًتلث

اًمٕمراىمل ُمع اًمتقؾمٕم٦م ذم سمٜم٤مء ُمًتقدقم٤مت وىمقد ذم حمٓم٤مت او سم٤مًم٘مرب ُمٜمٝم٤م 

 ٕهمراض متقيؾ اعمحٓم٤مت.

رضورة شمٓمقير اجلٝم٤مز اإلداري ًمقزارة اًمٜمٗمط واًمنميم٤مت اًمت٤مسمٕم٦م ًمف  -4

)اعمريمزي٦م,اًمروشملم اجل٤مُمد, ـاًمتخٚمص ُمـ اًمًٚمٌٞم٤مت اعمتٛملثٚم٦م سم ٦موحم٤موًم

ُمٚملم, اعمحًقسمٞم٦م, اًمٜمزقم٦م اًمٌػموىمراـمٞم٦م,ؾمقء اًمتخٓمٞمط,ؾمقء شمقزيع اًمٕم٤م

شمٗمٌم اًمٗم٤ًمد واًمرؿمقة واًمٜمٔمرة إمم اعمرايمز احل٤ًمؾم٦م قمغم أهن٤م  اًمتًٚمٓمٞم٦م,

 ُمقاىمع ًمٚمٙم٥ًم وًمٚملثراء(.
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ـمٌ٘م٧م اخلّمخّم٦م ذم اًمٕمديد ُمـ دول اًمٕم٤ممل يمقاطمدة ُمـ ؾمٞم٤مؾم٤مت  

اًمتٜمٛمٞم٦م اًمتل هتدف امم رومع يمٗم٤مءة اعمِم٤مريع وختٗمٞمػ ُمـ اًمٕم٥مء اعم٤مزم اًمذي 

شمتحٛمٚمف اًمدوًم٦م وذم فمؾ آظمتالٓت اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل 

  .اخلّمخّم٦م يمحؾ عمٕم٤مجل٦م اعمِم٤ميمؾ آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕمراقشمٓمرح 

شم٠ميت امهٞم٦م اًمٌح٨م ُمـ ان اخلّمخّم٦م شمٕمد ُمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت آىمتّم٤مدي٦م  

اعمٝمٛم٦م اًمتل شمتٓمٚم٥م يمٗم٤مءة وذوط وىمقاٟملم ًمٜمج٤مطمٝم٤م يمام شمتٓمٚم٥م آؾمتٗم٤مدة 

ُمـ ظمؼمة اًمدول اًمتل طم٘م٘م٧م ٟمج٤مطم٤ًم ودمٜم٥م ومِمؾ هذه اًمًٞم٤مؾم٦م ذم سمٕمض 

ُمٕمروم٦م اهداف هذه اًمًٞم٤مؾم٦م ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل  ًمذا ومال سمد ُمـ .اًمدول

 .واًمٕمقاُمؾ اًمتل شمدومع اًمٞمٝم٤م وؾمٌؾ ٟمج٤مطمٝم٤م

وًمٖمرض شمقوٞمح ومٙمرة اًمٌح٨م شمٜم٤مول اًمٌح٨م ُمقوقع وآًمٞم٤مت  

اخلّمخّم٦م واؿمٙم٤مل شمٓمٌٞمؼ هذه اًمًٞم٤مؾم٦م وـمرق ظمّمخّم٦م اعم١مؾم٤ًمت 

صمؿ يٕمرض اًمٌح٨م واىمع آىمتّم٤مد  .يمام يقوح اهداف اخلّمخّم٦م .اًمٕم٤مُم٦م

رات اخلّمخّم٦م اًمتل ىمًٛم٧م امم قمقاُمؾ داظمٚمٞم٦م وقمقاُمؾ اًمٕمراىمل وُمؼم

ظم٤مرضمٞم٦م صمؿ يٜمت٘مؾ اًمٌح٨م امم شمقوٞمح اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل شمقاضمف قمٛمٚمٞم٦م 

واظمتتؿ اًمٌح٨م سم٠مهؿ  .اخلّمخّم٦م ذم اًمٕمراق وؾمٌؾ ٟمج٤مح هذه اًمًٞم٤مؾم٦م

  .آؾمتٜمت٤مضم٤مت واًمتقصٞم٤مت
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طم٘م٘م٧م ؾمٞم٤مؾم٦م اخلّمخّم٦م ُمٜمذ أواظمر اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت اٟمتِم٤مرًا قم٤معمٞم٤ًم 

اؾمٕم٤ًم وـمٌ٘م٧م ذم يملثػم ُمـ دول اًمٕم٤ممل سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمًٞم٤مؾمٞم٦م و

وُمًتقى اًمت٘مدم آىمتّم٤مدي واًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل واظمتالف اعمقارد 

ويم٤مٟم٧م أومم احلٙمقُم٤مت اًمتل شمٌٜم٧م هذه اًمًٞم٤مؾم٦م هل  .اًمٌنمي٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

ؾمٞم٤مؾم٦م سمٕمده٤م اعمٛمٚمٙم٦م اعمتحدة صمؿ شمقؾمٕم٧م ذم ُمٕمٔمؿ اًمٌٚمدان اعمت٘مدُم٦م 

وأظمذت قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م دومٕم٦م ىمقي٦م سمٕمد  .٤مً شمٜمٛمقي ٤مً ٦م وسمرٟم٤مجماىمتّم٤مدي

اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت وشمٌٜمتٝم٤م اًمدول اًمرأؾمامًمٞم٦م وقمغم رأؾمٝم٤م اًمقٓي٤مت اعمتحدة 

إُمريٙمٞم٦م وُمٜمٔمامت دوًمٞم٦م يمّمٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم واًمٌٜمؽ اًمدوزم وُمٜمٔمٛم٦م 

اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م, وحتقل اإلصالح آىمتّم٤مدي إمم ُمقضم٦م قم٤معمٞم٦م واؾمٕم٦م 

قرة أؾم٤مؾمٞم٦م طمقل شمٗمٕمٞمؾ اًمدور آىمتّم٤مدي ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص وىمد شمرشمٙمز سمّم

أو حت٧م وٖمط  ٤مً شمٜمٛمقي ٤مً ُمٓمٚمٌٕهن٤م متلثؾ ـمٌ٘متٝم٤م اًمٙملثػم ُمـ اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م 

  .وصٗم٤مت صٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم واإلصالطم٤مت آىمتّم٤مدي٦م

وذم اًمٕمراق ؿمٝمدت اخلّمخّم٦م شمقؾمٕم٤ًم وٞمؼ اًمٜمٓم٤مق ذم سمٕمض 

وذم ظمْمؿ  ,ٞمٜم٤مت وقم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤متاعمج٤مٓت آىمتّم٤مدي٦م ُمٜمذ سمداي٦م اًملثامٟم

 ٤مً وخمرضم اعمِم٤ميمؾ آىمتّم٤مدي٦م اًمتل يِمٝمده٤م اًمٕمراق شمٓمرح اخلّمخّم٦م طمالً 

 . ًمٚمتخٗمٞمػ ُمـ طمدة اعمِم٤ميمؾ اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اًمٌٚمد ذم اًمقىم٧م احل٤مرض

شمٕمد اخلّمخّم٦م أطمدى وؾم٤مئؾ اًمتٜمٛمٞم٦م اًمتل هتدف إمم رومع يمٗم٤مءة اداء 
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حتًلم اعمريمز اعم٤مزم اعمنموقم٤مت, وشمٕمزيز اعمٜم٤موم٦ًم وىمقى اًمًقق, و

  .وختٗمٞمػ اًمٕم٥مء اًمذي شمتحٛمٚمف اًمدوًم٦م ,ًمٚمحٙمقُم٦م

اٟمٓمٚم٘م٧م قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م ذم اًمٕمراق ُمٜمذ سمداي٦م اًملثامٟمٞمٜمٞم٤مت وًمٙمـ 

سمٜمٓم٤مق وٞمؼ ضمدًا سمحٞم٨م مل شمٙمـ اٟمٓمالىم٦م حمًقؾم٦م وشمقؾمٕم٧م هذه 

وذم قم٘مد اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت ؿمٝمدت هذه اًمٔم٤مهرة  ,اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ذم هن٤مي٦م اًملثامٟمٞمٜمٞم٤مت

 (صٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم واًمٌٜمؽ اًمدوزم)تٝم٤م ُمٜمٔمامت دوًمٞم٦م ُمقضم٦م قم٤معمٞم٦م شمٌٜم

وـمٌ٘م٧م ذم  .ودول رأؾمامًمٞم٦م قمغم ُم٘مدُمتٝم٤م اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م

اًمٙملثػم ُمـ اًمدول اعمت٘مدُم٦م واًمٜم٤مُمٞم٦م ٟمتٞمج٦م حتقٓت ذم آيدًمقضمٞم٤مت 

آىمتّم٤مدي٦م ُمـ اهنٞم٤مر اعم٤ٌمدئ اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜم٤مدي سم٤مٓؿمؽمايمٞم٦م إمم اٟمتٝم٤مج 

 . واًمتحرير آىمتّم٤مدياًمٚمٞمؼماًمٞم٦م 

ويٓمرح ُمنموع اخلّمخّم٦م ذم اًمٕمراق سمٕمد شمٖمٞمػم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد يمحؾ 

وآؾمتٕم٤مٟم٦م  ,عمٕم٤مجل٦م اعمِم٤ميمؾ آىمتّم٤مدي٦م اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل

سم٤مًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ًمتقومػم ُمقارد ُم٤مًمٞم٦م شم٤ًمقمد ذم ختٗمٞمػ إقم٤ٌمء اعم٤مًمٞم٦م اًمتل 

  .وحت٘مٞمؼ اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل شمتحٛمٚمٝم٤م اًمدوًم٦م ًمدقمؿ اًم٘مٓم٤مقم٤مت اًمٕم٤مُم٦م

سمٞمد ان هلذا اًمتحقل آصم٤مره اًمًٚمٌٞم٦م ذم اعمدى اًم٘مّمػم قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ 

اًمتل شمٕم٤مين ُمـ اظمتالٓت يملثػمة اذ شمٔمٝمر اًمٌٓم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م سمِمٙمؾ واوح ظم٤مص٦م 

وان دم٤مرب اًمدول اًمتل حتقًم٧م إمم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ىمد اصمٌت٧م ارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم 

 . اًمٌٓم٤مًم٦م ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمٕمامًم٦م اًمزائدة
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شم٠ميت أمهٞم٦م اًمٌح٨م ُمـ أن اخلّمخّم٦م شمٕمد ُمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت آىمتّم٤مدي٦م 

ًمٜمج٤مطمٝم٤م يمام شمتٓمٚم٥م آؾمتٗم٤مدة  ٤مً وىمقاٟمٞمٜم ٤مً اعمٝمٛم٦م اًمتل شمتٓمٚم٥م يمٗم٤مءة وذوـم

ُمـ ظمؼمة اًمدول اًمتل طم٘م٘م٧م ٟمج٤مطم٤ًم ودمٜم٥م ومِمؾ هذه اًمًٞم٤مؾم٦م ذم سمٕمض 

٤مد اًمٕمراىمل ًمذا ومال سمد ُمـ ُمٕمروم٦م أهداف هذه اًمًٞم٤مؾم٦م ذم آىمتّم ,اًمدول

  .واًمٕمقاُمؾ اًمتل شمدومع اًمٞمٝم٤م وؾمٌؾ ٟمج٤مطمٝم٤م

  :هيدف اًمٌح٨م ًمٚمتٕمرف قمغم

  .قاُمؾ اًمتل دومٕم٧م ٟمحق اخلّمخّم٦ماًمٕم  – 1

  .قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م ذم اًمٕمراق ٝم٤ماًمّمٕمقسم٤مت اًمتل شمالىمٞم  – 2

  .ٌؾ ٟمج٤مح اخلّمخّم٦مؾم  – 3

هذه  أؿمٙم٤مل شمٓمٌٞمؼ٤م ووآًمٞم٤مهتاخلّمخّم٦م  يٕمرض اًمٌح٨م ُمٗمٝمقم

اًمًٞم٤مؾم٦م وـمرق ظمّمخّم٦م اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م, يمام يقوح أهداف 

اخلّمخّم٦م, صمؿ يٕمرض اًمٌح٨م واىمع آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل وُمؼمرات 

اخلّمخّم٦م اًمتل ىمًٛم٧م إمم قمقاُمؾ داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م صمؿ يٜمت٘مؾ اًمٌح٨م امم 

شمقوٞمح اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل شمقاضمف قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م ذم اًمٕمراق وؾمٌؾ ٟمج٤مح 

  .سم٠مهؿ آؾمتٜمت٤مضم٤مت واًمتقصٞم٤مت وأظمتتؿ اًمٌح٨م ,هذه اًمًٞم٤مؾم٦م
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سم٠مهن٤م جمٛمققم٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت  (Privatization)يٛمٙمـ شمٕمريػ اخلّمخّم٦م 

أو اًمقؾم٤مئؾ اًمتل هتدف إمم حتقيؾ إقمامل واعمِم٤مريع اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م إمم 

أو اٟمت٘م٤مل ُمٚمٙمٞم٦م وإدارة اعمنموقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤مُم٦م إمم  .اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م

ذيم٤مت وـمٜمٞم٦م  مرضم٤مل أقمامل أ مؾمقاء يم٤مٟم٧م ُم١مؾم٤ًمت أ)اخل٤مص اًم٘مٓم٤مع 

سم٤مٓقمتامد اعمتـزايد قمغم آًمٞم٤مت اًمًقق واعمٜم٤موم٦ًم وشم٘مٚمٞمص اًمٕمقائؼ  (أضمٜمٌٞم٦م مأ

  .(1)واًم٘مٞمقد اًمتل حتد ُمـ ٟمٛمق اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص

أي أن إضمراءات اخلّمخّم٦م ٓ شمِمٛمؾ وم٘مط جمرد اًمتٖمٞمػم ذم طم٘مقق 

وشمٖمٞمػم ذم اعم١ًموًمٞم٤مت  ,ٕٟمِمٓم٦مسمؾ إقم٤مدة ختّمٞمص ًمٚمٛمقارد وا ,اعمٚمٙمٞم٦م

يمذًمؽ إقم٤مدة وهل  ,آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م سملم اًم٘مٓم٤مقملم اًمٕم٤مم واخل٤مص

وشمٜمِمٞمط  ,ٞمٙمٚم٦م اًمتٜمٔمٞمامت واعم١مؾم٤ًمت اًمتنميٕمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ذم اًمدوًم٦مهل

ؾمقق اعم٤مل وضمٕمٚمٝم٤م أيملثر اٟمٗمت٤مطم٤ًم وشمٜم٤مهماًم ُمع ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمًقق اًمٕم٤معمٞم٦م طمٞم٨م 

سم٤مًمتٛمقيؾ  (ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م) اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يرشمٌط اًمتحقل إمم

  .(2)اخل٤مرضمل وآؾمتلثامر إضمٜمٌل اخل٤مص

ان ُمقوقع اخلّمخّم٦م يٜمٓمقي قمغم ُم٤م هق أيملثر ُمـ جمرد حتقيؾ اعمٚمٙمٞم٦م 

وم٤مهلدف إؾم٤مس وإهؿ  ,أو اإلدارة ُمـ اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص

 ,آؾمتلثامرات جي٥م أن يٙمقن ُمرشمٌٓم٤ًم سمتحًلم آداء وزي٤مدة اعمردودي٦م ُمـ

  .ذات اجلدوى آىمتّم٤مدي٦م اعمٜمتج٦م
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ويرى سمٕمض آىمتّم٤مديلم ان اخلّمخّم٦م متلثؾ قمٜمٍمًا ُمـ قمٜم٤مس 

اًمِم٤مُمؾ اًمذي هيدف إمم إقم٤مدة هٞمٙمٚم٦م آىمتّم٤مد ل اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمتّمحٞمح

 ,(3)اًمقـمٜمل وسم٤مًمتحديد امم اقم٤مدة هٞمٙمٚم٦م شمدظمؾ اًمدوًم٦م ذم ىمٓم٤مقم٤مت اإلٟمت٤مج 

دد ذم اًمؽميمٞمز قمغم اًمٜمِم٤مـم٤مت ذات حاذ يٜمحٍم قمٛمؾ اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ومٞمت

يمتقومػم  .اعمٜم٤مومع اًمٙمٌػمة اًمتل شمًتٙمٛمؾ أوضمف اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص وٓ شمٜم٤مومًٝم٤م

اهلٞم٤ميمؾ إؾم٤مؾمٞم٦م ًمدقمؿ اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمٜمتج٦م ُملثؾ شمٓمقير اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمري 

ويمذًمؽ  ,ذم اًمزراقم٦م وحتًلم هٞم٤ميمؾ اًمٜم٘مؾ إؾم٤مؾمٞم٦م ًمزي٤مدة طمريم٦م اًمًٚمع

س اعم٤مل اًمٌنمي أذم اؾمتلثامرات شمٓمقير ر يتٛمدد ٟمٓم٤مق قمٛمؾ اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم

وشمقضمف إمم  ةسمحٞم٨م شمٙمقن ُمٜم٤مومٕمٝم٤م اخل٤مرضمٞم٦م يمٌػم .ُملثؾ اًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ

ذوي اًمدظمؾ اعمٜمخٗمض, ويٛمٙمـ شمٕمريػ اخلّمخّم٦م سم٠مهن٤م ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م 

اعمٜمِمآت اًمٕم٤مُم٦م أو احلٙمقُمٞم٦م وادارهت٤م امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ُمـ اضمؾ حت٘مٞمؼ 

وهذا ي١مدي امم زي٤مدة طمّم٦م  ,اًمٜمٛمق آىمتّم٤مدي واًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م

سمحج٦م أن  ,اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص وشمراضمع طمّم٦م احلٙمقُم٦م ذم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي

اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص أيملثر يمٗم٤مءة ُمـ اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم وؾمقف يٜمجز اقمامًمف سمدرضم٦م 

مم٤م يًتٓمٞمٕمف اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل وُمًتٜمدة ذم هذه احلج٦م  ,أقمغم ُمـ اًمٙمٗم٤مءة

اًمتخّمٞمص إُملثؾ قمغم ُمٜمٓمؼ أن اًمٞم٤مت اًمًقق هل اًمتل ؾمقف حت٘مؼ 

 .(4)ًمٚمٛمقارد آىمتّم٤مدي٦م 

ُمـ إؿمٙم٤مل اًمتل يٛمٙمـ إظمذ هب٤م قمٜمد  ػمٙملث٤مًمرهمؿ ُمـ وضمقد اًموسم

شمٓمٌٞمؼ ؾمٞم٤مؾم٦م اخلّمخّم٦م آ اٟمف يٛمٙمـ أن شمٜمدرج هذه آؿمٙم٤مل حت٧م 
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  :الصم٦م سمٜمقد رئٞمًٞم٦م شمتٛملثؾ ومٞمام يكمـصم

أو ويتؿ ومٞمٝم٤م سمٞمع ُمٚمٙمٞم٦م اعمِم٤مريع اًمٕم٤مُم٦م ضمزئٞم٤ًم  :ختصقص ادؾؽقة :أولً 

  .(5)يمٚمٞم٤ًم امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص وشمّمٗمٞم٦م اعمنموقم٤مت احلٙمقُمٞم٦م همػم اًمٙمٗمقءة 

ويتؿ ٟم٘مؾ ادارة اعمٜمِمآت اًمٕم٤مُم٦م إمم اًم٘مٓم٤مع  :ختصقص الدارة :ثاكقاً 

وىمد يتؿ ذًمؽ قمـ ـمريؼ شم٠مضمػم  ,اخل٤مص ُمع سم٘م٤مء طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م ذم يد اًمدوًم٦م

قم٘مد  وىمد يتؿ قمـ ـمريؼ .اعمٜمِم٠مة ُم٘م٤مسمؾ ُمٌٚمغ صم٤مسم٧م حتّمؾ قمٚمٞمف اًمدوًم٦م

إدارة يتقمم ومٞمف اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص إدارة اعمٜمِم٠مة قمغم أن يت٘م٤مؾمؿ اًمرسمح اًمّم٤مذم 

  .ُمع اًمدوًم٦م وٓ ؾمٞمام سمٛمنموقم٤مت اخلدُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م

ويتٛمٞمز هذا اًمٜمقع سمتحرير اًمٜمِم٤مط  :ختصقص مبادئ ادرشوع :ثالثاً 

يم٤مزاًم٦م سمٕمض  ,آىمتّم٤مدي ُمـ اًم٘مٞمقد اًمتل شم٘مٚمؾ ُمـ طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م

شمٗمروٝم٤م اًمدوًم٦م قمغم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م أو اًمًامح ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص اًم٘مٞمقد اًمتل 

يمذًمؽ  .سم٤مًمدظمقل ذم إٟمت٤مج ؾمٚمع وظمدُم٤مت يم٤مٟم٧م طمٍمًا قمغم اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم

يم٤من  اً يتْمٛمـ هذا اًمٜمقع اًمًامح ًمٚمٛمًتلثٛمر اًم٘مٞم٤مم سمٛمنموقم٤مت ضمديدة ؾمقاء

أضمٜمٌل ُم٘م٤مسمؾ طمّمقل اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص قمغم ُمٜم٤مومع ُمـ  مهذا اًم٘مٓم٤مع حمكم ا

أو شم٠مضمػم قمدد ُمـ  ,دة ُمٕمٞمٜم٦م سمٕمده٤م شمرضمع ُمٚمٙمٞمتٝم٤م ًمٚمدوًم٦ماعمنموع عم

اعمنموقم٤مت اًمٕم٤مُم٦م امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص عمدة ـمقيٚم٦م إضمؾ اؾمتٜم٤مدًا إمم قم٘مد 

يتٕمٝمد ومٞمف اعمًتلثٛمر سمتٓمقير اعمنموع وشمقؾمٞمٕمف واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف ُمـ ظمالل 

  .(6)اإلصالطم٤مت واًمّمٞم٤مٟم٦م 

ُمٚمٙمٞم٦م تحقيؾ سمواؾمتـٜم٤مدًا عم٤م ؾمٌؼ وم٤من اخلّمخّم٦م ىمد شمٙمقن 
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أو ختٗمٞمػ اًمٜمٔمؿ واإلضمراءات  ,اعمنموقم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص

أو اًمًامح ًمٚم٘مٓم٤مع  ,اًم٘مٓم٤مع اخل٤مصُمـ أٟمِمٓم٦م  اً احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شم٘مٞمد ضمزء

أو اًمٕمٛمؾ قمغم  ,اًمٕم٤مم اخل٤مص سم٤مًمدظمقل ًمألٟمِمٓم٦م اًمتل حيتٙمره٤م اًم٘مٓم٤مع

٤مع شمٓمٌٞمؼ إؾم٤مًمٞم٥م واعمٕم٤ميػم آىمتّم٤مدي٦م واإلداري٦م ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم اًم٘مٓم

ويٜمٔمر إًمٞمف سم٤مقمت٤ٌمره أؾمٚمقب ضمديد ذم شمٚمٌٞم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت اعمجتٛمع  ,اًمٕم٤مم

وإقم٤مدة صٞم٤مهم٦م وحتديد دور احلٙمقُم٦م وُم١مؾم٤ًمهت٤م اًمٕم٤مُم٦م ذم شمقومػم  فوطم٤مضم٤مشم

 . (7)شمٚمؽ احل٤مضم٤مت 

 : (8)أُم٤م ـمرق ظمّمخّم٦م اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م ومتتؿ سم٠مؾم٤مًمٞم٥م خمتٚمٗم٦م أمهٝم٤م 

يٛمٚمؽ ظمؼمة ٓزُم٦م  (أي ُمًتلثٛمر اؾمؽماشمٞمجل)ز اًمٌٞمع عمًتلثٛمر رئٞم – 1

إلدارة اعم١مؾم٦ًم اعمراد ظمّمخّمتٝم٤م أو اًمذيـ ي٘مدُمقن اًمت٘مٜمٞم٦م اعمتٓمقرة 

وي٤ًمقمد قمغم اٟمت٘م٤مل  .اًمالزُم٦م ًمتٕمزيز إٟمت٤مضمٞم٦م اعم١مؾم٦ًم ودرضم٦م شمٜم٤مومًٝم٤م

 .اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلداري٦م دون طمدوث هزات شم١مصمر قمغم أوو٤مع اًمنميم٦م اعم٤ٌمقم٦م

( %90رب )سمٜم٦ًٌم شم٘م٤م قمغم هذا إؾمٚمقب وىمد اقمتٛمدت شمقٟمس واعمٖمرب

هذا  ديٕمو .(%25)حقازم ( وذم اًمٙمقي٧م سمٜم٦ًٌم شم٘مدر سم%41ُمٍم سمٜم٦ًٌم )و

  .ذب آؾمتلثامر إضمٜمٌلجلإؾمٚمقب حمقرًا ه٤مُم٤ًم 

اًمذي يتؿ  (اًمٌقرص٦م)اًمٌٞمع ُمـ ظمالل ؾمقق إوراق اعم٤مًمٞم٦م  – 2

اعم١مؾم٤ًمت اعمراد ظمّمخّمتٝم٤م إمم ذيم٤مت ُم٤ًممه٦م وـمرح  سمٛمقضمٌف حتقيؾ

  .وىمد ـمٌؼ هذا إؾمٚمقب ذم اًمٙمقي٧م .أؾمٝمٛمٝم٤م ًماليمتت٤مب اًمٕم٤مم
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اًمٌٞمع ًمٚمٕم٤مُمٚملم واحت٤مد اًمٕم٤مُمٚملم ضمزء ُمـ اؾمٝمؿ اًمنميم٦م سمنموط  – 3

سمام يزيد ُمـ اٟمتامء اًمٕم٤مُمٚملم  ,قمغم أن يتؿ اًمًداد قمغم ومؽمات ـمقيٚم٦م ,ُمٞمنة

هذا  دويٕم ,ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٞمع ٝمؿًمنميم٤مهتؿ وسمام ي٘مٚمص ُمـ ُم٘م٤موُم٦م سمٕمْم

  .آؾمٚمقب أيملثر ؿمٞمققم٤ًم ذم ُمٍم

ؾ إدارة اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م إمم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص سمٛمقضم٥م قم٘مقد ٘مٟم – 4

  .إدارة ُمع أسم٘م٤مء طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م ذم يد اًمدوًم٦م

 م٤ٌمذ سم٤مًمٙم٤مُمؾ ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص ؾمقاء سم٠مؾمٚمقب اعمزايدة أاًمٌٞمع اعم – 5

سم٤مًمتٗم٤موض اعم٤ٌمذ اذا دقم٧م احل٤مضم٦م وذًمؽ ًمٙم٤موم٦م أصقل  ماعمامرؾم٦م أ

هذه اًمٓمري٘م٦م شمتٓمٚم٥م دراؾم٦م وُم٘مقُم٤مت اعمنموع ُمع إظمذ ذم آقمت٤ٌمر ان 

  .ضم٤مدة ًمٚمًقق سمام يْمٛمـ وضمقد ُمًتلثٛمريـ قمغم ىمدر ُمـ اًمٙمٗم٤مءة ًمٚمنماء

يم٤من  اً اًمدوًم٦م ًمٚمٛمٜمِم٠مة ُمع رومع اًمدقمؿ قمٜمٝم٤م ؾمقاءاؾمتٛمرار ُمٚمٙمٞم٦م  – 6

ي٦م ُمزاي٤م ٓ اهن٤مءً  مأ .اعمٜمت٩م اًمٜمٝم٤مئل مٕؾمٕم٤مر اخل٤مُم٤مت أ هذا اًمدقمؿ دقمامً 

٦م ُمـ اإلٟمت٤مج واًمتًقيؼ وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م اطمتٙم٤مري٦م شمتٛمتع هب٤م اعمٜمِم٠مة ذم أي ُمرطمٚم

يّم٤مطم٥م هذه اًمٓمري٘م٦م سمرٟم٤مُم٩م أصالح اىمتّم٤مدي ويٛمٙمـ ًمٚمدوًم٦م أن شمٓمٌؼ 

مجٞمع هذه اًمٓمرق أو ختت٤مر سمٕمْمٝم٤م وذًمؽ طم٥ًم إهداف آؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

اًمتل شمًٕمك إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م ُمـ ظمالل سمراُم٩م واوح٦م وحمددة وُمٕمٚمٜم٦م 

دد ىمقاقمد وطم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م إـمر اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل حت .(10)ًمٚمخّمخّم٦م

وُمدى رهم٦ٌم احلٙمقُم٦م ذم اسم٘م٤مء ؾمٞمٓمرهت٤م قمغم  ,واضمراءاهت٤م اخلّمخّم٦م

اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م واًمنقم٦م اعمٌتٖم٤مة ذم شمٜمٗمٞمذ اخلّمخّم٦م وطمجؿ أؾمقاق 
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إوراق اعم٤مًمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م وىمدرهت٤م قمغم اؾمتٞمٕم٤مب اعمٓمروح ُمـ أؾمٝمؿ 

 ,ل ُمـ اخلّمخّم٦مامي اًمٕم٤مم وٟم٘م٤مسم٤مت اًمٕمأاعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م وُمقىمػ اًمر

 . (11)ظمؼمة احلٙمقُم٦م ذم جم٤مٓت اًمؽموي٩م واًمتٗم٤موض وإسمرام اًمٕم٘مقد قمـومْمالً 

هتدف قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م إمم جمٛمققم٦م ُمـ إهداف اًمرئٞمًٞم٦م ووحتٝم٤م 

اًمٙملثػم ُمـ اًمدراؾم٤مت واعم١مؾم٤ًمت اًمدوًمٞم٦م يم٤مًمؼمٟم٤مُم٩م اإلٟمامئل ًمألُمؿ 

اًمٜم٘مد  وُم١مؾم٦ًم اًمتٛمقيؾ اًمدوًمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٌٜمؽ اًمدوزم وصٜمدوق ,اعمتحدة

 :ويٛمٙمـ طمٍمه٤م قمغم اًمٜمحق أيت .اًمدوزم

 ,٤ٌمذ ًمٚمدوًم٦م ذم احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦ماًمٕمٛمؾ قمغم ختٗمٞمػ اًمتدظمؾ اعم – 1

وختٗمٞمػ اًمٕم٥مء اإلداري اًمذي شمتحٛمٚمف ُمـ ظمالل شمقؾمٞمع دور اًم٘مٓم٤مع 

ويزيؾ قمـ  .اخل٤مص ذم آىمتّم٤مد وإؾمٜم٤مد ُم١ًموًمٞم٤مت ُمـ اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم اًمٞمف

ه اعم١مؾم٤ًمت مم٤م يًٛمح ًمٚمدوًم٦م سمؽميمٞمز يم٤مهؾ احلٙمقُم٦م قم٥مء ظم٤ًمئر هذ

  .(12)ضمٝمقده٤م وُمقارده٤م ٕهداف اىمتّم٤مدي٦م أؾم٤مؾمٞم٦م 

شمِمجٞمع إومراد واهلٞمئ٤مت قمغم اُمتالك وطمدات اإلٟمت٤مج مم٤م يٕمٛمؾ  – 2

قمغم شمقؾمٞمع ىم٤مقمدة ُمٚمٙمٞم٦م اعمقاـمٜملم ٕصقل اإلٟمت٤مج ذم اعمجتٛمع وي١مدي إمم 

ومتح٘مؼ سمذًمؽ ُم١ًموًمٞم٦م  ف اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م ًمقؾم٤مئؾ اإلٟمت٤مجأىم٤مُم٦م اىمتّم٤مد اؾم٤مؾم

  .(13)اعم٤مًمؽ اعم٤ٌمذ ذم اًمرىم٤مسم٦م واعمت٤مسمٕم٦م عمٛمتٚمٙم٤مشمف مم٤م ي١مدي امم شمٕمٔمٞمؿ اًمٕم٤مئد

ُمـ ظمالل شم٘مٚمٞمص  ,اًمٕمٛمؾ قمغم حتًلم اعمريمز اعم٤مزم ًمٚمحٙمقُم٦م – 3

 ,وشم٘مٚمٞمص آؾمتلثامر احلٙمقُمل ,آقم٤مٟم٤مت اعم٘مدُم٦م عمنموقم٤مت اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم
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سمام  ,ـ ظمالل سمٞمع اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦مواجي٤مد ُمقارد ُم٤مًمٞم٦م ًمٚمخزاٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُم

ي٘مٚمؾ اًمْمٖمط قمغم اعمٞمزاٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م وجيٕمؾ اًمًٞم٤مؾم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م أيملثر 

  .ُمروٟم٦م وطمٞمقي٦م

آؾمتٖمالل آُملثؾ ًمٚمٛمقارد اعمحدودة ُمـ ظمالل ضمٕمؾ  – 4

ٓم٤مع اخل٤مص أيملثر اؾمتج٤مسم٦م ًمٚمٛمتٓمٚم٤ٌمت اعمنموقم٤مت اًمتل شمؿ حتقيٚمٝم٤م امم اًم٘م

ز اعمٜم٤موم٦ًم وىمقى اًمًقق وحتًلم يمٗم٤مءة اًمتج٤مري٦م وفمروف اًمًقق وشمٕمزي

  .أداء اعمنموقم٤مت

س اعم٤مل وشمقؾمٞمع ىم٤مقمدة اعمٚمٙمٞم٦م أير أؾمقاق راًمٕمٛمؾ قمغم شمٓمق – 5

  .(14)اخل٤مص٦م ودقمؿ شمٓمقر اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م

مم٤م ي١مدي إمم  ,ققم٤ًم ورومع ُمًتقى اإلٟمت٤مضمٞم٦مزي٤مدة اإلٟمت٤مج يماًم وٟم – 6

دى اًمٕمقاُمؾ ظمٗمض مج٤مح اًمتْمخؿ سم٤مقمت٤ٌمر أن وومرة اإلٟمت٤مج هل أطم

إؾم٤مؾمٞم٦م ذم إقم٤مدة اًمتقازن ًمٚمٕمالىم٦م سملم اًمٕمرض واًمٓمٚم٥م واإلٟمت٤مج 

  .(15)وآؾمتٝمالك

٤مص إضمٜمٌل واعمحكم وضمذب اعمدظمرات شمِمجٞمع آؾمتلثامر اخل – 7

اًمقـمٜمٞم٦م ورؤوس إُمقال اًمٕمرسمٞم٦م وإضمٜمٌٞم٦م ُمـ اخل٤مرج ًمالؾمتلثامر مم٤م يٕمد 

 .(16)شمدوم٘م٤ًم داظمالً ي٤ًمهؿ ذم اٟمٕم٤مش ُمٞمزان اعمدومققم٤مت

 ,ذم شمٓمٌٞمؼ هذه إهداف ُمـ دوًم٦م إمم أظمرى ٤مً آ ان هٜم٤مك اظمتالوم

وم٤مًمدوًم٦م اًمتل اظمت٤مرت ٟمققم٤ًم ُمالئاًم ُمـ اخلّمخّم٦م وسمدون وص٤مي٦م ُمـ 
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صٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم واًمٌٜمؽ اًمدوزم هتدف امم شم٘مٚمٞمؾ إقم٤ٌمء اعم٤مًمٞم٦م قمغم 

ع طمٙمقُم٤مهت٤م وحم٤موًم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ آُمٙم٤مٟم٤مت اعم٤مدي٦م واًمٌنمي٦م ًمٚم٘مٓم٤م

ُمع إظمذ سمٜمٔمر  ,اخل٤مص ذم دومع قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م إمم آُم٤مم

آقمت٤ٌمر أمهٞم٦م دور احلٙمقُم٦م ذم شمقومػم اًمٌٞمئ٦م اعمالئٛم٦م ٓؾمتلثامرات اًم٘مٓم٤مع 

  .اخل٤مص واًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمف ظمدُم٦م عمًػمة اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م سمٛم١مذاهت٤م اعمختٚمٗم٦م

ًمدوزم أُم٤م اًمدول اًمتل ومرو٧م قمٚمٞمٝم٤م اخلّمخّم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمٌٜمؽ ا

وم٤من شمٚمؽ  .وصٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم ُمـ ظمالل سمراُم٩م اًمتٙمٞمػ اهلٞمٙمكم

اخلّمخّم٦م هتدف إمم شمًٝمٞمؾ قمٛمٚمٞم٦م دُم٩م اىمتّم٤مدات اًمٌٚمدان اًمتل حتقًم٧م 

إمم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص سمٕمجالت آىمتّم٤مد اًمرأؾمامزم اًمٕم٤معمل ورسمٓمٝم٤م رسمٓم٤ًم شمٌٕمٞم٤ًم 

ؽمدي٦م حت٘مٞم٘مٞم٤ًم عمّم٤مًمح آىمتّم٤مد اًمرأؾمامزم, دون آهتامم سم٤مٕوو٤مع اعم

ويتؿ هذا اًمرسمط ُمـ ظمالل شمراضمع دور اًم٘مٓم٤مع  ,اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول ٓىمتّم٤مد

وومتح اًمٓمريؼ أُم٤مم  ,إمم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص اعمحكم وإضمٜمٌل فاًمٕم٤مم وسمٞمٕم

  .(17)اًمنميم٤مت ُمتٕمددة اجلٜمًٞم٦م

اٟمتٝمج٧م احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ُمٜمذ سمداي٦م اًمًٌٕمٞمٜم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م شم٘مقم قمغم 

ُم٦م واقمتؼمت آؿمؽمايمٞم٦م هل اًمٓمريؼ ًمٚمتٜمٛمٞم٦م وُم٤مرؾم٧م ُمٝم٤مم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤م

اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م وؾمٞمٓمر اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم قمغم اًمٗمروع اًمرئٞم٦ًم 

سمٞمد أن  .1973ة أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط ذم قم٤مم دُمـ زي٤م اً واًملث٤مٟمقي٦م ًمالىمتّم٤مد ُمًتٗمٞمد
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٤مر آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل قم٤مٟمك ُمٜمذ سمداي٦م اًملثامٟمٞمٜم٤مت ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مت قمدة ٟمتٞمج٦م ٔصم

واٟمٙمامش اعمقرد اًمٜمٗمٓمل سم٥ًٌم شمقىمػ ُمٜم٤مومذ  ,احلرب اًمٕمراىمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م

شمّمدير اًمٜمٗمط ُمـ ضمٝم٦م وشمراضمع أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط ذم اًمًقق اًمدوًمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م 

مم٤م اٟمٕمٙمس قمغم شمـ٘مٚمٞمص آؾمتلثامر احلٙمقُمل وشم٘مٞمٞمد آٟمٗم٤مق  ,أظمرى

احلٙمقُمل اجل٤مري وطمٍمه سم٤معمنموقم٤مت اًمتل ختدم اعمجٝمقد احلريب 

إيملثر يمٗم٤مءة اىمتّم٤مدي٤ًم وشم٘مٚمٞمص آؾمتػماد اًمًٚمٕمل ًمٚم٘مٓم٤مع  واعمنموقم٤مت

مم٤م أدى امم  ,آؿمؽمايمل وشمقىمػ إٟمت٤مج سمٕمض اعمّم٤مٟمع ًمٕمقاُمؾ قمًٙمري٦م

  .1983ُمٕمدٓت ٟمٛمق ؾم٤مًم٦ٌم ذم آىمتّم٤مد ُمٜمذ قم٤مم 

وذم قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤مت فمٝمرت اًمٙملثػم ُمـ اًمتٖمٞمػمات ذم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي 

صم٤مر اعمؽمايمٛم٦م ًمٚمحرب اًمٕمراىمل سم٥ًٌم فمروف طمرب اخلٚمٞم٩م اًملث٤م ٟمٞم٦م ؤا

 .اًمٕمراىمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م وُم٤م شمٌٕمف ُمـ ختري٥م ؿمٛمؾ جمٛمؾ ٟمِم٤مط اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم

شمٗم٤مىمٛم٧م احل٤مل سمٕمد ومرض احلّم٤مر آىمتّم٤مدي اًمذي يم٤من أسمرز آصم٤مره شمقىمػ 

ؾم٤مد ًمٚمدظمؾ اًم٘مقُمل  ,شمّمدير اًمٜمٗمط اخل٤مم وطمرُم٤من اًم٘مٓمر ُمـ اعمقرد ٕا

ٞمد اًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م وٟم٘مص وشم٘مٚمٞمص طم٤مد ًمالؾمتػماد اًمًٚمٕمل ٟمتٞمج٦م شم٘مٞم

  .ٜم٤مشم٩م اعمحكم اإلمج٤مزماًممم٤م أدى إمم شمدهقر ُمٕمدٓت ٟمٛمق  .اًمٕمٛمالت اًمّمٕم٦ٌم

ويٛمٙمـ شمقوٞمح ؾمٚمٌٞم٤مت آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ظمالل اًمٕم٘مديـ اعم٤موٞملم 

  :سم٢مجي٤مز

مل يًتٓمع آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل شمٙمقيـ ومٙمر اىمتّم٤مدي وؾمٞم٤مؾم٦م  – 1

ع اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًمتل شمقومر اىمتّم٤مدي٦م واوح٦م وؾمٚمٞمٛم٦م شمؽميمز قمغم اعمِم٤مري
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٤م حيت٤مضمف ُمـ اًمًٚمع واخلدُم٤مت اًميوري٦م اًمٞمقُمٞم٦م واٟمام ريمز ًمٚمٛمقاـمـ ُم

  .اهتامُمٝم٤م قمغم اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمٕمًٙمري٦م

وم٘مد اٟمخٗمض  .ىمّمقر اإلٟمت٤مج اعمحكم قمـ شمٚمٌٞم٦م اًمٓمٚم٥م اعمحكم – 2

اإلٟمت٤مج اعمحكم عمٕمٔمؿ اًم٘مٓم٤مقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ًمٕمدم اؾمتٖمالل اًمٓم٤مىم٦م 

ٙمؾ يمٗمقء وذًمؽ ًمٜم٘مص آٓت واعمٕمدات واًمدُم٤مر اإلٟمت٤مضمٞم٦م اعمت٤مطم٦م سمِم

اًمقاؾمع اًمذي حلؼ سم٤مًم٘مٓم٤مقم٤مت اإلٟمت٤مضمٞم٦م ُمـ ضمراء احلروب واحلّم٤مر 

 ,آىمتّم٤مدي وآقمتامد قمغم ُمًتٚمزُم٤مت اإلٟمت٤مج اعمًتقردة سمِمٙمؾ يمٌػم

 .(18)صٞم٤مٟم٦م اعمٙم٤مئـ واعمٕمدات وسم٤مًمت٤مزم اٟمخٗم٤مض قمٛمره٤م اإلٟمت٤مضمل قمدم و

ٛم٦م اعمْم٤موم٦م ًمإلٟمت٤مج اًمّمٜم٤مقمل ُمـ ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعملث٤مل اٟمخٗمْم٧م اًم٘مٞم

 1991ُمٚمٞمقن ديٜم٤مر قم٤مم  (391)امم  1985ُمٚمٞمقن ديٜم٤مر قم٤مم  (759.8)

  .(19)(1990سم٤مٕؾمٕم٤مر اًملث٤مسمت٦م ًمٕم٤مم )

وذًمؽ ًمت٤ٌمـم١م ٟمٛمق اإلٟمت٤مج اعمحكم ُمـ  :ٞمزاٟمٞم٦ماًمٕمجز اًمقاؾمع ذم اعم – 3

 ,ضمٝم٦م وشمزايد اًمٓمٚم٥م اًمٙمكم ذم آىمتّم٤مد سمٛمٕمدٓت يمٌػمة ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

ومٗمل  .دم٤موز اإلٟمٗم٤مق اًمٙمكم ذم سمٕمض ؾمٜمقات اًملثامٟمٞمٜم٤مت اًمدظمؾ اًم٘مقُملوم٘مد 

( ُمٚمٞمقن ديٜم٤مر ذم طملم ان 12324وصؾ آٟمٗم٤مق اًمٙمكم امم ) 1983قم٤مم 

وسمِمٙمؾ قم٤مم مل شم٘مؾ  .( ُمٚمٞمقن ديٜم٤مر٤10996موز )ـاًمدظمؾ اًم٘مقُمل مل يتج

سم٥ًٌم زي٤مدة  (20)ذم مجٞمع ؾمٜمقات اًملثامٟمٞمٜم٤مت (%96)ٟم٦ًٌم اإلٟمٗم٤مق اًمٙمكم قمـ 

 ,وارشمٗم٤مع آٟمـٗم٤مق احلٙمقُمل ٟمٗم٤مق اًمٕمًٙمري واًمٜمٗم٘م٤مت اًمتٛمقيٚمٞم٦مآ

واؾمتٛمرار آقمتامد قمغم اخل٤مرج ذم ؾمد اهمٚم٥م آطمتٞم٤مضم٤مت اًمٖمذائٞم٦م 
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مم٤م أدى امم طمّمقل قمجز ذم اعمٞمزاٟمٞم٦م  ,واًمّمٜم٤مقمٞم٦م وًمٞمس قمغم آٟمت٤مج اعمحكم

احلٙمقُمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م وازداد إُمر شمٗم٤مىماًم ذم فمؾ احلّم٤مر آىمتّم٤مدي وشمقىمػ 

  .رصدة اًمٜم٘مدي٦م ذم اخل٤مرج ذم قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤متإ

قم٤مٟمك آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ُمٜمذ قم٘مد  :اًمتْمخؿ اًمٜم٘مدي اعمٗمرط – 4

وم٘مد ارشمٗمع اًمرىمؿ اًم٘مٞم٤مد  ,اًملثامٟمٞمٜم٤مت وحلد أن ُمـ فم٤مهرة اًمتْمخؿ

 1985قم٤مم  (% 199)إمم  1979قم٤مم  (% 100)ٕؾمٕم٤مر اعمًتٝمٚمؽ ُمـ 

 .(21)1996قم٤مم  (% 4364)صمؿ وصؾ امم  1991قم٤مم  (% 1288)وامم 

ويرضمع ارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اًمتْمخؿ سمِمٙمؾ يمٌػم ذم قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤مت إمم ىمٚم٦م 

اًمٕمرض وؿمح ؾمٚمٕمل واؾمع ٟمتٞمج٦م اًمتقىمػ قمـ آؾمتػماد وارشمٗم٤مع 

 . (22)شمٙم٤مًمٞمػ ؿمحـ وٟم٘مؾ وشم٠مُملم اًمٌْم٤مئع وارشمٗم٤مع شمٙم٤مًمٞمػ اًمقؾمٓم٤مء

٘مد اٟمخٗمْم٧م اًم٘مدرة اًمنمائٞم٦م وم ,شمدهقر ىمٞمٛم٦م اًمديٜم٤مر اًمٕمراىمل – 5

٦م اًمقـمٜمٞم٦م اعمتداوًم٦م ادم٤مه اًمٕمٛمالت إظمرى وظم٤مص٦م اًمدوٓر ٚمٕمٛمٚمًم

دوٓر ىمٌؾ قم٤مم  (3 – 2)ومٌٞمٜمام يم٤من اًمديٜم٤مر اًمٕمراىمل ي٤ًموي  ,إُمريٙمل

ٟمتٞمج٦م ارشمٗم٤مع  2000ديٜم٤مر قم٤مم  (2750)وصؾ ؾمٕمر اًمدوٓر امم  1990

ُمـ صمؿ اؾمٕم٤مر اًمًٚمع سمنقم٦م شمزيد قمغم اًمنقم٦م اًمتل ٟمام هب٤م قمرض اًمٜم٘مد و

حل٘مٞم٘مٞم٦م ًمالرصدة اًمٜم٘مدي٦م ىمد اٟمخٗمْم٧م سم٤مؾمتٛمرار مم٤م يٗمن وم٤من اًم٘مٞمٛم٦م ا

٦م ٞماهلروب ُمـ آطمتٗم٤مظ سم٤مًمٜم٘مقد سم٤مدم٤مه اعمقضمقدات اًمٜم٘مدي٦م احل٘مٞم٘م

 .يم٤مًمٕم٘م٤مرات واًمذه٥م واًمًٚمع آؾمتٝماليمٞم٦م اًمدائٛم٦م واًمٕمٛمالت آضمٜمٌٞم٦م

أي ان اًمٓمٚم٥م قمغم اًمديٜم٤مر يمٛمًتقدع ًمٚم٘مٞمؿ ىمد اٟمخٗمض وطمؾ حمٚمف 
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٦م هذه اًمقفمٞمٗم٦م وسم٘مك اًمديٜم٤مر وؾمٞمٚم٦م دومع دي٠ماًمدوٓر سمِمٙمؾ ظم٤مص ذم شم

 .وُم٤ٌمدًم٦م داظمٚمٞم٦م

وٕمػ ىمدرة اًمدوًم٦م اعم٤مًمٞم٦م واقمتامده٤م قمغم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل وشمذسمذب  -6

قق اًمدوًمٞم٦م ٟمت٤مج ذم اًًم ىمتّم٤مد طم٥ًم ارشمٗم٤مع واٟمخٗم٤مض اؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط ويمٛمٞم٦م ا  .ا

ختٚمػ اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م وشمٕمٓمٞمؾ اًمٙملثػم ُمٜمٝم٤م يم٤مًمٓمرق واجلًقر  - 7

 .ٓت وحمٓم٤مت اًمٙمٝمرسم٤مء اعم٤مءوىمٓم٤مع آشمّم٤م

ومْمال قمـ اعمِم٤ميمؾ آىمتّم٤مدي٦م اعمذيمقرة اًمتل مل شمًتٓمع احلٙمقُم٤مت  -8

اعم١مىمت٦م ان شمتج٤موزه٤م, سمؾ اهن٤م وىمٕم٧م ذم اظمٓم٤مء اىمتّم٤مدي٦م أظمرى يٛمٙمـ ان 

 شمٙمقن ٟم٘م٤مط وٕمػ أؾم٤مؾمٞم٦م ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل امهٝم٤م:

يماموي٤مت اًمٌ٘م٤مء قمغم سمٕمض اًمقطمدات اإلٟمت٤مضمٞم٦م ُمٕمٓمٚمف يمٛمٕمٛمؾ اًمٌؽموأ( 

واحلديد واًمّمٚم٥م وُمٕم٤مُمؾ اإلؾمٛمٜم٧م وُمٕمٛمؾ اًمقرق وهمػمه٤م اًمتل ًمق قمٛمٚم٧م 

ـ  سمٓم٤مىم٦م إٟمت٤مضمٞم٦م ًمٙمـ هل٤م اصمر اجي٤ميب قمغم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل واًمتل ُمـ اعمٛمٙم

ؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مءات اًمٕمراىمٞم٦م اعمقضمقدة ذل ُمزيد ُمـ اجلٝمد وٓا  .شمِمٖمٞمٚمٝم٤م سٌم

٦م و يم٤من ُمـ اًمزي٤مدة اعمٗمرـم٦م ذم رواشم٥م سمٕمض اًمٗمئ٤مت همػم اعمٜمتجب( 

إومْمؾ اًمٕمٛمؾ سمٜمٔم٤مم احلقاومز واعمٙم٤موم٠مة طمتك ٓ شم٘متؾ روح اإلسمداع ًمدى 

 .اًمٕم٤مُمٚملم وإقمٓم٤مء أٟمّم٤مف اًمٕم٤مُمؾ اعمٜمت٩م وهمػم اعمٜمت٩م

ومتح احلدود اخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمٕمراق وإًمٖم٤مء اًميائ٥م قمغم اًمًٚمع ج( 

اعمًتقردة ومرهمؿ أمهٞم٦م اًمًٚمع ذم إؾمقاق اًمٕمراىمٞم٦م إٓ ان ًمٚميائ٥م أمهٞم٦م 
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  .ؾ اإليراد اعم٤مزم هل مح٤مي٦م اًمًٚمع اعمحٚمٞم٦مهمػم حتّمٞم

شم٠مظمػم وصقل اًمًٚمع اًمٖمذائٞم٦م مم٤م يٕمٛمؾ قمغم رومع أؾمٕم٤مر اعمقاد  هـ(

 .إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمٕمؾ سمدوره٤م قمغم ارشمٗم٤مع اعمًتقى اًمٕم٤مم ًمألؾمٕم٤مر

وٕمػ اًمرىم٤مسم٦م قمغم اًمٙملثػم ُمـ اًمقطمدات آىمتّم٤مدي٦م و اٟمٕمدام و( 

ُمـ اعمِم٤مريع اجلدي٦م امم اخل٤ًمرة  اًمرىم٤مسم٦م قمغم اعم٤مل اًمٕم٤مم مم٤م قمرض اًمٙملثػم

 .واًمٗم٤ًمد اإلداري واعم٤مزم

شمريمٞمز قمغم اعمِم٤مريع اهل٤مُمِمٞم٦م واًمًٌٞمٓم٦م وهمػم اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًمتل ٓ ز( 

شمٕمٓمل ُمقرد ذم اعمًت٘مٌؾ يم٤من ُمـ إضمدر ان شمريمز قمغم اًمقطمدات اإلٟمت٤مضمٞم٦م 

 .اًمتل شمزيد ُمـ اًمدظمؾ اًم٘مقُمل

رسم٤مء اًمتل وٕمػ اخلدُم٤مت اًمتل شم٘مدم ًمٚمٛمقاـمـ وظم٤مص٦م اًمٙمٝمط( 

وصؾ آٟم٘مٓم٤مع ومٞمٝم٤م امم مخس قمنم ؾم٤مقم٦م ذم اًمٞمقم,واعم٤مء اًمتل اٟمخٗمْم٧م 

%ُمـ 60%امم90ٟم٦ًٌم اًمًٙم٤من اًمذيـ حيّمٚمقن قمغم ُم٤مء ص٤مًمح ًمٚمنمب ُمـ 

 .جمٛمقع اًمًٙم٤من,واٟمخٗم٤مض اخلدُم٤مت اًمّمحٞم٦م

اٟمتٝمج٧م احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م اخلّمخّم٦م ُمٜمذ سمداي٦م اًملثامٟمٞمٜمٞم٤مت 

ىم٤مم سمتحقيؾ سمٕمض ممتٚمٙم٤مت اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم امم اخل٤مص  1982ومٗمل قم٤مم 

هبدف اقمٓم٤مء اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص دورًا ذم احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م وم٘مد قمٛمٚم٧م اًمدوًم٦م 

قمغم اقم٤مدة صٞم٤مهم٦م ُمقىمع اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص وٟمِم٤مـمف ذم اًمٜمٔم٤مم آؿمؽمايمل قمـ 
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ـمريؼ اًم٘مٞم٤مم سمٌٞمع سمٕمض اعمٕم٤مُمؾ واعمّم٤مٟمع وآٟمًح٤مب ُمـ سمٕمض 

يمام أقمٞمد اًمٜمٔمر  ,ًمتل يًتٓمٞمع اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص اًم٘مٞم٤مم هب٤ماًمٜمِم٤مـم٤مت اًملث٤مٟمقي٦م ا

سم٤مًمتٍمف آىمتّم٤مدي عمٜمِمآت اًم٘مٓم٤مع آؿمؽمايمل ذم وقء طم٤ًمسم٤مت 

وومتح اعمج٤مل أُم٤مم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ًمٞمٜمِمط ذم جم٤مل  ,اًمٙمٚمٗم٦م واعمردود اًمرسمحل

اًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م واًمداظمٚمٞم٦م واًمزراقم٦م وشمقضمٝم٧م اًمدوًم٦م ٟمحق اٟمِم٤مء ىمٓم٤مع 

  .(9)٦م اًملث٘مٞمٚم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمٕمًٙمري

ُمقضم٦م ضمديدة ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتحقل ًمٚم٘مٓم٤مع  1987وسمدأت ذم قم٤مم 

اخل٤مص وشمٕمزيز اعمٜم٤موم٦ًم اذ سم٤مقم٧م اًمدوًم٦م قمنميـ ُمّمٜمٕم٤ًم امم اًم٘مٓم٤مع 

قمـ ىم٤مئٛم٦م سمًت٦م وصمالصملم ُمّمٜمٕم٤ًم آظمرًا شمروم  1988اخل٤مص وأقمٚمٜم٧م ذم قم٤مم 

٤مزم وسمذًمؽ ارشمٗمٕم٧م ُم٤ًممه٦م اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم آمج .سمٞمٕمٝم٤م

ويمام ئمٝمر ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت  1989% قم٤مم 37.3امم  1978% قم٤مم 24ُمـ 

( ويرضمع اهتامم اًمدوًم٦م سمٗمًح اعمج٤مل أُم٤مم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص 1ضمدول رىمؿ )

امم آصم٤مر احلرب اًمٕمراىمٞم٦م آيراٟمٞم٦م ووخ٤مُم٦م آٟمٗم٤مق اًمٕمًٙمري واٟمخٗم٤مض 

ىمدرة اًمدوًم٦م اعم٤مًمٞم٦م ٟمتٞمج٦م اٟمخٗم٤مض أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط ُمـ ضمٝم٦م ويمٛمٞم٦م آٟمت٤مج 

وشم٘مٚمٞمص آؾمتلثامر  ,٥ٌم شمقىمػ ُمٜم٤مومذ شمّمدير اًمٜمٗمط ُمـ ضمٝم٦م أظمرىسمً

احلٙمقُمل وشم٘مٞمد آٟمٗم٤مق احلٙمقُمل اجل٤مري وطمٍمه سم٤معمنموقم٤مت اًمتل 

  .ختدم اعمجٝمقد احلريب ُمـ ضمٝم٦م صم٤مًملث٦م

وذم قم٘مد اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت ارشمٗمع اؾمٝم٤مم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم 

يمام ئمٝمر ُمـ  1993% قم٤مم 86.4امم  1992% قم٤مم 79.5آمج٤مزم امم 
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وشمقىمػ  ,( سم٥ًٌم شمْمقر ٟمِم٤مط اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم1سمٞم٤مٟم٤مت اجلدول رىمؿ )

ُمِم٤مريٕمٝم٤م آٟمامئٞم٦م ٟمتٞمج٦م طمرب اخلٚمٞم٩م اًملث٤مٟمٞم٦م وومرض احلّم٤مر 

وشم٘مٚمٞمص طم٤مد سم٤مٓؾمتػماد  ,اخل٤مم آىمتّم٤مدي, وشمقىمػ شمّمدير اًمٜمٗمط

مم٤م أدى امم شمدهقر ُمٕمدٓت ٟمٛمق ٟم٤مشم٩م اًم٘مٓم٤مع  ,ووٕمػ ىمدرة اًمدوًم٦م اعم٤مًمٞم٦م

ؽمايمل سمِمٙمؾ يٗمقق ُمًتقى اًمتدهقر ذم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص وقمٚمٞمف ىم٤مُم٧م آؿم

اًمدوًم٦م سمتخٗمٞمػ اًم٘مٞمقد قمغم يم٤مهؾ اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص إُمر اًمذي أدى امم 

اسمتٕمدت ؾمٞم٤مؾم٦م اخلّمخّم٦م ذم اًمٕمراق  .آىمتّم٤مدي٦م زي٤مدة شمدظمٚمف ذم احلٞم٤مة

ُم٤م أُمٙمـ قمـ ظمّمخّم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م يم٤مًمّمٜم٤مقم٤مت 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م وصٜم٤مقم٤مت اًمّمٚم٥م واًمٗمقؾمٗم٤مت إو٤موم٦م  اًمٌؽمويمٞمٛمٞم٤موي٦م واعمّم٤مذم

إمم قمدد ُمـ اعمٜمِمآت اًمٕم٤مُم٦م ُملثؾ ؾمٙمؽ احلديد واًمٙمٝمرسم٤مء واعم٤مء واًمٌٜمقك 

  .وذيم٤مت اًمت٠مُملم أُم٤م اًمّمٜم٤مقم٤مت إظمرى ومٙم٤مٟم٧م قمرو٦م ًمٚمتخّمٞمص

وسم٤مًمرهمؿ ُمـ أن اخلّمخّم٦م ىمد ُم٣م قمٚمٞمٝم٤م ومؽمة ذم اًمٕمراق ٓا اهن٤م مل حت٘مؼ 

ٝم٤مم اًمتل يم٤من ي٘مقم هب٤م اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم يمام اهن٤م شمقاضمف إهداف اعمٓمٚمقسم٦م ومل شم٘مؿ سم٤معم

  :اًمٙملثػم ُمـ اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل حتد ُمـ هقم٦م اًمتحقل ويرضمع ذًمؽ امم

ومل يتؿ اخت٤مذ  ,حتقيؾ اعمٜمِمآت اًمٕم٤مُم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع اًمزراقمل سم٤مًمٙم٤مُمؾ

ومٗمل اًم٘مٓم٤مع اًمّمٜم٤مقمل مل شمِمٛمؾ  ,آضمراءات ذاهت٤م سمِم٠من ىمٓم٤مقم٤مت أظمرى

  .قمغم ٟم٦ًٌم صٖمػمة ىمٞم٤مؾم٤ًم حلجؿ هذا اًم٘مٓم٤معقمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م آ 

 .قمدم شمقومر ؾمقق ًمالؾمٝمؿ اعم٤مًمٞم٦م سمِمٙمؾ ُمٜمتٔمؿ

  .ؾمٞمٓمرة احلٙمقُم٦م قمغم اجلٝم٤مزيـ اعمٍمذم واعم٤مزم
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  .قمدم صم٘م٦م اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص سم٤مضمراءات احلٙمقُم٦م

  .قمدم وضمقد ذيم٤مت اؾمتلثامر ذم اًم٘مٓمر

ؿمخ٤مص قمؿ اًمٜمزاه٦م ذم سمٞمع اعمِم٤مريع اًمٕم٤مُم٦م وم٘مد اٟمت٘مٚم٧م ُمِم٤مريع امم أ

اعمِم٤مريع اًمٕم٤مُم٦م سمِمٙمؾ واؾمع وهيع ذم يملثػم ُمـ  وم٘مد شمؿ سمٞمع ,همػم يمٗمقئلم

إطمٞم٤من دون قمٚمؿ اعمٝمتٛملم سمنماء هذا اًم٘مٓم٤مع ُمـ اًمّمٜم٤مقمٞملم واًمتج٤مر 

وأصح٤مب إقمامل ًم٘مد قمرو٧م ُمّم٤مٟمع قم٤مُم٦م ويمٌػمة ضمدًا ًمٚمٛمزاد واًمٌٞمع 

ـ دون أن يٕمٚمـ قمٜمٝم٤م ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ومٙم٤مٟم٧م ُمـ ٟمّمٞم٥م أوًمئؽ اًمٌٕمٞمدي

  .ضمدًا قمـ جم٤مل اعم١مؾم٤ًمت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واإلٟمت٤مضمٞم٦م

 (1ضمدول رىمؿ )

شمٓمقر اًمتقزيع اًم٘مٓم٤مقمل عمٙمقٟم٤مت اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم اإلمج٤مزم وسمح٥ًم 

 (1993 ـ 1978) اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي ذم اًمٕمراق

اًمٜمِم٤مط 

 آىمتّم٤مدي

 اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص % اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم %

1978 1989 1992 1993 1978 1989 1992 1993 

اًمزراقم٦م 

واًمٖم٤مسم٤مت 

 واًمّمٞمد

 100 100 99.8 92.1 صٗمر صٗمر 0.02 8

 - 0.3 0.1 0.3 - 99.7 98.8 99.7 اًمتٕمديـ واعم٘م٤مًمع

اًمّمٜم٤مقم٦م 

 اًمتٛمقيٚمٞم٦م
63 73 39.4 46.2 37 27 60.3 53.3 
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 95.7 92 94.6 84.6 5.3 8 5.4 15.6 اًمٌٜم٤مء واًمتِمٞمٞمد

 صٗمر صٗمر صٗمر صٗمر 100 100 100 100 اعم٤مء واًمٙمٝمرسم٤مء

ٕٟمِمٓم٦م جمٛمقع ا

 اًمًٚمٕمٞم٦م
80.1 55.4 6.6 5.5 19.9 44.8 91.2 94.4 

اًمٜم٘مؾ 

 واعمقاصالت
56 19.2 2.3 1 44 80.8 97.7 99 

دم٤مرة اجلٛمٚم٦م 

 واعمٗمرد
43 31.8 4.5 0.8 57 68.2 95.5 99.2 

 4.5 0.9 1 صٗمر 99.5 99.1 99 100 اًمٌٜمقك واًمت٠مُملم

 جمٛمقع

 إٟمِمٓم٦ماًمتقزيٕمٞم٦م
50.2 44.1 15 9.5 49.8 55.7 84.5 90.4 

ُمٚمٙمٞم٦م دور 

 اًمًٙمـ
 100 100 100 100 صٗمر صٗمر صٗمر صٗمر

اخلدُم٤مت 

آضمتامقمٞم٦م 

 واًمِمخّمٞم٦م

97.9 90.1 89.4 83.6 2.1 9.9 10.6 16.4 

جمٛمقع إٟمِمٓم٦م 

 اخلدُمٞم٦م
77.4 70.9 71.8 66.1 22.6 29.5 28.2 33.9 

 86.4 79.5 37.3 24 13.5 20.3 62.7 76 اعمجٛمقع اًمٕم٤مم

دور اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم واًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم  ,ؾ ىم٤مؾمؿ قمكمٟمقوم .د :اعمّمدر 

 . 73ص ,1999 ,اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م دمرسم٦م اًمٕمراق / جمٚم٦م آىمتّم٤مدي
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وذم اًمٖم٤مًم٥م يم٤مٟمقا ُمـ ذوي اًمًٚمٓم٦م ويٛمٚمٙمقن أرصدة ُمٗمتقطم٦م وًمٙمـ 

سم٤مًمديٜم٤مر اًمٕمراىمل وم٤مؿمؽموا هذه اعمّم٤مٟمع واٟمت٘مٚم٧م ُمٚمٙمٞمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م امم اخل٤مص٦م 

وص٤مرت  .اًمّمٜم٤مقمل وادارة ُم١مؾم٤ًمشمف آٟمت٤مضمٞم٦م اًمٌٕمٞمدة قمـ ومٝمؿ اًمٕمٛمؾ

هذه اعمّم٤مٟمع اخل٤مص٦م يمٛمّم٤مٟمع اعمقاد اًمٖمذائٞم٦م واًمتل شمٕمتٛمد قمغم آٟمت٤مج 

مم٤م قمرض اًمًقق امم  ,اعمحكم حتتٙمر شمقريد اعمٜمتقضم٤مت اًمزراقمٞم٦م هل٤م وطمده٤م

ؿمح٦م ذم سمٕمض اعمٜمتقضم٤مت اًمزراقمٞم٦م اًمتل قمروم٧م سمقومرهت٤م يم٤مًمٓمامـمؿ 

ـمؿ اماعمّم٤مٟمع ًمٙمل حتقل امم ُمٕمجقن اًمٓم واًمٌ٘مقًمٞم٤مت ويم٤مٟم٧م شمذه٥م امم

  .وُمٕمٚم٤ٌمت اًمٌ٘مقًمٞم٤مت ومٞم٤ٌمع ذم إؾمقاق سمًٕمر اعمًتقرد ُمـ اخل٤مرج

وٕمػ ذم شم٘مٞمٞمؿ اعمِم٤مريع اًمتل شمؿ ظمّمخّمتٝم٤م ومٝمٜم٤مك ُمّم٤مٟمع وخٛم٦م 

يمٚمٗم٧م اًمدوًم٦م ُماليلم اًمدوٓرات سمٞمٕم٧م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م وسم٠مرظمص إصمامن 

ٟمتٞمج٦م اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  ٕؿمخ٤مص ُمٕمدوديـ مل جيرأ أطمد قمغم ُمٜم٤مىمِمتٝمؿ

 ,وُمّم٤مٟمع إعمٜمٞمقم ,اًمتل يتٛمتٕمقن هب٤م وىمد ؿمٛمٚم٧م ُمّم٤مٟمع اًمٜمًٞم٩م

وُمزارع  ,,واعمقاد اًمٖمذائٞم٦م ,وُمّم٤مٟمع إؾمٛمٜم٧م ,وُمّم٤مٟمع اًمّم٤مسمقن

وسمذًمؽ مل شمٙمـ اخلّمخّم٦م هبٙمذا أؾمٚمقب جمدي٦م ومٚمـ شم٤ًمهؿ ذم  .واؾمٕم٦م

  .(10)اًمْمٞم٤مع شمـٜمٛمٞم٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م سمؾ قمرو٧م صمروات اًمٌٚمد واعمجتٛمع امم

وسمٕمد ؾم٘مقط اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ذم اًمٕمراق شمٓمرح ؾمٞم٤مؾم٦م اخلّمخّم٦م 

يمحؾ هيع ًمٚمٛمِم٤ميمؾ آىمتّم٤مدي٦م اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اًمٕمراق دون ُمراقم٤مة 

  .اًمًٚمٌٞم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل راوم٘م٧م ؾمٞم٤مؾم٦م اخلّمخّم٦م
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ىمتّم٤مد اًمٕمراىمل اقمٚمٜم٧م وًمٚمخروج ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م آ

اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعم١مىمت٦م احل٤ميمٛم٦م ذم اًمٕمراق قمـ قمزُمٝم٤م شمٜمٗمٞمذ ظمٓم٦م ختّمٞمص 

ُمـ اًم٘مٓم٤مع  (%90)اذ ؾمٞمتحقل ايملثر ُمـ  .ذيم٤مت وُمٜمِم٤مت اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم

ذم خمتٚمػ اًم٘مٓم٤مقم٤مت احلٞمقي٦م  آتاًمٕم٤مم امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص وُمـ وٛمٜمٝم٤م ُمٜمِم

واًمٗمقؾمٗم٤مت )يم٤مًمٜم٘مؾ وآشمّم٤مٓت وذيم٤مت آؾمٛمٜم٧م وآؾمٛمدة 

 واًمٙمؼمي٧م وآدوي٦م وصٜم٤مقم٦م اـم٤مرات اًمًٞم٤مرات وذيم٤مت اًمٓمػمان

( واؾمتلثٜمك ُمـ ذًمؽ ىمٓم٤مقم٤مت اًمٜمٗمط وهمػمه٤م ُمـ اعمِم٤مريع آىمتّم٤مدي٦م

ُملم اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م ٠مواًمٙمٝمرسم٤مء واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م ُملثؾ اًمٌٜمقك وذيم٤مت اًمت

  .(23)وذًمؽ سمِمٙمؾ ُم١مىم٧م طمٞم٨م ؾمتتؿ ظمّمخّمتٝم٤م ذم اعمرطمٚم٦م اًمالطم٘م٦م

اًمتل دومٕم٧م اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م سمّمقرة قم٤مُم٦م واًمدول قمقاُمؾ قمّدة ك ومٝمٜم٤م

ُمؾ اُمٜمٝم٤م قمق .اًمٕمرسمٞم٦م سمّمقرة ظم٤مص٦م امم اًمتحقل امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص

ظم٤مرضمٞم٦م ومروتٝم٤م اًمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م ُمتٛملثٚم٦م سمْمٖمقط اًمدول اًمرأؾمامًمٞم٦م 

واعمٜمٔمامت اًمدوًمٞم٦م يمّمٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم واًمٌٜمؽ اًمدوزم وويم٤مٓت 

 قمـ اًمنميم٤مت ُمتٕمددة اجلٜمًٞم٤مت إو٤موم٦م إمم اعم٤ًمقمدات اًمدوًمٞم٦م ومْمال

اًمٕمجز اعم٤مزم سم٥ًٌم اٟمخٗم٤مض أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط ذم اًمًقق اًمدوًمٞم٦م وشمراضمع 

 .إيراداشمف

وأظمرى قمقاُمؾ داظمٚمٞم٦م طمدصم٧م ٟمتٞمج٦م شمٖمػم ذم ومٚمًٗم٦م وأؾمٚمقب اًمدوًم٦م 
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وؾمقء إدارة آىمتّم٤مد وشمتٛملثؾ سمٗمِمؾ اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ذم حت٘مٞمؼ  .ذم اًمتٜمٛمٞم٦م

ع قم٤مم يمٌػم يتًؿ اهمٚمٌف سم٤مًمؽمهؾ واًمتْمخؿ ووضمقد ىمٓم٤م.خمٓمط اًمتٜمٛمٞم٦م

 .اًمقفمٞمٗمل وٟم٘مص اًمٙمٗم٤مءة

ويمذا احل٤مل ذم اًمٕمراق وم٘مد دومٕم٧م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمداظمٚمٞم٦م 

اذ شمتٛملثؾ اًمٕمقاُمؾ اًمداظمٚمٞم٦م  .واخل٤مرضمٞم٦م امم اًمتحقل امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص

 : سم٤مٔيت

ٓىمتّم٤مد وحت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م ومِمؾ اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم اًمٕمراىمل ذم إدارة ا – 1

وم٘مد  .ُمراومؼ اإلٟمت٤مج واًمتًقيؼ اعمٓمٚمقسم٦م ومٚمؿ شمًتٓمع اًمدوًم٦م ان شمدير يمؾ

ة ُمدأدى آقمتامد قمغم اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم يمٛمحرك ًمٚمٜمٛمق آىمتّم٤مدي ظمالل 

مم شمٕم٤مفمؿ ؾمٞمٓمرة اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م قمغم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل اًمٞم٧ًم ىمّمػمة 

اًمذي ؾم٤مد ذم إـم٤مر  ىمد طمدث ذًمؽ ٟمتٞمج٦م ًمالقمت٘م٤مدو وإظمْم٤مقمف هلٞمٛمٜمتٝم٤م

ان آًمٞم٦م اًمًقق وٟمٔمؿ إؾمٕم٤مر ٓ شمرى آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م 

وان اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ًمٞم٧ًم  .يٛمٙمـ هل٤م اًم٘مٞم٤مم سمتخّمٞمص اعمقارد سمٙمٗم٤مءة

 .ًمديف اًم٘مدرة قمغم اعم٤ًممه٦م سمٗم٤مقمٚمٞم٦م ذم شمٓمقير اإلٟمت٤مضمٞم٦م وشمقومػم ُمًتٚمزُم٤مهت٤م

ًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم وهٞمٛمٜمتف قمغم ًم٘مد أدت شمٚمؽ آؾمؽماشمٞمجٞم٦م إمم شمٕم٤مفمؿ دور ا

اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي إُمر اًمذي ىم٤مد إمم ومِمؾ اًم٘مٞمقد اإلداري٦م ذم اًمٙملثػم ُمـ 

ومْمال قمـ اعمِم٤ميمؾ اًمتل شمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمِم٤مريع اًم٘مٓم٤مع  .(24)اعمج٤مٓت آىمتّم٤مدي٦م
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واٟمخٗم٤مض ذم ٟم٦ًٌم اًمٕم٤مئد قمغم  .طمٝم٤م٤مرسمااًمٕم٤مم ُمـ شمدين إٟمت٤مضمٞمتٝم٤م و

آىمتّم٤مدي  ٤مداري٦م وسمًط ٟمِم٤مـمٝماؾمتلثامراهت٤م ويملث٤موم٦م اًمٌػموىمراـمٞم٦م اإل

ووٕمػ ايمؽماث وحتًس أصح٤مب اًم٘مرار ذم اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م ًمٓمٚم٥م 

 وآًم٦م اؾمتج٤مسمتٝمؿ ذم إدظم٤مل اًمتٕمديالت ُمـ صمؿاعمًتٝمٚمٙملم ذم اًمًقق و

اجلقهري٦م قمغم ٟمققمٞم٦م اعمٜمتقج سم٤مًمِمٙمؾ اعمٓمٚمقب أو وٕمػ أٟمِمٓم٦م اًمرىم٤مسم٦م 

صم٘مٞمال قمغم  يِمٙمؾ قمٌئ٤مً  قمغم إضمٝمزة اإلداري٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م مم٤م

ًمذا وم٤من شمِمجٞمع اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم اًمٕمراق يٕمٛمؾ  .(25)ُمقازٟم٤مت احلٙمقُم٦م 

قمغم ختٗمٞمػ اًمٕم٥مء اإلداري اًمذي شمتحٛمٚمف اًمدوًم٦م وشم٘مٚمٞمؾ شمدظمؾ اًمدوًم٦م ذم 

  .احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م

ىمل ًمّم٤مًمح اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ادى اظمتالل هٞمٙمؾ آىمتّم٤مد اًمٕمرا – 2

اًمٜمًٌٞم٦م هلذا اًم٘مٓم٤مع ذم شمريمٞم٥م اًمٜم٤مشم٩م  هذا اًمقوع امم ارشمٗم٤مع آمهٞم٦م

اعمحكم واؾمتٜم٤مدا هلذا وم٤من ىمدرة اًمٌٚمد اعم٤مًمٞم٦م شمرشمٌط سمِمٙمؾ اؾم٤مد 

وُمـ ظمالل ذًمؽ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م امهٞم٦م اًم٘مٓم٤مع .سم٤مُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًم٘مٓمر اًمٜمٗمٓمٞم٦م

اًمٜمٗمٓمل ذم احلّمقل قمغم اًمٕمٛمالت آضمٜمٌٞم٦م وذم متقيؾ آؾمتػماد وذم 

ًم٘مٓم٤مع ذم متقيؾ اعمٞمزاٟمٞم٦م إو٤موم٦م إمم دور هذه ا ُمٞمزان اعمدومققم٤مت

 .آقمتٞم٤مدي٦م وذم متقيؾ اخلٓمط آٟمامئٞم٦م

وم٘مد ادت اًمٔمروف اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل ُمرت قمغم اًمٕمراق ُمـ طمروب 

وطمّم٤مر اىمتّم٤مدي وٟم٘مص ذم اعمٕمدات واعمًتٚمزُم٤مت واعمقاد آوًمٞم٦م ذم 

 40اٟمخٗم٤مض ؾمٕمر اًمٜمٗمط اخل٤مم )ُمـ  ومْماًل قمـ ذًمؽ ,اعمِم٤مريع اًمٜمٗمٓمٞم٦م
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( امم ىمٚم٦م آيرادات 2000قم٤مم  دوٓراً  20امم  1980ًمٚمؼمُمٞمؾ قم٤مم  دوٓراً 

اٟمٕمٙم٧ًم قمغم ووٕمػ ىمدرة اًمدوًم٦م اعم٤مًمٞم٦م  وُمـ صمؿاًمٜمٗمٓمٞم٦م ًمٚمٕمراق 

اًمتل يم٤من اًمٕمراق يتٌٕمٝم٤م  اٟمخٗم٤مض آؾمتػماد وشم٤ٌمـمئ ذم اعمِم٤مريع آٟمامئٞم٦م

اعمًتقى  واٟمخٗم٤مض مجٞمع اخلدُم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م شم٘مدم ًمٚمٛمقاـمٜملم ًمرومع

ًمدوًم٦م ان شمتحٛمؾ آقم٤ٌمء اعمتزايدة ُمع ىمٚم٦م آيرادات اذ مل شمًتٓمع ا .اعمٕم٤مر

وسم٤مًمت٤مزم ؿمجٕم٧م اًمدوًم٦م اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص قمغم اًمدظمقل ذم احلٞم٤مة  .اًمٜمٗمٓمٞم٦م

 .آىمتّم٤مدي٦م

رهمؿ اظمتالف اًمت٘مديرات طمقل حتديد  :ارشمٗم٤مع طمجؿ اًمديقن – 3

اعمٕمٚمـ ُمٜمٝم٤م طمتك آن ئمؾ وخام  وم٤من .احلجؿ احل٘مٞم٘مل ًمٚمديقن اًمٕمراىمٞم٦م

اًمديقن اًمرؾمٛمٞم٦م واًمتج٤مري٦م ًمٚمحٙمقُم٦م  2002ٜمؽ اًمدوزم قم٤مم وم٘مد ىمدر اًمٌ

ذم قم٤مم  شُمٞمس»جمٚم٦م  شمف( ُمٚمٞم٤مر دوٓر ذم طملم ىمدر127.7اًمٕمراىمٞم٦م سمـ )

( ُمٚمٞم٤مر دوٓر وشمٕمد هذه اًمديقن سمٛملث٤مسم٦م طمٚم٘م٦م وٕمػ 118.5سمـ ) 2003

ذم ىمْمٞم٦م اقمامر اًمٕمراق وذًمؽ ًمٞمس ًمْمخ٤مُم٦م طمجٛمٝم٤م واٟمام ًمٕمدم شمقومر 

٤م ومْماًل قمـ اًمتٕمقيْم٤مت اًمتل يديـ هب٤م اًمٕمراق آُمقال اًمالزُم٦م ًمًداده

ُمٜمذ طمرب اخلٚمٞم٩م آومم واًملث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمديد ُمـ سمٚمدان اًمٕم٤ممل وقمٚمٞمف وم٤من 

ظمّمقصٞم٦م اًمديقن اًمٕمراىمٞم٦م شمدومع ٟمحق اًمٌح٨م قمـ طمٚمقل همػم شم٘مٚمٞمدي٦م 

