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 ةـــمدــقملا
 
 :يه ةيقافتالا هذ8 ةينعملا فارطألا

 يف ةدئار ةكرشو ةيلاعلا تاينقتلا يف ةصِّصختم ةعومجم يهو ،Safran نارفاس تاكرش ةعومجم ،ىلوأ ةهج نم •
 .ةلود 60 يلاوح يف فظوم 66000 اهيدل لمعيو عافدلاو ءاضفلا عاطق يف تاَّدعملا عينصت
 نويلم 50 نم رثكأ لِّثمي يذلا  Industriall Global Unionيعانصلا يملاعلا داحتالا ،ىرخأ ةهج نم •

 .ةعوم�ا لامعأ تاعاطق يف ت�اقنلا ةيبلاغو ةعانصلاو ةقاطلاو نيدعتلا تاعاطق يف لماع

 تاسرامملا قرط ريوطت نيسحت لجأ نم يملاعلا ىوتسملا ىلع ءاَّنبو حوتفم يعامتجا راوح زيزعت ىلع ةعِّقوملا فارطألا صِرحت
 يف ةدمتعملا اهتسايسل اقفو ةعوم�ا ومن نامضب نافرطلا مزتلي امك .نارفاس ةعومجم عقاوم عيمج يف مئاد وحن ىلع ةديجلا ةينهملا

 عيمج يف نييعرفلا نيلواقملاو اهيدروم قوقح نع الضف ،ةعوم�ا لخاد مهيلثممو اهيفظوم قوقح مارتحاو ةمادتسملا ةيمنتلا لاجم
 .ملاعلا ءاحنأ

 
 تامازتلالل حيحصلا ذيفنتلا نامضل ةقثلا تاقالع ريوطت يف امهتبغر ىلع يعانصلا يملاعلا داحتالاو نارفاس ةعومجم دكؤت
 يملاعلا ىوتسملا ىلع لودلا فلتخم نيب تاضوافمل ةلصاوم نافرطلا مزتعي امك .ةيقافتالا هذه يف اهيلع صوصنملا ئدابملاو
 اهيف لمعت يتلا عقاوملا فلتخم يفو تاكرشلا يف راوحلا تايلآ ريوطتل يعجرم راطإ ةباثمب ةيقافتالا هذه ناربتعيو اهزيزعتو
 .ثنؤملاو ركذملا ةغيصب مَهفُت ةيقافتالا هذه يف اهيلع صوصنملا فئاظولا عيمج ّنأ ىلع نافرطلا دكؤيو ،ةعوم�ا

 
 

 ةیقافتالا قیبطت قاطن -1

 ةنميه ةعوم�ا اهيلع سرامت يتلا ةيلبقتسملاو ةيلاحلا اهعورف عيمجو Safran-SA نارفاس ةكرش ىلع ةيقافتالا هذه يرست
 راصتقا لاح يف ةيعرفلا ةكرشلا هذهل ةرادإلا يف اهتيلوؤسم لالخ نم ،وأ )٪50+( ةبِلاغ ةيلام ةكراشم لالخ نم ءاوس ةعساو
 ءاوس ئدابملا هذهل نيدروملا مارتحا نامضو اهميعدتو ةيقافتالا هذه جيورت ةعوم�ا ىلعو .طقف ٪ 50 ىلع ةيلاملا ةكراشملا
 .مهعم نيلماعتملا نييعرفلا نيلواقمل� قلعتي اميف وأ مهسفن¼ مهصخي اميف
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 ةیساسألا ئدابملا -2

 ئدابملا نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم نالعإ يف ةروكذملا OIT ةيلودلا لمعلا ةمظنم تايقافتال لماكلا لاثتمال� نارفاس مزتلت
 تاضوافملا لمشت يتلاو )ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيساسألا تايقافتالا مس� Ãًايحأ اهيلإ راشُي( لمعلا يف ةيساسألا قوقحلاو
 : يلاتلاك يه انه ةَّينعملا تايقافتالاو .زييمتلاو لافطألا ةلامعو يرسقلا لمعلاو ةيعامجلا

 

  1948 ، ةيباقنلا قوقحلا ةيامحو ةيباقنلا ةيرحل� ةصاخلا )87 مقر(  ةيقافتالا •
  1951 ، يعامجلا ضوافتلاو ميظنتلا قحب ةصاخلا )98( ةيقافتالا •
 1971 ،مهل ةحونمملا تاليهستلاو تاكرشلا يف نيفظوملا يلثممو نيبستنملا ةيامحب ةقلعتملا )135 مقر( ةيقافتالا •
  1930 ،يرسقلا لمعل� ةقلعتملا )29( ةيقافتالا •
  1957 ، يربجلا لمعلا ءاغلإ نأشب )105 مقر( ةيقافتالا •
  1973 ،نِّسلل ىندألا دحلا عضو نأشب )138 مقر( ةيقافتالا •
 1999 ،لافطألا ةلامع يف لاكشألا أوسأ نع )182 مقر( ةيقافتالا •
  ةمومألا ةيامح نأشب )183 مقر( ةيقافتالا •
  1951 ،روجألا يف ةاواسملا نأشب )100 مقر( ةيقافتالا •
  1958 ،)نهملاو فيظوتلا يف( زييمتلا نأشب )111 مقر( ةيقافتالا •

 
 تاكرشلا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملل جيورتل� نارفاس ةعومجم مزتلت ،ةدحتملا ممألل يملاعلا قاثيملا ىلع نيعقوملا دحأ اهتفصبو
 ةددعتم تاكرشل� ةصاخلا OCDE ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملاو ،)2011( ناسنإلا قوقحو
 نأشب نالعإلا( ةيلامعلا ةسايسلاو ةيسنجلا ةددعتم تاكرشل� ةصاخلا ئدابملل يثالثلا نالعإل�و ،)2011( ةيسنجلا
 .)2014( ةعبارلا هتخسن يف ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم نع رداصلا - )ةيسنجلا ةددعتم تاكرشلا

 
 ،ريياعملا يف ضراعت ثودح ةلاح يفو ،ةيلودلا ريياعمل�و ا8 لمعت يتلا لودلا ةمظنأو نيناوق مارتح� نارفاس ةعومجم مزتلت
 مارتحاو نيفظومل� ةصاخلا لمعلا فورظف .ةيباقنلا قوقحللو ناسنإلا قوقحل ًةيامح ريياعملا رثكأ قيبطت ىلإ ةعوم�ا ىعست
 يسايسلا قايسلا ناك Óّأ ،ةعوم�ا ىدل صاخ مامتها ىلع زوحت ةمالسلاو ةحصلا تاءارجإ قيبطتو زييمتلا بايغو دارفألا
 .ةعوم�ا هذه اهيف دجاوتت يتلا دالبلا اههجاوت يتلا ت�وعصلا وأ يعامتجالاو

 اهئاكرشو اهل ةعباتلا تاكرشلا يف نيلوؤسملا نمو اهيلثممو تاكرشلا تاعومجمو اهيف نيلوؤسملا عيمج نم نارفاس عقوتتو
 ةمظنم نع ةرداصلا تارارقلاو تايقافتالا كلذ يف امب ،هالعأ ةروكذملا تامازتلالا مارتحا نييعرفلا نيلواقملاو نيدروملاو نييراجتلا



6 
 

 .ةيلودلا لمعلا
 

 ءارجإ لالخ نم - علطتت ةعومجم نم ءزج م×¼ روعشلا اهيفظوم ىدل ززعت يتلا ةيعامتجالا تاقالعلا زيزعتب نارفاس مزتلت
 مارتحاو ةكرشلل ىدملا ةديعب ةيجيتارتسالا حلاصملا نيب يكيمانيد نزاوت قيقحت ىلإ - نواعتلاو ةقثلا ىلع مئاق يعامتجا راوح
 .لمعلا يف ةايحلا ةدوج نيسحتو اهيفظوم تاجايتحا ةيبلتو ةيساسألا قوقحلا

 
 تافالتخالا مارتحا عم تاكرشلا ةفاك ىوتسم ىلع ةيملاعلا ئدابمل� ةعوم�ا مازتلا زيزعت ىلإ ةيمارلا ةيقافتالا هذه تءاج اذلو
ملا ئدابملا ذيفنت يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا

