رد جِبز إدارث اهتٌم اهدّهٕ
ؿوٓ ػوة اهخفخٖص ؿوٓ

ترٌبيج دراشج ٌلل اهيٖبٍ يً اهتدر األدير إهٓ اهتدر اهيٖح
اشخـرع سٖبز إدارث اٍتًْ اٍدٍٗ ٛػَة اٍخهخٜص ؿَ ٙترْبِز دراشج ْيل اٍِٜبٓ ِّ اٍتضر األضِر إٍ ٙاٍتضر
اٍِٜح ،اٍذ ٚخَيخٔ ٕٜئج اٍخهخٜص تخبرٜخ /ْٜٜٗٗ 32ضزٜراّ ٗ ،3122اٍِشسَل تخبرٜخ  31أٌخٗتر/خضر ّٜاألٗل

 3122خضح رىُ (ٗ .)RQ11/04ىد أؿد سٖبز اإلدارث اٍرد اٍخبٍ.ٛ

ْٗ 21نِتر/خضر ّٜاٍذبْ3122 ٛ

َِخط ٗامٍ
.i

ترٌبيج دراشج ٌلل اهيٖبٍ يً اهتدر األدير إهٓ اهتدر اهيٖح هٖس يً اهترايج اهخٕ ٖيّهِب اهتٌم.تل ُّ
ترٌبيج دراشج هوخدلق يً جدّْ ّغؾ دد هوخدُّر اهتٖئٕ تبهتدر اهيٖح يً خالل ٌلل اهيٖبٍ إهَٖ يً
اهتدر األدير ٕٗٗ .سٖد خٍِٗٔ أػرام ِبْضج ِخـددث ٜٗخٍٗ ٙاٍتًْ اٍدٍٗ ٛإدارخٔ تْبء ؿَ ٙػَة ِّ
إشرائٜل ٗاألردّ ٗاٍشَػج اٍهَشػْٜٜج ٕٛٗ ،اٍِضبر إٍٖٜب سِٜـبً ألكراع ترْبِز اٍدراشج تبشُ األػرام
اٍِشخهٜدثٌِ .ب ٖٜدم ترْبِز اٍدراشج أٜغبً إٍ ٙخـزٜز اٍخـبّٗ اإلىَ.ِٜٛ

.ii

جبء ػوة اهخفخٖص يً اذٌخًٖ يً يٌؼيبح اهيجخيؾ اهيدٌٕ اهفوشػٌٖٖجُّ ،يب اهديوج اهضـتٖج اهفوشػٌٖٖج
هيلبّيج جدار اهفظل "أّكفّا اهجدار" ّاخدبد جيـٖبح اهيزارؿًٖ اهفوشػًٌّٖٖٖ ،يً اهيتبدرث اهـبهيٖج

هودلّق االكخظبدٖج ّاالجخيبؿٖج ّاهذلبفٖج تبهّالٖبح اهيخددث ،زاؿِ ّٜأّ ترْبِز اٍدراشج ىد ٜضٌل
اْخٖبٌبح ِّ سبْة اٍتًْ ٍَـدٜد ِّ تْٗد شٜبشبخٔ ٗإسراءاخٔ.

.iii

ٌؼر جِبز اإلدارث تـٌبٖج ّجدٖج فٕ تّاؿد كوق يلديٕ اهػوةّ ،رأْ أً يب ٖزؿيَ يلديّ اهػوة يً

غرر ال ظوج هَ تترٌبيج اهدراشج اهذٔ ٖدٖرٍ اهتٌم ،تل ٖخرنز دّل اهغرر اهيدخيل أً ٌٖجى ؿً
إٌضبء ّخضغٖل أّ فضل أٔ اشخذيبر يدخيل فٕ ٌلل اهيٖبٍ يً اهتدر األدير إهٓ اهتدر اهيٖح.

.iv

ّٖد جِبز إدارث اهتٌم هفح االٌختبٍ إهٓ أً األػراف اهيشخفٖدث هى خػوة يً اهتٌم اهٌؼر فٕ خيّٖل

اشخذيبراح هٌلل اهيٖبٍ يً اهتدر األدير إهٓ اهتدر اهيٖحّ ،أً اهتٌم هى ٖخخذ أٔ كرار أّ ٖتدٔ أٖج ٌٖج

هدَٖ هيشبٌدث يذل ُذا االشخذيبرٗ .خيخظر األْضػج اٍخٜ ٛدٜرٕب اٍتًْ ن ٛاٍٗىح اٍرإّ ؿَ ٙترْبِز
اٍدراشج اٍسبر ٚإؿدادٓٗ ،اٍذ ٚال ٜضخِل ؿَ ٙأٜج دراشبح أٗ خظبِْٕ ُٜدشٜج ِهظََج خٌه ٛالؿختبرٕب

سزءاً ِّ خضدٜد اٍِضرٗؽ أٗ إؿدادٓ تِٗسة شٜبشبح اٍتًْ ِِٗبرشبخٔ.
.v

ٌٖؼر جِبز اإلدارث تلوق ؿيٖق إهٓ أٖج إٖدبءاح خضٖر إهٓ أً يشبٌدث اهتٌم هودراشبح ،اهخٕ ال خُوزى
اهتٌم تأٔ ضنل تبهيغٕ كديبً فٕ خلدٖى اهيشبٌدث اهيبهٖج هيضرّؽ يدخيلٖ ،ينً أً خنًّ يدالً