وًمق أراد اًمٕمراق آىمرار هبذا اعمٌٚمغ وم٤مٟمف ؾمتتؿ ضمدوًمتف ًمٙمل  .ًمٚمتٕم٤مـمل ُمٕمف

واجلدوًم٦م شمٕمٜمل ان  .وقمدت سمف اجلٝم٤مت اًمدائٜم٦م يًدد قمغم دومٕم٤مت وهذا ُم٤م

هٜم٤مك ومقائد ؾمٜمقي٦م قمغم اعمٌٚمغ آمج٤مزم اعمٕمٚمـ ًمٚمديقن اًمٕمراىمٞم٦م سمقاىمع ٓي٘مؾ 
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واذا اوٗمٜم٤م  .شم٘مري٤ٌمً  ُمٚمٞم٤مراً  (13)سم٤مطمًـ آطمقال أي طمقازم  (%10)قمـ 

 امم ذًمؽ اًمتٕمقيْم٤مت اعمٓمٚمقب ان يدومٕمٝم٤م اًمٕمراق ؾمٜمقي٤م وهق ُم٤م يٛملثؾ قمٌئ٤مً 

وًمق قمرومٜم٤م ان ايرادات اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل ذم طم٤مًم٦م سمٚمقهمف  .إقمامرقمغم اقم٤مدة 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ  (3.5)آٟمت٤مج آىمَم او ُمًتقى اإلٟمت٤مج ىمٌؾ احلرب وهق 

أي ان هذا اعمٌٚمغ .ُمٚمٞم٤مر دوٓر ؾمٜمقي٤م (30)ومًتٙمقن ايراداشمف سمحدود  .يقُمٞم٤مً 

  .(26)فًمـ يٖمٓمل ُم٤م هق اعمٓمٚمقب دومٕم

ٖمط اًمٗمقائد اعمؽمايمٛم٦م ًمًٜمقات وسمذًمؽ وم٤من اعمٞمزاٟمٞم٦م ؾمتٙمقن حت٧م و

ن اطمدى اًمٗمرص آوومر طمٔم٤م ًمٚمٕمراق ًمتٜمِمٞمط ٠مـمقيٚم٦م ىم٤مدُم٦م وقمٚمٞمف وم

اًمٌٜمؽ اًمدوزم او )اىمتّم٤مده هق اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اطمدى اعم١مؾم٤ًمت اًمدوًمٞم٦م 

اًمذي يٕمد اًمتحقل ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص اطمد ذوـمف  (صٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم

ُٓملثؾ قمغم اعمدى رهمؿ ان اًمٌٜمؽ اًمدوزم واًمّمٜمدوق اًمدوزم ٓ يٛملثؾ احلؾ ا

اًمٓمقيؾ آ اٟمف ؾمٞم٤ًمقمد اًمٕمراق ذم اعمدى اًم٘مّمػم واعمتقؾمط قمغم متقيؾ 

  .(27)ُمِم٤مريع شمٜمِمٞمط وشمٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مد طمتك يًتٓمٞمع ُمـ ظمالهل٤م رومع آٟمت٤مضمٞم٦م

ًم٘مٚم٦م ُمّم٤مدر اًمتٛمقيؾ اعمحكم  ٟمٔمراً  :وخ٤مُم٦م متقيؾ اعمِم٤مريع اًمٜمٗمٓمٞم٦م – 4

ـؾ اعمرشم٦ٌم اًملث٤مٟمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل ووخ٤مُم٦م آطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل اًمذي يٛملث

 (2)ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ مم٤م يِمجع اًمٕمراق ًمرومع ـم٤مىمتف آٟمت٤مضمٞم٦م ُمـ  (115)سمقاىمع 

سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م ذم اعمًت٘مٌؾ وًمٙمـ هذا  (4 -3)قن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م امم ـُمٚمٞم

اهلدف اًمٓمٛمقح يّمٓمدم سمٜم٘مص ىمٓمع اًمٖمٞم٤مر وشم٘م٤مدم آٓت اعمًتخدُم٦م ذم 

هٞمؾ ىمٓم٤مقمف اًمٜمٗمٓمل ٠مٛم٦م ٓقم٤مدة شمىمٓم٤مع اًمٜمٗمط وهذا يتٓمٚم٥م اؾمتلثامرات وخ
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( ُمٚمٞم٤مر دوٓر ٟٓمِم٤مء اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م واطمتٞم٤مضم٤مت 50 - 40شم٘مدر سمـ )

وُمتٓمٚم٤ٌمت واؾمٕم٦م ٟٓمِم٤مء ُمٜم٤مومذ شمًقي٘مٞم٦م ايملثر ؾمٕم٦م واُمدادات ًمالٟم٤مسمٞم٥م 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م وشمٓمقير واٟمِم٤مء طم٘مقل ٟمٗمٓمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت شمٜم٘مٞم٥م واٟمِم٤مء ُمِم٤مريع 

 .ة قمقائدهٟمٗمٓمٞم٦م اظمرى ًمٙمل يتٛمٙمـ اًمٕمراق ُمـ ظمالهل٤م زي٤مد

وحيت٤مج اًمٕمراق طم٥ًم شم٘مديرات اًمٌٜمؽ اًمدوزم وآُمؿ اعمتحدة امم 

ُمٚمٞم٤مر دوٓر ًمٚمٜمٝمقض سمٛمختٚمػ ىمٓم٤مقم٤مشمف قمغم ُمدى اًمًٜمقات اًملثالصم٦م  (96)

  .(28)اًم٘م٤مدُم٦م

ًم٘مٚم٦م اعمقارد اعم٤مًمٞم٦م وصٕمقسم٦م آىمؽماض ُمـ اخل٤مرج ًمْمخ٤مُم٦م  وٟمٔمراً 

غم ُمقارد حمٚمٞم٦م ًمًد ًمذا يتٓمٚم٥م احلّمقل قم .(29)اًمديقن اًمٕمراىمٞم٦م ذم اخل٤مرج 

هذه آؾمتلثامرات اًمْمخٛم٦م قمـ ـمريؼ سمٞمع اعمِم٤مريع اًمٕم٤مُم٦م واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ 

اًمٕم٥مء آداري اًمذي شمتحٛمٚمف اًمدوًم٦م واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمدقمؿ اعم٤مزم اًمذي 

 .شم٘مدُمف امم اعمِم٤مريع اًمٕم٤مُم٦م

ادت اطمداث طمرب  :اٟمخٗم٤مض ُمًتقى اًمت٘مدم اًمتٙمٜمقًمقضمل – 5

ـ قم٘مقسم٤مت اىمتّم٤مدي٦م ـمٞمٚم٦م قم٘مد اخلٚمٞم٩م آومم واًملث٤مٟمٞم٦م وُم٤م شمٌٕمٝم٤م ُم

امم شمقىمػ قمجٚم٦م اًمٜمٛمق اًمتٙمٜمقًمقضمل ذم اًمٕمراق  2003اًمتًٕمٞمٜم٤مت طمتك قم٤مم 

 .٦م هبذه اًمٔمروفٞموشم٠مصمر خمتٚمػ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة اًملث٘م٤مومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمّمح

 وشمير ؿمٌٙم٦م آشمّم٤مٓت وهٌقط ُمًتقي٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ وهجرة اًمٙمٗم٤مءات

)أطمٞمد( اًمٕمراق سم٘مقة  ان ل وسمٕمداًمٕمٚمٛمٞم٦م واؾمتٜمزاف إُمٙم٤مٟمٞم٦م آىمتّم٤مد اًمٕمراىم
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قمـ ُم٤ًمر اًمتٓمقر اًمٕمٚمٛمل ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف طمدث شمٓمقر شمٙمٜمقًمقضمل ه٤مئؾ ذم 

اًمٕم٤ممل اًمٖمريب وأصٌح اًمٕم٤ممل يمٚمف ظمالل اًمًٜمقات إرسمٕم٦م قمنم اعم٤موٞم٦م ذم 

ساع ُمـ أضمؾ اًمٚمح٤مق سم٤مًملثقرة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ذم اًمٖمرب سمٞمٜمام اًمٕمراق يّم٤مرع 

 .اًمٖمذاء واًمدواءُمـ أضمؾ أسمًط ُمًتٚمزُم٤مت احلٞم٤مة ُمـ 

وهٙمذا اشمًٕم٧م اًمٗمجقة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م سملم اًمٕمراق واًمٕم٤ممل مم٤م يتٓمٚم٥م  

ٟمٗم٘م٤مت وخٛم٦م وضمٝمقد يمٌػمة ُمـ أضمؾ اًمٚمح٤مق سم٤مًملثقرة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ذم 

اًمٖمرب أو اًمدول اعمج٤مورة قمغم إىمؾ أو اًمقصقل إمم ٟمٗمس اعمًتقي٤مت 

راد أن يّمؾ أُم٤م إذا أ ,1989واٟمتِم٤مر اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمتل يم٤مٟم٧م ًمديف ذم قم٤مم 

إمم ُمًتقى صٜم٤مقم٦م سمرجمٞم٤مت ُمت٘مدُم٦م واًمٕمٛمؾ قمغم اٟمتِم٤مر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

تج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمتٓمقرة واإلٟمدُم٤مج ُمع اًم٘مٓم٤مع اًمواًمدظمقل ذم جم٤مل 

ًمذا  .(30)ُمٚمٞم٤مر دوٓر (20)آىمتّم٤مدي اجلديد قم٤معمٞم٤ًم وم٢من اًمٕمراق سمح٤مضم٦م إمم 

٦م ذم دور اًمتٜمٛمٞم٦م ٓسمد ُمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًم٘مٓم٤مع اخل٤مص اًمٕمراىمل ًمٚمٛمِم٤مريم

اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م قمـ ـمريؼ ختٗمٞمض اًم٘مٞمقد قمغم هذا اًم٘مٓم٤مع واًمًامح ًمف 

 .سم٤معمِم٤مريم٦م ذم سمٕمض اعمج٤مٓت اًمتل شمًٛمح سمتٓمقر اجل٤مٟم٥م اًمتٙمٜمقًمقضمل

شمٕمرو٧م اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م ذم اًمٕمراق إمم دُم٤مر  :ختٚمػ اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م – 6

ٓت ُمـ اجلًقر واًمٓمرق وآشمّم٤م (% 60) يمٌػم سمٚمٖم٧م ٟمًٌتف ُم٤م ي٘م٤مرب

ذم سم٘مٞم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت ويم٤من  (% 50 – 30)وىمٓم٤مع شمقًمٞمد اًمٙمٝمرسم٤مء وُمـ 

  .(31)اًمدُم٤مر أوٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م ذم احلرب إظمػمة
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ُمـ مه٤مل وٟم٘مص ُمًتٚمزُم٤مت اإلٟمت٤مج ًٓم٘مد قمٛمٚم٧م اًمٔمروف اًم٤ًمسم٘م٦م وا

أٓت واعمٕمدات واًمت٘م٤مدم اًمٗمٜمل واًمتٙمٜمقًمقضمل إمم ختٚمػ اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م ذم 

اًمذي وصؾ آٟم٘مٓم٤مع  ظم٤مص٦م ىمٓم٤مع اًمٙمٝمرسم٤مء ذمويم٤موم٦م حم٤مومٔم٤مت اًمٕمراق 

ومٞمف إمم قمنم ؾم٤مقم٤مت ذم اًمٞمقم وىمد يّمؾ إمم أقمغم ُمـ ذًمؽ ذم سمٕمض 

إوىم٤مت مم٤م أصمر قمغم اًمٕمديد ُمـ اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمٕمتٛمدة قمغم اًمٙمٝمرسم٤مء يمذًمؽ 

اعمٞم٤مه اًمّم٤محل٦م ًمٚمنمب سم٥ًٌم ٟم٘مص ُمقاد اًمتّمٗمٞم٦م وشم٘م٤مدم إٟم٤مسمٞم٥م  ٟم٘مص

إذ أن هذا  ,تدُمػماًمي يٕم٤مين ُمـ ومْماًل قمـ وٕمػ ىمٓم٤مع آشمّم٤مٓت اًمذ

اًم٘مٓم٤مع ٓ يّمٚمح عمقايم٦ٌم اًمتٓمقر احل٤مصؾ ذم اًمٕم٤ممل إذ أن ٟم٘مؾ اًمٌٞم٤مٟم٤مت أو 

وشمٕمد ُمٕمدٓت  ,اعمٕمٚمقُم٤مت أصٌح أطمد ُم٘م٤ميٞمس اًمت٘مدم اًمتٙمٜمقًمقضمل

اؾمتخدام اهلقاشمػ ىمٞم٤مؾم٤ًم إمم قمدد اًمًٙم٤من ذم اًمٕمراق إىمؾ وٛمـ اعمٜمٓم٘م٦م 

ًمذا قمغم  ,اعمئ٦م ذم جم٤مل اهلقاشمػ اًمٜم٘م٤مًم٦مإذ أن اًمٜم٦ًٌم ُم٤ًموي٦م إمم اًمقاطمد ذم 

ُمـ جمٛمقع  (%10)اًمٕمراق أن يٕمٛمؾ قمغم ٟمنم اهلقاشمػ اًمٜم٘م٤مًم٦م سمام ٟمًٌتف 

 تلاًمًٙم٤من ذم اعمرطمٚم٦م إومم سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ٟم٥ًم اهلقاشمػ اًملث٤مسمت٦م اًم

 .(32)يّمؾ اؾمتخداُمٝم٤م إمم صمالصم٦م أؿمخ٤مص ًمٙمؾ ُم٤مئ٦م 

دور اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص وسم٤مًمت٤مزم ٓ شمؽميمز أمهٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م اًمتخّمٞمص وزي٤مدة 

يؽماومؼ ُمع ذًمؽ  سمؾذم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي سمتحًلم اعمردودي٦م وم٘مط 

آؾمتٗم٤مدة ُمـ ٟم٘مؾ اًمت٘مٜمٞم٦م وشمٙمقيـ اًمٙمقادر وشمقومػم اًمتٛمقيؾ اًمالزم ًمٚمتٓمقير 

 .واًمتقؾمع قمؼم شمدوم٘م٤مت آؾمتلثامرات إضمٜمٌٞم٦م

٤مر اًمقٓي٤مت اعمتحدة ـالل واقمتٌـًم٘مد قمٛمٚم٧م فمروف آطمت – 7
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سم٘مرار  ٤مٟمٞم٤م ُم١ًموًمتلم قمـ شمًٞمػم أُمقر اًمٕمراق آىمتّم٤مدي٦م٦م وسمريٓمـإُمريٙمٞم

ه٤مشملم اًمدوًمتلم ًمتّمٗمٞم٦م اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم واًمتحقل  دومع ُمـ إُمؿ اعمتحدة إمم

وم٤مًمقٓي٤مت اعمتحدة حت٤مول ومرض ٟمٔم٤مم  ,سمِمٙمؾ هيع إمم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص

٤مخلّمخّم٦م وآًمٞم٦م وم اىمتّم٤مدي دوزم شمتحد ومٞمف إوًمقي٤مت ووم٘م٤ًم ًٔمٞم٦م اًمًقق

ٜم٤موم٦ًم حمقر اًمًٞم٤مؾم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمدول اًمرأؾمامًمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م اًمًقق واعم

داة ه٤مُم٦م ُمـ أدوات حت٘مٞمؼ اًمٕمقعم٦م اوظم٤مص٦م اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م و

آىمتّم٤مدي٦م اًمتل حت٤مول اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مف ذم اًمٕم٤ممل 

  .وظم٤مص٦م ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م

تل ُمر هب٤م اًمٕمراق يٛمٙمـ وقمٚمٞمف ذم وقء اًمٔمروف آىمتّم٤مدي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًم

 :شمٚمخٞمص إهداف اعمرضمقة ُمـ اخلّمخّم٦م سمــ

ؾمتٖمالل ٓحتًلم اعمردودي٦م ورومع يمٗم٤مءة اعمِم٤مريع اإلٟمت٤مضمٞم٦م وا –1

 .ُملثؾ ًمٚمٛمقارد سمام يٕمزز اًمٜمٛمق آىمتّم٤مدي واعم٘مدرة اًمتٜم٤مومًٞم٦مإ

شمٕمزيز دور اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم اًمٜمٛمق واًمتٜمٛمٞم٦م وشمقضمف اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم  –2

 .اًمتل ختدم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م ٟمحق اعمِم٤مريع

ص ذم حت٘مٞمؼ اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل وٟم٘مؾ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًم٘مٓم٤مع اخل٤م –3

 .اًمت٘مٜمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م وشمٙمقيـ يمقادر قمراىمٞم٦م

ر ـشمٙمقيـ ُمقارد ُم٤مًمٞم٦م ًمٚمٌٚمد شمًتخدم ذم شمٓمقير اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م وشمٓمقي –4

 .ُمِم٤مريع ٟمٗمٓمٞم٦م
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 خ٤مص٦م قمـ ـمريؼسمًمرأس اعم٤مل و وشمِمجٞمٕمٝم٤م ظمٚمؼ ؾمقق حمٚمٞم٦م –5

ذم أؾمقاق اًمتداول اًمذي ُمـ  ٦م٤ًممهاعمطمّمص ُم١مؾم٤ًمت اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم و

ؿم٠مٟمف شمقؾمٞمع اًمٓم٤مىم٦م آؾمتٞمٕم٤مسمٞم٦م ظم٤مص٦م وأن هذه اًمٓمري٘م٦م ذم اخلّمخّم٦م 

 .(33)شمتٛمٞمز سمِمٗم٤مومٞم٦م يمٌػمة ُم٘م٤مرٟم٦م ُمع أؾمٚمقب اًمٌٞمع

 ,شمِمجٞمع آؾمتلثامرات اعمحٚمٞم٦م وإضمٜمٌٞم٦م قمؼم شمقومػم ُمٜم٤مخ ضم٤مذب هل٤م –6

ٚمتٓمقير واًمتقؾمع قمؼم شمدوم٘م٤مت آؾمتلثامرات وشمقومػم اًمتٛمقيؾ اًمالزم ًم

إضمٜمٌٞم٦م ًمرومع اًمٙمٗم٤مءة آٟمت٤مضمٞم٦م وصقًٓ امم رومع طمجؿ اًمٜم٤مشم٩م آمج٤مزم 

 . اعمحكم

طم٘م٘م٧م ؾمٞم٤مؾم٦م اخلّمخّم٦م وُمٜمذ أواظمر اًمًٌٕمٞمٜم٤مت اٟمتِم٤مرًا قم٤معمٞم٤ًم 

ُمـ دول ٘مد ـمٌ٘م٧م ذم اًمٙملثػم , ومحت٘م٘مف ؾمٞم٤مؾم٦م اىمتّم٤مدي٦م ُمـ ىمٌؾ واؾمٕم٤ًم مل

اًمٕم٤ممل وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وُمًتقى اًمت٘مدم آىمتّم٤مدي 

واًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل ووومرة اعمقارد إوًمٞم٦م واًمٌنمي٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وم٘مد 

اٟمتنمت هذه اًمًٞم٤مؾم٦م ذم اًمٕم٤ممل احلدي٨م سمِمٙمؾ ُمت٤ًمرع وُمًتٛمر ؾمقاء ذم 

أو اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م  (اًمٞم٤مسم٤من ,إيٓم٤مًمٞم٤م ,إؾم٤ٌمٟمٞم٤م ,ومرٟم٤ًم ,سمريٓم٤مٟمٞم٤م)اًمدول اعمت٘مدُم٦م 

واًمدول  (34)(اًمؼمازيؾ ,اعمٙمًٞمؽ ,ؾمٜمٖم٤مومقرا ,إرضمٜمتلم ,ُم٤مًمٞمزي٤م ,شمريمٞم٤م)

وقمٚمٞمف وم٢من  (دول جمٚمس اًمتٕم٤مون ,اجلزائر ,اعمٖمرب ,إردن ,ُمٍم)اًمٕمرسمٞم٦م 

اخلّمخّم٦م يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سمقصٗمٝم٤م ُمٓمٚم٥م شمٜمٛمقي شمتٌٕمف اًمدول اًمتل شمًٕمك 
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ذم طملم يٜمٔمر  .ّم٤مديٟمحق اًمت٘مدم وشم٘مٚمٞمؾ شمدظمؾ اًمدوًم٦م ذم اًمٜمِم٤مط آىمت

ٝم٤م اًمتٓمقرات اًمدوًمٞم٦م ٟمتٞمج٦م تاًمٌٕمض أظمر ًمٚمخّمخّم٦م سم٠مهن٤م قمٛمٚمٞم٦م ومرو

اشم٤ًمع اًمٗمجقة سملم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م وومِمؾ ُمِم٤مريع اًمتٜمٛمٞم٦م ذم 

صمٚم٨م ُمنموقم٤مت اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم  ٧ماًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعملث٤مل يم٤مٟم

ّمػ وذم هيالٟمٙم٤م يم٤من ٟم (,1990ذم قم٤مم )اًمّمٞمٜمل شمٕمٛمؾ سمخ٤ًمئر 

اعمنموقم٤مت اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م شمتٕمرض خل٤ًمئر ُمًتٛمرة وهذه اخل٤ًمئر 

 (%60)ُمـ اإلٟمٗم٤مق احلٙمقُمل و (%20)قم٤مٟم٤مت اًمتل متلثؾٓشمٖمٓمك قم٤مدة سم٤م

وذم اًمٙم٤مُمػمون يم٤مٟم٧م ظم٤ًمئر اًم٘مٓم٤مع  ,ُمـ اًمٕمجز سم٤معمٞمزاٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م

وأصٌح٧م ُمنموقم٤مت اًم٘مٓم٤مع  ,اًمٕم٤مم شمتج٤موز إيرادات اًمدوًم٦م ُمـ اًمٜمٗمط

شمِمٙمؾ قمٌئ٤ًم قمغم ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمدوًم٦م سمدًٓ ُمـ أن شمٙمقن ُمّمدرًا عمقارد اًمٕم٤مم 

إؾمٝم٤مُمٝم٤م ومْماًل قمـ ضمديدة ٟم٤مهٞمؽ قمـ شمدين ُمٕمدٓت اًمٕم٤مئد اًمتل حت٘م٘مٝم٤م 

طمٞم٨م شمًت٠مصمر هذه اعمنموقم٤مت ذم  ,ذم شمّمٕمٞمد طمدة أزُم٦م اًمديقن اخل٤مرضمٞم٦م

مم٤م  ,سمٕمض اًمدول سمحّم٦م إؾمد ُمـ اًمزي٤مدة ذم اعمديقٟمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ًمٌٚمداهن٤م

دى إمم شمْم٤مقمػ اًم٘مروض اخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م صمالث قمنمة ُمرة ذم أ

 1970ُمٚمٞم٤مر دوٓر قم٤مم  (100)إذ يم٤مٟم٧م  ,اًمٕم٘مقد اًملثالصم٦م إظمػمة

ُمٚمٞم٤مر دوٓر  (650) صمؿ إمم 1980ُمٚمٞم٤مر دوٓر قم٤مم  (350)ارشمٗمٕم٧م إمم 

دم٤مه  اً , وُمٜمذ ُمٓمٚمع اًملثامٟمٞمٜم٤مت أصٌح اعمٜم٤مخ اًمدوزم أيملثر ؾمقء1990قم٤مم 

اًمٜمٛمق آىمتّم٤مدي ذم اًمدول اًمّمٜم٤مقمٞم٦م  كءتٜمٛمٞم٦م, طمٞم٨م شم٤ٌمـمُم٤ًمقمل اًم

اعم٤مٟمح٦م ًمٚمٛمٕمقٟم٤مت وٟمِمٓم٧م ُم١مؾم٤ًمت اًمتٛمقيؾ واًمتٜمٛمٞم٦م وذم ُم٘مدُمتٝم٤م 
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اًمٌٜمؽ اًمدوزم وصٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم اًمتل شم٘مؽمح اًمٌديؾ سم٤مًمتحقل إمم 

اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم إـم٤مر ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمتّمحٞمح اهلٞمٙمكم اعمٕمززة ًٔمٞم٦م اًمًقق 

 .(35)وىمقى اعمٜم٤موم٦ًم

وسمٕمد أن شمٌٜم٧م اًمدول اًمرأؾمامًمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٤مت حتقيؾ اعمنموقم٤مت اًمٕم٤مُم٦م 

وم٘مد  ,إمم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص وُمـ أضمؾ شمٕمٛمٞمؿ دمرسمتٝم٤م قمغم اًمٌٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م

ضمٜمدت هلذا اًمٖمرض اعم١مؾم٤ًمت اًمدوًمٞم٦م يم٤مًمٌٜمؽ اًمدوزم وصٜمدوق اًمٜم٘مد 

اًمدوزم اًمٚمذيـ أصٌح٤م يٕمدان اًمتحقل إمم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذـم٤ًم ُمًٌ٘م٤ًم عمٜمح 

لثامراهت٤م أو اعمٕمقٟم٤مت أو اًم٘مروض ًمٚمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م ومْماًل قمـ اًمْمٖمقط اؾمت

اًمتل قمدت اًمتحقل إمم  usaidاًمتل ُم٤مرؾمتٝم٤م ويم٤مًم٦م اعمٕمقٟم٤مت اًمدوًمٞم٦م 

 .اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص هدومٝم٤م إول

ٜم٤مت أظمذ اًمتحقل إمم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص داومٕم٤ًم ضمديدًا أصمر ٞموذم ُمٓمٚمع اًمتًٕم

 ػميملثوشمٕملثر  ,ٟمتّم٤مر ًمٚمرأؾمامًمٞم٦ماهنٞم٤مر آحت٤مد اًمًقومٞمتل اًمذي صقر قمغم أٟمف ا

مم٤م اشم٤مح اًمٗمرص٦م ًمٚمقٓي٤مت اعمتحدة  ,ُمـ اًمتج٤مرب اًمتٜمٛمقي٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٜم٤مُمل

قمالن سمِمٙمؾ واوح قمـ سمرٟم٤مجمٝم٤م اجلديد )اًمٕمقعم٦م( اًمذي شمٕمد الإُمريٙمٞم٦م ًم

ؾمٞم٤مؾم٤مت اخلّمخّم٦م ىم٤مقمدشمف آىمتّم٤مدي٦م واًمذي ُمـ ؿم٠مٟمف اًمٖم٤مء اًم٘مٞمقد قمغم 

اعم٤مل واخلدُم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت صمؿ حت٘مٞمؼ  سأاًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م وطمريم٦م ر

ؾمامًمٞم٦م أاًمٙمٗم٤مءة وشمٞمًػم اًمٜمٛمق قمغم اعمًتقى اًمٕم٤معمل ووم٘م٤ًم ًمٚمرؤي٤م اًمر

ؾمامًمٞم٦م أاذ أن اًمٖمرض احل٘مٞم٘مل ُمـ ؾمٕمل اًمدول اًمر ,إُمريٙمٞم٦م اعمٕم٤مسة

ًمتحقيؾ اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م شمًٝمٞمؾ قمقدة 
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غم اىمتّم٤مدات اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ ذيم٤مهت٤م اًمٕمٛمالىم٦م ًمٚمًٞمٓمرة قم

ُمـ ظمالل اُمتاليمٝم٤م ًمألصقل اًمرأؾمامًمٞم٦م واًم٘مٓم٤مقم٤مت احل٤ميمٛم٦م ذم شمٚمؽ 

ٕن احلري٦م آىمتّم٤مدي٦م وشم٘مٞمٞمد دور اًمدوًم٦م ؾمٞمٗميض امم اٟمدُم٤مج  ,اًمدول

  .(36)اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص سمحريم٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م 

 ,اًمتحقل ًمٕمراق ومٝمٜم٤مك قمقاُمؾ ظم٤مرضمٞم٦م دومٕم٧م هلذاذم اويمذا احل٤مل 

وم٤مٓىمتّم٤مد اًمٕمراىمل أؾمقة سم٤مىمتّم٤مد اًمٕم٤ممل اًملث٤مًم٨م ؿمديد آٟمٙمِم٤مف ًمٚمٕم٤ممل 

سمدًٓم٦م ارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اًمّم٤مدرات وآؾمتػمادات ًمٚمٜم٤مشم٩م اعمحكم )اخل٤مرضمل 

يمذًمؽ وٕمػ آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل قمـ ُمقاضمٝم٦م اًمتٖمٞمػمات  (.آمج٤مزم

شمتٛملثؾ  ,اًمدوًمٞم٦م وذًمؽ سم٥ًٌم ُم٤م يتّمػ سمف ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مت ومروٝم٤م احلّم٤مر

ٜم٘مص ذم اًمٜم٘مد إضمٜمٌل واؾمتٛمرار اًمْمٖمقط قمغم اًمدظمقل واحلد ُمـ سم

٦م اًمٌٜمٞم٦م ـدرة اًمدوًم٦م قمغم شمٜمٛمٞمــ ىمـؿ اًمقاردات واحلد ُمـاًم٘مدرة قمغم دقم

٤مؾمٞم٦م )آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م( هبدف شمقؾمٞمٕمٝم٤م ًمتٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت ـآؾم

اًمًٙم٤من اعمتزايدة وحتديلثٝم٤م وأقم٤مدة هٞمٙمٚم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت اًمزراقمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م 

قج ـخلدُم٤مت واًمٜمٗمط ُمـ أضمؾ شمٕمزيز ىمدرة هذه اًم٘مٓم٤مقم٤مت قمغم وًموا

  .(37)قاق اعمٜم٤موم٦ًم اًمدوًمٞم٦م أو اًمتٜم٤مومس ُمع اًمقاردات اعمامصمٚم٦م ـأؾم

ان اًمتحقل ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص ي١مدي قمغم إُمد اًم٘مري٥م امم شمٙم٤مًمٞمػ 

آٟمت٘م٤مًمٞم٦م شمتٛملثؾ ذم شمدهقر ووع اضمتامقمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ دم٤مهٚمٝم٤م ظمالل اًمٗمؽمة 
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ورومع اؾمٕم٤مر اًمًٚمع  اًمٕمامًم٦م سم٥ًٌم شمنيح اقمداد ه٤مئٚم٦م ُمـ اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م

اعمجتٛمع  ذمزي٤مدة طم٤مًم٦م اًمٗم٘مر واًمٕمقز  ُمـ صمؿو ,واخلدُم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م

  .(38)اًمٕمراىمل

وسم٤مظمتّم٤مر شمقاضمف قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م ذم اًمٕمراق قمددًا ُمـ اًمّمٕمقسم٤مت 

 :(39)أمهٝم٤م

د اعم٤مًمٞم٦م اًميوري٦م اًمالزُم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعمٕمروو٦م قمدم شمقومر اعمقار –1

  .ًمٚمتخّمٞمص طمٞم٨م شمٕم٤مين هذه اعم١مؾم٤ًمت قمجزًا ُم٤مًمٞم٤ًم يمٌػماً 

شمنيح قمدد يمٌػم ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يتؿ  ي١مدي –2

ختّمٞمّمٝم٤م امم زي٤مدة ُمِمٙمٚم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م, مم٤م ي١مدي امم ٟمت٤مئ٩م اضمتامقمٞم٦م ؾمٞمئ٦م ٟم٤ممج٦م 

  .قمـ شمٗم٤مىمؿ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م

ص اخلؼمات اًمالزُم٦م ذم سمٕمض احل٤مٓت ًمتِمٖمٞمؾ ُملثؾ هذه ٟم٘م –3

  .اعم١مؾم٤ًمت

وسمخ٤مص٦م  , طم٤مل اًمٖم٤مء دقمؿ اًمدوًم٦مارشمٗم٤مع أؾمٕم٤مر سمٕمض اعمقاد ذم –4

  .شمٚمؽ اعمقاد اًمتل ؾمٞمتؿ حترير اؾمٕم٤مره٤م

ِمٗم٤مومٞم٦م اًمتل شمِمٛمؾ شمٓمٌٞمؼ ُمٕم٤ميػم حمددة قمدم وضمقد اضمراءات اًم –5

واؾمتخدام  ,٦م حمددة وواوح٦مؾمٚمٗم٤ًم وُمٕمٚمـ قمٜمٝم٤م وووع اًمٕمٓم٤مءات سمٓمري٘م

ُمًتِم٤مريـ ُمٕمتٛمديـ اًمت٘مٞمٞمؿ وشمًقيؼ اعم١مؾم٤ًمت اعمرؿمح٦م ًمٚمخّمخّم٦م 

  .وشمٜمٗمٞمذ اًمٕمٛمٚمٞم٦م
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اذا ان ىمدرة هذه  ,همٞم٤مب إؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م اعمتٓمقرة ذم اًمٕمراق –6

ٜم٘مؾ هذه اعمٚمٙمٞم٦م امم اًم٘مٓم٤مع ًم٘م٤مقمدة اعمٚمٙمٞم٦م وشمنيع ًمإؾمقاق هق شمقؾمٞمع 

سمدوره٤م أن شمٕمٓمل دومٕم٤ًم ًمتٓمقير هذه  اخل٤مص يمام اٟمف يتقىمع ُمـ اخلّمخّم٦م

  .(40)إؾمقاق

ذم اًمقاىمع ان سمرٟم٤مُم٩م حتقيؾ ُمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م امم اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م حيت٤مج امم 

جمٛمققم٦م ُمـ اًمًٞم٤مؾمٞم٤مت واًمقؾم٤مئؾ وإوًمقي٤مت اًمتل شمٕمد سمٛملث٤مسم٦م اًمٌٜمٞم٦م 

ًمٞم٧ًم هدوم٤ًم  وم٤مخلّمخّم٦م .إؾم٤مؾمٞم٦م اًمالزُم٦م ًمْمامن ٟمج٤مح هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م

وؾمٞمٚم٦م ًمرومع يمٗم٤مءة آداء اًمٕم٤مم ًم٘مٓم٤مع إقمامل مم٤م ي١مدي امم  سمؾذم طمد ذاهت٤م 

زي٤مدة اإلٟمت٤مج واجي٤مد ومرص قمٛمؾ ضمديدة واٟمخٗم٤مض آؾمٕم٤مر وحتًلم 

ُمٞمزان اعمدومققم٤مت ويمٚمٝم٤م ٟمت٤مئ٩م شم٘مقد امم اًمٜمتٞمج٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م وهل حت٘مٞمؼ روم٤مهٞم٦م 

 .(41)اعمقاـمـ اىمتّم٤مدي٤ًم واضمتامقمٞم٤ًم 

ُمـ اًمٌٚمدان  ػمٙملثاًمذي آًم٧م اًمٞمف خمتٚمػ دم٤مرب اخلّمخّم٦م ذم اًم ان اًمٗمِمؾ

يرضمع امم قمدم شمقاومؼ آدم٤مه اخل٤مص ًمٚمرأؾمامًمٞم٦م ُمع هدف اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م 

ومال سمد ان شمٙمقن اًمٕمٛمٚمٞم٦م  ,وآىمتّم٤مدي٦م ذم فمروف شمتًؿ سم٤مٟمًح٤مب يمكم ًمٚمدوًم٦م

٤مت  ,ُمقوع اٟمت٘م٤مء طمذر ًمٚمٖم٤مي٦م طمتك وان يم٤مٟم٧م ظمّمخّم٦م سمٕمض ُم١مؾم

  .رضوري٦م ومال سمد ُمـ اشم٤ٌمع ؾمٞم٤مؾم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم احلذر وآٟمت٘م٤مءاًمدوًم٦م 

٤مت احلٙمقُمٞم٦م واًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م واعمقاٟمئ واعمٓم٤مرات  ان ظمّمخّم٦م اعم١مؾم
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ـ  شمتٓمٚم٥م ُم١ًموًمٞم٤مت أيملثر شمٕم٘مٞمدًا وشمتٓمٚم٥م ُمٕمٚمقُم٤مت او٤مومٞم٦م أيملثر ختّمّم٤ًم ُم

واٟمام هل  ,ىمٌؾ اعمختّملم ٕن اًمتحقل ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص ًمٞم٧ًم قمٛمٚمٞم٦م ؾمٝمٚم٦م

تٜمٗمٞمذه٤م ومتر سمٕمدة ًمة وحتت٤مج امم ظمؼمة ظم٤مص٦م يمام حتت٤مج امم زُمـ قمٛمٚمٞم٦م ُمٕم٘مد

ـ شمق ,ُمراطمؾ   :ومر ذوط اؾم٤مؾمٞم٦م ًمتٜمٗمٞمذ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م أمهٝم٤مايمام ٓ سمد ُم

ٚمٛمنموقم٤مت اعمرؿمح٦م ًمٕم٤مدًم٦م اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمت٘مٞمٞمؿ اًمدىمٞم٘م٦م واًم –1

ًمٕمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م اذ متلثؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمت٘مٞمٞمؿ ظمٓمقة ُمت٘مدُم٦م ظمالل قمٛمٚمٞم٦م 

ل شمٙم٥ًم شمٚمؽ إمهٞم٦م ٟمٔمرًا ٓرشم٤ٌمـمٝم٤م سمت٘مٞمٞمؿ أصقل وصمروة وه ,اًمتحقل

ًمذًمؽ شمٙمتٜمػ  ,اعمجتٛمع اًمتل شمٙمقن دائاًم حمؾ اٟمت٘م٤مد ظم٤مص٦م ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م

قمٛمٚمٞم٦م شم٘مٞمٞمؿ اعمنموقم٤مت صٕمقسم٤مت يملثػمة ؾمقاء ذم شم٘مدير ىمٞمٛم٦م اًمقطمدات 

ويٛمٙمـ شمّمٜمٞمػ اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م  .(42)ذم حتديد اعمٚمٙمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م  ماعم٤ٌمقم٦م أ

ممت٤مزة : سمح٥ًم ُمًتقى آداء آىمتّم٤مدي واعم٤مزم قمغم صمالث ومئ٤مت

وُمتقؾمٓم٦م ووٕمٞمٗم٦م آداء وي٤ًمقمد هذا اًمتّمٜمٞمػ قمغم اظمتٞم٤مر اعم١مؾم٤ًمت 

ص اعم١مؾم٤ًمت اًمْمٕمٞمٗم٦م ٞمٌداء سمتخّمًماًمتل يٌدأ هب٤م اًمتخّمص ويٗمْمؾ ا

وذًمؽ ٟٓم٘م٤مذه٤م ُمـ آومالس وًمتخٗمٞمػ اًمٕم٥مء قمـ اعمٞمزاٟمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦م 

 . آؾمٚمقب وىمد اشمٌٕم٧م شمقٟمس هذا

اصالح اًمٌٞمئ٦م اًمتنميٕمٞم٦م اعمحٞمٓم٦م سم٤معم١مؾم٦ًم واشم٤مطم٦م اًمٗمرص٦م هل٤م  –2

تٞم٤مر اًمٜمٔم٤مم اًمداظمكم اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ ظمالل ٓصالح ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًمداظمكم واظم

يمام شمتْمٛمـ شم٘مقي٦م ودقمؿ  ,اًمتٕم٤مُمؾ ُمع فمروف اًمًقق واًمٌٞمئ٦م اًمتنميٕمٞم٦م

ؾمقاء ايم٤من  ُمع اظمتٞم٤مر آدارة اعمٜم٤مؾم٦ٌم .ٟمٔم٤مم اًمرىم٤مسم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ذم اعم١مؾم٦ًم
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٤مؾمتٌداهلؿ سمٛمديريـ سم٤مٓسم٘م٤مء قمغم ُمديري اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م أم سم

  .(43)ُمتخّمّملم

اًمٕم٤مم اًم٘مٓم٤مع  سمٞمدشمٌ٘مل قمغم أٟمقاع ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اعمِم٤مريع  قمغم اًمدوًم٦م أن–3

وان حتتٗمظ هب٤م سم٤مًمٙم٤مُمؾ وهل اًمنميم٤مت اًمٙمؼمى اًمتل شمزيد ىمٞمٛمتٝم٤م قمغم 

 ؾمٚمٕم٦م ُمٚمٞمقن دوٓر واًمنميم٤مت اًمتل حتتٙمر آٟمت٤مج ذم (100)

واًمنميم٤مت اًمتل شمزاول  (ُمٕمٞمٜم٦م)يم٤مًمّمٜم٤مقم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م واًمٌؽمويمٞمٛمٞم٤موي٦م

ٟمِم٤مـمٝم٤م ذم ُمٜم٤مـمؼ اؾمؽماشمٞمجٞم٦م واًمنميم٤مت اًمتل متتٚمؽ شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٟم٤مدرة 

  .(44)وًمٞمس ُمـ ُمّمٚمح٦م اًمدوًم٦م اٟمت٘م٤مهل٤م امم دوًم٦م أظمرى 

اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ٓ سمد ُمـ  ُمٕم٤مجل٦م ىمْمٞم٦م اًمٕمامًم٦م اًمزائدة ذم –4

ُمت٤مطم٦م ذم هذا اعمج٤مل ُمٜمٝم٤م اقمٓم٤مء قمّدة وهٜم٤مك أؾم٤مًمٞم٥م  ,٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦مطمٚمٝم٤م ىمٌؾ ٟم

ت ُمٖمري٦م ًمؽمك اخلدُم٦م شمٓمققم٤ًم ومتٚمٞمؽ اًمٕمامل ٟم٦ًٌم ُمٕم٘مقًم٦م ُمـ اؾمٝمؿ ٠مُمٙم٤موم

  .اعم١مؾم٦ًم وأن ي٘مؽمن اًمتخّمٞمص ايْم٤ًم سمًٞم٤مؾم٤مت اًمتدري٥م واقم٤مدة اًمت٠مهٞمؾ

ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٝمٛم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتخّمٞمص ُمقوقع ادارة هذه  –5

وُمـ اعمٗمْمؾ أن ي٘مقم سم٤مدارة قمٛمٚمٞم٦م  ,٤م وجم٤مل اًمتٜمٗمٞمذٛمٚمٞم٦م وهقم٦م شمٜمٗمٞمذهاًمٕم

اًمتخّمٞمص ضمٝم٤مز ُمريمزي ذو يمٗم٤مءة قم٤مًمٞم٦م وًمديف اعمروٟم٦م وآؾمت٘مالًمٞم٦م 

اًمالزُم٦م ٓخت٤مذ اًم٘مرارات اعمٜم٤مؾم٦ٌم قمغم ان ي٘مقم سم٤مًمتِم٤مور ُمع اجلٝم٤مت ذات 

دارشمف وذم جم٤مل ا ,اًمٕمالىم٦م وجي٥م أن شمتًؿ قمٛمٚمٞم٤مشمف سم٤مًمِمٗم٤مومٞم٦م واعم١ًموًمٞم٦م

قمٛمٚمٞم٦م اًمتخّمص ذم اًمٌٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م ٟمجد أن يماًل ُمـ اجلزائر وُمٍم 



 دراؾم٤مت ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ............................................. 140

  .(45)ُمًت٘مالً هلذا اًمٖمرض قمغم هٞمئ٦م وزارة ٤مً ُمتخّمّم اً واعمٖمرب ىمد اٟمِم٠م ضمٝم٤مز

ىم٤مٟمقن ُمٜمع  وشمٜمٔمؿ اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمتل مجٚم٦م اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م  –6

 و ىم٤مٟمقن اًمًقق وىم٤مٟمقن اًميائ٥م  وىم٤مٟمقن اًمنميم٤مت  وآطمتٙم٤مرات 

  .ىم٤مٟمقن آؾمتلثامر ورؤوس إُمقال 

ـ ـمريؼ اعمزج ُم٤م سملم سمٞمع زي٤مدة اعمِم٤مريم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اخلّمخّم٦م قم –7

 .اًمًٝمؿ امم ُمًتلثٛمر اؾمؽماشمٞمجل واًمٕمرض اًمٕم٤مم ًمألؾمٝمؿ

قمـ ـمريؼ شمقؾمٞمع ىم٤مقمدة  زي٤مدة اًم٘مدرة آؾمتٞمٕم٤مسمٞم٦م ٓؾمقاق اعم٤مل –8

  .(46)آيمتت٤مب وادراج اعم١مؾم٤ًمت اعمرؿمح٦م ذم اًمٌقرص٦م 

شمتٓمٚم٥م شمٕمزيز سمٕمض  سمؾ ,اخلّمخّم٦مٓ  شمٕمٜمل اًمٖم٤مء دور اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم –9

ؾم٤مؾمٞم٦م واًمتخكم قمـ اعمٝم٤مم اًمتل يٛمٙمـ شمْمٓمٚمع هب٤م اعم١مؾم٤ًمت  ان ُمٝم٤مُمف ٕا

اخل٤مص٦م وحتديد دور إضمٝمزة احلٙمقُمٞم٦م ذم ُمراىم٦ٌم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي دون 

ٟمِمٓم٦م آٟمت٤مضمٞم٦م واخلدُمٞم٦م يمام اقمت٤مدت قمغم ذًمؽ ـ و ,شمدظمؾ ُم٤ٌمذ ذم ا ًم

ضمٝمزة اًمٌػموىمراـمٞم٦م سمٙمؾ صقره٤م  ٤مر ٓا يٜمجح سمرٟم٤مُم٩م اخلّمخّم٦م ٓا سم٤مٟمح

 .واؿمٙم٤مهل٤م قمـ اًمتدظمؾ اعم٤ٌمذ ذم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي

يٗمْمؾ ووع سمرٟم٤مُم٩م اعم٤ًمقمدة ذم ختٗمٞمػ قم٥مء ارشمٗم٤مع آؾمٕم٤مر  –10

اًمذي حيدث ذم ُمرطمٚم٦م سمرٟم٤مُم٩م اخلّمخّم٦م عم٤ًمقمدة حمدودي اًمدظمؾ 

  .اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ

قمغم احلٙمقُم٦م أن شمْمع ؾمٞم٤مؾم٤مت ُم٤مًمٞم٦م وٟم٘مدي٦م ًمتِمجٞمع آؾمتلثامر  –11
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ؾمامًمٞم٦م واًمقؾمٞمٓم٦م يمٜمٔم٤مم احلقاومز اًمييٌٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ أع اًمرذم اٟمت٤مج اًمًٚم

احلقاومز آىمتّم٤مدي٦م يمام ٓ سمد ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م قم٤مُم٦م ًمٚمرىم٤مسم٦م قمغم اجلقدة وحت٘مٞمؼ 

٤مم واشم٤ٌمع اعمٕم٤ميػم اًمتل ووٕمٝم٤م ٟمٔم (TOM)سمرٟم٤مُم٩م ؿم٤مُمؾ ًمٚمجقدة اًمٙمٚمٞم٦م 

9000.  

قمداًم٦م شمقزيع اًمتٜمٛمٞم٦م سملم اعمٜم٤مـمؼ اجلٖمراومٞم٦م ًمف شم٠مصمػمه اًمٗمٕم٤مل ذم  –12

واعمح٤مومٔم٤مت سم٤مًمٕم٤مصٛم٦م وحت٘مٞمؼ آؾمت٘مرار اًمًٞم٤مد  رسمط آىم٤مًمٞمؿ

وم٤من  ُمـ صمؿوآىمتّم٤مدي واًم٘مْم٤مء قمغم ُمِم٤ميمؾ اًمتٙمدس ذم اًمٕم٤مصٛم٦م و

ٟمج٤مح سمرٟم٤مُم٩م اخلّمخّم٦م ُمرهقن سم٘مدرشمف قمغم قمداًم٦م شمقزيع آٟمِمٓم٦م 

 . (47)دي٦م سملم آىم٤مًمٞمؿ واعمح٤مومٔم٤مت آىمتّم٤م

اخلّمخّم٦م هل حتقل ُمٚمٙمٞم٦م وادارة اعمنموقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م  -1

وشمٖمػم ذم اعم١ًموًمٞم٤مت  ,اًمٕم٤مُم٦م امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص اعمحكم أو إضمٜمٌل

وهل اؾمٚمقب ضمديد ذم شمٚمٌٞم٦م  .آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م سملم اًم٘مٓم٤مقملم

ٞم٤مهم٦م وحتديد دور احلٙمقُم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت وطم٤مضم٤مت اعمجتٛمع واقم٤مدة ص

 . وُم١مؾم٤ًمهت٤م اًمٕم٤مُم٦م ذم شمقومػم شمٚمؽ احل٤مضم٤مت

هٜم٤مك قمدة أؿمٙم٤مل ًمٚمتحقل امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ُمٜمٝم٤م ختّمٞمص  -2

هٜم٤مك اؾم٤مًمٞم٥م ان اعمٚمٙمٞم٦م وختّمٞمص آدارة وختّمٞمص ُم٤ٌمدئ اعمنموع يمام 

ٌٞمع ُمـ ظمالل اؾمقاق اًمٌٞمع عمًتلثٛمر رئٞمز أو اًمقمديدة ًمٚمخّمخّم٦م ُملثؾ 
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أو سمٞمع ضمزء ُمـ اؾمٝمؿ اًمنميم٦م امم اًمٕم٤مُمٚملم  (اًمٌقرص٦م) وراق اعم٤مًمٞم٦مٓا

وهمػمه٤م ُمـ آؾم٤مًمٞم٥م اًمتل ختتٚمػ طم٥ًم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمدوًم٦م واهلدف ُمـ 

  .شمٓمٌٞمؼ اخلّمخّم٦م

هتدف اخلّمخّم٦م امم حتًلم اعمريمز اعم٤مزم ًمٚمحٙمقُم٦م وختٗمٞمػ  -3

اًمٕم٥مء آداري اًمذي شمتحٛمٚمف اًمدوًم٦م ُمـ ظمالل شم٘مٚمٞمص آقم٤مٟم٤مت اعم٘مدُم٦م 

ُم٦م يمذًمؽ حتًلم يمٗم٤مءة اداء اعمنموقم٤مت وشمٕمزيز اعمٜم٤موم٦ًم ًمٚمٛمنموقم٤مت اًمٕم٤م

ضمذب آؾمتلثامر آضمٜمٌل وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل ومْماًل قمـ 

  .واعم٤مزم اًمذي متتٚمٙمف هذه اًمنميم٤مت

اخلّمخّم٦م ذم اًمٕمراق ُمٜمٝم٤م وٕمػ اًم٘مٓم٤مع امم  هٜم٤مك قمقاُمؾ دومٕم٧م -4

اوح وطمّمقل اًمٕم٤مم وومِمٚمف ذم ادارة اًمٌالد وقمدم وضمقد ومٙمر اىمتّم٤مدي و

قمجز واؾمع ذم اعمٞمزاٟمٞم٦م وآقمتامد قمغم قمقائد اًمٜمٗمط اخل٤مم ذم متقيؾ آىمتّم٤مد 

وارشمٗم٤مع اعمديقٟمٞم٦م واًمتْمخؿ اًمٜم٘مدي ووٕمػ اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل 

ومْماًل قمـ فمروف آطمتالل اًمتل هقم٧م  ,ووخ٤مُم٦م اقم٤مدة اقمامر اًمٕمراق

هذا  ذم اً يمٌػم اً يمام ًمٕم٧ٌم اًمٕمقاُمؾ اخل٤مرضمٞم٦م دور .ُمـ قمٛمٚمٞم٦م اًمتحقل

اًمتحقل اذ ؿمٝمدت ؾمٞم٤مؾم٦م اخلّمخّم٦م ُمٜمذ أواظمر اًمًٌٕمٞمٜم٤مت اٟمتِم٤مرًا قم٤معمٞم٤ًم 

واؾمٕم٤ًم يمام قمٛمٚم٧م اعم١مؾم٤ًمت اًمدوًمٞم٦م يمّمٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم واًمٌٜمؽ 

 . ذم دومع اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م ٟمحق اخلّمخّم٦م اً يمٌػم اً اًمدوزم دور

ان ًمٕمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م صٕمقسم٤مت قمغم اًمقوع آىمتّم٤مدي  -5
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اعمدى اًم٘مّمػم ُمٜمٝم٤م زي٤مدة ٟم٦ًٌم اًمٌٓم٤مًم٦م وٟم٘مص  وآضمتامقمل اًمٕمراىمل قمغم

اؾمٕم٤مر سمٞمع اعمقاد سم٥ًٌم رومع  اخلؼمات اًمالزُم٦م ذم سمٕمض احل٤مٓت وارشمٗم٤مع

  .اًمدقمؿ قمٜمٝم٤م

يٛمٙمـ ختٗمٞمػ اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل شمؽمشم٥م قمغم قمٛمٚمٞم٦م اًمتحقل امم  -6

اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص سم٤مشم٤ٌمع جمٛمققم٦م ُمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت وآضمراءات اعمٓمٚمقسم٦م 

 .ٟمج٤مح قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦مٓ

د ُمـ أُمقاًمف ٞمقمغم اًمٕمراق اذا أراد أن حيًـ ووٕمف اعم٤مدي أن يًتٗم -1

( ُمٚمٞم٤مر دوٓر وُمًتح٘م٤مت اظمرى 15)اعمجٛمدة ذم اخل٤مرج اًمتل شم٘مدر سمـ 

أصقل ومْماًل قمـ قمغم سمٕمض اًمدول اًمتل شمتٛملثؾ سمديقن وومقائده٤م 

ـ ظم٤مص٦م ذم آردن وُمٍم وطمّمص ُمِم٤مريم٦م ذم ُمِم٤مريع ُمِمؽميم٦م 

اؾمتٖمالل آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًملثروة اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٙمٌػمة اًمتل  يمذًمؽواًمًقدان ـ 

 ٤مً شم٘مدر سملث٤مين اطمتٞم٤مـمل ٟمٗمٓمل ذم اًمٕم٤ممل وم٘مد اؾمتٓم٤مع اًمٕمراق أن حي٘مؼ وم٤مئْم

 1980 – 1973( ُمٚمٞم٤مر دوٓر )ٟم٘مد وذه٥م( ظمالل ؾمٜمقات 50ىمٞمٛمتف )

رهمؿ ٤ًم سمً٘مػ اٟمت٤مضمل مل يتٕمد اًملثالصم٦م ُماليلم وؾمٌع ُمئ٦م اًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم

 . ووخ٤مُم٦م طمجؿ آٟمٗم٤مق ـ٦مشمٜمٗمٞمذ ظمٓمط ـمٛمقطم

يتقضم٥م اًمنموع سمحٛمٚم٦م اقمالُمٞم٦م مج٤مهػمي٦م ٓـمالع اعمقاـمٜملم  -2

وراء ذًمؽ واعمردودات  ُمـ اخلّمخّم٦م وإؾم٤ٌمب واقمالُمٝمؿ سمٕمٛمٚمٞم٦م
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  .اعمتقىمٕم٦م ًمٖمرض سمٜم٤مء وٟمٞمؾ صم٘م٦م اًمٜم٤مس ُمـ سمراُم٩م اخلّمخّم٦م

اًمٕمٛمؾ قمغم شم٘مٚمٞمؾ ارضار اًمتحقل امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص سمحٞم٨م ٓ  -3

ُمـ اعمِم٤ميمؾ ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل وارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اًمٌٓم٤مًم٦م ُمـ  شم١مدي امم ُمزيد

ظمالل اشم٤ٌمع ؾمٞم٤مؾم٦م شمٕمٛمؾ قمغم شم٘مٚمٞمؾ قمدد اًمٕم٤مـمٚملم قمـ اًمٕمٛمؾ يم٤مقمتامد 

ع اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م وم٤مئض ُمـ اًمٕمامل ير٤مُمٕمٞم٤مر اظمتٞم٤مر ختّمص اًمنميم٦م أو اعمِم

مم٤م ي٘مٚمؾ ُمـ ٟم٦ًٌم اًمٗمّمؾ يمام طمدث ذم اعمٖمرب أو اذاك اعمقفمٗملم ذم 

 . ت ذم طمّمص أو اؾمٝمؿ ذيم٦م ذم اعم١مؾم٤ًمت اعمتخّمّم٦مسمٕمض احل٤مٓ

ُمراىم٦ٌم قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م ٓهن٤م ُمنموع وخؿ ُمع شمٗمْمٞمؾ اًمتدرج  -4

ٞم٦م واًمِم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ آسمٕم٤مد آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م ٟمواًمدراؾم٦م اًمت٤مُم٦م واعمت٠م

  .هلذا اًمتقضمف

رضورة آؾمتٗم٤مدة ُمـ دم٤مرب اخلّمخّم٦م ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م  -5

آشمّم٤مل اعمٕمٚمقُم٤ميت ًمت٤ٌمدل ظمؼمات آصالطم٤مت  وشم٤ٌمدل اخلؼمة ودقمؿ

  .آىمتّم٤مدي٦م وآومٙم٤مر واعمًتجدات سمِم٠مهن٤م

اًمت٠ميمٞمد قمغم أمهٞم٦م دور اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ورضورة حتقًمف امم ىمٓم٤مع  -6

ديٜم٤مُمٞمٙمل ذي ٟمج٤مح واقم٤مدة هٞمٙمٚمتف طمتك يتٛمٙمـ ُمـ اًمتحقٓت ويتٙم٤مُمؾ 

  .ُمع اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص

آؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م رضورة ُمراقم٤مة اشم٤ٌمع يم٤موم٦م اًمٓمرق و -7

واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م واعمح٤مؾمٌٞم٦م ذم شم٘مٞمٞمؿ اعم١مؾم٤ًمت اًمتل ؾمٞمتؿ حتقيٚمٝم٤م ُمـ 
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  .اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص

جي٥م أن يًٌؼ قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م ووع ظمٓم٦م وـمٜمٞم٦م ٓؾمتخدام  -8

  .آُمقال اعمحّمٚم٦م ُمـ قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م ُمـ أضمؾ اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم

ٔمقُم٦م آطمّم٤مئٞم٦م وشم٤ٌمدل اعمٕمٚمقُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م رضورة شمدقمٞمؿ اعمٜم -9

سمِمٗم٤مومٞم٦م واٟمِم٤مء وشمٓمقير ُم١مؾم٤ًمت شمْم٤مُمٜمٞم٦م عمقاضمٝم٦م آٟمٕمٙم٤مؾم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م 

  .اعمحتٛمٚم٦م ذم اعمدى اًم٘مّمػم ُمـ اضمراءات اخلّمخّم٦م

رضورة شمٙمٞمٞمػ ُمٜم٤مه٩م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدري٥م عم٤ًميرة  -10

 .ُمتٓمٚم٤ٌمت اعمرطمٚم٦م اجلديدة
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ذم فمؾ اُمتالك اًمٕمراق صمروة هٞمدرويم٤مرسمقٟمٞم٦م وخٛم٦م وُمٞمزة ٟمًٌٞم٦م يمٌػمة  

ذم هذا اجل٤مٟم٥م, شمتٞمح ًمٚمٕمراق ان ي١مدي دورًا ُمٝماًم ذم ؾمقق اًمٓم٤مىم٦م اًمدوًمٞم٦م, 

ًمٙمـ واىمع إُمر ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع هذه اإلُمٙم٤مٟم٤مت, وم٘مد قم٤مٟمك اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل 

ي ُمـ صٕمقسم٤مت قمديدة, وم٤مٟمخٗمض إٟمت٤مج اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل سمِمٙمؾ واًمٖم٤مز

يمٌػم, وشمردى طم٤مل ُمّم٤مذم اًمتٙمرير, وأٟم٤مسمٞم٥م ٟم٘مؾ اًمٜمٗمط وُمقاٟمئ اًمتّمدير, 

ومْمال قمـ وٕمػ اجل٤مٟم٥م اًمتٙمٜمقًمقضمل واٟمتِم٤مر اًمٗم٤ًمد اإلداري واعم٤مزم. 

ومل يٙمـ اًم٘مٓم٤مع اًمٖم٤مزي أومْمؾ طم٤مٓ وم٘مد قم٤مٟمك هق أظمر ُمـ ُمِمٙمالت 

 ُمتٕمددة.

 تامد آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل قمغم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل سمِمٙمؾ رئٞمس,وٟمٔمرا ٓقم 

اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم اإلمج٤مزم  % 75ؿمٙمٚم٧م قم٤مئدات اًمّم٤مدرات اًمٜمٗمٓمٞم٦م ٟم٦ًٌم 

ان هذا اًمقوع يْمٖمط سمِمدة  2008% اعمقارد احلٙمقُمٞم٦م ًمٕم٤مم  86ًمٚمٌالد, و

قمغم رضورة شمٓمقير هذا اًم٘مٓم٤مع وذًمؽ ًمتٛمقيؾ اًمٜمٗم٘م٤مت اًمٕم٤مُم٦م وذم فمؾ 

ٚمقب ًمتٓمقير اًم٘مٓم٤مع اهلٞمدرويم٤مرسمقين ُمـ ظمالل هذه اًمٔمروف ـمرطم٧م أؾم

اؾمت٘مٌؾ اعمختّمقن واعمٝمتٛمقن سم٤مًمِم٠من ضمقٓت اًمؽماظمٞمص اًمٜمٗمٓمٞم٦م, وم٘مد 

اًمٜمٗمٓمل واًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًمٜمٗمٓمٞم٦م سمحذر ؿمديد, ظمِمٞم٦م 

 أن شمتٕمرض أهمٜمك طم٘مقل اًمٕمراق اًمٜمٗمٓمٞم٦م اعمٙمتِمٗم٦م واعمٓمقرة خلٓمر هٞمٛمٜم٦م



 دراؾم٤مت ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ............................................. 152

ٞم٦م, سمٞمٜمام ؿمٙمؽ آظمرون هب٤م, ُمٕمتؼميٜمٝم٤م ضمزء ذيم٤مت اًمٜمٗمط اعمتٕمددة اجلٜمً

 ُمـ اعمخٓمط إُمريٙمل ٓطمتالل اًمٕمراق اًمذي ؿمٙمٚم٧م اًملثروة اًمٜمٗمٓمٞم٦م

اًمٕمراىمٞم٦م أطمد أهؿ أهداومف. وـم٤مًم٥م ُمقفمٗملم اًمنميم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م سمدٓ قمـ 

ذم اًمتٓمقير, ومتقيؾ  ذًمؽ قمغم اؾمتلثامر ىمدرات اًمٙم٤مدر اًمٕمراىمل اًمقـمٜمل

 ؾمداده٤م سم٤مًمٜمٗمط اعمًتخرج ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحدي٨م واًمتٓمقير سم٘مروض يتؿ

 احل٘مقل اعمٓمقرة سمتٚمؽ اًم٘مروض. 

شمٕمد ضمقٓت اًمؽماظمٞمص وؾمٞمٚم٦م ُمٝمٛم٦م ًمدظمقل ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمدوًمٞم٦م 

ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل وؾمٞمٙمقن أصمره٤م ؾمٚمٌل قمغم هذا اًم٘مٓم٤مع اذ مل 

 شمدرس سمٓمري٘م٦م ضمٞمدة.

ٗمٓمل ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل, ًمذا شم٠ميت أمهٞم٦م اًمٌح٨م ُمـ أمهٞم٦م اًم٘مٓم٤مع اًمٜم

ٓ سمد ُمـ ُمٕمروم٦م اصم٤مر واجي٤مسمٞم٤مت وؾمٚمٌٞم٤مت ضمقٓت اًمؽماظمٞمص قمغم اًم٘مٓم٤مع 

 اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل.

يٕم٤مين اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل ُمـ ُمِمٙمالت قمديدة شمتٓمٚم٥م اًمٜمٝمقض 

هبذا اًم٘مٓم٤مع واؾمتٖمالل اإلُمٙم٤مٟم٤مت اًمٙمٌػمة اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م, إٓ ان آقمتامد 
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ب آؾمتلثامر إضمٜمٌل دون ووع دراؾم٤مت اجلدوى آىمتّم٤مدي٦م قمغم أؾمٚمق

 ودون ووع ضمدول زُمٜمل ًمٙمؾ ضمقًم٦م شمٕمرض هذا اًم٘مٓم٤مع ًمٚمخٓمر.

 شمٜم٤مول اًمٌح٨م اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:

 : إُمٙم٤مٟم٤مت اًمٕمراق اًمٜمٗمٓمٞم٦مأولً 

 : إدارة اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىملثاكقا

 : أٟمامط آؾمتلثامر ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىملثالثا

 : آؾمتلثامر سم٠مؾمٚمقب قم٘مقد اًمؽماظمٞمص رابعا

 : شم٘مٞمٞمؿ ضمقٓت اًمؽماظمٞمص اًمٜمٗمٓمٞم٦مخامساً 

ىمٌؾ اخلقض ذم ضمقٓت اًمؽماظمٞمص اًمٜمٗمٓمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤مؾمتدراج  

اًم٘م٤مء ٟمٔمرة قمغم اًملثروة  قمروض اًمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م, ٓسمد ُمـ

 ١مذات أشمٞم٦م:اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م اًمٕمراق ُمـ ظمالل اعم هٞمدرويم٤مرسمقٟمٞم٦م

إهمٜمك  يٕمد اًمٕمراق واطمدا ُمـ صمالصم٦م دول هل الحتقاصقات ادمكدة:

يتٛمتع  ذم اًمٕم٤ممل ذم اطمتٞم٤مـمٞم٤مهت٤م هل, اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م وإيران و اًمٕمراق, اذ

ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ وحيتؾ  115اًمٕمراق سم٤مطمتٞم٤مـمٞم٤مت ٟمٗمٓمٞم٦م ُم١ميمدة يمٌػمة شمٌٚمغ 

% ُمـ إمج٤مزم 8.6ٜم٦ًٌم شمٌٚمغ اعمرشم٦ٌم اًملث٤مًملث٦م قم٤معمٞم٤ًم سمٕمد اًمًٕمقدي٦م وإيران سم
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, ومم٤م يٛمٞمز آطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م 2009آطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٕم٤مم 

ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ  31.5اًمٕمراىمٞم٦م اهن٤م ؿمٝمدت ارشمٗم٤مقم٤ًم ُمًتٛمرًا وم٘مد ارشمٗمٕم٧م ُمـ 

, أي سمزي٤مدة طمقازم 2009-1973ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ ظمالل اعمدة  115إمم 

  .(1)ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ 83.5

طمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز اًمٕمراىمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت شمٙملثػ ا غزارة حؼوله: ـ1

اًمنمىمٞم٦م ًمٚمٌالد, وشمقضمد آطمتٞم٤مـمٞم٤مت  إرض اعمٛمتدة سمٛمح٤مذاة احل٤موم٦م

 Super)( )طم٘مقل قمٛمالىم٦م 6طم٘ماًل ٟمٗمٓمٞم٤ًم ُمـ سمٞمٜمٝم٤م  80اعم١ميمدة اًمٕمراىمٞم٦م ذم 

Giants ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ ُملثؾ طم٘مقل)جمٜمقن 10( اًمتل شمزيد اطمتٞم٤مـمٞم٤مهت٤م قمـ

طم٘ماًل يمٌػمًا, وُمٕمٔمؿ  22( ومْماًل قمـ وهمرب اًم٘مرٟم٦م وذق سمٖمداد

اطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز اعمٕمرووم٦م شمِمٙمؾ طمزاُم٤ًم ممتدًا سمٛمقازاة احلدود 

 .(2)اًمنمىمٞم٦م ًمألرايض اًمٕمراىمٞم٦م

: وهل احل٘مقل حيتٛمؾ وضمقد اًمٜمٗمط ومٞمٝم٤م الحتقاصقات غر ادمكدة ـ2
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ًمقىمققمٝم٤م ذم ُمٜمٓم٘م٦م جم٤مورة حل٘مؾ ٟمٗمٓمل ُم١ميمد او ذم شمريمٞم٥م ضمٞمقًمقضمل 

٘مؾ اصم٧ٌم وضمقد اًمٜمٗمط ومٞمف, آ ان اإلُمٙم٤مٟم٤مت اًمت٘مٜمٞم٦م ُمًتٛمر حل

وآىمتّم٤مدي٦م ٓ شمًٛمح سم٤مإلٟمت٤مج سم٤مًمقىم٧م احل٤مرض ويٛمٙمـ اإلٟمت٤مج ذم طم٤مل 

طمّمقل شمٓمقر شم٘مٜمل او ارشمٗم٤مع إؾمٕم٤مر, اذ شمِمػم اًمت٘مديرات إوًمٞم٦م إمم 

ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ ُمـ آطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م همػم  350-200اطمتامل وضمقد 

ىمع أن يزداد طمجٛمٝم٤م سم٢ميمامل اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م اعمٙمتِمٗم٦م, وُمـ اعمتق

ًمألرايض اًمٕمراىمٞم٦م طمٞم٨م ٓزاًم٧م ٟم٦ًٌم يمٌػمة ُمـ أراوٞم٦م همػم ُمًتٙمِمٗم٦م 

طمٞم٨م شمِمػم اًمدراؾم٤مت اجلٞمقًمقضمٞم٦م إمم ان طمقازم صمٚم٨م اعم٤ًمطم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ 

يمٞمٚمق ُمؽم ُمرسمع( مل شمٜم٘م٥م سمٕمد مم٤م يٕمزز اطمتامًمٞم٦م  150000أرايض اًمٕمراق )

, وظم٤مص٦م ذم ُمٜم٤مـمؼ اًمّمحراء (3)ًمٕمراىملارشمٗم٤مع آطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمٓمل ا

اًمٖمرسمٞم٦م, و سمٕمض اعمح٤مومٔم٤مت ُملثؾ حم٤مومٔم٦م اًم٘م٤مدؾمٞم٦م وسم٤مسمؾ ودهقك وآٟم٤ٌمر 

حتتٛمؾ إُمٙم٤مٟمٞم٦م ايمتِم٤مف طم٘مقل ٟمٗمٓمٞم٦م او هم٤مزي٦م ظمّمقص٤ًم سمٕمد ان شمؿ 

هق طم٘مؾ قمٙم٤مس,  1992ايمتِم٤مف طم٘مؾ هم٤مزي يمٌػم ذم آٟم٤ٌمر قم٤مم 

اًمٜمٗمط ومٛمـ اعمٜمٓم٘مل ان وٟمتٞمج٦م هلذه اًمّمقرة ُمـ اًمتٓمقير اعمتدين حل٘مقل 

ٟمتقىمع اُمتالك اًمٕمراق اطمتٞم٤مـمٞم٤مت ٟمٗمٓمٞم٦م أيملثر سمٙملثػم مم٤م شمؿ شمقصمٞم٘مف طمتك 

, ومٞمام يتح٘مؼ اًمٕمٙمس ذم سم٘مٞم٦م ُمٜم٤مـمؼ اًمٕم٤ممل طمٞم٨م يتقىمع ان ٓ يتؿ (4)آن

ايمتِم٤مف اًمٙملثػم ُمـ آطمتٞم٤مـمٞم٤مت اجلديدة ذم اًمٕم٤ممل وان ُم٤م شمؿ ايمتِم٤مومف حلد 

ـمـ إرض, وهذه إرىم٤مم دمٕمؾ آن يٛملثؾ ُمٕمٔمؿ اًمٜمٗمط اعمقضمقد ذم سم٤م

اًمٕمراق ُمع دول ىمالئؾ )ُمٜمٝم٤م اًمًٕمقدي٦م واإلُم٤مرات وإيران( ٟم٘مٓم٦م ارشمٙم٤مز 
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  ٕي شمقازن ُمًت٘مٌكم ذم ؾمقق اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م.

حيتؾ اًمٕمراق اعمرشم٦ٌم اًمٕم٤مذة ذم ُمًتقى اطمتٞم٤مـمل  :ـ احلؼول الغازية3

قن ىمدم شمريٚمٞم 112اًمٕمراىمٞم٦م سمـ اًمٖم٤مز ذم اًمٕم٤ممل, اذ شم٘مدر يمٛمٞم٤مت اًمٖم٤مز

ُمـ اطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٕمراق اًمٖم٤مزي٦م هل ُمـ اًمٖم٤مز اعمّم٤مطم٥م  %70ُمٙمٕم٥م, 

وضمٜمقب طم٘مؾ سمـ قمٛمر,  ُمتقاومر ُمع اطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٜمٗمط ذم يمريمقكًمٚمٜمٗمط, 

واًمزسمػم, ًمذا ٓ سمد  وجمٜمقن, وطمٚمٗم٤مي٤م ذم اًمٜم٤مسي٦م, واًمرُمٞمٚم٦م, وهمرب اًم٘مرٟم٦م

 قمٜمد شمٜم٤مول احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م.  ُمـ اًمتٓمرق إمم احل٘مقل اًمٖم٤مزي٦م

ًم٤ٌمىمل ومٞمٛملثؾ هم٤مزًا طمرًا اًمذي يٛمٙمـ إٟمت٤مضمف ُمـ طم٘مقل هم٤مزي٦م اُم٤م ا

ُمًت٘مٚم٦م وهل ُمقضمقدة ذم طم٘مؾ مججامل ذم اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م, وطم٘مؾ 

اٟمٗم٤مل)يمقرُمقر( ذم صالح اًمديـ, وطم٘مؾ قمٙم٤مس ذم آٟم٤ٌمر, وصمالصم٦م 

طم٘مقل ذم دي٤ممم هل طم٘مؾ شمؾ همزال وطم٘مؾ ُمٜمّمقري٦م وومْماًل قمـ طم٘مؾ 

و ضمقد ُملثؾ  .(5)قل اًمٖم٤مزي٦م حلد آنضمري٤مسمٞمٙم٦م, ومل يتؿ اؾمتلثامر أي ُمـ احل٘م

سمٕمد  هٞمدرويم٤مرسمقٟمٞم٦م هذه آطمتٞم٤مـمٞم٤مت ُمـ اًمٖم٤مز يرؿمحٝم٤م ًملث٤مين أهؿ صمروة

 اًمٜمٗمط ذم اًمٌالد, طمٞم٨م يًتٓمٞمع اًمٕمراق ُم٤ٌمذة إٟمت٤مضمٝم٤م ٕهمراص

آؾمتٝمالك اعمحكم أوٓ, وًمٚمتّمدير صم٤مٟمٞم٤م قمؼم اعمٜم٤مومذ اًمِمامًمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م طمٞم٨م 

. وهٜم٤مك أورسم٤م –( قمؼم أٟمٌقب اًمٖم٤مز إيران ًمالٟمْمامم إمم ظمط )ٟم٤مسمقيمق شمريمٞم٤م

هق ُمنموع اًمٖم٤مز اًمٕمريب اًمذي ؾمٞمٜم٘مؾ اًمٖم٤مز ُمـ  ُمنموع ىمٞمد اًمدراؾم٦م

إمم احلدود اًمؽميمٞم٦م وُمـ صمؿ إمم  طم٘مقل قمٙم٤مس ذم حم٤مومٔم٦م إٟم٤ٌمر قمؼم ؾمقري٤م

ُمِم٤مريع ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م  أورسم٤م, ويمؾ هذه ُمِم٤مريع ىمٞمد اًمدراؾم٦م أن ًمٙمٜمٝم٤م
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 ًمذًمؽ ظمٓمط ُمدروؾم٦م سمٕمٜم٤مي٦م ًمٚمتٕم٤مون قمغم ًمٚمتح٘مٞمؼ, إذا ُم٤م شمقاومرت

اٟمج٤مزه٤م سملم ذوي اعمّم٤مًمح اعمِمؽميم٦م, اًمٕمراق ودول اجلقار وأورسم٤م طمٞم٨م 

 .(6)آؾمتٝماليمل اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمتقؾمع دائام اًمًقق

: ي٘مدر اًمٕمٛمر آومؽمايض ًمٜمْمقب اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل ـ العؿر الفرتايض4

يٌٚمغ اًمٕمٛمر ؾمٜم٦م و 124ؾمٜم٦م هق إـمقل ذم اًمٕم٤ممل شمٚمٞمٝم٤م اًمٙمقي٧م سمـ 172سمـ

ؾمٜم٦م ذم طملم ان ُمتقؾمط  14ؾمٜم٦م وذم اًمّملم سمـ 11آومؽمايض ذم أُمريٙم٤م سمـ

ؾمٜم٦م, وقمٜمد اظمذ شمقىمٕم٤مت سمٕمض ظمؼماء اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞملم  39اًمٕم٤ممل يّمؾ إمم 

سمِم٤من اعمٙم٤مُمـ اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ُمع إو٤موم٦م آطمتٞم٤مـمٞم٤مت همػم 

ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ( ُمع آطمتٞم٤مـمٞم٤مت  350-200) اعم١ميمدة)اعمحتٛمٚم٦م(

ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ(  450 -300ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ( ؾمتؽماوح ُم٤مسملم ) 115ة)اعم١ميمد

وقمغم اومؽماض إٟمت٤مج ؾمت٦م ُماليلم سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم قمٜمدئذ متتد ُمدة ٟمٗم٤مد اًمٜمٗمط 

 ؾمٜم٦م. 208-139اًمٕمراىمل إمم طمدود 

: ومم٤م يزيد ُمـ أمهٞم٦م اطمتٞم٤مـمٞم٤مت تؽؾػة اإلكتاج الـػط العراقي ـ5

ىمؾ سملم دول اًمٕم٤ممل اذ اًمٕمراق هل اٟمخٗم٤مض يمٚمٗم٦م اإلٟمت٤مج اًمتل شمٕمد إ

( دوٓر ًمٚمؼمُمٞمؾ اًمقاطمد ُم٘م٤مرٟم٦م ُمع شمٙم٤مًمٞمػ إٟمت٤مج 3-1.5شمؽماوح سملم)

 25( دوٓر ًمٚمؼمُمٞمؾ وشمّمؾ إمم 13-11اًمٜمٗمط ذم سمحر اًمِمامل اًمتل شمٌٚمغ )

دوٓر ًمٚمؼمُمٞمؾ ذم أُمريٙم٤م, ويرضمع ؾم٥ٌم آٟمخٗم٤مض ذم اًمتٙمٚمٗم٦م إمم ؾمٝمقًم٦م 

ـمٌ٘م٤مت اؾمٗمٜمجٞم٦م ىمري٦ٌم  اؾمتٖمالل احل٘مقل اعمٙمتِمٗم٦م اًمٕمٛمالىم٦م ًمقضمقده٤م ذم

. يمام ان يمٚمٗم٦م طمٗمر سمئر (7)ُمـ ؾمٓمح إرض, يمذًمؽ ىمٚم٦م خم٤مـمر آؾمتٙمِم٤مف
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ُماليلم دوٓر وحيت٤مج  10-6اؾمتٙمِم٤مومٞم٦م ذم اًمٕمراق يٙمٚمػ ُم٤م سملم 

ُماليلم دوٓر إو٤مومٞم٦م, وهذه اًمٙمٚمػ زهٞمدة ضمدا  5او  4شمٓمقيره٤م إمم 

ذا ُم٘م٤مرٟم٦م سمٛمقاىمع أظمرى شمّمؾ ومٞمٝم٤م اًمتٙم٤مًمٞمػ إمم قمنمات إوٕم٤مف ه

. وهذا يٕمٙمس إمهٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٜمٗمط اًمٕمراىمل وهذا يٕمٜمل (8)اعمٌٚمغ

ارشمٗم٤مع رسمحٞم٦م إٟمت٤مج اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل سمدرضم٦م يمٌػمة, وسمٕم٤ٌمرة أظمرى طمتك ًمق 

دوٓر ًمٚمؼمُمٞمؾ وم٤من إٟمت٤مج اًمٕمراق  10اٟمخٗمْم٧م أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط إمم دون 

د ؾمٞمٌ٘مك ُمًتٛمرًا ذم طملم ؾمٞمتقىمػ إٟمت٤مج اًمٜمٗمط ذم سمٕمض احل٘مقل اًمتل شمزي

  دوٓر ٕهن٤م ؾمتٙمقن همػم جمدي٦م اىمتّم٤مدي٤ًم. 10يمٚمٗمٝم٤م قمـ 

 

ُمـ اعمٝمؿ ُمٕمروم٦م ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م اًمرئٞم٦ًم اًمتل شمنمف وشمدير  

 اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ذم اًمٕمراق وهل: 

ي٠ميت شمّمٜمٞمػ ذيم٦م ٟمٗمط اجلٜمقب سم٤معمرشم٦ٌم  ـ ذكة كػط اجلـوب:1

رشم٦ٌم اًملث٤مُمٜم٦م ُمـ طمٞم٨م اإلٟمت٤مج ذم شمّمٜمٞمػ اًمنميم٤مت إومم ذم اًمٕمراق وسم٤معم

اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م, وشمٖمٓمل ومٕم٤مًمٞم٤مهت٤م اعمٜمٓم٘م٦م اعمٛمتدة ُمـ ُمٞمٜم٤مء اًمٌٍمة اًمٜمٗمٓمل 

ضمٜمقسم٤ًم طمتك ُمديٜم٦م طمديلث٦م ؿمامًٓ )قمدا حم٤مومٔم٦م ُمٞم٤ًمن(, وشمِمٛمؾ حم٤مومٔم٤مت 

اًمٌٍمة وذي ىم٤مر واعملثٜمك ويمرسمالء واًمٜمجػ واًم٘م٤مدؾمٞم٦م وضمزء ُمـ سم٤مسمؾ و 

يمز ومٕم٤مًمٞم٤مهت٤م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اؾمتخراج اًمٜمٗمط اخل٤مم وقمزل اًمٖم٤مز واؾمط, وشمؽم

ووخف إمم اخلزاٟم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م إلهمراض آؾمتٝمالك اًمداظمكم  قمٜمف
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واًمتّمدير, وهل اًمٜمقاة إومم وإؾم٤مس ًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتلثامر اًمقـمٜمل 

اعم٤ٌمذ اذ سمدأت قمٛمٚمٞم٤مت آؾمتلثامر ذم طم٘مؾ اًمرُمٞمٚم٦م اًمِمامزم ذم اًمٌٍمة قم٤مم 

اىمٞم٦م وُمٕمداهت٤م اخل٤مص٦م ًمٙمقٟمف ُمـ احل٘مقل اًمتل متتٚمؽ سمٙمقادر قمر 1970

اطمتٞم٤مـمٞم٤مت ٟمٗمٓمٞم٦م ُم١ميمدة, وم٘مد شمّم٤مقمد ٟمِم٤مـمٝم٤م ُمٜمذ سمداي٦م قم٘مد اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت 

ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض, اذ أٟمجزت ُمراطمؾ اؾمتلثامر وشمٓمقير طم٘مؾ اًمرُمٞمٚم٦م اًمِمامزم 

ُمع اًمتقؾمع ذم قمٛمٚمٞم٤مت احلٗمر وسمٜم٤مء ُمٜمِم٤مت اإلٟمت٤مج وشمٜمٗمٞمذ ُمِم٤مريع اؾمتلثامر 

ٓمٌٞمٕمل اعمّم٤مطم٥م, ومْماًل قمـ شمٓمقير احل٘مقل اجلديدة ذم اًمٚمحٞمس اًمٖم٤مز اًم

واًمّم٦ٌم وهنر قمٛمر وُمد أٟم٤مسمٞم٥م شمّمدير وشمقؾمٞمع ُمراومؼ اًمتّمدير واًمٌٜمك 

اًمتحتٞم٦م عمقاىمع اًمنميم٦م. وذم هن٤مي٦م قم٘مد اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت سمٚمٖم٧م ـم٤مىم٦م اإلٟمت٤مج 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم, إٓ ان ُمٜمِم٤مهت٤م  2.75اًم٘مّمقى ُمـ طم٘مقل اجلٜمقب 

ف احلروب اعمتت٤مًمٞم٦م وُم٤م أقم٘مٌٝم٤م ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت ختري٥م, اذ شم٠مصمرت ذم فمرو

شمٕمرو٧م ُمٜمِم٤مت اًمنميم٦م وُمٙمقٟم٤مهت٤م إمم أرضار يمٌػمة, سمٞمد اٟمف شمؿ أقمامره٤م 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م قم٤مم  1.5سم٤مًمٙمقادر اًمٕمراىمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ووصؾ إٟمت٤مضمٝم٤م إمم 

2006(9). 