ُ
 .ةدمتع

 
 ليبس ىلع ،اهئدابم رارقإ ّمت يتلاو ةمادتسملا ةيمنتل� ةقلعتملا تاءارجإلا ريوطتو ةعباتم اهمزع ىلع نارفس ةعومجم دِّكؤت امك
 :اهنمو ،COP 21 ةيخانملا تاريغتلا لوح سير� رمتؤم يف ،لاثملا

 
 ،ةعوم�ا لخاد يلاَّمعلا كسامتلا أدبم ضِّوقي ال ثيحب نييساسألا نيريدملا روجأ ىوتسم ديدحت •
 ةيلامو ةينوناق رُطأ اهل نادلب يف اهل عقاوم ميقت ثيحب ملاعلا قطانم عيمج يف اهتطشنأ رشنب اهتهج نم نارفس مايق •

 ةيقالخأ دعاوقل يلكلا لاثتمالا لالخ نم ةصاخلا تاقايسلا هذه عم فّيكتلا متي فوسو .ةصاخ ةيئيبو ةيعامتجاو
 مزتلت فوس ،لاونملا اذه ىلعو .ا×أشب ضوافتلا نكمي ال ةتبÝ ئدابم داسفلا رطاخم نم ةياقولاو ةهازنلاف ،ةمراص
 ينعي ام وهو تاليوحتلا راعسأ لوح ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابمل� ةيبيرضلا نوؤشلا صخي اميف نارفاس
 .ةفاضملا ةميقلا ءاشنإ العف هيف َّمت يذلا ناكملا يف ةبيرضلل عضخت ح�رألا نأ ًانمض

 
 تامظنملا وأ ، اودجو نإ نيبختنملا نيفظوملا  يبودنم لالخ نم ،اهيفظوم ديوزتب نارفاس دّهعتت ،ماعلا روظنملا اذه راطإ يف
 يغبنيو .ةقثلا هدوسي يلامع راوح راطإ يف ةيقافتالا هذه قيبطتل اهوجاتحي دق يتلا تامولعملا ةفاكب ،ةلِقتسملاو ةرحلا ةيباقنلا
 وأ نيفظوملل نوبختنملا نيبودنملا اهتعباتمو اهديدحت ىلع موقي ةكرتشم تادهعت داجيإل ةمئالملا فورظلا ئيهي نأ راوحلا اذهل
 .ةاواسملا مدق ىلع كلذو ت�اقنلا

 
 نم ٍّلك يف تامازتلالل ىندألا دحلا حضوت ا×أ يأ ،ةيراطإ ةيقافتا ةباثمب نيفرطلا بناج نم اهيلع ةعَّقوملا ةيقافتالا هذه ربتعت
 اهل لومعملا ةيلمعلا وأ ةيعامجلا تادهاعملا يف ةدراولا ماكحألا عم ىفانتت وأ يغلت ال ا×إف ،كلذلو .اهيلإ قَّرطتملا تاعوضوملا

 .نويعرفلا اهولواقمو اهودرومو نارفاس اهيف لمعت يتلا نادلبلا عيمج ىلع ةيقافتالا هذه قَّبطت امك ،ايلاح
 

 لافطألا لمعو يرابجإلا وأ يرسقلا لمعلا رظح -3

 بجومب( لافطألا ةلامعو )105 و 29 مقر ةيلودلا لمعلا ةمظنم اتيقافتا بجومب( يرابجإلا وأ يرسقلا لمعلا رظُحي
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 رحلا رايتخالا أدبمل اهمارتحاو يرابجإلا وأ يرسقلا لمعلا لاكشأ عيمجل اهضفرل نارفاس دكؤتو ،)182 و 138 نيتيقافتالا
 .لمعلل

 
 ىتح بابشل� صاخ مامتها ءاليإ متيسو ،لاكشألا نم لكش ي¼ لافطألا ةلامع ىلإ ءوجللا مدعب ةعوم�ا دَّهعتت امك
 .ةينمألا لئاسملا يف مهل بسانملا بيردتلا ريفوتو لماك لكشب مهتيامح ىنستي

 
 ةیباقنلا قوقحلاو نیفظوملا قوقح مارتحا -4

 ةصاخلا كلتو ،)87 مقر( "يباقنلا قحلا ةيامحو ةيباقنلا ةيرحلا" نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم تايقافت� ماتلا دُّيقتل� نارفاس مزتلت
 مهل ةحونمملا تاليهستلاو تاكرشلا يف نيفظوملا يلثممو نيبستنملا ةيامح"و )98 مقر( "يعامجلا ضيوفتلاو ميظنتلا يف قحلا"ـب
 .نارفاس اهيف لمعت يتلا نادلبلا عيمج ىلع قبطني اذهو .)135 مقر("

 
 نامضل كلذو ةلقتسمو ةرح ةيباقن ةمظنم وأ نيفظوملا نم بَختنم ٌلثمم هيدل نوكي نأ ةعومجم وأ يسسؤم نايك لكل ُّقحيو
 .مðاجايتحاو نيفظوملل ةيساسألا قوقحلا ةاعارم

 
 قيقحت يأ ،ىصقألا دحلا ىلإ ةكرشلل ةيعامتجالا ةميقلا عفر ىلإ يمارلا راوحلا يف ةعورشملا مهتناكم نارفاس ةكرش مهحنمت
 .ةعوم�ا لخاد فظوملا اضر نامضو فيظوتلاو لبقتسملل ةئيهتلا نيب يكيمانيدلا نزاوتلا

 
 ةباقنلا رايتخا وأ ،ال وأ ةباقن ىلإ ءامتنالا اهيفظوم ةيرحب قلعتي اميف مراص يدايح فقوم ىلع ظافحلا ةرورضب نارفاس رقت
 ةدوجوم ةباقن ىلإ ءامتنالا وأ ةباقن ليكشت يف نيفظوملا قح مارتحا بجيو ،ةجاحلا تضتقا اذإ مهلَّثمت نأ يف نوبغري يتلا
 رُظحت اهيف ةدَمتعملا تاسرامملاو نارفاس ّنإف اضيأ قايسلا اذه يفو .اهئاضعأ وأ تامظنملا هذه ءازإ زييمتلا قحي الو ،لعفل�
 هذه عم اينمض ؤطاوتلا ىتح وأ اهروص عيمجب "ت�اقنلا كيكفت" وأ "ت�اقنلا ىلع فافتلالا" تايجيتارتسا معد
   .تاسرامملا

 
 ذختت فوسو ،ةيدقاعتلاو ةينوناقلا ماكحألل ًاقفو ،لمعلا نكامأ عيمج ىلإ لوصولا ةيناكمإ ت�اقنلا يلثممل نارفس نمضت
ملاو ةمئالملا ريبادتلا

ُ
 .ةعوم�ا عِقاومو قِفارم يف ةيناكملا ةيصوصخلا تاذ قطانملا ىلإ لوصولا صوصخب ةنكم

 

 .لَّقنتلاو ةيقرتلاو بيردتلا لاجم يف ةيواستم اصرف ةيلامعلا ت�اقنلا وأ نيبختنملا نيفظوملا يبودنمل ةكرشلا رفوتس امك
 

ملا فارشإلاو ذيفنتلا عضوم ةيقافتالا هذه عضو ةعِّقوملا فارطألا يونت
ُ

 فلتخم يف ةددحملا طورشلا بَجومب اهقيبطت ىلع كرتش
 .)هÃدأ 12 مسقلا رظنا( نادلبلا
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 :يلي امب ةعقوملا فارطألا دهعتت

 .ةلقتسمو ةّرح ةيلامع ت�اقن دوجو نامض -1
 ماكحأ راطإ يف انه ةدمتعملا ريياعملا ىلعأ قيبطتب ةينطولا تاعيرشتلا وأ ةيلودلا لمعلا ةمظنم تايقافتال اقفو مازتلالا -2

 ةدوجوم ةمظنم ىلإ مامضنالا وأ ةباقن ليكشت وأ مهل نيلثُمم بادتنا يف نيبغارلا نيفظوملا قح نأشب 2 مسقلا
 .زييمتلا لاكشأ نم لكش يأل نيفظوملا ءالؤه ضرعت مدع نم دُّكأتلاو

 نيبودنملا ءالؤهل قحيو ،هجوألا نم هجو ي¼ ت�اقنلا يلثمم وأ نيبختنملا نيفظوملا يبودنم نيب زييمتلا مدع نامض -3
 .لقنتلاو ةيقرتلاو بيردتلا تالاجم يف نارفاس اهرفوت يتلا ةيواستملا صرفلا ىلع لوصحلا