هوخدلٖقٜٗ .ر٘ سٖبز اإلدارث أّ ِسرد إٜسبد ْٗضر اٍِـرنج ن ٛضٌل ترْبِز اٍدراشج ،اٍذ ٚال ٜدخل
غِّ ِضبرٜؾ اٍتًْ ،ال  ٌِّٜأّ ْٜسُ ؿْٔ غرر ِبدِ ٚتبضرٗ .خُـد أٜج ِضبٗالح ٍَخضيٜو نِٜب ٜهـَٔ
اٍتًْ نٕ ٛذٓ اٍِرضَج أِراً شبتيبً ألٗأْ ِّٗ ،ضأْٖب أّ خَضو غرراً تبٍلبً تبٍخزاِبح اٍتًْ اٍـرٜغج

ٗىدرخٔ ؿَ ٙإٜسبد ْٗضر اٍِـرنج اٍـبٍِٜج تِب ٜخهو ٗرشبٍخٔ اإلِْبئٜج ٜٗشخسٜة ٍػَة ضٌِٗبح اٍتَداّ
اٍِشبِٕج ن.ٜٔ
.vi

هذا فئً جِبز إدارث اهتٌم ٖرْ أً ُذا اهػوة ال ّٖجد يب ٖترر اهخدلٖق فَٖ.
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رد جِبز إدارث اهتٌم اهدّهٕ
ؿوٓ ػوة اهخفخٖص ؿوٓ

ترٌبيج دراشج ٌلل اهيٖبٍ يً اهتدر األدير إهٓ اهتدر اهيٖح

يلديج

.I
.1

ن 31 ٛأٌخٗتر/خضر ّٜاألٗل  ،3122شسَح ٕٜئج اٍخهخٜص خَيٖٜب ػَة اٍخهخٜص ،رىُ " IPN RQ 11/04

" (اٍِضبر إٍ ٜٔنِٜب  َٜٛتبشُ "اٍػَة") ،اٍِخـَو تترْبِز دراشج ْيل اٍِٜبٓ ِّ اٍتضر األضِر إٍ ٙاٍتضر اٍِٜح
(اٍِضبر إٍ ٜٔنِٜب  َٜٛتبشُ "ترْبِز اٍدراشج").

اهػوة

.II
.2

سبء ػَة اٍخهخٜص ِّ اذْخِْ ِّ ّٜؼِبح اٍِسخِؾ اٍِدْ ٛاٍهَشػْٜٜجِٕٗ ،ب اٍضَِج اٍضـتٜج اٍهَشػْٜٜج

ٍِيبِٗج سدار اٍهظل "أٗىهٗا اٍسدار" ٗاخضبد سِـٜبح اٍِزارؿ ّٜاٍهَشػ ِّٗ ،ّْٜٜٜاٍِتبدرث اٍـبٍِٜج ٍَضيٗو
االىخظبدٜج ٗاالسخِبؿٜج ٗاٍذيبنٜج تبٍٗالٜبح اٍِخضدث (ٗاٍِضبر إٍ ُٖٜنِٜب  َٜٛتبشُ "ِيدِ ٛاٍػَة").
.3

ٜضخٗ ٚاٍػَة ؿَِ ٙزاؿُ رأح اٍٖٜئج أْٖب ىد خضٌل اْخٖبٌبح ِّ سبْة اٍتًْ ٍَـدٜد ِّ تْٗد شٜبشبخٔ

ٗإسراءاخٔ.

 .IIIرد جِبز إدارث اهتٌم
ٌػبق ترٌبيج اهدراشج ّّغـَ
.4

ن ٛرشبٍج ضَِح خٗىٜـبح ِضخرٌج إٍ ٙاٍتًْ اٍدٍٗ ٛتخبرٜخ ِ 9ب/ٜٗأٜبر  ،3111ػَتح األػرام

اٍِشخهٜدث (ٕٗ ٛدٍٗج إشرائٜلٗ ،اٌٍَِِج األردْٜج اٍٖبضِٜجٗ ،اٍشَػج اٍهَشػْٜٜج) ِّ اٍتًْ اٍدٍٗ ٛاٍيٜبُ تترْبِز

دراشجٍَ 1خضيو ِّ سدٗ٘ ٗغؾ ضد ٍَخدٕٗر اٍتٜئ ٛتبٍتضر اٍِٜح ِّ خالل ْيل اٍِٜبٓ إٍ ِّ ٜٔاٍتضر األضِرٌِ .ب
ٖٜدم ترْبِز اٍدراشج أٜغبً إٍ ٙخـزٜز اٍخـبّٗ اإلىَ.ِٜٛ

1

نصت الرسالت الواردة إلى البنك الولي تخبرٜخ ِ 9ب/ٜٗأٜبر  ِّ 2005األػرام اٍِشخهٜدث (ٕٗ ٛدٍٗج إشرائٜلٗ ،اٌٍَِِج األردْٜج