اٟمٗمّمٚم٧م أظمػما قمـ ذيم٦م ٟمٗمط اجلٜمقب.  ـ ذكة كػط مقسان:2

إًمػ  100سمٕمد سمٚمقغ إٟمت٤مضمٝم٤م  2009ُمًت٘مٚم٦م ُمٜمذ قم٤مم  وأصٌح٧م ذيم٦م

و  سمزريم٤منو  اسمقهمرب, وهل سمرُمٞمؾ, وهل شمِمٛمؾ طم٘مقل حم٤مومٔم٦م ُمٞم٤ًمن

و  يمٛمٞم٧م و اًمراومديـ اًمنمىملو  ٟمقرو  اًمروم٤مقملو اًمٕمامرة و  احلٚمٗم٤مي٦مو  اًمٗمٙم٦م

 .احلقيزةو  اًمدضمٞمٚم٦م
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 ومتتد اًمرىمٕم٦م اجلٖمراومٞم٦م هل٤م ُمـ احلدود اًمؽميمٞم٦م ـ ذكة كػط الشامل:3

ؿمامًٓ طمتك ُمديٜم٦م طمديلث٦م ضمٜمقسم٤ًم, وُمـ احلدود اإليراٟمٞم٦م ذىم٤ًم إمم احلدود 

اًمًقري٦م وإردٟمٞم٦م همرسم٤ًم, وهل سمذًمؽ شمِمٛمؾ يماًل ُمـ حم٤مومٔم٤مت يمريمقك 

واعمقصؾ وصالح اًمديـ وارسمٞمؾ واًمًٚمٞمامٟمٞم٦م ودهقك وسمٖمداد و دي٤ممم 

وأضمزاء ُمـ حم٤مومٔم٤مت سم٤مسمؾ و واؾمط وآٟم٤ٌمر, وشم٘مقم سمٛمٝم٤مم إٟمت٤مج اًمٜمٗمط 

خل٤مم واًمٖم٤مز اًمٓمٌٞمٕمل ُمـ احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م واًمٖم٤مزي٦م اًمقاىمٕم٦م وٛمـ ُمٜمٓم٘م٦م ا

قمٛمٚمٝم٤م, وٟم٘مٚمف إمم اعمّم٤مذم وحمٓم٤مت شمقًمٞمد اًمٙمٝمرسم٤مء وحمٓم٤مت اًمتّمدير إمم 

اًمؽميمل ؿمامًٓ و ُمـ ظمالل اخلط  -اخل٤مرج قمـ ـمريؼ اخلط اًمٕمراىمل

آؾمؽماشمٞمجل ضمٜمقسم٤ًم وإمم ؾمقري٤م وًمٌٜم٤من همرسم٤ًم, وشمْمؿ اًمنميم٦م حمٓم٤مت 

وجمٛمٕم٤مت اًمؽميمٞمز وطم٘مقل اخلزاٟم٤مت وحمٓم٤مت قمزل اًمٖم٤مز ويمًٌف اًمْمخ 

وقمدد يمٌػم ُمـ آسم٤مر اًمٜمٗمط وشمرشمٌط مجٞمٕمٝم٤م سمِمٌٙم٤مت ُمتٕمددة ُمـ ظمٓمقط 

إٟم٤مسمٞم٥م, ان ُمٕمٔمؿ إرايض اًمتل شمنمف قمٚمٞمٝم٤م ذيم٦م ٟمٗمط اًمِمامل همػم 

ُمًتٙمِمٗم٦م سمِمٙمؾ شم٤مم ودىمٞمؼ مم٤م يتٞمح إُمٙم٤مٟمٞم٦م ايمتِم٤مف اعمزيد ُمـ احل٘مقل 

ومْماًل قمـ اطمتامٓت شمقؾمع رىمٕم٦م اعمٙم٤مُمـ اعمٜمتج٦م احل٤مًمٞم٦م  اًمٙمٌػمة اجلديدة,

 .(10)أوم٘مٞم٤ًم وقمٛمقدي٤ًم ًمػمومع ُمـ طمجؿ آطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م واًمٖم٤مزي٦م

شم٘مقم ذيم٦م ٟمٗمط اجلٜمقب واًمِمامل وذيم٦م ٟمٗمط ُمٞم٤ًمن سم٢مدارة اإلٟمت٤مج  

ُمـ أسم٤مر وُمٕم٤مُمٚمتٝم٤م ذم حمٓم٤مت اًمٖم٤مز وظمزٟمف ووخف إمم ُمراومؼ اًمتّمدير 

تٕم٤مىمد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ ذيم٦م شمًقيؼ اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م وطم٥ًم اًمٙمٛمٞم٤مت اعم

 )ؾمقُمق(, او وخ٦م إمم ُمّم٤مذم اًمتٙمرير.
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, واعمٝمٛم٦م اًمرئٞم٦ًم 1991أؾم٧ًم ُمٜمذ قم٤مم  ـ ذكة احلػر العراققة:4

ًمٚمنميم٦م هل اًم٘مٞم٤مم سمحٗمر أسم٤مر اًمٜمٗمٓمٞم٦م اجلديدة, وآسم٤مر آؾمتّمالح وآسم٤مر 

إمم اًمنميم٦م  احل٘مـ, وشم٘مقم سمٕمٛمٚمٝم٤م وومؼ ظمٓم٦م وزارة اًمٜمٗمط اًمتل شمرؾمؾ

 ؾمٜمقي٤ًم. 

ُم٘مره٤م ذم  1972: شم٠مؾم٧ًم قم٤مم ـ ذكة كاقالت الـػط العراققة5

حم٤مومٔم٦م اًمٌٍمة, ومتتٚمؽ اًمنميم٦م اًم٘مٓمع اًمٌحري٦م, وُمٝمٛمتٝم٤م ٟم٘مؾ اًمٜمٗمط اخل٤مم 

 ُمـ اًمٕمراق إمم خمتٚمػ اًمٕم٤ممل. 

شمٕمد هذه اًمنميم٦م  (:SOMOـ ذكة تسويق الـػط العراققة سومو)6

ٜمٗمط وقم٘مد صٗم٘م٤مت سمٞمع اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل اعم١ًمول اعم٤ٌمذ قمـ شمّمدير اًم

واًمتًٕمػم اعمزُمع سمٞمٕمٝم٤م إمم اًمنميم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م اعمِمؽمي٦م, طمٞم٨م شمٕمرض سمرٟم٤مجم٤ًم 

ؿمٝمري٤ًم هلذه اًمّمٗم٘م٤مت إمم اجلٝم٦م اعمٜمٗمذة)اعمجٝمز( هلذه اًمٕم٘مقد وهل ذيم٦م 

ٟمٗمط اجلٜمقب واًمِمامل يمذًمؽ شمٜمًٞمؼ طمريم٦م اًمٜمٗمط ُمـ اعمٞمٜم٤مء وحتديد ُمققمد 

 . (11)اًمتٕمٚمٞمامت يم٤موم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتحٛمٞمؾاًمتحٛمٞمؾ واإلذاف قمغم 

ومْماًل قمـ وضمقد ذيم٤مت أظمرى شم٤مسمٕم٦م إمم وزارة اًمٜمٗمط هل ذيم٦م 

آؾمتٙمِم٤موم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م, وذيم٦م ُمّم٤مذم اًمِمامل وذيم٦م ُمّم٤مذم اًمقؾمط, 

وذيم٦م ُمّم٤مذم اجلٜمقب وشمْمؿ هذه اًمنميم٤مت اعمّم٤مذم اعمقضمقدة ذم 

ؾم٧ًم ُمٜمذ قم٤مم اعمح٤مومٔم٤مت, وذيم٦م شمقزيع اعمٜمتج٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمتل شم٠م

, وذيم٦م اعمِم٤مريع اًمٜمٗمٓمٞم٦م ومْماًل قمـ ذيم٦م شمٕمٌئ٦م اًمٖم٤مز وذيم٦م هم٤مز 1959

 .(12)اجلٜمقب وهم٤مز اًمِمامل
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يٛمٙمـ شمقوٞمح أؾم٤مًمٞم٥م شمٓمقير اإلٟمت٤مج اًمٜمٗمٓمل اًمتل شمؿ آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م 

اًمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم  ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م وشمٓمقر اًمٕمالىم٤مت ُمع

 اًمٕمراق اًمتل اختذت صٞمغ قمديدة هل:

( هل صٞمٖم٦م اًمٕم٘مقد اًمتل ـمٌ٘م٧م يم٠مول Concessionقم٘مقد آُمتٞم٤مز) 

ٟمٛمط اؾمتلثامري فمٝمر ٓؾمتٖمالل اًملثروة اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل, وًم٘مد سمرز سمِمٙمؾ 

ًم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م واوح ذم سمداي٦م اًم٘مرن اعم٤ميض وهق يٕمٜمل قم٘مد سملم طمٙمقُم٦م اًمدو

وذيم٦م أضمٜمٌٞم٦م ٓؾمتٖمالل ُم٤ًمطم٦م اعمٜمٓم٘م٦م اعمٛمٜمقطم٦م ًمٚمتٜم٘مٞم٥م ظمالل ُمدة 

زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م, وان أهؿ ظمّم٤مئص هذا اًمٜمقع هق ؿمٛمقًمٞم٦م اًمٕم٘مد ًمٙمؾ ُمراطمؾ 

اإلٟمت٤مج, سمدأ سم٤مًمتٜم٘مٞم٥م واٟمتٝم٤مء سم٤مًمتًقيؼ ويٕمؼم قمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ومٕماًل ذم 

اىمٞم٦م وذيم٦م اًمٜمٗمط اعم٤مدة إومم ُمـ آشمٗم٤مىمٞم٦م اعمٕم٘مقدة سملم احلٙمقُم٦م اًمٕمر

اًمؽميمٞم٦م, ومْماًل قمـ ؾمٕم٦م ُمٜمٓم٘م٦م آؾمتلثامر اًمتل ىمد شمّمؾ ذم ُمٕمٔمؿ إطمٞم٤من 

 75إمم ُم٤ًمطم٦م اًمدوًم٦م سم٤مًمٙم٤مُمؾ, وـمقل ُمدة آُمتٞم٤مز إْذ يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمراق 

قم٤مُم٤ًم وىمد شمّمؾ إمم أـمقل ُمـ هذه اعمدة, واٟمخٗم٤مض اًمٕم٤مئد اًمذي شمٕمٓمٞمف 

ٜم٤مت وم٘مط قمـ اًمٓمـ اًمنميم٤مت إْذ يم٤من ٟمّمٞم٥م اًمٕمراق ُمـ ٟمٗمٓمف أرسمٕم٦م ؿمٚم

 .(13)اخل٤مم اًمقاطمد اعمًتخرج

ؾمتلثامر ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ُمٜمذ أوائؾ اًم٘مرن اعم٤ميض, قمٜمدُم٤م   سمدأ ٓا
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( ذم قمٝمد 1924-1912ُمٜمُح٧م اُمتٞم٤مزات إمم ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمؽميمٞم٦م)

٤مقمدة آعم٤من وآٟمٙمٚمٞمز ًمٚمتٜم٘مٞم٥م قمـ اًمٜمٗمط ذم  اإلُمؼماـمقري٦م اًمٕملثامٟمٞم٦م سمٛم

يمتِم٤مف اًمٜمٗمط سم٥ًٌم اٟمدٓع وٓيتل سمٖمداد وا عمقصؾ آٟمذاك ومل يٌدأ اًمتٜم٘مٞم٥مٓ 

اهن٤مرت  1918وسمٕمد هن٤مي٦م هذه احلرب قم٤مم  1914احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم قم٤مم 

ٟمتداب اًمؼميٓم٤مين وٟمتٞمج٦م  (14)اإلُمؼماـمقري٦م اًمٕملثامٟمٞم٦م وووع اًمٕمراق حت٧م ا

 ًمْمٖمط اًمنميم٤مت إُمريٙمٞم٦م واًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م شمٖمػم اؾمؿ ذيم٦م اًمٜمٗمط

 IPC(Iraq Petroleum( 1972-1925اًمؽميمٞم٦م إمم ذيم٦م ٟمٗمط اًمٕمراق)

Company :اًمتل وزقم٧م أؾمٝمٛمٝم٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم ) 

( BP)ؾمٛمٞم٧م ٓطم٘م٤م اًمٜمٗمط اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م-ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م

وذيم٦م اًمٜمٗمط اًمٗمرٟمًٞم٦مو ذيم٦م ؿمؾ اعمٚمٙمٞم٦م اهلقًمٜمدي٦م و يمتٚم٦م اًمنميم٤مت 

%, اُم٤م 23.75وأقمٓمٞم٧م ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ٟم٦ًٌم  )ٟمٞمقضمرد,ُمقسمٞمؾ( إُمريٙمٞم٦م

 % وم٘مد أقمٓمٞم٧م إمم اًمًٞمد يمقًمٌٜمٙمٞم٤من5احلّم٦م اعمتٌ٘مٞم٦م واعم٘مدرة سمـ

(Gulbenkian وهق )( وهل شمْمؿ ورصم٦م )هيمٞمس يم٤مًمقؾم٧م يمقًمٌٜمٙمٞم٤من

رضمؾ إقمامل ارُمٜمل ويم٤من اًمٕم٘مؾ اعمٗمٙمر ًمتٙمقيـ ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمؽميمٞم٦م قم٤مم 

ٟمٞم٦م ٓؾمتٙمِم٤مف اًمٜمٗمط ًمٚمحّمقل قمغم شمٜم٤مزل ُمـ اإلُمؼماـمقري٦م اًمٕملثام 1912

 . (15)اًمٕمراىمل و سمٕمد شمٖمػم ُمٚمٙمٞم٦م اًمنميم٦م أقمٓمك طمّم٦م إمم ورصمتف يمٛمٙم٤مومئ٦م ًمف

طمٞم٨م ُُمٜمح هلذه اًمنميم٤مت اُمتٞم٤مز ًمٚمتٜم٘مٞم٥م واإلٟمت٤مج وشمًقيؼ اًمٜمٗمط ذم  

أرايض اًمٕمراق يم٤موم٦م سم٤مؾمتلثٜم٤مء ُمٜمٓم٘م٦م ٟمٗمط ظم٤مٟم٦م جم٤مورة ًمٚمحدود ُمع إيران 

ؾمٜم٦م  75ٓم٤مٟمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م, عمدة اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٜمٓم٘م٦م اُمتٞم٤مز ًمنميم٦م اًمٜمٗمط اًمؼمي
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وسمنموط سمخ٦ًم اذ طمددت هذه آُمتٞم٤مزات طمّم٦م اًمٕمراق سم٠مرسمٕم٦م ؿمٚمٜم٤مت 

ومٚمس( قمـ يمؾ ـمـ ُمـ اًمٜمٗمط اعمّمدر, وىمد شمؿ شمريمٞمز قمٛمٚمٝم٤م ذم  200)

. 1927اعمٜمٓم٘م٦م اًمِمامًمٞم٦م ويم٤من أول طم٘مؾ ايمتِمٗمتف هق طم٘مؾ يمريمقك قم٤مم 

يم٦م اًمٜمٗمط وذم اجلٜمقب ُمٜمح٧م احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م اُمتٞم٤مز آظمر إمم ذ

وؾمٛمٞم٧م سمنميم٦م ٟمٗمط اًمٌٍمة وأقمٓمل هل٤م طمؼ  1938اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م قم٤مم 

آُمتٞم٤مز ذم إرايض همػم اخل٤موٕم٦م ُٓمتٞم٤مز ذيم٦م ٟمٗمط اًمٕمراق وذيم٦م ٟمٗمط 

 1947اعمقصؾ. وشمؿ ايمتِم٤مف أول طم٘مقهل٤م اًمٜمٗمٓمٞم٦م وهق طم٘مؾ اًمزسمػم قم٤مم 

واؾمتخدم اإلٟمت٤مج إوزم ذم ُمّمٗمك اًمِمٕمٞم٦ٌم, صمؿ ايمتِم٤مف طم٘مؾ اًمرُمٞمٚم٦م 

طمٞم٨م ىم٤مُم٧م اًمنميم٦م سمٌٜم٤مء اعمٞمٜم٤مء اًمٕمٛمٞمؼ ًمٖمرض حتٛمٞمؾ ٟم٤مىمالت  1953قم٤مم 

ـمٌ٘م٧م ذم اًمٕمراق ٟمٔم٤مم ُمٜم٤مصٗم٦م اإلرسم٤مح  1952اًمٜمٗمط اًمٙمٌػمة, وذم ؿم٤ٌمط 

سملم اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م مم٤م زاد ُمـ طمّم٦م اًمٕمراق ُمـ اًمٕم٤مئدات اًمٜمٗمٓمٞم٦م, 

ويم٤من ؾم٥ٌم شمٓمٌٞمؼ ٟمٔم٤مم اعمٜم٤مصٗم٦م هق شمٖمػم ذم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م 

 .(16)تٞمج٦م زي٤مدة ُمٓم٤مًم٥م اًمدول اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم احلّمقل قمغم طمّم٦م ايمؼمٟم

, ومل يًتٓمع اًمٕمراق ُمـ 1960-1912اؾمتٛمرت هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ 

ووع ؾمٞم٤مؾم٦م ٟمٗمٓمٞم٦م واوح٦م ذم شمٚمؽ اعمدة وذًمؽ ًم٘مقة اًمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م 

اًمدوًمٞم٦م وهٞمٛمٜمتٝم٤م قمغم ُمٗم٤مصؾ اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل, يمام ان هذا اًمٜمقع 

ٜمٗمٓمٞم٦م ٟمِم٤م ذم فمؾ فمروف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م مل شمٕمط ًمٚمدول ص٤مطم٦ٌم احلؼ ُمـ اًمٕم٘مقد اًم

ذم ُمٜم٤مىمِم٦م ذوط آُمتٞم٤مز اًمتل يم٤مٟم٧م شمٗمرض قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمدول اعمًتٕمٛمرة 

 هل٤م, عمّمٚمح٦م ذيم٤مهت٤م. 
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وطم٥ًم قم٘مقد اخلدُم٦م شم٘مقم اًمنميم٦م اًمقـمٜمٞم٦م)او اًمقزارة ُم٤ٌمذة( سمٕم٘مد  

رهم٥م ذم آؾمتٜم٤مد إمم ظمؼمة او ىمدرة ُمع ذيم٦م ٟمٗمط دوًمٞم٦م)ُم٘م٤مول( قمٜمدُم٤م شم

إو٤مومٞم٦م ُمـ اضمؾ اًم٘مٞم٤مم سم٢مقمامل اًمتٓمقير واإلٟمت٤مج, ويتٕمٝمد اعم٘م٤مول حت٧م هذا 

اًمٕم٘مد سمت٘مديؿ ظمدُم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ظمالل ُمدة حمددة وُم٘م٤مسمؾ أضمقر وُمٙم٤مومآت 

ُملثٌت٦م ذم اًمٕم٘مد, وشمتحٛمؾ اًمنميم٦م إضمٜمٌٞم٦م شمٙم٤مًمٞمػ رأس اعم٤مل اعمٓمٚمقب 

ٛمٚمٞم٤مت اًمتٓمقير واًمتِمٖمٞمؾ واإلٟمت٤مج, ًمالؾمتلثامر يم٤موم٦م ومتقيؾ وشمٜمٗمٞمذ قم

وقمٜمدُم٤م يٌدأ اإلٟمت٤مج شمًؽمد اؾمتلثامراهت٤م ًم٘م٤مء اضمر ُم٘مٓمقع قمـ يمؾ سمرُمٞمؾ 

ُمٜمت٩م, يدومع ٟم٘مدًا او قمٞمٜم٤ًم سم٤مًمٜمٗمط ويٖمٓمل هذا إضمر اعم٘مٓمقع مجٞمع اًمتٙم٤مًمٞمػ 

واإلرسم٤مح, يمام شم٘مقم هذه اًمنميم٦م سم٢مدارة اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ـمٞمٚم٦م ُمدة اًمٕم٘مد 

ؾمٜمقات وشم١مًمػ جلٜم٦م إدارة ُمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝمام  10-5ُم٤م سملم اًمتل قم٤مدًة شمؽماوح 

ًمتٜمًٞمؼ وُمت٤مسمٕم٦م إُمقر اعمِمؽميم٦م وُمـ وم٤مئدة قم٘مد اخلدُم٦م, اًمتخٚمص ُمـ 

 .(17)ُمِمٙمٚم٦م آشمٗم٤مق قمغم ؾمٕمر اًمٜمٗمط اخل٤مم

وًم٘مد ـمقر هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘مقد هق ُم٤م أـمٚمؼ قمٚمٞمف قم٘مقد اخلدُم٦م ُمع  

هذا اًمٕم٘مد  ( وسمٛمقضم٥مSC()Risk Service Contractsاعمج٤مزوم٦م )

يتحٛمؾ اعم٘م٤مول جم٤مزوم٤مت ُمٕمؽموم٤م هب٤م ُمـ ىمٌؾ اًمٓمروملم سمخّمقص شمٓمقير 

سمٕمض آيمتِم٤موم٤مت, ومٗمل طم٤مل ومِمؾ اعمنموع وم٤من اًمنميم٦م شمتحٛمؾ 

اًمتٙم٤مًمٞمػ يم٤موم٦م وُمـ هٜم٤م ضم٤مء شمًٛمٞمتٝم٤م سمٕم٘مقد اعمج٤مزوم٦م, اُم٤م ذم طم٤مل ايمتِم٤مف 
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اًمٜمٗمط واًمٌدء سم٤مإلٟمت٤مج ومًقف شمٕمقض احلٙمقُم٦م اًمنميم٦م اعمًتلثٛمرة رأس 

٤م ورسمح ُمٕملم قمـ يمؾ سمرُمٞمؾ ُمـ اًمٜمٗمط اخل٤مم اعمٜمت٩م. ُمع اًمٕمٚمؿ سم٤من ُم٤مهل

اًمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ٓ حتٌذ ُملثؾ هذه اًمٕم٘مقد وظم٤مص٦م شمٚمؽ اًمتل 

شمٙمقن ومٞمٝم٤م آؾمتلثامرات يمٌػمة, ٓن أؾمٚمقب اؾمؽمداد آؾمتلثامر يًتٖمرق 

٘مد . وًم(18)ُمدة ـمقيٚم٦م يمام اهن٤م ٓ شمًتٗمٞمد ُمـ اًمزي٤مدة ذم أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط اخل٤مم

 ـمٌ٘م٧م ٟمتٞمج٦م ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل ٟمتٞمج٦م جمٛمققم٦م ُمـ إؾم٤ٌمب هل:

 14طمّمقل ظمالوم٤مت قمديدة سملم احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م سمٕمد ىمٞم٤مم صمقرة  (أ 

وذيم٦م ٟمٗمط اًمٕمراق واهؿ ٟم٘م٤مط اخلالف يم٤مٟم٧م شمؽميمز ذم:  1958متقز

اطمت٤ًمب يمٚمٗم٦م إٟمت٤مج اًمٜمٗمط واًمٕمٜم٤مس اًمتل شمْمٛمـ طمّم٦م اًمٕمراق ُمـ ٟمٗمٓمف, 

٘مدير إؾمٕم٤مر اًمتل حت٥ًم سمٛمقضمٌٝم٤م قمقائد اًمٕمراق ُمـ اًمٜمٗمط, و وـمري٘م٦م شم

شمٕمٞملم اعمدراء اًمٕمراىمٞملم وإذايمٝمؿ ذم جم٤مل إدارة اًمنميم٤مت ذم ًمٜمدن 

وإذاف احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م قمغم ُمّم٤مريػ اًمنميم٤مت سمام يْمٛمـ ُمّمٚمح٦م 

اًمٕمراق, ختكم اًمنميم٤مت قمـ إرايض همػم اعمًتلثٛمرة متٝمٞمدًا ٓؾمتٗم٤مدة 

٤مدة طمّم٦م اًمٕمراق ُمـ قم٤مئدات اًمٜمٗمط ُمع دومع اًمٕمقائد اًمٕمراق ُمٜمٝم٤م, وزي

 .(19)سمٕمٛمٚم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتحقيؾ

وسمٕمد ومِمؾ  1961-1958اؾمتٛمرت اعمٗم٤موو٤مت سملم اجل٤مٟمٌلم ًمٚمٛمدة 

اعمٗم٤موو٤مت سملم اًمٓمروملم, اختذ اًمٕمراق ؾمٞم٤مؾم٦م ٟمٗمٓمٞم٦م ُمتِمددة يم٤من أيملثره٤م 

اًمذي شمؿ سمٛمقضمٌف حتديد  1961ًمًٜم٦م  80طمزُم٤ًم صدور اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 

نميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م سمتٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ اعمٜمتج٦م وم٘مط, وإقم٤مدة إرايض ُمٜم٤مـمؼ اًم
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واعمٜم٤مـمؼ همػم اعمًتلثٛمرة يم٤موم٦م ومٕماًل ُمـ ذيم٦م ٟمٗمط اًمٕمراق إمم اًمدوًم٦م اًمتل 

% ُمـ جمٛمقع أرايض آُمتٞم٤مزات اًمٜمٗمٓمٞم٦م, 99.5يم٤مٟم٧م شمِمٙمؾ سمحدود 

وشم٠ميت أمهٞم٦م هذا اًم٘م٤مٟمقن ُمـ اٟمف اخلٓمقة إومم ًمتح٘مٞمؼ اهلدف 

ؾم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م وهق حترير اًملثروة اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ آؾمؽماشمٞمجل ًمٚمًٞم٤م

اًمًٞمٓمرة وآؾمتٖمالل إضمٜمٌل واؾمتخداُمٝم٤م ًمّم٤مًمح اًمِمٕم٥م, إٓ ان 

اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ىم٤مسمٚم٧م ذًمؽ سمتجٛمٞمد ُمٕمدٓت إٟمت٤مج اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل 

 .(20)ُم٘م٤مرٟم٦م سم٢مٟمت٤مج اًمدول إظمرى ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمنمق إوؾمط

 ٦1964م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م ذم قم٤مم ىمٞم٤مم احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م سمت٠مؾمٞمس ذيم (ب

متٝمٞمدًا ًمت٠مؾمٞمس اعم١مؾم٤ًمت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمتل  11سمٛمقضم٥م ىم٤مٟمقن رىمؿ 

شمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمقادر اًمٕمراىمٞم٦م ٓؾمتلثامر صمروشمف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م, واؾمتٛمرت اعمٓم٤مًم٦ٌم سمقوع 

ؾمٞم٤مؾم٦م ٟمٗمٓمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م وُمتحررة حتدد سمّمقرة واوح٦م إؾمس اًمتل جي٥م 

 97ٗمٓمٞم٦م, مم٤م دومع إمم إصدار اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ آهتداء هب٤م ذم اؾمتلثامر اعمقارد اًمٜم

اًمذي ُمٜمح سمٛمقضمٌف اؾمتلثامر مجٞمع إرايض اًمتل طمدده٤م اًم٘م٤مٟمقن  1967ًمًٜم٦م 

سمنميم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م وطمدد ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٜمٗمط اًمقاضم٥م إشم٤ٌمقمٝم٤م ُمـ  80رىمؿ 

 (21)اًمنميم٦م وُمٜمٝم٤م آؾمتلثامر اعم٤ٌمذ ًمٚمٜمٗمط او سم٤مٓقمتامد قمغم اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م

( ان Technical Service Contractsدُم٦م اًمٗمٜمٞم٦م)سمٛمقضم٥م قم٘مقد اخل

وضمدت اًمنميم٦م ان ذًمؽ أومْمؾ ًمتح٘مٞمؼ أهداومٝم٤م قمغم ان يٙمقن اًمٕمٛمؾ حمددًا 

 ذم ُمدة حمددة ًم٘م٤مء اضمر حمدد.

ٟمج٤مح ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م قمٜمدُم٤م أسمرُم٧م أول قم٘مد ظمدُم٦م ُمع  (ج 
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سمٛمِم٤مريم٦م ي٤مسم٤مٟمٞم٦م وهل يم٤مٟم٧م  1968ايراب اًمٗمرٟمًٞم٦م قم٤مم -ذيم٦م اًمػ

ٓمالق ُمٝمٛم٦م وُم١مذًا واوح٤ًم ًمٞمس وم٘مط ٕمهٞم٦م اًمٕمراق يمٛمّمدر ٟم٘مٓم٦م اٟم

ذي اطمتٞم٤مـمٞم٤مت ٟمٗمٓمٞم٦م يمٌػمة, وإٟمام ٓن ضمٌٝم٦م اًمنميم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م 

ًمالظمؽماق, وىمد سمدأت هذه اًمنميم٦م قمٛمٚمٝم٤م سمحٗمر اؾمتٙمِم٤مذم ذم طم٘مؾ 

 .(22)اًمًٞم٦ٌم سمٛمح٤مومٔم٦م اًمٌٍمة اٟمت٘مٚم٧م سمٕمده٤م ًمٚمٕمٛمؾ ذم طم٘مؾ اًمٌزريم٤من

ٜمٗمٓمل سم٠مؾمٚمقب قم٘مقد اخلدُم٦م سمِمٙمؾ ايمؼم سمٕمد وشمقاصؾ آؾمتلثامر اًم 

ٟمتٞمج٦م ًم٘مرار شم٠مُمٞمؿ اًمٜمٗمط اًمذي يٕمد احلدث إهؿ  1972طمزيران ُمـ قم٤مم 

ذم شم٤مريخ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م, اًمذي سمٛمقضم٦ٌم أمم٧م ذيم٦م ٟمٗمط اًمٕمراق 

 1973سم٤مؾمتلثٜم٤مء ذيمتٝم٤م اًمٗمرقمٞم٦م ذم اًمٌٍمة, اًمتل أمم٧م ظمالل اعمدة سملم 

اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م قمغم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ًمٙمل شمًٞمٓمر ذيم٦م  1975و

اسمرم قم٘مد ظمدُم٦م ُمع ذيم٦م سمؽموسمراس اًمؼمازيٚمٞم٦م  1972يم٤موم٦م, و ذم قم٤مم 

قم٘مد ظمدُم٦م ُمع ذيم٦م اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز اهلٜمدي٦م اًمقـمٜمٞم٦م  1973وإسمرام ذم قم٤مم 

ONGC (The Oil and Natural Gas Corporation ,)اوٟمٙمس 

. وظمالل (23)اًمٜمٗمط قمؼم أراوٞمٝم٤م يمذًمؽ اًمتٗم٤موض ُمع شمريمٞم٤م عمد ظمط ًمتّمدير

قم٘مد اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض شمؿ ـمرح قمدد ُمـ احل٘مقل إمم آؾمتلثامر 

طم٥ًم هذه اًمّمٞمٖم٦م ُملثؾ طم٘مؾ احلٚمٗم٤مي٦م ُمع ذيم٦م يمقري٤م اجلٜمقسمٞم٦م وطم٘مؾ 

همرب اًم٘مرٟم٦م وطم٘مؾ اًمٕمامرة ُمع ذيم٦م ومٞمتٜم٤مُمٞم٦م وطم٘مؾ اًمّم٦ٌم وطم٘مؾ 

ٜمٗمذ سمٗمٕمؾ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمٚمحٞمس ُمع ذيم٦م ايرًمٜمدي٦م وي٤مسم٤مٟمٞم٦م ًمٙمٜمٝم٤م مل شم

 . (24)آىمتّم٤مدي٦م
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ًم٘مد ُمٙمٜم٧م قم٘مقد اخلدُم٦م ُمـ شمٓمقير ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م 

وطم٘م٘م٧م اٟمج٤مزات واؾمٕم٦م ًمتٓمقير اًمٌٜمٞم٦م اًميوري٦م ًمّمٜم٤مقم٦م ٟمٗمٓمٞم٦م وـمٜمٞم٦م 

ُمتٓمقرة ؿمٛمٚم٧م شمدري٥م اًمٙمقادر اعمتخّمّم٦م, إىم٤مُم٦م أٟم٤مسمٞم٥م ٟم٘مؾ اًمٜمٗمط, 

ٓم٤مت اًمتحٛمٞمؾ, اُمتالك شمقؾمٞمع ؿمٌٙم٦م اعمّم٤مذم, سمٜم٤مء ُمٜمِم٤مت اًمتّمدير وحم

ٟم٤مىمالت اًمٜمٗمط, إو٤موم٦م إمم ؿمٌٙم٦م شمًقيؼ اعمٜمتج٤مت داظمٚمٞم٤م وظم٤مرضمٞم٤م, 

وأصٌح٧م ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م اجلٝم٤مز اعم١ًمول قمـ شمٜمٗمٞمذ ذًمؽ اجلزء ُمـ 

اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمذي اؾمتٝمدف ظمٚمؼ وشمٓمقير صٜم٤مقم٦م ٟمٗمٓمٞم٦م وـمٜمٞم٦م 

تّم٤مدي٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م راؾمخ٦م, وسمذًمؽ ؿمٙمٚم٧م اًمدقم٤مُم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م آىم

 .(25)ذم اًمٕمراق

( واعم٤ًمقمدة اًمٗمٜمٞم٦م, وهل قم٘مقد ظمدُم٦م Contractي٘مّمد سمٕم٘مقد اعم٘م٤موًم٦م) 

شمًت٠مضمر سمٛمقضمٌٝم٤م اًمدول اعمْمٞمٗم٦م)او اًمنميم٦م اًمقـمٜمٞم٦م( ظمدُم٤مت ذيم٦م ٟمٗمط 

د شم٘مقم أضمٜمٌٞم٦م شم٠مظمذ اًمقوع اًم٘م٤مٟمقين سمّمٗم٦م)ُم٘م٤مول(, وطم٥ًم هذه اًمٕم٘مق

وزارة اًمٜمٗمط سم٢مقمداد اعمقاصٗم٤مت واًمنموط اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمِم٤مريع وـمرطمٝم٤م قمغم 

, اًمنميم٤مت اعمٜمٗمذة اًمتل يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م ان شم٘مدم قمرووٝم٤م اًمٗمٜمٞم٦م واًمتٕم٤مىمدي٦م

وشم٘مدم اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ظمدُم٤مت اؾمتِم٤مري٦م او أقمامل ومٜمٞم٦م ًمٚمٙم٤مدر اًمٜمٗمٓمل 

يتقمم سمٜم٤مء ُمّمٗمك او اًمقـمٜمل او ًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م ًم٘م٤مء أضمقر ُمٕمٞمٜم٦م يم٤من 

طمٗمر سمئر او ُمد أٟمٌقب وُم٤م إمم ذًمؽ وسم٤مٟمتٝم٤مء ُمٝم٤مُمف شمٜمتٝمل صٚمتف سم٤معمنموع 



 دراؾم٤مت ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ............................................. 170

قمغم ان يتحٛمؾ اعم٘م٤مول إضمٜمٌل يم٤موم٦م اعمٍمووم٤مت وُم١ًموًمٞم٦م اعمخ٤مـمر اًمتل 

ويتؿ شمًديد اعمٌٚمغ وومقائده اُم٤م سمّمقرة ٟم٘مد ُم٤ٌمذة  ,(26)حتٞمط هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت

ل اًمتل ؾمٞمتؿ شمٓمقيره٤م وإٟمت٤مضمٝم٤م او ـمريؼ شمًٚمٞمؿ اًمٜمٗمط اخل٤مم ُمـ احل٘مق

سمٛمقضم٥م شمٚمؽ اًمٕم٘مقد او احل٘مقل اعمٜمتج٦م إظمرى, أي يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر اعمًتلثٛمر 

إضمٜمٌل ُم٘م٤مول يٕمٛمؾ سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م ذم اًمدوًم٦م اعمٜمتج٦م 

دون ان يتٛمتع سمح٘مقق ُمٚمٙمٞم٦م او ُمِم٤مريم٦م هلذه اعمٚمٙمٞم٦م قمغم ان يتحٛمؾ اعمًتلثٛمر 

ٓؾمتلثامري٦م ذم طم٤مًم٦م ومِمٚمٝم٤م ذم اًمقىم٧م اًمذي شمتحٛمؾ إضمٜمٌل يم٤مُمؾ اعمخ٤مـمر ا

اًمنميم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م يمٚمٗم٦م اعمخ٤مـمر يم٤مُمٚم٦م ذم طم٤مًم٦م ٟمج٤مطمٝم٤م ُمع ىمٞم٤مم اعمًتلثٛمر 

 .(27)إضمٜمٌل سمْمامن شمًقيؼ اًمٜمٗمط

وقم٤مدًة شمًتٗمٞمد ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م ذات اخلؼمة اًمقاؾمٕم٦م واًمٙم٤مدر  

سمٕمض  اًمقـمٜمل اًمٗمٜمل اعمتٛمرس ًمًٜمقات قمديدة ُمـ هذه اخلدُم٤مت ذم

اعمج٤مٓت واإلقمامل اًمٜمٗمٓمٞم٦م اعمٕمٞمٜم٦م ُمـ اضمؾ إقم٤مدة شم٠مهٞمؾ وشمٓمقير اًم٘مٓم٤مع 

اًمٜمٗمٓمل, وُمـ اعمٗمْمؾ ان يٙمقن متقيؾ هذا إؾمٚمقب ممٙمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ًمإلقمامل واعمِم٤مريع اًمتٙمٛمٞمٚمٞم٦م وُمِم٤مريع شمٓمقير احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م صٖمػمة 

ق احلجؿ ويالطمظ ان أهؿ ُمزاي٤م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اؾمتلثامر اًمٜمٗمط ه

آقمؽماف سمٛمٚمٙمٞم٦م اًمدوًم٦م ًمٚمٜمٗمط ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ اإلٟمت٤مج 

أم ذم ُمراطمٚمف اًمالطم٘م٦م, ٓن اعمتٕم٤مىمد ذم اًمٕمٛمؾ يٕمد ُم٘م٤موًٓ حل٤ًمب اًمدوًم٦م 

 اعمْمٞمٗم٦م ويمؾ ُم٤م ي٘مقم سمف يٕمقد هلذه اًمدوًم٦م. 

وىمد ـمٌ٘م٧م وزارة اًمٜمٗمط أؾمٚمقب آؾمتلثامر اعم٤ٌمذ ُمـ ىمٌؾ ذيم٦م اًمٜمٗمط  



  ضمقٓت اًمؽماظمٞمص وأصمره٤م قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م .................. 171

٦م ُم١مؾم٤ًمت وزارة اًمٜمٗمط اًمذي يٕمتٛمد قمغم اًمتٛمقيؾ قمـ ـمريؼ اًمقـمٜمٞم٦م وسم٘مٞم

اعمٞمزاٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م واؾمتٖمالل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمتقاومرة, اُم٤م ذم طم٤مل إُمٙم٤مٟمٞم٦م 

احلّمقل قمغم ظمؼمة ظم٤مرضمٞم٦م ومتٕمتٛمد قمغم قم٘مقد اعم٘م٤موًم٦م واعم٤ًمقمدة اًمٗمٜمٞم٦م, اذ 

ىم٦م ظمٓمٓم٤ًم ـمٛمقطم٦م ًمزي٤مدة اًمٓم٤م 1979ووٕم٧م وزارة اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م ذم قم٤مم 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم سمٕمد ان شمؿ ايمتِم٤مف اًمٕمديد ُمـ احل٘مقل  5.5اإلٟمت٤مضمٞم٦م إمم 

اًمٕمٛمالىم٦م ُملثؾ طم٘مؾ جمٜمقن وهنر قمٛمر وهمرب اًم٘مرٟم٦م, راوم٘مٝم٤م ووع ظمٓم٦م 

 . (28)ًمزي٤مدة اؾمتٖمالل اًمٖم٤مز اًمٓمٌٞمٕمل اعمّم٤مطم٥م واًمٓم٤مىم٦م اًمتٙمريري٦م

 ًمٙمـ ذم سمداي٦م اًملثامٟمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض طمّمٚم٧م فمروف اؾمتلثٜم٤مئٞم٦م 

سم٥ًٌم احلرب ُمع إيران ًمذا يم٤من هدف اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م شمقومػم اإليرادات 

اعم٤مًمٞم٦م ًمتٛمقيؾ ٟمٗم٘م٤مت احلرب واطمتٞم٤مضم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م دون آهتامم سمتٓمقير 

اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م, مم٤م أدى إمم شمراضمع ُمقىمع اًمٕمراق ذم ؾمقق اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمٞم٦م. 

وًم٦م وذم هذه اعمرطمٚم٦م اؾمتخدُم٧م اًمنميم٦م اًمقـمٜمٞم٦م قمدد ُمـ قم٘مقد اعم٘م٤م

اسمرُم٧م اشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمع قمدد  1985-1980واعم٤ًمقمدة اًمٗمٜمٞم٦م. ومخالل اعمدة 

ُمـ اًمنميم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م إلقمداد دراؾم٤مت ًمتٓمقير احل٘مقل واعم٤ًمقمدة اًمٗمٜمٞم٦م, 

وىمد متٙمٜم٧م وزارة اًمٜمٗمط ُمـ اٟمج٤مز اًمٕمديد ُمـ اعمِم٤مريع اًمٙمؼمى ُملثؾ 

أٟمٌقب اًمتّمدير قمؼم اًمًٕمقدي٦م وُمْم٤مقمٗم٦م ـم٤مىم٦م أٟمٌقب اًمٜمٗمط إمم شمريمٞم٤م 

ُمّم٤مذم سمٞمجل, ويم٤من هدف اًمٜمٔم٤مم ذم شمٚمؽ اعمدة اإلٟمت٤مج سم٠مىمَم اًمٓم٤مىم٤مت و

اعمٛمٙمـ شمّمديره٤م ًمتٖمذي٦م اعمجٝمقد احلريب دون آهتامم ُم٤م يًٌٌف ذًمؽ ُمـ 

 .(29)رضر ًمٚمح٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م وُمٜمِم٤مهت٤م
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سمٕمض احل٘مقل ًمالؾمتلثامر وومؼ  1999ًم٘مد قمرو٧م احلٙمقُم٦م ذم قم٤مم  

إضمؾ, وهل صٞمٖم٦م ُمٕمدًم٦م ًمٕم٘مقد إقم٤مدة اًمنماء  صٞمٖم٦م قم٘مد ظمدُم٦م ىمّمػمة

( وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘مقد ُمِم٤مسمف ًمٕم٘مقد اخلدُم٦م ُمع Buy BACKاعم٤ٌمع )

اعمج٤مزوم٦م ًمٙمٜمٝم٤م شمِمؽمط ُمدة ىمّمػمة ًمٚمٕم٘مد شمؽماوح سملم ؾمٜمتلم إمم صمالث 

ؾمٜمقات ًمٚمتٓمقر وصمالث إمم مخس ؾمٜمقات ًمإلٟمت٤مج, وحتّمؾ اًمنميم٦م 

ؿمٙمؾ ٟمٗمط ظم٤مم وًمٞمس ٟم٘مدًا وحيدد إضمٜمٌٞم٦م قمغم ُمًتح٘م٤مهت٤م اعم٤مًمٞم٦م قمغم 

طم٥ًم اًمٜم٦ًٌم اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم اًمٕم٘مد قمغم ان شمتٛمٙمـ اًمنميم٦م إضمٜمٌٞم٦م ُمـ 

اًمقصقل إمم ُمٕمدٓت إٟمت٤مج ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٕم٘مد, سمٕمد هذه اعمدة شمًتٚمؿ 

ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م احل٘مؾ وحتتٗمظ سمجٛمٞمع قمقائده, وذم طم٤مل قمدم 

عمج٤مزوم٦م وظم٤ًمرة أُمقاهل٤م, وصقل اًمنميم٦م إمم هذه اًمٜم٦ًٌم شمتحٛمؾ أيْم٤ًم ا

وشمٕمد إيران أول ُمـ اؾمتخدم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘مقد ذم شمًٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن 

. وىمد شم٘مدُم٧م اًمٕمديد ُمـ اًمنميم٤مت (30)اعم٤ميض ًمتٓمقير قمدد ُمـ طم٘مقهل٤م

اًمٜمٗمٓمٞم٦م ىمٌؾ سمدء احلرب قمغم اًمٕمراق سملثالصم٦م أؿمٝمر وم٘مط, ومخالل اعمدة 

 شمؿ اًم٘مٞم٤مم سم٤مإلقمامل اًمت٤مًمٞم٦م: 2000-2003

( ذم اًمّمحراء اًمٖمرسمٞم٦م ُمع ذيم٦م 8د اؾمتٙمِم٤مف اًمرىمٕم٦م رىمؿ )إسمرام قم٘م

ONGC2001اهلٜمدي٦م ذم. 

 إسمرام قم٘مد شمٓمقير طم٘مؾ اًمٕمامرة ُمع ذيم٦م سمؽموومٞمتٜم٤مم اًمٗمٞمتٜم٤مُمٞم٦م. 
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ذم اًمّمحراء اًمٖمرسمٞم٦م ُمع ذيم٦م  3إسمرام قم٘مد اؾمتٙمِم٤مف اًمرىمٕم٦م رىمؿ 

 .2002سمرشم٤مُمٞمٜم٤م آٟمدٟمقؾمٞم٦م ذم 

راء اًمٖمرسمٞم٦م ُمع ؾمؽموي ( ذم اًمّمح4شمقىمٞمع قم٘مد اؾمتٙمِم٤مف اًمرىمٕم٦م ) 

 ًمٙمـ هذه اًمٕم٘مقد مل يّم٤مدق قمٚمٞمف. 2003شمراٟمس هم٤مز اًمروؾمٞم٦م ذم 

 Production Sharing(PSAsوقم٘مقد اشمٗم٤مىمٞم٤مت اعمِم٤مريم٦م سم٤مإلٟمت٤مج) 

Agreements  هل قم٤ٌمرة قمـ اشمٗم٤مىمٞم٤مت شمؼمم سملم اًمدول اعمٜمتج٦م ًمٚمٜمٗمط

سمتٛمقيؾ رأس اعم٤مل ٝم٤م هذه اًمنميم٤مت وذيم٤مت اًمٜمٗمط إضمٜمٌٞم٦م شم٘مقم سمٛمقضمٌ

اًمالزم ًمالؾمتلثامر وشمٜمٛمٞم٦م اإلٟمت٤مج, ويتحٛمؾ اعمًتلثٛمر إضمٜمٌل خم٤مـمر 

قمٛمٚمٞم٤مت آؾمتٙمِم٤مف. ومٗمل طم٤مل قمدم اًمٕملثقر قمغم ٟمٗمط وم٤من اعمًتلثٛمر 

يتحٛمؾ وطمدة ظم٤ًمرة اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمتل اٟمٗم٘مٝم٤م ودون شمٕمقيض ُمـ احلٙمقُم٦م, 

عمًتلثٛمر إضمٜمٌل ان اُم٤م ذم طم٤مل آيمتِم٤مف اًمتج٤مري ًمٚمٜمٗمط ومٛمـ طمؼ ا

يًؽمضمع اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمتل أٟمٗم٘مٝم٤م, ُمـ ظمالل احلّمقل قمغم طمّم٦م ُمـ اإلٟمت٤مج 

اًمٜمٗمٓمل اعمٓمٌقر ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمع اًمدوًم٦م اعمْمٞمٗم٦م إمم ان يتؿ اؾمؽمداد مجٞمع 

اًمٜمٗم٘م٤مت, وشم٘مقم هذه اًمنميم٦م سمتًجٞمؾ ٟمٗم٘م٤مهت٤م سم٤مًمدوٓر ًمٙمل يتؿ 

ٙمقن هذه اؾمؽمداده٤م قمغم ُمدى قمدد ُمـ اًمًٜمقات طم٥ًم آشمٗم٤مق, وشم

, وختْمع هذه (31)قم٤مُم٤مً  45إمم  20اًمٕم٘مقد ـمقيٚم٦م إضمؾ شمؽماوح ُم٤م سملم 

احلّم٦م ًمٚمٛمٗم٤موو٤مت ويتؿ حتديده٤م قمغم صمالصم٦م أُمقر أؾم٤مؾمٞم٦م هل اًم٘مدرة 
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اًمتٗم٤مووٞم٦م, ـمٌٞمٕم٦م احل٘مؾ اًمٜمٗمٓمل و طمجؿ آؾمتلثامر اعمٓمٚمقب وسمٕمد سمدأ 

 :(32)قمٛمٚمٞم٦م اإلٟمت٤مج شم٠مظمذ اًمتقزيع اًمت٤مزم

 ٛمرة ُمـ اًمٜمٗمط شمًٛمك طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م )ريع(شمًتٚمؿ احلٙمقُم٦م طمّم٦م ُمًت

(Royalty ويٙمقن ٟم٦ًٌم صم٤مسمت٦م ُمـ اإلٟمت٤مج سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ حت٘مٞمؼ رسمح ذم )

 اعمنموع ام ٓ.

شمًتٚمؿ اًمنميم٦م إضمٜمٌٞم٦م اعمًتلثٛمرة شمٕمقيض ُمـ ظمالل اظمذ يمٛمٞم٦م ُمـ  

( ُملث٧ٌم طمده٤م إقمغم ذم Cost Oilاإلٟمت٤مج اًمٜمٗمٓمل شمًٛمك ٟمٗمط اًمٙمٚمٗم٦م)

% ُمـ إمج٤مزم اًمٙمٛمٞم٦م اعمٓمقرة, 50-30ُم٤م سملم اًمٕم٘مد ويٛمٙمـ ان يؽماوح 

هبدف اؾمؽمضم٤مع اًمٜمٗم٘م٤مت آؾمتلثامري٦م ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜم٘مٞم٥م وآيمتِم٤مف 

وُمـ صمؿ اإلٟمت٤مج, وأيْم٤م ًمتٖمٓمٞم٦م اًمٜمٗم٘م٤مت اًمتِمٖمٞمٚمٞم٦م, ويًتٛمر اعمًتلثٛمر 

سم٤مؾمتالم طمّمتف ًمتٖمٓمٞم٦م اًمٜمٗم٘م٤مت آؾمتلثامري٦م أوًٓ صمؿ شم٘مؾ إمم درضم٦م شمٖمٓمٞم٦م 

 اًمٜمٗم٘م٤مت اًمتِمٖمٞمٚمٞم٦م وم٘مط. 

ُم٤م يتٌ٘مك ُمـ اًمٜمٗمط اعمٜمت٩م, سمٕمد اؾمتالم احلٙمقُم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م طمّم٦م اًمريع 

 Profitواؾمتالم اعمًتلثٛمر إضمٜمٌل ٟمٗمط اًمٙمٚمٗم٦م, يٓمٚمؼ قمٚمٞمف )ٟمٗمط اًمرسمح 

Oil وي٘مًؿ ٟمٗمط اًمرسمح سملم احلٙمقُم٦م واًمنميم٦م 15-10( شمؽماوح ُم٤م سملم %

ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمزُمـ طم٥ًم ُم٤م يتٗمؼ  وًمٗمؽمةإضمٜمٌٞم٦م اعمًتلثٛمرة سمٜم٥ًم ُمٕمٞمٜم٦م 

وطمّم٦م اعمًتلثٛمر ذم هذه احل٤مًم٦م شمٕمد إرسم٤مطم٤ًم ُمـ اعمنموع  ٚمٞمف ذم هذه اًمٕم٘مقدقم

ختْمع ًميي٦ٌم اًمدظمؾ اًمتل شمدومع إمم احلٙمقُم٦م واعمتٌ٘مل يٙمقن إرسم٤مطم٤ًم 

 ص٤مومٞم٦م ًمٚمنميم٦م إضمٜمٌٞم٦م اعمًتلثٛمرة. 
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وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م شمٓمٌؼ هذه اًمٕم٘مقد ذم اًمدول اًمتل شمتًؿ سم٤مرشمٗم٤مع قمٜمٍم اعمخ٤مـمر 

ٗمط اخل٤مم او وضمقده سمٙمٛمٞم٤مت صٖمػمة ٓ شمٙمٗمل سم٥ًٌم اطمتامل قمدم وضمقد اًمٜم

ًمإلٟمت٤مج سمِمٙمؾ دم٤مري او شمٙمقن شمٙم٤مًمٞمػ اإلٟمت٤مج ُمرشمٗمٕم٦م ضمدًا ُملثؾ احل٘مقل 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م اعمقضمقدة ذم اًمٌح٤مر, وسم٤مًمت٤مزم ظم٤ًمرة اعمًتلثٛمر إضمٜمٌل ٟٓمف يتحٛمؾ 

اعمخ٤مـمر اعم٤مًمٞم٦م يم٤موم٦م ُمـ ضمراء قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜم٘مٞم٥م قمـ اًمٜمٗمط. اُم٤م اًمدول اًمتل 

٤م سم٘مٚم٦م اعمخ٤مـمر ووضمقد اطمتٞم٤مـمٞم٤مت يمٌػمة وُم١ميمدة وم٢مهن٤م ٓ شمتًؿ ُمِم٤مريٕمٝم

شمٗمْمؾ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘مقد وذًمؽ ًمًٚمٌٞم٤مشمف اًمتل شمتّمػ سمٓمقل اعمدة اًمتل 

ؾمٜم٦م, يمام شم٘مقم اًمنميم٦م إضمٜمٌٞم٦م سم٢مدارة اًمٕمٛمٚمٞم٤مت  40-20شمؽماوح سملم 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م ـمٞمٚم٦م ُمدة اًمٕم٘مد, وشمٗمرض هذه اًمنميم٤مت سمٜمقدًا ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شم٘مٞمد سمٛمقضمٌٝم٤م 

ُم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ ُمـ شمٖمٞمػم ُمٕمدٓت اًميائ٥م او مترير ىم٤مٟمقن ضمديد احلٙمق

يٛمٙمـ ان ي١مصمر ذم أرسم٤مح اًمنميم٦م. وٓ حيؼ حلٙمقُم٦م اًمٌٚمد اعمْمٞمػ ان شمٓمٚم٥م 

% ويتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م وقمغم ومؽمة 10ختٗمٞمض اإلٟمت٤مج إٓ وٛمـ ٟم٦ًٌم ىمٚمٞمٚم٦م سمحدود 

. وسمام ان اطمتٞم٤مـمٞم٤مت اًمٕمراق متت٤مز سمْمخ٤مُمتٝم٤م واٟمخٗم٤مض يمٚمػ (33)هي٤مهن٤م

 ٓمقيره٤م ًمذا ُمـ همػم اعمحٌذ شمٓمٌٞمؼ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘مقد.شم

يم٤من اهلدف اًمرئٞمس ُمـ شمقىمٞمع هذه اًمٕم٘مقد اًمٜمٗمٓمٞم٦م ظمالل اعمدة 

هق حم٤موًم٦م يمن اًمٕم٘مقسم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اعمٗمروو٦م قمٚمٞمف  2003-1991ُمـ

ويم٥ًم شم٠ميٞمد اًمدول دائٛم٦م اًمٕمْمقي٦م ذم جمٚمس إُمـ وظم٤مص٦م روؾمٞم٤م 

طمقاومز ىمقي٦م ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م, مم٤م وومرٟم٤ًم واًمّملم سم٢مقمٓم٤مء شمٚمؽ اًمدول 

سمالشمّم٤مل سمنميم٤مت اًمٜمٗمط اًمدوًمٞم٦م ُمـ هذه اًمدول  1991دومٕمف ُمٜمذ قم٤مم 
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ودول أضمٜمٌٞم٦م أظمرى, ًمٙمـ اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمؽمددة ظمقوم٤ًم ُمـ 

ومرض اًمٕم٘مقسم٤مت قمٚمٞمٝم٤م, سمٕمد ان وضمدت احلٙمقُم٦م صٕمقسم٦م ذم إىمٜم٤مع 

دُم٧م قمغم شمٓمقير اًمنميم٤مت واًمدول سم٤مٓؾمتلثامر ذم اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل, أىم

ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م اًمٜمٗمٓمٞم٦م سمِمٙمؾ ضمذري سم٤مٓقمتامد قمغم أؾمٚمقب اعمِم٤مريم٦م سم٤مإلٟمت٤مج 

وهق إؾمٚمقب اًمذي شمٗمْمٚمف اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م, وذًمؽ ٟٓمف يْمٛمـ هل٤م 

ؾمٜم٦م, وومرص٦م ًمتح٘مٞمؼ أرسم٤مطم٤ًم أيمؼم  20طمؼ اؾمتخراج اًمٜمٗمط عمدة شمزيد قمـ 

 شمؿ اًم٘مٞم٤مم سم٤مإلقمامل اًمت٤مًمٞم٦م: 1999-1991ومخالل اعمدة 

ايراب وشمقشم٤مل( اًمٗمرٟمًٞمتلم ًمتٓمقير -ٞمع قم٘مد ُمع ذيمتل )إًمػشمقىم 

ُمٚمٞم٤مر دوٓر ُمع  3.7طم٘مكم جمٜمقن و هنر قمٛمر, ومْماًل قمـ إسمرام قم٘مد سم٘مٞمٛم٦م 

ًمتٓمقير طم٘مؾ همرب  1997طمزيران  23ذيم٦م)ًمقك اويؾ( اًمروؾمٞم٦م ذم 

اًم٘مرٟم٦م, وًمٙمٜمٝم٤م مل شمّمؾ إمم اشمٗم٤مق هن٤مئل وُمـ صمؿ أًمٖمك هذا اًمٕم٘مد ُمـ ىمٌؾ 

سمٕمد شمراظمل ُمقىمػ ُمقؾمٙمق  2002ذم يم٤مٟمقن إول  اجل٤مٟم٥م اًمٕمراىمل

وسم٤مريس أُم٤مم اًمقٓي٤مت اعمتحدة ذم اًمتّمقي٧م قمغم ىمرارات إُمؿ اعمتحدة 

 .(34)سمِم٤من رومع اًمٕم٘مقسم٤مت قمغم اًمٕمراق

 .1997طمزيران  4إسمرام قم٘مد إطمدب ُمع ذيم٦م اًمقاطم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م ذم  

 اًم٘مٞم٤مدات واؾمتٛمر احل٤مل طمتك سمٕمد شمٖمٞمػم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ذم اًمٕمراق وشمٖمػم

 ذم وزارة اًمٜمٗمط. 

ـمرطم٧م قم٘مقد  2003وسمٕمد شمٖمٞمػم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ذم اًمٕمراق قم٤مم 

اعمِم٤مريم٦م سم٤مإلٟمت٤مج يم٠مؾمٚمقب اؾمتلثامري ًمتٓمقير احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم اًمٕمراق, 
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 (مل يٜمٗمذ هذا اًم٘م٤مٟمقن طمتك آن)وىمد ىمدُم٧م ذم ُمًقدة ىم٤مٟمقن اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز

, يمذًمؽ ـمرح ذم 2007اًمذي ص٤مدق قمٚمٞمف جمٚمس اًمقزراء ذم قم٤مم 

إؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمألىم٤مًمٞمؿ اًمتل أصدرهت٤م وزارة اًمتخٓمٞمط 

. وسم٤مًمرهمؿ ُمـ إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م 2006واًمتٕم٤مون اإلٟمامئل ذم يم٤مٟمقن اًملث٤مين 

ٌديؾ اؾمؿ قم٘مقد اًمتٜم٘مٞم٥م واًمتٓمقير واإلٟمت٤مج اًمقاردة ذم اًمٕم٤ٌمرات وشم

ٟمّمقص ىم٤مٟمقن اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز إمم اؾمؿ قم٘مقد اًمتٓمقير واإلٟمت٤مج وم٤مٟمُف ُمٕمٔمؿ 

ظمؼماء اًمٜمٗمط واعمٝمتٛملم سم٤مًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل ىمد امجٕمقا قمغم ان 

إؾمٚمقب اًمذي ـمرح ذم ُمًقدة ىم٤مٟمقن اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز هق ذم احل٘مٞم٘م٦م قم٘مقد 

ج. وىمد ـمرح قمدد ُمـ احل٘مقل إمم آؾمتلثامر طم٥ًم هذه ُمِم٤مريم٦م سم٤مإلٟمت٤م

اًمّمٞمٖم٦م ُمع طمٙمقُم٦م إىمٚمٞمؿ يمردؾمت٤من ُمٜمٝم٤م طم٘مؾ ـم٘مٓمؼ ُمع ذيم٦م شمريمٞم٦م 

 .(35)وطم٘مؾ ضمٞم٤م ؾمقرخ ُمع ذيم٦م أُمػميمٞم٦م

وهل اشمٗم٤مىمٞم٦م شمٕمٓمل احلٙمقُم٦م سمٛمقضمٌٝم٤م ًمنميم٦م اًمٜمٗمط طمؼ اؾمتٙمِم٤مف  

٦م ُمٕمٞمٜم٦م, وهذه اًمٕم٘مقد هل شمٓمقر ؿمٙمؾ قم٘مقد وإٟمت٤مج اًمٜمٗمط ذم ُمٜمٓم٘م

آُمتٞم٤مزات اًمتل فمٝمرت ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمٕمنميـ, ًمٙمـ هذه آشمٗم٤مىمٞم٤مت 

شمٕمٓمل ًمنميم٦م اًمٜمٗمط اعمًتلثٛمرة طم٘مقىم٤م طمٍمي٦م ذم اًمتٜم٘مٞم٥م واإلٟمت٤مج عمدة 

حمددة ُمـ اًمزُمـ, وشمتٜم٤مومس اًمنميم٤مت سمت٘مديؿ قمروض, وهذا اًمٜمقع ُمـ 

اًمدول اًمٜمٗمٓمٞم٦م اخلؼمة واًمدقمؿ اًمٗمٜمل اًمٕم٘مقد اىمؾ شمٕم٘مٞمدا وٓ يتٓمٚم٥م ُمـ 
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يم٤مًمذي يتٓمٚمٌف قم٘مقد اعمِم٤مريم٦م ذم اإلٟمت٤مج طمٞم٨م اٟمف يٛمٙمـ ان يريمز قمغم 

اًمنموط اًمتج٤مري٦م اعمحددة, واذا شمؿ إٟمت٤مج اًمٜمٗمط وم٤من احلٙمقُم٦م اعمْمٞمٗم٦م 

حتّمؾ قمغم اًمٕم٤مئدات سم٤معم٘م٤مسمؾ يًؽمد اًمٗم٤مئز سم٤مًمٕمرض مجٞمع اعمخ٤مـمر اعم٤مًمٞم٦م 

 . (36)ـ اعمنموعًمالؾمتلثامر سمام ومٞمٝم٤م اًمرسمح ُم

رومع إمم شمٓمقير اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م وظمٓم٦م وزارة اًمٜمٗمط اهل٤مدوم٦م ذم إـم٤مر 

ُماليلم  4ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم إمم طمقازم  2.4ؾم٘مػ اإلٟمت٤مج اًمٜمٗمٓمل ُمـ 

أؾمٚمقسم٤ًم اؾمتلثامري٤ًم أـمٚمؼ ـمرطم٧م ؾمٜمقات اًم٘م٤مدُم٦م.  6سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم ظمالل 

قير اإلٟمت٤مج اًمٜمٗمٓمٞم٦م ًمتٓم (Auctions of Bids)ضمقٓت اًمؽماظمٞمصقمٚمٞمف 

 ويٛمٙمـ ان ٟمتٕمرف قمغم اجلقٓت اعمٓمروطم٦م ُمـ ظمالل إيت:

 2009طمزيران  29ذم  ًم٘مد قمرض ًمالؾمتلثامر ذم اجلقًم٦م إومم 

اًمٕمراىمٞم٦م سم٤مطمتٞم٤مـمل ٟمٗمٓمل  ًمٚمؽماظمٞمص ؾمت٦م ُمـ أوخؿ احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م

طم٘مؾ هل: طم٘مؾ اًمرُمٞمٚم٦م)اًمِمامزم واجلٜمقيب( وُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ  43ُم٘مدرا سمـ

( وصمالصم٦م طم٘مقل ذم ُمٞم٤ًمن)سمزريم٤من 1طم٘مؾ همريب اًم٘مرٟم٦م اعمرطمٚم٦م)واًمزسمػم 

 وطم٘مٚملم ًمٚمٖم٤مز مه٤م:وطم٘مؾ سم٤مي طمًـ وطم٘مؾ يمريمقك  وأسمق همرب واًمٗمٙم٦م(

ان اهلدف ُمـ هذه  ,طم٘مكم هم٤مز قمٙم٤مس )سم٤مٟٓم٤ٌمر( واعمٜمّمقري٦م )سمدي٤ممم(

اجلقٓت هق اؾمت٘مٓم٤مب آؾمتلثامرات إضمٜمٌٞم٦م اًمتل ؾمت٤ًمقمد قمغم شمٓمقير 

٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م, ورومع ُمًتقى اإلٟمت٤مج اذ ؾمتْمٞمػ اجلقًم٦م إومم طمقازم اًمّمٜم٤مقم
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ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم. وهذا يتٓمٚم٥م اؾمتلثامر أُمقال يمٌػمة طمٞم٨م  1.5-2

ُمٚمٞم٤مر دوٓر ًمتٓمقير  50ؾمتقومر ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص إومم واًملث٤مٟمٞم٦م طمقازم 

احل٘مقل, وهذا ٓ يِمٛمؾ سمٜم٤مء اعمّم٤مذم اجلديدة واعمٜمِمآت اًمًٓمحٞم٦م واًمٌٜمك 

 .(37)٦م وُمقاٟمئ اًمتّمديراًمتحتٞم

شمقومرت ومٛمـ إومْمؾ  ان هذه آؾمتلثامرات ٓ شمتقومر حمٚمٞم٤ًم طمتك ًمق 

اؾمتخداُمٝم٤م ًمٌٜم٤مء اًم٘مٓم٤مقم٤مت إظمرى, ومْماًل قمـ احلّمقل قمغم أطمدث 

اًمت٘مٜمٞم٤مت إلقم٤مدة سمٜم٤مء اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م قمغم وومؼ اعمقاصٗم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م اعمتٓمقرة 

 يمؼمي٤مت ذيم٤مت اعمٕمتٛمدة ذم اًمدول إظمرى, ُمـ ظمالل آقمتامد قمغم

ذيم٦م  120ذيم٦م ٟمٗمٓمٞم٦م ُمـ أصؾ  35 اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمل. وًم٘مد شمؿ اظمتٞم٤مر

ظمْمٕم٧م ًمٚمدراؾم٦م ُمـ ىمٌؾ دائرة اًمٕم٘مقد واًمؽماظمٞمص ذم وزارة اًمٜمٗمط وهذه 

 . ()اًمنميم٤مت ُمـ ضمٜمًٞم٤مت خمتٚمٗم٦م

ويٛمٙمـ شمقوٞمح احل٘مقل اعمٓمروطم٦م ذم هذه اجلقًم٦م واًمنميم٤مت اعمت٘مدُم٦م  

 (.1ول)ًمالؾمتلثامر ُمـ ظمالل سمٞم٤مٟم٤مت ضمد

                                           




 (1ضمدول )

 احل٘مقل اعمٓمروطم٦م ذم ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص إومم

 احل٘مؾ ت

 آطمتٞم٤مـمل

)ُمٚمٞم٤مر 

 سمرُمٞمؾ(

اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل أقمٓمتٝم٤م 

وزارة اًمٜمٗمط قمـ يمؾ 

 سمرُمٞمؾ إو٤مذم

 

 اًمنميم٦م اعمت٘مدُم٦م ًمالؾمتلثامر

اًمٕم٤مئد اًمذي شمريده 

اًمنميم٤مت قمـ يمؾ سمرُمٞمؾ 

 إو٤مذم

 ٟمتٞمج٦م اًمٕمرض

 دوٓ ر 2 17 اًمرُمٞمٚم٦م 1

ُمقسمٞمؾ(  -)ايمًقحت٤مًمػ ذيمتل 

 إُمريٙمٞم٦م و)سمؽموٟم٤مس( اعم٤مًمٞمزي٦م.
 دوٓر 4.80

مل شمقاومؼ اًمقزارة قمغم 

 قمروٝم٤م

ائتالف ذيمتل اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م 

PCNP  و سمرشمش سمؽموًمٞمقم اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م

BP 

 دوٓر 3.99

وم٤مزت سم٤مٓؾمتلثامر سمٕمد ان 

واوم٘م٧م قمغم ؾم٘مػ وزارة 

 اًمٜمٗمط

 مل شم٘مٌؾ سمً٘مػ وزارة اًمٜمٗمط دوٓر 26.70 ٞم٦م يمقٟمقيمقومٞمٚمٞمٌسإُمريٙم اًمنميم٦م دوٓر 4 2.3 سم٤مي طمًـ 2

 دوٓر 2.3 2.3 ُمٞم٤ًمن 3
ائتالف ذيمتلم صٞمٜمٞمتلم 

 ( وؾمٞمٜمقسمٞمؽ إٟمؽمٟم٤مؿمقلCNOOCمه٤م)
 مل شم٘مٌؾ سمً٘مػ وزارة اًمٜمٗمط دوٓر 25.4



  ضمقٓت اًمؽماظمٞمص وأصمره٤م قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م .................. 181

 دوٓر 2 4 اًمزسمػم 4

آيٓم٤مًمٞم٦م وذيم٦م  ايٜمل ائتالف ذيم٤مت

اويمًٞمدٟمت٤مل آُمريٙمٞم٦م وذيم٦م يمقري٤م 

 ًمٚمٖم٤مز

 دوٓر 4

وم٤مزت سم٤مٓؾمتلثامر سمٕمد ان 

واوم٘م٧م قمغم ؾم٘مػ وزارة 

 اًمٜمٗمط

 مل شم٘مٌؾ سمً٘مػ وزارة اًمٜمٗمط دوٓر 4. 90 ائتالف سم٘مٞم٤مدة ذيم٦م ايمًقن إُمريٙمٞم٦م

 مل شم٘مٌؾ سمً٘مػ وزارة اًمٜمٗمط دوٓر 4.90 اهلٜمدي٦م (ONGC) ائتالف سم٘مٞم٤مدة ذيم٦م

5 

 همرب

اًم٘مرٟم٦م 

 (1اعمرطمٚم٦م )

 دوٓر 1.90 8.7

 قم٦م ذيم٤مت اًمٗمرٟمًٞم٦م شمقشم٤ملجمٛمق

 وإُمػميمٞم٦م وًمقك اويؾ اًمروؾمٞم٦م
 مل شم٘مٌؾ سمً٘مػ وزارة اًمٜمٗمط دوٓر 4

 دوٓر 4 ايمًقن ُمقسمٞمؾ وؿمؾ اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م اهلقًمٜمدي٦م
ؾمتلثامر سمٕمد ان واوم٘م٧م  وم٤مزت سم٤ٓم

 قمغم ؾم٘مػ وزارة اًمٜمٗمط

 وزارة اًمٜمٗمطمل شم٘مٌؾ سمً٘مػ  دوٓر 7.89 ذيم٤مت سم٘مٞم٤مدة ذيم٦م ؿمؾ أرسمع دوٓر 4 8.6 يمريمقك 6

7 
قمٙم٤مس 

 اًمٖم٤مزي
 مل شم٘مٌؾ سمً٘مػ وزارة اًمٜمٗمط  ذيم٦م اديًقن آيٓم٤مًمٞم٦م  

8 
اعمٜمّمقري٦م 

 اًمٖم٤مزي
   مل شمت٘مدم أي ذيم٦م سمٕمٓم٤مء ٓؾمتلثامره  



 :رشم٥م اجلدول ُمـ ىمٌؾ اًم٤ٌمطم٨م سم٤مٓقمتامداعمّمدر: 

 اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م واًمؽماظمٞمص,احلٚم٘م٦م اًملث٤مًملث٦م, ,وٞم٤مء اعمرقم٥م

www.al-ghad.org/2009/09/01/exclusive-iraq-first-oil-bids 

 ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص شمٜمتٝمل سم٤معمقاوم٘م٦م قمغم شمٓمقير طم٘مؾ اًمرُمٞمٚم٦م 

,/ar.aswataliraq.info/index.php?s=%D A D   

  اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م, ُمٝمٜمد اًمِمٞمخكم, ضمقٓت شمراظمٞمص 

knol.google.com/k/muhannad-alsheikhly/ 

أؾمٗمرت ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص إومم قمـ شمقىمٞمع صمالث قم٘مقد هل طم٘مؾ  

واًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م  BPاًمرُمٞمٚم٦م إمم ائتالف ذيمتل سمريتش سمؽموًمٞمقم

اًمتل متٚمؽ ايمؼم اعمّم٤مذم ذم اًمّملم وآؾمٞم٤م( وطم٘مؾ همرب (CNPC)ؾمٞمٜمقك

ص٤مدق جمٚمس اًمقزراء قمغم هذه وىمد , (38)ؾ اًمزسمػم( وطم٘م1اًم٘مرٟم٦م اعمرطمٚم٦م)

اًمٕم٘مقد, ذم طملم مل شم٘مٌؾ اًمٕم٘مقد إظمرى ٟمٔمرا ًمٕمدم ُمقاوم٘م٦م هذه اًمنميم٤مت 

قمغم قم٤مئد اخلدُم٦م اعم٘مرر ُمـ ىمٌؾ وزارة اًمٜمٗمط سم٥ًٌم اًمٙمٚمٗم٦م اعمرشمٗمٕم٦م 

ٓؾمتخراج اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز اًمتل طمددهت٤م شمٚمؽ اًمنميم٤مت ومْماًل قمـ وٕمػ 

هت٤م وزارة اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمقير, يمام مل اًمٕمقائد اعم٤مًمٞم٦م اًمتل رصد

شمت٘مدم أي ذيم٦م سمٕمٓم٤مء ٓؾمتلثامر طم٘مؾ اعمٜمّمقري٦م ٟمتٞمج٦م ًمٚمٛمخ٤موف اعمتٕمٚم٘م٦م 

 سم٤مٕوو٤مع إُمٜمٞم٦م ذم حم٤مومٔم٦م دي٤ممم اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م احل٘مؾ.

وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٘مد شمٕمٝمد ائتالف ذيم٦م سمرشمش سمؽموًمٞمقم واًمنميم٦م  

http://ar.aswataliraq.info/index.php?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D9%8A
http://ar.aswataliraq.info/index.php?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D9%8A
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ٟمت٤مج ُمـ ُمًتقاه احل٤مزم اًمذي يٜمت٩م ٟمحق اًمّمٞمٜمٞم٦م ذم قمٓم٤مئف سم٤مٟمف ؾمػمومع اإل

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم ظمالل  2.850أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم, ًمٞمّمؾ إمم  950

إقمقام اًم٧ًم اعم٘مٌٚم٦م, سمٕمد ان واوم٘م٧م قمغم اًمًٕمر اًمذي طمددشمف اًمقزارة 

دوٓر قمـ يمؾ سمرُمٞمؾ إو٤مذم يتؿ إٟمت٤مضمف, اذ يٕمد طم٘مؾ اًمرُمٞمٚم٦م  2اًم٤ٌمًمغ 

ُمٚمٞم٤مر  17طمجؿ اطمتٞم٤مـمٞمف سمٜمحق  أيمؼم طم٘مؾ ٟمٗمٓمل ذم اًمٕمراق, وي٘مدر

احل٘مقل اًمٕمراىمٞم٦م  سمرُمٞمؾ وهق ُمـ احل٘مقل إوخؿ قم٤معمٞم٤م, وأيمؼم

 .(39)اعمٙمتِمٗم٦م حلد أن

وم٤مزت أيْم٤م جمٛمققم٦م ذيم٤مت سم٘مٞم٤مدة ذيم٦م ايٜمل آيٓم٤مًمٞم٦م وشمْمؿ  

اعم١مشمٚمٗم٦م ُمع ذيم٦م أويمًٞمدٟمت٤مل سمؽموًمٞمقم  ذيم٦م يمقريم٤مز اًمٙمقري٦م

أًمػ  195رومع إٟمت٤مضمف ُمـ  أضمؾ إُمريٙمٞم٦م, سمٕم٘مد شمٓمقير طم٘مؾ اًمزسمػم ُمـ

ؾمٜمقات  , أي سمٕمد ؾم٧م2016ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ ذم قم٤مم  1.3سمرُمٞمؾ طم٤مًمٞم٤م إمم 

ُمٚمٞم٤مرات  4ُمـ شم٤مريخ شمقىمٞمع اًمٕم٘مد, وي٘مدر اطمتٞم٤مـمل احل٘مؾ سمام ٓ ي٘مؾ قمـ 

وطمّمٚم٧م ذيم٦م ايمًقن ُمقسمٞمؾ, وذيم٦م ؿمؾ اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م  .ٟمٗمٓمل سمرُمٞمؾ

(, وهق صم٤مًم٨م 1)٦ماًم٘مرٟم٦م اعمرطمٚم اهلقًمٜمدي٦م قمغم قم٘مد ًمتٓمقير طم٘مؾ همرب

ٟمٗمط. وُمـ  ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ 8.7ايمؼم طم٘مؾ ذم اًمٕمراق. وي٘مدر اطمتٞم٤مـمف سمٜمحق 

 اًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م ذم اًمقىم٧م 280اعمتقىمع ان يزيد اإلٟمت٤مج ذم هذا احل٘مؾ ُمـ 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ ذم همْمقن ؾم٧م ؾمٜمقات. ومتٚمؽ أيمًقن  2.325احل٤مزم إمم 

ام شمقوح , ويم% اًم٤ٌمىمٞم٦م20% سمٞمٜمام متٚمؽ ؿمؾ طمّم٦م 80قسمٞمؾ طمّم٦م ُم –

  .(1سمٞم٤مٟم٤مت اجلدول)
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قم٤مُم٤م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمزي٤مدة ىمًٛم٧م قمغم ُمراطمؾ إومم  20وؾمتٙمقن ُمدة اًمٕم٘مد  

ُم٤مسملم صمالث إمم ؾمٌع ؾمٜمقات طمٞم٨م ؾمتٙمقن هذه اًمًٜمقات خمّمّم٦م 

ًمتٓمقير احل٘مقل ًمٚمقصقل إمم اًمٓم٤مىم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًم٘مّمقى سمح٥ًم ُم٤م حيت٤مضمف 

٤م اعمرطمٚم٦م اًملث٤مٟمٞم٦م يمؾ طم٘مؾ, وشمتٙمٗمؾ اًمنميم٦م اعمًتلثٛمرة سمجٛمٞمع اًمتٙم٤مًمٞمػ, اُم

ؾمٜمقات  10إمم  7ومٝمل اعمح٤مومٔم٦م قمغم إٟمت٤مج اًمذروة ًمٗمؽمة شمؽماوح سملم 

واًمٗمؽمة اعمتٌ٘مٞم٦م هل اًمتل يؽماضمع ومٞمٝم٤م اإلٟمت٤مج وهق اًمتًٚمًؾ اًمٓمٌٞمٕمل ٕي 

طم٘مؾ وشمٕمٛمؾ ظمالهل٤م قمغم وىمػ شمدهقر اإلٟمت٤مج, وذم اًمرطمٚم٦م اًملث٤مٟمٞم٦م شمٕمٛمؾ 

ٕم٘مد وشمٌدأ سم٤مؾمتٞمٗم٤مء اإلرسم٤مح قمغم زي٤مدة اإلٟمت٤مج طم٥ًم اًمٙمٛمٞم٤مت اعملثٌت٦م ذم اًم

قمـ يمؾ يمٛمٞم٦م إٟمت٤مج ضمديدة ُمْم٤موم٦م وسمْمٛمٜمٝم٤م اؾمتٞمٗم٤مء يمؾ شمٙم٤مًمٞمػ اعمٕمدات 

اًمتل أدظمٚمتٝم٤م اًمنميم٦م اعمًتلثٛمرة اًمتل ؾمتّمٌح ُمـ ممتٚمٙم٤مت اًمٕمراق, سمٕمد 

ؾمٜم٦م, وان اًمنميم٦م إضمٜمٌٞم٦م ؾمت٘مقم سمتٛمقيؾ اًمتٓمقير  20ُمدة اًمٕم٘مد اًم٤ٌمًمٖم٦م 

ُمٙم٤مومئ٦م اًمنميم٦م  ط اعمٜمت٩م, وأنواًمتِمٖمٞمؾ ويتؿ اؾمؽمداد يمٚمٗمٝم٤م ُمـ اًمٜمٗم

ؾمتتح٘مؼ سمٕمد إٟمت٤مج ٟمٗمط إو٤مذم ومقق ظمط اًمنموع حمدد وؾمٞمتؿ  اعم٘م٤موًم٦م

اطمت٤ًمهب٤م وومؼ صٞمٖم٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مٓؾمتلثامرات اعم٤مًمٞم٦م اعمٍمووم٦م. اُم٤م سمِم٠من 

اعماليم٤مت اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم احل٘مقل وم٘مد اؿمؽمـم٧م اًمقزارة قمغم اًمنميم٤مت 

ًتلثٛمرة وإدارهت٤م قمغم ان اعمًتلثٛمرة ان شمٙمقن هٜم٤مك هٞمئ٦م ًمتِمٖمٞمؾ احل٘مقل اعم

% 15% ُمـ اعمجٛمقع اًمٙمكم واعمتٌ٘مل أي سمٜم٦ًٌم 85شمٙمقن ٟم٦ًٌم اًمٕمراىمٞملم 

ُمٜمٝمؿ  5أومراد  8ومٞمٙمقن ُمـ اًمنميم٦م اعمًتلثٛمرة, يمام ان هٜم٤مك جلٜم٦م قمٚمٞم٤م ُمـ 

قمراىمٞمقن وشمٚمتزم اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م سم٤مٓقمتامد قمغم اعم٘م٤موًملم اًمٕمراىمٞملم وان 
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اًمتزام اًمنميم٦م اعمًتلثٛمرة سمٛمٕم٤ميػم شمٙمقن احلامي٦م ُمـ ذيم٤مت قمراىمٞم٦م ُمع 

اًمًالُم٦م واحلٗم٤مظ قمغم اًمٌٞمئ٦م وقمغم اًمنميم٦م إزاًم٦م إًمٖم٤مم واعمقاد اعمِمٕم٦م ان 

وضمدت ذم ُمٞمدان اًمٕمٛمؾ سم٤مؾمتخدام ومرق ُمتخّمّم٦م وسمٛمقاوم٘م٦م احلٙمقُم٦م 

. يمام ان اًمتحٙمٞمؿ ذم طم٤مًم٦م طمّمقل ٟمزاع ؾمٞمٙمقن دوًمٞم٤م قمغم ان (40)اًمٕمراىمٞم٦م

 يٓمٌؼ ظمالًمف اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمراىمل.