 نأشب مهعم رواشتلا وأ ،ءاضتقالا دنع ،مهكارشإو تامظنملا وأ نيبختنملا نيفظوملا يبودنم غالبإ نم دكأتلا -4
 .ةعوم�ا لخاد ةيميظنتلاو ةيجيتارتسالا تارايخلا

 
 ةمادتسُملا ةیمنتلا -5

 ،مهتطشنأ قايس يف ةمادتسملا ةيمنتلا ريبادت قيبطتب نييعرفلا اهيلواقمو اهيدرومو ةيعرفلا اðاكرش مايق نامضب نارفاس مزتلت
 .2015 ماع يف ةدحتملا ممألا اهتَّنبت يتلا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قايس يف دَّدحم وه امك ،ةيلودلا تÃاهرلا ةعيبط مكحب
ملا لئاسولل اقفو كلذب ةصاخلا تارشؤملا ديدحتو هعيسوتو راشتنالا عورشم قيبطت يف رارمتسالا متيسو

ُ
 اهرÝآو ةمدختس

ملا ةيمنتلا جمد متيس امك ،)ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا(
ُ

 .نيفظوملا بيردت ططخ يف ةمادتس
 
 

 تامدخلا يمدقمو نییعرفلا نیلواقملاو نیدروملا عم تاقالعلا -6

 عيمجو ناسنإلا قوقح قيبطتب لماك لكشب اهعورف مزتلت ن¼ نارفاس دهعتت ،ةيقافتالا هذه نم يناثلاو لوألا لصفلل اًقفو
 اذهو .نييعرفلا اهيلواقمو اهيدروم ىلع هسفن ءيشلا يرسي نأو اهتطشنأ راطإ يف ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيساسألا تايقافتالا
 نالعإلا يف ءاج امك ددصلا اذه يف ةرداصلا ةيئاضقلا ماكحألاو نوناقلل يلكلا لاثتمالا ينعي نارفاس بناج نم دهعتلا
 و 98 و 87مقر تايقافتالا اميس ال( ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيساسألا تايقافتالا ،صخأ وحن ىلعو ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا

 بوعشلا قوقح نأشب 169 مقر ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتاو 111 و 100 و 182 و 138 و 105 و 29 و 135
 .ةئيبلاو نمألاو ةمالسلاو ةحصلا تالاجم يف ةلصلا تاذ ريياعملا عيمج مارتحا ىلإ ةفاضإل� ،)ةيلصألا

 
 نيلواقملاو نيدروملا مييقتو رايتخا دنع ،ةيقافتالا هذه يف اهيلع صوصنملا قوقحلا كلذ يف امب ،ةيساسألا قوقحلا ةاعارم مزليو
 .تامدخلا يمدقمو نييعرفلا
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 ىلإ يدؤيس ،هيلع هيبنتلا دعب هتجلاعم متي مل ،ةمالسلاو ةحصلا دعاوقو ةيساسألا لمعلا ريياعمب وأ ئدابملا هذ8 لالخإ يأو
 .ةينعملا ةكرشلاو نارفاس ةكرش نيب ةيدقاعتلا تاقالعلا ءا×إ ىلإ يضفُت دق تاءارجإ ذاختا

 
 زییمتلا عنمو ،صرفلا ؤفاكت ،عونتلا -7

 هقيقحتو يصخشلا هروطت نامضو يدرفلا هزّيمتب ةكرشلا فرتعت نأل عيمجلا علطتيو ،ةيساسأ ةزيِم عونتلا نأ نارفس ىرت
 ةيباقنلاو ةيسايسلا انئارآو انميلعتو انتيبرتو انتيسنجو اننيدو انتفاقثو ةعونتملا انلوصأف ،تافالتخالا اذه ِّلظ يف هتاحومط
 لهستو عجشت ةيمدقألاو رمعلا يف تافالتخالا ّنأ امك ،عمتجملل انتيؤر اهلمجُمب لِّكشت ةعونتملا انتاءافكو ةيسنجلا انتاهّجوتو
 دارفألا ىوتسم ىلع  ةزيمتم ةبراقم قيقحت حيتتف ءاسنلاو لاجرلا نيب قرفلا يف ةلماعلا مقطألا يف نزاوتلا امأ ،تاربخلا لقن
 .فقاوملاو

 
 محالتلا زيزعت قيعي دقو ةعوم�ا روطتب رُضيس لب ،بسحف نوناقلل افلاخم نوكي نل تافالتخالا هذه ساسأ ىلع زييمت يأ
 .ينهملا قسانتلاو يعامتجالا

 
 اذه قيبطت لثمتيو ،عون يأ نم زييمت يأ نود اهيفظوم عيمجل ةلماعملاو صرفلا ؤفاكت أدبم ىلع نارفس دكؤت ،كلذ ىلع ًءانبو
 .ةيلاتلا تامازتلالا يف ايلمع أدبملا

 
 زییمتلا لاكشأ عیمج ةحفاكم .7-1

 ىلإ يدؤت دق يتلا ةيطمنلا بلاوقلا ةحفاكم ،يلخادلا لصاوتلاو بيردتلاو ميلعتلا دوهج لالخ نم ،ةعقوملا فارطألا مزتعت
 .يزييمت عباط تاذ تاسرامم لوصح
 :يلي امب نارفاس مزتلت ددصلا اذ8و

 ةيزييمتلا تاسرامملا يّصقت ىلع يفيظولا ريوطتلا ططخ يريدم نم مهريغو فيظوتلا نع نيلوؤسملا بيردتو ةيعوت -1
 .اهِرظحب ةليفكلا تاءارجإلا ذيفنتو

 .ةيرشبلا دراوملا ةرادإ اهتعضو يتلا تاءارجإلاو تايلمعلا ةيدايح نامضل يلخادلا شيتفتلا تايلمع ذيفنتو دادعإ -2
 رابتعالا يف ذخألا عم مðالهؤم مئالي عضو يف لمعلا ثداوح Óاحض وأ ةقاعإلا يوذ صاخشألا ىلع ءاقبتسالا -3

 .ةيحصلا مهلكاشمب ةلصلا تاذ دويقلل
 
 
 

 ءاسنلاو لاجرلا نیب ةاواسملا .7-2

 :يلي امب ةعَّقوملا فارطألا دهعتت
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 ،لمعلا ميظنت ،تÃاضحلا( ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف نْيدلاولا ةدعاسم لمشتل ةيعامتجالا ةسايسلا قاطن عيسوت -1
 .)كلذ ىلإ امو ،ةنِرملا ماودلا تاعاس

 مادختسالا ةلوهس نيسحت كلذ يف امب ،درف لك صئاصخو تاردقل ةمئالم رثكأ لمعلا تايلآو عقاوم لعج -2
 .لوصولاو

 ىلإ ءاسنلا نم ربكأ ددع بلجل بهاوملل ةديدج رداصم نع ثحبلاو ءاسنلا نم ديزملا فيظوتل لصاوتلا فيثكت -3
 .ةينقتلا نهملا

 .ءاسنل� اًبيحرتو Ãًامأ رثكأ ةئيب ريفوتل تايلقعلا ريوطتو ةيطمنلا بلاوقلا ةحفاكم -4
 ىلع لوصحل� نهل حمسي يذلا بيردتلا ىلإ ةفاضإل� لاجرلا تاراسمل ةلثامم ءاسنلل ةيفيظو تاراسم ضرع -5

 .ةيرادإلا بصانملا يلوت ىتحو ،ايلع تالهؤم
 .هسفن ىوتسملاو ةميقلا تاذ لامعألا يف لاجرلاو ءاسنلا نيب روجألا يف ةاواسملا أدبم نامض -6
ملا ينهملا ريوطتلل  ةكرتشم تاسايس عضو -7

ُ
 .ءاسنلاو لاجرلا نم لكل كرتش

 وأ نيبختنملا نيفظوملا اوبودنم ىعسي ،ددصلا اذه يفو .نيفظوملل ةيليثمتلا تائيهلا يف نيسنجلا نيب طالتخالا عيجشت -8
 .تائيهلا هذه يف نيسنجلا ليثمت نيب نزاوتلا مارتحا ىلإ ةيباقنلا تامظنملا