اٍٖبضِٜجٗ ،اٍشَػج اٍهَشػْٜٜج) ؿَِ ٙب ْ" :َٜٛػَة ِّ اٍتًْ اٍدٍٗ ٛأّ ٜخٍٗ ٙخْشٜو خِٜٗل اٍسٖبح اٍِبْضج ٗإدارث خْهٜذ دراشج اٍسدٗ٘
ٗاٍخي ُٜٜاالسخِبؿٗ ٛاٍتٜئ ٛضشتِب خْط ٗذٜيج اٍضرٗػ اٍِرسـٜجْٗ...خػَؾ إٍ ٙاشخِرار اٍخـبّٗ ِؾ اٍتًْ اٍدٍٗ ٛن ٛدراشج سدٗ٘ ٕذا
اٍِضرٗؽ اٍُِٖ ٌِّٜ( ".االػالؽ ؿَْ ٙط ٗذٜيج اٍضرٗػ اٍِرسـٜج ؿَ ٙاٍِٗىؾ.)http://go.worldbank.org/12JKADLN10 :

1

رد سٖبز اإلدارث – ترْبِز دراشج ْيل اٍِٜبٓ ِّ اٍتضر األضِر إٍ ٙاٍتضر اٍِٜح
ىبِح األػرام اٍذالذج اٍِشخهٜدث تظٜبكج رؤٜج ِضخرٌج ٍترْبِز اٍدراشجٗ ،خخِضٗر ٕذٓ اٍرؤٜج ضٗل:

.5


.6

إْيبذ اٍتضر اٍِٜح ِّ اٍخدٕٗر اٍتٜئٛ؛



خضَٜج اٍِٜبٓ ٗخٍٜٗد اٍػبىج تأشـبر ِـيٍٗج؛



إىبِج رِز ٍَشالُ ٗاٍخـبّٗ ن ٛاٍضرو األٗشػ.
اشخسبتج ٍٖذا اٍػَةٗ ،انو اٍتًْ اٍدٍٗ ٛؿَ ٙأّ ٜخٍٗ ٙخْشٜو خِٜٗل اٍسٖبح اٍِبْضج ّإدارث خٌفٖذ ترْبِز

اٍدراشجٜٗ .ضخِل ترْبِز اٍدراشج ؿَ ٙإؿداد ِب ( :َٜٛأ) دراشج سدٗ٘؛ (ة) خي ُٜٜتٜئٗ ٛاسخِبؿٛ؛ (ر) دراشج
ٍَتدائل؛ (د) دراشج ِْبذر ٍَتضر األضِر؛ ٗ (ٓ) دراشج ِْبذر ٍَتضر اٍِٜحٗ .ال  ٌِّٜاؿختبر أ ِّ ٚاٍدراشبح اٍخٛ
ٜضخِل ؿَٖٜب ٕذا اٍترْبِز أٜج دراشبح أٗ خظبِْٕ ُٜدشٜج ِهظََجٗ .ىد اشخُخدِح شٜبشبح اٍتًْ اٍخبظج

تبإلسراءاح اٍٗىبئٜج ٌئػبر ِرسـٍٗ ٛغؾ ٌٕٜل ترْبِز اٍدراشجٗ ،الشِٜب نِٜب ٜخـَو تبٍخي ُٜٜاٍتٜئٗ ٛاالسخِبؿ،ٛ
ٗدراشج اٍتدائلٗ ،ترْبِز اٍخضبٗر.

ٗن ٛضبل اخخبذ ىرار تخأٜٜد أ ِّ ٚاٍتدائل اٍخٜ ٛضددٕب ترْبِز اٍدراشج،

شٗم ٜخـ ّٜاٍْٖٗع تأْضػج إغبنٜج ِّ ،تْٖٜب ؿَِٜج اإلؿداد اٍِالئُ ٍَِضرٗؽ ٌِّٜٗ .االػالؽ ؿَِ ٙـَِٗبح

خهظ َٜٜج ؿّ ترْبِز اٍدراشج ،تِب ن ٛذًٍ شسالح اٍِضبٗراح ضخ ٙخبرٜخٔ ،ؿَ ٙاٍِٗىؾ اإلٌٍخرْٗ:ٛ
.http://www.worldbank.org/rds
.7

ّٖد جِبز اإلدارث هفح االٌختبٍ إهٓ أً األػراف اهيشخفٖدث هى خػوة يً اهتٌم اهٌؼر فٕ خيّٖل

اشخذيبراح هٌلل اهيٖبٍ يً اهتدر األدير إهٓ اهتدر اهيٖحّ ،أً اهتٌم هى ٌٖؼر كػ فٕ اخخبذ كرار تِذا اهضأً.

ٜٗشخخدُ اٍتًْ أِٗأٍ اٍخبظج نِ ٛشبْدث اٍسٖٗد اٍخـبْٜٗج ٍألػرام اٍِـْٜجٗ .ىد اىخظر دٗر اٍتًْ ن ٛترْبِز
اٍدراشج ْهشٔٗ ،ال ٜزال ٜيخظر ،ؿَ ٙخْشٜو اٍخِٜٗل ٗإدارث اٍترْبِز.