وسمٕمد ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص إومم ىم٤مُم٧م وزارة اًمٜمٗمط سمجقًم٦م اًمؽماظمٞمص 

طم٘مقل ٟمٗمٓمٞم٦م وطم٘مؾ  10وـمرح ومٞمٝم٤م  2009يم٤مٟمقن إول  12اًملث٤مٟمٞم٦م ذم 

ذيم٤مت ُمـ  45, شمٜم٤موم٧ًم يْمؿ طم٘مقًٓ  هم٤مزي

 احل٘مقل اعمِمٛمقًم٦م ( قمغم هذه احل٘مقل, اُم٤مضمٜمًٞم٤مت خمتٚمٗم٦م)

(, احلٚمٗم٤مي٦م, 2هبذه اجلقًم٦م ومٝمل طم٘مقل جمٜمقن, همرب اًم٘مرٟم٦م اعمرطمٚم٦م)

وؾمتِمٛمؾ ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص  اًمٙمٗمؾ, ُمرضم٤من, سمدرة اًمٖمراف, جمٛمققم٦م

جمٛمققم٦م احل٘مقل اًمنمىمٞم٦م اًمتل شمْمؿ طم٘مؾ ظمِمؿ إمحر, ىمٛمر واًم٘مٞم٤مرة 

( هذه احل٘مقل 2, ويقوح اجلدول)(41)واًمٜمجٛم٦م ذم حم٤مومٔم٦م ٟمٞمٜمقى

واًمًٕمر اًمذي شمؿ آشمٗم٤مق قمٚمٞمف واإلٟمت٤مج اًمذي  واًمنميم٤مت اًمٗم٤مئزة سم٤مًمٕم٘مد

 شمٕمٝمدت اًمنميم٦م سم٤مًمقصقل اًمٞمف.



 (2ضمدول )

 احل٘مقل اعمٓمروطم٦م ذم ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًملث٤مٟمٞم٦م

 اًمنميم٤مت اًمٗم٤مئزة اؾمؿ احل٘مقل
 آطمتٞم٤مـمل

 سمرُمٞمؾ( )ُمٚمٞم٤مر

اًمٕم٤مئد اًمذي شمريده اًمنميم٤مت 

ـ يمؾ سمرُمٞمؾ إو٤مذم  قم

 شمتٕمٝمد سم٤من يّمؾ اإلٟمت٤مج

 يقُمٞم٤م( سمرُمٞمؾ )أًمػ 

 1.800 دوٓر 1.39 12.7 ائتالف ذيمتل ؿمؾ وسمؽموٟم٤مس اعم٤مًمٞمزي٦م طم٘مؾ جمٜمقن -1

 230 دوٓر 1.49 0.863 ,ائتالف ذيمتل سمؽموٟم٤مس اعم٤مًمٞمزي٦م وضم٤مسمٙمس اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م طم٘مؾ اًمٖمراف -2

 طم٘مؾ احلٚمٗم٤مي٦م -3
يْمؿ ذيم٦م د أن يب د اًمّمٞمٜمٞم٦م وسمؽموٟم٤مس  ائتالف

 ٝمامًمٙمؾ ُمٜم % 25اعم٤مًمٞمزي٦م وشمقشم٤مل اًمٗمرٟمًٞم٦م 
 535 دوٓر 1.40 4.1

 طم٘مؾ سمدرة -4

٦ًٌم ائتالف ذيم٤مت سم٘مٞم٤مدة هم٤مزسمروم اًمروؾمٞم٦م  %(40)سمٜم

 %(30ويمقرهم٤مز اًمٙمقري٦م اجلٜمقسمٞم٦م)سمٜم٦ًٌم

 %(20اعم٤مًمٞمزي٦م)سمٜم٦ًٌم وسمؽموٟم٤مس

 %(,10اًمؽميمٞم٦م)سمٜم٦ًٌم وشم٤مسمٙمق

 170 دوٓر 5.50 0.109
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 (2همرب اًم٘مرٟم٦م اعمرطمٚم٦م) -5
 –ائتالف يْمؿ ذيمتل ًمقك أويؾ اًمروؾمٞم٦م 

 ,وؾمت٤مت أويؾ اًمٜمروجيٞم٦م

12.876 

 

 دوٓر 1.15

 

1.800 

 120 دوٓر 5 0.8 ذيم٦م ؾمقٟم٤مٟمٖمقل إٟمٖمقًمٞم٦م طم٘مؾ اًم٘مٞم٤مرة -6

 110 دوٓر 0.9 6 (Sonangol) ذيم٦م ؾمقٟم٤مٟمٖمقل إٟمٖمقًمٞم٦م طم٘مؾ ٟمجٛم٦م -7

    مل شم٘مدم أي ذيم٦م ًمٚمٕمٓم٤مء طم٘مؾ )ذىمل سمٖمداد( -8

    ٚمٕمٓم٤مءمل شم٘مدم أي ذيم٦م ًم اًمٗمرات إوؾمططم٘مقل  -9

    مل شم٘مدم أي ذيم٦م ًمٚمٕمٓم٤مء طم٘مقل ذىمل دي٤ممم -10



 اعمّمدر: رشم٥م اجلدول ُمـ ىمٌؾ اًم٤ٌمطم٨م سم٤مٓقمتامد:

 ُمٝمٜمد اًمِمٞمخكم, ضمقٓت شمراظمٞمص اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م,

//knol.google.com/k/muhannad-alsheikhly/ 

ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًملث٤مٟمٞم٦م شمٜمتٝمل سم٤مؾمتلثامر ؾمٌٕم٦م طم٘مقل ُمـ أصؾ 

 www.iraq4alnews.dk/new, قمنمة

( شمؿ شمقىمٞمع ؾمٌٕم٦م طم٘مقل ًمٚمتٓمقير ُمـ أصؾ 2شمقوح سمٞم٤مٟم٤مت ضمدول)

 وهل: قمنم ضمرى ـمرطمٝم٤م ًمٚمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ذم هذه اجلقًم٦م

 وسمؽموٟم٤مس shell): وم٤مزت سمف ائتالف ذيمتل ؿمؾ )ـ حؼل جمـون1

petronas) 1.8( اعم٤مًمٞمزي٦م سمٕمد شم٘مديٛمف قمرو٤ًم سمرومع ؾم٘مػ اإلٟمت٤مج إمم 

دوٓر ًمٚمؼمُمٞمؾ اًمقاطمد. وشمّمػ اًمت٘م٤مرير  1.39سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم وسمًٕمر ُمٚمٞمقن

 12.7هذا احل٘مؾ سم٠مٟمف أطمد أيمؼم احل٘مقل سم٤مًمٕم٤ممل, ورضمح خمزوٟمف سم٠ميملثر ُمـ 

( أًمػ سمرُمٞمؾ 46سمرُمٞمؾ ُمـ اًمٜمٗمط. ويٌٚمغ إٟمت٤مضمف احل٤مزم سمحدود ) ُمٚمٞم٤مر

اعم٤ميض, وىمد سمدأ  يقُمٞم٤م, واحل٘مؾ ُمٙمتِمػ ُمٜمذ هن٤مي٦م ؾمتٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن

ُمٜمذ ذًمؽ احللم, إٓ أن اٟمدٓع احلرب ُمع إيران سمٕمد ذًمؽ أوىمػ  سمتٓمقيره

اًمٕمٛمؾ, وشمؿ ردم أسم٤مر اًمٜمٗمٓمٞم٦م ظمِمٞم٦م شمٕمروٝم٤م ًمٚمحرائؼ اًمتل ىمد هتدر 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م ومٞمف. وىمد قم٤مودت اًمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م  اًملثروة

 .اًمٜمٗمٓمل ذم اًمًٜمقات إظمػمة ٟمِم٤مـمٝم٤م ٓؾمتلثامر خمزوٟمف

ٔم٦م اًمٜم٤مسي٦م اًمذي ي٘مدر اطمتٞم٤مـمٞمف اًمٜمٗمٓمل ذم حم٤موم حؼل الغراف: ـ2
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ائتالف ذيمتل سمؽموٟم٤مس  وم٤مزت سمفُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ اًمذي  863سمحقازم

petronas  اعم٤مًمٞمزي٦م وضم٤مسمٙمسJAPEX دوٓر  1.49اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م, سمًٕمر

 أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م. 230ًمٚمؼمُمٞمؾ اًمقاطمد, قمغم ان يّمؾ اإلٟمت٤مج إمم ُمٚمٞمقن 

 ُمٚمٞم٤مرات 4.1ٗمٓمل سمحقازم اطمتٞم٤مـمف اًمٜم اًمذي ي٘مدر ـ حؼل احلؾػاية:3

 petronasاًمّمٞمٜمٞم٦م وسمؽموٟم٤مس  CNPCيْمؿ ذيم٦م  سمرُمٞمؾ وم٤مز سمف ائتالف

ًمٙمؾ ُمٜمٝمام سمذروة إٟمت٤مضمٞم٦م سمٚمٖم٧م  % 25اًمٗمرٟمًٞم٦م Totalاعم٤مًمٞمزي٦م وشمقشم٤مل 

دوٓر ًمٚمؼمُمٞمؾ اًمقاطمد, ُمتٖمٚم٤ًٌم قمغم صمالصم٦م  1.40أًمػ سمرُمٞمؾ وسمًٕمر  535

قاىمع ذم حم٤مومٔم٦م ُمٞم٤ًمن. ائتالوم٤مت أظمرى ىمدُم٧م قمرووٝم٤م ٓؾمتلثامر احل٘مؾ اًم

وؾمٞم٘مقم آئتالف اًمٜمٗمٓمل هذا سمتٓمقير طم٘مؾ احلٚمٗم٤مي٦م, ويًتٝمدف آرشمٗم٤مع 

 .أًمػ سمرُمٞمؾ ٟمٗمط يقُمٞم٤م 535إمم  سم٤مإلٟمت٤مج ُمـ صمالصم٦م آٓف سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م

 109ذم حم٤مومٔم٦م واؾمط, اًمذي ي٘مدر اطمتٞم٤مـمٞمف سمحقازم  ـ حؼل بدرة:4

 Gaspromمُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ وم٤مزت سمف ائتالف ذيم٤مت سم٘مٞم٤مدة هم٤مزسمرو

%( 30اًمٙمقري٦م اجلٜمقسمٞم٦م )سمٜم٦ًٌم KOGAS%( ويمقرهم٤مز 40سمٜم٦ًٌماًمروؾمٞم٦م )

%(, 10اًمؽميمٞم٦م)سمٜم٦ًٌم TPAO%( وشم٤مسمٙمق 20وسمؽموٟم٤مس اعم٤مًمٞمزي٦م)سمٜم٦ًٌم

 170 دوٓرا ًمٚمؼمُمٞمؾ اًمقاطمد وشمًتٝمدف اعمجٛمققم٦م اٟمت٤مج 5.50سمًٕمر 

 أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم قمغم ان حت٤مومظ قمغم إٟمت٤مضمف ًمًٌع ؾمٜمقات, وسمٜم٦ًٌم اؾمتلثامر

ُمٚمٞمقن دوٓر, ويٙمقن سم٤مًمتٜمًٞمؼ ُمع إيران يمقٟمف ُمـ احل٘مقل  100شمّمؾ إمم 

 اعمِمؽميم٦م سملم اًمدوًمتلم. 
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اًمذي ي٘مدر اطمتٞم٤مـمٞمف اًمٜمٗمٓمل  (:2) ـ حؼل غرب الؼركة ادرحؾة5

ُمٚمٞم٤مر سمرُمٞمؾ, وهق أوخؿ احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمنمة  سمحقازم ذ

ائتالف يْمؿ اًمتل قمرو٧م ظمالل ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًملث٤مٟمٞم٦م, وًم٘مد وم٤مزت سمف 

اًمٜمروجيٞم٦م,  Statoilوؾمت٤مت أويؾ -اًمروؾمٞم٦م  Lukoilأويؾذيمتل ًمقك 

ُمٚمٞمقن  1.8دوٓر ًمٚمؼمُمٞمؾ اًمقاطمد, ًمرومع اًمٓم٤مىم٦م إٟمت٤مضمٞم٦م إمم  1.15سمًٕمر 

% ومٞمام شمٌٚمغ 85آئتالف سمٜم٦ًٌم  ذم هذا سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم. وشمِم٤مرك ًمقك اويؾ

 %.15طمّم٦م ذيم٦م ؾمت٤مت اًمٜمروجيٞم٦م 

 ٦م ٟمٞمٜمقى وي٘مدر اطمتٞم٤مـمٞمف سمحقازم : ذم حم٤مومٔمحؼل الؼقارةـ 6

إٟمٖمقًمٞم٦م سمًٕمر  Sonangolسمف ذيم٦م ؾمقٟم٤مٟمٖمقل ُماليلم سمرُمٞمؾ, وىمد وم٤مزت 

أًمػ سمرُمٞمؾ ذم  120دوٓرات ًمٚمؼمُمٞمؾ, ًمالرشمٗم٤مع سم٢مٟمت٤مج احل٘مؾ إمم  5

اًمٞمقم, ذط اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُمًتقى اإلٟمت٤مج ٟمٗمًف عمدة شمًع ؾمٜمقات, 

 دوٓر. ُمٚمٞمقن 150وسمٜم٦ًٌم اؾمتلثامر ومٞمف يمحد أدٟمك 

: ذم حم٤مومٔم٦م ٟمٞمٜمقى اًمذي ي٘مدر اطمتٞم٤مـمف ُمـ اًمٜمٗمط ـ طم٘مؾ ٟمجٛم٦م7

 Sonangolُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ, وىمد وم٤مزت سمف ذيم٦م ؾمقٟم٤مٟمٖمقل 858سمحقازم 

اًمػ سمراُمٞمؾ يقُمٞم٤م, قمغم ان حت٤مومظ قمغم  110إٟمٖمقًمٞم٦م, سمذروة إٟمت٤مج شمٌٚمغ 

 100ُمًتقى اإلٟمت٤مج ٟمٗمًف عمدة شمًع ؾمٜمقات, وسمٜم٦ًٌم اؾمتلثامر سمٚمٖم٧م 

 ٓرُمٚمٞمقن دو

 No) ومٞمام مل شم٘مدم أي ذيم٦م قمرووٝم٤م ـ حؼل )ذقي بغداد(:

Bidder ( ًمتٓمقير احل٘مقل اًمٌ٘مٞم٦م وهل طم٘مؾ )ذىمل سمٖمداد( اًمٜمٗمٓمل اًمذي
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أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم يمحد أدٟمك ويٕمزى  150طمدد ًمف ؾم٘مػ إٟمت٤مضمل سمٚمغ 

قمزوف اًمنميم٤مت قمـ شمٓمقير طم٘مؾ ذىمل سمٖمداد وهق اطمد احل٘مقل إرسمٕم٦م 

ٜمتٝم٤م ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًملث٤مٟمٞم٦م ٕؾم٤ٌمب شمتٕمٚمؼ سمٙمقن شمْمٛم اًمٕمٛمالىم٦م اًمتل

قمـ اطمتقائف قمغم اًمٜمٗمط اًملث٘مٞمؾ وهق  احل٘مؾ ي٘مع وٛمـ ُمٜمٓم٘م٦م ؾمٙمٜمٞم٦م ومْمال

 صٕم٦ٌم وُمٕم٘مدة ُمـ اًمٜمٗمقط همػم اعمرهمقسم٦م مم٤م جيٕمؾ قمٛمٚمٞم٤مت اؾمتخراضمف

وهل )ديٙمٚم٦م سم٤مت( و)ىمٛمر(  ـ احلؼول الرشققة دحافظة دياىل9

اًمٗمرات إوؾمط, واًمتل شمتٛمتع  و)اخلِمؿ إمحر( و)ٟم٤مودُم٤من( وطم٘مقل

سمٜمٗمط ظمٗمٞمػ ويمٛمٞم٤مت يمٌػمة ُمـ اًمٖم٤مز, واًمذي اؿمؽمـم٧م ومٞمف اًمقزارة أن ٓ 

أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م, وأن حت٤مومظ اًمنميم٦م  75ي٘مؾ طمجؿ آؾمتلثامر ومٞمف قمـ 

 100اعمًتلثٛمرة قمغم هذه اًمٜم٦ًٌم عمدة ؾمٌع ؾمٜمقات, وسمٜم٦ًٌم اؾمتلثامر شمٌٚمغ 

 .(42)ُمٚمٞمقن دوٓر

اظمتٞم٤مر طم٘مقهل٤م قمغم أؾم٤مس اًمنقم٦م ذم آٟمج٤مز,  ان اجلقًم٦م إومم شمؿ 

يمقهن٤م طم٘مقل ُمٜمتج٦م شمٕم٤مين ُمـ شمراضمع سمٛمًتقى اإلٟمت٤مج, ذم اًمقىم٧م اًمذي 

حيت٤مج ومٞمف اًمٕمراق إمم زي٤مدة طمجؿ وارداشمف سمِمٙمؾ هيع, اُم٤م اًملث٤مٟمٞم٦م ومتؿ ومٞمٝم٤م 

 اظمتٞم٤مر طم٘مقل ُمٙمتِمٗم٦م ُمٜمذ قم٘مقد وأمهٚم٧م دون ان يتؿ شمٓمقيره٤م.

قمـ ضمقٓت شمراظمٞمص ًمتٓمقير  2010ُمـ قم٤مم أواظمر اي٤مر أقمٚمٜم٧م ذم  

صمالصم٦م طم٘مقل هم٤مزي٦م هل قمٙم٤مز ذم آٟم٤ٌمر واعمٜمّمقري٦م ذم دي٤ممم واًمًٞم٦ٌم ذم 
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اًمٌٍمة, اهلدف ُمـ ذًمؽ ان يٙمقن اًمٕمراق اطمد اًمدول اعمٝمٛم٦م واعمٜمتج٦م 

واعمّمدرة ًمٚمٖم٤مز, وهل ظمٓمقة ًمالؾمتلثامر اًملثروة اًمٜمٗمٓمٞم٦م, ويٛمٙمـ شمقوٞمح 

  (.3٘مقل واًمنميم٤مت اًمٗم٤مئزة سم٤مجلقًم٦م ذم اجلدول)هذه احل

(3) 

 احل٘مقل اعمٓمروطم٦م ذم ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًملث٤مًملث٦م

 اًمنميم٦م اًمٗم٤مئزة احل٘مقل

 ائتالف ذيمتل يمقيم٤مز اًمٙمقري٦م وُمقٟم٤مي يم٤مز اًمٙم٤مزاظمًت٤مٟمٞم٦م طم٘مؾ قمٙم٤مز

 اًمؽميمٞم٦م TPAO% و 60ائتالف شم٘مقده يمقي٧م اٟمػمضمل سمٜم٦ًٌم  وطم٘مؾ اًمًٞم٦ٌم

 طم٘مؾ اعمٜمّمقري٦م
% وقمْمقي٦م يمقي٧م اٟمرضمل 50سمٜم٦ًٌم  TPAOف شم٘مقده ائتال

 %20% ويمقيم٤مز اًمٙمقري٦م سمٜم٦ًٌم 30سمٜم٦ًٌم 

ضمقٓت اًمؽماظمٞمص ًمتٓمقير احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م أهؿ اعمٜمجزات اعمّمدر: 

 2010اًمتل طم٘م٘متٝم٤م اًمقزارة ذم اًمٕم٤مم 

,www.alfayhaa/news/middle 

ان ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًملث٤مًملث٦م اخل٤مص٦م سم٤محل٘مقل ( 3)يقوح اجلدول  

زي٦م اًمٕمراىمٞم٦م اٟمتٝم٧م سم٤مطم٤مًم٦م طم٘مؾ قمٙم٤مز ذم حم٤مومٔم٦م آٟم٤ٌمر إمم ائتالف اًمٖم٤م

ذيمتل يمقيم٤مز اًمٙمقري٦م وُمقٟم٤مي يم٤مز اًمٙم٤مزاظمًت٤مٟمٞم٦م ُمٜم٤مصٗم٦م سمٞمٜمٝمام, وطم٘مؾ 

 TPAO% و 60اًمًٞم٦ٌم ذم اًمٌٍمة امم ائتالف شم٘مقده يمقي٧م اٟمػمضمل سمٜم٦ًٌم 

ه اًمؽميمٞم٦م, ومٞمام أطمٞمؾ طم٘مؾ اعمٜمّمقري٦م اًمٖم٤مزي ذم دي٤ممم إمم ائتالف شم٘مقد
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TPAO  ويمقيم٤مز اًمٙمقري٦م 30% وقمْمقي٦م يمقي٧م اٟمرضمل سمٜم٦ًٌم 50سمٜم٦ًٌم %

شمريٚمٞمقن  11%, وحتتقي احل٘مقل اًملثالصم٦م جمتٛمٕم٦م قمغم ايملثر ُمـ 20سمٜم٦ًٌم 

 ُمؽم ُمٙمٕم٥م ُمـ اًمٖم٤مز.

وىمد شمؿ شمقىمٞمع ُمًقدات اًمٕم٘مقد هلذه احل٘مقل اًمٖم٤مزي٦م وأطم٤مًمتٝم٤م إمم  

ىمٓم٤مع اًمٙمٝمرسم٤مء  جمٚمس اًمقزراء اجلديد ًمٚمتقىمٞمع هبدف ؾمد احل٤مضم٦م اعمحٚمٞم٦م ذم

وؾمد طم٤مضم٦م اعمّم٤مٟمع وشمّمدير اًمٗم٤مئض ُمٜمٝم٤م ًمْمامن إيرادات إو٤مومٞم٦م 

واؾمتٗم٤مدة اعمح٤مومٔم٤مت اعمٜمتج٦م ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمٌؽمو دوٓر واٟمٕمٙم٤مؾم٤مت ٟمج٤مح 

 .(43)اعمِم٤مريع قمغم اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م اًمٌنمي٦م وآىمتّم٤مدي٦م ذم قمٛمقم اًمٕمراق

ٗمط اًمٌحري يمام شمؿ اًمتٕم٤مىمد ُمع ائتالف وؿ ذيمتل اًمقـمٜمٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمٚمٜم

)يمٜمقك(, وذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م )شم٤ٌمو( ًمتٓمقير طم٘مقل اًمٗمٙم٦م, 

وسمزريم٤من, واسمقهمرب ذم حم٤مومٔم٦م ُمٞم٤ًمن ىمرب احلدود اإليراٟمٞم٦م. ذو 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ ٟمٗمط, ًمالرشمٗم٤مع سم٢مٟمت٤مضمف ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ  2.5اًم٤ٌمًمغ  آطمتٞم٤مـمل

أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م ذم همْمقن اًمًٜمقات اًم٧ًم  450سمرُمٞمؾ طم٤مًمٞم٤م إمم 

دوٓرا أُمريٙمٞم٤م قمـ  2.3 ٘م٤مدُم٦م. ؾمٞمدومع اًمٕمراق سمٛمقضم٥م اًمٕم٘مد ًمٚمنميم٦ماًم

% قمـ اإلٟمت٤مج احل٤مزم  10يمؾ سمرُمٞمؾ شمٜمتجف ذم طم٤مًم٦م حت٘مٞم٘مٝم٤م زي٤مدة ٟمًٌتٝم٤م 

 ًمٚمح٘مؾ. واجل٤مٟم٥م آجي٤ميب ذم هذا آشمٗم٤مق هق ُمِم٤مريم٦م ذيم٦م احلٗمر

% ُمـ ُمقارد  25احلٙمقُمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٓمقير ُم٘م٤مسمؾ طمّم٦م 

%, واًمنميم٦م  63.75ومٞمف اًمنميم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م قمغم ٟم٦ًٌم  اًمذي حتقز آئتالف

وأيمدة وزارة اًمٜمٗمط أن ُمٞم٤ًمن ؾمتّمٌح . %11.25احلٙمقُمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م قمغم 
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ُمٜمتج٤م رئٞمًٞم٤م ًمٚمٜمٗمط اخل٤مم ذم اًمٕمراق, اذ أن شمٓمقير احل٘مقل اًملثالصم٦م سم٤مإلو٤موم٦م 

إمم طم٘مؾ احلٚمٗم٤مي٦م, واًمذي أطمٞمؾ إمم ائتالف ذيم٤مت شمقشم٤مل اًمٗمرٟمًٞم٦م 

( اًمؽميمٞم٦م, ؾمٞمّمؾ سم٢مٟمت٤مج اعمح٤مومٔم٦م, cnpcٟم٤مس اعم٤مًمٞمزي٦م وذيم٦م )وسمؽمو

 .(44)ظمالل اًمًٜمقات اًم٧ًم اعم٘مٌٚم٦م, ُمـ اًمٜمٗمط إمم ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م

 

 25أـمٚم٘م٧م وزارة اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمراسمٕم٦م ذم  

ؾمتٙمِم٤مومٞم٦م اجلديدة اًم٤ٌمًمغ اًمتل شمِمٛمؾ شمٓمقير اعمقاىمع آ 2011ٟمٞم٤ًمن 

ُمقىمٕم٤م وامهٝم٤م احل٘مقل اًمٖم٤مزي ًمالؾمتلثامر, وهذه اعمقاىمع ُمقزقم٦م  12قمدده٤م 

اًمٕمراىمٞم٦م, و أن هم٤مًمٌٞم٦م اًمرىمع آؾمتٙمِم٤مومٞم٦م يٕمت٘مد سمقضمقد  قمغم اعمح٤مومٔم٤مت

ويٛمٙمـ شمقوٞمح هذه اعمقاىمع وحم٤مومٔم٤مهت٤م . اًمٜمٗمط اًمٖم٤مز ومٞمٝم٤م سمٜم٦ًٌم ايمؼم ُمـ

او اًمٖم٤مز ومٞمٝم٤م ذم سمٞم٤مٟم٤مت  وُم٤ًمطمتٝم٤م, ُمع اطمتامٓت وضمقد اًمٜمٗمط

 (.4) ضمدول
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 (4ضمدول )

 اعمقاىمع اعمٕمروو٦م ذم ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًمراسمٕم٦م

 اطمتامٓت آؾمتٙمِم٤مف اعم٤ًمطم٦م اعمح٤مومٔم٦م اعمقىمع

 ٟمٞمٜمقى إول
يمؿ 7300

 ُمرسمع
 آطمتامل سمقضمقد هم٤مز ومٞمف

 آطمتامل سمقضمقد هم٤مز ومٞمف آف يمؿ 8 ٟمٞمٜمقى وآٟم٤ٌمر اًملث٤مين

 آطمتامل سمقضمقد هم٤مز ومٞمف آف 7 آٟم٤ٌمر اًملث٤مًم٨م

 آطمتامل سمقضمقد هم٤مز ومٞمف آف 8 آٟم٤ٌمر اًمراسمع

 آطمتامل سمقضمقد هم٤مز ومٞمف آف يمؿ 9 آٟم٤ٌمر اخل٤مُمس

 آطمتامل سمقضمقد هم٤مز ومٞمف آف يمؿ 9 اًمٜمجػ وآٟم٤ٌمر اًم٤ًمدس

 آطمتامل وضمقد ٟمٗمط آف يمؿ 6 اًم٘م٤مدؾمٞم٦م وسم٤مسمؾ واًمٜمجػ اعملثٜمك اًم٤ًمسمع

 آطمتامل ضمقد هم٤مز آف يمؿ 6 ؾمطدي٤ممم وا اًملث٤مُمـ

 آطمتامل ضمقد ٟمٗمط يمؿ 900 اًمٌٍمة اًمت٤مؾمع

 آطمتامل وضمقد ٟمٗمط يمؿ 5500 ىم٤مر اعملثٜمك وذي اًمٕم٤مذ

 آطمتامل وضمقد هم٤مز اًمػ يمؿ 16 اعملثٜمك احل٤مدي٦م قمنم

 آطمتامل وضمقد هم٤مز اًمػ يمؿ 16 اًمٜمجػ اًملث٤مٟمٞم٦م قمنم
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د قمغم: طمٞمدر إسمراهٞمؿ, رشم٥م اجلدول ُمـ ىمٌؾ اًم٤ٌمطم٨م سم٤مٓقمتامادصدر: 

اًمٕمراق يٕمٚمـ قمـ إـمالق ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًمٜمٗمٓمٞم٦م  ,ُمّمٓمٗمك ص٤ٌمح و

 www.almawsil.com/vb/show،اًمراسمٕم٦م

شمقوح سمٞم٤مٟم٤مت اجلدول اًم٤ًمسمؼ اعمقىمع آصمٜمك قمنم اعمقزقم٦م قمغم 

يمؿ ُمرسمع 7300اعمح٤مومٔم٤مت يٙمقن اعمقىمع إول ذم حم٤مومٔم٦م ٟمٞمٜمقى سمٛم٤ًمطم٦م 

اُم٤م اعمقىمع اًملث٤مين سملم حم٤مومٔمتل  ,طم٘مقل هم٤مزي٦موُمـ اعمتقىمع أن حتتقي قمغم 

وآطمتامل سمقضمقد هم٤مز ومٞمف, واعمقىمع  آف يمؿ 8ٟمٞمٜمقى وآٟم٤ٌمر سمٛم٤ًمطم٦م 

 8آف, و 7ُم٤ًمطم٤مت  اًملث٤مًم٨م واًمراسمع واخل٤مُمس ذم حم٤مومٔم٦م آٟم٤ٌمر قمغم

وهٙمذا ُمع سم٘مٞم٦م اعمقاىمع ، آف يمؿ وآطمتامل سمقضمقد هم٤مز ومٞمف 9آف, و

 (.4ويمام يقوح اجلدول)

اًمتل ؾمتدظمؾ ذم ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمراسمٕم٦م هل  اُم٤م اًمنميم٤مت 

ذم ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًمٜمٗمٓمٞم٦م إومم  اًمنميم٤مت اًمتل شمٕم٤مىمدت ُمٕمٝم٤م اًمقزارة

و  .اًمقزارة قم٘مقدا ٟمٗمٓمٞم٦م واًملث٤مٟمٞم٦م ومْماًل قمـ اًمنميم٤مت اًمتل مل شمقىمع ُمٕمٝم٤م

اؾمتالم اًمٕمروض ُمـ ىمٌؾ  سمٕمد هذه اجلقًم٦م ؾمٞمتؿ شم٠مهٞمؾ اًمنميم٤مت وُمـ صمؿ

  2012.يم٤مت وومتح شمٚمؽ اًمٕمروض أُم٤مم اإلقمالم ذم يم٤مٟمقن اًملث٤ميناًمنم

إن ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص اًمراسمٕم٦م ختتٚمػ قمـ ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص إومم  

ؾم٤مسم٘م٤م, ٕهن٤م شمتٕم٤مُمؾ ُمع رىمع  واًملث٤مٟمٞم٦م واًملث٤مًملث٦م اًمتل شمؿ اإلقمالن قمٜمٝم٤م

اًمؽماظمٞمص اًم٤ًمسم٘م٦م  اؾمتٙمِم٤مومٞم٦م, حمدودة اعمٕمٚمقُم٤مت, ُمْمٞمٗم٤م أن ضمقٓت

 ٤م, ُمع طم٘مقل ٟمٗمٓمٞم٦م وهم٤مزي٦م ُمٙمتِمٗم٦م, اًمٌٕمض ُمٜمٝم٤مشمؿ اًمتٕم٤مُمؾ سمٛمقضمٌٝم

 ُمٓمقرة واًمٌٕمض همػم ُمٓمقرة.
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ايمتِم٤مف اًمٖم٤مز ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمحددة  أن اهلدف ُمـ هذه اجلقًم٦م اطمتامًمٞم٦م 

ذم شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م  ويتؿ شمٓمقيره وإٟمت٤مضمف ًمتٚمٌٞم٦م احل٤مضم٦م اعمحٚمٞم٦م ًمٚمٖم٤مز

 داًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ًمٚمٛمحٓم٤مت اًمتل شمٕمٛمؾ سم٤مًمٖم٤مز ويمذًمؽ اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمتل شمٕمتٛم

 قمغم اًمٖم٤مز ذم اًمقىمقد.

واومؼ قمغم إٟمِم٤مء ُمنموع ُمِمؽمك ُمع ذيم٦م )ؿمؾ(  ويم٤من اًمٕمراق ىمد 

ُمـ اًمٖم٤مز اًمٓمٌٞمٕمل ذم أيٚمقل  ًمالؾمتلثامر اًمٜمٗمٓمل ذم شمٓمقير إُمدادات اًمٌالد

أضمٜمٌٞم٦م شمؼمُمف وزارة  و يم٤من طمٞمٜمٝم٤م صم٤مين اشمٗم٤مق ُمـ ٟمققمف ُمع ذيم٦م 2008

ذم اعمئ٦م سمٞمٜمام  51اق ووم٘م٤ًم ًمالشمٗم٤مق ؾمٞمٛمتٚمؽ اًمٕمر .2003اًمٜمٗمط سمٕمد اًمٕم٤مم 

 ذم اعمئ٦م ُمـ اعمنموع اًمذي يًتلثٛمر ذم اًمٖم٤مز اًمٓمٌٞمٕمل ذم 49متتٚمؽ ؿمؾ 

حم٤مومٔم٦م اًمٌٍمة اًمٖمٜمٞم٦م سم٤مًمٜمٗمط. ويريمز اعمنموع سم٤مًمدرضم٦م إومم قمغم إٟمت٤مج 

ُمٚمٞمقن ىمدم ُمٙمٕم٥م ُمـ اًمٖم٤مز اًمٓمٌٞمٕمل ذم اًمٞمقم اًمقاطمد يمٛمٜمت٩م  700ٟمحق 

 .(45)اخل٤مم ذم اعمٜمٓم٘م٦م صم٤مٟمقي ُمـ اؾمتخراج اًمٜمٗمط

وُمع يمؾ هذه اجلدًمٞم٦م اعمتّم٤مقمدة سمِم٠من ضمقٓت اًمؽماظمٞمص اًمٜمٗمٓمٞم٦م, 

اعملث٤مًم٥م, ٟمح٤مول  شمٌ٘مك هلذه اجلقٓت جمٛمققم٦م ُمـ اعمزاي٤م وهل٤م جمٛمققم٦م ُمـ

 سمحلثٝم٤م سم٤مظمتّم٤مٍر.

 :اعمزاي٤م جلقٓت اًمؽماظمٞمص سم٤مٔيت يٛمٙمـ شمٚمخٞمص أهؿ 

ذه اجلقٓت اخلٓمقة ٟم٤مضمح٦م أول ُمٜم٤مىمّم٦م شمٜم٤مومًٞم٦م يمٌػمة ذم ـ شمٕمد ه1
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ىمٓم٤مع اًمٓم٤مىم٦م يٕم٘مده٤م اًمٕمراق قمغم ُمدى قم٘مقد ُم٤موٞم٦م ويم٤مٟم٧م ايمؼم ومرص٦م 

ًمتٓمقير اعمِم٤مريع آؾمتلثامري٦م ذم اًمٕمراق, اذ ـمرح صمامٟمٞم٦م طم٘مقل دومٕم٦م واطمدة ذم 

ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص إومم, وشمِمػم وزارة اًمٜمٗمط أن اًمتخقف ُمـ هذه اجلقًم٦م 

ر يمقهن٤م قم٘مقد شمٓمقير سمّمٞمٖم٦م قم٘مقد اخلدُم٦م ـمقيٚم٦م إضمؾ وًمٞم٧ًم همػم ُمؼم

قم٘مقد ذايم٦م ٟمٗمٓمٞم٦م, شمت٘م٤مى سمٛمقضمٌٝم٤م اًمنميم٤مت اًمٗم٤مئزة سم٤مًمٕم٘مقد رؾمقم 

دوٓر يمٛمٕمدل قمـ يمؾ  2 -1أٟمت٤مج حمددة ذم طم٘مؾ اًمرُمٞمٚم٦م ُملثال شمؽماوح سملم 

 ٓ شم١مصمر قمغم ؾمٞم٤مدة اًمٕمراق ًملثرواشمف اًمٜمٗمٓمٞم٦م. وسم٤مًمت٤مزمسمرُمٞمؾ ٟمٗمط يتؿ أٟمت٤مضمف, 

اذ ان ُمٜمح اًمٕم٘مقد ًمٚمنميم٤مت اعمًتلثٛمرة ذم هذه اجلقًم٦م ُمـ ؿم٠مٟمف  ـ2

ٟمحق  اًمٜمٗمٓمل اًمٜم٤مشم٩م إمم ؾمتْمٞمػ ُمْم٤مقمٗم٦م اإلٟمت٤مج اًمٜمٗمٓمل ٕن هذه احل٘مقل

ؾمٜمقات اعم٘مٌٚم٦م يمقن احل٘مقل همػم ُمٜمتج٦م,  لثالثاًم ظمالل يقُمٞم٤م سمرُمٞمؾ ُمٚمٞمقين

 6مم٤م ؾمٞمجٕمؾ جمٛمقع اإلٟمت٤مج ُمـ احل٘مقل احل٤مًمٞم٦م وضمقًمتل اًمؽماظمٞمص إمم 

ُماليلم سمرُمٞمؾ ذم اًمٞمقم, ورسمام شمًتٛمر إمم ضمقًم٦م شمراظمٞمص وراسمٕم٦م وظم٤مُم٦ًم, 

ظم٤مص٦م سمٕمد ان أقمٚمٜم٧م وزارة اًمٜمٗمط أضمراء ضمقًم٦م شمٜم٤مومًٞم٦م راسمٕم٦م إلسمرام ًمتٓمقير 

اًمٗمرات إوؾمط وآٟم٤ٌمر.  اإلٟمت٤مج اًمٜمٗمٓمل ذم طم٘مقل اٟمتنمت ذم حم٤مومٔم٤مت

طم٘مقل  7وطم٘ماًل ٟمٗمٓمٞم٤ًم  73طم٘ماًل ُمٙمتِمٗم٤م) 80اذ يقضمد ذم اًمٕمراق طمقازم 

طم٘مالً,  20 هم٤مزي٦م( هذه احل٘مقل اًمتل شمْمٛمٜم٧م ذم ضمقًمتل اًمؽماظمٞمص متلثؾ

طم٘ماًل آظمر حيت٤مج إمم شمٓمقير ويٛمٙمـ ًمٚمٕمراق أن يزيد  50ومٞمٌ٘مك أيملثر ُمـ 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ,  12-10يّمؾ ُمًتقى اإلٟمت٤مج ُم٤م سملم إمم ان  اإلٟمت٤مضمٞم٦م ىمدرشمف

ىمٞم٦م زي٤مدة قم٤مم, وشمٕمتزم اًمٜمٗمط اًمٕمرا 20ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ ظمالل  7إي سم٢مو٤موم٦م 
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ص٤مدراهت٤م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٞمقُمٞم٦م سمٕمد أؾمتحّم٤مل اعمقاوم٘م٦م ُمـ ُمٜمٔمٛم٦م اوسمؽ. وومْماًل 

قمـ زي٤مدة إٟمت٤مج اًمٖم٤مز احلر ٕهمراض آؾمتخدام ذم اًمتقًمٞمد اًمٙمٝمرسم٤مئل 

ُمٚمٞمقن ىمدم ُمٙمٕم٥م ذم اًمٞمقم ظمالل اًملثالث  500وشمّمدير اًمٗم٤مئض سمحقازم 

 . (46)ؾمٜمقات إومم ُمـ اعم٤ٌمذة ذم شمٓمقير احل٘مٚملم اًمٖم٤مزيلم

ان أؾمٚمقب آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م سمٓمري٘م٦م ضمقٓت  ـ3

صٜم٤مقم٦م اؾمتخراج اًمٜمٗمط اقمتؼم ُمـ ىمٌؾ خمتّملم ٟمٗمٓمٞملم  اًمؽماظمٞمص ًمتٓمقير

إزُم٦م احل٤مًمٞم٦م ذم هذه اًمّمٜم٤مقم٦م,  يملثػميـ ؾمٌٞمال ُمٜم٤مؾم٤ٌم ًمٚمخروج ُمـ

إلظمراضمٝم٤م ُمـ قمٜمؼ اًمزضم٤مضم٦م اًمتل وضمدت ومٞمف. وىمد ٟمجح٧م وزارة اًمٜمٗمط 

اًمٜمٗمط اًمدوًمٞم٦م  راج ذيم٤مت اًمٜمٗمط, ومٌٕمد دقمقة ذيم٤متذم ُمنموقمف ٓؾمتد

ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم ضمقٓت اًمؽماظمٞمص شم٘مدُم٧م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م قمنمات 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمتٕمددة اجلٜمًٞم٦م سمرهمؿ قمدم آؾمت٘مرار إُمٜمل اًمذي  اًمنميم٤مت

شمرديف اصمٜم٤مء شمقاضمد مملثكم اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ذم  أسمدى يملثػمون خم٤موومٝمؿ ُمـ

سم٠مهمٜمك احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل.  ًمٚمٗمقزسمٖمداد, وم٘مد يم٤مٟم٧م ومرص٦م ذهٌٞم٦م 

شمٓمقير أيملثر احل٘مقل  وسمٕمد ضمقًمتلم ًمٚمؽماظمٞمص أومم وصم٤مٟمٞم٦م شمؿ اًمتٕم٤مىمد قمغم

 .(47)اًمٜمٗمٓمٞم٦م اعمٕمروو٦م

ـ ان قم٘مقد اجلقًم٦م فمٝمر ومٞمٝم٤م ومرق يمٌػم سملم اًمًٕمر اًمذي ووٕمتف 4

احلٙمقُم٦م وؾمٕمر ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمٙمؼمى سمِم٠من اًمٌٜمقد اعم٤مًمٞم٦م ومل شمرومع وزارة 

اًمٕمراىمٞم٦م هذا اًمًٕمر مم٤م يِمػم إمم ان احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م طمريّم٦م قمغم اًمٜمٗمط 

 قمدم إهدار اًملثروة اًمٜمٗمٓمٞم٦م.
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ان احلامس جلقٓت اًمؽماظمٞمص يمقهن٤م شمٕمد وؾمٞمٚم٦م ٓؾمتدراج  ـ5

آؾمتلثامرات إضمٜمٌٞم٦م إمم ىمٓم٤مع اإلٟمت٤مج اًمٜمٗمٓمل, ؾمٕمٞم٤ًم ًمرومع اإلٟمت٤مج 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديلث٦م وشمدري٥م اًمٙمقادر  اًمٜمٗمٓمل وإدظم٤مل

ٓؾمتٖمالهل٤م ذم شمٓمقير وإٟمٕم٤مش آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل  وزي٤مدة اًمٕم٤مئدات اًمٜمٗمٓمٞم٦م

وشمٓمقير ىمدراشمف احل٤مًمٞم٦م اعمحدودة اعمتٝم٤مًمٙم٦م ُمـ  سم٘مٓم٤مقم٤مشمف اعمختٚمٗم٦م وًمتحديلثف

اًمتل ؾمتٜم٘مٚمٝم٤م اًمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م  ظمالل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديلث٦م واخلؼمات

ه اعم٤مًمٞم٦م ذم أىمرب ومؽمة زُمٜمٞم٦م قمـ ؾمٕمٞم٤م ًمزي٤مدة ُمقارد إضمٜمٌٞم٦م إمم اًمٕمراق

ـمريؼ زي٤مدة اًمٓم٤مىم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م, مم٤م جيٕمؾ اًمٕمراق ىمقة اىمتّم٤مدي٦م قمغم اعمًتقى 

اإلىمٚمٞمٛمل واًمدوزم, وذًمؽ سمجٕمؾ ـم٤مىم٤مشمف اإلٟمت٤مضمٞم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع اطمتٞم٤مـمٞم٤مشمف 

شمٕمد ٟم٦ًٌم آٟمت٤مج امم آطمتٞم٤مـمل هل إدٟمك ذم اًمٕم٤ممل وشمٌٚمغ  إذ-اًمٜمٗمٓمٞم٦م 

ٞم٘مٞم٦م ُمـ اًمًقق اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م, وهذا ُم٤م ىمد يلثػم طمّمتف احل٘م % وأظمذ0.8

 جم٤مورة ُملثؾ دول اخلٚمٞم٩م وإيران. خم٤موف وشمدظمالت دول ٟمٗمٓمٞم٦م

ؾمتًٝمؿ هذه اًمٕم٘مقد سمتحًلم اعمٜم٤مخ آؾمتلثامري ذم اًمٕمراق مم٤م  ـ6

إضمٜمٌٞم٦م قمغم آؾمتلثامر ذم اًم٘مٓم٤مقم٤مت  ؾمٞمحٗمز اعمزيد ُمـ اًمنميم٤مت

ٞمز اًم٘مٓم٤مقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م يمذًمؽ حتٗم .آىمتّم٤مدي٦م إظمرى ذم اًمٕمراق

ؾمتِمٝمده  إظمرى قمغم اًمٜمٛمق واًمتٓمقر اؾمتج٤مسم٦م ًمٚمتٓمقر اهل٤مئؾ اًمذي

 .اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م

اؾمتٖمالل اًمٖم٤مز اًمٕمراىمل ي٘مدر اعمختّمقن ظم٤ًمئر اًمٕمراق سم٥ًٌم قمدم  ـ7

اؾمتٖمالًمف ًمٚمٖم٤مز ٟمحق صمامٟمٞم٦م ُمٚمٞم٤مرات ُمؽم ُمٙمٕم٥م ُمـ اًمٖم٤مز وهق ووم٘م٤ًم 
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ُمٚمٞم٤مر دوٓر ؾمٜمقي٤م, ٟمتٞمج٦م إلطمراق  70راق ًمألؾمٕم٤مر اًمٕم٤معمٞم٦م خين اًمٕم

% ُمـ اًمٖم٤مز اعمّم٤مطم٥م ٓؾمتخراج اًمٜمٗمط, واًمذي شمت٥ًٌم اًمًٜمتف 70

اعمِمتٕمٚم٦م ـم٤معم٤م سم٘مل اًمٌئر اًمٜمٗمٓمل ُمٜمتج٤م آصم٤مرا ؾمٚمٌٞم٦م يمٌػمة قمغم اًمٌٞمئ٦م سم٥ًٌم 

إـمالىمٝم٤م ًمٖم٤مز صم٤مين اويمًٞمد اًمٙم٤مرسمقن. ًمٙمـ اذا ىم٤مم اًمٕمراق سمتجٛمٞمع اًمٖم٤مز 

ى ُملثؾ اًمديزل اًمٜمٔمٞمػ وسمٜمزيـ ظم٤مل ُمـ وشمّمٜمٞمٕمف إمم ُم٘مٓمرات أظمر

 اًمرص٤مص وم٠من قمقائد اًمٕمراق ؾمتٙمقن يمٌػمة ضمدا. 

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ان اًمٕمراق يم٤من ُمًتٕمدا ذم ُمٓمٚمع اًمتًٕمٞمٜم٤مت ًمتّمدير  

أول ؿمحٜم٦م ًمٚمٖم٤مز إمم دوًم٦م اًمٙمقي٧م اعمج٤مورة, إٓ ان اًمٖمزو اًمذي ىم٤مده اًمٕمراق 

ٌػمة ًمٚمٛمٞمزاٟمٞم٦م اوىمػ اًمٕمٛمٚمٞم٦م, وسم٤مًمت٤مزم و٤مقم٧م ومرص٦م حت٘مٞمؼ إيرادات يم

 اًمٕمراىمٞم٦م واٟمحن دور اًمٕمراق يمٛمزود أؾم٤مد ًمٚمٖم٤مز قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل. 

اهلدف ُمـ ذًمؽ ان يٙمقن اًمٕمراق اطمد اًمدول اعمٝمٛم٦م واعمٜمتج٦م واعمّمدرة 

جمٚمس  ًمٚمٖم٤مز, شمؿ شمقىمٞمع ُمًقدات اًمٕم٘مقد هلذه احل٘مقل اًمٖم٤مزي٦م وأطم٤مًمتٝم٤م إمم

ذم ىمٓم٤مع اًمٙمٝمرسم٤مء وؾمد اًمقزراء اجلديد ًمٚمتقىمٞمع هبدف ؾمد احل٤مضم٦م اعمحٚمٞم٦م 

اعمّم٤مٟمع وشمّمدير اًمٗم٤مئض ُمٜمٝم٤م ًمْمامن إيرادات إو٤مومٞم٦م واؾمتٗم٤مدة  طم٤مضم٦م

اعمح٤مومٔم٤مت اعمٜمتج٦م ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمٌؽمو دوٓر واٟمٕمٙم٤مؾم٤مت ٟمج٤مح اعمِم٤مريع قمغم 

 ذم قمٛمقم اًمٕمراق. اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م اًمٌنمي٦م وآىمتّم٤مدي٦م

ًمتٓمقرات ـ ٟمٔمرًا ٟٓم٘مٓم٤مع اًمٕمراق ُمدة ـمقيٚم٦م شمزيد قمغم اًمٕم٘مديـ قمـ ا8

اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ذم جم٤مل اًمٜمٗمط, مم٤م أدى إمم صٕم٦ٌم شمٕم٤مُمؾ اًمٙمقادر اًمٕمراىمٞم٦م ُمع 

اًمٙمقادر اًمٕمراىمٞم٦م رهمؿ  اًمتٓمقرات اعمت٤ًمرقم٦م ذم هذا اعمج٤مل, ومال شمًتٓمٞمع
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إضمٜمٌٞم٦م, إذ  يمٗم٤مءهت٤م اًمٜمٝمقض سم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز سمٛمٕمزل قمـ اًمنميم٤مت

٦م, وًمٕمؾ ُم٤م يلث٧ٌم أهن٤م حتت٤مج إمم شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمت٘مدُم٦م ورؤوس أُمقال ـم٤مئٚم

ذًمؽ اٟمخٗم٤مض اًمٓم٤مىم٦م اًمتٙمريري٦م ًمٚمٛمّم٤مذم اًمٕمراىمٞم٦م وىمٚم٦م إٟمت٤مج اًمٜمٗمط اخل٤مم 

رهمؿ اُمتالك اطمتٞم٤مـمٞم٤مت يمٌػمة وطمرق اًمٖم٤مز اعمّم٤مطم٥م هذه اعمِم٤ميمؾ 

شمتٓمٚم٥م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمت٘مدُم٦م اًمتل حتتٙمره٤م ذيم٤مت ُمٕمدودة قمٛمالىم٦م احلجؿ 

 .(48)ُملثؾ روي٤مل دويتش اهلقًمٜمدي٦م وسمرشمِمٌؽموًمٞمقم ويمًقل ُمقسمٞمؾ

مجٞمع اعمٕمدات اًمتل ؾمتدظمٚمٝم٤م اًمنميم٤مت ًمزي٤مدة اإلٟمت٤مج ؾمتٙمقن  ـ9

ُمٚمٙم٤م سوم٤م ًمٚمٕمراق, وًمٖمرض شمالذم قمدم شم٘مٞمٞمٛمٝم٤م سمِمٙمؾ ُمٖم٤ممم ومٞمف ُمـ ىمٌؾ 

اًمنميم٤مت, وم٘مد أظمذت وزارة اًمٜمٗمط سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر إُمٙم٤مٟمٞم٦م شم٘مٞمٞمٛمٝم٤م سم٠ميمؼم 

ُمـ ؾمٕمره٤م احل٘مٞم٘مل, وًمذًمؽ شمؿ شمِمٙمٞمؾ جلٜم٦م إلدارة ُمِمؽميم٦م شمتٙمقن ُمـ 

ٟمٞم٦م أقمْم٤مء, أرسمٕم٦م ُمٜمٝمؿ قمراىمٞمقن واًمٌ٘مٞم٦م ُمـ اًمنميم٦م, قمغم ان يرأؾمٝم٤م صمام

قمراىمل, ُمٝمٛمتٝم٤م شم٘مٞمٞمؿ أؾمٕم٤مر اعمٙم٤مئـ واعمٕمدات, يمام ووٕم٧م اًمقزارة 

ظمٓمقط شمدىمٞمؼ ورىم٤مسم٦م طمٞم٨م يتؿ شمٕمٞملم ُمدىمؼ ُمًت٘مؾ ًمٚمح٤ًمسم٤مت ُمـ ىمٌؾ 

اًمنميم٦م إضمٜمٌٞم٦م, يمام ان ًمنميم٦م اًمٜمٗمط اعمحٚمٞم٦م صالطمٞم٦م اًمتدىمٞمؼ واًمرىم٤مسم٦م 

ؿم٤مءت, ومْمال قمـ ديقان اًمرىم٤مسم٦م اعم٤مًمٞم٦م ودائرة اًميي٦ٌم ويمؾ هٞمئ٦م ُمتك 

 طمٙمقُمٞم٦م خمقًم٦م سم٤مًمتٗمتٞمش وهبذا ٟمْمٛمـ قمدم اعم٤ٌمًمٖم٦م سم٤مًمٙمٚمػ.

اًمٙمٌػمة سملم ُمًتقي٤مت اإلٟمت٤مج ذم اًمٕم٤ممل وٓؾمٞمام ذم ٟمٔم٤مئر  ًمٚمٝمقة ـ10

وسملم ُمًتقي٤مت اإلٟمت٤مج ذم اًمٕمراق اعمتدٟمٞم٦م واًمتل  اًمدول اعمّمدرة ذم اًمٕم٤ممل

شمرزح حت٧م طم٤مضمز اعمٚمٞمقن وؾمتامئ٦م  ؾ قم٘مد هذه اجلقٓت اًملثالثيم٤مٟم٧م ىمٌ
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وىمدراهت٤م  أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤ًم وهل يم٤مٟم٧م ٟم٦ًٌم ٓ شمقازي طمجؿ احل٘مقل

 اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م.

قمدم ُمقايم٦ٌم اًمٙمٗم٤مءة اًمٗمٜمٞم٦م ًمٚمٙمقادر اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم هذا اًم٘مٓم٤مع  ـ11

دة قمنميـ قم٤مُم٤ًم اًمت٤مم أو ؿمٌف اًمت٤مم وعم سم٤مًمتٓمقرات احلديلث٦م سم٥ًٌم آٟم٘مٓم٤مع

اًمتّمٜمٞمع اًمٜمٗمٓمل سمحٞم٨م  قمـ اًمتٓمقر احل٤مصؾ ذم اإلٟمت٤مج واًمتّمدير

ذم  أصٌح٧م هذه اًمٙمقادر همػم ُمقايم٦ٌم ٕؾم٤مًمٞم٥م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمتٓمقرة

اًمٕم٤ممل, وطمتك ان اًمٙمقادر اجلديدة هل حمدودة وهمػم يم٤مومٞم٦م عمدي٤مت اًمتٓمقير 

ىم٦م اًمتل ؾمتحدث ذم احل٘مقل ومقق اًمٕمٛمالىم٦م وإظمرى اًمٕمٛمال اهل٤مئٚم٦م

وزارة اًمٜمٗمط يمجٝم٦م ىمٓم٤مقمٞم٦م ًمٞمس ًمدهي٤م اًم٘مدرة  واجلٞمدة ُمٜمٝم٤م, وسم٤مًمت٤مزم وم٠من

 .(49)اعمتقومرة قمغم شمٓمقير هذه احل٘مقل وٛمـ ُمٕمٓمٞم٤مهت٤م

 

ؾمٚمٌٞم٤مت ٓ يٛمٙمـ  وسم٤مًمرهمؿ ُمـ هذه اعمٛمٞمزات اعمٝمٛم٦م إٓ إن هٜم٤مك

 دم٤موزه٤م هل:

ٛمٜمٝم٤م اجلقًم٦م ـ ان ُم٤م ي١مظمذ قمغم هذه اًمٕم٘مقد أن احل٘مقل اًمتل شمتْم1

ومٝمذه اًمنميم٤مت  إومم شمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م ذيمت٤م ٟمٗمط اجلٜمقب وٟمٗمط اًمِمامل

اًمٕمراىمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ىم٤مدرة سمٌٕمض اإلؾمٜم٤مد ُمـ اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م وسمٛمقضم٥م 

قم٘مقد ُم٘م٤موًم٦م ُمـ أمت٤مم ضم٤مهزيتٝم٤م, وم٘مد ؿمٛمٚم٧م ضمقٓت اًمؽماظمٞمص أهؿ 

اًمٜمٗمط ُمٜمذ اًملثالصمٞمٜمٞم٤مت, ورهمؿ يمؾ  وايمؼم طم٘مقل ٟمٗمٓمٞم٦م قمٛمالىم٦م شمٜمت٩م
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وظمؼمات قمراىمٞم٦م,  ًمٔمروف وإوو٤مع إُمٜمٞم٦م وم٢مهن٤م ُم٤م شمزال شمٜمت٩م سم٠ميدٍ ا

 واحل٘مقل اًمتًٕم٦م اعمٕمروو٦م ذم ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص إومم يٌٚمغ جمٛمقع

% ُمـ اطمتٞم٤مـمل اًمٕمراق, وان 50آطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمٓمل اعملث٧ٌم هل٤م أيملثر ُمـ 

% ُمـ إٟمت٤مج اًمٕمراق اًمٜمٗمٓمل وأيملثر ُمـ 80أيملثر ُمـ  إٟمت٤مضمٝم٤م أن يِمٙمؾ

ًمٚمدوًم٦م, وهذه احل٘مقل شمؿ دراؾمتٝم٤م  رادات اعمقازٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م% ُمـ إي85

وان يمقادر اًمٜمٗمط  سمٙملث٤موم٦م ؾم٤مسم٘م٤ًم وٓطم٘م٤ًم ُمـ سمٕمض اًمنميم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م,

 .اًمٕمراىمٞم٦م قمغم اـمالع سمٙمؾ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م وىم٤مدر قمغم أدارهت٤م وشمٓمقيره٤م

ـ ان إسم٘م٤مء هذه احل٘مقل حت٧م إدارة وؾمٞمٓمرة اعم١مؾم٤ًمت اًمقـمٜمٞم٦م يٛملثؾ 2

ؾمٞم٦م ًمألُمـ اًم٘مقُمل وآىمتّم٤مدي, ٓن هذه إطمدى اًمريم٤مئز إؾم٤م

اعم١مؾم٤ًمت سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م شمْمٛمـ ديٛمقُم٦م اإلٟمت٤مج حت٧م أصٕم٥م اًمٔمروف, وًم٘مد 

أصمٌت٧م ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤م ذم أؾمقء اًمٔمروف ُمـ طمرب وىمّمػ وطمّم٤مر واهنٞم٤مر 

اُمٜمل وومقى. ذم طملم ًمـ شمًتٓمٞمع اًمنميم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م إضمٜمٌٞم٦م إن شمٌ٘مك أو 

 اعمٜمٓم٘م٦م وؾمقف خين قمٜمده٤م شمدير اإلٟمت٤مج إذا ُم٤م طمّمؾ أي فمرف ـم٤مرئ ذم

 .قمغم ذًمؽ شمٕم٤مىمدي٤مً  اًمٕمراق ُم٤م يؽمشم٥م

ووع ضمدول زُمٜمل يٓمرح ذم يمؾ ومؽمة ُمٕمٞمٜم٦م يمام يم٤من ُمـ إومْمؾ  ـ3

اطمد احل٘مقل سمٕم٘مد ظمدُمل خمتٚمػ قمـ إظمر ُمـ طمٞم٨م طمجؿ آؾمتلثامر 

, أومْمؾ ُمـ ـمرح جمٛمققم٦م ُمـ واإلٟمت٤مج آطمتٞم٤مـمل وظمٓمط اًمتٓمقير

خلٓم٠م اًمذي ىمد ي٘مع ذم اجلقٓت إومم احل٘مقل دومٕم٦م واطمدة, ًمتالذم ا

 وٓؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمٜم٤موم٦ًم اًمنميم٤مت. 
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ان احل٘مقل اعمٓمروطم٦م واىمٕم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُمتداظمٚم٦م وُمؽماسمٓم٦م ُمع احل٘مقل  ـ4

واعمٜمِمآت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اعمج٤مورة إظمرى. ومٛملثاًل إٟمت٤مج طم٘مؾ اًمرُمٞمٚم٦م اجلٜمقيب 

يتجٛمع ذم ُمقىمع طم٘مؾ اًمزسمػم طمٞم٨م يتؿ ظمزٟمف ووخف ُمِمؽميم٤ًم ُمع 

 رُمٞمٚم٦م اًمِمامزم واًمزسمػم وهمرب اًم٘مرٟم٦م وُمٞم٤ًمن إمم ُمراومئ اًمتّمدير.اًم ٟمٗمط

اًمٕم٘مقد ذم إومراغ ذيم٦م اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ حمتقاه٤م سمٕمد  ؾمتًٝمؿ هذه ـ5

واجلٜمقب, وؾمتٙمقن ذيم٦م اًمٜمٗمط  ختٗمٞمض صالطمٞم٤مت ذيمتل ٟمٗمط اًمِمامل

ؾمتٙمقن  اًمقـمٜمٞم٦م أىمرب إمم هٞمٙمؾ وم٤مرغ جمرد ذيم٦م ُمنموم٦م, ذم طملم

ل اعمتحٙمؿ اًمٗمٕمكم ذم احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م, و خيِمك إن اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ه

اعمحٚمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م  شمٕمٛمؾ هذه اًمؽماظمٞمص قمغم قمزل اًمٙمٗم٤مءات واًمٙمقادر

حل٤ًمب اخلؼمات إضمٜمٌٞم٦م إلن ُمٕمٔمؿ اًمٙمقادر اًمٗمٜمٞم٦م واهلٜمدؾمٞم٦م ذم ذيمتل 

وٛمـ اًمنميم٤مت اجلديدة وعمدة  ٟمٗمط اجلٜمقب وٟمٗمط اًمِمامل ؾمٞمتؿ إحل٤مىمٝمؿ

ُمـ يمقادره٤م  ٜم٦م مم٤م ؾمٞمٗمرغ ذيم٤مت اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦مؾم 25-20شمؽماوح ُم٤م سملم 

ومْمال قمـ أن شمٙمقن  .اًمٌنمي٦م ويْمٕمػ ُمـ دوره٤م ذم صٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمط اًمٕمراىمٞم٦م

ضمزرًا ُمت٘مدُم٦م وؾمط سمحر ُمـ اًمتخٚمػ آىمتّم٤مدي  هذه آؾمتلثامرات

 .اًمٕم٤معمٞم٦م يمٜمٞمجػمي٤م ُملثال وآضمتامقمل, يمام طمّمؾ ذم سمٕمض اًمتج٤مرب

عمّم٤مطم٥م ًمٚمٜمٗمط اعمًتخرج وهق ـ مل شمِمٛمؾ قم٘مقد اًمؽماظمٞمص اًمٖم٤مز ا6

 .% ُمٜمف60وإهدار ُم٤م ي٘م٤مرب  ُم٤م ي١مدي امم طمرق اًمٖم٤مز

قم٤مُم٤م, وهق ُم٤م يٕمتؼم ومؽمة  ُمدة اًمٕم٘مقد ـمقيٚم٦م إُمد متتد ًمٕمنميـ ـ7

ـمقيٚم٦م ضمدا همػم ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م ذم قم٘مقد اخلدُم٦م, ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعملث٤مل وشمّمؾ 
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قمنم  متديده٤م إمم ذم اًمٜمروي٩م ُمدة آؾمتٙمِم٤مف إمم ؾم٧م ؾمٜمقات, ويٛمٙمـ

 . ؾمٜمقات وومؼ ذوط حمددة

% وذم فمؾ 51ـ اؿمؽماط ٟم٦ًٌم اًم٘مقة اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م سمام ٓ ي٘مؾ قمـ 8

اًمٌٓم٤مًم٦م اًمٙمٌػمة ذم اًمٕمراق شمٕمد ىمٚمٞمٚم٦م, ومٛملثال ذم دمرسم٦م اًمؽماظمٞمص اًمٜمٗمٓمٞم٦م شمٍم 

احل٤مصٚملم قمغم  اًمدوًم٦م قمغم أن ختت٤مر ضمٝم٦م اًمتِمٖمٞمؾ, وقمغم همػمه ُمـ

 شمًتٓمٞمع اًمدوًم٦م أن يمام, شمٚمؽ اًمنميم٦ماًمؽماظمٞمص أن يقىمٕمقا اشمٗم٤مق شمِمٖمٞمؾ ُمع 

شم٘مرر طمّمتٝم٤م ُمـ اعمنموع, اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم يٗمرض رضائ٥م شمذه٥م ُم٤ٌمذة امم 

اعمرظمص هلؿ ذم يمؾ ُمنموع ُمـ اعمِم٤مريع,  شمٍم احلٙمقُم٦م قمغم شمٜمقع .اًمدوًم٦م

ٕن يمؾ ذيم٦م ُمٜمٝم٤م  ويِمٛمؾ ذًمؽ شمقًمٞمٗم٦م ُمـ ذيم٤مت ٟمٗمط وـمٜمٞم٦م ودوًمٞم٦م,

 ؾ يمؾ ُمٜمٝم٤م رىمٞم٤ًٌم قمغم إظمري٤مت.دمٚم٥م امم اعمنموع ظمؼمة خمتٚمٗم٦م وشمٕمٛم

مل شمٜمٗمذ اًمدوًم٦م ىمٌؾ اًمنموع سم٤مًمتٗم٤موض ُمع ذيم٤مت اًمٜمٗمط وُمـ  ـ9

اًمقـمٜمٞم٦م, ُمًح٤ًم زًمزاًمٞم٤ًم وشم٘مٞمٞماًم ًمٚمٛمخ٤مـمر وهمػمه٤م ُمـ  ظمالل ُمديري٦م اًمٜمٗمط

أي قم٘مد, وقمٜمدُم٤م شمدقمك ذيم٤مت اًمٜمٗمط  اًمدراؾم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م ًمت٘مدير ىمٞمٛم٦م

 .(50)وسمراجمٝم٤م اعم٘مؽمطم٦م ٞمامهت٤مًمت٘مديؿ قمٓم٤مءاهت٤م, وم٢مهن٤م شمٓم٤مًم٥م سمت٘مديؿ شم٘مٞم

ـ ُمٕمٔمؿ احل٘مقل اعمِمٛمقًم٦م سمجقًم٦م اًمؽماظمٞمص إومم ُمـ ٟمقع 10

% ُمـ احل٘مقل اعمٜمتج٦م, أي ان ضمقًم٦م 80اعمٙمتِمٗم٦م واعمٜمتج٦م وشمِمٙمؾ ٟم٦ًٌم 

اًمؽماظمٞمص شمٕمٚم٘م٧م سمح٘مقل ٟمٗمٓمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمنميم٤مت وـمٜمٞم٦م شمٕمد إؾم٤مس ذم 

ًمقاىمع ذم اًمّمحراء اإلٟمت٤مج اًمٕمراىمل, أُم٤م احل٘مالن اًمٖم٤مزي٤من ومٝمام قمٙم٤مس ا

اًمٙم٤مئـ ذم حم٤مومٔم٦م دي٤ممم, حيتقي  اًمٖمرسمٞم٦م عمح٤مومٔم٦م إٟم٤ٌمر وطم٘مؾ اعمٜمّمقري٦م
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شمريٚمٞمقن ىمدم  6.3 هذان احل٘مالن ُمـ اطمتٞم٤مـمل اًمٖم٤مز اًمٓمٌٞمٕمل احلر طمقازم

ُمـ آطمتٞم٤مـمل اعملث٧ٌم ًمٚمٖم٤مز احلر ًمٚمٕمراق, وأن اًمٓم٤مىم٦م  45% ُمٙمٕم٥م طمقازم

ُمٚمٞمقن ىمدم ُمٙمٕم٥م ذم  650زم هلذيـ احل٘مٚملم شمٌٚمغ طمقا اإلٟمت٤مضمٞم٦م اعمٛمٙمٜم٦م

% ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م اعمتقىمٕم٦م ًمٚمٖم٤مز احلر ذم 40اًمٞمقم مم٤م يِمٙمؾ طمقازم 

(. وسم٤مًمت٤مزم 51)2007ًمٕم٤مم  اًمٕمراق ذم طم٤مًم٦م شمٓمقير وإٟمت٤مج طم٘مقًمف اًمٖم٤مزي٦م

وم٤من وزارة اًمٜمٗمط ؾمقف شمٕمٓمل ٟم٦ًٌم يمٌػمة ُمـ اًملثروة اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م 

ٓىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٕمراق ويٕمرض ًمّم٤مًمح اًمنميم٤مت وهذا ؾمٞمْمٕمػ اعمٙم٤مٟم٦م ا

اىمتّم٤مده ًمٚمخٓمر. وأن حتقيؾ هذا احل٘مقل إمم قم٘مقد ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص 

إومم ؾمٞمٜمًػ اجلٝمقد اًمقـمٜمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمت٠مهٞمؾ احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م وحتقيٚمٝم٤م 

إمم ص٤مًمح اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ٓن احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م أٟمٗم٘م٧م ٟمحق صمامٟمٞم٦م 

وُمٜمِمآت ُمٕم٤مجل٦م  قمغم ُمٕمدات ضمديدة 2003ُمٚمٞم٤مرات دوٓر ُمٜمذ قم٤مم 

اخل٤مم وآسم٤مر ضمديد ذم احل٘مقل وٓ يٜمٌٖمل شمًٚمٞمٛمٝم٤م ىمٌؾ ضمٜمل صمامر آؾمتلثامر, 

وسم٤مًمت٤مزم وم٤من اجلدوى آىمتّم٤مدي٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ شمًٚمٞمؿ احل٘مقل اعمٜمتج٦م ًمنميم٤مت 

 500ٟمٗمط دوًمٞم٦م ذم وىم٧م جيري ومٞمف شمٜمٗمٞمذ ظمٓم٦م قم٤مضمٚم٦م ًمزي٤مدة اإلٟمت٤مج سمقاىمع 

ُمٜمح قم٘مقد ظم٤مص٦م سم٤مٕقمامل أًمػ سمرُمٞمؾ يقُمٞم٤م ذم قم٤مُملم, وُمـ اعمٗمْمؾ 

 .اهلٜمدؾمٞم٦م واًمنماء واًمٌٜم٤مء

ـ يٕمد ٟم٘مؾ ُم١ًموًمٞم٦م احل٘مقل اعمٜمتج٦م إمم ذيم٤مت ٟمٗمط دوًمٞم٦م همػم 11

وهمػم ىم٤مٟمقين, وُمٜم٤مىمض ًمٗمٚمًٗم٦م شمٕمْمٞمد اجلٝمد اًمقـمٜمل وشمٓمقيره دؾمتقري 

, يم٤مٟم٧م ؾمٞم٤مؾم٦م 2005ذم جم٤مل إٟمت٤مج اًمٜمٗمط, ومٛمٜمذ يمت٤مسم٦م اًمدؾمتقر قم٤مم 



 دراؾم٤مت ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ............................................. 208

عمٜمتج٦م ًمٚمٜمٗمط سم٠ميدي اًمٕمراىمٞملم, وأن احل٘مقل اًمٕمراق هل أن شمٌ٘مل احل٘مقل ا

ؾمتلثامر ُمـ ظمالل قم٘مقد اجلديدة همػم اعمٓمقرة وطمده٤م هل اًمتل ؾمتخْمع ًمال

شمٓمقير ًمنميم٤مت أضمٜمٞم٦م. طمتك ُمًقدة ىم٤مٟمقن اًمٜمٗمط واًمتل أصم٤مرت ضمدًٓ 

ـمقياًل واهتٛمٝم٤م اًمٌٕمض سمتخٚمٞمٝم٤م قمـ اًمٙملثػم ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م 

ٚمٜمٗمط شمدار وشمٕمٛمؾ حت٧م يد ذيم٦م اًمٜمٗمط شم٘ميض سم٠من احل٘مقل اعمٜمتج٦م ًم

اًمٕم٘مد ضمقًم٦م اًمؽماظمٞمص شمؿ ُمع اًمنميم٤مت إٓ ان .(52)اًمٕمراىمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م

ًمًٜم٦م  84اًملثروة اهلٞمدرويم٤مرسمقٟمٞم٦م رىمؿ  إضمٜمٌٞم٦م سمٛمٕمزل قمـ ىم٤مٟمقن مح٤مي٦م

, قمٚماًم إن هذه 1997ًمًٜم٦م 22, وىم٤مٟمقن 1967ًمًٜم٦م  97, وىم٤مٟمقن 1985

واًمٖم٤مز  ٤مر إىمرار ُمًقدة ىم٤مٟمقن اًمٜمٗمطاًم٘مقاٟملم ُم٤مزاًم٧م ؾم٤مري٦م اعمٗمٕمقل سم٤مٟمتٔم

شمت٘م٤مـمع ضمقٓت اًمؽماظمٞمص ُمع ُمنموع ىم٤مٟمقن اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز اعمٕمروض  و

جمٚمس اًمٜمقاب ًمٚمتّمقي٧م قمٚمٞمف ويمذًمؽ ُمًقدة ىم٤مٟمقن ذيم٦م  أن قمغم

ىمري٤ًٌم(, وٓ جيٞمز ىم٤مٟمقن مح٤مي٦م اًملثروة  اًمٜمٗمط اًمقـمٜمٞم٦م )اعم١مُمؾ اىمراره

اًم٘مقاٟملم إظمرى, و 97وىم٤مٟمقن  1985ؾمٜم٦م  84اهلٞمدرويم٤مرسمقٟمٞم٦م 

اًمٕم٘مقد  واًمدؾمتقر اًمٕمراىمل ٓ يٕمٓمل احلؼ ًمٚمقزارة أو احلٙمقُم٦م سمتقىمٞمع هذه

 .(53)إٓ سم٢مصدار ىم٤مٟمقن يّمدر قمـ اًمؼمعم٤من اًمٕمراىمل

ـ ُمـ اعمتقىمع ان شم٥ًٌم اًمزي٤مدة ذم اإلٟمت٤مج اظمتٜم٤مىم٤مت ذم اًمتّمدير اذا 12

اٟمئ اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمقاٍز وهيع ذم ُمتٓمٚم٤ٌمت ٟم٘مؾ وظمزن اًمٜمٗمط واعمق مل جيِر اؾمتلثامر

هذا ُمـ ضمٝم٦م وضمٝم٦م  .اًمتّمديري٦م وُمـ صمؿ زي٤مدة ـم٤مىم٦م اًمتّمدير ذم اًمٕمراق

أظمرى ؾمٞمؽمشم٥م قمغم اًمزي٤مدة اهل٤مئٚم٦م ذم ص٤مدرات اًمٕمراق اًمٜمٗمٓمٞم٦م حتديلم 
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رئٞمًٞملم ًمألوسمؽ, إول هق ىمدرة اعمٜمٔمٛم٦م قمغم احلٗم٤مظ قمغم ُمًتقى 

٤مين ًمٚمدول إقمْم٤مء, واًملث اًمٕمرض اًمذي يْمٛمـ سم٘م٤مء أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط جمزي٦م

أقمْم٤مئٝم٤م ُمـ  هق اعمح٤مومٔم٦م قمغم وطمدة اعمٜمٔمٛم٦م ُمع ازدي٤مد طمدة اًمتٜم٤مومس سملم

 .(54)اضمؾ زي٤مدة احلّم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ

شملث٤مر قم٤مدة قمغم ُمٕمٔمؿ اًمٕم٘مقد اًمٜمٗمٓمٞم٦م ذم  ـ طم٤مٓت وم٤ًمد ُمٌٓمٜم٦م13

 اًمٕم٤ممل.