 نم ،)عونتلا ةكبشو ،نيسنجلا نيب ةاواسملا( ةيلاحلا لمعلا تاعومجم يف اميس ال ،نيفظوملا يلثمم عم لصاوتلا نامض -9
 .ةعومجملل ا8 موقت يتلا ةيلمعلا تاءارجإلاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملا تاذ تامازتلالا نيب ةمءاوملا قيقحت لجأ

 
 

 تالھؤملاو تاراھملا لالخ نم تاذلا ریوطت -8

 يعامجلاو يدرفلا حاجنلل لماعك فظوملا روطت .8-1
 

þاسايسو ةعوم�ا تاحومط ميمص يف تاذلا ريوطت ةلأسم يتðحاتتسو .يعامجلاو يدرفلا حاجنلا لماوع مهأ اهرابتع� ،ا 
 هتاعلطت قيقحت لجأ نم لماكل� هتاردق ريوطتو لالغتسال ،اهلغشي يتلا ةفيظولا وأ ىوتسملا ناك امهم ،صخش يأل ةصرفلا
 .هلمع ةسرامم ءانثأ هتحارو
 :ةيلاتلا ةكرتشملا تادهعتل� ةعِّقوملا فارطألا مزتلت

 ، نيرخآلا عم لماعتلا ىلع دارفألا ةدعاسم •
 ،ةلدابتملا ةدعاسملا ةفاقث ريوطت •
 ،تاراهملا نيسحتو ريوطتل صرف ريفوت •
 نماضتلاو ةقثلا خانم زيزعتو ةينعملا ةفيظولا ىلإ ةيمهألا نم ديزملا ءافضإ لجأ نم ماهملاو تايلوؤسملا نم ديزملا ضيوفت •
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 .يعامتجالا كسامتلاو
 

 ةینھملا مھتریسم ةلیط ملقأتلا ىلع نیفظوملا ةردقو ينھملا روطتلا عیجشت .8-2

 نأ امك .ينهملا ريوطتلا ةريسمب ةيعاوط قاحتلالا يف تابغارلاو نيبغارلل يفارغجلاو يفيظولا لقنتلا ةيمهأ كردتو نارفاس عِّجشت
 وأ لصأل� ةقالع هل زييمت يأ نع امامت رظنلا فرصب ،تÃاكمإلاو زاجنإلاو ةءافكلا ريياعمل عَضختو مِظتنت هذه لقنتلا ةيلمع
 .ةعومجملل لُّقنتلا قاثيم نم ءزج لقنتلا أدبم رابتعا ّمت ،ةياغلا هذهل اقيقحتو .نيدلا وأ نسلا وأ سنجلا

 
 لمعتس كلذ ليبس يفو ،اهيلع ظافحلاو تالهؤملاو تاراهملا باستكا ىلع اهيفظوم ةردق عيجشتو ةفرعم نارفاس مزتعت

 :ىلع ، ةينهملا مðريسم دادتما ىلعو مهفيظوت ءدب ذنم ،لوصحلا لجأ نم اهيفظوم ةدعاسم ىلع ةدهاج ةعوم�ا تاكرش
 ،ةحاتملا فئاظولا نعو مهميظنتو مهتنهم روطت نع ةمزاللا تامولعملا •
 ،ةديدج تاينقت عم لماعتلاو ةديدج نهِم ةلوازم نم مهنيكمتل رمتسملا ميلعتلا •
 ،مئادلا ليهأتلاو يقرتلا ةسايس راطإ يف روطتلا تÃاكمإو تاراهملا ةيمنت •
 يفو رامعألا عيمج نم نيفظوملا ىلإ ةلكوملا ماهملا نأش نم ءالعإلل ةيلوؤسمل� عيمجلا راعشتسا ىدم عفر ىلع لمعلا •

 ، ةينهملا مðريسم لحارم عيمج
 .دعاقتلا صخي اميف ةمئالملا تازيهجتلا •

 
 صاخ مامتها ءاليإ عم ،ةينهملا مهتئف تناك Óأ ،مهماهم ءادأل ا×وجاتحي يتلا ةزهجألاو تاودألا عيمجب نارفاس مهدوزتس
 .ًاليهþ لقأل�

 
 نيفظوملل ةينهملا ةريسملا ريوطت لئاسو ىلع ةيرشبلا دراوملا ءاردم عيمج بيردتو غالبإ ىلع نارفاس صرحتس ،ةياغلا هذهلو
 ،دارفألا عيمج تاراهمل ةلاعفلا ةرادإلا حاجن يف يساسأ لماع بيردتلا ّنأ نارفاس كردت ،قايسلا اذه يف .تاراهملا ةيمنتو
 .ةينهملا تالا�ا عيمج بيردتلا لمشي نأ ىلع ةعوم�ا صرحتس يلاتل�و
 :يلي امب ةعوم�ا دهعتت ثيح ، نيفظوملا نم مدقألاو رغصألا تائفلل صاخ مامتها ءاليإ عم

 ،مðاعلطتو مðاجايتحا مهفل يعسلا لالخ نم بابشلل ةباّذج ةلغشُم ةهِج نوكت نأ •
 ،مهعم بسانتتل عقاوملا يف لمعلا ةيلآو ةئيب فييكت لالخ نم نسلا رابكل لمعلا صرف نم ٪ 50 ريفوت •
 .ةباشلا لايجألا ىلإ )داشرإلاو هيجوتلا( تاراهملاو ةفرعملا لقن يف نسلا رابك رود زيزعت •

 
 ریدقتلاو مارتحالا -9

 قيرف يف ءاضعأ مهرابتع� وأ ةيعامجلا وأ ةيدرفلا مÃðايكب فارتعالا ِّقح ىلع لوصحلا لمعلا مقاوط يف دارفألا عيمجل ّقحي
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 مارتحالاف ،اهوزرحأ ةنيعم ةجيتن وأ كولس وأ دوهجل ةجيتنك م8 صاخ ٍريدقت ىلع لوصحلا نيفظوملا عيمجل نكمي امك ،نيعم
 عم تاقالعلا يف َّمث نمو ءالمزلا نيب تاقالعلا يف مðاوذ نوضرفي يلاتل� م×أل ،كرتشملا حاجنلاو لمعلا حاتفم نافرعلاو
 .مهءاسؤرو مهيفرشم

 
 حلاصملا يف براضتلا لوصح نود ةلولیحلاو داسفلا ةحفاكم -10

 ءافتناو ءالولاو ةعوم�ا حلاصم ةيامحو ةيرسل� مازتلالا أدبم ،اهيريدم نم ًاءدب ،ةعوم�ا يفظومل ينهملا كولسلا دعاوق ضِرفت
 .حلاصملا يف براضت يأ لوصح
 لاصتالل جمارب لالخ نم ةيضقلا هذ8 نيفظوملا ةيعوت ىلع ةعوم�ا صرحتسو ،هلاكشأ عيمجب داسفلا ةحفاكمب نارفاس مزتلت
 ."ةيبيرضلا تاذالملا" مادختسا نارفس رُظحتو ،بيردتلا وأ / و

 
 لمعلل ةیعامجلا ةئیبلا -11

 يعامجلا ضوافتلا قحب يلعفلا رارقإلاو تاعمجتلا ءاشنإ ةیرح .11-1

   .ةفصنم فيظوتو لمع فورظ ريفوت ىلع يعامجلا ضوافتلاو ت�اقنلا نيوكت ةيرح دعاست
 نأشب ةجاحلا تضتقا اذإ مهعم رواشتلاو ةيباقنلا تامظنملا وأ نيبختنملا نيفظوملا يبودنم غالبإ يف قحل� نارفاس ُّرِقت هيلعو
 .ةعوم�ا ةايح يف رثؤت يتلا ةيسيئرلا تارارقلا
 .)98 مقر ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتا( تاكرشلا يف يعامتجالا راوحلل يساسأ رصنعك ةيعامجلا ضوافتلا زيزعتب مزتلتو