.8

إذا يب ػوتح األػراف اهذالذج اهيشخفٖدثٌ ،خٖججً هترٌبيج اهدراشج ،يً اهتٌم أً ٖشبٌد يضرّؽ ٌلل اهيٖبٍ

يً اهتدر األدير إهٓ اهتدر اهيٖح ،شٖنًّ ؿوٓ جِبز اإلدارث أً ٖأخذ فٕ اهدشتبً اؿختبراح ؿدٖدث كتل أً

ٖلرر يب إذا نبً شٖوتٕ اهػوة أى الٗ .إذا ِب ىرر اٍتًْ تبٍهـل اٍِغ ٛىدِبً ن ٛاإلؿداد ٍِذل ٕذا االشخذِبر ٍرنـٔ
إٍِ ٙسَس اٍِدراء اٍخْهٜذٍَْ ّٜٜؼر ن ،ٜٔنشٗم ٜيُٗ تِذل ٕذا اٍخضدٜد ٗاإلؿدادٌِ ،ب ٕٗ ضأّ ٌبنج أْضػج اٍتًْ،

تأشَٗة ٜخهو ٗشٜبشبح اٍتًْ ٗإسراءاخٔ اٍراشخج نِٜب ٜخـَو تئؿداد اٍِضبرٜؾ ٗخيِٖٜٜب اٍِشتو ،تِب ن ٛذًٍ ِراؿبث
سِٜؾ اٍشٜبشبح اٍٗىبئٜج اٍشبرٜج اٍِهـٗلٗ .شٗم ٜشخَزُ ذًٍ تبٍغرٗرث ٗغؾ دراشبح ٗخيِٜٜبح خبظج
تبٍِضرٗؽٗ ،إسراء ِضبٗراح ؿبِج ؿَِ ٙشخٗ٘ اٍِضرٗؽ ٗاإلنظبش ؿّ اٍِـَِٗبح اٍِخـَيج تٔ.

2

اؿختبراح األُوٖج

ٜ 2ضِل ذًٍ ،ؿَ ٙشتٜل اٍِذبل ،االِخذبل ٍِْضٗر شٜبشج اٍـَِٜبح/إسراءاح اٍتًْ رىُ  ،7.50تـْٗاّ "اٍِضبرٜؾ اٍِيبِج ؿَ ٙاٍِسبرٚ
اٍِبئٜج اٍدٍٜٗج"ٗ ،اٍذ ِّ ٚضأْٔ أّ ٜهـِل تْٗد اٍشٜبشبح اٍخ ٛخيغ ٛتئتالف اٍتَداّ اٍِخضبػئج.

2

رد سٖبز اإلدارث – ترْبِز دراشج ْيل اٍِٜبٓ ِّ اٍتضر األضِر إٍ ٙاٍتضر اٍِٜح
ْٜػٗ ٚاٍيرارِٗ( 3ب ٜخَٗٓ ِّ إٜغبضبح) 4ؿَ ٙاالؿختبراح ذاح اٍظَج اٍخبٍٜج نِٜب ٜخـَو تبألَٕٜج:

.9
أ.

"ٜسة ؿَ ٙاٍػرم اٍِخغرر أّ ٜترّٕ ؿَ ٙأّ ضيٗىٔ أٗ ِظبٍضٔ ىد ٍضو أٗ ىد َٜضو تٖب غرر ِتبضر

ْخٜسجً ٍـدُ ىٜبُ اٍتًْ تبختبؽ شٜبشبح ٗإسراءاح ؿَِٜبخٔ نِٜب ٜخـَو...تيضرّؽ  ٍِٜٔٗاٍتًْٗ...ذًٍ نٛ
سِٜؾ األضٗال تضرػ أّ ِ ٌّٜٗذل ٕذا اٍخيبؿس ىد خشتة ،أٗ ٖٜدد تبٍخشتة ،ن ٛإٍضبو أذر ِبد ٚشَت".ٛ

5

بٜ .ضٌل االْخٖبً اٍِزؿُٗ ٍشٜبشبح اٍتًْ ٗإسراءاخٔ 6أِراً ٜخشُ تبٍخػٗرث اٍضدٜدث.
.10

ّهّ أٌَ ٌٖتغٕ هوِٖئج أً خددد يدْ أُوٖج أٔ ػوة هوفدط تيـزل ؿً أٖج آراء كد ٖتدِٖب جِبز

اإلدارث ،فئٌَ يً ّاجة اهِٖئج ،هدْ اخخبذُب اهلرار تبهخّظٖج تئجراء خدلٖق ،أً خخأند يً "خّّفر نبفج يـبٖٖر

األُوٖج اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ اهلرار"ٗ 7.ضخ ٙإذا ٌبْح ْٜج ِسَس اٍِدراء اٍخْهٜذ ّٜٜخخسٔ إٍ ٙإرسبء اٍْؼر نـَٜب

نِ ٛد٘ اشخضيبو ػَة ِب ٍَهضط إٍِ ٙرضَج خضيٜو الضيج ،نِّ اٍغرٗرٌٍ ٚل ِّ اٍٖٜئج ٗاٍِسَس أّ ٜـخترا
أّ ِب ٗرد تبٍػَة ِّ خأٌٜداح ٜخهو ِٗخػَتبح األَٕٜج اٍٗاردث تبٍيرار ٗاإلٜغبضبحٗ .تلٜر ذًٍ ،نيد ٌبّ ْٜتلٛ
اؿختبر اٍػَة كٜر ِيتٗل.
.11

ٖؤند جِبز اإلدارث أً ػوة اهفدط ٌٖتغٕ اؿختبرٍ غٖر يؤُل هوٌؼر فَٖ تيّجة كرار ُٖئج اهخفخٖص.