يتْمح اًمٗمرق سملم اًمٕم٘مقد اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م, اذ ان هٜم٤مك صٞمغ وأٟمقاع قمدة 

شمٓمقير اًمٜمٗمط, طمٞم٨م شمٕمد اًمٗمروىم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م سملم هذه ُمـ قم٘مقد إٟمت٤مج و

اًمٜمامذج اعمختٚمٗم٦م ذات ـمٌٞمٕم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م, وامم طمد ُم٤م ذات ُمدًمقل ؾمٞم٤مد, 

واًمٗمروق ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م, هل طم٘م٤ًم أؾم٤مؾمٞم٦م, وًمٙمـ اذا ٟمٔمرٟم٤م إمم اعم٤ًمًم٦م 

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م, ومًٜمجد ان اًمٗمرق يتٛملثؾ ذم ـمري٘م٦م شمقزيع اإلٟمت٤مج 

ؾ اعمتح٘مؼ ُمـ ورائف, ومٌٞمٜمام يتٛملثؾ دظمؾ احلٙمقُم٦م, ـمٌ٘م٤م ًمٜمٔم٤مم واًمدظم

آُمتٞم٤مزات سمٛمختٚمػ شمٜمققم٤مشمف, ذم اًميائ٥م وآشم٤موى, وم٤مٟمف ـمٌ٘م٤م ًمٜمامذج 

اشمٗم٤مىمٞم٤مت اعمِم٤مريم٦م اإلٟمت٤مج يتٛملثؾ دظمؾ احلٙمقُم٦م سمّمقرة رئٞم٦ًم ذم طمّمتٝم٤م 

ُمـ اإلٟمت٤مج اًمٜمٗمٓمل, وهٙمذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمالؾمتلثامر اعم٤ٌمذ واؾمتٖمالل 

ٞم٤م اعمتقومرة وقم٘مقد اخلدُم٦م وقم٘مقد اعم٘م٤موًم٦م واعم٤ًمقمدة اًمٗمٜمٞم٦م, ًمٙمـ اًمتٙمٜمقًمقضم

أومْمؾ صٞمٖم٦م ذم اؾمتلثامر اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل هل ـمري٘م٦م آؾمتلثامر اعم٤ٌمذ طمٞم٨م 

إن هذه اًمّمٞمٖم٦م هل اعمٕمتٛمدة ظم٤مص٦م ذم اًمدول اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمرئٞم٦ًم اعمٜمتج٦م 

ير يم٤مًمًٕمقدي٦م واًمٙمقي٧م واإلُم٤مرات و ومٜمزويال و ًمٞمٌٞم٤م وإيران إلداُم٦م وشمٓمق
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اًمّمٞمٖم٦م  او اًمتل مل يتؿ شمٓمقيره٤م و ذم هذه اعمًتٙمِمٗم٦م احل٘مقل اعمٜمتج٦م وطمتك

شمٙمقن اإلدارة و اًمًٞمٓمرة و اؾمتحّم٤مل اإليرادات يمٚمٝم٤م سمٞمد اًمدوًم٦م, ًمٙمـ 

يِمؽمط ذم إشم٤ٌمع هذه اًمّمٞمٖم٦م أن شمٙمقن ًمٚمدوًم٦م ُمقارد ُم٤مًمٞم٦م يم٤مومٞم٦م او رصٞمد 

يمام يِمؽمط أن  إلؾمتداٟم٦م اعمٞمنة ًمتٛمقيؾ آؾمتلثامر,دوزم يٛمٙمـ سمقاؾمٓمتف ا

شمتقومر ىم٤مقمدة أؾم٤مؾمٞم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مءات اًمقـمٜمٞم٦م إلدارة وشمٜمًٞمؼ وشمقضمٞمف هذه 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م, وإذا مل شمتقومر ومٕم٤مدة شم٘مقم اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م سم٤مًمتٕم٤مىمد ُمع ذيم٤مت 

ُمتخّمّم٦م ذم آؾمتِم٤مرات اًمٜمٗمٓمٞم٦م عم٤ًمقمدهت٤م ودقمٛمٝم٤م ذم قمٛمٚمٞم٦م حتديد 

غم أقمامل اًمنميم٤مت ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٓمقير وهتٞمئ٦م وصم٤مئؼ اعمٜم٤مىمّم٤مت واإلذاف قم

اًمٜمٗمٓمٞم٦م اخلدُمٞم٦م اًمتل ؾمٞمتؿ اًمتٕم٤مىمد ُمٕمٝم٤م ًمتٜمٗمٞمذ قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٓمقير ُمـ طمٗمر 

واؾمتّمالح و إٟمِم٤مء اعمٜمِمآت اًمًٓمحٞم٦م ًمإلٟمت٤مج و اًمٜم٘مؾ واًمتّمدير. ًمٙمـ ُمـ 

اعمٛمٙمـ ضمٕمؾ اىمتّم٤مدي٤مت اعمنموع ُمتِم٤مهب٦م سملم خمتٚمػ هذه اًمٜمامذج سمقاؾمٓم٦م 

 ُمـ ظمالل اعمٗم٤موو٤مت. صٞم٤مهم٦م إطمٙم٤مم آشمٗم٤مىمٞم٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمالئٛم٦م

وُمـ ُم٤م يزيد ُمـ ظمٓمقرة ضمقٓت اًمؽماظمٞمص إومم واًملث٤مٟمٞم٦م واًملث٤مًملث٦م  

اًمٜمٗمٓمٞم٦م واًمٖم٤مزي٦م اهن٤م ٓ يٛمٙمـ إًمٖم٤مؤه٤م أو شمٖمػم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ جمٚمس 

اًمٜمقاب احل٤مزم, يمقهن٤م طمّمٚم٧م قمغم ُمقاوم٘م٦م جمٚمس رئ٤مؾم٦م اًمقزراء. سم٤مًمرهمؿ 

اب احل٤مزم ُمراضمٕم٦م ُمـ أن اًم٘م٤مٟمقن واًمدؾمتقر اًمٕمراىمل يًٛمح عمجٚمس اًمٜمق

ضمقٓت اًمؽماظمٞمص وشمِمخٞمص اخلٚمؾ واؾمتْم٤موم٦م اًمٙمقادر اعم١ًموًم٦م 

 ٓؾمتٞمْم٤مح سمٕمض اًمٜم٘م٤مط اعمٝمٛم٦م. 
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ـ يٛمتٚمؽ اًمٕمراق إُمٙم٤مٟم٤مت ٟمٗمٓمٞم٦م وخٛم٦م, اذ يٕمد صم٤مًم٨م أهمٜمك دوًم٦م ذم 1

ٓطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمٓمل, يمذًمؽ متت٤مز طم٘مقًمف سمٖمزارة اطمتٞم٤مـمٞم٤مهت٤م وىمرهب٤م ُمـ 

ُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمْم٤مقمٗم٦م هذه آطمتٞم٤مـمٞم٤مت ٟمتٞمج٦م ؾمٓمح إرض, ومْمال قمـ إ

ًمدظمقل آطمتٞم٤مـمٞم٤مت همػم اعم١ميمدة يمذًمؽ يٛمتٚمؽ اًمٕمراق اطمتٞم٤مـمٞم٤مت 

شمريٚمٞمقن ىمدم ُمٙمٕم٥م ومم٤م يزيد ُمـ هذه  112هم٤مزي٦م يمٌػمة شم٘مدر سمـ 

اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت ارشمٗم٤مع اًمٕمٛمر آومؽمايض ًمٜمْمقب اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل اًمتل شمّمؾ 

شمٙم٤مًمٞمػ اإلٟمت٤مج اًمٕمراىمل  قم٤مُم٤م وهل إقمغم ذم اًمٕم٤ممل واٟمخٗم٤مض 172إمم 

 دوٓر ًمٚمؼمُمٞمؾ وهل إرظمص ذم اًمٕم٤ممل.  3 -1.5اًمتل شمؽماوح ُم٤م سملم 

يدار اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل طم٤مًمٞم٤ًم ُمـ ىمٌؾ ذيم٤مت وـمٜمٞم٦م  ـ2

وسمٙمقادر قمراىمٞم٦م واهؿ هذه اًمنميم٤مت هل ذيم٦م ٟمٗمط اجلٜمقب وذيم٦م 

 ٟمٗمط اًمِمامل وذيم٦م ٟمٗمط ُمٞم٤ًمن ومْماًل قمـ ذيم٤مت أظمرى ُمٜمٝم٤م ذيم٦م

 شمًقيؼ اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل ؾمقُمق.

اشمٌع اًمٕمراق اًمٕمديد ُمـ أٟمامط آؾمتلثامر ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اًمٕمراىمل  ـ3

سمدأت سمٕم٘مقد آُمتٞم٤مزات اًمٜمٗمٓمٞم٦م وقم٘مقد اخلدُم٦م اًمٗمٜمٞم٦م وقم٘مقد ذاء اعم٤ٌمع, 

إٓ ان أومْمؾ هذه اًمّمٞمغ هل آؾمتلثامر اعم٤ٌمذ طمٞم٨م متتٚمؽ احلٙمقُم٦م 

 ٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل.اًمقـمٜمٞم٦م زُم٤مم اعم٤ٌمدرة ذم إدارة اًم

ـ اشمٌع اًمٕمراق أؾمٚمقب اؾمتلثامري ضمديد ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل هق 4
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ضمقٓت اًمؽماظمٞمص طمٞم٨م يتؿ ـمرح اًمٕمديد ُمـ احل٘مقل قمغم اًمنميم٤مت 

إضمٜمٌٞم٦م اعمتٜم٤موم٦ًم وشمتحٛمؾ اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م شمٙم٤مًمٞمػ اًمتٓمقير وذم طم٤مل 

ٟمج٤مطمٝم٤م ذم شمٓمقير احل٘مقل اًمٜمٗمٓمٞم٦م وم٤مهن٤م ؾمتًؽمضمع شمٙم٤مًمٞمٗمٝم٤م ُمع اًمرسمح ُمـ 

 اإلٟمت٤مج.

ـ يتٓمٚم٥م أؾمٚمقب ضمقٓت اًمؽماظمٞمص ىمٞم٤مم اًمٙملثػم ُمـ دراؾم٤مت 5

اجلدوى آىمتّم٤مدي٦م واًمدراؾم٤مت اجلٞمقًمقضمٞم٦م واعمًقطم٤مت طمتك ٓ يٖمٌـ 

 طمؼ اًمِمٕم٥م اًمٕمراىمل ذم هذه اجلقٓت. 

 

 ـ ٟمج٤مح اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمرشمٌٓم٤ًم ارشم٤ٌمط ىمقي٤م سمٛمدى ىمدرة اًمقزارة قمغم1

قد وسمِمٙمؾ حي٘مؼ ُمًتقي٤مت إداء اًمٙمٗمٞمٚم٦م رومع ُمًتقى إدارة هذه اًمٕم٘م

 اإلٟمت٤مضمٞم٦م وُمـ صمؿ اًمتّمديري٦م.  سمرومع اًمٓم٤مىم٦م

اًمٗم٤ًمد اعم٤مزم واإلداري وومْمح  ـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمقزارة أيْم٤م سم٢مسمٕم٤مد طم٤مٓت2

آوم٦م اًمتل إذا  اًمٗم٤مؾمديـ إن وضمدوا ؾمٕمٞم٤ًم ًمتٜمٔمٞمػ اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل ُمـ هذه

 ُم٤م وضمدت وم٠مهن٤م ؾمتٗمتؽ هبذه اًملثروة اًمٙمٌػمة.

اؾمتٙمامل اعمٜمٔمقُم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وًمٕمؾ ذم ُم٘مدُمتٝم٤م  يورة شمًتدقملـ اًم3

 .اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ىم٤مٟمقن اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز وشمِمذيٌف ُمـ اإلسمٕم٤مد

ـ وىمد يٙمقن ُمـ اعمٗمٞمد آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٌٕمض اًمتج٤مرب اًمدوًمٞم٦م يم٤مًمتجرسم٦م 4

اًمؽماظمٞمص, يمل ٓ شمقاضمف احلٙمقُم٤مت اعمحٚمٞم٦م أو  اًمٜمروجيٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م ُمٜمح
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ظمالل إصدار شمنميٕم٤مت وىمقاٟملم  ت٘مٌٚمٞم٦م ُمـاحلٙمقُم٦م اعمريمزي٦م ُمِم٤ميمؾ ُمً

 واًم٘مري٥م. ُمتٕمجٚم٦م ٓ شمراقمل ُمّم٤مًمح اًمٕمراق ذم إضمؾ واعمتقؾمط

ُم٤م حيت٤مضمف اًمٕمراق ذم هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ شمٓمقره هق طمٙمقُم٦م ُمًت٘مرة  ـ5

وشمٚمتزم سمًٞم٤مؾم٦م شمٜمٛمٞم٦م اىمتّم٤مدي٦م قم٘مالٟمٞم٦م خلدُم٦م  وذات ُمّمداىمٞم٦م شمتٌٜمك

دول اعمٜمٓم٘م٦م. اًمتحدي اعمٝمؿ  واًمتٜمًٞمؼ سملم ؿمٕمٌٝم٤م, شم١مُمـ سم٤مًمًالم واًمتٕم٤مون

شمقومػم اعمقارد اعم٤مًمٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م  ٕي طمٙمقُم٦م قمراىمٞم٦م ىم٤مدُم٦م يٙمٛمـ ذم يمٞمٗمٞم٦م

يمجزء ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م شمٜمٛمقي٦م  اًمالزُم٦م ًمٚمٌدء ذم اؾمتلثامر صمرواشمٜم٤م ُمـ اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز

 ؿم٤مُمٚم٦م. 
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أدت اًمتحقٓت اًمتل اص٤مسم٧م اعمجتٛمع ذم اًمٕمٍم احلدي٨م, إمم اٟمتِم٤مر  

اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م سمِمٙمؾ واؾمع, اذ ؾم٤مدت هذه اًمٔم٤مهرة ُمٕمٔمؿ دول اًمٕم٤ممل 

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ٟمٔم٤مُمٝم٤م وؾمٞم٤مؾمتٝم٤م آىمتّم٤مدي٦م وُمدى شمٓمقره٤م, ٟمتٞمج٦م 

 .أٟمامط اًمٜمِم٤مط اًمٌنمي وآضمتامقمل وإظمالىمل اًمت٘مدم اًمت٘مٜمل وشمٖمػم

يمام اٟمتنمت اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕمراق سمِمٙمؾ واؾمع ظم٤مص٦م ُمٜمذ  

قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض سم٥ًٌم وٕمػ اًمدوًم٦م واعمِم٤ميمؾ 

آىمتّم٤مدي٦م, شمٗم٤مىمٛم٧م هذه اًمٔم٤مهرة سمِمٙمؾ يمٌػم سمٕمد شمٖمػم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد 

ٗمل اًمقىم٧م اًمذي اظمذ آهتامم وطمدوث ومراغ اُمٜمل وؾمٞم٤مد وىم٤مٟمقين, وم

يٜمّم٥م قمغم اجلرائؿ اًمت٘مٚمٞمدي٦م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ضمرائؿ اظمٓمر وايملثر شم٤مصمػم قمغم 

واًمتل  .اعمجتٛمع اًمٕمراىمل ذم إضمؾ اًمٌٕمٞمد هل اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م واًمٗم٤ًمد

أصٌح٧م ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمٙمٌػمة اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اعمجتٛمع سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م, وشم٠ميت 

عمقاـمـ, إُم٤م سمّمقرة همػم ُم٤ٌمذة ُمـ ظمٓمقرة اجلريٛم٦م آىمتّم٤مدي٦م قمغم ا

ظمالل زي٤مدة اًمٜمٗم٘م٤مت ود اجلريٛم٦م او ذم صقرة اًم٘مٚمؼ واًمرقم٥م سم٥ًٌم 

وىمقع اجلريٛم٦م ُمـ ظمالل وم٘مدان اًم٘م٤مٟمقن هٞمٌتف, ومْماًل قمـ إؿم٤مقم٦م ؿمٕمقر 

قم٤مم سملم اجلٛمٝمقر سمٕمدم اًمرو٤م او اٟمٕمدام اًملث٘م٦م سم٤مًم٘مٜمقات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وُمدى 

جلرائؿ ٟمتٞمج٦م ًمٕمدم اطمتقاء هذه يمٗم٤مئتٝم٤م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذا اًمٜمقع ُمـ ا

اجلريٛم٦م, اُم٤م أصمره٤م اعم٤ٌمذ ومٞمٙمقن سم٤مًمنىم٦م او آهاف ذم آٟمٗم٤مق اًمٕم٤مم 

وؿمٞمقع اًمرؿمقة واعمحًقسمٞم٦م وشمٕمٞملم آىم٤مرب واٟمتِم٤مر اؾمٚمقب اجلريٛم٦م سملم 

 .صٗمقف اعمقفمٗملم احلٙمقُمٞملم
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وشمٗمقق خم٤مـمر اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م اي ٟمقع اظمر ُمـ اجلرائؿ وذًمؽ ٓن  

٤م ىمد شمِمٛمؾ اضمٞم٤مٓ وطمٞم٤مة آٓف ُمـ اًمٌنم ومٝمٜم٤مك اىمتّم٤مد اًمدوًم٦م او اصم٤مره

اًمنميم٤مت واعم١مؾم٤ًمت اًمٙمؼمى ي١مدي امم يمقارث ُم٤مًمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م هتدد 

 .طمٞم٤مة اًمٕم٤مُمٚملم ومٞمٝم٤م ووٞم٤مع عمدظمراهتؿ وُمّم٤مدر دظمٚمٝمؿ

: يٜمٓمٚمؼ اًمٌح٨م ُمـ ومروٞم٦م ُمٗم٤مده٤م ان اٟمتِم٤مر اجلرائؿ فرضقة البحث

 .ٌل قمغم اؾمت٘مرار آىمتّم٤مد اًمٕمراىملآىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕمراق اصمر ؾمٚم

شم٠ميت ُمـ زي٤مدة طمجؿ اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕمراق واشم٤ًمع دائرشمف 

وشمِم٤مسمؽ طمٚم٘م٤مشمف وشمراسمط اًمٞم٤مشمف سمدرضم٦م مل يًٌؼ هل٤م ُملثٞمؾ ُمـ ىمٌؾ مم٤م هيدد 

ُمًػمة اًمتٜمٛمٞم٦م وُمًت٘مٌؾ اؾمت٘مرار آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل, ًمذا ٓسمد ُمـ 

اقمٝم٤م و آًمٞم٤مهت٤م وأصم٤مره٤م قمغم اًمٜمًٞم٩م آضمتامقمل شمِمخٞمص هذه اجلرائؿ وأٟمق

 .وؾمٚمقيمٞم٤مت آومراد واؾمت٘مرار آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل

 هيدف اًمٌح٨م ًمٚمتٕمرف قمغم:

 .ُمٗمٝمقم اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م وـمٌٞمٕمتٝم٤م واٟمتِم٤مره٤م ذم اًمٕم٤ممل -1 

أٟمقاع اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕمراق واؾم٤ٌمب اٟمتِم٤مره٤م, وأصمره٤م  -2 

 .آىمتّم٤مد اًمٕمراىملقمغم اؾمت٘مرار 
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رهمؿ اٟمتِم٤مر اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م سمِمٙمؾ واؾمع ظم٤مص٦م سمٕمد شمٖمٞمػم اًمٜمٔم٤مم 

اًمًٞم٤مد ذم اًمٕمراق, وشمقؾمٕمٝم٤م ًمتٛمتد إمم خمتٚمػ اًم٘مٓم٤مقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م 

وخمتٚمػ اًمنمائح وشم٠مصمػمه٤م قمغم جمٛمؾ ُمراومؼ اًمدوًم٦م وظم٤مص٦م آىمتّم٤مدي٦م, 

ـ آهتامم سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع اصم٤مره٤م إٓ ان هذه اعمِمٙمٚم٦م مل شمٕمط ىمدر يمٌػم ُم

 .احل٤مًمٞم٦م واعمًت٘مٌٚمٞم٦م

ًمٖمرض شمقوٞمح هدف وأمهٞمف اًمٌح٨م واًمتح٘مؼ ُمـ صح٦م اًمٗمروٞم٦م او 

 قمدُمٝم٤م ىمًؿ اًمٌح٨م امم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:

  .: ُمٗمٝمقم اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦مأولً 

 .: ـمٌٞمٕم٦م اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦مثاكقاً 

 .آىمتّم٤مدي٦م : آهتامم اًمٕم٤معمل سم٤مجلرائؿثالثاً 

  .: اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕمراقرابعاً 

 .: أؾم٤ٌمب شمٗمٌم اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕمراقخامسا

 .: اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت وأصم٤مر اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م قمغم آىمتّم٤مد اًمٕمراىملسادسا

٤مل شمٕمرف اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م: سم٠مهن٤م إومٕم٤مل او آُمتٜم٤مع قمـ إومٕم 
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يم٤موم٦م, اًمتل شمِمٙمؾ اقمتداء قمغم اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي واًمًٞم٤مؾم٦م آىمتّم٤مدي٦م 

ًمٚمدوًم٦م, قمـ ـمريؼ اًم٘مٞم٤مم سم٤مي ٟمِم٤مط ؾمقاء يم٤من شمٍمف اىمتّم٤مدي ام ؾمٚمقك 

ُم٤مدي خي٤مًمػ اًمتٜمٔمٞمامت وآطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م, سمحٞم٨م يٕمرىمؾ حت٘مٞمؼ ؾمٞم٤مؾم٦م 

 .(1)اًمدوًم٦م آىمتّم٤مدي٦م

ومٕمؾ همػم ُمنموع ُمي ويٛمٙمـ شمٕمريػ اجلريٛم٦م آىمتّم٤مدي٦م: سم٠مهن٤م يمؾ 

سم٤مٓىمتّم٤مد اًم٘مقُمل, اذا ٟمص قمغم دمريٛم٦م ذم ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت او اًم٘مقاٟملم 

  .(2)اخل٤مص٦م سمخٓمط اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمّم٤مدرة قمـ اًمًٚمٓم٦م

وهٜم٤مك شمٕمريػ اظمر ًمٚمجرائؿ آىمتّم٤مدي٦م سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م اعمقؾمع سمحٞم٨م شمٕمد  

٦م و وؾم٤مئؾ اجلريٛم٦م آىمتّم٤مدي٦م مجٞمع آٟمتٝم٤ميم٤مت اًمتل متس اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم

اإلٟمت٤مج ؾمقاء يم٤من صٜم٤مقمل او زراقمل او طمرذم سمِمٙمؾ ي١مدي ًمإلرضار 

 .(3)سم٤مٓىمتّم٤مد اًمقـمٜمل او حت٘مٞمؼ ُمٜمٗمٕم٦م ؿمخّمٞم٦م همػم ُمنموقم٦م

وشمٕمد اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ُمرادومف ًمٚمٗم٤ًمد وهق شمٕمريٗمٝم٤م سم٤معمٗمٝمقم اًمْمٞمؼ  

وشمريمز اًمٙملثػم ُمـ اًمدراؾم٤مت قمغم اًمٗم٤ًمد اًمذي وصٗم٦م اًمٌٜمؽ اًمدوزم سم٠مٟمف 

ؾمتٕمامل اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمٙم٥ًم ظم٤مص او اؾمتٖمالل اعمٜمّم٥م ؾمقء ا

اًمٕم٤مم, سمٖمرض حت٘مٞمؼ ُمٙم٤مؾم٥م ؿمخّمٞم٦م, وشمتؿ قمٜمدُم٤م ي٘مقم ُمقفمػ سم٘مٌقل 

او ـمٚم٥م رؿمقة ُمـ ُمقاـمـ ًمتًٝمٞمؾ أُمر ُمٕملم يمٕم٘مد او ضمراء ـمرح عمٜم٤موم٦ًم 

قم٤مُم٦م, يمام يٛمٙمـ ًمٚمٗم٤ًمد ان حيّمؾ ذم اًمقفمٞمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م دون اًمٚمجقء امم 

آىم٤مرب او هىم٦م اُمقال اًمدوًم٦م ُم٤ٌمذة, وسم٤مًمت٤مزم  اًمرؿمقة, وذًمؽ سمتٕملم

يٜمٔمر ًمٚمٗم٤ًمد سم٤مٟم٦م اٟمحراف قمـ ُم١ًموًمٞم٤مت اًمقفمٞمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م اي اٟمحراف قمـ 
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اًمقاضم٤ٌمت اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمدور اًمٕم٤مم يم٤مًمرؿمقة واقمٓم٤مء اعمٜم٤مص٥م ًمالىم٤مرب 

وؾمقء شمقزيع اعمقارد ذم اعمجتٛمع, واًمٗم٤ًمد وومؼ هذا آدم٤مة يرشمٌط سمٛمٗمٝمقم 

وهذا اًمتٕمريػ يريمز قمغم ٟم٘مٓمتلم اؾم٤مؾمٞمتلم مه٤م: اًمرؿمقة  .(4)اًمقفمٞمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م

و شمٕملم إىم٤مرب ذم اجلٝم٤مز اًمقفمٞمٗمل ًمٚم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم واخل٤مص, وسم٤مًمت٤مزم شمٕمد 

هذه احل٤مًم٦م وؾمٞمٚم٦م ٓؾمتٖمالل اقمغم ُمراشم٥م ضمٝم٤مز اًمدوًم٦م ًمٚمحّمقل قمغم 

اعمٖم٤مٟمؿ اعم٤مًمٞم٦م وشمٙمقيـ اًملثروات اًمنيٕم٦م ويٙمقن قم٤مئده سمٛملث٤مسم٦م)ريع 

 .ُم٤مزم وًمٞمس اٟمت٤مضمل ُمـ ظمالل اعمٜم٤مص٥م واًمقفمٞمٗم٦م اًمٕمٚمٞم٤ماعمٜمّم٥م( وشمرايمؿ 

إٓ إن اًمٗم٤ًمد يِمٛمؾ اوؾمع ُمـ هذا اًمتٕمريػ ًمٞمْمؿ آظمتالس واعمت٤مضمرة 

سم٤مًمٜمٗمقذ وهمًٞمؾ اًمٕم٤مئد آضمراُمل )إظمٗم٤مء اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمت٠مشمٞم٦م قمـ ضمرائؿ 

  .وم٤ًمد( وإقم٤مىم٦م ؾمػم اًمٕمداًم٦م واعمِم٤مريم٦م واًمنموع ذم يمؾ مم٤م ؾمٌؼ

رائؿ آىمتّم٤مدي٦م يٕمرف )سمرأؾمامل اعم٘مرسملم( هٜم٤مك ٟمقع أظمر ُمـ اجل 

ويًتخدم أطمٞم٤مٟم٤ًم ًمٚمتٕمٌػم قمـ اًمٗم٤ًمد واًمذي يِمػم إمم سمٞمئ٦م اىمتّم٤مدي٦م شمتًؿ 

سمتقزم أىمرسم٤مء وأصدىم٤مء اعم١ًموًملم احلٙمقُمٞملم عمرايمز ذم اًمًٚمٓم٦م, طمٞم٨م حيدث 

شمِمقيف ذم اًم٘مرارات احلٙمقُمٞم٦م قمـ ـمريؼ ختّمٞمص اعمقارد وعمح٤مسم٤مت إىمرسم٤مء 

٤م ي١مدي امم اٟمتِم٤مر وم٤ًمد واؾمع, سمحٞم٨م ان ُم١مؾم٤ًمت اإلقمامل وإصدىم٤مء, مم

واعمقاـمٜملم يْمٓمرون ذم فمؾ هذه اًمٌٞمئ٦م إمم دومع رؿم٤موي ًمٚمٛم١ًموًملم 

 .(5)احلٙمقُمٞملم ُمـ اضمؾ حت٘مٞمؼ اي ُمٓمٚم٥م او اٟمج٤مز أي٦م ُمّمٚمح٦م

 whiteذوي اًمٞم٤مىم٤مت اًمٌٞمْم٤مء ) ُمـ اظمٓمر اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ضمرائؿ 

collar crimeٜمٗمقذ اًمتل شمٕمرف سم٤مهن٤م آومٕم٤مل اًمتل ي٘مقم ( او ضمرائؿ ذوي اًم
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هب٤م اومراد ُمـ ـمٌ٘م٤مت اضمتامقمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م قمٚمٞم٤م, وشمٕمد خم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مقاٟملم اًمتل 

شمٜمٔمؿ اعمٝمٜم٦م واًم٘مقاقمد اًمٕمرومٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمتج٤مري واًملث٘م٦م وآئتامن سملم 

اًمٜم٤مس, وان هذه اجلرائؿ شم٘مقم قمغم اؾم٤مس شمِمقيف احل٘م٤مئؼ واخلداع 

ش, ويمذًمؽ قمغم آزدواضمٞم٦م ذم اؾمتٖمالل اًمٗمرد ًمًٚمٓمتف وآطمتٞم٤مل واًمٖم

 .(6)واؾمتلثامره٤م ذم ُمّمٚمحتف اًمِمخّمٞم٦م مم٤م جيٕمٚمٝم٤م ُم٤ًموي٦م ًمٚمخٞم٤مٟم٦م

ُمـ ظمالل اًمتٕمريػ ي٘مّمد سمذوي اًمٜمٗمقذ اوًمئؽ آومراد اًمذيـ  

يٛمتٚمٙمقن ؾمٚمٓم٦م اخت٤مذ اًم٘مرار ذم اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م او إهٚمٞم٦م واًم٘م٤مدريـ 

ٞمؼ ُمّم٤محلٝمؿ واهداومٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م, او قمغم شمًخػم شمٚمؽ اًمًٚمٓم٦م ذم حت٘م

إؿمخ٤مص اًمذيـ ٓ يٛمتٚمٙمقن ؾمٚمٓم٤مت طمٙمقُمٞم٦م وًمٙمٜمٝمؿ يتٛمتٕمقن سمٜمٗمقذ 

قم٤مئكم او اضمتامقمل او اىمتّم٤مدي يًتٓمٞمع اًمت٤مصمػم قمغم اصح٤مب اًم٘مرار 

 .واؾمتخداُم٦م ذم ظمدُم٦م ُمّم٤محلٝمؿ اخل٤مص٦م

ًم٘مد شمرشم٥م قمغم اًمتٓمقرات آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م اًمنيٕم٦م ذم اًمٕمراق 

اًمتًٕمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض, فمٝمقر أؾم٤مًمٞم٥م همػم ُم٠مًمقوم٦م ذم ُمٜمذ قم٘مد 

اًمتٕم٤مُمؾ ضمٕمٚم٧م آومراد واعم١مؾم٤ًمت شم٘مع وح٤مي٤م ؾمٝمٚم٦م ًمٜمٛمط ضمديد ُمـ 

اجلرائؿ ذي اًمٞم٤مىم٤مت اًمٌٞمْم٤مء, واجلدير سم٤مًمذيمر ان شمٚمؽ اجلرائؿ شمتخذ ُمـ 

اعمٙم٤مشم٥م آٟمٞم٘م٦م اعمزودة سم٤مطمدث آضمٝمزة اًمتل شمْمؿ ُمقفمٗملم ُمـ ذوي 

ُمنطم٤م ًمٜمِم٤مـمٝم٤م, وىمد ختتٚمػ اًمرُمقز واعمّمٓمٚمح٤مت اخلؼمات اعمتٕمددة 

اًمتل يًتخدُمٝم٤م هقٓء إؿمخ٤مص, إٓ ان اًمداومع اعمِمؽمك ٓرشمٙم٤مب شمٚمؽ 

آومٕم٤مل هق حت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م اًمِمخّمٞم٦م, ان ُمرشمٙمٌل شمٚمؽ اجلرائؿ يٛملثٚمقن 
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ذم اًمقاىمع ضمزءًا ُمـ اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت آىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم يملثػم ُمـ 

ٗمح٤مت ذم اًمّمحػ واعمجالت وُمـ اعمجتٛمٕم٤مت وشمتّمدر صقرهؿ اًمّم

اًمٜم٤مدر ان شمٔمٝمر صقرهؿ امم ضمقار ُمرشمٙمٌل اجلرائؿ اًمت٘مٚمٞمدي٦م, وٟمجدهؿ 

يامرؾمقن إقمامهلؿ سمقاضمٝم٦م ذقمٞم٦م, اُم٤م اذا اومتْمح اُمر اطمدهؿ طمٞمؾ امم 

اًمت٘م٤مقمد اذا يم٤من ُمقفمٗم٤ًم ذم اًمدوًم٦م اوطمٞمؾ امم اًمنمـم٦م, اذا سمٚمغ آُمر طمد 

٤مًم٦م امم اًمنمـم٦م او طمتك امم وًمٙمـ اعمالطمظ ان آطم .اًمٗمْمٞمح٦م اًمٕم٤مُم٦م

اًم٘مْم٤مء, ٓ شم١مدي سم٤مًميورة امم طمًٌٝمؿ ومٙملثػما ُم٤م شمٜمتٝمل امم شمؼمئ٦م ؾم٤مطمتٝمؿ 

سمٗمْمؾ اؾمتٕم٤مٟمتٝمؿ سمخؼمة يم٤ٌمر اعمح٤مُملم, وُمٝم٤مرة اعمح٤مؾمٌلم اًم٘م٤مدريـ قمغم 

اًمتًٚمؾ امم اًملثٖمرات اعمقضمقدة ذم اًم٘مقاٟملم وشمٗمًػمه٤م عمّمٚمحتٝمؿ, يمام ان 

ومنت اؾم٤ٌمب اًمًٚمقك آضمراُمل ُمـ  هذه اجلرائؿ شمرومض اًمٜمٔمري٤مت اًمتل

 (*)ىمٌؾ قمٚمامء آضمرام واًمذي يرضمع ؾم٥ٌم اجلريٛم٦م امم اًمٗم٘مر او اًمًٞمٙمقسم٤مشمٞم٦م

واًمٔمروف آضمتامقمٞم٦م اًمًٞمئ٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗم٘مر, ومتٚمؽ اًمٜمٔمري٤مت ُمرومقو٦م 

ًمٕمجزه٤م قمـ شمٗمًػم ُم٤م يًٛمك)سمجرائؿ ذوي اًمٞم٤مىم٤مت اًمٌٞمْم٤مء( ومٙمٞمػ شمٗمن 

١ًمًملم احلٙمقُمٞملم قمغم آرشمِم٤مء شمٚمؽ اًمٜمٔمري٤مت اىمدام سمٕمض يم٤ٌمر اعم

                                           
(*)
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واحلّمقل قمغم قمٛمقٓت شم٘مدر سم٤معماليلم اًمدوٓرات قمـ ـمريؼ ذيم٤مت 

اؾم٧ًم هلذا اًمٖمرض سم٠مؾمامء أىمرسم٤مئٝمؿ وأصٝم٤مرهؿ, يمام طمدث ذم يملثػم ُمـ 

دول اًمٕم٤ممل اًملث٤مًم٨م واًمدول اًمٕمرسمٞم٦م وُمـ وٛمٜمٝم٤م اًمٕمراق هذه اًمٗمئ٤مت ٓ 

, او شمٕم٤مين ُمـ اًمٗم٘مر يٛمٙمـ ان شمٙمقن ُمـ ؾم٤ميمٜمل اًمٕمِمٞمش او سمٞمقت اًمّمٗمٞمح

واًمًٞمٙمقسم٤مشمٞم٦م, او ظمٚمؾ اًمٖمدد, او قمدم شمٙم٤موم١م اًمٗمرص ذم جم٤مل اًمدراؾم٦م 

اواًمٕمٛمؾ ان مم٤مرؾم٦م آطمتٞم٤مل واخلداع ًمتح٘مٞمؼ ُمٙم٤مؾم٥م ؿمخّمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ 

ان يٕمزى ًمتٚمؽ إؾم٤ٌمب, سمؾ هل ٟمتٞمج٦م اًمٗمرص همػم اعمحددة اًمتل اشمٞمح٧م 

  .(7)هلقٓء آومراد ٓرشمٙم٤مب ضمرائٛمٝمؿ

رضمؾ آقمامل اعملث٤مزم واًمنميم٤مت اًمٙمٌػمة وذوي  وقمٚمٞمف يتٍمف 

اعمٜمّم٥م اعملث٤مزم, يم٤مًمٚمص اعمحؽمف وذًمؽ ان خم٤مًمٗمتٝمؿ ًمٚم٘م٤مٟمقن شم٤مظمذ ؿمٙمؾ 

اًمتٙمرار وآؾمتٛمرار, يمام ان اًمًٚمقك اإلضمراُمل ًمتٚمؽ اًمنميم٤مت ايملثر 

ووقطم٤م مم٤م يِمػم اًمٞمف آدقم٤مء اًمٕم٤مم, ذًمؽ ان خم٤مًمٗم٦م اًم٘مقاٟملم اًمتج٤مري٦م ٓ 

ٓقمامل سملم زُمالئف وان رضم٤مل آقمامل يٌدون شمٜم٘مص ُمـ هٞم٦ٌم رضمؾ ا

ؿمٕمقرا قمدائٞم٤م مت٤مُم٤ًم ُملثؾ ُم٤م يٗمٕمؾ اًمٚمّمقص اعمحؽمومقن ٟمحق شمدظمؾ 

احلٙمقُم٦م, او اي جلٜم٦م شمدىمٞمؼ, واًم٘مقاٟملم واعمح٤ميمؿ واعمٗمتِملم واعمِمٙمٚم٦م هل 

ان ه١مٓء آومراد ٓيٜمٔمرون امم اٟمٗمًٝمؿ يمٛمجرُملم ذًمؽ ان اًمتّمقر 

  .(8)اًمٓمٌ٘م٦م اًمدٟمٞم٤م اًمِم٤مئع قمـ اعمجرم هق اٟمف ومرد ُمـ

مم٤م شم٘مدم يٛمٙمـ شمٕمريػ اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م سم٤مهن٤م يمؾ آومٕم٤مل او  

اعمِم٤مريع اًمتل شمي سم٤مىمتّم٤مد اًمٌٚمد, او قمدم شمٓمٌٞمؼ اًمًٞم٤مؾم٦م آىمتّم٤مدي٦م 
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اواًم٘مقاٟملم آىمتّم٤مدي٦م, سمام يٕمرىمؾ ٟمج٤مح هذه اًمًٞم٤مؾم٦م او اًمٕمٛمؾ قمغم حت٘مٞمؼ 

و احلّمقل قمغم اعم٤مل او اعمٜمٗمٕم٦م اًمِمخّمٞم٦م قمغم طم٤ًمب آىمتّم٤مد اًمٕم٤مم, ا

ُمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مر او اًمتٝمرب ُمـ اًمدومع او ًمتجٜم٥م ظم٤ًمرة اعم٤مل واًمٕم٘م٤مر 

واحلّمقل قمغم اقمامل او حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح ؿمخّمٞم٦م واجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م 

شمٜمت٩م قمـ اٟمقاع خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمٗم٤ًمد هل اًمٗم٤ًمد اًمًٞم٤مد واًمٗم٤ًمد اعم٤مزم 

  .واًمٗم٤ًمد آداري وهٜم٤مك شمداظمؾ وصمٞمؼ سمٞمٜمٝمام

قمغم اًمرهمؿ ُمـ اجلريٛم٦م آىمتّم٤مدي٦م مل خترج قمـ يمقهن٤م ضمريٛم٦م, يمام ذم  

اجلرائؿ إظمرى, وهل شمِمؽمك ُمٕمٝم٤م ذم قمٜم٤مسه٤م وأريم٤مهن٤م اًمٕم٤مُم٦م, همػم اهن٤م 

وٟمٔمرا ًمٓمٌٞمٕمتٝم٤م اخل٤مص٦م واصؾ اإلسم٤مطم٦م هم٤مًم٤ًٌم ًمٚمٗمٕمؾ اعمٙمقن هل٤م وم٘مد سمرزت 

 .(9)ٝم٤م اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمجرائؿ آظمرىومٞمٝم٤م سمٕمض اخلّم٤مئص اًمتل خت٤مًمػ ومٞم

ذم جم٤مل اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ي٤ًموي اعمنمع ذم اًمتجريؿ سملم اجلريٛم٦م  

واًمنموع ومٞمٝم٤م, سمؾ وجمرد اعمح٤موًم٦م قمـ ٟمٞم٦م اجلريٛم٦م واًمٗمٕمؾ اًمت٤مم وان مل 

ي١مدي امم رضر او ىمد ٓ ي١مدي إًمٞمف, سمؾ ىمد يّمؾ هب٤م امم طمد دمريؿ اًمٗمٕمؾ 

ام اًمقىم٤مئل, يمام هق احل٤مل وقمغم ؾمٌٞمؾ اعملث٤مل ذم وم٘مط عمجرد جم٤مٟمٞم٦م آضمر

اعمٕم٤مىم٦ٌم قمغم جمرد قمدم آقمالن قمـ ؾمٕمر اًمًٚمٕم٦م اعمًٕمرة, قمدم دومع 

اًميي٦ٌم ُمـ ىمٌؾ اًمِمخص اعمًتح٘م٦م قمٚمٞمف ذم طملم ان آصؾ اعمًت٘مر ذم 

ضمرائؿ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم, ان اًمتجريؿ ٓ يٙمقن إٓ ًمٚمٗمٕمؾ اًمْم٤مر وأطمٞم٤مٟم٤ًم 

تًؿ ُمٕمٔمؿ اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م سمًٛم٦م اًمتقىمٞم٧م, ًمٚمٗمٕمؾ اعمٜمٌئ سم٤مًمير, وشم
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اُم٤م ٕهن٤م ضمرائؿ شم٘مقم عمقاضمٝم٦م طم٤مٓت ـم٤مرئ٦م او فمروف ُمٕمٞمٜم٦م سمزُمـ همػم 

دائؿ او اًمتٖمػم اؾم٤ٌمب ىمٞم٤مُمٝم٤م سمتٖمٞمػماًمًٞم٤مؾم٦م آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمدوًم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم امم 

ٟمٔم٤مم اظمر او سم٤مًمتدري٩م ذم ٟمٗمس اًمٜمٔم٤مم ويملثػمًا ُم٤م خترج اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م 

ًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلٜم٤مئل )ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت( وظم٤مص٦م قمـ سمٕمض ا

ذم إطمٙم٤مم اعم١ًموًمٞم٦م, طمٞم٨م دمري اعم٤ًمئٚم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم قمـ ومٕمؾ اًمٖمػم وشم٘مقم 

ُم٤ًمئٚم٦م اًمِمخص آقمتٞم٤مدي ذم هذا اعمج٤مل ويْمٕمػ آقمتداد سم٤مًمريمـ 

اعمٕمٜمقي ذم هذه اجلريٛم٦م, دمرم اًمتنميٕم٤مت اًمٕم٘م٤مسمٞم٦م اًمٗمٕمؾ آىمتّم٤مدي وان 

ٜمل قمٚمٞمف راوٞم٤م سمام اص٤مسمف ُمـ رضر, يمٛمـ يِمؽمي ؾمٚمٕم٦م سمًٕمر يزيد يم٤من اعمج

قمغم اًمًٕمر اًمذي شمٕمٚمٜمف ىمقاٟملم اًمتًٕمػم, وُمرد ذًمؽ ان اعم٘مّمقد سمجريٛم٦م 

  .(10)آومٕم٤مل اعمٙمقٟم٦م ًمٚمجرائؿ آىمتّم٤مدي٦م وهق مح٤مي٦م آىمتّم٤مد ذاشمف

وشمتٛمٞمز اًم٘مقاٟملم اخل٤مص٦م سم٤مًمتحريؿ آىمتّم٤مدي سم٤مهن٤م ىمقاٟملم ىم٤مسمٚم٦م  

اًمنيع طمتك شمقاضمف آطمتامٓت اعمْم٤مدة ًمٚمًٞم٤مؾمف آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمتٖمٞمػم 

ويٕمد اًمتٗمقيض اًمتنميٕمل ؿم٤مئٕم٤ًم وؾم٤مئٖم٤ًم ذم سمٕمض اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م 

يم٤مًمتنميٕم٤مت اجلٛمريمٞم٦م واًمييٌٞم٦م, ٟمٔمرًا عم٤م يتٓمٚمٌف اًمتنميع ذم جم٤مٓت ُمـ 

ظمؼمة ومٜمٞم٦م ىمد ٓ شمتقومر ًمدى اًمًٚمٓم٤مت اعمٗمقو٦م سم٤مٓو٤موم٦م امم اعمروٟم٦م 

 . (11)٦م اعمٓمٚمقسمٞمتـ ذم قمالج اًمٔمقاهر آىمتّم٤مدي٦مواًمنقم

ويٛمٙمـ ان شم٘مقل ان هٜم٤مك قمالىم٦م سملم ىمقاٟملم اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م وسملم  

اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي ًمٚمٌٚمد, اعمٕمٜمك سم٤مًمدراؾم٦م وسملم اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اذا ختتٚمػ 

ٟمٔمري٦م دمريؿ اًمٗمٕمؾ شمٌٕم٤م ًمذًمؽ, وووم٘م٤م ًمٚمزُم٤من واعمٙم٤من واًمًٞم٤مؾم٦م ُملثؾ 
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ؾمامك ذم ُمقؾمؿ اًمرسمٞمع, او سمٞمع سمٕمض اعمقاد ذم ومؽمة حتريؿ صٞمد آ

احلروب, ًمٙمـ هٜم٤مك ضمرائؿ صم٤مسمت٦م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد 

واًمزُم٤من, ُملثؾ اًمرؿمقة واًمنىم٦م و شمزيٞمػ اًمٕمٛمٚم٦م اًمتل شمٕمد ُمـ اظمتّم٤مص 

 .اًمًٚمٓم٦م اًمٜم٘مدي٦م

ًم٘مد اشمْمح ذم اًمٙملثػم ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت وُمٜمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م  

اجلٜم٤مئٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمنىم٦م واًمرؿمقة وهمػمه٤م, قمغم يملثػم ُمـ  شمٓمٌٞمؼ اًم٘مقاٟملم

اعمامرؾم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اعمٕم٤مسة, وًمذًمؽ وم٤من آدم٤مه٤مت احل٤مًمٞم٦م ذم يملثػم 

ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت وٓؾمٞمام اًمٖمرسمٞم٦م, شمٕمٜمل سم٢مصدار ُمًتٛمر ًمتنميٕم٤مت طمديلث٦م 

سمٖمرض ُم٤ًميرة اًمتٓمقرات اًمتل ـمرأت قمغم قم٤ممل اعم٤مل واًمّمٜم٤مقم٦م واًمتج٤مرة, 

ٙمقن شمٚمؽ اًمتنميٕم٤مت ىم٤مدرة قمغم اًمًٞمٓمرة واًمْمٖمط وسم٤مًمت٤مزم احلد سمحٞم٨م شم

 .(12)ُمـ اٟمتِم٤مر اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م وضمرائؿ ذوي اًمٞم٤مىم٤مت اًمٌٞمْم٤مء

وٓ يٕمد سمٕمض اًم٘م٤مٟمقٟملم وقمٚمامء آضمرام ذوي اًمٞم٤مىم٤مت اًمٌٞمْم٤مء ضمرائؿ  

هن٤م ووٕم٧م ُمٗمٝمقُم٤م ضمديدًا   ٕ طم٘مٞم٘مٞم٦م اي ؾمٚمقيم٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن اجلٜم٤مئل,

تج٤موز ُم٤م وصػ ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلٜم٤مئل ُمـ ؾمٚمقك, ويِمٛمؾ أٟمامـم٤ًم ًمٚمجريٛم٦م ي

ٓ  يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر  أظمرى هل ذم آصؾ ؾمٚمقك همػم ُمرهمقب ومٞم٦م اضمتامقمٞم٤ًم

اًمٗمرد جمرُم٤ًم إٓ اذا اداٟمت٦م اعمح٤ميمؿ اجلٜم٤مئٞم٦م وًمٞمس اعمدٟمٞم٦م, وسم٤مًمت٤مزم وم٤من ومئ٦م 

 اعمجرُملم ُمـ ذي اًمٞم٤مىم٤مت اًمٌٞمْم٤مء ٓ يٛمٙمـ ان يٙمقٟمقا جمرُملم, إٓ اذا

ظم٤مًمٗمقا اًم٘م٤مٟمقن اجلٜم٤مئل واديٜم٧م اومٕم٤مهلؿ و إٓ وم٠مهنؿ ٓ يٕمتؼمون ؾمقى 

خم٤مًمٗملم ًمٚم٘مقاقمد آضمتامقمٞم٦م اعمقضمٝم٦م ًمٚمًٚمقك, ويٛمٙمـ ان يِم٤مر اًمٞمٝمؿ 
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يمٛمخٓمئلم وًمٙمـ ٓ جيقز اًم٘مقل سم٤مهنؿ جمرُمقن, ويًتٜمد قمٚمامء آضمرام 

واًم٘م٤مٟمقن ذم طمجتٝمؿ هذه امم ان آظمالق ر همػم اًم٘م٤مٟمقن, وُمـ صمؿ وم٤من 

ًمِمخص اعمخ٤مًمػ ًمٚم٘مقاقمد آظمالىمٞم٦مٓ  يٕمٜمل سم٤مًميورة ان يٙمقن جمرُم٤ًم, ا

قمغم اًمرهمؿ ُمـ اٟمف ٓ جيد هٜم٤مك ُمٌدأ ىم٤مٟمقن يِمػم امم ان ؾمٚمقيم٤م ُم٤م ٓ يٕمد 

ضمريٛم٦م آ اذا مت٧م ُمٕم٤مىمٌتف, وسم٤مًمت٤مزم جي٥م اًمؽميمٞمز قمغم اًمًٚمقك ُمقوع 

شمٓمٌٞم٘مٝم٤م, اعم٤ًمءًم٦م وًمٞمس قمغم ُمرشمٙم٥م اًمًٚمقك او قمغم شمٓمٌٞمؼ اًم٘مقاٟملم او قمدم 

وقمغم هذا إؾم٤مس ٓ شمٕمد خم٤مًمٗم٤مت ذوي اًمٞم٤مىم٤مت اًمٌٞمْم٤مء ضمرائؿ, اذ ان 

رضم٤مل اإلقمامل ٓ يٕمتؼمون اٟمٗمًٝمؿ جمرُملم قمٜمد مم٤مرؾم٦م شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗم٤مت, وٓ 

يٕم٤مٟمقن ُمـ اًمِمٕمقر سمٕم٘مدة اًمذٟم٥م, يمام يِمٕمر جمرُمق اًمِمقارع اًمت٘مٚمٞمدي٦م, يمام 

ؿ اعمخ٤مًمٗم٤مت سمٛمًتقى ان اًمٜم٤مس ٓ يٕمتؼموهنؿ جمرُملم وٓ يٕم٤مروقن ارشمٙم٤مهب

اًمًخط اًمذي يٕم٤مروقن سمف ُمرشمٙمٌل اجلرائؿ اًمت٘مٚمٞمدي٦م, وشمٙمقن ردود أومٕم٤مهلؿ 

حمدودة دم٤مه ضمرائؿ ذوي اًمٞم٤مىم٤مت اًمٌٞمْم٤مء ٓهن٤م ٓ متس ُم٤ٌمذة ُمّم٤محلٝمام امم 

ضم٤مٟم٥م آؾم٤ٌمب إظمرى, يمام ان ُمرشمٙمٌل شمٚمؽ اجلرائؿ ٓ يٛمٙمـ ان يٕمؽمومقا 

ؿ سمًٚمقك اضمراُمل اؿمد ظمٓمر ُمـ ضمرائؿ سمذٟمقهبؿ آ ان ذًمؽ ٓ يٜمٗمل ىمٞم٤مُمٝم

اًمِمقارع, وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى وم٤من هٜم٤مك دراؾم٤مت شم١ميمد سم٤من اعمجرُملم 

اًمت٘مٚمٞمديـ ٓ يِمٕمرون سم٤مًمذٟم٥م, اذ يٚمج٤م امم ُم٤م اـمٚمؼ قمٚمٞمف اؾم٤مًمٞم٥م اًمتحٞمٞمد اي 

اجي٤مد شمؼميرات ًمٚمًٚمقك, يمام ٟمالطمظ ان سمٕمض اصح٤مب آدم٤مه اًمراديٙم٤مزم 

ًمت٘مٚمٞمديـ واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م قمغم اهن٤م ٟمقع ُمـ اًمتٛمًق شمؼميرات ًمًٚمقك اعمجرُملم ا

 . (13)اًمٜمْم٤مل ود اًمٜمٔم٤مم اًمراؾمامزم
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ٓ شمٕمد اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م فم٤مهرة طمديلث٦م او ي٘متٍم وضمقده قمغم اًمدول  

اًمٜم٤مُمٞم٦م دون اعمت٘مدُم٦م, يمام ُمـ اًمّمٕم٥م ُمٕمروم٦م ُمدى اٟمتِم٤مره سمِمٙمؾ دىمٞمؼ ذم 

وإٟمام يتؿ ذًمؽ ذم اًمٖم٤مًم٥م سمِمٙمؾ شم٘مريٌل, ومٛمٕمٔمؿ إقمامل اجلرائؿ ُمٜمٓم٘م٦م ُم٤م, 

آىمتّم٤مدي٦م شمتؿ سمنقم٦م يمٌػمة وٟم٤مدرًا ُم٤م يتؿ اًمٙمِمػ قمـ ُملثؾ هذه 

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت, ظم٤مص٦م شمٚمؽ اًمتل شمتؿ ذم آوؾم٤مط اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م )وم٤ًمد اًم٘مٛم٦م( 

ومٝمذه آوؾم٤مط شمِمٙمؾ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ؿمٌٙم٦م شم٘مقم ُمـ ظمالهل٤م سم٤مقمامل اًمٗم٤ًمد 

 .(14)هل٤م سم٤مًمني٦م اًمت٤مُم٦م وٟم٤مدرًا ُم٤م يتؿ يمِمٗمٝم٤م او ُمٕمروم٦م شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤موحتٞمط اقمام

يمام ختتٚمػ ردود اًمٗمٕمؾ اًمِمٕمٌٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت, وم٘مد أفمٝمرت ـم٤مئٗم٦م 

اًمت٤ًمُمح وشمؼمير شمٍموم٤مت ُمرشمٙمٌل اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ُمـ زاوي٦م ان طمري٦م 

اًمتج٤مرة واعمْم٤مرسم٦م متكم قمغم شمٚمؽ اًمنميم٤مت وآؿمخ٤مص آًمتج٤مء امم ُملثؾ 

اعمامرؾم٤مت, يمام اهن٤م جمرد خم٤مًمٗم٦م ًمقائح آداري٦م او اًم٘مقاٟملم اعمدٟمٞم٦م هذه 

وًمٞم٧ًم خم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مقاٟملم اجلٜم٤مئٞم٦م وًمقاىمع ان اعمِمٙمٚم٦م شمٜمِم٤م قمـ قمدم وضمقد 

حتريؿ واوح وحمدد ًمتٚمؽ اعمامرؾم٤مت ذم اًم٘مقاٟملم اجلٜم٤مئٞم٦م, مم٤م أدى إمم 

ر اعم٤ٌمذ ظمٚمؼ ٟمقع ُمـ قمدم آهتامم سملم اًمٜم٤مس ٓن اًمٜم٤مس ٓ شمِمٕمر سم٤مًمي

ُمـ اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م قمٙمس اجلرائؿ اًمت٘مٚمٞمدي٦م يمنىم٦م اعمٜم٤مزل, يمام ان هذا 

اًمٜمٛمط ُمـ اجلرائؿ ُمـ اًمّمٕم٥م شم٘مدير شمٙمٚمٗمتف آضمتامقمٞم٦م و آىمتّم٤مدي٦م 

  .(15)واًمٜمٗمًٞم٦م واصم٤مره قمغم اًمٗمرد واعم١مؾم٤ًمت ذم إضمؾ اًم٘مّمػم
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د ُمٜمذ ًم٘مد اظمذ آهتامم هبذه اجلرائؿ قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٕم٤معمل يتزاي 

ؾمٌٕمٞمٜم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض, وسمخ٤مص٦م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م ودول 

اورسم٤م اًمٖمرسمٞم٦م واًمٞم٤مسم٤من, وأصٌح٧م ضمرائؿ اًمرؿمقة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م و رؿمقة 

اًمنميم٤مت واًمتالقم٥م سم٠مؾمٕم٤مر اعمٕم٤مدن واًمٕمٛمالت وهمش اًمدواء واًمٓمٕم٤مم 

م وسمٜم٤مء اعم٤ًميمـ وهمػمه٤م ُمقوقع اهتامم اًمراى اًمٕم٤مم, ويرضمع ازدي٤مد آهتام

ذم هذه اعمٜم٤مـمؼ سم٤مجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م امم زي٤مدة آهتامم اًمِمٕمٌل سمّمقرة 

ُمٓمردة هبذه اعمامرؾم٤مت وآهتامم سمٛمٕمروم٦م ُم٤م يدور ذم اعمقؾم٤ًمت اًمرؾمٛمٞم٦م 

واًمنميم٤مت اًمٙمؼمى, إو٤موم٦م إمم زي٤مدة وؾم٤مئؾ آقمالم هبذه اجلرائؿ 

 .وحم٤موًم٦م ٟمنمه٤م وومْمحٝم٤م ومْمالً قمـ شمٓمقر قمٚمؿ آضمرام ذم هذه اًمدول

اُم٤م اهتامم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م وُمٜمٝم٤م اًمٕمراق سمتٚمؽ اجلرائؿ ومام زال حمدود,  

وم٤محلٙمقُم٤مت ٓ هتتؿ سم٤مًمتققمٞم٦م وٓ شمٕمٛمؾ قمغم شمِمديد اًمٕم٘م٤ٌمت وٓ شم٘مقم 

اًمّمح٤موم٦م ومجٕمٞم٤مت اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم سمدوره٤م ذم هذا اعمج٤مل, ويرضمع ذًمؽ امم ان 

ٗمٞمذ ُمرشمٙمٌل شمٚمؽ اًمٜمِم٤مـم٤مت هؿ ُمـ ذوي اًمٜمٗمقذ اًم٘م٤مدريـ قمغم شمٕمٓمٞمؾ شمٜم

اًم٘مقاٟملم ان وضمدت او ظمٚمؼ وٖمقط شمٕمقق اصدار شمنميٕم٤مت متس 

ٟمِم٤مـمٝمؿ او يمِمػ ظمٗم٤مي٤م شمٚمؽ إٟمِمٓم٦م, ويٕمت٘مد اًمٌٕمض ان هذه اجلرائؿ 

ًمٞم٧ًم ُم١مذي٦م وان أدت إمم إرضار ومٝمل ُم٤مًمٞم٦م ومح٥ًم, واًمقاىمع ان هذه 

اجلرائؿ ٓ شمقدي امم ارضار ضمًدي٦م ذم مجٞمع آوىم٤مت سمٞمد ان ارضاره٤م 

قمٞم٦م متتد سمٖمػم طمدود, يمام يرضمع قمدم آهتامم هبذه اجلرائؿ اًمٜمٗمًٞم٦م وآضمتام

امم قمدم شمقومػم اًمدقمؿ اعم٤مزم عمِم٤مريع اًمٌحقث اًمتل شمقضمف ٟمحق هذا 
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اعمقوقع, وصٕمقسم٤مت أظمرى شمٕمٞمؼ هذه اًمٌحقث ظم٤مص٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ 

سم٤محلّمقل قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت دىمٞم٘م٦م وواومٞم٦م طمقل شمٚمؽ اجلرائؿ قمـ ـمريؼ 

 .اًمنمـم٦م او اعمح٤ميمؿ

ن شمٚمؽ اعمامرؾم٤مت مل شمٕمد ىم٤مسة قمغم اعمجتٛمٕم٤مت وذم اًمقاىمع ا 

اًمّمٜم٤مقمٞم٦م, سمؾ اهن٤م اظمذت شمٔمٝمر ذم جمتٛمٕم٤مت اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م, وًم٘مد 

أصٌح٧م شمٚمؽ اعمامرؾم٤مت فم٤مهرة قم٤معمٞم٦م, وُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٝمٛم٦م اًمتل هتتؿ هب٤م 

, وم٘مد أظمذت ضمرائؿ هتري٥م اعمخدرات واجلريٛم٦م (16)ُمٜمٔمٛم٦م آُمؿ اعمتحدة 

وهمًٞمؾ آُمقال شمٜمتنم سمِمٙمؾ واؾمع ذم اًمٕم٤ممل, اعمٜمٔمٛم٦م ودم٤مرة اًمًالح 

وشمِم٤مرك ومٞمٝم٤م ؿمخّمٞم٤مت قمديدة ورؤؾم٤مء دول وم٘مد سمٚمٖم٧م ضمرائؿ همًٞمؾ 

اًم٘مذرة اًمٜم٤مدم٦م قمـ اعمِم٤مريع همػم اًمنمقمٞم٦م امم  آُمقالآُمقال )وهل حتقيؾ 

طمقازم رسمع ُمٚمٞمقن دوٓر ذم اًمدىمٞم٘م٦م اًمقاطمدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمتج٤مر  (اُمقال ذقمٞم٦م

اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م واورسم٤م وم٘مط, وىمد ىمدرت سمٕمض اعمخدرات ذم اًمقٓي٤مت 

سمٚمٞمقن دوٓر  500اعمّم٤مدر اًمٕم٤مئد اًمًٜمقي ُمـ ضمرائؿ هتري٥م اعمخدرات سمـ

 .(17)% ُمـ امج٤مزم اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم اإلمج٤مزم 2ُم٤ميٕم٤مدل  اي

ًم٘مد أصٌح آىمتٜم٤مع قمغم اعمًتقى اًمٕم٤معمل سم٤من اًمٗم٤ًمد مل يٕمد ُم٤ًمًم٦م داظمٚمٞم٦م  

شمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م, سمؾ سم٤مشم٧م ختؽمق احلدود وشم١مصمر ذم  حمّمقرة وحمددة سم٤مًمدوًم٦م اًمتل

اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م, مم٤م ضمٕمؾ اًمتٕم٤مون سملم اًمدول طم٤مضم٦م ُمٚمح٦م, وم٘مد أيمد 

اعم١ممتر اًم٤ًمدس ًمالُمؿ اعمتحدة ًمٚمقىم٤مي٦م ُمـ اجلريٛم٦م قمغم اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م 

ذم اًمٕم٤ممل, وم٘مد ووع ىم٤مئٛم٦م إؿمخ٤مص ٟم٤مومذيـ وراء هذا اإلضمرام, يمام أيمد 
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غم ان اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م شمزداد طمجاًم واشم٤ًمقم٤ًم قمغم اًمرهمؿ ُمـ هذا اعم١ممتر قم

 .(18)قمدم فمٝمقر صقرهت٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم آطمّم٤مءات اًمرؾمٛمٞم٦م 

ًمٕمؾ ٟمٛمق اًمٗم٤ًمد واٟمتِم٤مره قمغم صٕمٞمد قم٤معمل ُمـ اهؿ آصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م  

ًمٚمٕمقعم٦م, وم٘مد قمٛمٚم٧م اًمتًٝمٞمالت اًمتج٤مرة وطمري٦م اٟمت٘م٤مل آؿمخ٤مص 

اًمتٙمٜمقًمقضمل ُمع احلد ُمـ اًمْمقاسمط اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  وآُمقال سملم اًمدول واًمتٓمقر

وآضمراُمٞم٦م قمغم اـمالق طمري٦م اًمِمٌٙم٤مت اإلضمراُمٞم٦م قمغم اًمّمٕمٞمد اًمدوزم, 

وؾمٝمٚم٧م هل٤م اُمٙم٤مٟمٞم٦م حت٘مٞمؼ اًملثراء قمـ ـمريؼ اقمامل همػم ُمنموقم٦م, وم٘مد 

اظمؽمىم٧م فم٤مهرة اًمٗم٤ًمد اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة ذم دوًم٦م او دول ُمٕمٞمٜم٦م احلدود 

الئٛم٦م اًمتل دمٕمؾ اطمتامٓت آطمتٗم٤مض اًمدوًمٞم٦م ُمًتٗمٞمدة ُمـ اًمٗمرص اعم

 .(19)سم٤مًمٕمٛمؾ اإلضمراُمل شمٗمقق اطمتامٓت اًمٕم٘م٤مب اًمرادع قمٚمٞمف

ًم٘مد أصٌح هلذه اجلرائؿ صدى واؾمع وُمًٛمقع ذم آوؾم٤مط يم٤موم٦م  

 :(20)اعمحٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واًمدوًمٞم٦م ذم اًمقىم٧م احل٤مزم وذًمؽ عمجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ ُمٜمٝم٤م

وشمٜمقع اًمٞم٤مهت٤م واؿمٙم٤مهل٤م احلجؿ اًمٙمٌػم اًمذي اختذشمف هذه اًمٔم٤مهرة ـ 1

 .وآٟمتِم٤مر اًمقاؾمع هل٤م, وُم٤م حتدصمف ُمـ أصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م ًمٚمدوًم٦م

اشم٤ًمع رىمٕم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واحلري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمتٕمٌػمقمـ اًمراى ـ 2

 .اًمٕم٤مم, وٟمنم وومْمح طم٤مٓت اًمٗم٤ًمد ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمختٚمٗم٦م

دي٦م ظمٓمقرة اًمٗم٤ًمد وآصم٤مر اًمْم٤مرة اًمتل شم١مدي إًمٞمٝم٤م اجلرائؿ آىمتّم٤مـ 3

مم٤م شمٗمرض رضورة آهتامم سمف, اذ ان اًمتٙمٚمٗم٦م آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٗم٤ًمد ذم هذه 

اًمدول, وأصم٤مره٤م قمغم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م يمٌػمة, هذا ُمـ ضمٝم٦م وُمـ 
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 .ضمٝم٦م اظمرى يٗمرز اًمٗم٤ًمد اصم٤مر ُمٕمٜمقي٦م قمغم اعمجتٛمع

وهٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م اًمتل اٟمتنمت ذم دول اًمٕم٤ممل,  

اق وًمٙمـ سم٥ًٌم قمدم شمقومػم اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م قمٜمٝم٤م ٟمٙمتٗمل وُمٜمٝم٤م اًمٕمر

  سمذيمره٤م وم٘مط واهؿ هذه اجلرائؿ هل:

: واًمتل شمٕمتٛمد عؿؾقات ادضاربة غر ادرشوعة يف األوراق ادالقة -1

قمغم ظمداع اعمتٕم٤مُمٚملم ذم اًمٌقرص٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م وطمج٥م سمْم٤مقم٦م إوراق 

دظمقل ُمرشمٗمٕمف ايملثر  اعم٤مًمٞم٦م قمـ اًمتداول ٓرشمٗم٤مع أؾمٕم٤مره٤م صمؿ احلّمقل قمغم

 .ُمـ أؾمٕم٤مر ذائٝم٤م وإيداع هذه اإلرسم٤مح ذم اخل٤مرج

: اًمتل يتح٘مؼ ُمٜمٝم٤م دظمقل ـم٤مئٚمف ًمٚمٛمتٕم٤مُمٚملم أكشطة السوق السوداء -2

ضمٜمٌٞم٦م ذم اًمدول اًمتل  ومٞمٝم٤م سم٤معمخ٤مًمٗم٦م ًم٘مقاٟملم اًمدوًم٦م يم٤مًمتج٤مرة ذم اًمٕمٛمالت ٕا

ضمٜمٌل, ويمذًمؽ اًمتج ٤مرة ذم شمٗمرض رىم٤مسم٦م ص٤مرُم٦م قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ذم اًمٜم٘مد ٕا

ـ  اًمًٚمع اًمتل شمٕم٤مين اًمٌالد ُمـ ٟم٘مص اعمٕمروض ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مرٟمف سم٤مًمٓمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُم

 .ظمالل رومع أؾمٕم٤مره٤م خم٤مًمٗم٦م ًمْمقاسمط اًمتًٕمػم اًمتل حتدده٤م اًمًٚمٓم٤مت اعمحٚمٞم٦م

: ان اًمرؿمقة اعمحٚمٞم٦م شمدومع يم٤ٌمر اعم١ًموًملم الرشوة ادحؾقة والدولقة-3

ـ اًمًقق اعمحٚمٞم٦م احلٙمقُمٞملم ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م سمنماء ُمقاد وُمًتٚمزُم٤مت ُم

سمٛمٙمٞم٤مت يمٌػمة وشمٓمرح قمددا ُمـ اعمنموقم٤مت ًمٚمتٜمٗمٞمذ ُمـ ىمٌؾ اًم٘مٓم٤مع 

اخل٤مص وذًمؽ قمؼم ُمٜم٤مىمّم٤مت يت٘مدم هب٤م اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص اعمحكم واًمتٜم٤مومس 

قمغم ُملثؾ هذه اعمٜم٤مىمّم٤مت يدومع اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص سمدومع رؿمقة امم سمٕمض 

لثؾ اعم١ًموًملم احلٙمقُمٞملم ًمٚمحّمقل قمغم ُملثؾ هذه اعمٜم٤مىمّم٤مت ويؽمشم٥م قمغم ُم
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هذا اًمًٚمقك اًمٗم٤مؾمد زي٤مدة ذم أؾمٕم٤مر اعمقاد واًمًٚمع وزي٤مدة ذم اًم٘مٞمٛم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م 

ًمٚمٛمنموقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م واخلدُمٞم٦م اعمتقؾمٓم٦م واًمٙمٌػمة طمٞم٨م ي٘مقم اًم٘مٓم٤مع 

اخل٤مص سم٢مو٤موم٦م اًمرؿمقة واًمٕمٛمالت إمم شمٙم٤مًمٞمػ اعمِم٤مريع مم٤م ي١مدي إمم حتٛمؾ 

 .(21)عمنموقم٤مت% ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمٕم٘مقد وا25اًمدوًم٦م ٟمٗم٘م٤مت إو٤مومٞم٦م شم٘مدر سمـ

وان أهؿ إؿمٙم٤مل اًمرؿمقة اًمدوًمٞم٦م هل قمٜمدُم٤م شم٘مقم احلٙمقُم٦م سمتٜمٗمٞمذ  

ُمنموقم٤مت وخٛم٦م يم٤مُمتٞم٤مز اًمتٜم٘مٞم٥م قمـ اًمٜمٗمط واعمٕم٤مدن وذاء اًمٓم٤مئرات 

شمّم٤مٓت او ذاء ُمًتٚمزُم٤مت ودمٝمٞمزات  واًمًالح اًمٕمًٙمري وىمٓم٤مع ٓا

يم٤مت حتت٤مضمٝم٤م ُمـ ذيم٦م دون أظمرى شم٘مقم سم٤معمٜم٤مىمّم٤مت اًمدوًمٞم٦م, مم٤م يدومع اًمنم

إضمٜمٌٞم٦م امم دومع قمٛمقٓت يمٌػمة ًمٚمحّمقل قمغم اعمٜم٤مىمّم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م 

ُمتٞم٤مزات ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م, وُملث٤مل قمغم هذه احل٤مًم٦م سمرٟم٤مُم٩م اًمٜمٗمط ُم٘م٤مسمؾ  وٓا

اًمٖمذاء ذم اًمٕمراق اذ أدى إمم ارشمٗم٤مع شمٙم٤مًمٞمػ آؾمتلثامر ٟمتٞمج٦م إو٤موم٦م ٟم٦ًٌم 

ـ اًمرؿمقة امم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٗمٕمٚمٞم٦م وىمد اهتؿ حت٘مٞمؼ دوزم ؿمخّمٞم٤م ت قم٤معمٞم٦م ُم

٤م و روؾمٞم٤م وسمريٓم٤مٟمٞم٤م وايٓم٤مًمٞم٤م وؾمقينا, وىم٤مل  رضم٤مل ؾمٞم٤مؾم٦م وإقمامل ُمـ ومرٟم

ُمؿ اعمتحدة سم٘مٞم٤مدة سمقل ومقًمٙمر اًمرئٞمس  شم٘مرير جلٜم٦م حت٘مٞمؼ ُمًت٘مٚم٦م ؿمٙمٚمتٝم٤م ٕا

ُمريٙمل ان ٟمحق  حت٤مدي ًمٚمٌٜمؽ اعمريمزي ٕا طمتٞم٤مـمل ٓا اًم٤ًمسمؼ عمجٚمس ٓا

٤مر دوٓر حلٙمقُم٦م ُمٚمٞم 1.8ذيم٦م دومٕم٧م أُمقآ همػم ُمنموقم٦م سمٚمٖم٧م  2200

  .(22)اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ )صدام طمًلم( ذم إـم٤مر سمرٟم٤مُم٩م اًمٜمٗمط ُم٘م٤مسمؾ اًمٖمذاء

: ُملثؾ اًمتج٤مرة سم٤معمخدرات او التجارة يف أكشطة غر مرشوعة -4

ؿمٌٙم٤مت اًمرىمٞمؼ إسمٞمض او اًمٕمٛمقٓت اًمتل حيّمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م ُمـ هذه 
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اًمٕمٛمٚمٞم٤مت, ومْماًل قمـ اًمدظمقل اًمٜم٤مدم٦م قمـ إٟمِمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م همػم 

نموقم٦م ُملثؾ أٟمِمٓم٦م اجل٤مؾمقؾمٞم٦م او آطمتٞم٤مل و شمزيػ )شمزوير( اًمٕمٛمالت اعم

اًمٜم٘مدي٦م ؾمقاء اعمٍمومٞم٦م او اًمٕمٛمالت اعمٕمدٟمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م وإضمٜمٌٞم٦م واحلّمقل 

قمغم ٟم٘مقد ُمنموقم٦م ُم٘م٤مسمؾ اًمٜم٘مقد اعمزيٗم٦م, يمذًمؽ شمزيػ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م 

وهمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤مدن اًملثٛمٞمٜم٦م واًمِمٞمٙم٤مت اعمٍمومٞم٦م وؾمح٥م اعم٤ٌمًمغ ُمـ 

رف اعمحٚمٞم٦م سمِمٞمٙم٤مت او طمقآت ُمزورة, ومْماًل قمـ اًمٜمّم٥م اعمّم٤م

وآطمتٞم٤مل قمغم اًمراهمٌلم سم٤مًمٕمٛمؾ واحلّمقل ُمٜمٝمؿ قمغم اُمقال ُم٘م٤مسمؾ قم٘مقد 

ُمزورة او شم٘م٤ميض ُم٤ٌمًمغ ُم٘م٤مسمؾ احلّمقل قمغم ؿمٝم٤مدات ُمزورة او ضمقازات 

ؾمٗمر ُمزورة وهمػمه٤م ُمـ اًمقصم٤مئؼ همػم اًمرؾمٛمٞم٦م صمؿ هتري٥م طمّمٞمٚم٦م إُمقال 

تٞم٤مل ذم إؾمٝمؿ واًمًٜمدات وآطمتٞم٤مل ذم آؾمتٞمالء امم اخل٤مرج او آطم

قمغم أرايض اًمدوًم٦م وإرايض همػم اعمٛمٚمقيم٦م قمـ ـمريؼ ووع اًمٞمد قمٚمٞمٝم٤م 

 .وإصدار أيملثر ُمـ وصمٞم٘م٦م ٕيملثر ُمـ ُم٤مًمؽ ًمٜمٗمس اعمقىمع واًمٜمٗمس اعم٤ًمطم٦م

: سم٤مًمًٚمع اًمٗم٤مؾمدة او شم٘مٚمٞمد اعم٤مريم٤مت عؿؾقات الغش التجاري -5

اعمٛمٞمزة وووٕمٝم٤م قمغم اًمٌْم٤مئع اعمّمٜمٕم٦م حمٚمٞم٤ًم,  إضمٜمٌٞم٦م واًمٕمالُم٤مت اًمتج٤مري٦م

وشمزوير اًمٙمت٥م واعمّمٜمٕم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م وُمٜمتج٤مت اإلسمداع اًمٗمٙمري وسمراُم٩م 

احل٤مؾم٤ٌمت اإلًمٞم٦م واحلّمقل قمغم دظمقل يمٌػمة ُمـ وراء ذًمؽ, إو٤موم٦م إمم 

يم٤موم٦م اًمًٚمع آؾمتٝماليمٞم٦م وىمٓمع همٞم٤مر اًمًٞم٤مرات وإدوات اًمّمحٞم٦م 

قمـ شم٘مديؿ هداي٤م صمٛمٞمٜم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م عمـ  واعمالسمس وظم٤مص٦م اًمٜم٤ًمئٞم٦م واإلقمالن

يِمؽمي إطمدى اًمًٚمع عمٕمروو٦م واًمقاىمع ان اعمًتٝمٚمؽ هق اًمذي يتحٛمؾ ذم 
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اًمٜمٝم٤مي٦م ىمٞمٛم٦م شمٚمؽ اهلداي٤م, يمذًمؽ إسم٘م٤مء ؾمٕمر اًمًٚمٕم٦م ُمرشمٗمٕم٦م سمٕمد اٟمتٝم٤مء 

ضمقائز اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م او ذاء ُمٕمٚم٤ٌمت ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء ومؽمة صالطمٞمتٝم٤م سم٘مٚمٞمؾ 

شمقاريخ اٟمتٝم٤مء ضمديدة شمتج٤موز, واؾمتٌدال ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمٚمّم٘م٤مت ًمتحٛمؾ 

يمذًمؽ اًمدقم٤مء سم٤من اًمٚمحقم قمغم اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م ُمذسمقطم٦م طم٥ًم اًمنميٕم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م, او ٟمنم إقمالٟم٤مت يم٤مذسم٦م قمـ حمتقي٤مت ؾمٚمع ُمٕمٞمٜم٦م او قمـ ُمدى 

ىمدرهت٤م او ومٕم٤مًمٞمتٝم٤م ًمٚمتالقم٥م ذم اعمقاصٗم٤مت اعمٚمّم٘م٦م قمغم اًمٙملثػم ُمـ اًمًٚمع 

ٛمد ختري٥م اًمٌْم٤مئع اجل٤مهزة او ٟمّمػ , يمذًمؽ شمٕم(23)اًمٖمذائٞم٦م وهمػم اًمٖمذائٞم٦م 

اعمّمٜمٕم٦م او اعمٕمدات اًمتّمٜمٞمع او آؾمتٝمالك او ىمٓمع اًمٖمٞم٤مر او مجٞمع اعمقاد 

 .(24)اعمامصمٚم٦م اًمداظمٚمٞم٦م او اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم اإلٟمت٤مج سمّمقرة ُم٤ٌمذة او همػم ُم٤ٌمذة 

 :(25)آىمتّم٤مدي٦م ذم أرسمع ومئ٤مت  و يٛمٙمـ شمّمٜمٞمػ اجلرائؿ

جلرائؿ اًمتل يرشمٙمٌٝم٤م ؿمخص سم٤مٟمٗمراد اجلرائؿ اًمِمخّمٞم٦م: وهل شمٚمؽ ا (أ

طمتٞم٤مل سم٤مؾمتخدام سمٓم٤مىم٤مت اًمنماء او خم٤مًمٗم٦م  وظم٤مرج ٟمٓم٤مق اًمٕمٛمؾ, ُملثؾ ٓا

ضمتامقمٞم٦م ٤مقمدات ٓا طمتٞم٤مل قمغم ذيم٤مت اًمت٤مُملم او ذم جم٤مل اعم  .اًميائ٥م او ٓا

ضمرائؿ اؾمتٖمالل اًملث٘م٦م: وهل ضمرائؿ يرشمٙمٌٝم٤م ُمقفمٗمق احلٙمقُم٦م او  (ب

خم٤مًمٗم٦م ًمٚمقاضم٥م وإُم٤مٟم٦م ًمرب  اعم١مؾم٤ًمت اخل٤مص٦م او أصح٤مب اعمٝمـ

اًمٕمٛمؾ واًمٕمٛمالء ُملثؾ اًمرؿمقة اًمتج٤مري٦م, وخم٤مًمٗم٤مت ُمقفمٗمل وأداري 

اعمّم٤مرف وآطمتٞم٤مل ذم ؾمقق إوراق اعم٤مًمٞم٦م سم٤مؾمتخدام ُمٕمٚمقُم٤مت 

عمّمٚمح٦م أؿمخ٤مص وم٤مقمٚملم او ذيم٤مئٝمؿ وآطمتٞم٤مل سم٤مؾمتخدام احل٤مؾم٥م 

 .آًمٙمؽموين وآظمتالس وشمْم٤مرب اعمّم٤مًمح
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وهل ضمرائؿ حتدث ذم إصمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ, وٓ متلثؾ ضمرائؿ اإلقمامل:  (ج

اضمزاءًا ُمـ اًمٜمِم٤مط إؾم٤مد وُمٜمٝم٤م اعمخ٤مًمٗم٤مت ذم جم٤مل اًمٖمذاء واًمدواء 

واًمتالقم٥م ذم اعمقازيـ واًمتالقم٥م ذم اعمٞمزاٟمٞم٦م اًمًٜمقي٦م ًمٚمحّمقل قمغم 

ىمروض وشمًٝمٞمالت وآشمٗم٤مق سملم ـمٌٞم٥م وصٞمدزم ًمٍمف أدوي٦م ٓ ًمزوم 

  .اع ذم اإلقمالن واًمتجًس اًمتج٤مريهل٤م, وخم٤مًمٗم٦م ىمقاقمد اًمٌٜم٤مء واخلد

ضمرائؿ آطمتٞم٤مل: وهل اجلرائؿ اًمتل شمِمٙمؾ اًمٜمِم٤مط اعمريمزي ًمٚمٕمٛمؾ  (د

ُملثؾ آطمتٞم٤مل ذم شمرُمٞمؿ اعمٜم٤مزل او احلّمقل قمغم ىمروض واًمت٤مُملم, 

وآطمتٞم٤مل ذم جم٤مل إؾمٝمؿ واًمًٜمدات وذم مجٞمع اًمتؼمقم٤مت وآطمتٞم٤مل ذم 

وًم٦م او أرايض همػم ممٚمقيم٦م قمـ جم٤مل اًمِمٝم٤مدات وآؾمتٞمالء قمغم أرايض اًمد

ـمريؼ ووع اًمٞمد, او إصدار ايملثر ُمـ وصمٞم٘م٦م ًمٜمٗمس اعمقىمع واًمٜمٗمس اعم٤ًمطم٦م, 

واحلّمقل قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ىمًؿ اعم٤ًمطم٦م قمـ إرايض همػم اعمٛمٚمقيم٦م 

إطمد وإصدار وصم٤مئؼ سمِم٠مهن٤م او ووع اًمٞمد قمغم ُم٤ٌمن وأرايض ُم٤مت او هم٤مب 

  .ٜمك ُمٙم٤مشم٥م واًم٘مٞم٤مم سمت٠مضمػمهأصح٤مهب٤م او حتقيؾ رظمّم٦م ُم٤ٌمن ؾمٙمٜمٞم٦م إمم ُمٌ

أدت إزُم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م اًمتل ُمرت سم٤مًمٕمراق, ُمٜمذ سمداي٦م  