 
 روجألا .11-2

 ال،رجألا يف ةاواسملا أدبم قبطنيو ،ينعملا دلبلا يف ةيضرملا ةيعاطقلا ريياعملا عم ىشامتي امب ةلداع Óازمو روجأ عفد نارفاس مزتعت
 .ءادألاو ةميقلا يف ةيواستملا لامعألا عيمج ىلع ،ءاسنلاو لاجرلا نيب اميس
 .ةقئال فورظ يف شيعلا ةيناكمإ نيفظوملل بتاورلا هذه رفوت نأ دب الو
 دلبلا يف ةيعامجلا تايقافتالا وأ ةينطولا تاعيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تاقوألل لمعلا تاعاس زواجت مدعب ةعوم�ا مزتلت
 يف ةدراولا ماكحألل ًاقفو ةنّيعم تاوالعب بستُحت اهروجأ ا×إف ،يفاضإ لمع تاعاسب مايقلا ةرورضلا تعدتسا اذإو ،ينعملا
 .ةيلحملا تاعيرشتلا
 .فافشو لداعو يعوضوم لكشب اهيدل روجألا ةسايس ديدحتب نارفاس مزتلت

 
 لمعلاو میظنتلا تایلآ روطت لوح راوحلاو قابتسالا -12

 ةيباقنلا تامظنملا وأ نيبختنملا نيفظوملا يبودنم غالبإ متي ثيحب ،لمعلا ميظنت يف تارييغتلل ةقبسملا ةئيهتلاو دادعإلا بِجي امك
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 عقاولا ىلع تارييغتلا هذه قيبطت لوح ،ةجاحلا تعدتسا اذإ ،مهعم رواشتلاو لب ،تادجتسمل� ةيرود ةفصب ةلقتسمو ةرحلا
 ىلإ لوصولا نم ةكراشملا فارطألا عيمج نّكمتتسو .لمعلا فورظ روهدت وأ روجألا يف ضافخنا ىلإ يدؤت الأ ةطيرش
 .تامازتلالا هذ8 لماكلا ءافولا نامضل ةبولطملا تامولعملا

 
 تازاجإلاو ةحارلا تارتف ةاعارمب دهعتتو لمعلا تقوب ةقِّلعتملا تايقافتالاو ةينطولا ةمظنأل� دَّيقتلا ىلع نارفاس صرحتس امك
 .ةيعامجلا تايقافتالا وأ ةينطولا تاعيرشتلا اهددحت يتلا طورشلا عم لقألا ىلع قفاوتي امب رجألا ةعوفدم ةيرودلا

 
 ةئیبلاو ةمالسلاو ةحصلا -13

 ةمالسلا فورظ نيسحت نأ ىرتو ةيراسلا تاعيرشتلا مارتحاو ةمادتسملا ةيمنتلا Óاضقب اريبك امامتها ةعقوملا فارطألا يلوُت
 .ةعوم�ا تايلمع نم أزجتي ال ءزجو ةيعانصلا ةيمنتلل ةيساسأ بناوج ُّدعت ،ةئيبلا ةيامح دوهج نع ًالضف ،لمعلاو
 لظ يفو ةمادتسملا ةيمنتلل ةموسرملا اهتسايس عم ةعوم�ا ومن قفاوتي نأ ىلع ةعِّقوملا فارطألا صِرحت فوس ،وحنلا اذه ىلع
 ىلع .ةعوم�ا هيف دجاوتت ناكم لك يف نييعرفلا اهيلواقمو اهيدروم قوقح نع الضف ،مهيلثممو اهيفظوم قوقح مارتحا
 .ملاعلا ىوتسم
 وبودنم كلذ يف امب( ةينعملا فارطألا عيمج عم عيضاوملا هذه لوح تاراوح ءارج* ةديكألا ةبغرلا يف اعقاو مازتلالا اذه مجرتُيو
 .صالخإلاو ةيفافشلا نم ٍحورب )نيفظوملا
 ةرادإلا نيب رومألا هذه ةشقانم متيس ،نيفظوملل ةمالسلا وأ ةحصلا Óاضق لوح يعامتجا راوحل رقتفت يتلا تالاحلا يفو
 .رمتسملا راوحلا اذه ءارجإل ةمزاللا ةيميظنتلا تابيترتلا داجيإ فد8 ةينعملا ةكرشل� نيفظوملا يبودنمو

 
 

 SSE)( ةئیبلا لاجم يفو لمعلا يف ةمالسلاو ةحصلا ةسایس .13-1

 ُّدعُيو .تامدخلا يمدقمو نييعرفلا نيلواقملا حلاصل اضيأ كلذب لفكتتو مهتمالسو مهتحص اهيفظوم ةفاكل نارفاس نمضت
 ةحصلا تالاجم يف زايتمالا قيقحت ىلإ حمطت يهف ،ةعومجملل امئاد افده ةينهملا ضارمألاو لمعلا يف ثداوحلا ةبسن ضفخ
 .لقأ يئيب ريثþ تاذ تامدخو تاجتنم ريوطت ىوتسم ىلع كلذكو ةئيبلا لاجم يفو لمعلا يف ةمالسلاو

 
 لاجم يف رطاخملا ىلع ةرطيسلا ضرغب ةياقولاو ةقبسملا ةئيهتلا ةفاقثل ريوطتلا نم ديزمب ةعوم�ا مزتلت ،ةيقافتالا هذه لالخ نم
 أدبم روصت نكمي ال ثيحو .ةلواقملا تاكرشلاو اهيفظوم ةحلصمل لمعلا يف ةمالسلاو )ةيلقعلاو ةيدسجلا ةمالسلا( ةحصلا

 .اهتطشنأل يئيبلا ريثأتلا نم دحلاو دراوملا مارتحا نامضب دهعتت نارفاس ّنإف ،ةروهدتم ةئيب لظ يف لمعلا يف ةايحلا ةدوج
 :ا×إف ،ايلعف كلذ نامضلو ،ةمالسلاو ةحصلا ثيح نم نيفظوملا قوقحب نارفاس ُّرقت ،كلذ ىلإ ةفاضإل�

 ،مهلمع نكامأ يف ةدوجوملا رطاخملا عيمجب نيفظوملا غالب* دهعتت •
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 ،اهذيفنتو ةحصلاو ةمالسلا ريبادت عضو يف ت�اقنلا وأ نيبختنملا نيفظوملا يبودنم ةكراشم نمضت •
 .لصفلا ةصاخو ،ةبوقع يأ كلذ عبتي نأ نود ،نمآ ريغ لمعب مايقلا ضفر يف اهيفظوم قحب فرتعت •

 

 ىعست ذإ ،ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلل ةيامحلا لئاسو لضفأ مدختستو ةيميظنتلا ريياعملا لضفأ ةعوم�ا قِّبطت ،كلذل ةجيتنو
 فد8 راطإلا اذه يف امدُق يضملاو ،ةيراسلا ةينطولاو ةيبوروألاو ةيلودلاو ةيميظنتلاو ةينوناقلا تامازتلالا ةاعارم ىلإ ىندأ دحك
 ةيلضعلا ت�ارطضالا ،ةيئايميكلا( ةرِّخأتملا تاريثأتلا تاذ رطاخملا ىلع ةرطيسلا نيسحتو ةينهملا ضارمألاو ثداوحلا نم ِّدحلا
 .ةئيبلا يف اهتطشنأ رثأ نم ليلقتلاو )خلإ ، ةيعامتجالا ةيسفنلا رارضألا ،ةيلكيهلا

 
 نم رثكأ دُرسي يذلا زِّيمتملا SSE ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلل يعجرملا فَّنصملا ىلع ةياقولا ةفاقثل اهرشن يف نارفاس دنتستو

 ثولتلاو ،ةرجفتملا ءاوجألاو ،تاعفترملا يف لمعلا( رطاخمل� ةلص تاذ ةفلتخم تاعوضوم يف ءادألا طورش نم اطرش 800
 .)كلذ ىلإ امو ، قئارحلاو ةقلغنملا نكامألاو سوتسبسأل�
 كلتو )ةدوجلاو ريياعملا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا( وزيألا ريياعم لثم ،ةيلودلا ريياعملا تابلطتم يعجرملا فنصملا اذه يبلي امك
 .ةيلودلا لمعلا ةمظنمب ةصاخلا
 رمتسملا نيسحتلا ةيلمع لالخ نم اهروطتو اهيف لمعت يتلا عقاوملا عيمج ىلع دَّحوم لكشبو ايلود اهرشنب ةعوم�ا موقت
 .ةيجراخلا ةيرايعملا تافنصملا يف تاريغتلا ةاعارم عم ،رطاخملا ةرادإ يف ةعبّتملا تاسرامملا ِثدحأو ِلضفأ دامتعا ىلع ةمئاقلا

