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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
2441ماع ناضمر٣١ يفخّرؤم٧٦١-12 مقريسائرموسرم

ىلعقيدصتلانمضتي ،1202ةنس ليربأ٥٢قفاوملا
،ةــــــــــيقيرــــفإلا ةـــــــــــيودألا ةــــــــلاكوـــل ةـــــسسؤــــملا ةدـــــــــهاعملا
ةنسرياربف11يف ،)ايبويثا( ابابأ سيدأب ةدمتعملا
9102.
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،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

،ةيجراخلانوؤشلاريزوريرقتىلعءانب –

،هنم)21و7(19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو –

ةـــيودألا ةـــلاكول ةــسسؤملا ةدـــهاعملاىلـــععالـــطالادــــعبو –
رياربف11يف ،)اـــيبويثا( اــبابأ ســـيدأب ةدـــمتعملا،ةـــيقيرفإلا

،9102ةنس

:يتأياممسري

ةــــــلاـــــكول ةـــــــــسسؤــــملا ةدــــــــهاـــــعملاىلــــــــعقّدــــــصي:ىلوألاةداملا
11يف ،)اــــــيبويثا( اــــبابأ ســــيدأب ةدـــــمتعملا،ةــــيقيرفإلا ةــــيودألا

ةّيروهمجللةيمسرلاةدـــيرجلايفرـــشنتو ،9102ةـــنسرـــياربف
.ّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلا

ةّيــــــمسرلاةدــــيرجلايفموــــسرملااذـــــهرــــشني:2ةداملا
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ليربأ٥2قفاوملا2441ماع ناضمر31 يف رئازجلابرّرح
.1202ةنس