نبٍػَةٌِ ،ب ٕٗ ِٗغص أدْبٜٓ ،يظر ؿّ خَتٜج اؿختبراح االخخظبط األشبشٜج اٍِػَٗتج تِٗسة اٍيرار ِّٗ .ذُ

نئْٔ ال ٜٗسد أشبس شَٜ ُٜدؿُ اٍخٗظٜج تئسراء خضيٜو.
.12

خيُٗ ِسِٗؿج اٍتًْ اٍدٍٗ ٛن ٛاٍِخٗشػ تٗغؾ ٗإظدار أٌذر ِّ  1آالم دراشج شْٜٗبً (تِب ن ٛذًٍ

أٗراو اٍتضٗد اٍرشِٜج ٗكٜر اٍرشِٜجٗ ،األؿِبل اٍخضََٜٜج ٗاالشخضبرٜجٗ ،األؿِبل االىخظبدٜج ٗاٍيػبؿٜج،
ٗاٍخيِٜٜبحٗ ،اٍخيبرٜر اٍيػرٜج ،إٍخ)ِْ ٕٛٗ ،خسبح ِـرنٜج تضخج إِب أّ خٌّٗ ِشخيَج ؿّ أٜج ؿَِٜج إىراع
ِـْٜج ،أٗ ِٗسٖج ٍخدِج ْٖز ِضرٗؽ ِضخِل ٌٍْٖٗب ال خٌه ٛألّ خٌّٗ سزءاً ِّ ؿَِٜج اٍخي ُٜٜاٍِشتو ٍَِضرٗؽ
أٗ ؿَِٜج إؿدادٓ.

.13

ٖوفح جِبز اإلدارث اهٌؼر إهٓ أً ترٌبيج اهدراشج ال ٖيذل يضرّؿبً ّال إؿداداً هيضرّؽ ٌؼراً ألٌَ ال

ّٖجد ٌضبػ اشخذيبرٔ يددد ٖرختػ تَٗ .ال ٜخغِّ ترْبِز اٍدراشج أٜج دراشبح أٗ خظبِْٕ ُٜدشٜج ِهظََج خخـَو
 3ىرار اٍتًْ اٍدٍٍٗ ٛإلْضبء ٗاٍخـِٜر/اٍِؤششج اٍدٍٜٗج ٍَخِْٜج تئْضبء ٕٜئج خهخٜص اٍتًْ اٍدٍٗٗ ،ٛاٍظبدر ن 22 ٛشتخِتر/أَٜٗل .1993
ٜٗ 4نر اإلٜغبش اٍظبدر ن ٛؿبُ ٍَِ 1999راسـج اٍذبْٜج ٍِسَس اٍِدراء اٍخْهٜذ ّٜٜألؿِبل ٕٜئج اٍخهخٜص (إٜغبش ِ )1999زٜداً ِّ
اإلٜغبش ٍيغٜج األَٕٜجْٜٗ .تل ٛأّ ٜيخْؾ اٍِسَس تأّ اٍػَة ٜضخِل ؿَ ٙخأٌٜد َِِٗس ٍضدٗد اْخٖبً خػٜر ِّ سبْة اٍتًْ ٍشٜبشبح
ٗإسراءاح ؿَِٜبخٔ ِِب ٌبّ شتتبً أٗ  ٌِّٜأّ  ٌّٜٗشتتبً ٍضدٗد خأذٜر شَتَِِٗ ٛس ؿَِ ٙيدُ اٍػَة .إٜغبش  ،1999اٍهيرث .9
 5اٍهيرث  ِّ 12اٍيرار (خضدٜد ِغبم).
 6اٍهيرث  ِّ 13اٍيرار خضخرػ ؿَ ٙاٍٖٜئج أّ خٌّٗ ؿَ ٙىْبؿج تخّٗنر ٕذٓ اٍِـبٜٜر ىتل االشخِبؽ إٍ ٙأ ٚػَة خهخٜص.
 7إٜغبش  ،1999اٍهيرخبّ .7 ٗ 6
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رد سٖبز اإلدارث – ترْبِز دراشج ْيل اٍِٜبٓ ِّ اٍتضر األضِر إٍ ٙاٍتضر اٍِٜح
تِضرٗؽ ِضددٌ ٌّٜٗ ٍّٗ ،بنٜبً الؿختبرٓ إؿداداً ٍِضرٗؽ تِٗسة شٜبشبح اٍتًْ ِِٗبرشبخٌِٔ .ب َٜهح سٖبز
اإلدارث اٍْؼر إٍ ٙأْٔ ىد شتو ن ٛضبٍج ػَة نضط شبتوٗ ،تـد ِداٗالح تٜٕ ّٜئج اٍخهخٜص ٗاٍِشخضبر اٍيبْْٗٛ

اٍـبُ ن ٛذًٍ اٍض ،ّٜأّ خُ اٍخٗظل إٍ ٙخهبُٕ ٗإتالف ِسَس اٍِدراء اٍخْهٜذ ّٜٜأّ "ِظػَص "ِضرٗؽ" ٌِب ٜرد

ن ٛاٍيرارْ ٍٔ ...هس اٍِـْ ٙاٍِشخخدُ نِِ ٛبرشبح اٍتًْ".