 
 جئاتنلا سايقو مظتنم لكشب ا8 ةصاخلا ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا ةسايس ثيدحت ىلإ ةعوم�ا يف هذه روطتلا ةيلآ Ãدوقتو
 لكشبو ،مهيلثممو مهيفظومو مهيسوؤرمو نيريدملا عيمجل ةفورعم ةبسانم تارشؤم مادختس� ةمالسلاو ةحصلا لاجم يف ةقِّقحتملا
 .ةينعملا فارطألا ةيقب ،معأ

 
 

 ةحصلا .13-2

 دارفأل اðاذ ةيامحلا نيمþ نع الضف ،اهتطشنأ يف نيكراشملا عيمجو اهيفظومل ةيسفنلاو ةيدسجلا ةحصلا ةيامحب نارفاس مزتلت
 .اهقفارم لخاد يف نيلماعلا ىرخألا تاكرشلا
 نم ةياقولا ةصاخو ةيلحملا ةماعلا ةحصلا تاسايسب قلعتي اميف ةيزيفحت ةيلآ جاهتنا ىلإ نارفاس وعدت ،ةيندملا اهتيلوؤسم مكِحبو
 ةيبلقلا ثداوحلا نم ةياقولاو ميلعتلا ىلع نيفظوملا لوصح ليهست متي فوسف هيلعو ،ةماعلا ةحصلا ىوتسم ىلع رطاخملا
 .نامدإلا نم ةياقولاو ئراوطلا تامدخو ةيلوألا تافاعسإلاو ةيئاعولا
 ةاعارم عم نيينعملا نيفظوملا عم قافتالاو نواعتل� اهيلإ راشملا تالاحلا يف ةيبطلا ةعباتملا جمارب ذيفنتو عضو لالخ نم كلذو
 .ةيبطلا ةيرسلا ةيامح ب� يف ةبسانملا تايلآلا
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 مزتلت ثيحب كرتشملا قيسنتلا لالخ نم لمعلا ىلع ةدودحملا ةردقلا يوذ نيفظوملا تانييعتب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا متي فوسو
 .ةكرشلا فئاظو عيمج يف مهجامدإو نيقاعملا لامعلا فيظوت ريوطتب نارفاس
 : يهو ةيسيئر ةيئاقو جمارب ةثالث نارفاس ىدل ،ةينهملا ةحصلا لاجم يف هذاختا نكمي رخآ ءارجإ ي¼ لالخإلا نودو

 

 :ةیمسلا رطاخم نم ةیاقولا -
 ةلوازمل ةمزاللا ةرطخلا داوملا مادختسا نينقت مزتعتو ةيعانصلا ةفاظنل� قلعتي اميف ا8 لومعملا تاسرامملا لضفأ نارفاس قبطت
 لك يف ةياقولا روشنم ىلع عالطالا نكميو ،ةرطخلا داوملا نع ةيفاو تامولعم ىلع لوصحلا يف قحلا نيفظوملا عيمجلو .اهتطشنأ
 .لامعألا عقاوم نم عقوم

 
 :ةیعامتجالاو ةیسفنلا رطاخملا نم ةیاقولا -

 حرط مت دقو .ديدحتلا هجو ىلع لمعلا يف داهجإلاو ،ماع لكشب ةيعامتجالاو ةيسفنلا رطاخملا نم ةياقول� نارفاس مزتلت
 .ةعوم�ا يف ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا ريياعمل اهقيبطت عضخيو ،ةيعرفلاو ةيوناثلاو ةيلوألا تÓوتسملا ىلع ةياقولا ةسايس قيبطتو
 شرحتلاو داهجإلا تالاح نع فشكلا لالخ نم ةيعامتجالا ةيسفنلا ت�ارطضالل ةيحصلا رÝآلا ةجلاعم متيس ، يلاتل�و
 قحلا ةيباقنلا تاميظنتلا ءاضعأو مهيبودنمو نيفظوملا عيمجلو .اهنم ةياقولاو فنعلا لاكشأ عيمجو بيهرتلاو يسنجلاو يقالخألا

 .رتوتلا يف ةببستملا فقاوملاو داهجإلا ضارعأ ةرادإو فاشتكال بيردتلاو ميلعتلا جمارب نم ةدافتسالا يف
 

 :لمعلا ةئیب لیھست  -
 يف جمÃربلا هذه مِهسي ذإ ،ةيرشبلاو ةيلآلا ةموظنملا نيب لماكتلا ميمص يف نارفاس هدمتعت يذلا لمعلا ةئيب ليهست جمÃرب يت/
 روهظ نم فيفختلاو يوديلا لقنل� ةقلعتملا لمعلا ثداوح نم ّدحلا لالخ نم ةينهملا ةحصلا ىوتسم ىلع ةياقولا
 صرف ىلع نيفظوملا عيمج لوصح نامض ىلع دعاسي يلاتل� وهو ،ةينهملا ىرخألا ضارمألاو ةيلكيهلا ةيلضعلا ت�ارطضالا
 .ةمئاد لمع

 
 ةمالسلا .13-3

 نم ةياقول� ةصاخلا تاردابملا حرط يف ،معأ لكشبو ، لمعلا يف ثداوحلا نم دحلل ةمزاعو ةيقابتسا ةسايس نارفاس جهتنت
 .تالقنتلاو تامهملا ءادأ ءانثأ ثدحت دق  يتلا كلت كلذ يف امب ،ةينهملا رطاخملا
 ةماعلا تاسايسل� قلعتي اميف قرطلا رطاخم نم ةياقولا نأشب ةيزيفحت ةيسايس جاهتنا ىلإ نارفاس وعدت ،قايسلا اذه يفو
 .ةيلحملا
 دارفأ كلذ يف امب( اهتطشنأ يف نيكراشملا فارطألا عيمجو اهوفظوم نارفس ةطشن¼ ةلصتملا تاءارجإلا ةفاك ذيفنت ىلع موقيو
 .)ةلِّخدتملا تاكرشلا
 متتو ،نام¼ ماهملا هذه ءارجإل ةمزاللا تاميلعتلا رُدصتو رطاخملا ليلحت تايلآل ةنيعملا ماهملاو لامعألا عيمج عضخت ،يلاتل�و
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 .مهيلثمم وأ/و نيينعملا نيفظوملا لبِق نم ةلعافو ةلماك ةكراشمب رومألا هذه لك
 
 رطاخملا يف مُّكحتلاو راطخألل يجهنملا ليلحتلل ةعبّتملا تايلمعلا نارفاس يف ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلل يرايعملا فنصملا دِّدُحي
 فورظ ريغت ةلاح يف وأ ةديدجلا مهماهمل مهيلوت ءانثأ ،نيفظوملا عيمج ةدافتسا نمضي امك .ةرِطخلا داومل� قلعتي اميف ةصاخ
 .نام¼ مهتمهم زاجنإل هعابتا يغبني يذلا كولسلا ىلعو مهلمعب ةقلعتملا ةنيعملا رطاخملا ىلع يلوألا بيردتلا نم لمعلا

 

 تاّدعمب نيفظوملا ديوزت يغبنيف ،راطخألا عيمج داعبتسا نكمي ال هنأ ثيحو .رطاخملا لزع وأ ةلازإ ىلع ةياقولا تايلآ زِّكرتو
 .مهئالمز ةمالسو مهتمالسب ةصاخلا تايلوؤسملاو دعاوقل� ةلماكلا ةفرعملاو مهطاشن ةعيبط عم ةمئالتملا ةمالسلا

 .ةعوم�ا تاكرش نم ةكرش ّلك يف بيردتلا جمارب ذيفنت متيس ،ةياغلا هذهل اقيقحت
 فرصتلاو لمعلا اهفارشإ تحت وأ اهعقاوم يف نولمعي نّمم مهريغو نييعرفلا اهيلواقمو اهيدرومو اهيفظوم نم نارفاس لمþ امك
 .ةكرتشملا ةطيحلاو ةظقيلا نم ءاوجأ لظ يف مهلوح نم مهئالمزو مهسفنأ نومحي ثيحب ةنمآ ةقيرطب امئاد

 
 ةئیبلا ةیامح -14

 .ةعوم�ا ةطشنأل يئيبلا ريثأتلا نم ليلقتلاو ةيعيبطلا دراوملا ىلع ظافحلا بناج ىلع ةئيبلا ةيامحب صاخلا نارفاس مازتلا زّكري
 .ةينعملا فارطألا رئاسو اهيدرومو اهئالمع ىدل ةئيبلا ةيامح تاردابم زيزعت نارفاس مزتعت هيلعو