نوبتديجملادبع
```````````````````````````````````````````````

.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول ةسسؤملا ةدهاعملا

،يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا ،نحن

ةدوجلا ةنومضملا ةيبطلا تاجتنملا نأ ىلع دكؤن ذإ –
ناـــكس ةـــمالسو ةـــحصل يساسأ رـــمأ ةـــلاـــعـــفـــلاو ةـــنوـــمأملاو
،ايقيرفإ

اــــــهنع جــتن دــق ةـــفيعضلا ةــــيميظنتلا رــــطألا نأ يـــــعن ذإو –
يف ةدّلقمو يرايعملا ىوتسملا نود ةيبط تاجتنم لوادت
،يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا نم ديدعلا

يرايعملا ىوتسملا نود تاجتنم دوجو نأ كردن ذإو –
ىضرــملا يذؤــيو ةـــماعلا ةـــحصلا ىلـــع ارـــطخ لـــكشي ةدــــلقمو
،ةيحصلا ةياعرلا ةمظنأ يف ةقثلا ضّوقيو

يـــــــــــقــــــــيرــــــــــفإلا داــــــــــــــــحـــتالا ررـــــــــــــــقــــــــــمـــــب رــــــــــــــــــــــــــــّكذـــــــــن ذإو –
))VI( 55.ceD/UA/ylbmessA(يف اـــــجوبأ ةـــــمق نــــــع رداـــــصلا
يقيرفإلا داحتالا ةيضوفم نم بلطي يذلا5002ةنس رياني
راطإ يف ةينالديصلا تاجتنملا عنصل ةيقيرفإ ةطخ عضو
ىلإ فدهت ،)دابين( ايقيرفإ ةيمنت لجأ نم ةديدجلا ةكارشلا

ةيعون تاذ ةيحص تاينقتو ةيبط تاجتنم لوصو نيسحت
،ايقيرفإ ناكس ىلإ ةلاعفو ةنمآو ةديج

ررــــــــــــــقــــــــــمـلا نــــــم )6( ةرـــــــــــــــقـفــــــــلاـب كلذــــــــــك رـــــــــــّكذــــــن ذإو –
))IIIVX( 314.ceD/UA/ylbmessA(ةيداعلا ةرودلا نع رداصلا
هــــــــيجوتل تاــموــــكحلاو لودـــــــلا ءاـــــسؤر ةـــنجلل رــــــشع ةـــنماثلا
يـــــتلاو ،2102 ةـــنس رــــــياني03-92 يـــموــــي ةدـــــــقعنملا داـــــــبينلا
ةــيــقــيرــفإلا ةــيودألل ةــيــمـــيـــظـــنـــتـــلا ةـــمءاوملا جماـــنرـــب تزاـــجأ
)HRMA(، ةيداصتقالا ةيميلقإلا تاعومجملا لالخ نم ذفنملا،

يـــــــقيرفإلا داـــــــحتالا قــــــيرـــــط ةــــــطراخ تاـــــــعلطتب رـــــــقن ذإو –
ةحفاكم لـــجأ نــم يـــملاعلا نــــماضتلاو ةـــكرتشملا ةــــيلوؤسملل
يف اـــــــيرالملاو لـــسلاو زدــــيإلا  / ةـيرشبلا ةـــــعانملا صـــــقن سورــــيف
ناشب ةيناثلا ةماعدلا،)XIX( 244.ceD/UA/ylbmessA(( ايقيرفإ
تاردابملا زيزعتو عيرست ىلإ فدهت يتلا ةيودألا ىلإ لوصولا
ةلاكول ساسألا عضوو ةيودألل ةيميظنتلا ةمءاوملل ةيميلقإلا

،ةدحوم ةيقيرفإ ةيميظنت

ةــيودألا رــفاوــت مدــع اــهضرــفــي يتــلا تاـــيدـــحـــتـــلا كردــــن ذإو –
،يلودلا مامتهالا تاذ ةماعلا ةيحصلا ئراوطلا ءانثأ تاحاقللاو
سوريف ضرمل ريخألا يشفتلا ءانثأ صوـــصخلا هـــــجو ىلــــعو
ةــــيبطلا تاـــجتنملا ةردـــن نـــم هـــقفار اـــمو اـــيقيرفإ يف الوــــبيإلا
،ةيريرسلا براجتلل ةحشرملا

تاحاقللا ميظنتل يقيرفإلا ىدتنملا ةمهاسمب رقن ذإو –
تاـــحاـــقـــلـــلاو تاـــجالـــعـــلا ىلع ةـــقداصملا لـــيـــهست لـــيـــبس يف

يتلا دوهجلاو ،الوبيإلا سوريف ضرمب ةقلعتملا ةحشرملا
ةيميلقإلا ةيداصتقالا تاعومجملاو يقيرفإلا داحتالا اهلذب
دراوملا ةــئبــعــت لــيــبس يف ةــيــمــيــلـــقإلا ةـــحصلا تاـــمـــظـــنـــمو
عـم لـماـعـتـلــل ةــيراــقــلا ةرــبخلاو ةــيداملاو ةــيــلاملاو ةــيرشبــلا

قرفل ليكشت نم هعبت امو ،الوبيإلا سوريف ضرم يشفت