8

ٗنٕ ٛذا اٍظدد نئّ سٖبز اإلدارث ٜخهو أٜغبً ِؾ

ِيدِ ٛاٍػَة ن ٛخأٌٜدُٕ ؿَ ٙأّ ترْبِز اٍدراشج "ٍٜس ِضرٗؿبً رشِٜبً تـدٗ 9".نِٜب ٜخـَو تبٍِضبرٜؾ ،نئّ
شٜبشبح اٍتًْ ٗإسراءاخٔ ٜضٌِٖب ِْضٗر شٜبشج اٍـَِٜبح/إسراءاح اٍتًْ رىُ ٗ 21.11اٍخبط "تبإلىراع
ألكراع االشخذِبر:

اٍخضدٜد ٗاٍـرع ؿَِ ٙسَس اٍِدراء اٍخْهٜذٗ ."ّٜٜاألُٕ ِّ ذًٍ ،أّ ترْبِز اٍدراشج ال

ِٜخًَ أٜبً ِّ خظبئط اٍِضبرٜؾ ،أٗ ِـبٜٜرٕب ،أٗ ِخػَتبخٖب ٌِب خرد تبٍِْضٗر اٍِذٌٗر ،تِب ن ٛذًٍ ،ؿَ ٙشتٜل
اٍِذبل ،غرٗرث إؿداد ٗذٜيج ِـَِٗبح اٍِضرٗؽٗ ،أْضػج اٍخي ُٜٜاٍِشتو ،أٗ االخهبىٜبح اٍيبْْٜٗج اٍخ ٛخـٌس
غِبْبح ٗخـٖداح اٍِيخرغ.ّٜ
.14

ٌؼر جِبز اإلدارث تـٌبٖج ّجدٖج فٕ تّاؿد كوق يلديٕ اهػوةّ ،رأْ أً يب ٖذٖرٍ يلديّ اهػوة يً

كغبٖب ال ظوج هَ تترٌبيج اهدراشج اهذٔ ٖدٖرٍ اهتٌم ،تل ٜخرٌز ضٗل اٍغرر اٍِضخِل أّ ْٜسُ ؿّ إْضبء ٗخضلٜل
أٗ نضل أ ٚاشخذِبر ِضخِل نْ ٛيل اٍِٜبٓ ِّ اٍتضر األضِر إٍ ٙاٍتضر اٍِٜح ٕٗٗ ،األِر اٍذٜ ٍُ ٚخُ تـد خضدٜدٓ
أٗ اإلؿداد ٍٔ ٍُٗ َٜخزُ اٍتًْ خسبٕٔ تأْٗ ٚؽ ِّ أْٗاؽ االٍخزإُْ ِّٗ .ب ،نئّ ِيدِ ٛاٍػَة ٍُ ٜترْٕٗا ؿَٙ
ٌٜهٜج خأذر ضيٗىُٖ أٗ ِظبٍضُٖ ِتبضرثً ِّ سراء ترْبِز اٍدراشج.
.15

هٖس هيلديٕ اهػوة دلّق أّ يظبهخ يـرغج ألٔ خأذٖر يتبضر .نٌِب ٕٗ ِضبر إٍ ٜٔأؿالٓ ،نئّ أضد إُٔ

ؿْبظر األَٕٜج ٍُ ٜخّٗنر ٕٗٗ ،ؿْظر ْٜتل ٛأّ ٜضؼ ٙترغب ٌلٍ ِّ اٍٖٜئج ٗاٍِسَس؛ أال ٕٗٗ أّ ٜترّٕ ِيدِٗ
اٍػَة ؿَ ٙأّ ضيٗىُٖ أٗ ِظبٍضُٖ خأذرح أٗ ىد خخأذر خأذٜراً ِتبضراً أٗ ِبدٜبً ِّ سراء ؿدُ اختبؽ اٍتًْ شٜبشبخٔ

ٗإسراءاخٔ اٍخبظج تبٍـَِٜبح.
.16

ٖوفح جِبز اإلدارث االٌختبٍ إهٓ أً اهيجوس شتق هَ أً ظبدق ؿوٓ كرار هوِٖئج تبؿختبر ػوة فدط

شبتق غٖر يؤُل هوٌؼر فَٖ فٕ دبهج ييبذوج (ػبجٖنشخبً :يضرّؽ خخفٖع فبكد اهػبكج) ّاهذٔ رنز فَٖ اهػوة

ؿوٓ اهٌخبئج اهيينً أً ٖشفر ؿٌِب اشخذيبر يدخيل هى ٖيّهَ اهتٌم ّهى ٖخـِد تخيّٖوَٗ .اٍؼرٗم نٕ ٛذٓ اٍضبٍج
خخّٗنر تٖب ْهس األشس اٍخ ٛىبُ ؿَٖٜب ىرار ؿدُ األَٕٜج ٍَهضطٗ .ختـبً ٍذًٍ ،نئّ سٖبز اإلدارث ٜخهو ِؾ ِب

ِ 8ذٌرث ْبئة رئٜس اٍتًْ ٗشٌرخٜر ِسَس اٍِدراء اٍخْهٜذٗ ّٜٜاٍِدراء اٍِْبٗتْ ،ّٜػبو خهٜٗع ٕٜئج اٍخهخٜص :اٍخـٜٗع ؿّ ِظبدرث
األِالً ٗخيد ُٜاؿخِبداح ِّ اٍِؤششج اٍدٍٜٗج ٍَخِْٜج إلذٜٗتٜب تخبرٜخ /ْٜٜٗٗ 16ضزٜراّ .1995
 9ػَة خهخٜص 10 ،أكشػس/آة  ،2011اٍهيرث .14
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اشْخسخٔ اٍٖٜئج ِّ ِترراح ْٗخبئز ن ٛخيرٜر األَٕٜج اٍظبدر ؿْٖب
األَٕٜج اٍِْظٗط ؿَ ٜٔن ٛاٍهيرث ( 9ة).