اًملثامٟمٞمٜم٤مت امم طمدوث شمٖمػمات هيٕم٦م ذم اعمجتٛمع اًمٕمراىمل, وم٘مد فمٝمرت 

ـمٌ٘م٦م اضمتامقمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م قمٚمٞم٤م وشم٘مًٞمامت ضمديدة, طم٤موًم٧م ان شمًتٗمٞمد ُمـ 

تحقٓت اًمتل يِمٝمده٤م اًمقوع ذم اًم٤ًمطم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ُمًتٖمٚم٦م طم٤مٓت اًم
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اًمْمٕمػ اًمتل شمراومؼ هذه اًمتحقٓت, وم٘مد ؾمٕم٧م هذه اًمٓمٌ٘م٦م ًمٚمحّمقل 

قمغم اًمرسمح اًمنيع ُمـ ظمالل اًم٘مٗمز إمم ـمٌ٘م٤مت اعمجتٛمع اًمٕمٚمٞم٤م, سمٖمض اًمٜمٔمر 

قمـ اجل٤مٟم٥م اًمنمقمل واًم٘م٤مٟمقين ويمٞمٗمٞم٦م احلّمقل قمغم هذا اًمرسمح, وم٘مد 

ًمرسمح اعم٤مدي اًمنيع واًمًٝمؾ يمٝمدف اضمتامقمل ذم همٞم٤مب أظمذت شمريمز قمغم ا

شمريمٞمز مملثؾ قمغم اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م, ودظمٚم٧م شمٚمؽ اجلرائؿ جم٤مٓت اعم٤مل 

واإلقمامل وأصمرت قمغم آؾمتٝمالك ودظمٚم٧م اعمج٤مل اًمقفمٞمٗمل ذم آىمتّم٤مد 

 .اًمٕمراىمل

ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ قمدم شمقومر اًمٌٞم٤مٟم٤مت وآطمّم٤مءات اًمرؾمٛمٞم٦م واًمني٦م  

اومؼ هذه اجلرائؿ, ومًٞمح٤مول اًم٤ٌمطم٨م ان يٕمٓمل سمٕمض ُمـ اًمت٤مُم٦م اًمتل شمر

إُملثٚم٦م اًمتل شمرشمٙم٥م ود آُمقال قمغم وضم٦م اًمتحديد اجلرائؿ اًمتل شمرشمٙم٥م 

ود اعمجتٛمع سم٠مهة, ُمع اًمؽميمٞمز قمغم اعمدة اًمتل شمٚم٧م شمٖمػم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد 

 ذم اًمٕمراق, ويٛمٙمـ ان ٟمقوح سمٕمض ُمـ هذه اجلرائؿ سمام يكم:

: اٟمتنمت سمِمٙمؾ يمٌػم طم٤مًم٦م اًمٗم٤ًمد آداري ياكتشار الػساد اإلدار -1

اًمتل شمٕمد ُمـ اهؿ اٟمقاع اًمٗم٤ًمد, وهق ؾمٚمقك ُمٜمحرف قمـ اًمقاضم٤ٌمت 

اًمرؾمٛمٞم٦م واعمج٤مُمالت ٓقمت٤ٌمرات ظم٤مص٦م, يم٤مٕـمامع اعم٤مدي٦م واؾمتٖمالل 

اًمقفمٞمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م واعمّم٤مدر اًمٕم٤مُم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمٜم٤مومع ؿمخّمٞم٦م, وهٜم٤مك ٟمققملم ُمـ 

قمل هق ُمـ آيملثر ظمٓمقرة ُمـ ٟمٔمػمة اًمٗم٤ًمد مه٤م: اًمٗم٤ًمد اإلداري اجلام

اًمٗمردي وىمد يٙمقن اُمتدادا ًمف ًمٙمقٟمف أصٌح ٟمٔم٤مم شمٙمقن ومٞم٦م اًم٘م٤مقمدة اؾمتلثٜم٤مء 

وسم٤مًمٕمٙمس, وُمـ أهؿ اعمامرؾم٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمٗم٤ًمد آداري هل اًمروشملم 
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واًمرؿمقة واًمقؾم٤مـم٦م وهمػمه٤م, ويمٚمام زاد قمدد آضمراءات واًمقىم٧م يمٚمام 

قة, وهذه اجلرائؿ ُمـ اًمًٝمؾ ان ازدادت طم٤مضم٦م اعمقاـمٜملم ًمٚمقؾم٤مـم٦م وًمٚمرؿم

يٙمتِمٗمٝم٤م اي ُمقاـمـ قمراىمل قمٜمد ُمراضمٕمتف ٓي دائرة طمٙمقُمٞم٦م, ومٗمل ىمٓم٤مع 

اًمّمح٦م اًمذي يٕمد ُمـ اهؿ اًم٘مٓم٤مقم٤مت اًمتل شمرشمٌط سمّمح٦م اإلٟم٤ًمن, قم٤مٟمك 

هذا اًم٘مٓم٤مع ُمـ اًمٗم٤ًمد ذم قمٝمد طمٙمؿ طمزب اًمٌٕم٨م وزاد آُمر ؾمقء سمٕمد 

اًمتٕمٚمٞمامت, اذ اٟمتنمت  شمٖمػم احلٙمؿ سم٥ًٌم اًمقوع آُمٜمل اعمتدهقر وهمٞم٤مب

اًمرؿمقة وشمقفمٞمػ آىم٤مرب وآظمتالس امم درضم٦م ظمٓمػمة ادت امم زي٤مدة 

 29ذم  2004ُمٕم٤مٟم٤مت اعمرى وم٘مد اضمري اًمتح٘مٞمؼ اًم٘مْم٤مئل ذم سمٖمداد قم٤مم 

ىمْمٞم٦م هىم٦م ًمالدوي٦م وآضمٝمزة اًمٓمٌٞم٦م ُمـ اعمِم٤مذم واعمرايمز اًمّمحٞم٦م, ويذيمر 

اًمٕمٞمٜمجل( ان اًمقزارة ىمد  ُمدير اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ذم وزارة اًمّمح٦م )اًمديمتقر ؿم٤ميمر

ُم٤مدة ُمـ آضمٝمزة واعمٕمدات  831ُمٚمٞمقن دوٓر ًمنماء  518ظمّمّم٧م 

وذيمر ان ىمًام ُمٜمٝم٤م ىمد شمٚمػ او ؾمكء  2004اًمٓمٌٞم٦م ًمٚمٜمّمػ اًملث٤مين ُمـ قم٤مم 

اؾمتخداُم٦م وهق اًمٌٕمض ُمٜمٝم٤م, وم٘مد شمؿ اًمٙمِمػ قمـ وضمقد ُمت٤مضمرة يمٌػمة 

يـ ادوي٦م ُمذظمر ًمتخز 101صٞمدًمٞم٦م و 90سم٤مٓدوي٦م اعمٛمٜمققم٦م اذ شمؿ يمِمػ 

همػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م, يمام يمِمػ اًمتح٘مٞمؼ قمـ اص٤مدر اًمٙملثػم ُمـ اًمٕم٘مقد اعمزيٗم٦م او 

سمدومع اؾمٕم٤مر شمْمخٛمٞم٦م ًمٚمٛمٜمتج٤مت وآضمٝمزة اًمٓمٌٞم٦م اًمتل شمّمؾ إؾمٕم٤مر 

اعملثٌت٦م إمم قمنم إوٕم٤مف ؾمٕمر اجلٝم٤مز ُمـ اٟمت٤مج اومْمؾ اعمّم٤مٟمع, ان اٟمتِم٤مر 

ُمريمز هذه احل٤مًم٦م ادت امم صٕمقسم٦م آطمتٗم٤مظ سمٛمخزون آدوي٦م ذم اي 

صحل, يمام ارشمٗمٕم٧م أؾمٕم٤مر إدوي٦م وإضمٝمزة اًمٓمٌٞم٦م واخلدُم٤مت سمِمٙمؾ 
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يمٌػم, ودمٝمز اعمًتِمٗمٞم٤مت سمٜمّمػ اطمتٞم٤مضم٤مت اعمريض ُمـ آدوي٦م )ُملثؾ 

آٟمًقًملم واعمْم٤مدات اًمتل شمًتخدم عمٕم٤مجل٦م آًمتٝم٤مسم٤مت احل٤مدة( هذا ُم٤م 

جيؼم اعمريض قمغم ذائٝم٤م ُمـ ظم٤مرج اعمًتِمٗمك, وىمٚم٦م اخلدُم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م 

 .(26)٘مدُم٦م ًمٚمٛمرى مم٤م يٜمٕمٙمس قمغم اًمّمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمقاـمٜملماعم

: ىمٞم٤مم اًمٌٕمض ُمـ أصح٤مب اعمٜم٤مص٥م عدم تسؾقم ادساعدات -2

اًمرومٞمٕم٦م ذم سمٕمض ُمٜم٤مـمؼ اًمٕمراق سمٕمدم شمًٚمٞمؿ ضمزء يمٌػم ُمـ اعمٕمقٟم٤مت 

واعم٤ًمقمدات واًم٘مروض اعم٘مدُم٦م ُمـ اهلٞمئ٤مت اًمدوًمٞم٦م عمٙم٤مومح٦م اًمٗم٘مر, وم٘مد 

وآظمتالس وسمٞمٕم٧م اعمقاد اًمٖمذائٞم٦م واًمٓمٌٞم٦م شمٕمرو٧م هذه آُمقال ًمٚمٜمٝم٥م 

ذم إؾمقاق, اذ يٜمٔمر اًمٌٕمض ُمـ اعم١ًموًملم امم هذه آُمقال قمغم اهن٤م 

اُمقال جم٤مٟمٞم٦م جي٥م احلّمقل قمغم ايمؼم ىمدر ُمٜمٝم٤م ؾمقاء سمٓمرق ُمنموقم٦م ام 

همػم ُمنموقم٦م, وسم٤مًمت٤مزم ادمٝم٧م إُمقال إمم همػم اًمٖمرض اعمخّمّم٦م ُمـ 

قمغم اًمٗم٘مر وزي٤مدة اظمتالل ذم شمقزيع أضمٚم٦م, مم٤م ضمٕمؾ ُمـ اًمّمٕم٥م اًمتٖمٚم٥م 

 .اًمدظمؾ ذم اعمجتٛمع

: يٚمج٠م اًمٌٕمض استغالل ادـصب العام لتحؼقق مؽاسب شخصقة -3

ُمـ اصح٤مب اعمٜم٤مص٥م اًمرومٞمٕم٦م واًمٕمٚمٞم٤م ذم خمتٚمػ اًمدول امم اؾمتٖمالل 

ُمٜم٤مصٌٝمؿ ًمتح٘مٞمؼ ُمٙم٤مؾم٥م ُم٤مدي٦م, وه١مٓء يتحقًمقن ُمع ُمرور اًمقىم٧م امم 

ضم٤مٟم٥م يمقهنؿ ُم١ًموًملم طمٙمقُمٞملم  رضم٤مل اقمامل او ذيم٤مء دم٤مرة امم

يٍمومقن ضمؾ اهتامُمٝمؿ امم اًمٌح٨م قمـ اؾم٤مًمٞم٥م متٙمٜمٝمؿ ُمـ زي٤مدة طمجؿ 

صمروهتؿ اخل٤مص٦م, قمغم طم٤ًمب آهتامم سمؼماُم٩م اًمتٜمٛمٞم٦م وحت٘مٞمؼ ىمدر ُمـ 
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اًمروم٤مة آضمتامقمل عمقاـمٜمل دوهلؿ, ويتؿ مجع إُمقال قمـ ـمريؼ اًمنىم٦م 

٤مىمّم٤مت جم٤مًٓ واؾمٕم٤ًم , وشمِمٙمؾ اعمٜم(27)وآظمتالس ُمـ آُمقال اًمٕم٤مُم٦م

ًمٚمٛمامرؾم٤مت همػم اعمنموقم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م اصح٤مب اًمٜمٗمقذ داظمؾ اعم١مؾم٤ًمت 

اًمرؾمٛمٞم٦م وظم٤مرضمٝم٤م, وشمتؿ سم٤مًمتقاـم١م سملم اًمٓمروملم اًمداظمكم واخل٤مرضمل 

يم٤مًمت٘مدم امم جل٤من اعمٜم٤مىمّم٤مت سم٤ميملثر ُمـ قمرض ًمٜمٗمس اًمًٚمٕم٦م وحت٧م اؾمامء 

ًمتٜم٤مزل واؾمٕم٤مر خمتٚمٗم٦م, وذًمؽ سم٤مٓشمٗم٤مق ُمع اصح٤مب شمٚمؽ آؾمامء قمغم ا

قمـ اعمٜم٤مىمّم٤مت, اذا أرؾم٧م قمغم اطمدهؿ ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل او شم٘مديؿ 

ُم٤ٌمًمغ ُمـ اعم٤مل ًمٚمحّمقل قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت ُمًٌ٘م٦م طمقل ذوط ُمٜم٤مىمّم٦م ُم٤م او 

اؾمٕم٤مر اًمٕمرض اعم٘مدُم٦م ودومع ُم٤ٌمًمغ جلٕمؾ ومؽمة ـمرح اعمٜم٤مىمّم٦م ىمّمػمة ضمدًا, 

ٝم٤م ذم سمحٞم٨م ٓ يتٛمٙمـ ُمـ اًمت٘مديؿ اًمٞمٝم٤م آ ُمـ طمّمؾ قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت قمٜم

 .وىم٧م ـمقيؾ

اُم٤م اًمٜمقع إظمر ومٝمق احلّمقل قمغم ارض ُمـ اًمدوًم٦م سمدقمقة  

اؾمتخداُمٝم٤م ذم ُمِم٤مريع صٜم٤مقمٞم٦م, صمؿ اؾمتخداُمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ ذم اهمراض 

أظمرى, او اؾمتػماد ؾمٚمع ُمـ اخل٤مرج وووع اؾمؿ اعمّمٜمع اعمحكم قمٚمٞمٝم٤م, او 

اؾمتػماد ُمقاد اوًمٞم٦م واقمٗم٤مئٝم٤م ُمـ اجلامرك سمحج٦م اؾمتخداُمٝم٤م ذم اًمّمٜم٤مقم٦م, 

, وشمٕمد اجلرائؿ (28)وًمٙمٜمٝم٤م شم٤ٌمع ذم اًمًقق اعمحٚمٞم٦م ًمٚمحّمقل قمغم اإلرسم٤مح

اًمٕم٤مُم٦م يمنىم٦م أُمقال قم٤مُم٦م و آظمتالس وؾمح٥م ىمرض ُمـ اعمّم٤مرف 

احلٙمقُمٞم٦م سمٗمقائد ُمٜمخٗمْم٦م ُمـ ىمٌؾ اعم١ًموًملم ذم احلٙمقُم٦م ُمـ اجلرائؿ 

اعمتٗمِمٞم٦م ذم زُمـ اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ, واُمتدت إمم احلٙمقُم٤مت اًمتل شمٌٕم٧م شمٖمػم 
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ُمٚمٞم٤مر  19ومٛملثاًل أٟمٗم٘م٧م ؾمٚمٓم٦م اًمتح٤مًمػ اعم١مىمتف اعمٜمحٚم٦م ايملثر ُمـ احلٙمؿ, 

ُمٚمٞم٤مر دوٓر ُمـ اُمقال صٜمدوق شمٜمٛمٞم٦م اًمٕمراق, اًمذي  20دوٓر ُمـ اصؾ 

يٛمقل ُمـ ايرادات اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل ًمتدومع ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ آُمريٙمٞملم وُمٜمح 

قم٘مد سمنقم٦م ًمنميم٤مت ُملثؾ هقًمٌػمشمقن دون اًمت٘مٞمٞمد سم٘مقاقمد وُمتٓمٚم٤ٌمت 

٤مومًٞم٦م اًمتل جيري شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم اي ُمنموع ذم اًمٕم٤ممل, وشمِمػم اعمٜم٤مىمّم٦م اًمتٜم

اًمت٘م٤مرير إمم ان ُمٚمٞم٤مرات اًمدوٓرات ُمـ اُمقال اًمٜمٗمط اقمتٛمدت سمتنيع 

ُمنموقم٤مت مل خيٓمط هل٤م سمِمٙمؾ ؾمٚمٞمؿ وظم٤مص٦م ذم آي٤مم اًمتل ؾمٌ٘م٧م 

, وم٘مد ضمرت 2004طمزيران ًمٕم٤مم  28ُم٤ٌمذة شمًٚمٞمؿ اًمًٚمٓم٦م ذم 

ش اًمٕم٤مم ًمًٚمٓم٦م اًمتح٤مًمػ اعمقىمت٦م سمِم٤من اًمتح٘مٞم٘م٤مت اجلٜم٤مئٞم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م اعمٗمت

ُمٚمٞمقن دوٓر ُمـ اًمٜم٘مقد اًم٤ًمئٚم٦م ُمـ اُمقال اًمٜمٗمط اًمٕمراىمل اًمتل  600

اٟمٗم٘م٧م دون وقاسمط يم٤مومٞم٦م, وهٜم٤مك ؾمت٦م وقمنمون حت٘مٞم٘م٤م ضمٜم٤مئٞم٤م اظمر ذم 

اًمتزوير واهلدر وؾمقء اؾمتٖمالل ُماليلم اًمدوٓرات ُمـ ضم٤مٟم٥م ؾمٚمٓم٦م 

٦م اًمٕمراىمٞم٦م قمـ اطم٤مًم٦م قمدد ُمـ اًمتح٤مًمػ اعم١مىمت٦م, يمام أقمٚمٜم٧م ُمٗمقوٞم٦م اًمٜمزاه

ُمٚمٗم٤مت وزراء ذم طمٙمقُم٦م اي٤مد قمالوي امم اًم٘مْم٤مء سمتٝمٛم٦م ارشمٙم٤مب ضمرائؿ 

وم٤ًمد اداري وُمـ هقٓء وزير اًمٜم٘مؾ اًم٤ًمسمؼ )ًم١مي اًمٕمرس( ووزير اًمدوم٤مع 

اًم٤ًمسمؼ )طم٤مزم اًمِمٕمالن( اذ دقم٧م اعمٗمقوٞم٦م وقمؼم اًم٘مٜم٤مة اًمٗمْم٤مئٞم٦م هذان 

لثقل اُم٤مم اًم٘مْم٤مء وذم طم٤مل اًمقزيريـ اًم٤ًمسم٘ملم ًمٚمٕمقدة امم اًمٕمراق واعم

رومْمٝمؿ ؾمتْمٓمر اعمٗمقوٞم٦م ًمٚمجقء امم آشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمدوًمٞم٦م اخل٤مص٦م سمتًٚمٞمؿ 

 .اعمتٝمٛملم اهل٤مرسملم سمٛم٤ًمقمدة آٟمؽمسمقل
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: اٟمتنمت ذم اًمٗمؽمة آظمػمة ىمْمٞم٦م اًمتٕمٞمٜم٤مت ىمل مسالة التعققـات -4

يم٤موم٦م دوائر اًمدوًم٦م, وأصٌح أؿمخ٤مص همػم يمٗمقئلم يديرون هذه 

قضمد أؿمخ٤مص شمٕمٞمٜمقا ذم ُمٜم٤مص٥م اداري٦م او قمٚمٛمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت, طمٞم٨م ي

وهؿ ٓيٛمٚمٙمقن طمتك ؿمٝم٤مدة اًمدسمٚمقم, وم٘مد يمِمػ حت٘مٞمؼ قمـ اًمٗم٤ًمد ذم 

شمالقم٥م ذم اًمقزارات احلٙمقُمٞم٦م, ان اًمقفم٤مئػ ىمد ؿمٖمٚم٧م قمغم إؾمس 

اًمٕمِم٤مئري٦م او احلزسمٞم٦م اواًم٘مراسم٦م اًمٕم٤مئٚمٞم٦م, ويقضمد ذم اطمدى دوائر اًمّمح٦م ذم 

زيٗم٦م, يمذًمؽ اًم٘مٞم٤مم سمتًجٞمؾ اؾمامء ( ُمقفمٗم٤ًم سمٛم١مهالت ُم620سمٖمداد )

اؿمخ٤مص قمغم اهنؿ قم٤مُمٚمقن ذم ُمنموع وهؿ ًمٞمًقا سمٕم٤مُمٚملم ومٞمف واقمٓم٤مئٝمؿ 

ٟمًٌف ُمـ اعمرشم٤ٌمت, وسف ُمرشم٤ٌمت ُمقفمٗملم رهمؿ اٟم٘مٓم٤مقمٝمؿ قمـ اًمٕمٛمؾ 

وًمٕمدة ؾمٜمقات, وذًمؽ ُمـ اضمؾ ُمّم٤مًمح ظم٤مص٦م وىمٞم٤مم اعمقفمػ ذي اًمٜمٗمقذ 

شمًٝمٞمالت ي٘مدُمٝم٤م سمؽمىمٞم٦م اطمد ُمقفمٗمٞمف دون اؾمتح٘م٤مق ٟمٔمػمًا إلقمامل و

ىمري٥م اعمقفمػ ظم٤مرج اعم١مؾم٦ًم, يمذًمؽ سف ُمرشم٤ٌمت ُمقفمػ اصمٜم٤مء ىمٞم٤مُمف 

 .(29)سم٤مضم٤مزة ظم٤مص٦م وسمدون ُمرشم٥م ًمٕمدة أؿمٝمر

: ازدادت فم٤مهرة اإلٟمٗم٤مق قمغم اعمِم٤مريع اهل٤مُمِمٞم٦م, اإلكػاق اهلامم -5

واًمتل ٓ شمٕمٓمل قم٤مئد يزيد ُمـ اًمٓم٤مىم٦م آٟمت٤مضمٞم٦م يمٛمِم٤مريع اًمتٜمٔمٞمػ 

٘مٓمع اإلقمالٟمٞم٦م وصٌغ إرصٗم٦م وُمِم٤مريع أظمرى, وُم٘م٤موٓت إرصٗم٦م واًم

شمتؿ سمٛم٤ٌمًمغ ـم٤مئٚم٦م دون ادٟمك رىم٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م, ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعملث٤مل يذيمر ُم١ًمول ذم 

ان يمٚمٗم٦م صٞم٤مٟم٦م طمدائؼ ُمديٜم٦م اًمٓم٥م  (ُمديٜم٦م اًمٓم٥م ذم سمٖمداد)يمريؿ اًمٕمٌٞمدي

ُمٚمٞمٍقن دوٓر ًمٙمـ  150ُمٚمٞمقن دوٓر ويمٚمٗم٦م ـمالء اجلدران يم٤مٟم٧م  68
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 .(30)ِمٗمك ٓ شمِمٕمر سم٤ميف شمٖمٞمػمات قمـ اًمقوع اًم٤ًمسمؼقمٜمدُم٤م شمدظمؾ امم اعمًت

: فمٝمرت هذه اًمٔم٤مهرة ُمٜمذ قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤مت هتريب ادشتؼات الـػطقة -6

ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض, وازدادت سمِمٙمؾ يمٌػم واصٌح٧م دم٤مرة راسمح٦م شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م 

اـمراف قمديدة, سم٥ًٌم همٞم٤مب اًمٜمٔم٤مم اًمٙمٛمريمل وومتح احلدود قمغم ُمٍماقمٞمٝم٤م 

ظمتالف ؾمٕمر اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م)ظم٤مص٦م اًمٌٜمزيـ وزي٧م واًمرسمح اًمقومػم ٟمتٞمج٦م ا

اًمٖم٤مز( سملم اًمًقق اًمٕمراىمٞم٦م ودول اجلقار, مم٤م اصمر قمغم اًمًقق اًمداظمٚمٞم٦م 

وطمدث ؿمح ذم هذه اعمقاد, مم٤م دومع اًمٕمراق امم اؾمتػماد هذه اعمِمت٘م٤مت ُمـ 

ُمٚمٞمقن دوٓر ؿمٝمري٤ًم او  22دول اجلقار سمٙمٛمٞم٤مت يمٌػمة شم٘مدر شمٙمٚمٗمتٝم٤م سمحقازم 

% شم٘مري٤ًٌم ُمـ دظمؾ اًمٜمٗمط 12وهق ُم٤م يٕم٤مدل ( 31)ٚمٞم٤مر دوٓر ؾمٜمقي٤مً ُم 2,4سمحدود

  .اًمًٜمقي وهذا ُم٤م يٛملثؾ هدر ذم صمروة اًمٌالد

: يم٤مًمٓمرق واجلًقر واعمقاصالت ختريب ادؿتؾؽات العامة -7

وظمٓمقط اٟم٤مسمٞم٥م اًمٜمٗمط واعم٤ٌمين اًمٕم٤مُم٦م واهمتّم٤مب آرايض وهن٥م اُمقال 

ت ضمريٛم٦م ختري٥م اٟم٤مسمٞم٥م اًمٜمٗمط اًمدوًم٦م وحمٓم٤مت اًمٙمٝمرسم٤مء واعم٤مء, وم٘مد اٟمتنم

مم٤م اصمر سمِمٙمؾ يمٌػم قمغم ىمدرة اًمٕمراق اًمتّمديري٦م وطمرُم٤من اًمدوًم٦م ُمـ اهؿ 

ُمقرد ًمٚمحّمقل قمغم اًمٜم٘مد آضمٜمٌل وم٘مد ىمدرت وزارة اًمٜمٗمط ظم٤ًمئر 

 6اًمٕمراق ُمـ ضمراء اهلجامت اًمتل اؾمتٝمدوم٧م اعمٜمِم٤مت واٟم٤مسمٞم٥م اًمٜمٗمٓمٞم٦م سمـ

 .(32)2005ُمٚمٞم٤مر دوٓر ًمٕم٤مم 

هرة ذم اًمٕمراق سمٕمد شمٖمٞمػم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد, وم٘مد يم٤من اٟمتنمت هذه اًمٔم٤م 

ىم٤مم سمتخري٥م ـمرق اعمقاصالت  اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمراىمل يٕم٤مىم٥م اًمِمخص اًمذي
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سم٤مًمًجـ اعم١مسمد او اعم١مىم٧م, وم٤مذا وىمٕم٧م ذم زُمـ احلرب يم٤مٟم٧م اًمٕم٘مقسم٦م 

(, يمام يٕم٤مىم٥م ُمـ اهمتّم٥م آرايض اوهن٥م اُمقال 1197آقمدام )اعم٤مدة 

٤من دورة ىمٞم٤مدي٤م ذم اًمٕمّم٤مسم٦م اًمتل ارشمٙم٧ٌم هذه اًمدوًم٦م سمٕم٘مقسم٦م آقمدام عمـ يم

اجلريٛم٦م, اُم٤م ُمـ يٜمٔمؿ اًمٞمٝم٤م وم٘مط ومٕم٘مقسمتف اًمًجـ اعم١مسمد او اعم١مىم٧م, وُمـ 

اطمتؾ إُمالك او اعم٤ٌمين اًمٕم٤مُم٦م يٕم٤مىم٥م سم٤مًمًجـ اعم١مسمد, اُم٤م ُمـ يم٤من ًمف دور 

  .(33)(194ىمٞم٤مدي ومتٙمقن قم٘مقسمتف آقمدام او اًمًجـ اعم١مسمد )اعم٤مدة 

: اًم٘مٞم٤مم سمقوع ُمقاصٗم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ٕطمد اعمٜم٤مىمّم٤مت صاتمسالة ادـاق -8

ُمع اًمٕمٚمؿ ان شمٚمؽ اعمقاصٗم٤مت ٓ شمتقومر آ ذم ضمٝم٤مز ذيم٦م ُمٕمٞمٜم٦م, وٟمتٞمج٦م 

ًمذًمؽ شمرؾمك اعمٜم٤مىمّم٦م قمغم شمٚمؽ اًمنميم٦م طمتك ًمق مل يٙمـ ضمٝم٤مزه٤م إومْمؾ 

سملم اًمٕمروض اعم٘مدُم٦م وٓ اىمٚمٝم٤م ؾمٕمرًا, يمذًمؽ اؾمتئج٤مر أرايض وُم٤ٌمين ُمـ 

اإلقمالن قمـ ُمٜم٤مىمّم٦م سمذًمؽ, واًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م أؿمخ٤مص ُمٕمٞمٜملم دون 

آؾمتئج٤مر اعمذيمقر ُمع وضمقد ؿم٘مؼ وُم٤ٌمين همػم ُمًتٖمٚم٦م ًمٗمؽمات ـمقيٚم٦م 

وىمٞمٛمتٝم٤م آجي٤مري٦م قم٤مًمٞم٦م, ويم٤من ُمٗمروو٤ًم ان شمًتٖمؾ, او قمدم إهن٤مء قم٘مقد 

اًمقطمدات اًمتلٓ  شمدقمقا احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م, ومْماًل قمـ اًم٘مٞم٤مم سمنماء يمٛمٞم٤مت يمٌػمة 

اًمٖمٞم٤مر واعمقاد اًمٓمٌٞم٦م شمٗمقق آطمتٞم٤مضم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمـ سمٕمض إضمٝمزة وىمٓمع 

ًمٚمٛم١مؾم٦ًم, مم٤م ي١مدي إمم شمٚمػ ُم٤م يزيد قمـ احل٤مضم٦م او اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م سم٠مؾمٕم٤مر 

رُمزي٦م وحتقيٚمٝم٤م إمم خمزن اًمت٤مًمػ رهمؿ اهن٤م ضمديدة ومل شمًتٖمؾ سمٕمد, ذم طملم 

شمٕم٤مين ُمـ ٟم٘مص ذم سمٕمض اعمقاد وإضمٝمزة او اًم٘مٞم٤مم سم٤مؾمتالم وختزيـ ُمقاد 

ٟمتٝم٤مء صالطمٞمتٝم٤م, او اًم٘مٞم٤مم سمتقريد أضمٝمزة سم٤مهْم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ ُمع ـمٌٞم٦م رهمؿ ا
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اًمٕمٚمؿ ان ُمقاصٗم٤مهت٤م ًمٞم٧ًم ُمالئٛم٦م ًمٚمٕمٛمؾ وٓ يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م واًم٘مٞم٤مم 

سمتجزئ٦م سمٕمض اعمِمؽمي٤مت اعمامصمٚم٦م إمم صٗم٘م٤مت قمديدة وظمالل ُمدة شم٘مؾ قمـ 

 .ؿمٝمر وذًمؽ ًمتٗم٤مدي ـمرطمٝم٤م ذم ُمٜم٤مىمّم٦م قم٤مُم٦م

: ان اطمد إؿمٙم٤مل اجلرائؿ التلخرالؼقام بعدم احتساب غرامات  -9

آىمتّم٤مدي٦م يتٛملثؾ سمٕمدم اطمت٤ًمب همراُم٤مت شم٠مظمػم قمغم سمٕمض اًمنميم٤مت 

اًمتل مل شمًتٓمع شمًٚمٞمؿ اعمِم٤مريع ذم اًمقىم٧م اعمحدد, واًم٘مٞم٤مم سم٢مقم٤مدة سمٕمض 

اعم٤ٌمًمغ اعمحّمٚم٦م ُمـ اًميائ٥م اجلٛمريمٞم٦م واًمت٠مُمٞمٜم٤مت إمم سمٕمض اًمنميم٤مت 

ات اًمالزُم٦م ًمتحّمٞمؾ سمٕمض دون وضمف طمؼ, او اًم٘مٞم٤مم سمٕمدم اخت٤مذ اإلضمراء

اعمًتح٘م٤مت اًمييٌٞم٦م ُمـ سمٕمض اإلومراد واعم١مؾم٤ًمت او اًم٘مٞم٤مم سمتحّمٞمؾ 

اًمرؾمقم اعمًتح٘م٦م ُمـ سمٕمض اعم١مؾم٤ًمت سمٛم٤ٌمًمغ شم٘مؾ قمـ اعم٘مرر ىم٤مٟمقٟم٤ًم او 

, وم٘مد يم٤من (34)ُمٜمح اًم٘مروض وشمذايمر اًمًٗمر ًمٌٕمض اعمقاـمٜملم خم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن

٤مسمؼ ُمـ ظمالل اًمتالقم٥م اًمتٝمري٥م اًمييٌل واًمٙمٛمريمل ذم قمٝمد اًمٜمٔم٤مم اًمً

ذم احل٤ًمسم٤مت وإظمٗم٤مء ُمّمدر اًمدظمؾ وقمدم ؾمداد اًميائ٥م اعمًتح٘م٦م قمـ 

اًمٜمِم٤مط إمم ظمزيٜم٦م اًمدوًم٦م, وسمدومع اًمرؿمقة إمم اعم١ًموًملم احلٙمقُمٞملم او 

سمتٖمػم ُمقاصٗم٤مت اًمًٚمع اعمًتقردة قمغم اًمقرق ًمتخٗمٞمض طمجؿ اًمرؾمقم 

 .اجلٛمريمٞم٦م اًمقاضم٥م دومٕمٝم٤م

اًمٌٕملثٞملم واعم١ًموًملم اًم٤ًمسم٘ملم : اؾمتٓم٤مع سمٕمض هتريب األموال -10

اهلروب ظم٤مرج اًمٕمراق ُمع ُماليلم اًمدوٓرات اًمتل طمّمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م سمٓمرق 

همػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وهمػم ذقمٞم٦م اؾمتلثامره٤م قمغم ؿمٙمؾ ودائع ذم ُمّم٤مرف شمٚمؽ 
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اًمدول ًم٘م٤مء ومقائد ُمرشمٗمٕم٦م او سمنماء أؾمٝمؿ ذم ذيم٤مت أضمٜمٌٞم٦م او ذاء 

ٜمحرف سم٠مٟمف رضورة قم٘م٤مرات, ويؼمر ه١مٓء اعم١ًموًملم هذا اًمًٚمقك اعم

شمٗمروٝم٤م إوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمت٘مٚم٦ٌم سم٤مؾمتٛمرار ذم اًمدول ومٝمق ُمـ وضمٝم٦م 

 .(35) ً ٟمٔمرهؿ شم٤مُملم هلؿ ذم طم٤مل اؾمتٌٕم٤مدهؿ ُمـ اًمًٚمٓم٦م ُمًت٘مٌال

: وهل يمؾ اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمٝمٜمٞم٦م أي يم٤موم٦م أٟمامط اًمًٚمقك جرائم ادفـة -11

, يم٤مٓظمتالس اعمٜمحرف ًمٚم٘م٤مٟمقن واًمتل شمرشمٙم٥م ظمالل اًمٜمِم٤مط اعمٝمٜمل اعمٍمح سمف

٤مء واًمّمٞم٤مدًم٦م واًمرؿمقة  ـم ٞم٦م سملم ٕا ٤مم قم٤مئدات اًمٗمحقص اًمٓم طمتٞم٤مل واىمت وٓا

ًتٖمٚملم ُمٜمّمٌٝمؿ ووفمٞمٗمتٝمؿ  ؿمخ٤مص ُم وهمػمه٤م ُمـ اعمٝمـ, اًمتل ي٘مقم هب٤م ٕا

ًمتح٘مٞمؼ إرسم٤مح هيٕم٦م, ان شمٚمؽ اًمٗمئ٦م ارشمٙم٧ٌم أومٕم٤ٓم إضمراُمٞم٦م, ىمدٓ  يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م 

ٞمدٓ  يٕمتؼمهن٤م ضمرائؿ وان يم٤مٟم٧م ذم سمٕمض اًمٜم٤مس سمقصٗمٝم٤م ضمرائؿ, يمام اهنؿ سم٤مًمت٠ميم

ـ اجلرائؿ اًمت٘مٚمٞمدي٦م   .(36)ضمقهره٤م ضمرائؿ أيملثر ظمٓمقرة ُم

ختتٚمػ إؾم٤ٌمب اًمتل شم١مدي إمم ٟمٛمق اًمٗم٤ًمد واٟمتِم٤مره ذم اًمدول  

٤ًمد اعمت٘مدُم٦م قمٜمٝم٤م ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م وُمٜمٝم٤م اًمٕمراق, آ ان ـمريؼ مم٤مرؾم٦م اًمٗم

ُمتِم٤مهب٦م إمم طمد يمٌػم, ويٛمٙمـ ان ٟمقضمز إؾم٤ٌمب اًمتل شمدومع امم اجلرائؿ 

 آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕمراق سمام ي٠ميت:

: أدت احلروب اعمتت٤مًمٞم٦م واحلّم٤مر آىمتّم٤مدي إمم ضعف الدولة -1

إوٕم٤مف اًمدوًم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم, وقمٛمٚم٧م ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ قمغم ووع 
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ٝمٛم٦م إدارة اًمٌالد ؿمخّمٞم٤مت همػم يمٗم١مه ذم ُمٜم٤مص٥م طم٤ًمؾم٦م وأقمٓم٤مهؿ ُم

قمغم طم٤ًمب اًمٙمٗم٤مءات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلداري٦م, واقمت٤ٌمر اًمقٓء اًمٓم٤مئٗمل 

واجلٖمراذم أؾم٤مس ٓطمتالل اعمٜم٤مص٥م, وسمٕمد شمٖمػم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ؾم٤مد ومراغ 

ؾمٞم٤مد وُم١مؾم٤ًميت يمٌػم يم٤من ُمـ اًمّمٕم٥م ُمٚمئف سمنقم٦م, مم٤م أدى إمم 

ُمـ  طمدوث ختٌط يمٌػم ذم أضمٝمزة اًمدوًم٦م ودوائره٤م وم٘مد طم٤موًم٧م اًمٕمديد

اًمِمخّمٞم٤مت ؾمقاء يم٤مٟم٧م أيم٤مديٛمٞم٦م ام قمِم٤مئري٦م او أطمزاب ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او أزٓم 

اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ ُمغمء هذا اًمٗمراغ, واًمٙمؾ حي٤مول ان يّمؾ إمم اعمٜمّم٥م 

سمٓمري٘متف اخل٤مص٦م, وقم٤مدة ُم٤م ي١مدي اًمْمٕمػ اًمًٞم٤مد ًمٚمدوًم٦م واٟمخٗم٤مض 

يمٗم٤مءة إضمٝمزة اإلداري٦م ووم٤ًمده٤م وقمدم آؾمت٘مرار اًمداظمكم او 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٜمػ واإلره٤مب اًمداظمكم وؾمقء إطمقال آوٓمراسم٤مت 

اعمٕمٞمِمٞم٦م إمم ؾمٕمل سمٕمض اعم١ًمًملم اًمًٞم٤مؾمٞملم إمم اًمتحقط ود خم٤مـمر 

اعمًت٘مٌؾ واخلقف ُمـ طمدوث اٟم٘مالسم٤مت احلٙمؿ ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او 

قمًٙمري٦م قمٜمٞمٗم٦م شم١مدي امم اإلـم٤مطم٦م هبؿ وسمٜمٔمؿ احلٙمؿ ذم أي وىم٧م, وذم 

ًم٤ًمؾم٦م قم٤مدة ُم٤م يتجٝمقن امم ايداع ُملثؾ هذه احل٤مٓت ٟمجد ان ه١مٓء ا

إُمقال همػم اعمنموقم٦م, اًمتل يملثػمًا ُم٤م حيرصقن قمغم حت٘مٞم٘مٝم٤م ذم أهع وىم٧م 

ممٙمـ وذم طم٤ًمسم٤مت هي٦م ظم٤مرج سمالدهؿ طمتك يٛمٙمٜمٝمؿ اإلٟمٗم٤مق ُمٜمٝم٤م سمٕمد 

 .اوٓمرارهؿ عمٖم٤مدرة اًمٌالد

يمام قمٛمٚم٧م إؾم٤ٌمب اهلٞمٙمٚمٞم٦م اًمتل شمتٛملثؾ ذم حمدودي٦م اهلٞم٤ميمؾ اًم٘مديٛم٦م 

اًمدوًم٦م ان شمًتجٞم٥م عمتٓمٚم٤ٌمت اإلومراد اعمتٕمددة واعمتجددة, ومْماًل ٕضمٝمزة 
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قمـ ذًمؽ شمْمخؿ إضمٝمزة اإلداري٦م اعمريمزي٦م, واهؿ اجلرائؿ اًمتل يرشمٙمٌٝم٤م 

ه١مٓء هل اًمرؿمقة وشم٘م٤ميض اًمٕمٛمقٓت وآؿمؽماك ذم اجلرائؿ اعمٜمٔمٛم٦م 

 :(38)وي٤ًمقمد قمغم هذا اًمًٚمقك اعمٜمحرف قمدة قمقاُمؾ أمهٝم٤م (37)واًمٖمش

عم١ًمًملم احلٙمقُمٞملم سمحري٦م واؾمٕم٦م ذم اًمتٍمف, وسم٘مٚمٞمؾ ُمـ متتع ا أ(

اًمرىم٤مسم٦م واعم٤ًمًم٦م ومٝم١مٓء يًتٖمٚمقن ُمٜم٤مصٌٝمؿ ًمتح٘مٞمؼ ُمٙم٤مؾم٥م ؿمخّمٞم٦م, 

قمـ ـمريؼ ىمٌقل اًمرؿمقة ُمـ ذيم٤مت اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص واعمقاـمٜملم ٟمٔمرا 

 .حلّمقهلؿ قمغم اُمتٞم٤مزات واؾمتلثٜم٤مءات

احلّمقل  ان اًمداومع وراء ؾمٚمقك اعم١ًمًملم احلٙمقُمٞملم اًمٗم٤مؾمديـ, هق (ب

قمغم ريع ُم٤مدي ي٤ًمقمدهؿ قمغم حت٘مٞمؼ هذا اًمٙم٥ًم همػم اًم٘م٤مٟمقين اًمتدظمؾ 

احلٙمقُمل واًم٘مٞمقد اًمتل شمْمٕمٝم٤م احلٙمقُم٦م, وُمـ إُملثٚم٦م قمغم ذًمؽ ىمٞمقد 

اًمتج٤مرة واًمرؾمقم اجلٛمريمٞم٦م وطمّمص آؾمتػماد وهمػمه٤م, واًمًٞم٤مؾم٤مت 

اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اعمحًقسمٞم٦م اعمًٛمقح واعمٛمٜمقع اؾمتػماده وهمػمه٤م 

ٞم٤مؾم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اعمحًقسمٞم٦م واًمٕمالىم٤مت اًمِمخّمٞم٦م ُملثؾ واًمً

اإلقم٤مٟم٤مت وآؾمت٘مٓم٤مقم٤مت اًمييٌٞم٦م, وشمٕمد ىمقاقمد حتديد ؾمٕمر اًمٍمف 

 .وظمٓمط شمقزيع اًمٜم٘مد إضمٜمٌل وشمقومػم اًم٘مروض حت٧م رىم٤مسم٦م طمٙمقُمٞم٦م

حيّمؾ سمٕمض ُم١ًمزم احلٙمقُم٦م قمغم اًمرؿمقة قمغم اًمرهمؿ ُمـ قمدم  (ج

ذم طم٤مًم٦م اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يم٤مًمٜمٗمط  وضمقد شمدظمؾ طمٙمقُمل, ُملثٚمام حيدث

واًمٖم٤مز واعمقارد اعمحدودة اًمتل متت٤مز سمٙمٚمػ آؾمتخراج اًم٘مٚمٞمٚم٦م, ُم٘م٤مرٟم٦م 

سمًٕمر اًمًقق وعم٤م يم٤مٟم٧م اإلرسم٤مح اًمٕم٤مدي٦م ُمت٤مطم٦م عمـ يًتخرج اًمٜمٗمط ومٛمـ 



  اصمر اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م قمغم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ............................. 253

 .إرضمح شم٘مديؿ اًمرؿمقة إمم اعم١ًمًملم قمـ ُمٜمح طم٘مقق اؾمتخراضمف

شمتح٘مؼ قمـ ـمري٘مٝم٤م اؾمتحداث او إًمٖم٤مء ىمقاٟملم او ؾمٞم٤مؾم٤مت  (د

ُمٙم٤مؾم٥م ُم٤ٌمذة ًمٚمٛمًقوًملم ذم اجلٝم٤مز احلٙمقُمل, يمذًمؽ شمقزم طمٙمقُم٤مت 

ُم١مىمت٦م وهيٕم٦م ُمع وٕمػ اًم٘م٤مٟمقن, مم٤م جيٕمؾ هذا اًمقوع ُم٤ًمقمد ٟٓمتِم٤مر 

 .اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م

اطمتٗم٤مظ اًمدوًم٦م سملثروة ه٤مئٚم٦م )ُمٜمِم٤مت وممتٚمٙم٤مت وُمقارد ـمٌٞمٕمٞم٦م(  ـ(ه

ت اإلقمامل طمتك وًمق يم٤مٟم٧م وإوٗم٤مء اعمنموقمٞم٦م قمغم ؾمٚمٓمتٝم٤م قمغم ُمنموقم٤م

ظم٤مص٦م, مم٤م يٕمٓمل اعم١ًموًملم احلٙمقُم٦م ؾمٚمٓم٤مت اؾمتلثٜم٤مئٞم٦م وومرص٤م يملثػم 

 .ًٓمتامس اًمرؿمقة وٟمٓم٤مىم٤م واؾمٕم٤م ًمٜمٝم٥م اًملثروات اًمٕم٤مُم٦م

 شمدهقر اًمقوع آىمتّم٤مدي: ويٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمف إمم: -2

اٟمتِم٤مر اًمٌٓم٤مًم٦م: يٛمٙمـ اًم٘مقل اٟمف ٓ يٛمٙمـ حت٘مٞمؼ أُمـ اىمتّم٤مدي  (أ

احل٤مضم٤مت اعمنموقم٦م ًمٚمٛمقاـمـ مم٤م ي١مدي إمم واضمتامقمل, قمٜمدُم٤م شم٘مؾ 

اوٓمراب ٟمٗمز وىمٚمؼ ُمًتٛمر قمغم ُمّمػم اعمٕمٞمِمٞم٦م, ورسمام أدى هذا إمم 

ـمرق اجلريٛم٦م وآٟمحراف ان اًمٌٓم٤مًم٦م وُم٤م يرشمٌط هب٤م ُمـ ضمرائؿ اضمتامقمٞم٦م 

ٟم٤مدم٦م قمـ قمدم وضمقد ُمّمدر ُمنموع ًمٚمرزق يْمٛمـ ًمإلٟم٤ًمن احلٞم٤مة 

واحل٤مضم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م, اذ شمرشمٗمع اعمالئٛم٦م اًمتل شمقومر ًمف ُمتٓمٚم٤ٌمت اعمٕمٞمِم٦م 

ٟم٦ًٌم اًمٌٓم٤مًم٦م سملم اًم٘م٤مدريـ قمغم اًمٕمٛمؾ ُمـ ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٕمراىمل سمٜم٦ًٌم 

% ُمـ جمٛمقع اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م سم٥ًٌم قمجز اًم٘مٓم٤مقم٤مت 50شمّمؾ امم

آىمتّم٤مدي٦م قمـ شمقومػم ومرص قمٛمؾ اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمداظمٚمٞم٦م, ٟمتٞمج٦م 
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ضمٞم٦م, اٟمخٗم٤مض اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي وشمقىمػ اًمٙملثػم ُمـ اعمِم٤مريع اإلٟمت٤م

ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ًمٞمس وم٘مط حتٛمٞمؾ آىمتّم٤مد اًمقـمٜمل أقم٤ٌمء اعم٤ًمقمدات 

اعم٤مًمٞم٦م سمؾ شمًجٞمؾ اٟمخٗم٤مض ذم اإلٟمت٤مج ُمع زي٤مدة ذم اًمٜمٗم٘م٤مت, وُمـ صمؿ وم٤مٟمف 

ُمـ اًملث٤مسم٧م ان اًمٌٓم٤مًم٦م شمقدي إمم اًمٌح٨م قمـ ُمّمدر ًمٚمدظمؾ سمٓمرق همػم 

ُمنموقم٦م ويدومع همػم إؾمقي٤مء إمم اًمتقرط ذم اجلرائؿ اعمختٚمٗم٦م ومٞمٙمقن 

اإلضمرام وآٟمحراف ويزداد إُمر ؾمقاء ُمع اًمنقم٦م اًمتل شمتحرك هب٤م 

 .(39)قمجالت اًمٕمقعم٦م

اٟمخٗم٤مض إضمر اًمرؾمٛمل واحل٘مٞم٘مل ًمٚمٛمقفمػ احلٙمقُمل اًمٕمراىمل  (ب

فمٝمرت هذه احل٤مًم٦م ُمٜمذ قم٘مد اًمتًٕمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض طمٞمٜمام قمٛمٚم٧م 

فمروف اًمتْمخؿ اجل٤مُمع قمغم اٟمخٗم٤مض إضمر احل٘مٞم٘مل دون ان يٕمقوف 

ٗم٤مع ذم إضمر آؾمٛمل, ان هذه احل٤مًم٦م شمٖمري سم٤مًمٗم٤ًمد ًمٌٕمض ُمقفمٗمل ارشم

اًمدوائر, متلثؾ احل٤مومز اًمرئٞمز ًمٚمٌ٘م٤مء واًمتٛمًؽ سم٤مخلدُم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم 

ُم١مؾم٤ًمت اًمدول اعمختٚمٗم٦م, ان ُم٤م يٛمٞمز اعمقفمٗملم اًمٗم٤مؾمديـ هق اًمٕمجروم٦م 

  .ووٞمؼ اًمتٗمٙمػم واحل٘مد قمغم أسمٜم٤مء اًمِمٕم٥م

ىمتّم٤مدي٦م اٟمٕمدام اًمٕمداًم٦م ذم شمقزيع اًملثروة يٛم  ٤مب ٓا ؾم لثؾ هذا اجل٤مٟم٥م اطمد ٕا

٤مد ذم اًمٕمراق, اذ ي١مدي قمدم اًمتقزيع اًمٕم٤مدل ذم اعمجتٛمع إمم سمروز أىمٚمٞم٦م همٜمٞم٦م  ًمٚمٗم

ي٘م٤مسمٚمٝم٤م أيملثري٦م وم٘مػمة ُمـ إومراد اعمجتٛمع, وهذا ُمـ ؿم٤مٟمف ان ي١مدي إمم إوٕم٤مف 

ىمتّم٤مدي٦م  ٟمتامء ًمألهداف اعمِمؽميم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمجتٛمع, اذ أدت اًمٔمروف ٓا ا

ٞمئ٦م ف دوٓر  4000إمم اٟمخٗم٤مض ُمٕمدل دظمؾ اًمٗمرد اًمٕمراىمل ُمـ اًًم أرسمٕم٦م ٓأ
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 .(40)2003صمالصمامئ٦م دوٓر قم٤مم 300إمم  1980قم٤مم 

ومِمؾ ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م ذم إطمداث اًمتٖمٞمػمات اعمٜمِمقدة آىمتّم٤مد  (د

اًمٕمراىمل, وإزاًم٦م ُمٔم٤مهر اًمتخٚمػ واًمتٌٕمٞم٦م واًمالُم٤ًمواة آضمتامقمٞم٦م واًمتٗم٤موت 

وقم٤مدة ُم٤م يتٗمِمك اًمٗم٤ًمد سمِمٙمؾ يمٌػم ذم ُمرطمٚم٦م اًمقاؾمع ذم شمقزيع اًمدظمؾ, 

آٟمت٘م٤مل ُمـ آىمتّم٤مد اًمِمٛمقزم امم اىمتّم٤مد اًمًقق,وهل احل٤مًم٦م اًمتل 

اٟمتنمت سمٕمد شمٖمػم اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ طمٞم٨م فمٝمرت ـمٌ٘م٦م ُمـ اعم٘م٤موًملم همػم 

اًمٙمٗم١ميـ واًمتج٤مر اجلِمٕملم اًمذي يمقٟمقا صمروة ـم٤مئٚم٦م دون ان يٌذًمقا اجلٝمد او 

اذ شمٙمقن اًمٔمروف ُمٝمٞم٠مة ًمذًمؽ وم٤محل٤مومز قمغم  ي٘مدُمقا اخلدُم٦م اعمٓمٚمقسم٦م,

ايمت٤ًمب اًمدظمؾ ىمقي ًمٚمٖم٤مي٦م يتٗم٤مىمؿ سمٗمٕمؾ اًمٗم٘مر ورواشم٥م اعمقفمٗملم اعمٜمخٗمْم٦م 

واعمتٜم٤مىمّم٦م واًمٜم٤مس يٗم٘مدون قمٛمقُم٤م اًمٙملثػم ُمـ آًمٞم٤مت شمقزيع اعمخ٤مـمر سمام ذم 

ذًمؽ اًمت٤مُملم وؾمقق اًمٕمٛمؾ ضمٞمدة اًمتٜمٔمٞمؿ اعمت٤مطم٦م ذم اًمدول أيملثر شم٘مدُم٤م وصمراء 

ؾ ي٤ًمقمد قمغم اٟمتِم٤مر اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕمراق, وم٤مًمتٖمػم ان هذا اًمٕم٤مُم

آىمتّم٤مدي اًمنيع ووٕمػ اًمدوًم٦م وحم٤موًم٦م اًمتحقل ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص وسمٞمع 

 أُمالك اًمدوًم٦م ًمتح٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح اًمِمخّمٞم٦م قمؼم اخلّمخّم٦م سم٠مصمامن رظمٞمّم٦م

وإقمٓم٤مءه دور ايمؼم ذم آىمتّم٤مد ؿمجٕم٧م سمٕمض اإلومراد ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمقاـمٜملم 

١مًملم طمٙمقُمٞملم قمغم اؾمتٖمالل اًمٗمرص٦م واطمتالل ُمقىمع قم٤مديلم اوُمً

ًمًٜم٦م  22اىمتّم٤مدي ُمٝمؿ ُمًتٗمٞمدة ُمـ هذا اًمتحقل, ومٛمٜمذ صدور ىم٤مٟمقن رىمؿ 

إلوٗم٤مء اًمنمقمٞم٦م قمغم حتقيؾ ٟمٔمؿ اعمٚمٙمٞم٦م اجلديدة إمم آًمٞم٦م ًمٚمتٝمري٥م  1997

 .اًم٘م٤مٟمقين اعمٜمٔمؿ ٟمحق اخل٤مرج وظمٓمقط سم٤مدم٤مه اخلّمخّم٦م
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ؼ سم٤مإلدارة ذاهت٤م وم٤مٟمٕمدام وٕمػ اإلدارة: هٜم٤مك قمقاُمؾ شمتٕمٚم ـ(ه

ووٕمػ إظمالىمٞم٤مت اًمقفمٞمٗمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ احلٙمقُمل وهمٞم٤مب ُمٗمٝمقم اعم٤ًمًم٦م 

  .اًمٕم٤مُم٦م واعم١ًمًمٞم٦م يمٚمٝم٤م شمقدي إمم اًمٗم٤ًمد ومتٝمٞمد ًمف

طمٞم٨م قمٛمٚم٧م فمروف آطمتالل إُمريٙمل إمم  العامل السقاد: -3 

زي٤مدة اًمٗم٤ًمد اإلداري, اذ شمًٕمك اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م سم٤مٕؾم٤مس 

رض ؾمٞم٤مؾم٦م ٟمنم اًمرؿمقة واًمٗم٤ًمد اإلداري ذم ُم١مؾم٤ًمت اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م, وم

سمٖمٞم٦م ظمٚمؼ ٟمٔم٤مم ضمديد شم٤ًمقمد ذم اؾمت٘مرار اًمِمٛمقًمٞم٦م عمقاضمٝم٦م اعمجتٛمٕم٤مت 

اًمٜم٤مُمٞم٦م, أي سمٛمٕمٜمك اظمر شمقريط ىمٓم٤مقم٤مت واؾمٕم٦م ُمـ اعمجتٛمع يٕمتٛمد دظمٚمٝم٤م 

أعمٕم٤مر قمغم اًمدوًم٦م اًمريٕمٞم٦م سم٤معم٤ًممه٦م ذم اًمٜمٔمؿ اجلديدة وطمٞمٜمذ شمّمٌح 

٘مقًم٦م اًمِم٤مئٕم٦م ذم اًمقؾمط آضمتامقمل ان اًمِمٕم٥م وم٤مؾمد ومام ذٟم٥م اًمًٚمٓم٦م اعم

ايملثر ذقمٞم٦م ًمتؼمئ٦م اًمٜمٔمؿ اًمت٤مسمٕم٦م, وهذا ُم٤م يٗمن أقمٓم٤م ُمِم٤مريع وُم٘م٤موٓت 

سمٛم٤ٌمًمغ وخٛم٦م دون ان ختْمع إمم ادٟمك درضم٤مت اًمرىم٤مسم٦م او اعمح٤مؾم٦ٌم 

  .(41)واًمًامح ًمٚمٛم٘مٍميـ واعمجرُملم سم٤مًمتٛمتع سمٙم٤مُمؾ طمريتٝمؿ

 

شمٕمد اعمٝمٜم٦م ذم دوائر اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم وفمٞمٗم٦م اضمتامقمٞم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اهن٤م وؾمٞمٚم٦م  

ًمٙم٥ًم اًمرزق وم٠مظمالق اعمقفمػ وؾمٚمقيمٞم٤مهتؿ شمٕمد ُمـ إُمقر اًمتل متس 

سم٤مًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم وي٘متيض ان شمٙمقن ضمزء ُمـ اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم واإلطمٙم٤مم اًمتل 

خل٤مص وقمغم اًمرهمؿ ُمـ قمدم يًػم قمٚمٞمٝم٤م هذا اًم٘مٓم٤مع, اُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘مٓم٤مع ا
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شمدظمؾ اًمدوًم٦م ذم ٟمِم٤مـمف شمٌ٘مك اعمٝمـ طمرة وٛمـ هذا اًم٘مٓم٤مع دون ان شمٗم٘مد 

وفمٞمٗمتٝم٤م آضمتامقمٞم٦م قمغم ان شمقدي هذه اًمقفمٞمٗم٦م ُمـ ظمالل ٟم٘م٤مسم٤مت ُمٜمٌلث٘م٦م 

ُمـ أهؾ اعمٝمٜم٦م أٟمٗمًٝمؿ ًمتٞمًػم هذه اًمٜم٘م٤مسم٤مت قمغم ُمّم٤مًمح اعمٝمٜم٦م وُمًػمهت٤م 

٤م حت٧م ُمٔمٚم٦م إظمالق اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م وشمرشم٥م اًمتزام اسمٜم٤مئٝم

شمٗمروٝم٤م حت٧م ـم٤مئٚم٦م اعمالطم٘م٦م اًمت٠مديٌٞم٦م واًمٗمّمؾ قمـ اعمٝمٜم٦م, ومٞمام اذا يم٤من 

اخلروج قمغم اداهب٤م وىمقاقمده٤م ُمـ اخلٓمقرة ُم٤م يؼمر ُملثؾ هذا اًمتدسمػم, 

وشمٙمٛمـ أمهٞم٦م اًمٜم٘م٤مسم٦م ذم طمٗمظ اعمجتٛمع ُمـ اعمامرؾم٤مت همػم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل 

ذًمؽ عمٜمع مم٤مرؾم٤مت ضمرائؿ اعمٝمٜم٦م, يٛمٙمـ ان ي٘مقم هب٤م أصح٤مب اعمٝمـ يم٤موم٦م و

ومجرائؿ ؾمقء آئتامن وآطمتٞم٤مل وخم٤مًمٗم٦م أٟمٔمٛم٦م اعمٝمـ وخم٤مًمٗم٦م ًمقائح 

إؾمٕم٤مر واعمقاصٗم٤مت ذم اعمقاد اعم٤ٌمقم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م همذائٞم٦م ام همػم همذائٞم٦م 

واعمخ٤مًمٗم٤مت اًمقاىمٕمٞم٦م قمغم اًم٘مقاٟملم وٕٟمٔمٛم٦م اًمتل شمرقمك إٟمِمٓم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م 

ئؿ اعم٤مؾم٦م سمًالُم٦م اجلًد يمٚمٝم٤م شم٘مع سم٥ًٌم مم٤مرؾم٦م واًمتج٤مري٦م واعمٝمٜمٞم٦م واجلرا

اعمٝمٜم٦م, وسم٤مًمٜمٔمر إمم ظمٓمقرة وطمجؿ هذه اجلرائؿ اعم٤مؾم٦م سمًالُم٦م اإلٟم٤ًمن 

واىمتّم٤مده وُمٚمٙمف وؾمالُم٦م اعمجتٛمع يمٙمؾ اىمت٣م شمقضمٞمف آهتامم ٟمحق 

اًمٜم٘م٤مسم٤مت اعمٝمٜم٦م اًمتل شمِمٛمؾ إو٤موم٦م ًمٚمتٜمٔمٞمؿ اعمٝمٜمل وأظمالىمٞم٦م اعمٝمٜم٦م واًمتزام 

يمٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م شمْمٛمـ طمًـ مم٤مرؾمتٝم٤م وسم٤مًمت٤مزم طمًـ أصح٤مهب٤م ُم٤ٌمدئ ؾمٚمق

يمام ادى  .اًمتل وًمألؾمػ همػم ومٕم٤مًم٦م ذم اًمٕمراق (42)ادائٝم٤م وفمٞمٗمتٝم٤م آضمتامقمٞم٦م

)إطمزاب  وٕمػ ُمٜمٔمامت اعمجتٛمع اعمدين وهتٛمٞمش دور ُم١مؾم٤ًمشمف

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ومج٤مقم٤مت اعمّم٤مًمح واًمتٜمٔمٞمامت آضمتامقمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م( إمم همٞم٤مب 
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 .قه٤مىمقة اعمقازٟم٦م واؾمتٛمرار ٟمٛم

أدى وٕمػ اًم٘م٤مٟمقن امم اٟمتِم٤مر اجلرائؿ العامل الؼاكوين:  -5 

 آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕمراق ُمـ ظمالل اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:

اٟمخٗم٤مض اعمخ٤مـمر اعمؽمشم٦ٌم قمغم آٟمٖمامس ذم ؾمٚمقك وم٤مؾمد,  (أ

وم٤مًمٕم٘مقسم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم ىمقاٟملم أهمٚمٌٞم٦م اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م ٓ شمِمٙمؾ 

هٞمؽ قمـ وٕمػ اإلذاف رادقم٤م قمـ ارشمٙم٤مب اإلقمامل اًمٗم٤مؾمدة ٟم٤م

احلٙمقُمل سمٕمٞمدا قمـ اعمريمز وإوٗم٤مء اًمٓم٤مسمع اًمِمخيص قمغم اًمٕمالىم٤مت 

آىمتّم٤مدي٦م واًمٗمْم٤مئح اعم٤مًمٞم٦م, يمؾ ذًمؽ يٛمٙمـ ان ي١مدي امم شم٘مقيض ُمٕم٤ميػم 

اًمًٚمقك اًمرؾمٛمل واخل٤مص قمغم طمد ؾمقاء ومٛمـ اًمّمٕم٥م ُمٕم٤مىم٦ٌم ؿمخص ُم٤م 

سمام  قمغم ؾمقء اًمتٍمف اذا يم٤من هٜم٤مك ؿمٕمقر قم٤مم سم٤من إؿمخ٤مص أظمريـ

ذم ذًمؽ يم٤ٌمر اعمًقوًملم يٗمٕمٚمقن اًمٌمء ٟمٗمًف وٓ يتٕمروقن ًمٚمٛم٤ًمًم٦م 

واخلْمقع ًمٚمٛمح٤ميمٛم٦م مم٤م يٕمٜمل اٟمتِم٤مر أوؾمع وومؽمة اٟمتٕم٤مش أـمقل ًمٚمٗم٤ًمد 

 .(43)ذم شمٚمؽ اًمدول

قمدم ُمٕم٤مىم٦ٌم اعمخٓمئلم: أدى اًمتٖم٤ميض قمـ ُمٕم٤مىم٦ٌم يم٤ٌمر اعم١ًمًملم  (ب

ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ اعمٝمتٛملم سم٤مًمٗم٤ًمد واؾمتٖمالل اعمٜمّم٥م اًمٕم٤مم إمم اهنٞم٤مر 

إظمالىمٞم٦م, وُمـ صمؿ أدى هذا اًمتٖم٤ميض واٟمتِم٤مر اًمٗم٤ًمد قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع إمم 

اؾمتخٗم٤مف أومراد اعمجتٛمع سم٤مًم٘مقاٟملم اعمٕمٛمقل هب٤م ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت احلٞم٤مشمٞم٦م 

  .واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م وامم شمٖمٞمػم اًمٜمٔمرة اًمٕم٤مُم٦م اًمنمقمٞم٦م ٕٟمٔمٛم٦م احل٤ميمٛم٦م ذم اًمٌالد

ديد ذم ُمقاضمٝم٦م اجلرائؿ وم٘مد يم٤من اًم٘م٤مٟمقن اجلزائل اًمٕمراىمل ؿم 
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آىمتّم٤مدي٦م اذ شمّمؾ قم٘مقسم٦م سمٕمض اجلٜم٤مي٤مت إمم اإلقمدام, يمام ًمق طمّمؾ 

/ب 11ختري٥م ذم آىمتّم٤مد اًم٘مقُمل ورضر سم٤مًمغ سم٤معمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م )اعم٤مدة 

ُمـ ىم٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اًمتج٤مرة(, وذم يملثػم ُمـ اجلٜمح يرؾمؿ اعمنموع طمدا ُمرشمٗمٕم٤م 

تج٤مرة ٓ شمًٛمح سم٤من شم٘مؾ ُمدة ًمٚمٕم٘مقسم٤مت وم٤معم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ ىم٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اًم

احلٌس ُمـ ؾمٜمتلم وذًمؽ سمِم٤من آُمتٜم٤مع قمـ سمٞمع ؾمٚمٕم٦م سم٤مًمًٕمر اعمحدد او 

سمٞمٕمٝم٤م سمًٕمر يزيد قمغم اًمًٕمر اعمحدد ُمـ ىمٌؾ اجلٝم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م او ؿم٦ٌم 

اًمرؾمٛمٞم٦م او ايف ضمٝم٦م خمقًم٦م صالطمٞم٦م اًمتًٕمػم يمام ضمرم اًمرؿمقة ذم اًم٘مٓم٤مع 

  .(44)(ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت 117اًمٕم٤مم )اعم٤مدة 

يقصمر اًمٕم٤مُمؾ آضمتامقمل يملثػم قمغم اٟمتِم٤مر اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ويٛمٙمـ  

 اإلؿم٤مرة إمم سمٕمض ُمٜمٝم٤م:

ان ـمٌٞمٕم٦م اعمجتٛمع وسمروز أمهٞم٦م اًمٕمالىم٤مت اًمِمخّمٞم٦م ذم احلٞم٤مة  (أ

آضمتامقمٞم٦م أصمرا يمٌػما ذم اٟمتِم٤مر اًمٗم٤ًمد ذم اعمجتٛمع, ومٌٞمٜمام يرى إوروسمٞمقن ان 

واعمحًقسمٞم٦م هل ٟمقع ُمـ اًمٗم٤ًمد وم٤من اًمٙملثػم ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م ٓ يرون  اعمح٤مسم٤مة

ذًمؽ ومٙمٞمػ يًتٓمٞمع ؿمخص ُمـ ومئ٦م اضمتامقمٞم٦م ُمٕمٞمٜمف ُمتخٚمٗم٦م ان شمٚمحؼ 

سم٤معمٜم٤مومًلم ًمف ُمـ ومئف اضمتامقمٞم٦م أظمرى اذا مل جيد قمقٟم٤م ًمف او فمٝمػما سملم اًمذيـ 

٦م او يٜمتٛمقن إمم اًمٗمئ٦م آضمتامقمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م او اًمذيـ شمرسمٓمٝمؿ سمف صٚم٦م ىمراسم

ان اٟمتِم٤مر اعمحًقسمٞم٦م شم١مدي إمم شمٖمػم ٟمٔمرة اعمجتٛمع ًمألؿمخ٤مص  .(45)ٟم٥ًم
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اًمذيـ ي٘مقُمقن سم٢مقمامل اًمٗم٤ًمد ُمـ رؿمقة واظمتالس واطمتٞم٤مل وهن٥م اعم٤مل 

اًمٕم٤مم واخل٤مص سمحٞم٨م أصٌح٧م هذه اًمٔمقاهر ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت اعمٕمت٤مدة ذم 

ٕمراىمٞم٦م وهذا ُم٤م يٗمن سم٘مك طم٤مًم٦م اًمٗم٤ًمد ذم اًمدوائر اًم .اعمجتٛمع وٓ شمٕمد ؿمذوذ

رهمؿ شمْم٤مقمػ رواشم٥م مجٞمع اعمقفمٗملم إمم طمد يمٌػم, ُمٜمذ شمٖمػم اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ 

اذ سم٘مك اًمتٝمري٥م واًمرؿمقة ويرضمع ذًمؽ إمم ان هذه احل٤مًم٦م أصٌح٧م صم٘م٤موم٦م 

 . راؾمخ٦م ًمدى اًمٌٕمض واهنؿ ٓ يٛمتٜمٕمقن ُمـ اظمذ اعم٤مل احلرام

: ُمـ اعمالطمظ ان اعمجتٛمع اًمٕمراىمل يْمؿ اًمٙملثػم ُمـ اجلاكب العرقي (ب

قُمٞم٤مت وإدي٤من واًمٓمقائػ وأىمٚمٞم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م ُمتٕمددة, شمرى هذه اًم٘م

اًمٓمقائػ ٟمٗمًٝم٤م ُمٔمٚمقُم٦م وًمٞمس هل٤م طمٔمقة ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمج٤مٓت اإلدارة 

اًمٕم٤مُم٦م اعمختٚمٗم٦م وُملثؾ هذه إىمٚمٞم٤مت رسمام شمٚمج٤م إمم مم٤مرؾم٦م أؾم٤مًمٞم٥م اًمٗم٤ًمد 

ٓهن٤م متلثؾ ذم رأهي٤م اًمقؾمٞمٚم٦م اًمقطمٞمدة ًمٚمحّمقل قمغم اخلدُم٤مت اًمتل حتت٤مضمٝم٤م 

 . أضمٝمزة اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ُمـ

مم٤م ٓؿمؽ ومٞمف ان ًمٚمجرائؿ آىمتّم٤مدي٦م اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت قمٛمٞم٘م٦م قمغم  

إوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ٓ ئمٝمر أصمره٤م ذم اعمدى 

قوٞمح سمٕمض هذه اًم٘مري٥م وإٟمام شمٌدأ ذم اعمدى اعمتقؾمط واًمٓمقيؾ ويٛمٙمـ شم

 أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م قمغم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل:

: يقصمر اًمٗم٤ًمد قمغم اداء اًم٘مٓم٤مقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م و الـؿو القتصاديـ 1
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يْمٕمػ اًمٜمٛمق آىمتّم٤مدي, طمٞم٨م يقصمر قمغم اؾمت٘مرار وُمالئٛم٦م ُمٜم٤مخ 

آؾمتلثامر ويزيد ُمـ شمٙمٚمٗم٦م اعمنموقم٤مت وهيدد ٟم٘مؾ اًمت٘مٜمٞم٦م ويْمٕمػ إصمر 

امر, سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمنموقم٤مت اعمحٚمٞم٦م وإضمٜمٌٞم٦م آجي٤ميب حلقاومز آؾمتلث

وظم٤مص٦م قمٜمد ُم٤م يٓمٚم٥م رؿمقة ُمـ أصح٤مب اعمنموقم٤مت ًمتًٝمٞمؾ ىمٌقل 

ُمنموقم٤مهتؿ, او يٓمٚم٥م اعمقفمٗمقن اعمرشمِمقن ٟمّمٞم٤ٌم ُمـ قم٤مئد آؾمتلثامر, وذم 

هذا اًمّمدد يٕمد اًمٗم٤ًمد رضي٦ٌم ذات ـمٌٞمٕم٦م و٤مرة وسمِمٙمؾ ظم٤مص ُمٕمقىم٦م 

٦م اًمني٦م ًمٚمرؿمقة وقمدم اًمت٠ميمد, مم٤م ًمالؾمتلثامر ويزيد ُمـ طمدة اعمِمٙمٚم٦م اًمٓمٌٞمٕم

اذا يم٤من اعمقفمٗمقن اًمذيـ يت٘م٤موقن اًمرؿمقة ؾمٞمٜمٗمذون دورهؿ ذم اعمنموع ام 

ٓ وُمع ازدي٤مد اًمٗم٤ًمد ي٘مقم اعمًتلثٛمريـ سم٢مو٤موم٦م اعمدومققم٤مت اًمٜم٤ممج٦م قمـ 

اًمرؿم٤موي واًمٕمٛمقٓت إمم اًمتٙم٤مًمٞمػ, مم٤م يرومع اًمتٙمٚمٗم٦م آضمتامقمٞم٦م 

 .لثامرًمٚمٛمنموقم٤مت وخيٗمض اًمٕم٤مئد قمغم آؾمت

ومٕم٤مدًة ُم٤م هترب إُمقال اعمٙمت٦ًٌم سمٓمري٘م٦م همػم ذقمٞم٦م إمم اخل٤مرج, وشمٕمد  

هذه إُمقال اهل٤مرسم٦م اؾمت٘مٓم٤مقم٤مت ُمـ اًمدظمؾ اًم٘مقُمل ودمٕمؾ ُمٜمف ٟمزيٗم٤م 

ًمالىمتّم٤مد اًم٘مقُمل إمم آىمتّم٤مدات اخل٤مرضمٞم٦م واًمتل قم٤مدة ُم٤م شمٙمقن قمغم 

طم٤ًمب سم٘مٞم٦م اًمدظمقل اعمنموقم٦م, وم٤مًمِمخص اًمذي حيّمؾ قمغم أُمقال همػم 

ُمنموقم٦م ُملثؾ اًمرؿمقة واًمٕمٛمقٓت واًم٘مروض سمدون وامٟم٤مت ُمـ اجلٝم٤مز 

اعمٍمذم, اٟمام حيّمؾ قمغم ضم٤مٟم٤ًٌم ه٤مُم٤ًم ُمـ اًمدظمؾ اًم٘مقُمل احل٘مٞم٘مل 

واعمنموع, وسم٤مًمت٤مزم طمرُم٤من آىمتّم٤مد اًمقـمٜمل ُمـ اؾمتلثامر هذه إُمقال 

وحتقيٚمٝم٤م إمم ُمّم٤مرف ظم٤مرضمٞم٦م اًمتل شم٘مقم قم٤مدة سم٤مؾمتلثامره عمّمٚمحتٝم٤م 
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ت اًمدوًم٦م اعمْمٞمٗم٦م ًمألُمقال وُمـ صمؿ طمرُم٤من اعمجتٛمع ُمـ وُمّمٚمح٦م اىمتّم٤مدا

اًمٕمقائد آجي٤مسمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ ان حتّمؾ قمٚمٞمٝم٤م, واًمتل شمتٛملثؾ ذم اًم٘مٞمٛم٦م 

اعمْم٤موم٦م امم اًمدظمؾ اًم٘مقُمل وُم٤م يرشمٌط سمذًمؽ ُمـ شمِمٖمٞمؾ اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م 

وطمؾ عمِمٙمٚم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م ومتقيؾ اعمِم٤مريع اإلٟمامئٞم٦م و شمقومػم إُمقال ًمنماء 

 .٤متاًمًٚمع واخلدُم

ان هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م شمقدي امم فمٝمقر آىمتّم٤مد اخلٗمل )أي زي٤مدة اًمٕمٛمٚمٞم٤مت  

اًمتل ٓ شمًجؾ ذم اًمدظمؾ اًم٘مقُمل( وُم٤م يٜمت٩م قمٜمٝم٤م ُمـ زي٤مدة اًمٗمجقة سملم 

اًمدظمؾ اًم٘مقُمل اًمرؾمٛمل واًمدظمؾ اًم٘مقُمل احل٘مٞم٘مل وًمٕمؾ هذه ُم٤م يقدي امم 

صٕمقسم٦م ُمٝمٛم٦م اًمًٚمٓم٤مت اعمختّم٦م سم٤مًمتخٓمٞمط اًم٘مقُمل واًمتل يتٕمذر قمٚمٞمٝم٤م 

ووع ظمٓمط او سمراُم٩م ومٕم٤مًم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م ذم فمؾ 

شمْم٤مرب اًمٌٞم٤مٟم٤مت سملم اهلٞمئ٤مت احلٙمقُمٞم٦م وهذا سمدورة يقدي امم شم٠ميمؾ 

ٓن اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م  .(46)ووٕمػ ؾمٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م

متلثؾ اجلزء همػم اعمنموع ُمـ آىمتّم٤مد اخلٗمل شم٤ًمهؿ ذم قمدم وصقل 

آىمتّم٤مدي٦م امم ُمٕمروم٦م إرىم٤مم احل٘مٞم٘مٞم٦م عمٕمدل اًمٌٓم٤مًم٦م ويؽمشم٥م قمغم إضمٝمزة 

 .ذًمؽ قمدم ومٕم٤مًمٞم٦م اًمؼماُم٩م احلٙمقُمٞم٦م عمقضمٝم٦م إمم إقم٤مٟم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م

: شمقدي اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م امم زي٤مدة سوء توزيع الدخل الؼومي -2

ؾمٚمٓم٦م إصمري٤مء ويقؾمع اًمٗمجقة سملم إهمٜمٞم٤مء واًمٗم٘مراء ذم اعمجتٛمع, ٓن ومئ٦م 

ٜم٤مس حتّمؾ قمغم أُمقال همػم ُمنموقم٦م دون وضمف طمؼ, يمام ان هذه ُمـ اًم

اًمدظمقل ُمٜمتزقم٦م ُمـ ومئ٤مت ُمٜمتج٦م ذم اعمجتٛمع او ُمـ ُمّم٤مدر ظم٤مرج 
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اًمٌالد, وسمذًمؽ حيدث حتقل ًمٚمدظمؾ ُمـ ومئ٤مت ُمٜمتج٦م وحتّمؾ قمغم 

دظمقل ُمنموقم٦م امم ومئ٤مت همػم ُمٜمتج٦م وحتّمؾ قمغم دظمقل همػم ُمنموقم٦م 

ًٌل اًمدظمقل ذم اعمجتٛمع وحيدث إُمر اًمذي هيدد اعمرايمز اًمٜمًٌٞم٦م عمٙمت

ٟمقع ُمـ اًمتقزيع اًمٕمِمقائل ًمٚمدظمؾ اًم٘مقُمل, يمام ؾمتت٠مصمر ذحي٦م اًمٗم٘مراء 

ؾمٚم٤ٌم وشمزداد ٟم٦ًٌم هتٛمٞمِمٝمؿ ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم واىمتّم٤مدي٤ًم واضمتامقمٞم٤ًم وإقم٤مدة 

وهذا ُم٤م  .ختّمص اًملثروات ًمّم٤مًمح إيملثر ىمقة ممـ حيتٙمرون اًمًٚمٓم٦م

دة ذم ٟمٛمق اًمٗمجقة يؽمشم٥م قمٚمٞمف اٟمخٗم٤مض ُمٕمدٓت اًمٜمٛمق آىمتّم٤مدي وزي٤م

سملم ُمًتقي٤مت اًمدظمؾ ذم اعمجتٛمع وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف اعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمقء 

شمقزيع اًملثروة ًمّم٤مًمح اًمٜمخ٦ٌم اعمًٞمٓمرة قمغم رأس اعم٤مل سمٞمٜمام حتدث زي٤مدة ذم 

ُمٕمدٓت اًمٌٓم٤مًم٦م سملم اإلومراد اعمتٕمٚمٛملم وُمـ صمؿ اشم٤ًمع دائرة اعمحروُملم 

 .وؾمط ذوي اًمٞم٤مىم٤مت اًمٌٞمْم٤مء

والكحراف عن السقاسات   اقتصاد البؾدتغؾغل اجلريؿة يف -3

: ان احلّمقل قمغم أُمقال وخٛم٦م سمٓمري٘م٦م همػم ُمنموقم٦م يٕمرض القتصادية

اىمتّم٤مد اًمٌٚمد ًمٚمخٓمر ُمـ ظمالل ادم٤مه ذوي اًمٜمٗمقس اًمْمٕمٞمٗم٦م امم اًمًٕمل 

ًمٚمرسمح همػم اعمنموع قمـ ـمريؼ اًمرؿمقة, سمدًٓ ُمـ اعمِم٤مريم٦م ذم إٟمِمٓم٦م 

قم٦م إمم اًم٘مٓم٤مقم٤مت اًمتل متس قمّم٥م اإلٟمت٤مضمٞم٦م وٟمٗم٤مذ إُمقال همػم اعمنمو

آىمتّم٤مد يم٤مًم٘مٓم٤مع اعمٍمذم وؾمقق إوراق اعم٤مًمٞم٦م ومٜمج٤مح هذه إُمقال ذم 

اًمتٖمٚمٖمؾ إمم اًم٘مٓم٤مع اعمٍمذم, ىمد يٛمٙمٜمٝم٤م ُمـ اؾمتٖمالًمف خلدُم٦م قمٛمٚمٞم٤مت همػم 

ُمنموقم٦م ضمديدة, يمام يًتٓمٞمع أصح٤مب هذه إُمقال شمٕمٌئ٦م ُمدظمرات 
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٤مل اعمنموع سمٖمػم اعمنموع سمؾ ىمد اعمقاـمٜملم وشمِمٖمٞمٚمٝم٤م حل٤ًمهبؿ وخيتٚمط اعم