 

 سابتحالا ةحفاكم ًالثم هفادهأ نمض نوكي اðاكرش عيمج يف يئيبلا لا�ا يف يمّدقت جمÃرب قيبطت ىلإ نارفاس ةكرش ىعستس
 فلتخمب ثولتلا رطاخم نم ةياقولاو اهنم ةدافتسالاو تÓافنلا ةيمك نم دحلاو ةيعيبطلا دراوملا ىلع ظافحلاو يملاعلا يرارحلا
 ... هعاونأ

 

 ىلع اًيلود ا8 فرتعملا ةيئيبلا جماربلا ميمعتب نارفاس مزتلت ،يلخادلا ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلل يرايعملا فنصملا قيبطت لالخ نم
 .ةيعانصلا اهعقاوم عيمج

 

 .ةيئيبلا Óاضقلا هاجت لمعلا عقاوم عيمج يف اهيفظوم ىدل ةءافكلاو يعولا ىوتسم عفر نارفاس نمضت ،كلذ ىلإ ةفاضإل�
 

 تاردابمل جيورتلا الثم عِّجشت ثيحب ةيلوئسم رثكأ تايكولس ينبتب اهيفظومل حمست لولح داجيإل راوح ءارجإ ةعوم�ا حرتقتس
 ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا ،دعُب نع لمعلا( ةئيبلل ةقيدصلا تاسرامملا رئاسو ةينهملا لمعلا تالحرو تالقنتلا ديشرت
 .)نوبركلا تÝاعبنا نم دحت يتلا تالقنتلا امومعو ةيعامجلا تارايسلاو

 
 اهلاعفأ عيمج نع َريراقت نارفاس رِدصت فوس ،لصفلا اذه ةجابيد يف اهيلإ راشملا راوحلا يف ةيفافشلا أدبمب مازتلالل اقفو
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 .يئيبلا لا�ا يف ةقِّقحتملا اهجئاتنو ةديجلا اðاسراممو
 

 اھیلع ةدجاوتملا يضارألا يف ةكرشلا ةطشنأ ریثأتب مامتھالا -15

ðلك يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف ماهسإلا يلاتل�و ةيلحملا ةلماعلا ىوقلا بيردتو فيظوت زيزعت ىلإ نارفاس فد 
 .ةعوم�ا هيف دجاوتت ناكم
 ةجاحلا بسحب روطتو ةحاتملا فئاظولا ءلمل ةيلحملا ةيرشبلا دراوملل ةيلضفألا حنمب ةعوم�ا موقت ،نارفاس هيف ّلحت دلب لك يفف
 .يلحملا جامدنالا تايناكمإلاو
 ةاعارمل اهعم نواعتلاو اقبسُم ةينطولاو ةيلحملا تاطلسلا غالب* نارفاس دهعتت ،ةعوم�ا ةطشنأ يف رييغت ثودح ةلاح يف
 .لضفأ لكشب ةيلحملا حلاصملا

 
 ةیقافتالا ذیفنتل ةعباتملاو قیبطتلا ،غالبإلا -16

 .اðايضتقمل ميلسلا ذيفنتلا ةبقارم ةيلمع ةيقافتالا يف ةكراشملا فارطألا عيمج ىلوتت
 
 

 
 غالبإلا .16-1

 لاصتالا لئاسول اقفو اهرشن لالخ نم اهاوتحمب ةعوم�ا يفظوم غالبإ ىلع ةيقافتالا هذه ىلع ةعقوملا فارطألا تدّكأ
 .م8 ةصاخلا
 لضفأ مادختس� نارفاسو يعانصلا يملاعلا داحتالا نيب كرتشملا عيقوتلل جيورتلا متيس ،ذيفنتلا زيح ةيقافتالا هذه لوخد دنع
 تاكرشلا فلتخمل ةيلامعلا ت�اقنلاو نيبختنملا مهيبودنمو نيفظوملا عيمج ىلإ ةمولعملا هذه لِصت ثيحب لاصتالا لئاسو
 .ةيقافتالا هذه قيبطت قاطن يف نولخدي نيذلا نييعرفلا نيلواقملاو نيدروملاو

 
 اذهو ،اهجيورتو اهرشنو ةيقافتالا هذه زيزعت طورشب صاخ مامتها ءاليإ متيس ،ةيقافتالا عيقوت نم رهشأ ةثالث نوضغ يف
 :لمشي

 اًفظوم 50 نع لقي ال ٍمقاطب نارفاس اهيف لمعت يتلا نادلبلا عيمج تاغل ىلإ ةمجرتلا •
 ةيرشبلا دراوملا بتاكمو ءاردم ىلإ ةهجوم ةيقافتالا نع ةيتامولعم ةرّكذم رشنو ةغايص •
 ةسيئرلا دونبلا زاربإ ىلع لمعت نيفظوملاو نيريدملل ةصّصخم تاروشنمل ةيلخادلا تنارتنإلا ةكبش يف رشنلاو ةباتكلا •

 ةيقافتالل
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 يكل نييعرفلا نيلواقملاو نيدرومل� قلعتي اميف ةيقافتالا هذه يف ةدراولا تامازتلالا "لوؤسملا ءارشلا" قاثيم نيمضت •
 .ا8 ةيارد ىلع اوحبصي

 

 داحتالاو نارفاس ةرادإ نم لك ىلع َّنيعتيس امك ،اهيلع ةعقوملا فارطأل� صاخلا بيولا عقوم ىلع اًضيأ ةيقافتالا رشن متيس
 .اهذيفنت ةعباتم نم اهنكمتس يتلا ةيلحملا تاهجلا دلب لك يف دِّدحت نأ يعانصلا يملاعلا

 
 ذیفنتلا ریراقتو ةیقافتالا ةعباتم تایلآ .16-2

 نأ وأ لحم ّلحت نأ ا8 اطونم سيلو ،ةعوم�ا يف ةدمتعملا ةيعامتجالا تاسرامملا ةيرارمتسا ىلع عِّجشتو ةيقافتالا هذه معدت
 .يبوروألا وأ ينطولا وأ يلحملا ىوتسملا ىلع ةيراجلا تاضوفملا وأ راوحلا تايلمع يف لّخدتت

 
 ت�اقنلا نم نيلثمم نم فّلأتتو ةعوم�ا ةرادإ ولثمم اهيلع فرشي ةيملاع ةبقارم ةنجل لبِق نم ةيقافتالا هذه ةعباتم نامض متيس
 :يلاتلا وحنلا ىلع داحتالا مهنّيعي نأ ىلع يعانصلا يملاعلا داحتالا ىلإ ةبستنملا

 يعانصلا يملاعلا داحتالا نم )1( وضع •
 اسنرف نم ءاضعأ 4 •
 �وروأ ةيقب نم )1( وضع •
 اكيرمأ نم ءاضعأ 2 •
 ايقيرفأ نم )1( وضع •
 ايسآ نم )1( وضع •

 
 يف عسوأ قاطن ىلع اهتطشنأ ريوطت نارفاس تمزتعا اذإ مðدÓز نكُمي ذإ ،ىندألا دحلا هالعأ نيروكذملا نيكراشملا ددع لثمي
 .قطانملا هذه ىدحإ
 هذه يف وضع ِّلك ىلعو ،ضرغلا اذهل مهلمع نكامأ نع نيكراشملا ءالؤه بَّيغت ليهستل مزلي امب ةعوم�ا موقتس ،لثمل�و
 يف .يميلقإلا ىوتسملا ىلع يغبني امك ةيقافتالا قيبطتو ميلسلا ليثمتلا نامضل اهعم لصاوتي يتلا ةيلحملا تاهجلا ديدحت ةنجللا

   .مهتمهم ءادأل ةنكمملا تاليهستلاو يفاكلا تقولاو ةمزاللا لئاسولا مهحنم متيس ،تالاحلا عيمج
 

ðىلإ ةعباتملا هذه فد: 
 ةيقافتالا ذيفنت فورظ نم دكأتلا •
 جئاتنلا مييقتو قيبطتلا ريرقت ليلحت •
 مزلي امثيح راسملا بيوصتل ةمزاللا لمعلا )ططخ( ةطخ عضو •
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 .اهعيجشتل ةيرورضلا ريبادتلا حارتقاو ةديجلا تاسرامملا ديدحت •