11

10

نِٜب ٜخـَو تـدُ خَتٜج ٕذا اٍػَة ٍِـٜبر

اهخالظج
.17

ترٌبيج اهدراشج اهذٔ ٖدٖرٍ اهتٌم ال ُّ تبهيضرّؽ ّال ُّ إؿداد هيضرّؽ إذ ال ّٖجد ٌضبػ اشخذيبرٔ

يددد ٖرختػ تَٗ .ال ٜخغِّ ترْبِز اٍدراشج أٜج دراشبح أٗ خظبِْٕ ُٜدشٜج ِهظََج خخـَو تِضرٗؽ ِضددٗ ،ال

 ٌِّٜاؿختبرٓ سزءاً ِّ ؿَِٜج خضدٜد أٗ إؿداد ٍِضرٗؽ تِٗسة شٜبشبح اٍتًْ ِِٗبرشبخٔ.
.18

هى ُٖػوة يً اهتٌم يشبٌدث اشخذيبر هٌلل اهيٖبٍ يً اهتدر األدير إهٓ اهتدر اهيٖح يً جبٌة األػراف

اهيشخفٖدث ،نيب هى ٖخخذ اهتٌم أٔ كرار أّ ٖلػؾ ؿوٓ ٌفشَ أٖج خـِداح فٕ ُذا اهظددٜٗ .ضدد سٖبز اإلدارث ؿَٙ
ؿدُ ٗسٗد أ ٚىرار تخيد ُٜأٜج ِشبْدث ِبٍٜج خخسبٗز ضدٗد إدارث ترْبِز اٍدراشج اٍسبر.ٚ

.19

يب ٖذٖرٍ يلديّ اهػوة يً كغبٖب ٖخرنز دّل اهغرر اهيدخيل أً ٌٖجى ؿً إٌضبء ّخضغٖل أّ فضل أٔ

اشخذيبر يدخيل فٕ ٌلل اهيٖبٍ يً اهتدر األدير إهٓ اهتدر اهيٖح ال يً ترٌبيج اهدراشج اهذٔ ٖدٖرٍ اهتٌم تٌبء

ؿوٓ ػوة يً األػراف اهذالذج اهيشخفٖدثٗ .ال ٜٗسد أشبس  ٌِّٜاشخْبداً إٍ ٜٔاشخخالط ٗسٗد ؿالىج شتتٜج تّٜ

ترْبِز اٍدراشج ٗأ ٚغرر ِتبضر ،شٗاء ٌبّ ِضخِالً أُ نـَٜبً ،ؿَِ ٙيدِ ٛاٍػَة ضشتِب ْٜط اٍيرار.
.20

ٖرْ جِبز اإلدارث أً يب خى يً دراشبح فٕ إػبر ترٌبيج اهدراشج شٖضنل أدد اهيدخالح فٕ دبل اهٌؼر

يشخلتالً فٕ أٔ يضرّؽ يلخرحٗ .نٕ ٛذا اٍظدد ،نئّ ترْبِز اٍدراشج ٜشـ ٙتبٍهـل إٍ ٙخِضٜط اٍيغبٜب اٍخٛ

أذبرٕب ِيدِٗ اٍػَةٗ .سٖبز اإلدارث ٜـ ٛسٜداً اٍدْٜبٌِٜٜبح اٍشٜبشٜج اٍِـيدث ن ٛاٍِْػيجَِ ٕٗٗ ،خزُ تِشبْدث
خضش ّٜاٍخـبّٗ اإلىَٗ ِٜٛشد نسٗث اٍِـَِٗبح اٍخ ٛخْتذو ِْٖب ضبٍٜبً اٍخٗخراح ذاح اٍظَج تبٍِٗارد ن ٛاٍِْػيج.
ُٜٗـد ٕذا ؿْظراً تبٍق األِٕٜج نِٜب ٜخـَو تبٍخِْٜج ٗاالشخيرار ؿَ ٙاألِد األػٗل ن ٛاٍِْػيج.

نبٍخيِٜٜبح

ٗاٍدراشبحِ ،ذل ترْبِز اٍدراشج اٍِـْْٕ ٛبٍٖ ،ب إِٜٔج تبٍلج ن ٛإٜسبد ٗخٗنٜر اٍِـرنج اٍِضبٜدث اٍِٗغٗؿٜج اٍخٛ
 ٌِّٜأّ خضٌل أشبشبً ٍـَِٜبح ظْؾ اٍيرارِ ،ؾ اٍخأٌد ِّ األخذ ن ٛاالؿختبر تتٗاؿد ىَو أظضبة اٍِظَضج
ٗإدخبل اٍختراح اٍهْٜج اٍدٍٜٗجٗ .تيٜبِٔ تٖذا اٍدٗر ،نئّ اٍتًْ ٜشُٖ أٜغبً ن ٛخـزٜز اٍضهبنٜج ٗاٍيدراح نِٜب ٜخـَو

تِذل ٕذٓ اٍـَِٜبح.