شمتجف هذه إُمقال ٟمحق اخل٤مرج ًمتٛمقيؾ ُمِم٤مريع ذم اخل٤مرج ظم٤مص٦م ذم فمؾ 

اٟمٕمدام او وٕمػ اًمرىم٤مسم٦م ُمـ اًمًٚمٓم٤مت اعم١ًموًمٞم٦م, يمام ان ٟمج٤مح هذه 

إُمقال ذم اًمتٖمٚمٖمؾ امم سمٕمض اًم٘مٓم٤مقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اهل٤مُم٦م ذم فمؾ سمراُم٩م 

الل اًمنماء اعم٤ٌمذ او قمـ اًمتحقل آىمتّم٤مد ذم يملثػم ُمـ اًمدول ُمـ ظم

ـمريؼ إؾمٝمؿ ىمد متٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمًٞمٓمرة واًمتحٙمؿ ذم يملثػم ُمـ ُم٘مدرات 

, وؾمتٙمقن (47)اًمدول ظم٤مص٦م ذم فمؾ آٟمٗمت٤مح آىمتّم٤مدي واعم٤مزم اًمٕم٤معمل

اخلٓمقرة ايمؼم قمغم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل قمٜمدُم٤م شمٙمقن أُمقال همػم ُمنموقم٦م سمٞمد 

 . جمرُملم شمتحٙمؿ ذم آىمتّم٤مد

: شم١مدي اجلرائؿ األخالققة يف العؿل واإلكتاج اكخػاض الؼقم -4

آىمتّم٤مدي٦م واًمٗم٤ًمد إمم طمدوث ظمٚمؾ ضمقهري ذم اًم٘مٞمؿ آضمتامقمٞم٦م 

وإقمالء ىمٞمٛم٦م اعم٤مل و حتديد اعمرايمز آضمتامقمٞم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمنموقمٞم٦م, 

وسم٤مًمت٤مزم إهدار اًم٘مٞمٛم٦م آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اعمٜمت٩م وؾمٞمٓمرة اجلٝمؾ وإُمٞم٦م قمغم 

ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ واخلؼمة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وشمّمٌح هذه اًمّمٗم٘م٤مت ضمزء ُمـ اًمٕم٘مقل, سمدًٓ 

ؿمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن وشم٘مؾ ومٞمٝم٤م طم٤مًم٦م اإلٟم٤ًمن اًمذي جيٕمؾ ٟمٗمًف رىمٞم٤ٌم وطمًٞم٤ٌم 

قمٚمٞمٝم٤م وان مل يٚمتزم وم٤من وٛمػمه ٓ ي١مٟمٌف او ي١مرىمف وشمٜمتنم طم٤مًم٦م قمدم 

آٟمْم٤ٌمط سمِمٙمؾ واؾمع وقمدم إشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ و اًمٖمش ومٞمف وشمٗمٌم آطمتٞم٤مل 

ويِمٝمد ٟمًؼ اًم٘مٞمؿ ذم  .(48)ٕؾمقاق اعمرسمح٦م وهيٕم٦م اًمٜمٛمقوآظمتالس ذم ا

هذه احل٤مًم٦م صٕمقدا ًمٚم٘مٞمؿ اعم٤مدي٦م واًمٗمردي٦م وشمراضمٕم٤م ًمٚم٘مٞمؿ اعمٕمٜمقي٦م 
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واعمجتٛمٕمٞم٦م, وهذا اًمتحقل ذم اًم٘مٞمؿ هيدد دون ؿمؽ اًمتقضمف آجي٤ميب 

إظمالق اًم٘مٞمؿ اعمجتٛمع وؾمٚمقيمٞم٤مت إومراده ومج٤مقم٤مشمف, ويٓمرح حتدي٤مت 

د ان يم٤من اإلٟم٤ًمن يقصمر قمغم ىمٞمؿ اًمٕمٛمؾ واإلٟمت٤مج يّمٌح ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م, ومٌٕم

يٌح٨م قمـ اجل٤مٟم٥م اعم٤مدي دون ان يٕمٓمل ًمٚمٛمجتٛمع ر, وسم٤مًمت٤مزم إمم سمروز 

فمقاهر ضمديدة قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع ُملثؾ اًمروح آشمٙم٤مًمٞمف وآٟمتٝم٤مزي٦م 

وووقح فمقاهر اًمالُم٤ٌمٓة وآٟمٖمامس ذم ُم٤مدي٤مت احلٞم٤مة قمغم طم٤ًمب 

إديب ًمإلومراد اعمجتٛمع, وسم٤مًمت٤مزم شم٘مؾ ٟمٗمًٞم٤م إُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمًٛمق اعمٕمٜمقي٦م و

ومٙمرة اًمتٗمريط اًمتدرجيل ذم ُمٕم٤ميػم اداء اًمقاضم٥م اًمقفمٞمٗمل واعمٝمٜمل واًمرىم٤مسم٦م, 

ومٞمتؿ سمٜم٤مء اًمٕمامرات سمال شمراظمٞمص وسمال وقاسمط ويتؿ شمًٚمٞمؿ اعم٤ٌمين 

واإلٟمِم٤مءات ُمـ دون ان شمٙمقن ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمٛمقاصٗم٤مت ويتؿ همش اعمقاد 

ع ًمٚمتج٤مرة هب٤م ذم اًمًقق اًمًقداء ويتؿ إؾم٤مؾمٞم٦م وجيري هتري٥م اًمًٚم

 .(49)اًمتٕمدي قمغم أرايض اًمدوًم٦م

: ي٘مقم اًمٗم٤ًمد سمتٖمػم شمريمٞم٦ٌم تغر تركقبة عـارص اإلكػاق احلؽومي -5

قمٜم٤مس اإلٟمٗم٤مق احلٙمقُمل, اذ هيدر اًمًٞم٤مؾمٞمقن واعم١ًموًمقن اعمرشمِمقن اعمقارد 

ة ُمٜمٝم٤م, ُمع اًمٕم٤مُم٦م قمغم اًمٌٜمقد اًمتل يًٝمؾ آسمتزاز و احلّمقل قمغم رؿمقة يمٌػم

آطمتٗم٤مظ سمنيتٝم٤م ويالطمظ ان إضمٝمزة احلٙمقُمٞم٦م اًمتل يٜمتنم ومٞمٝم٤م اًمٗم٤ًمد 

شمٜمٗمؼ اىمؾ قمغم اخلدُم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ُملثؾ اًمتٕمٚمٞمؿ واًمّمح٦م وشمتجف امم اإلٟمٗم٤مق 

سمِمٙمؾ ايمؼم قمغم جم٤مٓت آؾمتلثامر اعمٗمتقطم٦م ًمٚمرؿمقة, اذ ان اًمت٠مصمػم اًمذي 

ُمٜمٝم٤م اًمٕمراق يتٕمدى ظم٤ًمئر يؽميمف وم٤ًمد يم٤ٌمر اعم١ًموًملم ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م و
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آؾمتلثامر اًمٕم٤مم )آؾمتلثامر احلٙمقُمل( ووٞم٤مع اًمدظمؾ ذم اعمٞمزاٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م 

ومٙم٤ٌمر اعم١ًموًملم يٚمج١مون إمم اظمتٞم٤مر ُمنموقم٤مت وقم٘مد صٗم٘م٤مت شمٗمت٘مر امم 

 .اعمٜمٓم٘مٞم٦م واجلدوى آىمتّم٤مدي٦م ًمٞمتًٜمك حت٘مٞمؼ ُمٙم٤مؾم٥م ُم٤مدي٦م وخٛم٦م

: ان ظمروج إُمقال ادحيلالتلثر عذ الدخار ادحيل والستثامر  -6

أعمتحّمٚمف سمٓمرق همػم ذقمٞم٦م إمم اخل٤مرج ي١مدي امم قمجز اًمدظمؾ اعمحكم قمـ 

اًمقوم٤مء سم٤مطمتٞم٤مضم٤مت آؾمتلثامر ويتًع ٟمٓم٤مق اًمٗمجقة اًمتٛمقيٚمٞم٦م طمٞم٨م ان 

اعمدظمرات يتؿ إيداقمٝم٤م ذم اعمّم٤مرف اخل٤مرضمٞم٦م, دون ان شمقضمف امم ىمٜمقات 

إضمٜمٌل اعمتحّمؾ سمٓمرق همػم آؾمتلثامر داظمؾ اًمٌالد, يمام ان حتقيؾ اًمٜم٘مد 

ذقمٞم٦م إمم اخل٤مرج يٕمٜمل شمزاطمؿ اًمٓمٚم٥م قمغم اعمٕمروض ُمـ هذا اًمٜم٘مد )وهق 

سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل حمدود ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م قمٛمقُم٤م( وطمدوث شمٜم٤مومس ؿمديد سملم 

راهمٌل آؾمتلثامر احل٘مٞم٘مل وسملم راهمٌلم ٟم٘مؾ إُمقال ذم اخل٤مرج, واذا ازداد 

دة ٟمجد ان حمؽمذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت طمجؿ اًمتٜم٤مومس ذم فمؾ ؾمٞم٤مؾم٦م ٟم٘مدي٦م ُم٘مٞم

اإلضمراُمٞم٦م ىمد يٙمًٌقن ضمقًم٦م اعمٜم٤موم٦ًم, ٕهنؿ يٙمقٟمقن اًمًقق اًمًقداء سم٤من 

يٚمج٠موا إمم طم٤مئزي اًمٜم٘مد إضمٜمٌل ُمـ اومراد اعمجتٛمع سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ او طمتك 

إوم٤ًمد سمٕمض اًمٕم٤مُمٚملم ذم إضمٝمزة اًمتل شمتٕم٤مُمؾ ذم اًمٜم٘مد إضمٜمٌل 

ُمرشمٗمٕم٦م  ُمٕمدٓت إرسم٤مطمٝمؿيم٤معمّم٤مرف اًمٕم٤مُم٦م ُمٜمٝم٤م واخل٤مص٦م, طمٞم٨م شمٙمقن 

يملثػما ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًملثٛمـ اًمذي يدومٕمقٟمف ذم ُم٘م٤مسمؾ احلّمقل قمغم اًمٜم٘مد إضمٜمٌل, 

وذم اعم٘م٤مسمؾ ٟمجد ان ظمط اًم٘مٜمقات اًمرؾمٛمٞم٦م ذم احلّمقل قمغم اًمٜم٘مد إضمٜمٌل 

يٙمقن ىمٚمٞمال ٟمٔمرا ٓن أؾمٕم٤مر اًمٗم٤مئدة حمدودة ويّمٕم٥م حتريٙمٝم٤م آ سمٜم٤مءا 



  اصمر اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م قمغم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ............................. 267

ٓ شمؼمر دومع ؾمٕمر اًمٍمف ًمٚمٕمٛمٚم٦م  قمغم اقمت٤ٌمرات اىمتّم٤مدي٦م وهذا سمدوره ىمد

إضمٜمٌٞم٦م, وهذا يٕمٜمل ان اعمًتلثٛمريـ اجل٤مديـ ٓ يًتٓمٞمٕمقن جم٤مراة وؾمٓم٤مء 

اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م, مم٤م ي٥ًٌم إطم٤ٌمـم٤م هلؿ وهذا يدومٕمٝمؿ إمم شمقفمٞمػ 

أُمقاهلؿ ذم اخل٤مرج ويّمٌح اًمٙمؾ ُمتجٝم٤م ٟمحق اخل٤مرج سمحلث٤م قمـ إُم٤من 

ل اعمتحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م سمٓمري٘م٦م همػم , إو٤موم٦م إمم ذًمؽ وم٤من إُمقا(50)واًمرسمح

ُمنموقم٦م اذا اؾمتلثٛمرت وم٢مهن٤م شمًتلثٛمر ذم جم٤مٓت اؾمتلثامر هيٕم٦م اًمٕم٤مئد ذم 

إضمؾ اًم٘مّمػم وىمٚمٞمٚم٦م اعمخ٤مـمر يم٤مٓؾمتػماد واًمتّمدير, ُمٙم٤مشم٥م اًمًٞم٤مطم٦م, 

وُمـ ضمٝم٦م  .اًمتج٤مرة ذم اًمٕمٛمٚم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ إٟمِمٓم٦م همػم اإلٟمت٤مضمٞم٦م

مم زي٤مدة شمٞم٤مر آؾمتٝمالك أظمرى يٚمج٤م أصح٤مب إُمقال همػم اعمنموقم٦م إ

 .وُمـ صمؿ ي٘مؾ اًم٘مدر اعمقضمف إمم آدظم٤مر اعمحكم

: ان اهمٚم٥م اًمٗم٤ًمد واخل٤ًمئر اعم٤مدي٦م اًمٜم٤مدم٦م إضعاف قدرة الدولة ادالقة -7

قمـ اًمٗم٤ًمد شمتحٛمٚمف اًمدوًم٦م إُمر اًمذي ؾمٞمٜمٕمٙمس ؾمٚم٤ًٌم قمغم ومٕم٤مًمٞم٦م وُمًتقى 

حلٙمقُم٦م إمم ومرض اخلدُم٤مت اًمتل شم٘مدُمٝم٤م, وذم هذه احل٤مًم٦م هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م شمٚمج٤م ا

رضائ٥م إو٤مومٞم٦م قمغم اعمقاـمٜملم او شم٘مقم سم٘مٓمع وإًمٖم٤مء سمٕمض اًمؼماُم٩م اعمدقمقُم٦م 

او شمٚمؽ اعمخٓمط هل٤م, ان اًمتٝمرب ُمـ ؾمداد اًميائ٥م اعمًتح٘م٦م قمٚمٞمف يٕمٜمل 

ظمٗمض إيرادات اًمدوًم٦م اًمٕم٤مُم٦م ووٕمػ اعمقارد اعمت٤مطم٦م ًمدى اًمدوًم٦م ًمتٛمقيؾ 

٤مم وإقم٤ٌمء اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف ُمع سمراجمٝم٤م آىمتّم٤مدي٦م وي١مدي إمم زي٤مدة اًمديـ اًمٕم

زي٤مدة قمجز اعمقازٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م, وُم٤م يرشمٌط هب٤م ُمـ وٖمقط شمْمخٛمٞم٦م وشم٘مٚمٞمؾ 

اخلدُم٤مت آضمتامقمٞم٦م اًمتل شم٘مدُمٝم٤م اًمدوًم٦م ًمٚمٛمقاـمٜملم, وسم٤مًمت٤مزم شمٕمٓمٞمؾ وفمٞمٗم٦م 
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ُمـ وفم٤مئػ اًمدوًم٦م واحلد ُمـ ىمدرة اًمًٞم٤مؾم٦م اعم٤مًمٞم٦م قمغم إقم٤مدة شمقزيع اًمدظمؾ 

ظ اًمتقازن وآؾمت٘مرار آضمتامقمل وُمـ صمؿ اًم٘مقُمل قمغم ٟمحق يٕمٛمؾ قمغم طمٗم

 .(51)شمٗم٘مد اًمدوًم٦م ؾمٞم٤مدهت٤م قمغم ومرض اًميائ٥م

ان اٟمخٗم٤مض اًمدظمؾ اعمًجؾ ذم احل٤ًمسم٤مت اًم٘مقُمٞم٦م يْمٓمر اًمدوًم٦م إمم  

اًمٚمجقء ًمٗمرض اًميائ٥م ضمديدة او زي٤مدة قم٥م اًميائ٥م احل٤مًمٞم٦م, وُمـ صمؿ 

لم زي٤مدة طمجؿ اعمٕم٤مٟم٤مة اًمتل يتٕمرض هل٤م داومٕمل اًميائ٥م واعمٛمقًم

واٟمخٗم٤مض طمجؿ ُمدظمراهتؿ وُمـ صمؿ شمتجف داًم٦م اًمروم٤مهٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ذم اعمجتٛمع 

إمم آٟمخٗم٤مض ٓهن٤م شم١مدي إمم زي٤مدة ُمٕم٤مٟم٤مة اًمٗمئ٤مت حمدودة اًمدظمؾ ظم٤مص٦م 

قمٜمدُم٤م شمٗمرض اًمدوًم٦م رضائ٥م همػم ُم٤ٌمذة قمغم اًمًٚمع واخلدُم٤مت 

 إؾم٤مؾمٞم٦م ذم فمؾ اىمتّم٤مد اًمًقق احلر, يمام اهن٤م شم١مدي إمم إره٤مق اعمًتلثٛمريـ

وسم٤مًمت٤مزم يقدي اًمٗم٤ًمد امم اٟمخٗم٤مض احلّمٞمٚم٦م  (52)اعمحٚمٞم٦م واعمدظمرات

اًمييٌٞم٦م قمؼم ىمٜمقات اًمتٝمري٥م, وشم٠ميت أمهٞم٦م هذا اعمقرد ذم اًمٕمراق ًمًد 

اطمتٞم٤مضم٤مت اًمٌٚمد اعم٤مًمٞم٦م وإقم٤مدة أقمامر ُم٤م دُمرشمف احلرب وشمٜمِمٞمط آىمتّم٤مد 

ظم٤مص٦م سمٕمد ان شم٘مٚمّم٧م إيرادات اًمٜمٗمط اًمتل يم٤مٟم٧م شمِمٙمؾ أؾم٤مس متقيؾ 

 .ٞمزاٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمحٙمقُمٞم٦ماعم

: يًٕمك اًمٕمراق إمم ضمذب آؾمتلثامر اكخػاض الستثامر األجـبي -8

إضمٜمٌل اعم٤ٌمذ وذًمؽ ٓؾمتٗم٤مدة ُمـ رأس اعم٤مل اًمذي متٚمٙمف واخلؼمات 

اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م واإلداري٦م, ويٛملثؾ اًمٗم٤ًمد واًمٌػمىمراـمٞم٦م اًمِمديدة وؾمٞمٚم٦م ـمرد 

رب يملثػم ُمـ اًمدول ُمٜمٝم٤م وقمدم شمِمجٞمع ًمالؾمتلثامر إضمٜمٌل, وىمد أصمٌت٧م دم٤م
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ؾمٜمٖم٤مومقرة واعمٙمًٞمؽ قمغم ذًمؽ, وسم٤مًمت٤مزم ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٌٚمد اًمذي يًقده 

اًمٗم٤ًمد ان يًتٗمٞمد مت٤مُم٤م ُمـ ُمزاي٤م آؾمتلثامر إضمٜمٌل اعم٤ٌمذ, يمام ان 

آؾمت٘مرار ذم اعمتٖمػمات اًمداظمٚمٞم٦م ًمالىمتّم٤مد يزيد ُمـ طمدة طمّمقل ازُم٦م ذم 

٤مت اًمدوًم٦م واعمقفمٗملم آىمتّم٤مد ويِمػم اًمٗم٤ًمد امم ُمدى اوٓمراب ُم١مؾمً

وىمٌقهلؿ اًمرؿمقة ُمـ اضمؾ شمٜمٗمٞمذ ُمٓم٤مًمٌٝمؿ ًمٚمحّمقل قمغم شمراظمٞمص 

وىمروض وُم٤م ؿم٤مسمف, ويقصمر اًمٗم٤ًمد قمغم اًم٘م٤مئٛملم سم٤مٓؾمتلثامر اًمدوزم وم٤مًمدول 

اعم٘مؽمو٦م اًمتل يًقد ومٞمٝم٤م اًمٗم٤ًمد ُمٕمرو٦م أيملثر ُمـ همػمه٤م ًمٚمتخٚمػ قمـ 

إضمٜمٌل  ؾمداد ىمرووٝم٤م اعمٍمومٞم٦م او شم٠مُمٞمؿ أصقل اًم٘م٤مئٛملم سم٤مٓؾمتلثامر

اعم٤ٌمذ او شمْم٤مءل ىمٞمٛمتٝم٤م سمِمٙمؾ او سم٤مظمر, يمام يٕمتٛمد اعمًتلثٛمريـ اًمدوًمٞملم 

ًمٚمحّمقل قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمًقق اعمحٚمٞم٦م قمـ ـمريؼ ُم١مؾم٤ًمت حمٚمٞم٦م, 

وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ وم٤من قمدم مت٤مم اعمٕمٚمقُم٤مت قمؼم احلدود ىمد يقدي إمم اًمتحٞمز 

يٛمٙمـ ان يٕمرىمؾ  , همػم ان وضمقد اًمٗم٤ًمد(53)ًمّم٤مًمح آؾمتلثامر اًمدوزم اعم٤ٌمذ

هذا إصمر ومح٤مضم٦م اعمًتلثٛمريـ اًمدوًمٞملم إمم دومع رؿمقة واًمتٕم٤مُمؾ ُمع آسمتزاز 

اًمذي يامرؾمف اًمٌػموىمراـمٞمقن اًمٗم٤مؾمدون متلثؾ ارشمٗم٤مع شمٙم٤مًمٞمػ آؾمتلثامر 

إضمٜمٌل ايملثر, مم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ومٛمجرد ان يتؿ آؾمتلثامر ذم اًمدوًم٦م 

ؾمدون سمٓمٚم٥م اًمرؿمقة ُم٘م٤مسمؾ قمدم اعمْمٞمٗم٦م يٌدأ اعم١ًموًملم اعمحٚمٞمقن اًمٗم٤م

ووع اًمٕمراىمٞمؾ ويّمٌح اًم٘م٤مئٛمقن سم٤مٓؾمتلثامر اعم٤ٌمذ ذم ووع شمٗم٤مويض 

اوٕمػ ُمـ ووع اعمّم٤مرف اًمدوًمٞم٦م او ُمًتلثٛمر اعمحٗمٔم٦م وهذا يِمٙمؾ اطمد 

اعم٤ًموئ اًمالطم٘م٦م ًمالؾمتلثامر إضمٜمٌل اعم٤ٌمذ ذم سمٚمد يتًؿ سم٤مًمٗم٤ًمد ايملثر 
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  لثامرات اعمحٗمٔم٦مطمذرا ُمـ اعمًتلثٛمريـ اًمدوًمٞملم اًم٘م٤مئٛملم سم٤مؾمت

: ان هروب روس إُمقال ؾمٞم١مصمر ؾمٚم٤ًٌم ارتػاع معدلت البطالة -9 

قمغم آدظم٤مر اعمحكم واٟمخٗم٤مض اًم٘مدرة آؾمتلثامري٦م, ي١مدى إمم اٟمخٗم٤مض 

اعمِم٤مريع مم٤م يقدي إمم قمدم شمقومػم ومرص اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمقاـمٜملم وذم فمؾ اًمزي٤مدة 

لم قمـ قمٛمؾ ُمـ اًمًٜمقي٦م إلقمداد اخلرجيلم ُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت واعمٕم٤مهد واًم٤ٌمطملث

يمام ان اجلريٛم٦م حتدث اوٓمراسم٤مت  .همػم اعم١مهٚملم ي١مدي إمم شمٗم٤مىمؿ اًمٌٓم٤مًم٦م

ُمـ أمهٝم٤م زقمزقم٦م اًملث٘م٦م سم٤مًمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م ومتٗم٘مد هٞمٌتٝم٤م واطمؽماُمٝم٤م وشمٍمف 

ُمٕمٔمؿ ضمٝمده٤م ذم حم٤مرسم٦م اعمجرُملم واعمٜمحروملم سمدًٓ ُمـ آًمتٗم٤مت اًمٙمكم امم 

لم, إو٤موم٦م إمم اهلدر ذم اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م وشمقومػم اًمروم٤مهٞم٦م ًمٚمٛمقاـمٜم

إُمقال اًمتل شمًتقضمٌٝم٤م ُمٙم٤مومح٦م اجلريٛم٦م واًمتل يٛمٙمـ سومٝم٤م قمغم سمٜم٤مء 

اعمٜمِم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اعمٕمٓمٚم٦م, وسم٤مًمت٤مزم زقمزقم٦م آؾمت٘مرار آىمتّم٤مدي 

  .واًمًٞم٤مد وآضمتامقمل وقمدم شمقومػم ُمٜم٤مخ ًمالؾمتلثامر

: هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يراومؼ احلّمقل قمغم أُمقال ارتػاع معدلت التضخم -10

سمٓمري٘م٦م همػم ُمنموقم٦م شمدومؼ ٟم٘مدي امم شمٞم٤مر آؾمتٝمالك ؾمقاء يم٤من ؾمٚمع ُمٕمٛمرة 

وذه٥م او ؾمٚمع اؾمتٝماليمٞم٦م أظمرى, وهذا ُم٤م يٕمٜمل اًمْمٖمط قمغم اعمٕمروض 

اًمًٚمٕمل ُمـ ظمالل اًم٘مقة اًمنمائٞم٦م ًمٗمئ٤مت يرشمٗمع ًمدهي٤م اعمٞمؾ احلدي 

ًمالؾمتٝمالك وذات ٟمٛمط اؾمتٝماليمل يتّمػ سمٕمدم اًمرؿمد واًمٕمِمقائٞم٦م وٓ 

ٛمٜمٗمٕم٦م احلدي٦م ًمٚمٜم٘مقد وٓ شم٘م٤مرب سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمٜمٗمٕم٦م احلدي٦م ًمٚمًٚمع شم٘مٞمؿ وزٟم٤م ًمٚم

واخلدُم٤مت اعمٕمروو٦م ذم إؾمقاق, وُمـ ضمٝم٦م أظمرى شمرومع اًمرؿمقة ُمـ 



  اصمر اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م قمغم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ............................. 271

شمٙم٤مًمٞمػ اعمِم٤مريع وقمدم اًمتٞم٘مـ ذم آىمتّم٤مد وسمذًمؽ شم٤ًمهؿ قمٛمٚمٞم٦م اًمٗم٤ًمد ذم 

زي٤مدة اعمًتقى اًمٕم٤مم ًمألؾمٕم٤مر او طمدوث شمْمخؿ ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٓمٚم٥م اًمٙمكم 

 .تٛمع ُمّمحقسم٤م سمتدهقر اًم٘مقى اًمنمائٞم٦م ًمٚمٜم٘مقدذم اعمج

: شم١مصمر اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م شم٠مصمػمًا اكخػاض ققؿة العؿؾة الوصـقة -11

ؾمٚمٌٞم٤ًم قمغم ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م, ٟمٔمرًا ًمالرشم٤ٌمط اًمقصمٞمؼ سملم هذه اًمٕمٛمٚم٦م 

وهتري٥م إُمقال إمم اخل٤مرج, وُم٤م يٕمٜمٞمف ذًمؽ ُمـ زي٤مدة قمرض اًمٕمٛمٚم٦م 

٥م قمغم اًمٕمٛمالت إضمٜمٌٞم٦م ًمٙمل يتؿ هتريٌٝم٤م سم٘مّمد اًمقـمٜمٞم٦م ُمع زي٤مدة اًمٓمٚم

آؾمتلثامر ذم اخل٤مرج سم٤مإليداع ذم اعمّم٤مرف او همػم ذًمؽ وٓؿمؽ ان اًمٜمتٞمج٦م 

 .احلتٛمٞم٦م ًمذًمؽ هق اٟمخٗم٤مض ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ اًمٕمٛمالت إضمٜمٌٞم٦م

يتٚمخص ُمـ يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ان اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ  

قء ختّمٞمص اعمقارد ذم جم٤مٓت آؾمتلثامر اجلديد واًمذي أٟمِمٓم٦م شمقدي امم ؾم

حيت٤مضمف آىمتّم٤مد سم٤مًمٗمٕمؾ, امم اعمج٤مٓت اًمتل ٓ حتت٤مضمٝم٤م هذه آىمتّم٤مدات, 

يمام يقدي امم سمروز ىمٞمؿ ُمٜمخٗمْم٦م ذم آؾمتلثامر وإومالس سمٕمض اًمنميم٤مت 

ومْماًل قمـ اًمت٠مصمػم قمغم  .ووٞم٤مع ُمدظمرات أٓف ُمـ صٖم٤مر اعمًتلثٛمريـ

  .ّم٤مدي٦م إظمرى وسم٤مًمت٤مزم قمدم اؾمت٘مرار آىمتّم٤مد اًمٕمراىملاعمتٖمػمات آىمت

شمٕمرف اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م سم٤مهن٤م شمٍمف همػم ذقمل, او خم٤مًمػ 

ًمٚم٘مقاٟملم اًمتل ووٕمتٝم٤م اًمدوًم٦م سمحٞم٨م يي سم٤مٓىمتّم٤مد اًمدوًم٦م, ويقصمر قمغم 
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اعمتٖمػمات آىمتّم٤مدي٦م ؾمٚم٤ًٌم واٟمتِم٤مر اًمٗم٤ًمد اعم٤مزم واإلداري واًمًٞم٤مد 

 .واؾمع ذم اعمجتٛمع سمِمٙمؾ

ختتٚمػ ـمٌٞمٕم٦م اجلرائؿ قمـ اجلرائؿ اًمت٘مٚمٞمدي٦م, ُمـ طمٞم٨م اًمتقىمٞم٧م و 

 .اًمنموع ذم اجلريٛم٦م ووىمقع اًمير وهقم٦م اًمتٖمٞمػم

اٟمتنمت اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕم٤ممل سمِمٙمؾ ؿمٛمٚم٧م اًمدول اعمت٘مدُم٦م 

واًمٜم٤مُمٞم٦م قمغم طمد ؾمقاء وازدادت هذه احل٤مًم٦م سمٗمٕمؾ اًمٕمقعم٦م وشمدويؾ اًمٗم٤ًمد 

ع اًمٙملثػم ُمـ دول اًمٕم٤ممل واعمٜمٔمامت اًمدوًمٞم٦م ًمقوع إضمراءات حتد ُمـ مم٤م دوم

 .هذه اجلريٛم٦م

قم٤مٟمك اًمٕمراق ُمـ هذه اًمٔم٤مهرة وازداد إُمر ؿمدة ذم اعمدة اًمتل شمٚم٧م 

شمٖمػم احلٙمؿ اًمًٞم٤مد ذم اًمٕمراق, مم٤م أدى إمم اٟمتِم٤مر أٟمقاع خمتٚمٗم٦م ُمـ 

ختري٥م اجلرائؿ آىمتّم٤مدي٦م ؿمٛمٚم٧م اًمرؿمقة واًمٖمش واًمتٝمري٥م واًمنىم٦م و

ممتٚمٙم٤مت اًمدوًم٦م وضمرائؿ اعمٝمٜم٦م مم٤م يم٤من ًمف اٟمٕمٙم٤مس ؾمٚمٌل قمغم آىمتّم٤مد 

اًمٕمراىمل ُمـ اٟمخٗم٤مض ىمدرة اًمدوًم٦م اعم٤مًمٞم٦م وشم٠مصمػمه٤م قمغم اًمدظمؾ اًم٘مقُمل 

وشمٖمٚمٖمؾ اجلريٛم٦م ذم آىمتّم٤مد ومْماًل قمـ شم٠مصمػمه قمغم آدظم٤مر وآؾمتلثامر 

 .اعمحكم واٟمتِم٤مر اًمٌٓم٤مًم٦م

ر اجلريٛم٦م ذم اًمٕمراق شمدهقر ُمـ أهؿ إؾم٤ٌمب اًمتل دومٕم٧م سم٤مٟمتِم٤م

اًمقوع آىمتّم٤مدي واٟمتِم٤مر اًمٌٓم٤مًم٦م ووٕمػ ؾمٚمٓم٦م اًمدوًم٦م وؾمٚمٓم٦م 

 . اًم٘م٤مٟمقن إو٤موم٦م إمم قمقاُمؾ اضمتامقمٞم٦م ًمتِمجع قمغم اجلريٛم٦م
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زي٤مدة اًمِمٗم٤مومٞم٦م وشمدقمٞمؿ آًمٞم٤مت اًمرىم٤مسم٦م قمغم اعمقفمٗملم وشمٕمزيز اًمرىم٤مسم٦م  -1

 .ًمٕم٘مقسم٤متاًمٕم٤مُم٦م واًمِمٕمٌٞم٦م ُمع ُمٕم٤مىم٦ٌم اعمخٓمئلم وومؼ ىم٤مٟمقن ا

ان إصالح هٞمٙمؾ اًمرواشم٥م وإضمقر وحتًلم اًمقوع اًمٕم٤مم, ٓ  -2

يٙمٗمٞم٤من وطمدمه٤م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اًمٗم٤ًمد, ًمذا هٜم٤مك رضورة ًمتقؾمٞمع ٟمٓم٤مق 

اعمامرؾم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واعمح٤مؾم٦ٌم واإلصالح اإلداري واعم٤مزم اًمِم٤مُمؾ وان 

ارصمف شمتؿ حم٤مسة اًمٗم٤ًمد قمغم يم٤موم٦م اجلٝم٤مت طمتك ٓ يٌ٘مك عمدة ـمقيٚم٦م ويتؿ شمق

 .واًمتًؽم قمٚمٞمف

شمققمٞم٦م اعمقاـمٜملم سم٤مٔصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ًمٚمٗم٤ًمد قمغم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م  -3

سمٛمختٚمػ ضمقاٟمٌٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م واًملث٘م٤مومٞم٦م قمؼم 

  .وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمختٚمٗم٦م

اًمتِمٝمػم وومْمح سمرُمقز اًمٗم٤ًمد وظم٤مص٦م أصح٤مب اًمٜمٗمقذ واًمًٚمٓم٦م  -4

قمالم واًمّمح٤موم٦م ذم شمًٚمٞمط اًمْمقء واعمٜم٤مص٥م اًمرومٞمٕم٦م ُمـ ظمالل اًمدور اإل

قمغم اًمٗم٤ًمد ذم أقمالء اعمقاىمع ُمع شمقومػم اًمْمامٟم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمالزُم٦م حلّم٤مٟم٦م 

  .اًمّمحٗمل ورضمؾ اإلقمالم

شمًٌٞمط اًم٘مقاٟملم وضمٕمٚمٝم٤م أيملثر ؿمٗم٤مومٞم٦م وووقح و إزاًم٦م اًمٖمٛمقض  -5

اًمذي يٗمًح اعمج٤مل ًمت٠مويؾ وشمٗمًػم اًم٘مقاٟملم طم٥ًم ُم٘متْمٞم٤مت ُمّم٤مًمح ومئ٦م 

 .دون أظمرى
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ديد اًمٕم٘مقسم٤مت قمغم ُمـ يلث٧ٌم شمٚم٘مٞمف اًمرؿمقة او اسمتزاز اعمقاـمٜملم او شمِم -6

ذيم٦م ُم٘م٤مسمؾ شم٘مديؿ ظمدُم٤مت او ُمٜمح شمراظمٞمص او اُمتٞم٤مز خم٤مًمٗم٤م سمذًمؽ 

 .اًم٘مقاٟملم واًمٚمقائح اعمٕمٛمقل هب٤م اًمتل شمٜمٔمؿ اًمٕمٛمؾ

شمٗمٕمٞمؾ دور اًمؼمعم٤مٟم٤مت واعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م واًمٌٚمدي٦م وُم١مؾم٤ًمت  -7

 .ًمٗم٤ًمداعمجتٛمع اعمدين ذم جم٤مل ُمٙم٤مومح٦م ا
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يٕمد ؾمقق اًمٕمٛمؾ ذم أي دوًم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمت٘مدُم٦م ام ٟم٤مُمٞم٦م ُمـ  

رار آىمتّم٤مد يمٙمؾ, اذ ان شم٠مصمػمه يٜمّم٥م قمغم اعم١مذات اعمٝمٛم٦م قمغم اؾمت٘م

جمٛمؾ آىمتّم٤مد وسمدون اؾمت٘مرار ؾمقق اًمٕمٛمؾ ٓ يٕمد آىمتّم٤مد ُمًت٘مرا,اذ 

يٕمد اؾمت٘مرار ؾمقق اًمٕمٛمؾ ٟمتٞمج٦م ًمٜمج٤مح اًمًٞم٤مؾم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٌٚمد 

واؾمت٘مرار آىمتّم٤مد اًمٙمكم وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م يٕمد ُمٓمٚم٤ٌم شًمٜمٛمقي٤م ًواضمتامقمٞم٤ًم, 

 ٞمؾ واًمٌٓم٤مًم٦م قمغم أومراد اعمجتٛمع يمٙمؾ.يمام ي١مصمر ُمًتقى اًمتِمٖم

وذم اًمٕمراق شمٕمد اًمٌٓم٤مًم٦م إطمدى أهؿ اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمف آىمتّم٤مد 

اًمٕمراىمل ذم هذه اعمرطمٚم٦م وظمالل اًمًٜمقات اعم٘مٌٚم٦م ٟمٔمرا ٟٓمٕمٙم٤مؾم٤مهت٤م اًمٕمٛمٞم٘م٦م 

قمغم إوو٤مع آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م.اذ ان ؾمقق اًمٕمٛمؾ ُمـ 

, ومْمال قمـ حتدي٤مت اًمدوًمٞم٦مسم٤معمتٖمػمات أيملثر إؾمقاق اٟمٙمِم٤موم٤م وشم٠مصمر 

اًمداظمٚمٞم٦م وظم٤مص٦م اخلّمخّم٦م وُم٤م شمِمٙمٚمف قمٛمٚمٞم٦م سمٞمع ُم١مؾم٤ًمت احلٙمقُم٦م امم 

ًمذا ومال سمد .شمنيح أٓف اًمٕمامل اًمٕمراىمٞملم وسم٤مًمت٤مزم امم ُمقاضمٝم٦م ُمِمٙمٚم٦م يمٌػمة

 ُمـ ُمٕمروم٦م شم٠مصمػم اًمتٓمقرات اعمحٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٕمراىمٞم٦م. 

ٟم٤ًمن وؾمٞمٚم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م وهدومٝم٤م, ًمذًمؽ وم٤من سمٜم٤مء اعمجتٛمٕم٤مت يٕمد اإل 

احلديلث٦م يٕمتٛمد امم طمد يمٌػم قمغم شمٜمٛمٞم٦م ُمقارده٤م اًمٌنمي٦م وشمٓمقره٤م ُمـ 

اًمٜمقاطمل اًمٙمٛمٞم٦م واًمٜمققمٞم٦م ًمذا ومال سمد ُمـ آهتامم سم٠مصمر اًمتحقل اهلٞمٙمكم ذم 
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داظمؾ اًمٕمراق قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ يمام ٓسمد ُمـ ُمٕمروم٦م اًمتٓمقرات اًمدوًمٞم٦م قمغم 

 ٕمٛمؾ اًمٕمراىمٞم٦م ظم٤مص٦م واهن٤م شمِمٙمق ُمـ اًمٌٓم٤مًم٦م.ؾمقق اًم

 هيدف اًمٌح٨م ًمٚمتٕمرف قمغم 

  .ُمٕمروم٦م أهؿ ؾمٚمٌٞم٤مت آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل - 1

 اًمًامت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمًقق اًمٕمٛمؾ. - 2

 واًمدوًمٞم٦م. ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٕمراىمٞم٦م ذم وقء اًمتٓمقرات اعمحٚمٞم٦م  - 3

تحقل ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص,و شم١مصمر إقم٤مدة هٞمٙمٚم٦م آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل )اًم 

واعمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م )اًمٕمقعم٦م آىمتّم٤مدي٦م,وُمٜمٔمٛم٦م  آؾمتلثامر إضمٜمٌل(

اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م(ؾمٚم٤ٌم قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٕمراىمٞم٦م اذا مل شمّم٤مطمٌٝم٤م إضمراءات 

 حتد ُمـ اصمره٤م قمغم ىمقى اًمٕمٛمؾ واعمالئٛم٦م ُمع اعمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م. 

يٕمرض أهؿ ؾمامت و  ًمٕمراىمل,يتٓمرق اًمٌح٨م امم واىمع آىمتّم٤مد ا

وشمقزيع اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م  ,ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٕمراىمٞم٦م اًمتل شمتٚمخص سمٔمٝمقر اًمٌٓم٤مًم٦م

وُمدى اؾمتٞمٕم٤مب اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم واخل٤مص ًمٚم٘مقى  ,قمغم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي

صمؿ يقوح اًمٌح٨م ؾمقق اًمٕمٛمؾ ذم وقء إقم٤مدة هٞمٙمٚم٦م آىمتّم٤مد ,اًمٕم٤مُمٚم٦م
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ق اًمٕمٛمؾ ذم اًمٕمراق اًمٕمراىمل وسمٕمده٤م يٜمت٘مؾ امم ؾمٌؾ ُمقاضمٝم٦م اظمتالل ؾمق

 وخيتتؿ اًمٌح٨م سم٠مهؿ آؾمتٜمت٤مضم٤مت.

% ُمـ جمٛمقع اًمًٙم٤من 26.5شمٌٚمغ ٟم٦ًٌم اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م طمقازم 

اًمػ قم٤مُمؾ, ويالطمظ قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ ارشمٗم٤مع  6485سمقاىمع  2001قم٤مم 

 4520امم  1985اًمػ قم٤مُمؾ قم٤مم  3895ُمـ قمدد اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م 

, وسمٛمٕمدل 2000اًمػ قم٤مُمؾ قم٤مم  6339صمؿ امم  1990اًمػ قم٤مُمؾ قم٤مم 

ويمام ئمٝمر ذم سمٞم٤مٟم٤مت ضمدول  2001ـ  1995% ظمالل قم٤مم  3.6ٟمٛمق ىمدرة 

( ويرضمع ارشمٗم٤مع قمدد اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م امم ازدي٤مد قمدد اًمًٙم٤من ُمـ 1رىمؿ )

ُمٚمٞمقن قم٤مم  23صمؿ امم  1990ُمٚمٞمقن قم٤مم  18امم  1985ُمٚمٞمقن قم٤مم  15

اذ يؽمشم٥م قمغم زي٤مدة قمدد اًمًٙم٤من ارشمٗم٤مع قمرض اًمٕمٛمؾ, يمام أدى  2000

% قم٤مم 25ارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ جمٛمقع اًمًٙم٤من وم٘مد ارشمٗمٕم٧م ُمـ 

يمذًمؽ ارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اًمٜمِمٓملم اىمتّم٤مدي٤ًم  2001% قم٤مم 26.5امم  1985

أدى امم  % ُمـ جمٛمقع اًمًٙم٤من مم٤م55.6( ؾمٜم٦م اًمتل شمّمؾ امم 65ـ  15)

ارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اًمداظمٚملم امم ؾمقق اًمٕمٛمؾ ومْماًل قمـ ارشمٗم٤مع ُم٤ًممه٦م اعمرأة 

, (11) 2001% قم٤مم 19.5امم  1980% قم٤مم 17اًمٕمراىمٞم٦م ذم ؾمقق اًمٕمٛمؾ ُمـ 

وسمذًمؽ أدت هذه اًمٕمقاُمؾ امم ازدي٤مد اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل. 



 (1ضمدول رىمؿ )

 )اًمػ ٟمًٛم٦م( 2001ـ  1985اعمدة  سمٞم٤مٟم٤مت قمـ اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ظمالل

 اًمًٜمقات
 قمدد اًمًٙم٤من

 )الف كسؿة(
 من جمؿوع الؼوى العامؾة حصة الـساء  % اخلدمات % الصـاعة % الزراعة % الؼوى العامؾة

1985 15580 3895 25 954 24.5 915 23.5 2225 52 17.3 

1992 181080 4520 25 728 16.1 1289 24.1 2621 58 17.5 

1991 18850 4712 25 727 15 1142 24.2 2782 59 17.5 

1992 19010 4752 25 665 14 1155 24.3 2851 60 18 

1993 19450 7998 25 652 14 1219 24 3249 61 18 

1994 19900 5134 25 616 14 1258 24 3183 62 18 

1995 20536 5318 25.9 585 11 1263 24 3335 62.7 18.3 

1996 21125 5535 26.2 586 10.7 1339 24.5 3437 65 18.3 
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1997 22040 5576 26.2 591 10.7 1312 24 3652 65.5 18.5 

1998 22701 5343 26.2 623 10.5 1321 23 3796 66.1 18 

1999 23382 6173 26.2 642 10.4 1389 22.5 4125 66.5 19.4 

2222 23920 6339 26.5 642 10.1 1412 22.1 4247 67 19.5 

2221 24470 6485 26.5 655 10.1 1433 22.1 4397 67.8 19.5 

2223     9.2%  21.1  69.7  

2224     12،8  24،6  62،6  

2225     8،3  22،6  71،4  

           

2224،2226. 2002, 2000, 1998اعمّمدر: اًمت٘مرير آىمتّم٤مدي اًمٕمريب اعمقطمد اقمداد خمتٚمٗم٦م 



قزيع اًم٘مٓم٤مقمل ًمٚمٕمامًم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ( أن اًمت1وشمقوح سمٞم٤مٟم٤مت ضمدول رىمؿ )

 1985% قم٤مم 52ىمد ارشمٗمٕم٧م ومٞمف ٟم٦ًٌم اعمِمتٖمٚملم ذم ىمٓم٤مع اخلدُم٤مت ُمـ 

واؾمتٛمرت سم٤مٓرشمٗم٤مع  1995% قم٤مم 62.7صمؿ امم  1990% قم٤مم 58امم 

ٟم٘مٓم٦م ظمالل  15.8أي سمزي٤مدة  2001% ًمٕم٤مم 67.8طمتك وصٚم٧م امم 

قمدد اعمِمتٖمٚملم ذم اًمٗمؽمة اعمذيمقرة. ًم٘مد أدى ارشمٗم٤مع هذه اًمٜم٦ًٌم امم ارشمٗم٤مع 

( أًمػ قم٤مُمؾ 4397امم ) 1985( اًمػ قم٤مُمؾ قم٤مم 2025هذا اًم٘مٓم٤مع ُمـ )

وسم٤مًمت٤مزم يٕمد ىمٓم٤مع اخلدُم٤مت اعمًتخدم اًمرئٞمز ًم٘مقة اًمٕم٤مُمٚم٦م  2001قم٤مم 

اًمٕمراىمٞم٦م, ويرضمع شمقضمف اًمٕم٤مُمٚملم ٟمحق هذا اًم٘مٓم٤مع امم قمدم متٙمـ ىمٓم٤مقم٤مت 

قمٛمؾ ضمديدة  آٟمت٤مج إظمرى وظم٤مص٦م اًمزراقم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م ُمـ شمقومػم ومرص

شمًتققم٥م اًمداظمٚملم اجلدد امم ؾمقق اًمٕمٛمؾ هذا ُمـ ضم٤مٟم٥م وُمـ ضم٤مٟم٥م 

آظمر إُمٙم٤مٟمٞم٦م ىمٓم٤مع اخلدُم٤مت قمغم اؾمتٞمٕم٤مب اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م اعمتزايدة ُم٘م٤مرٟم٦م ُمع 

اًم٘مٓم٤مقم٤مت إظمرى ٕن ىمٓم٤مع اخلدُم٤مت ٓ يتٓمٚم٥م يمٗم٤مءة ومٜمٞم٦م وإداري٦م 

شمًٞمٓمر قمغم وظمؼمة قم٤مًمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٘مٓم٤مع اًمّمٜم٤مقم٦م واًمزراقم٦م. يمام أن اًمدوًم٦م 

هذا اًم٘مٓم٤مع وم٤مقمتٛمدت ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتقفمٞمػ ٓؾمتٞمٕم٤مب اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اعمتزايدة 

 وسم٤مًمت٤مزم ارشمٗم٤مع اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم هذا اًم٘مٓم٤مع. 

( امم سم٘م٤مء ٟم٦ًٌم اعمِمتٖمٚملم ذم ىمٓم٤مع 1يمام شمِمػم سمٞم٤مٟم٤مت اجلدول رىمؿ )

وم٘مد  2001ـ  1985% ظمالل اعمدة  24ـ  22اًمّمٜم٤مقم٦م حمّمقرة ُم٤م سملم 

صمؿ اٟمخٗمْم٧م  1990% قم٤مم 24.1امم  1985% قم٤مم 23.2ارشمٗمٕم٧م ُمـ 

ويٕمقد هذا آٟمخٗم٤مض امم شمير ىمٓم٤مع اًمّمٜم٤مقم٦م  2001% قم٤مم 22.1امم 



 دراؾم٤مت ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ............................................. 286

ذم اًمٕمراق ٟمتٞمج٦م احلروب وشمقىمػ اعمِم٤مريع اإلٟمامئٞم٦م وقمدم اًم٘مٞم٤مم سمٛمِم٤مريع 

صٜم٤مقمٞم٦م ضمديدة أو شمٓمقير اًم٘م٤مئٛم٦م سم٥ًٌم احلّم٤مر آىمتّم٤مدي وٟم٘مص 

 أٓت واعمٕمدات اعمًتقردة. 

( اٟمخٗم٤مض ٟم٦ًٌم اعمِمتٖمٚملم ذم ىمٓم٤مع 1ٔمٝمر ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت اجلدول رىمؿ )وي

واؾمتٛمر  1990% قم٤مم 16.1امم  1985% قم٤مم 24.5اًمزراقم٦م ُمـ 

. ويرضمع هذا 2001% قم٤مم 10.1سم٤مٟٓمخٗم٤مض طمتك وصٚم٧م امم 

آٟمخٗم٤مض امم طمّمقل هجرة واؾمٕم٦م ُمـ اًمريػ امم اعمديٜم٦م سم٥ًٌم شمريمز 

٦م اخلدُمٞم٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ احليي٦م, ُمٕمٔمؿ ُمِم٤مريع اًمتٜمٛمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وإٟمِمٓم

هذا ُمـ ضم٤مٟم٥م وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر إمه٤مل  (12)وارشمٗم٤مع ُمٕمدٓت إضمقر ومٞمٝم٤م

اًمريػ وٟم٘مص اخلدُم٤مت آضمتامقمٞم٦م وٟم٘مص اًمٌذور وإؾمٛمدة وحتقل 

اعمزارع اجلامقمٞم٦م وُمزارع اًمدوًم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمْمؿ قمدد يمٌػم ُمـ اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م 

 امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص. 

زيع اًم٘مٓم٤مقمل ًمٚمٕمامًم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ؾمٞم٤مدة ىمٓم٤مع وهبذا ئمٝمر ُمـ اًمتق

اخلدُم٤مت ذم اؾمتٞمٕم٤مب اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م وسم٘م٤مء ٟم٦ًٌم اعمِمتٖمٚملم ذم ىمٓم٤مع اًمّمٜم٤مقم٦م 

 واٟمخٗم٤مض ٟم٦ًٌم اعمِمتٖمٚملم ذم ىمٓم٤مع اًمزراقم٦م. 

ُمـ اعمالطمظ قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل شمٗمٌم فم٤مهرة  

ٜمٞم٤مت وطمتك اًمقىم٧م احل٤مرض ومٌٕمد أن اًمٌٓم٤مًم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم ُمٜمذ قم٘مد اًمتًٕمٞم
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 يم٤من آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت وسمداي٦م اًملثامٟمٞمٜمٞم٤مت ُمًت٘مٓم٤ًٌم ًمٚم٘مقى

ًمتٜمٛمقي٦م وحتقل آٓف  اًمٕم٤مُمٚم٦م ٟمتٞمج٦م شمٌٜمل اًمٙملثػم ُمـ اخلٓمط واعمِم٤مريع

اًمٕمراىمٞملم امم اجلٌٝم٦م ـمٞمٚم٦م ومؽمة احلرب اًمٕمراىمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م شمدومؼ أًمٞمف قمدد يمٌػم 

.اُم٤م ذم اًمًٜمقات اًمتل ظم٤مص٦م اعمٍميلم ًمًد اًمٜم٘مصُمـ اًمٕمامل اًمٕمرب و

أصٌح آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل يٕم٤مين اًمٌٓم٤مًم٦م وسمرهمؿ ُمـ صٕمقسم٦م شمٚم٧م اًمتًٕمٞمٜم٤مت 

احلّمقل قمغم سمٞم٤مٟم٤مت دىمٞم٘م٦م وواوح٦م قمـ اًمٌٓم٤مًم٦م, أٓ ان سمٕمض اعمّم٤مدر 

% ُمـ جمٛمقع اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م ظم٤مص٦م سمٕمد شمٖمػم اًمٜمٔم٤مم  70شم٘مدر سمٜم٦ًٌم شمّمؾ امم

طمؾ قمدد ُمـ اًمقزارات ُمـ أمهٝم٤م اًمدوم٤مع وًمٙمـ سمٕمد اًمًٞم٤مد ذم اًمٕمراق و

ويٕمقد  (8)% 50إقم٤مدة هذه اًمقزارات اٟمخٗمْم٧م هذه اًمٜم٦ًٌم امم ُم٤مدون 

  -شمٗم٤مىمؿ اًمٌٓم٤مًم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم امم قمقاُمؾ قمدة أمهٝم٤م:

  .زي٤مدة قمرض ىمقة اًمٕمٛمؾ (أ

 شم٤ٌمـمق اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي. (ب

 اظمتالل ذم إٟٔمٔمٛم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م.  (ج

اذ  ,شمت٤مصمر اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م سمحجؿ اًمًٙم٤من وشمريمٞمٌٝمؿ اًمٕمٛمري واًمٜمققمل 

ُمٚمٞمقن ٟمًٛم٦م قم٤مم  15شمِمػم اإلطمّم٤مءات إمم ارشمٗم٤مع قمدد ؾمٙم٤من اًمٕمراق ُمـ 

ُمٚمٞمقن ٟمًٛم٦م  25صمؿ امم 1990ُمٚمٞمقن ٟمًٛم٦م قم٤مم 18إمم  1980

( أي سمٛمٕمدل زي٤مدة ؾمٜمقي٦م شم٘مدر 2ويمام شمٔمٝمر ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت ضمدول)2003قم٤مم
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ُمٕمدل ُمرشمٗمع و أقمغم ُمـ ُمتقؾمط ُمٕمدل اًمٜمٛمق اًمًٙم٤مين ذم % وهق  2. 3سمـ 

%,اذ يؽمشم٥م قمغم زي٤مدة قمدد اًمًٙم٤من ارشمٗم٤مع قمرض  1.7اًمٕم٤ممل اًم٤ٌمًمغ

ُمٚمٞمقن  6 .7% ُمـ جمٛمقع اًمًٙم٤من سمقاىمع  27اًمٕمٛمؾ,وشمِمٙمؾ ٟم٦ًٌم اًمٕمامًم٦م 

يمام ان ُمٕمدل ٟمٛمق اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ُمرشمٗمع ُم٘م٤مرٟم٦م  2003قم٤مُمؾ ًمٕم٤مم 

% ويٕمقد هذا آرشمٗم٤مع امم اًمؽميمٞم٦ٌم اًمٕمٛمري٦م 3 .6٘مدرة سمـ سمدول اًمٕم٤ممل,و اعم

( 65-15ًمٚمًٙم٤من ذم اًمٕمراق اًمتل شمتٛمٞمز سم٤مرشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اًمٜمِمٞمٓملم اىمتّم٤مدي٤م )

% ُمـ جمٛمقع اًمًٙم٤من وهذا ي١مدي إمم ارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم  55 .6اًمتل شمّمؾ إمم 

  .اًمداظمٚملم إمم ؾمقق اًمٕمٛمؾ

اعمرأة اًمٕمراىمٞم٦م ذم  اُم٤م اًمتقزيع اًمٜمققمل ومٝمٜم٤مك ارشمٗم٤مع ُمًتٛمر ذم ُم٤ًممه٦م

%قم٤مم  17 .3امم 1970% قم٤مم 16ؾمقق اًمٕمٛمؾ وم٘مد ارشمٗمٕم٧م ُمـ 

ويمام ئمٝمر  2006% قم٤مم  21,2وإمم  1996%قم٤مم  3,18صمؿ إمم 1980

( ان ؾم٥ٌم هذا آرشمٗم٤مع يٕمقد إمم ارشمٗم٤مع شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤ًمء وشمٖمػم 2ُمـ اجلدول)

٥م قمٛمؾ اًمٜمٔمرة آضمتامقمٞم٦م ًمٕمٛمؾ اعمرأة واٟمتِم٤مر سمٕمض اًمقفم٤مئػ اًمتل شمتٜم٤مؾم

اعمرأة يم٤معمٕمٚمامت واعمٛمرو٤مت وإقمامل اإلداري٦م اًمتل شمٜمحٍم هم٤مًم٤ٌم 

ان  .سم٤معمرأة.ًم٘مد أدت هذه اًمٕمقاُمؾ إمم ارشمٗم٤مع قمرض اًمٕمٛمؾ سمٛمرور اًمزُمـ

ٟمٛمق اًمًٙم٤من ي١مدي إمم ٟمٛمق قمرض اًمٕمٛمؾ ٟٓمف يًٛمح سمقصقل أقمداد 

ُمتزايدة إمم ؾمقق اًمٕمٛمؾ مم٤م يتٓمٚم٥م سم٤معم٘م٤مسمؾ ٟمٛمق ذم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي 

ًمٜم٦ًٌم ٟمٗمًٝم٤م قمغم اىمؾ شم٘مدير ٓؾمتٞمٕم٤مب هذه اًمزي٤مدة, آ ان ٟمٛمق اًم٘مقة سم٤م

ؾمٜمقي٤م ذم طملم ٟمٛمق اًمٜمِم٤مط  (9)% 3 .6اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمٕمراق يم٤من ُمرشمٗمٕم٤م اذا سمٚمغ 
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آىمتّم٤مدي يم٤من ؾم٤مًم٤ًٌم مم٤م ادى إمم زي٤مدة فم٤مهرة اًمٌٓم٤مًم٦م ٓن ٟمٛمق اًمتِمٖمٞمؾ ذم 

أي ان طمجؿ اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص واًمٕم٤مم مل يقايم٥م ُمٕمدل ٟمٛمق قمرض اًمٕمٛمؾ 

  اًمٌٓم٤مًم٦م يتزايد ؾمٜمقي٤م وسمدرضم٦م يمٌػمة ذم صٗمقف اعمتٕمٚمٛملم.

 (2ضمدول رىمؿ )

 2006– 1980سمٞم٤مٟم٤مت قمـ اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ًمٚمٗمؽمة 

 اًمًٜمقات

قمدد 

 اًمًٙم٤من

(1000 

 ٟمًٛم٦م(

ٟم٦ًٌم اًم٘مقة 

اًمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ 

جمٛمقع 

 اًمًٙم٤من)%(

ُمٕمدل ٟمٛمق 

اعمريم٥م 

ًمٚم٘مقة 

 اًمٕم٤مُمٚم٦م

طمّم٦م 

اًمٜم٤ًمء ُمـ 

جمٛمقع 

اًم٘مقة 

 ٤مُمٚم٦ماًمٕم

 – 15ٟم٦ًٌم 

قم٤مم ُمـ  65

جمٛمقع 

 اًمًٙم٤من

1980 15580 25 

3 

 

17 51 

1985 15580 2 ,25 3,17 52 

1990 18080 5 ,25 6 ,17 53 

1995 20536 9 ,25 2 ,18 7 ,51 

1996 21125 2 ,26 3 ,18 55 

1997 22040 2 ,26 
3,6 

4 ,18 55 

1998 22701 3 ,26 19 55 
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1999 23382 5 ,,26 19 55 

2000 239 3 ,27 2 ,19 55 

2001 24470 2,27 2 ,19 6 ,55 

2003 25609 27.3 20.4 55.6 

2004 26340 27,2 

3,6 

21,2 55.6 

2005 27138 27,2 21,2 55.6 

2006 27960 27,0 21,2 55.6 

, 1998اعمّمدر:اًمت٘مرير آىمتّم٤مد اًمٕمريب اعمقطمد اقمداد خمتٚمٗم٦م, 

2000 ,2002,2004 .2006 

يٕمد اخلٚمؾ ذم اًم٘م٤مقمدة آىمتّم٤مدي٦م اًم٥ًٌم اًمرئٞمز ًمٔمٝمقر ُمِمٙمٚم٦م  

اًمٌٓم٤مًم٦م ذم اًمٕمراق )وًمٞمس زي٤مدة اًم٘م٤مقمدة اًمٌنمي٦م( واًمتل شمتًؿ سمٕمدم اًمتقازن 

سملم ىمٓم٤مقم٤مهت٤م واقمتامده٤م اًمرئٞمز قمغم ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط, يٕمٙمس أطمد اعمتٖمػمات 

وم٘مد ادى اٟمخٗم٤مض قم٤مئدات اًمٜمٗمط ذم  اًمتل شم١مصمر قمغم ومرص اًمٕمٛمؾ واًمٌٓم٤مًم٦م,

اًمًٜمقات إظمػمة ٟمتٞمج٦م احلّم٤مر آىمتّم٤مدي واٟمخٗم٤مض أؾمٕم٤مر اًمٜمٗمط ذم 

اًمًقق اًمدوًمٞم٦م وأصم٤مر احلروب اعمدُمرة إمم اٟمخٗم٤مض اإلٟمٗم٤مق اًمٕم٤مم وشم٤ٌمـم١م 

 اعمنموقم٤مت اإلٟمامئٞم٦م اًمتل اٟمٕمٙم٧ًم قمغم ومرص اًمٕمٛمؾ.
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همػم اًمٜمٗمٓمل ويٕمقد اٟمخٗم٤مض ُمًتقى ٟمٛمق اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي اًمٕمراىمل 

 أؾم٤ٌمب قمدة: امم 

شمقىمػ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمؼماُم٩م آؾمتلثامري٦م ُمٜمذ سمداي٦م ومرض احلّم٤مر   ـ1

واًمتقضمف ٟمحق إقم٤مدة أقمامر ُم٤م دُمرشمف احلرب وشمِمٖمٞمؾ ُم٤م يٛمٙمـ شمِمٖمٞمٚمف ُمـ 

 .(10)ـم٤مىم٤مت إٟمت٤مضمٞم٦م ذم وقء ُم٤م يتقاومر هل٤م ُمـ ُمًتٚمزُم٤مت ؾمٚمٕمٞم٦م حمٚمٞم٦م

شمقاوع اُمٙم٤مٟم٤مت  ارشمٗم٤مع ُمٕمدل هالك إصقل اإلٟمت٤مضمٞم٦م ُمـ ضمراءـ 2

وىمٞمقد اإلطمالل وآؾمتٌدال)قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحقير( وارشمٗم٤مع ٟم٥ًم اًمتِمٖمٞمؾ 

ًمألصقل اإلٟمت٤مضمٞم٦م, أوػ إمم ذًمؽ زي٤مدة اًمتقىمٗم٤مت اعمتٙمررة واًمٙملثػمة 

 ًمٚمٛمِم٤مريع اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وُم٤م راوم٘متٝم٤م ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت صٞم٤مٟم٦م.

أدت احلروب واحلّم٤مر إمم شمدُمػم اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م ًمالىمتّم٤مد اًمٕمراىمل   ـ3

لثٚم٦م سم٤مًمٓمرق واعمقاصالت واجلًقر واًم٘مٜم٤مـمر واًمًدود وُمّم٤مدر واعمتٛم

اًمٓم٤مىم٦م واعم٤مء واعمٕم٤مُمؾ واعمزارع واعمًتِمٗمٞم٤مت واعمدارس وآشمّم٤مٓت 

واخلٓمقط وأٟم٤مسمٞم٥م ٟم٘مؾ اًمٜمٗمط ادى هذا اًمقوع امم شمٕمٓمٞمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م 

 .(11)سمِمٙمؾ شم٤مم صمؿ اهنٞم٤مر ـم٤مىمتف آىمتّم٤مدي٦م دوًم٦موشم٘مٚمٞمؾ اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي ًمٚم

ًم٘مد اصمر اًمقوع اًم٤ًمسمؼ ؾمٚم٤ًٌم قمغم طمجؿ آدظم٤مر اًمٙمكم وم٤مٟمٕمٙمس ذًمؽ  

قمغم طمجؿ آؾمتلثامر اًمٙمكم ذم اعمجتٛمع وىمٚمؾ ومرص اًمٕمٛمؾ داظمؾ اعمجتٛمع, 

مم٤م ادى إمم فمٝمقر اًمٌٓم٤مًم٦م وطمّمقل هجرة واؾمٕم٦م ٟمحق اخل٤مرج يمام أدت 

اًمٔمروف اعمٕم٤مؿمٞم٦م اًمّمٕم٦ٌم امم هجرة اًمٕم٘مقل واًمٙمٗم٤مءات اًمٕمراىمٞم٦م ذم اًمٙملثػم 

ُمـ اعمج٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واحلرومٞم٦م اًمتل حتت٤مضمٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م اإلٟمامء آىمتّم٤مدي يمام 
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وشمٕمـد هدرا عم٤م شمٜمٗم٘مف اًمدوًم٦م ُمـ ٟمٗم٘م٤مت قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدري٥م قمغم اًم٘مقى 

 .(12)اًمٕم٤مُمٚم٦م اعمٝم٤مضمرة

قاـمٜملم ذم أدى اًمتقؾمع ذم اًمتٕمٚمٞمؿ إمم اؾمتٞمٕم٤مب إقمداد اعمتزايدة ُمـ اعم 

٤مت ايملثر ُمـ ٟمققمٞمتٝم٤م اذ ؿمٝمدت ,ؾمـ اًمتٕمٚمٞمؿ امم زي٤مدة خمرضم٤مت شمٚمؽ اعم١مؾم

ٟمٔمٛم٦م شمقؾمٕم٤ًم ي٘مقم سمْمخ اخلرجيلم إمم ؾمقق اًمٕمٛمؾ ًمٞمس وم٘مط  هذه ا

سمٛمٕمدٓت أقمغم ُمـ ـم٤مىمتٝم٤م آؾمتٞمٕم٤مسمٞم٦م وًمٙمـ سمتخّمّم٤متٓ  شمتالئؿ واًمٙملثػم 

٤مت ُمٜمٝم٤م ُمع اطمتٞم٤مضم٤مت ؾمقق اًمٕمٛمؾ.يمام ان اًمتقؾمع ًمٞمس اؾمتج٤مسم٦م عم تٓمٚم

ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٗمٕمـٚمٞم٦م سمؾ اؾمتج٤مسم٦م ًمٚمٓمٚم٥م اعمجتٛمٕمل مم٤م ىمٚمؾ ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م 

  (13)اًمتقاومؼ سملم اعمخرضم٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واطمتٞم٤مضم٤مت ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٗمٕمٚمٞم٦م

وهتتؿ اًمٜمٔمؿ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م سم٤مجلقاٟم٥م اًمٜمٔمري٦م ايملثر ُمـ اهتامُمٝم٤م سم٤مجلقاٟم٥م  

اًمٕمراىمٞم٦م  % ُمـ ـمٚم٦ٌم اجل٤مُمٕم٤مت 70اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م, ومٝمٜم٤مك ايملثر ُمـ 

يدرؾمقن ختّمّم٤مت إٟم٤ًمٟمٞم٦م شم٘مؾ احل٤مضم٦م اًمٞمٝم٤م ذم ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٕمراىمل 

ومتٞمؾ إمم أؾمٚمقب اًمتٚم٘ملم واحلٗمظ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم وىم٧م شمزداد 

طم٤مضم٦م ؾمقق اًمٕمٛمؾ إمم أقمداد يمٌػمة ُمـ اخلرجيلم ذم اًمتخّمّم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

وٟم٦م يم٤مومٞم٦م , وُمـ صمؿ وم٤من هذه اعمخرضم٤مت ٓ شمتٛمتع سمٛمر(14)واًمٙمٗم٤مءات اًمٗمٜمٞم٦م

متٙمٜمٝم٤م ُمـ هقم٦م آؾمتج٤مسم٦م ٓطمتٞم٤مضم٤مت ؾمقق اًمٕمٛمؾ ٓن اهمٚم٥م 

خمرضم٤مهت٤م شمقضمف ٟمحق اًمٜمٔمؿ اًمٜمٔمري٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل شمٕمتٛمد قمغم شمقفمٞمػ 

اخلرجيلم ذم دوائر اًمدوًم٦م, وذم وقء شمراضمع ُمٕمدٓت آؾمتلثامر اعمحكم 
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أصٌح إُمر أيملثر صٕمقسم٦م ذم ان شمًتٛمر احلٙمقُم٦م ذم شمقومػم ومرص قمٛمؾ 

عمقاـمٜمٞمٝم٤م ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ذم فمؾ إقمداد اعمتزايدة ُمـ ظمرجيلم  ضمديدة

اجل٤مُمٕم٤مت ومحٚم٦م اًمِمٝم٤مدات واعم١مهالت اعمتقؾمٓم٦م هذا ُمـ ضم٤مٟم٥م وُمـ 

ضم٤مٟم٥م أظمر حمدودي٦م اطمتٞم٤مج اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل ًمٚمٛمزيد ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم ٟمٔمرا 

ًمتِمٌع هذا اًم٘مٓم٤مع وُمـ صمؿ ختٚم٧م اًمدوًم٦م قمـ آًمتزام سمتٕمٞملم اخلرجيلم 

 تقفمٞمػ احلٙمقُمل مم٤م ادى إمم فمٝمقر سمٓم٤مًم٦م اخلرجيلم. ودمٛمٞمد اًم

ان شمزايد اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م يتٓمٚم٥م وطمدات إٟمت٤مضمٞم٦م ٓؾمتٞمٕم٤مهب٤م ًمٙمـ  

آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل يم٤من قم٤مضمزًا قمـ شمقومػم ومرص قمٛمؾ ومل يًتٓمٞمع شمقفمٞمػ 

اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اجلديدة وٓ طمتك اًم٘مديٛم٦م ُمٜمٝم٤م سم٥ًٌم اٟمخٗم٤مض اًمٜمِم٤مط 

٤مىمؿ اًمٌٓم٤مًم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم ذم ومؽمة اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت آىمتّم٤مدي, مم٤م ادى إمم شمٗم

اؾمتٛمرت إمم اًمقىم٧م احل٤مرض وازداد إُمر شمٕم٘مٞمدا سمٕمد شمنيح اجلٞمش 

اًمٕمراىمل وطمؾ وزارة اًمدوم٤مع و اًمداظمٚمٞم٦م وإقمالم وشمقىمػ اًمقزارات 

إظمرى قمـ اًمٕمٛمؾ اذ سمٚمغ قمدد اًمٕم٤مـمٚملم قمـ اًمٕمٛمؾ وومؼ إطمّم٤مءات 

  .(15)وزارة اًمتخٓمٞمط ايملثر ُمـ مخ٦ًم ُماليلم قم٤مـمؾ

يالطمظ قمغم شمقزيع اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م طم٥ًم اًم٘مٓم٤مقم٤مت اًمرئٞم٦ًم 

( ئمٝمر ان اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م 1ؾمٞم٤مدة ىمٓم٤مع اخلدُم٤مت ومٛمـ ُمالطمٔم٦م سمٞم٤مٟم٤مت )

% قم٤مم  52اًمٕمراىمٞم٦م شمؽميمز ذم ىمٓم٤مع اخلدُم٤مت, وم٘مد ارشمٗمٕم٧م اًمٜم٦ًٌم ُمـ 
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طمتك وصٚم٧م امم  1998% قم٤مم  66صمؿ امم  1995% قم٤مم 63امم  1985

, مم٤م يٕمٙمس طم٘مٞم٘م٦م ان اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م شمٕمتٛمد 2005% قم٤مم  71,4

قمغم ىمٓم٤مع اخلدُم٤مت ذم اؾمتٞمٕم٤مب اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م قمغم طم٤ًمب اًم٘مٓم٤مقم٤مت 

اإلٟمت٤مضمٞم٦م إظمرى يم٤مًمزراقم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م,ويٕمقد هذا اًمتقضمف ٟمحق ىمٓم٤مع 

ؾمتٞمٕم٤مب اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م اعمتزايدة اخلدُم٤مت امم إُمٙم٤مٟمٞم٦م هذا اًم٘مٓم٤مع قمغم ا

ُم٘م٤مرٟم٦م ُمع اًم٘مٓم٤مقم٤مت إظمرى ٓن ىمٓم٤مع اخلدُم٤مت يتٓمٚم٥م شم٠مهٞمؾ 

وُمٝم٤مرات وظمؼمة ايملثر ؾمٝمقًم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم ىمٓم٤مع اًمّمٜم٤مقم٦م واًمزراقم٦م, يمام 

ان اًمدوًم٦م شمًٞمٓمر قمغم هذا اًم٘مٓم٤مع وم٤مقمتٛمدت ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتقفمٞمػ مم٤م ادى امم 

ذا اًم٘مٓم٤مع ٓرشمٗم٤مع طمّمقل شمْمخؿ وفمٞمٗمل وفمٝمقر اًمٌٓم٤مًم٦م اعم٘مٜمٕم٦م ذم ه

  .قمدد اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م ايملثر ُمـ احل٤مضم٦م

 -%  21اُم٤م ىمٓم٤مع اًمّمٜم٤مقم٦م وم٘مد سم٘مٞم٧م ٟم٦ًٌم اعمِمتٖمٚملم ومٞمف حمّمقرة ُم٤م سملم 

. 8امم  1995% قم٤مم  24.2% ظمالل اعمدة اعم٤موٞم٦م وم٘مد اٟمخٗمْم٧م ُمـ  24

ويٕمقد اٟمخٗم٤مض ٟم٦ًٌم  2005% قم٤مم 20.6صمؿ امم  1998% قم٤مم  22

امم شمٕمرض اهمٚم٥م اًمّمٜم٤مقم٤مت امم اًمتٚمػ واًمتدُمػم  اعمِمتٖمٚملم ذم هذا اًم٘مٓم٤مع

ُمـ اعمٕم٤مُمؾ واعمٜمِم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ضمراء احلروب  (16)%  80وشمقىمػ طمقازم 

 وآمه٤مل واًمت٘م٤مدم اًمتٙمٜمقًمقضمل واًمٗمٜمل وىمٚم٦م ُمًتٚمزُم٤مت اإلٟمت٤مج اعمًتقردة. 

ومٞمٕمد ُمـ اىمؾ اًم٘مٓم٤مقم٤مت اؾمتٞمٕم٤مسم٤ًم ًمٚمٞمد ذم اًمٕمراق واُم٤م ىمٓم٤مع اًمزراقم٦م  

% قم٤مم  12. 8امم  1985% قم٤مم  24. 5ٗمْم٧م ٟمًٌتف ُمـ اًمٕم٤مُمٚم٦م وم٘مد اٟمخ

 2000% قم٤مم  10صمؿ اٟمخٗمْم٧م امم  1998% قم٤مم  11صمؿ امم 1995
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(, 1يمام شمقوح سمٞم٤مٟم٤مت ضمدول رىمؿ ) 2005%قم٤مم 8.3ووصٚم٧م امم 

ويٕمقد اٟمخٗم٤مض ٟم٦ًٌم اعمِمتٖمٚملم ذم هذا اًم٘مٓم٤مع امم إمه٤مل ُمٜم٤مـمؼ اًمريػ 

ًمٌذور مم٤م أدى امم طمّمقل وىمٚم٦م أٓت واعمٕمدات واعمٞم٤مه وإؾمٛمدة وا

هجرة واؾمٕم٦م وشمرك إرايض اًمزراقمٞم٦م وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ مل شمًتٓمع اًم٘مٓم٤مقم٤مت 

 اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م واًمتخٗمٞمػ ُمـ اًمٌٓم٤مًم٦م آىمتّم٤مدي٦م إظمرى اُمتّم٤مص

شمٕمتٛمد ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٕمراىمٞم٦م اقمتامدا أؾم٤مؾمٞم٤م قمغم اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ذم  

% ُمـ جمٛمقع اًم٘مقى  90تٞمٕم٤مب اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م اذا يِمٙمؾ هذا اًم٘مٓم٤مع طمقازم اؾم

اًمٕم٤مُمٚم٦م وم٘مد اطمتٙمرت اًمدوًم٦م ذم قم٘مد اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت واًملثامٟمٞمٜمٞم٤مت اًمٙمٗم٤مءات 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٙمقادر اًمٗمٜمٞم٦م واًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م اعم٤مهرة سم٤مشم٤ٌمقمٝم٤م ؾمٞم٤مؾم٦م شمقفمٞمػ 

٤مؾم٦م اخلرجيلم قمـ ـمريؼ ىمرارات اًمتقزيع اعمريمزي ًمٚمخرجيلم وم٤مشمٌٕم٧م ؾمٞم

ر اًمدوًم٦م ذم وٓمشمِمٖمٞمؾ شم٘مقم قمغم شمقومػم ومرص قمٛمؾ ًمٙمؾ ُمـ يرهم٥م سمف مم٤م ا

اًمٙملثػم ُمـ إطمٞم٤من ان شمقضمف هذه اًم٘مقى ٟمحق وفم٤مئػ ظمدُمٞم٦م طمتك ان 

سمٕمض ُمـ هذه اًمقفم٤مئػ ؿمٙمٚمٞم٦م واًمٙملثػم ُمٜمٝم٤م وم٤مئض قمـ احل٤مضم٦م مم٤م ادى امم 

قىمع فمٝمقر اًمٌٓم٤مًم٦م اعم٘مٜمٕم٦م واٟمخٗم٤مض اًمٓم٤مىم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م امم درضم٦م يمٌػمة ذم ُم

آ ان هذا اًمتقضمٞمف شمٖمػم ذم هن٤مي٦م اًملثامٟمٞمٜم٤مت ٟمتٞمج٦م شمقضمف اًمدوًم٦م  (17)اًمٕمٛمؾ 

اجلديد اعمتٛملثؾ ذم ومًح اعمج٤مل اُم٤مم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ًمٞم٤مظمذ دورة ذم اًمتٜمٛمٞم٦م 

وم٘مد يم٤من هٜم٤مك شمقؾمع ذم اًمٜمِم٤مط اخل٤مص وشم٤ٌمـم١م ذم اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل 
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ِم٤مط اًمٌٜم٤مء وشم٘مٚمٞمص اًمتٛمقيؾ آظمتّم٤ميص واضم٤مزات آؾمتػماد وزي٤مدة ٟم

واعم٘م٤موٓت اًمذي يًٞمٓمر قمٚمٞمف اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص,يمام سمدأ اًمتحقل ٟمحق ومٜمقن 

سم٥ًٌم ٟم٘مص سمٕمض ُمًتٚمزُم٤مت اإلٟمت٤مج وختري٥م  (18)اإلٟمت٤مج يملثٞمٗم٦م اًمٕمٛمؾ

وأصٌح اًمتقضمف سحي٤ًم ٟمحق إطمالل اًمٕمٛمؾ حمؾ .ُمٕمٔمؿ اعمِم٤مريع وشمٕمٓمٞمٚمٝم٤م

امم راس اعم٤مل يمام ادى وٕمػ اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي ذم اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل 

شمْم٤مئؾ اًمتقفمٞمػ احلٙمقُمل وختٚمٞمٝم٤م قمـ شمقفمٞمػ اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اجلديدة سمؾ 

أهن٤م قمجزت قمـ آؾمتٛمرار ذم شمقفمٞمػ اًمٕمامًم٦م اًم٘مديٛم٦م مم٤م ادى إمم زي٤مدة 

اًمتقفمٞمػ ذم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ٓؾمٞمام ذم اًم٘مٓم٤مع اًمزراقمل واعمقاصالت 

واًمّمٜم٤مقم٤مت اًمّمٖمػمة آ ان اًمدوًم٦م سم٘مٞم٧م شمًٞمٓمر قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ ذم 

ٕمراق ٓن اًمتقؾمع ذم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص مل يًتققم٥م يمؾ اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕم٤مـمٚم٦م اًم

ٗمٝم٤م يمام ان هذا اًم٘مٓم٤مع شم٠مصمر سمت٤ٌمـم١م فمذم اًمٌالد اًمتل يم٤من اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم يق

اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي اًمٕمراىمل وفمٝمقر اًمٜم٘مص ذم اعمًتٚمزُم٤مت اإلٟمت٤مضمٞم٦م 

تػماد اعمًتقردة وىمٓمع اًمٖمٞم٤مر وٟم٘مص اًمتًٝمٞمالت اعمٍمومٞم٦م وؾمد ُمٜم٤مومذ آؾم

 وشمراظمٞمص آؾمتػماد هذا وُمـ ضم٤مٟم٥م اظمر سم٘مٞم٧م اًمدوًم٦م شمًٞمٓمر قمغم

ٓؾمٞمام ىمٓم٤مع اخلدُم٤مت اًمذي يًتققم٥م صمٚملثل اًم٘مقى  اًم٘مٓم٤مقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م

ٟمٔمؿ  اهمٚم٥م اًمٕم٤مُمٚم٦م يمام ؾمٌؼ ذيمره يْم٤مف امم ذًمؽ ان اًمدوًم٦م شمًٞمٓمر قمغم

 اًمتدري٥م واًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٕمراق وشمٌٕم٤م ًمذًمؽ وم٤من اهمٚم٥م ٟمٔمؿ اًمتدري٥م واًمتٕمٚمٞمؿ

شمقضمف ًمٚمٕمٛمؾ ذم ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م, و يزداد أُمر شمٕم٘مٞمدا سمٕمدم وم٤مقمٚمٞم٦م اًم٘مٓم٤مع 

اخل٤مص ذم شمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرات اًم٘مقى اًمٌنمي٦م اًمقـمٜمٞم٦م وٟم٘مص وهمٞم٤مب سمراُم٩م 
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اًمتدري٥م أًمت٠مهٞمكم واعمٝمٜمل واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم اهمٚم٥م ُم١مؾم٤ًمت 

 . (19)اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص يمٛمتٖمػمات ُمٝمٛم٦م وُم١مذات ذم إٟمت٤مضمٞم٦م اًمٕمٛمؾ

أشمْمح مم٤م شم٘مدم ان آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل يٕم٤مين ُمـ ُمِم٤ميمؾ مج٦م ذم ؾمقق  

اًمٕمٛمؾ يم٤مرشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اًمٌٓم٤مًم٦م سم٥ًٌم قمجز اًم٘مٓم٤مع آىمتّم٤مدي قمـ 

اؾمتٞمٕم٤مب إقمداد اعمتزايدة ُمـ اًمداظمٚملم امم ؾمقق اًمٕمٛمؾ وؾمٞم٤مدة ىمٓم٤مع 

د اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م قمغم طم٤ًمب اًم٘مٓم٤مقم٤مت اخلدُم٤مت ذم شمقفمٞمػ اهمٚم٥م اًمٞم

إظمرى وظم٤مص٦م اًمزراقم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م وقمدم متٙمـ اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص قمغم 

شمقفمٞمػ اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م ومْمال قمـ اٟمخٗم٤مض اًمٙمٗم٤مءات ووٕمػ ذم أٟمٔمٛم٦م 

 اًمتدري٥م واًمتٕمٚمٞمؿ.