 لبق يبوروألا لامعألا سلجمو ةعوم�ا ةنجل لخاد ةعومجملل ةيجيتارتسالا تاهجوتلاو جئاتنل� ةصاخلا تامولعملا حرط متيس
 .عامتجالا اذه لالخ اهيف كراشتلا نكميو ،هذه ةيملاعلا ةبقارملا ةنجلل يونسلا عامتجالا داقعنا
 رظنلا ةداعإ نكميُو ،هحاجن ىدمو قافتالا اذه قيبطت ةبقارمب حمست يتلا تارشؤمل� فيرعتلل لوألا عامتجالا سَّركي فوسو
   .تارشؤملا هذه يف

 
 يونس عامتجا دقع متيس امك ،اهدونب عيمج يف ةيقافتالا ذيفنتب ةصاخلا ةيماتخلا ريراقتلا ةعجارمل ةيملاعلا ةعباتملا ةنجل عمتجتس
 نيذهل ةبسنل�و ،يلحملا ديعصلا ىلع ةعباتملا طاقن عيمج مهف اهل ىنستي ىتح ةعوم�ا هيف دجاوتت دلب وأ ةقطنم يف يفاضإ
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةيريضحت تاسلج ميظنت متيس ،نييونسلا نيعامتجالا

 ، يونسلا ريرقتلا ةعجارمل دحاو موي •
 ةقطنملا يف نييلحملا نيلسارملل / لسارملل نكمي ،ةلاحلا هذه يفو ،دلب/ةقطنم لكل اقفو يونسلا عامتجالل موي فصن •

 .هيف ةكراشملا عامتجالا اهيف دقعيس يتلا
 

ðملا ةيملاعلا ةبقارملا ةنجل فد
ُ
 لدابتلل العف ةدوجوم ىرخأ تايلآ ،لادبتسا سيلو ،لامكتسا ىلإ ةيقافتالا هذه بجومب ةأشن

 ةقيرطب نواعتلاو لصاوتلا نامضل دوهجلا ةفاك لذب متيس ،تائيهلا هذه لظ يفو .يبوروألا لامعألا سلجم رارغ ىلع راوحلاو
 .ةلعافو ةديج
 .اهل ةعباتلا اðاكرش لخاد ةيقافتالا ذيفنت لوح ةديفملا تامولعملا عيمجب ةيملاعلا ةعباتملا ةنجل نارفاس دوزت نأ ىلع
 امومع ةقبطملا طورشلل اقفو هيلع ةبترتملا ةمجرتلاو لكألاو ةماقإلاو لقنلا فيلاكت ةعوم�ا تاكرش لمحتت ،ةيلمعلا ةيحانلا نم
 .اهلخاد
 .ايلاح ةدوجوم ةئيه ربكأ هرابتع� يبوروألا لامعألا سلجم تاعامتجا دحأ يف Óونس جئاتنلا ضرعُت فوسو

 
 تاعازنلا لح -17

 ريسفتب ةقلعتملا ت�وعصلا نأشب فظوملا لبِق نم ةرداص تاغالب يأو ،تافلاخملا نع نيغِّلبملا ةيامح نامضب نارفاس مزتلت
 .ررض ي¼ هل ببستت نأ لاوحألا نم لاح ي¼ نكمي ال ،يغبني امك اهقيبطت لوح كوكشلا وأ ةيقافتالا هذه

 
 .ةيقافتالا هذه يف يساسأ أدبم وه ،يلحملا ىوتسملا ىلع ةيلحملا Óاضقلل ،كلذ نكمأ املك ،رِّكبملا ّلحلا نإف امومعو

 
 عم لماعتلا متي فوسف ،قافتالا اذه قيبطت نأشب تالالتخالا نع غالبإل� رمأل� ينعم رخآ صخش يأ وأ فظوم ماق ذإ
 :يلاتلا ءارجإلل اقفو اذه
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 نأ ،ءاش نإ ،فظوملل ّقحيو ،ايلحم اهلح ةلواحمل ةيمارلا دوهجلا ةفاك لذب متيس ،يلحملا عباطلا تاذ لكاشملل ةبسنل� •
 .هتدعاسم يلحم يباقن ميظنت لثمم نم بلطي
 ةينطولا ةيباقنلا ةمظنملا عالطإ ذئدنع بجي ،ةيقافتالا هذه ريسفت وأ ذيفنتب قلعتت ةلكشمل ٍّلح داجيإ ايلحم رّذعت اذإ •

 .رمألا كلذب ةعومجملل ةماعلا ةرادإلاو
 )4( ةعبرأ نع لقت ال ةرتف نوضغ يف كلذو ،ةيملاعلا ةعباتملا ةنجل ىلإ عازنلا عفر اهنيح نكمي ،ةلكشملا ترمتسا اذإ •

 .ينطولا ىوتسملا ىلع اهضرع دعب عيباسأ
 ةساردلل عضخيس ةيملاعلا ةيراطإلا ةيقافتالا هذه ريسفتو ذيفنت يف تافالتخا يأ نأ ىلع ةعِّقوملا فارطألا ّرقت •

 فرط يأ نم يجراخ حيرصت يأ لبق تاشقانملا هذه متت نأ ىلع ،اهتجلاعم فد8 فارطألا عيمج عم قيسنتل�
 .عازنلا صوصخب
 .عازنلا لوصح خير0 نم ارابتعا رهشأ ةثالث ةلكشملا لحل ىصقألا دحلا •
  .ءاضقلا ىلإ هّجوتلا ذئدنع نكمي ،فارطألا نيب قافتال لوصولا رّذعت اذإ •

 
 
 

 ةیماتخلا ماكحألا -18

 ةتسلا رهشألا يف ةروكذملا ةيقافتالا ذيفنتل لماش مييقت ءارجإ متيو ،تاونس 5 ةدمل اهعيقوت موي نم ءادتبا ةيقافتالا هذه يرست
 ةيقافتا راطإ يف اهدونب نم ضعب وأ عيمجب لمعلا ةداعإ ةعِّقوملا فارطألا ررقيس ،ةبسانملا هذ8و .اهتيحالص ءاهتنال ةقباسلا
 .لجألا ةددحم ريغ ةمئاد

 
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قورفلا ةاعارمل كلذو نييلحملا نيلثمملا عم رواشتل� ،ا8 ينعم دلب لك يف ةيقافتالا هذه قيبطت متيس
 تايقافتا وأ/و ةيعامجلا تادهاعملا وأ/و ةينطولا تاعيرشتلا لحم ّلحت نأ ةيقافتالا هذهل نكمي الو ،ةيميظنتلاو ةيفاقثلاو
 .اهنم رثكأ ةمءالم تناك اذإ تاكرشلا

 ،.رهشأ )6( ةتس نع لقي ال قبسُم راعشإل ةعقوملا اهفارطأ نم فرط يأ هب مّدقتي دق يذلا ةيقافتالا ءا×إ بلط عضخي
 .ةيقافتالا هذهل ةلّدعم ةخسن حرطل ةلواحم يف راعشإلا ةرتف لالخ عامتجا دقع ىلع ةعِّقوملا فارطألا قفتت اهدنعو

 
 ةخسنلل لْصفلا ةملكلاف ،ةفلتخملا تاغلل� اðارادصإ نيب تافالتخا دوجو ةلاح يف ،يسنرفلا نوناقلل ةيقافتالا هذه عضخت
 .ةيسنرفلا

 .دلب لك يف ةيرادإلاو ةيموكحلا تاطلسلا ىلإ هجوم يمسر نايب يف ةيملاعلا ةيراطإلا ةيقافتالا هذه راهشإ متي فوس
 
 نوعقوملا
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 نارفاس ةعومجم نع -
 يعانصلا يملاعلا داحتالا نع -

 
 

 :يعانصلا يملاعلا داحتالل ةعباتلا ةیسنرفلا ةیباقنلا تامیظنتلا بناج نم اھیلع قیدصتلا عم
 

 FO Métaux نيدعتلا ةباقن نع -
 CFE-CGC نيدعتلا ةباقن نع -
 FGMM-CFDT مجانملاو نيدعتلا  ةباقن نع -
 FTM-CGT نيدعتلا لامع ةباقن نع -

 