 10اٍهيرث  ،53خيرٜر إَٜٔج ٕٜئج اٍخهخٜص ،ػبسٌٜشخبِّ :ضرٗؽ اٍضد ِّ نبىد اٍػبىج 23 ،دٜشِترٌ/بّْٗ األٗل .2010
 11اٍهيرث ( 9ة) ِّ اإلٜغبش اٍذبْ :ٛن ٛضبٍج خٗظٜج اٍٖٜئج تذًٍٜ ،أذّ ِسَس اٍِدراء اٍخْهٜذ ّٜٜتئسراء خضيٜو دّٗ اٍضٌُ ؿَِ ٙد٘
اشخضيبو ػَة اٍِدؿٗ ،ّٜدّٗ ِْبىضج تبشخذْبء ِب ٜخـَو تبٍِـبٜٜر اٍخبٍٜج ٍألَٕٜج اٍهْٜج( :أ) اضخٗاء اٍػَة ؿَ ٙخأٌٜد َِِٗس تأّ اْخٖبٌبً
خػٜراً ِّ سبْة اٍتًْ ٍشٜبشبح ٗإسراءاح ؿَِٜبخٔ ىد أد٘ أٗ ٜضخِل أّ ٜؤد ٚإٍ ٙضدٗد خأذٜر شَتَِِٗ ٛس ؿَِ ٙيدُ اٍػَة (اٍيرار،
اٍهيرخبّ  23و 22أ).
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ال ٖينً هترٌبيج اهدراشج ،تػتٖـخَ ٌفشِب ،أً ٖؤدٔ إهٓ إهدبق غرر يتبضر تأددٜٗ .ؤٌد سٖبز اإلدارث

ؿَ ٙغرٗرث اٍْؼر إٍ ٙترْبِز اٍدراشج تٗظهٔ أداث اشخٌضبنٜج ٍِشبؿدث ٌبنج أظضبة اٍِظَضج ن ٛؿَِٜج ظْؾ
اٍيرار نِٜب ٜخـَو تأ ٚاشخذِبر ِيخرشٗ .التد ِّ اٍخِٜٜز ت ّٜخيِٜٜبح االشخضبرٗ ّٜٜخٗظٜبخُٖ اٍخ ٛخٖدم إٍٙ
خضيٜو اشخْبرث ؿَِٜج ظْؾ اٍيرارٗ ،ت ّٜأ ٚىرار الضوٌَٜ ،بً أٗ سزئٜبً ،تيتٗل ٗخْهٜذ أٗ ٌتدٜل ٍذًٍ رنع
ٗخسبٕل ِذل ٕذٓ اٍخيِٜٜبح ٗاٍخٗظٜبحْٕ ِّٗ .ب ،نئّ سٖبز اإلدارث ال ٜر٘ ٌٜم ٍِ ٌِّٜشبْدث اٍتًْ ٍترْبِز
اٍدراشج أّ ٜؤدِ ٚتبضرث إٍ ٙإٍضبو غرر نـَ ٛأٗ ِضخِل ،ضشتِب ٜيغ ٛاٍيرار.
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ٌٖؼر جِبز اإلدارث تـًٖ اهلوق اهضدٖد إهٓ أٖج إٖدبءاح خضٖر إهٓ أً يشبٌدث اهتٌم هدراشبح ال خرختػ

تيضبرٖؾ ٖينً أً خجـوَ ؿرغج هدؿبّْ خخـوق تـيل أّ االيخٌبؽ ؿً ؿيل ٖخـوق تأٔ يضرّؽ يشخلتالً هى ٖخخذ

اهتٌم كراراً تضأً يشبٌدخَ يبهٖبً ِّٗ .ضأّ ِضبٗالح إخغبؽ ِذل ٕذٓ اٍدراشبح ٍَخضيٜو أّ خَضو غرراً تبٍلبً

تبٍخزاِبح اٍتًْ اٍـرٜغج ٗىدرخٔ ؿَ ٙإٜسبد ْٗضر اٍِـرنج اٍـبٍِٜج تِب ٜخهو ٗخهٜٗغٔ اإلِْبئٗ ٛتِب َٜت ٛػَة
ضٌِٗبح اٍتَداّ اٍِشبِٕج نٜٗ .ٜٔر٘ سٖبز اإلدارث أّ ِسرد إٜسبد ْٗضر اٍِـرنج ن ٛضٌل دراشبح ،ال ٌِّٜ
اؿختبرٓ ِضرٗؿبًٌِ ،ب ال  ٍٔ ٌِّٜأّ ٜؤد ٚإٍ ٙإٍضبو غرر ِبدِ ٚتبضر تِيدِ ٛاٍػَة ،ضشتِب ٜيغ ٛاٍيرار.
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هذا ،فئً جِبز اإلدارث ٖرْ أً ُذا اهػوة ال ّٖجد يب ٖترر اهخدلٖق فَٖ.

ٕذٓ اٍٗذٜيج خرسِج ِّ اٍَلج اإلْسَٜزٜج األظَٜج ٍَٗذٜيج اٍخ ٛخُـختر اٍْشخج اٍرشِٜج اٍٗضٜدث ٍٖذٓ اٍٗذٜيجٗ .نٛ
ضبٍج االخخالم ن ٛخهشٜر اٍْط ،ال ُٜـخد رشِٜب إال تبٍْشخج األظَٜج تبٍَلج اإلْسَٜزٜج.
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