وؾمتٙمقن ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٕمراىمٞم٦م ايملثر ظمٓمقرة وطم٤ًمؾمٞم٦م ذم وقء إقم٤مدة 

قمغم أؾمس سمراُم٩م اإلصالح اًمتل أهؿ ظمٓمقاهت٤م هٞمٙمٚم٦م آىمتّم٤مد وإقم٤مدة سمٜم٤مئف 

ومتح إؾمقاق اًمٕمراىمٞم٦م أُم٤مم اعمٜمتج٤مت ورؤوس إُمقال إضمٜمٌٞم٦م وشم٘مٚمٞمص 

  .اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم, وحتقل ُمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت احلٙمقُمٞم٦م امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص

ويٛمٙمـ شمقوٞمح اصمر إقم٤مدة هٞمٙمٚم٦م آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ 

  -ُمـ ظمالل ضم٤مٟمٌلم مه٤م: 

 حقل ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص اًمت -1 

 آؾمتلثامر إضمٜمٌل ذم اًمٕمراق  -2
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شمٓمرح ذم فمؾ إوو٤مع آىمتّم٤مدي٦م اعمؽمدي٦م اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اًمٕمراق, 

إلصالح وحتًلم إوو٤مع ذم ؾمٞم٤مؾم٦م اخلّمخّم٦م يم٠مطمد اًمٓمرق ا

آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل حيتؾ هب٤م اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص اًمدور اًمرئٞمز شمْمٛمٜم٧م هذه 

 ٤192مؾم٦م ظمٓم٦م ختّمٞمص ذيم٤مت وُمٜمِم٠مت اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم اًمتل شمٌٚمغ اًمًٞم

ُم١مؾم٦ًم اذ ؾمٞمخّمص يملثػم ُمـ اًم٘مٓم٤مقم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ُمـ وٛمٜمٝم٤م ُمٜمِم٤مت ذم 

خمتٚمػ اًم٘مٓم٤مقم٤مت احلٞمقي٦م يم٤مًمٜم٘مؾ وآشمّم٤مٓت وذيم٤مت إؾمٛمٜم٧م 

وإؾمٛمدة واًمٗمقؾمٗم٤مت واًمٙمؼمي٧م وإدوي٦م وصٜم٤مقم٦م إـم٤مرات اًمًٞم٤مرات 

اعمٜمِم٤مت ذم ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط واًمٙمٝمرسم٤مء وذيم٦م اًمٓمػمان وًمـ شمًتلثٜمك آ 

واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م ُملثؾ اعمّم٤مرف وذيم٤مت اًمت٤مُملم اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م 

 .(20)وذًمؽ سمِمٙمؾ ُم١مىم٧م طمٞم٨م ؾمتتؿ ظمّمخّمتٝم٤م ذم اعمرطمٚم٦م اًمالطم٘م٦م

وشم٤ميت أمهٞم٦م زي٤مدة دور اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي امم رومع  

ؾمتٖمالل ُٕملثؾ ًمٚمٛمقارد يمٗم٤مءة اعمِم٤مريع اإلٟمت٤مضمٞم٦م وحتًلم اعمردود وآ

اعمقضمقدة ذم اًمداظمؾ وٟم٘مؾ اًمت٘مٜمٞم٦م وشمٙمقيـ يمقادر قمراىمٞم٦م وشمقومػم اًمتٛمقيؾ 

وصقًٓ امم  (21)اًمالزم قمؼم آؾمتلثامرات إضمٜمٌٞم٦م وشمٓمقير رؤوس إُمقال

 رومع اًمٙمٗم٤مءات اإلٟمت٤مضمٞم٦م وزي٤مدة طمجؿ اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم اإلمج٤مزم. 

ىمٕم٤مت آىمتّم٤مديلم آ ان ؾمٞم٤مؾم٦م اخلّمخّم٦م شم١مدي طم٥ًم ُم٤م شمِمػم شمق 

وشملث٧ٌم اًمتج٤مرب اًمدوًمٞم٦م امم ارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اًمٌٓم٤مًم٦م قمغم اعمدى اًم٘مري٥م سم٥ًٌم 
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شمنيح قمدد ُمـ اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م يمذًمؽ شم١مدي امم رومع أؾمٕم٤مر اًمًٚمع 

واخلدُم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م وُمـ صمؿ زي٤مدة طم٤مًم٦م اًمٗم٘مر واًمٕمقز اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م 

اخلّمخّم٦م اعمجتٛمع وىمد ؿمٝمدت ُمٕمٔمؿ اًمٌٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمتل اشمٌٕم٧م 

سم٥ًٌم هذا اًمتحقل ومٙمٞمػ احل٤مل واًمٕمراق يٕم٤مين  (2 2)ُمِم٤ميمؾ ذم ؾمقق اًمٕمٛمؾ

 أؾم٤مؾم٤ًم ُمـ ُمِم٤ميمؾ ذم ؾمقق اًمٕمٛمؾ. 

ان اخلّمخّم٦م ذم اًمٕمراق هل٤م اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت ُمٝمٛم٦م قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ ذم  

إُمد اًم٘مّمػم اذ ؾمت١مدى امم شم٘مٚمٞمص اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم اًمذي ٟمٛم٧م ومٞمف اًمٕمامًم٦م ذم 

سمٕمض اًم٘مقى اًمزائدة ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمٌٓم٤مًم٦م اًمٗمؽمة اًم٤ًمسم٘م٦م وامم شمنيح 

اعم٘مٜمٕم٦م ورومع اإلٟمت٤مضمٞم٦م ٓن اًمٙملثػم ُمـ اعمٜمِم٤مت اخل٤مص٦م شم٘م٤مم قمغم أؾم٤مس 

دراؾم٤مت ضمدوى ُمٌٜمٞم٦م قمغم إضمقر اعمٜمخٗمْم٦م اذ يًٕمك هذا اًم٘مٓم٤مع امم 

حت٘مٞمؼ اًمرسمح ُمٕمتٛمدا قمغم ُمٕم٤ميػم اًمتٙمٚمٗم٦م وإؾمٕم٤مر ذم طملم شمٕمتٛمد اًمدوًم٦م 

آضمتامقمل ًم٘مٞم٤مس ٟمج٤مطمٝم٤م إُمر اًمذي يٗم٤مىمؿ  هم٤مًم٤ٌم قمغم اًمتٙمٚمٗم٦م واعمردود

 .(23)ُمِمٙمٚم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م 

يمام ان هٜم٤مك قمقاُمؾ اضمتامقمٞم٦م شمدومع اعمقاـمـ اًمٕمراىمل ًمتٗمْمٞمؾ اًمٕمٛمؾ ذم  

اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل اذا اٟمف يٕمد ظمدُم٦م ًمٚمٛمجتٛمع, أُم٤م اًمٕمٛمؾ ذم اًم٘مٓم٤مع 

اخل٤مص ومٞمٕمد ظمدُم٦م ًمّم٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ ومْمال قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ طمٞم٨م 

وام ووم٤مقمٚمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م وٟمٔمؿ اًمتقفمٞمػ واًمؽمىمٞم٦م ومْمال قمـ اجلٝمد وُمدة اًمد

إُمـ اًمقفمٞمٗمل واًمْمامن اعمًت٘مٌكم ًمٚمٕم٤مُمؾ وأهشمف اًمذي يقومره اًم٘مٓم٤مع 

 . (24)اًمٕم٤مم واًمرواشم٥م اًمت٘م٤مقمدي٦م 
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وشم٠ميت ظمٓمقرة اخلّمخّم٦م قمغم اًم٘مقة اًمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ ان اًمدوًم٦م ذم اًم٤ًمسمؼ  

ويم٤مٟم٧م اعمّمدر واحل٤مرض ؾمٞمٓمرة قمغم اًم٘مٓم٤مقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕمراق 

اًمرئٞمز ًمتقفمٞمػ اًم٘مقة اًمٕم٤مُمٚم٦م اجلديد يمذًمؽ ؾمٞمٓمرة اًمدوًم٦م قمغم ٟمٔمؿ 

اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدري٥م اًمذي يقضمف ًمٚمٕمٛمؾ ذم ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م وسم٤مًمت٤مزم ٓ 

يٛمٙمـ ًمٚمحٙمقُم٦م سمٕمد اخلّمخّم٦م ان شمًتٛمر ذم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتقفمٞمػ اًمٕم٤مم ٓن 

طمّمتٝم٤م ُمـ إٟمِمٓم٦م آىمتّم٤مدي٦م ؾمقف شمٜمٙمٛمش وؾمٞمٙمقن شم٤مصمػمه٤م قمغم 

ًمٕمامًم٦م يمٌػم ومٛمـ اعمتقىمع ان يٙمقن قمدد اًمٕمامل اًمذيـ يتؿ شمنحيٝمؿ يمٌػم ا

 (25)ٟمٔمرا اًمٙملثرة اًمتقفمٞمػ ذم اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل

وهٜم٤مك أُملثٚم٦م قمدة ذم اعمج٤مل اًمدوزم ادى هب٤م ُمقوقع اخلّمخّم٦م امم  

وم٘مدان اًمٕمٛمؾ ومٗمل إرضمٜمتلم قمٛمٚم٧م ظمّمخّم٦م اًمًٙمؽ احلٙمقُمٞم٦م امم 

اًمػ وفمٞمٗم٦م قمغم  80 وم٘مدان ُم٤م ي٘م٤مرب شمٓمقرات ذم اإلٟمت٤مضمٞم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ادت إمم

ُمدى مخس ؾمٜمقات, وذم أعم٤مٟمٞم٤م اًمنمىمٞم٦م ادت قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م امم زي٤مدة 

, وذم 2003% قم٤مم 18امم  1990% قم٤مم  3ٟم٦ًٌم اًمٕم٤مـمٚملم قمـ اًمٕمٛمؾ ُمـ 

اُمريٙم٤م اًمالشمٞمٜمٞم٦م ظمن ؾمقق اًمٕمٛمؾ أرسمٕم٦م ُماليلم وفمٞمٗم٦م ُمـ ضمراء قمٛمٚمٞم٤مت 

امٟمٞمٜم٤مت ومل يتٛمٙمـ ىمٓم٤مقمٝم٤م اخلّمخّم٦م ذم اًمٜمّمػ آول ُمـ قم٘مد اًملث

 اخل٤مص سم٤مًمرهمؿ ُمـ إضمراءات اًمتحرير آىمتّم٤مدي ُمـ زي٤مدة آؾمتخدام.

اُم٤م ذم اجل٤مٟم٥م اًمٕمريب وم٘مد أدت اخلّمخّم٦م امم ارشمٗم٤مع اًمٌٓم٤مًم٦م ذم ُمٍم  

% قم٤مم  12صمؿ امم  1976% قم٤مم  7, 7% ذم أوائؾ اًمًٌٕمٞمٜم٤مت امم  2ُمـ 

ٚمتٝم٤م سم٥ًٌم وصقل اًم٘مٓم٤مع وازدادت اًمٜم٦ًٌم قمغم هذا ذم اعمدة اًمتل شم 1986
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اخل٤مص طم٤مًم٦م اًمتِمٌع وصٕمقسم٦م متٙمٜمف قمغم اًمتقؾمع سم٤مًمتِمٖمٞمؾ مم٤م اٟمت٩م طم٤مًم٦م 

 ( 26)رومض ًمدى اًمٕم٤مُمٚملم ود اًمٜمت٤مئ٩م اعمتح٘م٘مف قمـ قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م 

وقمٚمٞمف وم٤من اخلّمخّم٦م ىمد شمتحقل امم ُمنموع ظمٓمػم ضمدا اذا مل يتؿ 

ٞم٦م طمتك حت٘مؼ ووع اًمْمقاسمط اًمتنميٕمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقم

ذوط اإلدارة اًمٜم٤مضمح٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م سمحٞم٨م متتد ومرص اًمٗم٤مئدة 

ًمٙمؾ اعمج٤مٓت آىمتّم٤مدي٦م وًمٞمس سمٕمْمٝم٤م وظم٤مص٦م ؾمقق اًمٕمٛمؾ وشمِمٖمٞمؾ 

اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م ٓن اٟمتِم٤مر اًمٌٓم٤مًم٦م ي١مصمر قمغم اًمٗمرد سمِمٙمؾ ظم٤مص وقمغم 

 آىمتّم٤مد سمِمٙمؾ قم٤مم.

ص يمام فمٝمر مم٤م وم٘مد أصمٌت٧م دم٤مرب اًمدول اًمتل حتقًم٧م امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤م

ؾمٌؼ امم زي٤مدة اًمٌٓم٤مًم٦م, يمام ان دقم٤مة اخلّمخّم٦م ُمـ دول همرسمٞم٦م وُم١مؾم٤ًمت 

دوًمٞم٦م يمّمٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم واًمٌٜمؽ اًمدوزم شمٕمؽمف سم٤من اخلّمخّم٦م 

شم١مدي امم سمٓم٤مًم٦م ذم إُمد اًم٘مّمػم وًمٙمـ اًمٜمٛمق اعمتقًمد ُمـ اخلّمخّم٦م قمغم 

  .(27)٤م إُمد اًمٌٕمٞمد ؾمٞمخٚمؼ ومرص٤م وفمٞمٗمٞم٦م ايملثر ُمـ شمٚمؽ اًمتل شمؿ وم٘مده

ٟمٔمرًا ًمزي٤مدة آؾمتلثامر إضمٜمٌل اعم٤ٌمذ ذم آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل يم٠مطمد  

قمقاُمؾ احلّمقل قمغم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اعمتٓمقرة اًمتل شم٤ًمقمد قمغم رومع ضمقدة 

اإلٟمت٤مج وشم٘مٚمٞمؾ اًمتٙمٚمٗم٦م وسم٤مًمت٤مزم دقمؿ اًم٘مدرة اًمتٜم٤مومًٞم٦م ًمٚمٛمٜمتج٤مت اعمحٚمٞم٦م 

اًمتٛمقيؾ اعم٤مزم سمدون اًمديـ اخل٤مرضمل,وشمقؾمٕم٦م  ذم إؾمقاق اًمٕم٤معمٞم٦م,وشمقومػم
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إؾمقاق قمـ ـمريؼ ومتح أؾمقاق ضمديدة ُمـ ظمالل رسمط قمٛمٚمٞم٦م اإلٟمت٤مج 

اعمحٚمٞم٦م سم٤مًمٕم٤معمٞم٦م وذًمؽ ًم٘مدرة اًمنميم٤مت اعمتٕمددة اجلٜمًٞم٦م )قمؼم اًمقـمٜمٞم٦م(قمغم 

 شمقزيع اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م ذم قمدة دول.

سم٢مـمالق ان قمٛمٚمٞم٦م اخلّمخّم٦م ؾمقف شمًٝمؾ شمٜمٗمٞمذ اإلضمراءات اخل٤مص٦م 

اًمتٛمٚمؽ ًمالؾمتلثامر إضمٜمٌل ذم اًمٕمراق ويٛمٙمـ ًمرأس اعم٤مل إضمٜمٌل أن ي٠ميت 

سم٤مخلؼمات اإلداري٦م واًمتًقي٘مٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م مم٤م ؾم٤مهؿ ذم رومع طمريم٦م 

اًمٜمٛمق آىمتّم٤مدي وشمٜمقع اًم٘م٤مقمدة اإلٟمت٤مضمٞم٦م وشم٘مٚمٞمؾ آقمتامد قمغم شمّمدير 

٤معمٞم٦م,ويزيد ُمـ آرشم٘م٤مء اًمٜمٗمط اخل٤مم وآؾمتٗم٤مدة ُمـ طمريم٦م راس اعم٤مل اًمٕم

  .(28)سم٤معمٜم٤موم٦ًم وذًمؽ سمنمط ان يٚمٕم٥م دورًا ُمٙمٛمالً ًمالدظم٤مر وآؾمتلثامر اعمحكم

 ًآؾمتلثامر إضمٜمٌل  وهٜم٤مك ٟمققم٤من ُمـ آؾمتلثامر إضمٜمٌل أوٓ

( وهق ىمٞم٤مم ذيم٦م او ُمٜمِم٤مة ُم٤م Investment) FDI Direct Foreignاعم٤ٌمذ

ٚمؽ أصقل ظم٤مرج طمدود سمالده٤م ذم شمقفمٞمػ أُمقاهل٤م وشم٘مٜمٞمتٝم٤م او ذاء ومت

ذم اىمتّم٤مد دوًم٦م أظمرى وشمًٛمك  home country)وشمًٛمك اًمدوًم٦م أٓم)

قم٤مت وُمـ ظمالل إىم٤مُم٦م ُمنم (host countryاًمدوًم٦م اعمْمٞمٗم٦م او اعمًت٘مٓم٦ٌم)

ضمديدة سم٤مًمٙم٤مُمؾ او حتدي٨م وشمقؾمٞمع ُمنموقم٤مت ىم٤مئٛم٦م او ُمـ ظمالل اًمدُم٩م 

ٌل اعم٤ٌمذ سم٠مٟمف طملم واًمتٛمٚمؽ,ويٕمرف صٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم آؾمتلثامر إضمٜم

%او ايملثر ُمـ أؾمٝمؿ رأؾمامل أطمدى ُم١مؾم٤ًمت إقمامل 10يٛمتٚمؽ اعمًتلثٛمر

قمغم ان شمرشمٌط هذه اعمٚمٙمٞم٦م سم٤مًم٘مدرة قمغم اًمت٠مصمػم ذم إدارة اعم١مؾم٦ًم. و سمذًمؽ 

 FII (Foreign Indirect خيتٚمػ قمـ آؾمتلثامر إضمٜمٌل همػم اعم٤ٌمذ
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Investment ) يم٤مٟمقا أومراد او اًمذي هق شمقفمٞمػ أُمقال إضم٤مٟم٥م ؾمقاء

ُم١مؾم٤ًمت ذم اؾمتلثامرات احل٤مومٔم٦م اعم٤مًمٞم٦م أي ذم إؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م ًمدوًمف ُم٤م 

يمنماء إوراق اعم٤مًمٞم٦م ُملثؾ إؾمٝمؿ واًمًٜمدات سم٘مّمد اعمْم٤مرسم٦م واحلّمقل 

قمغم اًمرسمح دون اًمتحٙمؿ ذم إدارة اعمنموع,اي يقومرون اًمتٛمقيؾ اًمرأؾمامزم 

إضمؾ,سمٞمٜمام اعمًتلثٛمرون وم٘مط,ويٛمت٤مز هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتلثامر سم٠مٟمف ىمّمػم 

اعم٤ٌمذون يامرؾمقن رىم٤مسم٦م وشمدظمؾ ُم٤ٌمذ ذم إدارة اعمنموع ورؾمؿ ؾمٞم٤مؾم٤مت 

,وختتٚمػ ٟم٦ًٌم اعمٚمٙمٞم٦م طم٥ًم (29)شمٚمؽ اعمنمقم٤مت واؾمتلثامرهؿ ـمقيؾ إضمؾ

اظمتالف ىمقاٟملم وشمنميٕم٤مت اًمتل شمٗمروٝم٤م اًمدوًم٦م يم٤مُمتالك يم٤مُمؾ اعمنموع او 

٤م ذم دوًم٦م أظمرى او آؾمتلثامر ذم اعمِم٤مريم٦م ُمع ذيم٤مت حمٚمٞم٦م او أىم٤مُم٦م ومرع هل

اعمٜم٤مـمؼ احلرة او قم٘مقد اإلدارة و شمرشمٞم٤ٌمت دمٝمٞمز اعمِم٤مريع سمٓمري٘م٦م اعمٗمت٤مح سم٤مًمٞمد 

 (30).وطم٘مقق آُمتٞم٤مز واًمؽمظمٞمص إلٟمت٤مج اًمًٚمع واخلدُم٤مت

آ ان ُمـ اًميوري اإلؿم٤مرة امم ان آؾمتلثامر إضمٜمٌل اعم٤ٌمذ يٛمٙمـ  

٠م اًمتّمقر ان اعمٜم٤مومع اًمتل دمٜمٞمٝم٤م اًمدول ان يٙمقن أداة اًمتٜمٛمٞم٦م,وًمٙمـ ُمـ اخلٓم

ُمـ أضمراء ضمذب هذه آؾمتلثامرات يٛمٙمـ احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م دون شمٙمٚمٗم٦م 

وم٤معمًتلثٛمرون هلؿ أهداف ودواومع ُمـ شمدويؾ أٟمِمٓمتٝمؿ,وم٤مٓؾمتلثامر إضمٜمٌل 

اعم٤ٌمذ ي١مدي امم ُمٜم٤موم٦ًم اًمنميم٤مت اعمحٚمٞم٦م ظمّمقص٤م اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م 

ان آؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمٞمزات آؾمتلثامر  واًمت٠مصمػم قمغم اًمّمٜم٤مقم٤مت اعمحٚمٞم٦م,آ

إضمٜمٌل اعم٤ٌمذ شمتقىمػ قمغم ٟمققمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م هؾ هل اؾمؽماشمٞمجٞم٦م يم٤مًمّمٜم٤مقم٦م 

اًمٜمٗمٓمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمدول اعمجٚمس اًمتل ُمـ اًميوري شمٓمقيره٤م او صٜم٤مقم٦م 
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شمٜم٤مومس اًمّمٜم٤مقم٤مت اعمحٚمٞم٦م,وقمغم ٟمققمٞم٦م اًمٕم٘مد وُم٘مدار آُمتٞم٤مزات اًمتل 

ل ذم طمري٦م حتقيؾ أرسم٤مطمف او طمري٦م شمٕمٓمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م امم اعمًتلثٛمر إضمٜمٌ

اًمتٛمٚمؽ وإقمٗم٤مءه ُمـ اًميائ٥م واًمٙمٗم٤مءة اإلداري٦م قمغم اًمتٗم٤موض ظم٤مص٦م 

وأهن٤م شمتٕم٤مُمؾ ُمع ضمٝم٤مت هل٤م ظمؼمة واؾمٕم٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م,ومٗمل ُم٤م يتٕمٚمؼ 

سم٤مًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م وم٤من اًمدوًم٦م اعمْمٞمٗم٦م ٓؾمتلثامر إضمٜمٌل شمِمؽمط ٟم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م 

%,وطمتك 65دن شمزيد هذه اًمٜم٦ًٌم قمغم ُمـ اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م ومٗمل إر

% ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم 25ذم اًمدول ىمٚمٞم٦م اًمًٙم٤من ومٗمل اًمٌحريـ يِمؽمط ان يٙمقن 

 .(31)% 35-15قمغم إىمؾ سمحريٜمٞملم وذم قمامن شمؽماوح اًمٜم٦ًٌم سملم 

ان ىمدوم اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م وراس اعم٤مل إضمٜمٌل يتٓمٚم٥م ُمًتقى  

وُمـ صمؿ شمٕمتٛمد هذه ُمٕملم ُمـ اعمٝم٤مرات ىمد ٓ شمٙمقن ُمقضمقدة ذم اًمٕمراق 

اًمنميم٤مت قمغم اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ُمٕمٝم٤م اًمتل شمتٛمٞمز سم٤مرشمٗم٤مع يمٗم٤مءهت٤م وٓ 

يٛمٙمـ ًمٚم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ان شمٜم٤مومًٝم٤م او ان شمِم٤مرك سمٗم٤مقمٚمٞم٦م ذم أقمامل 

اًمنميم٤مت )قمدا سمٕمض اعمِم٤مريم٦م ذم اعمٝمـ واًمقفم٤مئػ همػم اعم٤مهرة يم٤محلراؾم٦م 

اهلٜمدؾم٦م واإلداري٦م واًمت٘مٜمٞم٦م ومٞم٘مقم واًمٜم٘مؾ واخلدُم٤مت إظمرى( أُم٤م اإلقمامل 

هب٤م اًمٕمامل إضم٤مٟم٥م مم٤م حيرم اسمٜم٤مء اًمقـمـ ُمـ ٟم٘مؾ اًمت٘مٜمٞم٦م وشم٠مصٚمٝم٤م ذم 

اًمٕمراق اًمتل يٙمقن هل٤م دور رئٞمز ذم اًمتٜمٛمٞم٦م وٓ يٛمٙمـ ٟم٘مٚمٝم٤م سمٖمػم أسمٜم٤مء 

اًمقـمـ ومٜم٘مؾ اًمت٘مٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٓ يٛمٙمـ حت٘مٞم٘م٤م سمٖمػم اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م 

ضمٜمٌٞم٦م وم٠مهن٤م ُم١مىمت٦م وىم٤مسمٚم٦م ًمٚمرطمٞمؾ امم سمالده٤م ُمـ صمؿ اًمقـمٜمٞم٦م واُم٤م اًمٕمامًم٦م إ

, يمام ان اؾمتلثامرات اًمنميم٤مت (32)رطمٞمؾ اعمٕمروم٦م واخلؼمة واًمت٘مٜمٞم٦م ُمٕمٝم٤م
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إضمٜمٌٞم٦م شم٘مقم قمغم أؾم٤مس ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف )اعمٗمت٤مح سم٤مًمٞمد( طمٞم٨م يٙمقن ًمتٚمؽ 

اًمنميم٤مت ُمٓمٚمؼ احلري٦م ذم اؾمتػماد وإدارة اًمٕمامًم٦م وشمقومػم اخلدُم٤مت 

رم اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م ُمـ ومرص اًمٕمٛمؾ اًمتل شمقاومره٤م هذه اعمختٚمٗم٦م مم٤م حي

اًمنميم٤مت ومْمال قمـ إطمالل اًمٙمقادر إضمٜمٌٞم٦م قمقو٤م قمـ اًمٙمقادر اًمٕمراىمٞم٦م 

 ظم٤مص٦م ذم اإلدارات اًمٕمٚمٞم٤م وُمرايمز اخت٤مذ اًم٘مرار.

قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ ان ًمٚمتٓمقرات اًمدوًمٞم٦م واعمتٖمػمات اخل٤مرضمٞم٦م شم٤مصمػما 

اًمٕمراىمٞم٦م, ظم٤مص٦م سمٕمد رومع اًمٕم٘مقسم٤مت آىمتّم٤مدي٦م وزي٤مدة آٟمٗمت٤مح قمغم 

اخل٤مرج وم٘مد شمٖمػمت اًمٜمٔمرة امم اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم وقء اًمٕمقعم٦م آىمتّم٤مدي٦م 

وُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م وأصٌح٧م ايملثر اٟمٙمِم٤موم٤م وطم٤ًمؾمٞم٦م ٟمحق 

 اًمتٓمقرات اًمدوًمٞم٦م. 

 ؾمقق اًمٕمٛمؾ ذم اًمٕمراق ُمـ ويٛمٙمـ شمقوٞمح اصمر اعمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م قمغم

  -ظمالل قم٤مُمٚملم مه٤م:

 ُمًت٘مٌؾ اًمٕمٛمؾ ذم فمؾ اًمٕمقعم٦م  - 1

 ُمًت٘مٌؾ اًمٕمٛمؾ ذم فمؾ ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م  -2

ؿمٝمد اًمٕم٤ممل وُمٜمذ هن٤مي٦م احلرب اًم٤ٌمردة اًمٙملثػم ُمـ اًمتٓمقرات اًمدوًمٞم٦م 
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ًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م اعمت٤ًمرقم٦م واعمتٖمػمة ذم يم٤موم٦م اعمج٤مٓت اًم

شمٖمػمت قمغم أصمره٤م ُمقازيـ اًم٘مقى وأٟمامط اًمتٕم٤مُمؾ اًمدوًمٞم٦م وحم٤مور اًمٍماع 

واًمتح٤مًمٗم٤مت اًمدوًمٞم٦م وشمٖمػمت يملثػم ُمـ إومٙم٤مر واعم٤ٌمدئ اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة 

ذم إُمد اًم٤ًمسمؼ وذم فمؾ هذا اًمقوع اًمدوزم اجلديد ىم٤مُم٧م اًمدول 

قٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م سم٢مقمالن اًمرأؾمامًمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م وذم ـمٚمٞمٕمتٝم٤م اًم

اًمدقمقة امم ٟمٔم٤مم اىمتّم٤مدي قم٤معمل ضمديد واظمت٤مرت اًمٕمقعم٦م آىمتّم٤مدي٦م 

يمِمٕم٤مر ُمريمزي هل٤م واقمت٤ٌمر ُمنموع شمدويؾ آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل أداة اٟمٓمالىمٞم٦م 

ًمٜمنم اًمٕمقعم٦م سمٙم٤موم٦م ضمقاٟمٌٝم٤م وإسمٕم٤مده٤م اًمتل دم٤موزت سمال ؿمؽ سمٕمده٤م 

  .اظمرى آىمتّم٤مدي إمم اسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م

ان اًمتدويؾ آىمتّم٤مدي اًمذي شمدقمق إًمٞمف اًمٕمقعم٦م يِمٛمؾ شمدويؾ اإلٟمت٤مج  

ورأس اعم٤مل وطمتك شمدويؾ اًمٕمٛمؾ وان هذه اًمّمٞمٖم٦م شمِمػم او شمٕمٜمل اًمتحٙمؿ 

اًمت٤مم ًمٚمٛمريمز او اًم٘مٓم٥م آىمتّم٤مدي إىمقى داظمؾ اًمتدويؾ, وذم اًمقوع 

آىمتّم٤مد اًمدوزم اًمراهـ ٓ شمًتٓمٞمع اًمدوًم٦م سمٛمٗمرده٤م ان شمٕمٞمش ذم قمزًم٦م قمـ 

 ( 33)اًمدوزم وأهن٤م ُمْمٓمره ًمٚمتٕم٤مُمؾ ٓ سمؾ واًمتِم٤مسمؽ ُمٕمف قمغم ايملثر ُمـ صٕمٞمد

وقمغم هذا إؾم٤مس شمٌدو اًمٕمقعم٦م امم طمد يمٌػم إقم٤مدة شم٘مًٞمؿ اًمٕم٤ممل  

وآىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل قمغم وومؼ ُمٌدأ إىمقى سم٤مٓقمتامد وقمغم اًمتٗمقق 

وؾم٤مئؾ  آىمتّم٤مدي واًمت٘مٜمل واعم٤مزم وآشمّم٤مٓت وشمًتخدم ذم حت٘مٞم٘مٝم٤م يمؾ

اًمٕمٚمؿ احلدي٨م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٕم٤مسة سمدٓ ُمـ آطمتالل اًمٕمًٙمري 

 اعم٤ٌمذ اًمذي يم٤من ؾم٤مئدا ذم سمداي٦م اًم٘مرن اعم٤ميض.
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ذم هذا اًمقوع يتؿ حتقيؾ اًمٕم٤ممل ُمـ ُمٜمٓمؼ اًمدوًم٦م امم ُمٜمٓمؼ 

آىمتّم٤مدات اًمٕم٤معمٞم٦م وان اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي اًمدوزم ىمد ي١مدي امم أوٕم٤مف 

 اًمدوًم٦م اعمٜمخرـم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي اًمذي ُمٗمٝمقم اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م ذم

 .(34)حت٤مول اًمرأؾمامًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م حتديد هقيتف وإسمٕم٤مده اعمًت٘مٌٚمٞم٦م

وًمٕمؾ اًمنميم٤مت اعمتٕمددة اجلٜمًٞم٤مت ُمـ ايملثر إٟمامط شمٕمٌػما قمـ 

آىمتّم٤مد اعمٕمقمل ان هذه اًمنميم٤مت اًمٕمٛمالىم٦م ذات ٟمٔمؿ آطمتٙم٤مر اًمٕم٤معمل 

ديد قمغم اُمٙم٤مٟم٤مت ُم٤مدي٦م وسمنمي٦م ه٤مئٚم٦م يٛمتد حتتؾ ذم فمؾ اًمت٘مًٞمؿ اًمدوزم اجل

سمٕمْمٝم٤م امم اىمَم سم٘م٤مع اًمٕم٤ممل وشمًتخدم اًملثقرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م 

يمجن ًمٚمدظمقل امم آىمتّم٤مدي٤مت اًمٜم٤مُمٞم٦م وإظمْم٤مع شمٚمؽ آىمتّم٤مدي٤مت 

ٕٟمٔمٛم٦م وىمقاٟملم ختدم اعمّم٤مًمح اًمرأؾمامًمٞم٦م وهبذه اًمٓمري٘م٦م شمًٕمك اًمنميم٤مت 

٤ممل امم ُمٞمدان اىمتّم٤مدي واطمد حمرر ُمـ اًم٘مٞمقد قم٤مسمرة اًم٘م٤مرات امم حتقيؾ اًمٕم

اجلٞمقسمقًمٞمتٙمٞم٦م )اجلٖمراومٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م( وسمٖمٞم٦م سمًط ٟمٗمقذه٤م وإطمٙم٤مم ؾمٞمٓمرهت٤م 

 .(35)قمغم ىمٓم٤مقم٤مت إقمامل ذم اًمٕم٤ممل

ان اًمٕمقعم٦م ؾمت١مدي امم رومع احلقاضمز أُم٤مم اٟمت٘م٤مل اًمٕمٛمؾ ورأس اعم٤مل  

ل واًمٕمٛمؾ وُمـ صمؿ ؾمٞمتداظمؾ رأس اعم٤مل واًمٕمٛمؾ اًمقـمٜمل ُمع رأس اعم٤م

اًمٕم٤معمل وُمـ صمؿ ؾمٞمٙمقن اًمتٗمقق ًمرأس اعم٤مل إضمٜمٌل سمام يٛمتٚمٙمف ُمـ 

إُمٙم٤مٟم٤مت ه٤مئٚم٦م, وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ؾمت١مدي اًمٕمقعم٦م و ٓ ؿمؽ امم شمِمديد 

ىمٌْم٦م رأس اعم٤مل قمغم اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م وسم٤مًمت٤مزم زي٤مدة اؾمتٜمزاف ُمـ ىمقة اًمٕمٛمؾ 

٦م ُمٜم٤مـمؼ اًمٕم٤ممل, اًمٌنمي٦م وحتٙمؿ اًمٓمٌ٘م٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم يم٤موم
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وؾمتٙمقن ظم٤ًمرة اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م ايملثر ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م 

ذم اًمدول اعمت٘مدُم٦م ٕهن٤م ؾمتٕمرض إمم أيملثر أؾم٤مًمٞم٥م آؾمتٖمالل آىمتّم٤مدي 

سمِم٤مقم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م آطمتٙم٤مرات اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتل هتٞمٛمـ قمغم اًمٕمقعم٦م وؾمتجٕمؾ 

ف اًمٕمقعم٦م وهذا ُم٤م يٗمن اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م ُمٙمِمقوم٦م ُمع ُم٤م شمٓمرطم

 آدم٤مه٤مت اعمٕم٤مدي٦م ًمٚمٕمقعم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٕم٤مُمٚملم ذم اًمدول اًمّمٜم٤مقمٞم٦م. 

ان اًمتحدي اًمذي يقاضمٝمف اًمٕم٤مُمٚمقن ذم يم٤موم٦م دول اًمٕم٤ممل يتٛملثؾ ذم  

صٕمقسم٦م اظمؽماىمٝمؿ اًمتٜمٔمٞمامت آىمتّم٤مدي٦م اًمٕمٛمالىم٦م اجلديدة وذم ُم٘مدُمتٝم٤م 

ٝم٤م همػم ُمتٙم٤مومئ٦م اًمتل اًمنميم٤مت قم٤مسمرة اًم٘م٤مرات اًمتل ؾمتٙمقن اعمٜم٤موم٦ًم ُمٕم

متتٚمؽ وؾم٤مئؾ اًم٘مقة واًمت٠مصمػم ُمـ شمٓمقر شمٙمٜمقًمقضمل وظمؼمة إداري٦م وشمٜمٔمٞمٛمٞم٦م 

ورأس ُم٤مل ومال يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن ان جي٤مسمف اًمٕمقعم٦م وهق يِم٤مهد وحيس 

اًمٗمجقة سملم أؾم٤مًمٞم٥م وٟمٔمؿ اًمٕمٛمؾ اعمتٓمقرة واعمًتقى اًمتٙمٜمقًمقضمل اعمت٘مدم 

روف قمٛمؾ وأؾم٤مًمٞم٥م اعمراوم٘م٦م ًمٚمٕمقعم٦م وُم١مؾم٤ًمهت٤م وسملم ُم٤م طمقًمف ُمـ فم

شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمتخٚمٗم٦م ان اًمؽميمٞمز اًمرأؾمامزم اًمذي يتخذ ادم٤مه٤م قم٤معمٞم٤م وُمٕمف 

زي٤مدة اًمتٓمقر اًمٕمٚمٛمل واًمتٙمٜمقًمقضمل ؾمقف هيدد اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٕم٤مُمٚم٦م 

  .(36)ويٕمرض ٟم٤ًًٌم ُمتزايدة ُمٜمٝم٤م امم اًمٌٓم٤مًم٦م

وذم فمؾ شمقضمف أٟمٔم٤مر آؾمتلثامرات اًمٕم٤معمٞم٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م ٟمحق اًمٕمراق  

ًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل اذ ان هٜم٤مك شمٕم٤مىمدات ُمًت٘مٌٚمٞم٦م سملم اًمٕمراق وظم٤مص٦م امم ا

واًمنميم٤مت اًمدوًمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم جم٤مٓت اًمٜمٗمط وُمِمت٘م٤مشمف اًمتل شمًتخدم شم٘مٜمٞم٦م 

قم٤مًمٞم٦م وايدي قم٤مُمٚم٦م ُم٤مهرة ذات ُمًتقى قمٚمٛمل وشم٘مٜمل ُمتٓمقر ىمد شمٙمقن 
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همػم قمرسمٞم٦م ذم يملثػم ُمـ احل٤مٓت مم٤م يٕمٙمس اصمر هذه آؾمتلثامرات قمغم 

ل وحتٙمؿ رأس ُم٤مل وشمٙمٜمقًمقضمٞم٦م هذه اًمنميم٤مت سم٤مًمٞمد آىمتّم٤مد اًمٕمراىم

اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م وهتٛمٞمش دور اًمٙمٗم٤مءات اًمٕمراىمٞم٦م ذم هذا اًم٘مٓم٤مع,اُم٤م ذم 

اًم٘مٓم٤مقم٤مت إظمرى ومٛمـ اعمٕمروف اٟمف ذم قمٝمد اًمٕمقعم٦م وُمع صمقرة اعمٕمٚمقُم٤مت 

واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م أصٌح اعم٤مل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕم٤مُمٚملم اًمرئٞمًلم اعمتحريملم ُمـ 

ت٤مج اُم٤م اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م وم٘مد أصٌح٧م اىمؾ طمريم٦م وذم ـم٤مر اعمٜم٤موم٦ًم قمقاُمؾ اإلٟم

اًمٕم٤معمٞم٦م يتحرك رأس اعم٤مل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ؾمٕمٞم٤ًم وراء اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م اعم٤مهرة 

وسمٞمئ٦م ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٗمٕم٤مًم٦م وُمـ صمؿ شمّمٌح ٟمققمٞم٦م اعمقارد اًمٌنمي٦م اًمٕمٜمٍم 

إؾم٤مد ذم حتديد اًم٘مدرة اًمتٜم٤مومًٞم٦م ًمٚمٌٚمد ُمـ طمٞم٨م اضمتذاب آؾمتلثامر 

إضمٜمٌل اًميوري ضمدا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م وُمٜمٝم٤م اًمٕمراق اًمذي يًٕمك 

امم حت٘مٞمؼ اًمٜمٛمق وشمٓمقير سمٕمض اعمِم٤مريع اعمٝمٛم٦م ًمٚمٌٚمد وُمـ صمؿ ًمـ شمتٌٚمقر 

اًمٗمقائد اًمتل يٛمٙمـ ان شمًتٛمد ُمـ اًمٕمقعم٦م ذم اًمٕمراق ُم٤مداُم٧م اًم٘مقة اًمٕم٤مُمٚم٦م 

رأس اعم٤مل اًمدوزم ُمًتٛمرة ذم اًمريمقد ذم وضمف اًمديٜم٤مُمٞمٙمٞم٦م اعمتزايدة ذم طمريم٦م 

وذم وضمف شم٤ًمرع اًمتٓمقر اًمٗمٜمل واًمتٙمٜمقًمقضمل وُمـ اًميوري ان شمٙمت٥ًم 

  .(37)اًم٘مقة اًمٕم٤مُمٚم٦م اعمٝم٤مرات اًمالزُم٦م ًمٚمٜمٛمق

ان ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٕمراىمٞم٦م ٓ شمّمٚمح ًمٚمٛمٜم٤موم٦ًم اًمدوًمٞم٦م ومٝمل شمتٛمٞمز  

سم٤مٟمخٗم٤مض ُمًتقى اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل واٟمخٗم٤مض اًمٙمٗم٤مءة واخلؼمة 

ان اٟمخٗم٤مض ُمًتقى اًمتٕمٚمٞمؿ ؾمٞمٙمقن ًمف ٟمت٤مئ٩م ووٕمػ اًمٜمٔمؿ اًمتدريٌٞم٦م و

ظمٓمػمة قمغم اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ ٓؾمٞمام ذم ؾمٞم٤مق اًمٕمقعم٦م اًمذي شمٕمتٛمد ومٞمف 
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ظمٚمؼ ومرص اًمٕمٛمؾ أؾم٤مؾم٤ًم قمغم طمريم٦م راس اعم٤مل وقمغم اؾمتخدام ايملثر 

ًمٚمٕم٤مُمٚملم ذوي يمٗم٤مءة وىمدرة قمغم اعمٜم٤موم٦ًم سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل 

 يتقاضمدون ومٞمٝم٤م. 

ؾمت١مصمر قمغم ىمٓم٤مع اًمٕمٛمؾ وقمغم ٟمققمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ذم اًمدول أن اًمٕمقعم٦م 

 سمٛمجٛمققم٦م ُمـ أصم٤مر شمتجغم سمام ي٠ميت:  وُمٜمٝم٤م اًمٕمراقاًمٜم٤مُمٞم٦م 

وضمقد قمامل همػم ىم٤مدريـ قمغم اًمتٙمٞمػ سم٥ًٌم اًمٕمٛمر او ىمٚم٦م  -1

 اعمٝم٤مرات. 

اًمٕم٤مـمٚمقن قمـ اًمٕمٛمؾ ُمٜمذ ومؽمة ـمقيٚم٦م إذ ؾمتزداد صٕمقسم٦م شمقفمٞمٗمٝمؿ  -2

  .(38)ُمع ُمرور اًمقىم٧م

قل اًمتدرجيل ٟمحق إيامن اعمٓمٚمؼ سمًٚمٓم٦م رأس اعم٤مل وسمحتٛمٞم٦م اًمتح -3

 ظمْمقع اًمٕمٛمؾ ًمًٚمٓم٤مٟمف. 

زي٤مدة اؾمتٖمالل واؾمتٜمزاف ىمدرة اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م خلدُم٦م رأس اعم٤مل  -4

 وؿمٕمقرا إلٟم٤ًمن اًمٕم٤مُمؾ سم٤مإلطم٤ٌمط اًمٜمٗمز وقمدم ىمدرشمف قمغم اعمج٤مهب٦م.

ُم٤م اٟمٕمدام او شمداقمل روح اإلسمداع ًمدى اًمٕم٤مُمؾ سمِمٙمؾ قم٤مم)قمدا  - 5

 يٕمقد سم٤مًمٗم٤مئدة اعم٤مدي٦م اعم٤ٌمذة قمغم ؿمخص اًمٕم٤مُمؾ(. 

هٞمٛمٜم٦م ذيم٤مت ُمتٕمددة قمغم ُم٤ًمر آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل وظم٤مص٦م قمغم  -6

اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م ومٝمذه اًمٓمٌ٘م٦م ٓ شمًتٓمٞمع جم٤مهب٦م وُمٜم٤موم٦ًم 

اًمنميم٤مت اًمٕمٛمالىم٦م ومٝمذه اًمنميم٤مت متتٚمؽ أؾم٤مًمٞم٥م وٟمٔمؿ اًمٕمٛمؾ اعمتٓمقر 
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ًمقضمل اعمت٘مدم ُمدقمقُم٦م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمقعم٦م وُم١مؾم٤ًمهت٤م واعمًتقى اًمتٙمٜمق

  (39)سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع فمروف قمٛمؾ وأؾم٤مًمٞم٥م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمتخٚمٗم٦م

سم٤مًمرهمؿ ُمـ شمِم٤مسمؽ اصمر اعمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ وصٕمقسم٦م  

٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م اومراز اصمر يمؾ ُمتٖمػم قمغم طمد أٓ اٟمف يٛمٙمـ سمٞم٤من اصمر ُمٜمٔمٛم

قمغم ٟم٘مؾ اخلؼمة واًمٙمٗم٤مءة إذا ؾمتٙمقن اخلؼمة واًمٙمٗم٤مءة حمٗمقوم٦م سمٛمخ٤مـمر ذم 

فمؾ اًمتقضمٝم٤مت واعمتٖمػمات اعمرشمٌٓم٦م سم٤مشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م وم٘مد 

وردت ذم شمٚمؽ آشمٗم٤مىمٞم٤مت ٟمّمقص شمًتٝمدف شمٜمٔمٞمؿ ظمدُم٤مت اًمٕمامًم٦م قمؼم 

قمٛمٚمٞم٦م اؾمتخدام شمٚمؽ اًمٕمامًم٦م  احلدود ومح٤مي٦م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م اًمتل شم١مصمر ذم

وشمٕم٘مد ُمـ قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ اًمت٘مٜمٞم٦م اعمًتقردة, مم٤م يٕمزز ُمـ 

أمهٞم٦م دور اًم٘مقى اًمٌنمي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم شمرايمؿ اخلؼمة وشمقفمٞمٗمٝم٤م وٟم٘مؾ اًمت٘مٜمٞم٦م 

وشمٓمقيره٤م وأمهٞم٦م أقمداده٤م سمام يقايم٥م آطمتٞم٤مضم٤مت واعمتٖمػمات ًمتٛمٙمٜمٝم٤م ُمـ 

  (40)وومٕم٤مًمٞم٦م قم٤مًمٞم٦ماًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ اًمدور سمٙمٗم٤مءة 

ومٛمـ اعمٕمروف ان ٟمققمٞم٦م اًمٕمٜمٍم اًمٌنمي شم١مدي دورا طم٤مؾمام ذم ُمدى 

ٟمج٤مح أي قمٛمٚمٞم٦م شمٜمٛمقي٦م او إصالح ذم اًمٌٚمد, وسم٤مًمٓمٌع حيت٤مج اًمٕمراق امم 

شمٓمقير اعمٝم٤مرات اعمقضمقدة ذم اًمٌالد وامم ُمٝم٤مرات ويمٗم٤مءات ضمديدة شم٤ًمقمد 

راق ؾمٞمتٖمػم قمام يم٤من قمغم شمٜمٛمٞم٦م اًمٌالد وم٤من هٞمٙمؾ اًمٓمٚم٥م قمغم اًمٕمٛمؾ ذم اًمٕم

قمٚمٞمف ذم اًم٤ًمسمؼ اذ يم٤من اًمٓمٚم٥م حمّمقرًا ذم اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل وذم اًمًٜمقات 
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اعم٘مٌٚم٦م ؾمٞمٙمقن اًمٓمٚم٥م قمغم اعمٝم٤مرات ذم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص اًمذي يتٓمٚم٥م 

ُمًتقى ُمـ اعمٝم٤مرات أرىمك وايملثر شمٜمققم٤م, يمام ؾمٞمٙمقن اًمٓمٚم٥م قمغم اعمٝم٤مرات 

الح ًمذًمؽ جي٥م سمٕمد اإلصالح خمتٚمٗم٤م قمـ اًمٓمٚم٥م واعمٝم٤مرات ىمٌؾ اإلص

ظمٚمؼ ُمٝم٤مرات ضمديدة اؾمتٕمدادًا ًمٚمتحقل اعمتقىمع ذم ىمٓم٤مع اإلٟمت٤مج وذم فمؾ 

اشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م ؾمتٙمقن آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمٝم٤مرات اًم٘م٤مدُم٦م 

 ُم٘مٞمدة وأيملثر صٕمقسم٦م ُمـ اًم٤ًمسمؼ.

ومٝمٜم٤مك طم٤مضم٦م ُمٚمح٦م ذم فمؾ شمقضمٝم٤مت اًمٕمقعم٦م وُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م  

قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد ومال سمد ُمـ شمٓمقير ُمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمؿ  ًمٚم٘مٞم٤مم سم٢مصالح ُم١مؾمز

وزي٤مدة اًمؽميمٞمز قمغم اعمٝم٤مرات إؾم٤مؾمٞم٦م وقمغم اعمٝم٤مرات اعمٕمرومٞم٦م ٕ قمغم 

ُمًتقى يمحؾ ًمٚمٛمِم٤ميمؾ وُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ورضورة شمٕمديؾ ـمري٘م٦م 

اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتحقيؾ ُمـ اًمتدريس اًمتٚم٘ملم اًم٤ًميمـ امم اًمتدريس اًمٕمٛمكم, 

اجلديدة سمام يتٗمؼ و اًمتحقل اعمتقىمع ذم ىمٓم٤مع اإلٟمت٤مج وجي٥م شمٓمقير اعمٝم٤مرات 

ومال سمد ُمـ إصالح ٟمٔمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ ًمٙمل شمٙمقن ُمتٛمٙمٜم٦م قمغم ظمقض اعمٜم٤موم٦ًم 

اًمدوًمٞم٦م ٓن اٟمخٗم٤مض ُمًتقى اًمتٕمٚمٞمؿ ؾمٞمٙمقن ًمف ٟمت٤مئ٩م ظمٓمػمة قمغم اًمتٜمٛمٞم٦م 

  .(41)ذم اعمًت٘مٌؾ ٓؾمٞمام ذم ؾمٞم٤مق اًمٕمقعم٦م وُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م

ٟمٔمؿ اًمتدري٥م ًمتٚمٌٞم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت اعمٝم٤مرة عمختٚمػ  يمام جي٥م شمٓمقير 

ىمٓم٤مقم٤مت آىمتّم٤مد وؾمٞمزداد اًمٓمٚم٥م قمغم أٟمقاع ايملثر شمٕم٘مٞمدا ُمـ اعمٝم٤مرات 

اعمقضمقدة ويمذًمؽ قمغم أٟمقع ضمديدة وخمتٚمٗم٦م ُمـ اعمٝم٤مرات آُمر اًمذي 

يٗمرض قمغم اًمٕمراق شمٓمقير اعمٝم٤مرات وزي٤مدة يمٗم٤مءة قمٛمٚمٞم٤مت اًمتدري٥م اُم٤م اذ 
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ٞمح وم٤من اإلٟمت٤مج ؾمٞمتجف ٟمحق شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ايملثر مل يتقاومر اًمتدري٥م اًمّمح

 .اقمتامد قمغم رأس اعم٤مل يمٌديؾ قمـ اعمٝم٤مرات همػم اعمتقاومرة

يٛمٚمؽ اًمٕمراق يم٤موم٦م إؾمس اًمٗمٙمري٦م واإلُمٙم٤مٟم٤مت اعم٤مدي٦م ًمتقومػم اًمٕمٛمؾ 

ىمع ذم اًمٕمراق ًمٙمؾ ُمـ يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم ومٞمف ومتقؾمع اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي اعمتق

سمٕمد رومع احلّم٤مر و اُمٙم٤مٟمٞم٦م اؾمتئٜم٤مف ظمٓمط اًمتٜمٛمٞم٦م وشمِمٖمٞمؾ اًمٓم٤مىم٦م 

اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًمٕم٤مـمٚم٦م سمٕمد اؾمتػماد اًمٕمدد وأٓت واعمٙم٤مئـ اًميوري٦م 

ويمذًمؽ اًمتقؾمع ذم اعمِم٤مريع اًم٘م٤مئٛم٦م وأداُمتٝم٤م وحتديلثٝم٤م وإٟمِم٤مء ُمِم٤مريع 

ًمٕمالىم٤مت ضمديدة, يمام ان حتًلم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ؾمقف شمٗمرض حتًٜم٤ًم ذم ا

 آىمتّم٤مدي٦م وُمـ صمؿ زي٤مدة اًمت٤ٌمدل اًمتج٤مري وزي٤مدة اإلٟمت٤مج.

أن ٟمٛمق آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل وازده٤مره سمٛمًتقي٤مت ُمٜم٤مؾم٦ٌم شمًٝمؿ ذم رومع  

ُمًتقى ُمٕمٞمِم٦م أومراد اعمجتٛمع ذًمؽ يمٚمف يرشمٌط سم٤مٓؾمت٘مرار اًمًٞم٤مد 

وإُمٜمل وإقم٤مدة هٞمٙمٚم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م واإلٟمت٤مضمٞم٦م واخلدُمٞم٦م وسمٜم٤مئٝم٤م 

ٚمؼ شمقضمٝم٤مت ضمديدة ذم احلٞم٤مة شمتٜم٤مؾم٥م وشمٜمًجؿ ُمع ُم٤م شمقومره وشمتٓمٚمٌف وظم

  .احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة وشمٓمقره٤م اعمًت٘مٌكم

يمام ُمـ اعمتقىمع أن شمرشمٗمع إٟمت٤مضمٞم٦م اًمٗمرد قمـ ـمريؼ اؾمتٕمامل أؾم٤مًمٞم٥م 

ووؾم٤مئؾ إٟمت٤مج ايملثر شمٓمقر وسمراُم٩م شمدري٥م وشم٠مهٞمؾ ايملثر قمٛمٚمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م ذم 

 خمتٚمػ ىمٓم٤مقم٤مت آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل.
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ًمتقؾمع ذم أقمامر وشمٜمٛمٞم٦م وإقم٤مدة سمٜم٤مء إٟمِمٓم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمتل شمتًؿ أن ا

سمت٠مظمر اًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اًمتل شمًتخدُمٝم٤م إلٟمت٤مج اًمًٚمع واخلدُم٤مت 

وختٚمٗمٝم٤م وىمّمقره٤م سمؾ ذم ضمقاٟم٥م ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م ٓ شمٗمل سمح٤مضم٤مت اعمجتٛمع 

 اًمٕمراىمل وُمتٓمٚم٤ٌمشمف يماًم وٟمققم٤ًم. 

ٟٓمتامء ًمٚمحزب واًمقٓء ومْمالً قمـ حتًلم اًمٜمٔم٤مم اإلداري وم٘مد يم٤من ا

ٟمتامء اًمٕمِم٤مئري واًم٘مٌكم واًمٓم٤مئٗمل واجلٖمراذم ُمـ أهؿ إؾمس اًمتل  ًمٚم٘مٞم٤مدة وا

٤مب  يٕمتٛمده٤م اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ ذم شمٜمّمٞم٥م اعمدراء وُمتخذي اًم٘مرار قمغم طم

اًمٙمٗم٤مءات واًمٜمققمٞم٦م واخلؼمة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلداري٦م وم٤معمتقىمع ُمـ ذًمؽ يمٚمف ان ي١مدي 

ؾمتخدام ًمأليدي اًمٕم٤مُمٚم٦م واعمقاد اإلٟمت٤مضمٞم٦م إوًمٞم٦م وارشمٗم٤مع  امم ُمزيد ُمـ ٓا

 اًمًٞمقًم٦م اًمٜم٘مدي٦م ًمدى اعمقاـمٜملم وارشمٗم٤مع ُمًتقي٤مت ُمٕمٞمِم٦م اومراد اعمجتٛمع.

ذم وقء شمِمخٞمص واىمع ؾمقق اًمٕمٛمؾ ذم اًمٕمراق واسمرز اوضم٦م  

آظمتالل ومٞمف وم٠من ُمٕم٤مجل٦م إوو٤مع اًمداظمٚمٞم٦م ًمًقق اًمٕمٛمؾ شمِمٙمؾ أمهٞم٦م 

٦م واىمتّم٤مدي٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م, يمٌػمة ورضورة حتتٛمٝم٤م اقمت٤ٌمرات أُمٜمٞم

وذم هذا اًمًٞم٤مق وم٢مٟمٜم٤م ٟم١ميمد ان ُمٕم٤مجل٦م اخلٚمؾ ذم شمريمٞم٦ٌم اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م 

شمرشمٌط سمٛمدى ٟمج٤مح اًمدوًم٦م ُمـ ظمالل أضمٝمزهت٤م اعمختٚمٗم٦م ذم ُمٕم٤مجل٦م أٟمقاع 

اخلٚمؾ ذم سمٜم٤مءه٤م آىمتّم٤مد, ويٛمٙمـ اىمؽماح سمٕمض احلٚمقل اعمِمٙمٚم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م 

ت واًمقؾم٤مئؾ اًمتل شم٤ًمقمد قمغم شمٜمِمٞمط ذم اًمٕمراق وجمٛمققم٦م ُمـ اإلضمراءا

ؾمقق اًمٕمٛمؾ ذم اًمٕمراق واًمتٖمٚم٥م قمغم آظمتالٓت اًمتل شمّمٞم٥م اًم٘مقى 

 اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم فمؾ إقم٤مدة هٞمٙمٚم٦م آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل و اعمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م سمام ي٠ميت:
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قمغم اًمدوًم٦م شمقومػم طم٤مضم٤مت اعمجتٛمع اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ووامن طم٘مقق  -1

ف ُمـ ظمالل ووع اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اعمقاـمـ سم٤مًمٕمٞمش يمرياًم وُمٕمززًا ذم وـمٜم

ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م هتدف إمم سمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن وشمٓمقير ىمدراشمف و شمقفمٞمٗمف ذم اعمٙم٤من 

اعمٜم٤مؾم٥م خلدُم٦م سمالدة, وم٘مد أيمدت ُمٕمٓمٞم٤مت اًمقاىمع وُمتٓمٚم٤ٌمت اعمًت٘مٌؾ 

ُمدى طم٤مضم٦م اًمدوًم٦م إمم شمٌٜمل اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م شمٕمتٛمد قمغم ٟمققمٞم٦م 

ّمٞمص يم٠مؾم٤مس ًمتح٘مٞمؼ شمٚمؽ اًمتٕمٚمٞمؿ إيم٤مديٛمل واًمٗمٜمل واًمتخ

آؾمؽماشمٞمجٞم٦م وذًمؽ وصقًٓ إمم ان شمٙمقن خمرضم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ شمتقاومؼ 

واطمتٞم٤مضم٤مت ؾمقق اًمٕمٛمؾ سم٘مٓم٤مقمف اًمٕم٤مم واخل٤مص وسمحٞم٨م شمٙمقن هذه 

آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ـمقيٚم٦م اعمدى وشمٚمتزم سمٛمٕم٤ميػم وأهداف اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ذم 

اًمتٜمٛمٞم٦م  اًمدوًم٦م, ومال سمد ُمـ آهتامم سم٤مًمٕمٜمٍم اًمٌنمي سم٤مقمت٤ٌمره حمقر

وأؾم٤مؾمٝم٤م وهدومٝم٤م وهق أهمغم صمروة يٛمٚمٙمٝم٤م اعمجتٛمع ٕن همٞم٤مب هذه 

آؾمؽماشمٞمجٞم٦م وهمٞم٤مب اًمتخٓمٞمط اًمٌنمي يِمٙمؾ ٟم٘مّم٤ًم ذم ُمًػمة اًمتٜمٛمٞم٦م 

اًمٌنمي٦م, وشمتجف ُمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدري٥م ُمع اطمتٞم٤مضم٤مت ؾمقق اًمٕمٛمؾ 

اعمحٚمٞم٦م, واًمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م ذم يم٤موم٦م اعمج٤مٓت وآظمتّم٤مص٤مت وٕظمذ 

ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمتٓمٌٞم٘مل إلقمداد اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمزيد ُمـ  سم٠مٟمامط

 آرشم٤ٌمط سملم خمرضم٤مت هذه إٟمٔمٛم٦م واطمتٞم٤مضم٤مت ؾمقق اًمٕمٛمؾ. 

شمٓمقير ىمدرات وُمٝم٤مرات اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ُمـ ظمالل  -2

إرؾم٤مهلؿ ذم سمٕملث٤مت ودورات ظم٤مرضمٞم٦م ًمتٓمقير ىمدراهتؿ وهتٞمئتٝمؿ وشمقومػم 

ًمٗمٜمٞم٦م أيملثر ُمـ اًمؼماُم٩م اإلداري٦م واإلذاومٞم٦م ُمٕم٤مهد شمدريٌٞم٦م شمٕمتٛمد اًمؼماُم٩م ا
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واًمٙمت٤مسمٞم٦م, ٟمٔمرًا إمهٞم٦م شمٙملثٞمػ اًمتدري٥م وشم٠مهٞمؾ اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م ُمع وامن 

آؾمتٛمرار ًمتٙمقن هذه اًم٘مقى ُمقايم٦ٌم ًمٚمتٓمقرات احلديلث٦م ذم ُمٞمدان اًمٕمٛمؾ 

 وأيملثر اؾمتٞمٕم٤مسم٤م وىمدرة قمغم ُمت٤مسمٕم٦م إٟمٔمٛم٦م اإلداري٦م واًمٗمٜمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اعمت٘مدم.

ومػم سمٞم٤مٟم٤مت ُمتٙم٤مُمٚم٦م قمـ ؾمقق اًمٕمٛمؾ ودوران اًمٕمٛمؾ واًمٜم٘مص شمق -3

واًمٗم٤مئض ذم سمٕمض اًمٙمٗم٤مءات وآهتامم سم٤مًمٌٞم٤مٟم٤مت واإلطمّم٤مءات اعمٓمٚمقسم٦م 

اعمٕمروم٦م احل٤مضم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م احلجؿ اًمٌٓم٤مًم٦م وقمداد اًمقفم٤مئػ ُمـ ظمالل أضمراء 

ُمًح ُمٞمداين ًمٗمرص اًمٕمٛمؾ وان شمِم٤مرك ومٞمف خمتٚمػ اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م ُمـ وزارة 

واجل٤مُمٕم٤مت وحتديد اًمٗمرص اًمقفمٞمٗمٞم٦م اعمت٤مطم٦م طم٤مًمٞم٤ًم واطمتٞم٤مضم٤مت اًمتخٓمٞمط 

 ؾمقق اًمٕمٛمؾ واًمتخّمّم٤مت اعمٓمٚمقسم٦م ظمالل اًمًٜمقات اًم٘م٤مدُم٦م. 

شمِمجٞمع اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص قمغم اؾمتٞمٕم٤مب اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م ومال شمزال  -4

ُم٤ًممهتف ىمٚمٞمٚم٦م ذم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي و اًمتِمٖمٞمؾ وإشم٤مطم٦م اًمٗمرص ًمٚمٙمقادر 

ِم٤مريع اًمتل يٜمقي حتقيٚمٝم٤م إمم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص اًمٕم٤مُمٚم٦م, وومرض ىم٤مٟمقن قمغم اعم

متٜمع شمنيح قمدد يمٌػم ُمـ اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م طمتك شم٘مٚمؾ ُمـ اصمر اخلّمخّم٦م 

 قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ.

اًمٕمٛمؾ قمغم شمٗمٕمٞمؾ ىم٤مٟمقن اًمت٘م٤مقمد عمـ دم٤موز ظمدُمتف اخلٛمس  -5

وقمنميـ ؾمٜم٦م أو أقمٓم٤م اعمٙم٤مومآت اًمٜم٘مدي٦م ًمألؿمخ٤مص اًمذيـ يرهمٌقن سمؽمك 

 ٚم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اجلديدة. قمٛمٚمٝمؿ ًمتقومر ومرص قمٛمؾ ًم

ُمروٟم٦م اٟمت٘م٤مل إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م سملم اعمح٤مومٔم٤مت واًم٘مٓم٤مقم٤مت  -6

آىمتّم٤مدي٦م واقمٓم٤م اًمٗمرص٦م ًمٚمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمتحرك سمحري٦م يم٤مُمٚم٦م دون أي٦م 
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 ىمٞمقد او ُمٕمقىم٤مت أُم٤مم شمِمٖمٞمؾ اًمٕمامًم٦م. 

قمغم احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م اخت٤مذ إضمراءات قمٛمٚمٞم٦م ضمديدة هيٕم٦م  -7

ُم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م وإسمداء سمٛمِم٤مريع قم٤مُم٦م صٖمػمة متت٤مز سمٙملث٤موم٦م اؾمتخدام سمحؾ أين ٓز

اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمٚمتخٗمٞمض اًمٌٓم٤مًم٦م واُمتّم٤مص اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م واخت٤مذ ؾمٞم٤مؾم٦م 

 هتدف إمم رومع اعمًتقى أعمٕم٤مر ًمٚمِمٕم٥م اًمٕمراىمل. 

اًمٕمٛمؾ قمغم شم٘مٚمٞمؾ إرضار اًمتحقل امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص سمحٞم٨م ٓ -8

ٕمٛمؾ وارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اًمٌٓم٤مًم٦م ُمـ شمقدي امم ُمزيد ُمـ اعمِم٤ميمؾ ذم ؾمقق اًم

ظمالل إشم٤ٌمع ؾمٞم٤مؾم٦م شمٕمٛمؾ قمغم شم٘مٚمٞمؾ قمدد اًمٕم٤مـمٚملم يم٤مقمتامد ُمٕمٞم٤مر اظمتٞم٤مر 

ختّمٞمص اًمنميم٦م او اعمنموع اًمذي ًمٞمس ومٞمف وم٤مئض ُمـ اًمٕمامل مم٤م ي٘مٚمؾ ُمـ 

ٟم٦ًٌم اًمٗمّمؾ يمام طمدث ذم اعمٖمرب,او إذاك اًمٕمامل ذم سمٕمض احل٤مٓت ذم 

ّمّم٦م يمام طمدث ذم ُمٍم, او طمّمص او اؾمٝمؿ ذايم٦م ذم اعم١مؾم٤ًمت اعمتخ

شمٜمٗمٞمذ ظمٓم٦م وـمٜمٞم٦م ودوًمٞم٦م ًمتدري٥م اًمٕمامل وإقمٓم٤مءهؿ يمٗم٤مءات متٙمٜمٝمؿ ُمـ 

اًمٕمٛمؾ ذم ُمِم٤مريع أظمرى او شمقومر ومرص قمٛمؾ ذم ذيم٤مت اظمرى ممٚمقيم٦م 

 .(42)ًمٚمدوًم٦م يمام طمّمؾ ذم إردن

شمقضمٞمف ُمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدري٥م ُمع اطمتٞم٤مضم٤مت ؾمقق اًمٕمٛمؾ اعمحٚمٞم٦م -9

يم٤موم٦م اعمج٤مٓت وآظمتّم٤مص٤مت وإظمذ سم٤مٟمامط ُمـ واًمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م ذم 

اًمتٕمٚمؿ اًمتٓمٌٞم٘مل ٕقمداد اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمزيد ُمـ آرشم٤ٌمط سملم 

خمرضم٤مت هذه آٟمٔمٛم٦م واطمتٞم٤مضم٤مت ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمـ اًمٕمامًم٦م اعم١مهٚم٦م 

 وحتًلم اوو٤مع اًمٕمامل وُم٤ًمقمدهتؿ قمغم ُمقايم٦ٌم ومؽمة اًمتحقل.
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ًمتحقل امم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص سمحٞم٨م اًمٕمٛمؾ قمغم شم٘مٚمٞمؾ إرضار ا - 10

ٓشم١مدي امم ُمزيد ُمـ ُمِم٤ميمؾ ذم ؾمقق اًمٕمٛمؾ وارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اًمٌٓم٤مًم٦م ذم 

آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ُمـ ظمالل اشم٤ٌمع ؾمٞم٤مؾم٦م شمٕمٛمؾ قمغم شم٘مٚمٞمص قمدد 

اًمٕم٤مـمٚملم يم٤مقمتامد ُمٕمٞم٤مراظمتٞم٤مر ختّمٞمص اًمنميم٦م أو اعمنموع اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م 

طمدث ذم اعمٖمرب او  وم٤مئض ُمـ اعمقفمٗملم مم٤م ي٘مٚمؾ ُمـ ٟم٦ًٌم اًمٗمّمؾ يمام

إذاك اعمقاـمٜملم ذم سمٕمض احل٤مٓت ذم طمّمص أو اؾمٝمؿ ذايمف ذم 

اعم١مؾم٤ًمت اعمتخّمّم٦م أو شمٜمٗمٞمذ ظمٓم٦م وـمٜمٞم٦م ودوًمٞم٦م ًمتدري٥م اًمٕمامل 

واقمٓم٤مئٝمؿ يمٗم٤مءات متٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم ُمِم٤مريع أظمرى أو شمقومػم ومرص 

 قمٛمؾ ذم ذيم٤مت أظمرى ممٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م يمام طمّمؾ ذم إردن.

ٞم٦م اخلّمخّم٦م ُمع شمٗمْمٞمؾ اًمتدرج واًمدراؾم٦م اًمت٤مُم٦م ُمراىم٦ٌم قمٛمٚم -11

 واعمت٠مٟمٞم٦م واًمِم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ إسمٕم٤مدآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م هلذا اًمتقضمف.

يٕم٤مين آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مت قمدة شمتٛملثؾ ذم وٕمػ اًم٘مٓم٤مع  – 1

اًمٕم٤مم وومِمٚمف ذم إدارة اًمٌالد وصٕمقسم٦م احلّمقل قمغم ومٙمر اىمتّم٤مدي واوح 

واؾمع ذم اعمٞمزاٟمٞم٦م وآقمتامد قمغم ُمقرد اًمٜمٗمط اخل٤مم وطمّمقل قمجز 

واًمتْمخؿ اًمٜم٘مدي واٟمخٗم٤مض ُمًتقى اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمٞمقختٚمػ اًمٌٜمك 

 اًمتحتٞم٦م وصٕمقسم٦م متٙمـ اًمدوًم٦م قمغم ُمقاضمٝم٦م اًمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م.

يالطمظ قمغم ؾمقق اًمٕمٛمؾ اًمٕمراىمٞم٦م ارشمٗم٤مع فم٤مهرة اًمٌٓم٤مًم٦م سمِمٙمؾ  - 2
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ًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي اًمذي يمٌػم سم٥ًٌم زي٤مدة قمرض اًمٕمٛمؾ وشم٤ٌمـم١م ا

يًتققم٥م اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م واظمتالل ذم إٟمٔمٛم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل شمرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م 

 صٕمقسم٦م اًمتقاومؼ سملم خمرضم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ واطمتٞم٤مضم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م. 

شمؽميمز اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ذم ىمٓم٤مع اخلدُم٤مت سمٜم٦ًٌم شمّمؾ امم  -3

% شمؿ ىمٓم٤مع  22% ُمـ جمٛمقع اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م شمٚمٞمٝم٤م ىمٓم٤مع اًمّمٜم٤مقم٦م سمٜم٦ًٌم  68

 .% 10اًمزراقم٦م سمٜم٦ًٌم 

يًٞمٓمر اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم قمغم اًمتقفمٞمػ ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل اُم٤م  - 4

اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص وم٤من ُمِم٤مريمتف ذم اُمتّم٤مص اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م وٓ شمتٕمدى 

10 .% 

شمٕمد اخلّمخّم٦م إطمدى اًمقؾم٤مئؾ ًمتخٚمٞمص آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ُمـ  -5

٘مّمػم امم فمٝمقر اًمٌٓم٤مًم٦م وُمِم٤ميمؾ اعمِم٤ميمؾ اًمتل يٕم٤مٟمٞمٝم٤م مم٤م ي١مدي ذم آُمد اًم

ذم ؾمقق اًمٕمٛمؾ ًمٙمـ اًمٜمٛمق ذم آُمد اًمٓمقيؾ ي١مدي إمم اُمتّم٤مص اًمٙملثػم 

ُمـ أًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م يمام ان آؾمتلثامر إضمٜمٌل ؾمقف يٕمتٛمد قمغم اًم٘مقى 

اًم٘م٤مدُم٦م ُمٕمف ٟٓمف حيت٤مج امم ُمًتقى ُمـ اعمٝم٤مرات ىمد ل اشمٙمقن ُمقضمقدة ذم 

  .اًمٕمراق

ٌْم٦م رأس اعم٤مل قمغم اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م شم١مدي اًمٕمقعم٦م امم شمِمديد ىم - 6

وحتٙمؿ اًمرأؾمامًمٞم٦م ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم يم٤موم٦م ُمٜم٤مـمؼ اًمٕم٤ممل أُم٤م ذم اًمٕمراق 

ومٞمٙمقن وضمقد اًمنميم٤مت اًمٕمٛمالىم٦م ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمٓمل سمٙمؾ ُم٤م متٚمٙمف ُمـ 
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شم٘مٜمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م وايدي قم٤مُمٚم٦م ُم٤مهرة ُمٜم٤موم٤ًم ىمقي٤م ًمٚمنميم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م واًم٘مقى 

 ٤م. اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ومٞمٝم

ؾمٞمٙمقن ٟم٘مؾ اخلؼمة واًمٙمٗم٤مءة حمٗمقوم٤ًم سمٛمخ٤مـمر وصٕمقسم٤مت ذم فمؾ  - 7

اشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م مم٤م يٕمزز ُمـ أمهٞم٦م دور اًم٘مقى اًمٌنمي٦م 

 اًمقـمٜمٞم٦م.

ان آٟمتٕم٤مش اعمتقىمع ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ؾمٞم١مدي سمال ؿمؽ إمم  -8

اًمٌٓم٤مًم٦م ذم  زي٤مدة اؾمتخدام اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م وسم٤مًمت٤مزم اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ طمدة ُمِمٙمٚم٦م

 اعمجتٛمع اًمٕمراىمل. 

يتٜم٤مول اًمٌح٨م ُمًت٘مٌؾ اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ُمـ ظمالل ُمٕمروم٦م أهؿ 

ؾمٚمٌٞم٤مت آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل و اًمًامت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمًقق اًمٕمٛمؾ صمؿ يٕمرض 

, اذ يتٓمرق اًمٌح٨م إمم واىمع واًمدوًمٞم٦مؾمقق ذم وقء اًمتٓمقرات اعمحٚمٞم٦م 

إؾم٤مؾمٞم٦م ًمًقق اًمٕمٛمؾ اًمٕمراىمٞم٦م اًمتل آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ويٕمرض اًمًامت 

شمتخٚمص سمٔمٝمقر اًمٌٓم٤مًم٦م وشمريمز اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم ىمٓم٤مع اخلدُم٤مت واقمتامد 

هذه اًم٘مقى قمغم اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ذم اًمتقفمٞمػ, صمؿ يتٓمرق اًمٌح٨م امم ؾمقق 

اًمٕمٛمؾ ذم وقء إقم٤مدة هٞمٙمٚم٦م آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ويريمز قمغم ضم٤مٟمٌلم مه٤م 

ضمٜمٌل ذم اًمٕمراق, صمؿ يٕمرض اًمتحقل ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص وآؾمتلثامر إ

اًمٌح٨م ؾمقق اًمٕمٛمؾ ذم وقء اعمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م ويريمز قمغم ضم٤مسملم مه٤م 
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ُمًت٘مٌؾ اًمٕمٛمؾ ذم فمؾ اًمٕمقعم٦م وُمًت٘مٌؾ اًمٕمٛمؾ ذم فمؾ ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة 

 اًمٕم٤معمٞم٦م. 

صمؿ يتٓمرق اًمٌح٨م امم ٟمٔمرة ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ًمًقق اًمٕمٛمؾ ذم اًمٕمراق ذم وقء 

سم٠مهؿ آؾمتٜمت٤مضم٤مت اعمتٖمػمات وشمقىمٕم٤مت اًم٤ٌمطم٨م, وظمتؿ اًمٌح٨م 

 واًمتقصٞم٤مت. 
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1ُمٚمحؼ  ................................................................. 329   

 1ملحق 

 املراكز البحجية يف العراق

 اعمرايمز اجل٤مُمٕم٦م ت

  ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمدوًمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد 1

 ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م  2

 ُمريمز سمحقث اًمًقق ومح٤مي٦م اعمًتٝمٚمؽ  3

 ُمريمز اًمٌحقث اًمٜمٗمًٞم٦م  4

 ُمريمز اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل واًمٕمريب  5

 سمحقث ُمتحػ اًمت٤مريخ اًمٓمٌٞمٕمل  6

٦م اجل٤مُمٕم 7

 اعمًتٜمٍمي٦م 

 ُمريمز دراؾم٤مت وسمحقث اًمقـمـ اًمٕمريب

 اعمريمز اًمقـمٜمل ًمٌحقث وقمالج أُمراض اًمدم  8

 اعمريمز اًمقـمٜمل ًمٕمالج اًمًٙمري  9

اعمريمز اًمٕمراىمل ًمٌحقث اًمنـم٤من واًمقراصم٦م   10

 اًمٓمٌٞم٦م
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 ُمريمز سمحقث اًمت٘مٜمٞم٤مت اإلطمٞم٤مئٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م اًمٜمٝمريـ  11

 ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م  12

 ُمريمز سمحقث اًمٌٞمئ٦م  اجل٤مُمٕم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م  13

 ُمريمز سمحقث اًمٓم٤مىم٦م واًمقىمقد  14

 ُمريمز قمٚمقم اًمٌح٤مر ضم٤مُمٕم٦م اًمٌٍمة  15

 ُمريمز سمحقث اًمٌقًمٞمٛمرات  16

 ُمريمز سمحقث اًمٜمخٞمؾ واًمتٛمقر  17

 ُمريمز دراؾم٤مت اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب  18

 ُمريمز دراؾم٤مت اًمٌٍمة  19

 ُمريمز اًمدراؾم٤مت اإليراٟمٞم٦م  20

 ُمريمز سمحقث اًمٌٞمئ٦م واًمًٞمٓمرة قمغم اًمتٚمقث اعمقصؾ ضم٤مُمٕم٦م  21

 ُمريمز اًمتحًس اًمٜم٤مئل  22

 ُمريمز دراؾم٤مت اعمقصؾ  23

 ُمريمز اًمدراؾم٤مت آىمٚمٞمٛمٞم٦م  24

 ُمريمز سمحقث اًمًدود واعمقارد اعم٤مئٞم٦م  25

 ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًم٤ٌمسمٚمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م سمـ٤مسمـؾ  26
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 ُمريمز سمحقث اًمٌٞمئ٦م اعمحٚمٞم٦م  27

 راؾم٤مت اًمٙمقوم٦مُمريمز د ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقوم٦م  28

 ُمريمز صالح اًمديـ إيقيب ضم٤مُمٕم٦م شمٙمري٧م  29

 ُمريمز أسمح٤مث دي٤ممم ضم٤مُمٕم٦م دي٤ممم 30

 ُمريمز اسمح٤مث اًمرصد اًمزًمزازم   31

 ُمريمز أسمح٤مث اًمٓمٗمقًم٦م وإُمقُم٦م  32

 ُمريمز سمحقث اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 33

 وطمدة سمحقث اًمٌٞمئ٦م ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مدؾمٞم٦م 34

 ُمراض اعمِمؽميم٦موطمدة سمحقث إ  35

 وطمدة أسمح٤مث اًمرزازة ضم٤مُمٕم٦م يمرسمالء 36

37 

 

 وطمدة أسمح٤مث اًم٘م٤مٟمقن واًمدراؾم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

 وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل,اعمّمدر: 

 WWW.IraqHigherEducation.Org  
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 دراؾم٤مت ذم آىمتّم٤مد اًمٕمراىمل ............................................. 336

 123 ........................ اًمٕمراىمل: آىمتّم٤مد ذم اخلّمخّم٦م ودواومع ُمؼمرات
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