يف ةيريرسلا براجتلا ةبقارمل نييميلقإلا ءاربخلل لمعلا

برغ لودل ةيداصتقالا ةعومجملاو ايقيرـفإ قرش ةعومجم
مقر داحتالا رمتؤم ررقم ذيفنت راطإ يـف )ساوـكـيإلا( ايقيرفإ
))VIXX( 355.ceD/UA/ylbmessA( ضرـــــم راشتـــــنا نأشب
،5102 ةنس رياني يف رداصلا الوبيإلا سوريف
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ةيملعلاو ةيسسؤملا دراوملا مادختسا يف بغرن ذإو –
ةــــنمآ ةــــيودأ ىلإ لوــــصولا نيـــسحتل ةـــيراقلا ةــــيميظنتلاو
جــــمانرب ثادحـــتسا كردـــن ذإو،ةديـــج ةـــيعون تاذو ةـــــلاعفو
تـــحت ،9002 ماــع يف ةــيقيرفإلا ةــيودألل ةــيميظنتلا ةـــمءاوملا
تاــــــــعومجملا عــــم نواـــــعتلاب داــــبينلا ةـــــلاكو هــــيجوتو ةرادإ
،ةــــــــيميلقإلا ةـــــيحصلا تاـــــمظنملاو ةـــــيميلقإلا ةـــــيداـــصتقالا
نيب ةيميظنتلا تاسرامملاو تابلطتملا ةمءاوم ليهستل
ءاضعألا لودلل ةعباتلا ةيودألل ةينطولا ةيميظنتلا تائيهلا

،اـــــيلود ةــــلوبقملا رــــيياعملا ءاــــفيتسال يــــقيرفإلا داــــحتالا يف
رــــــــيوـــــطتلاو ثــــــحبلل ةـــــيتاوــــم ةـــــيميظنت ةئــــيب رـــــيفوــــــتلو
ةراقلا يف نادلبلا ربع ةراجتلاو يلحملا جاتنإلاو ينالديصلا
،ةيقيرفإلا

ةــــــمءاوملا جـــــمارب قالــــطإل اــــنرـــيدقت نــــع برعــــــن ذإو –
دوهجلا رفاضتلو ،اهل قـــحاللا ذـــيفنتلاو ةــــيودألل ةـــــيميظنتلا

ةــــــــعوــــمجملا يفو،اــــــــيقيرــــــفإ قرـــــش ةـــــــــــعاــــمج يف نواـــــــعتلاو
يدقنلاو يداصتقالا داحتالاو ايقيرفإ برغ لودل ةيداصتقالا
اميفو،يقيرفإلا بونجلا ةيمنت ةعومجمو،ايقيرفإ برغل
،اهنيب

نيب نواعتلا نأـــشب ةــــيراجلا ىرـــــخألا دوـــــهجلاب رــــــقن ذإو –
قيسنت ةمظنمو ايقيرفإ طسو لودل ةيداصتقالا ةعومجملا

جمانرب ذيفنت يف ايقيرفإ طسو يف ةنطوتملا ضارمألا ةحفاكم
،ايقيرفإ طسو ميلقإ يف ةيقيرفإلا ةيودألل ةيميظنتلا ةمءاوملا

ايقيرفإ قرــشو لاـــمش نيب نيـــيميلقإلا قيــــسنتلاو نواــــعتلاو
،)داجيإ( ةيمنتلل ةكرتشملا ةيموكحلا ةئيهلا ةدايق تحت

ةــــحصلا ءارزو هــــعطق يذـــــلا مازـــــتلالاب اـــــملع طـــــيحن ذإو –
ةنس ليربأ71 يف دقعنملا لوألا مهعامتجا لالخ نويقيرفإلا

يقيرفإلا داحتالا ةيضوفم هتمظن يذلا ،الوجنأ ،ادناول يف4102
ةــــــــيولوألا حنــــمب ،ةـــيملاعلا ةـــــحصلا ةمــــظنم عــــم كارـــــتشالاب
دوهجلا ةلصاومو،ةيميظنتلا تاردقلا زيزعت يف رامثتسالل
مـــــيظنت لاـــــجم يف ةــــــمءاوملاو براـــــقتلا قـــــيقحت ىلإ ةـــــيمارلا
،ةــــيميلقإلا ةــــيداصتقالا تاــــعوــــمجملا يف ةــــــيــــبطلا تاـــــجتنملا

،ةــــيقيرــفإلا ةــيودألا ةــــــلاكو ءاـــــشنإل ةــــيفاك دراوــــــم صــــــيصختو
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو لمع قيرف ءاشنإل قحاللا دامتعالاو
،ةيلمعلا هذه ةدايقل

2102 ةنس وــــــــيلوـــي ةـــــــــمق رـــــــــمتؤـــــم نالـــعإـب رــــــكذــــــن ذإو –
ةـــــنــجل رـــــــيرــــــــقت نأــــــــــشب)XIX( 2.lceD/UA/ylbmessA(( مـــــــــقر
ةــــلاـــــــــــــــــــــــح دـــصر ةرداــــبمل تاــــموــــكحلاو لودــــــلا ءاــــــسؤرلـــــــمع
ةرداــبملانوـــكت نأ رـــمتؤملا هـــيف ررق يذلا ،ايقيرفأ يف زدـــــــــيإلا
ءاــــشنإل ساـــسألا ةـــباثمب يئاودلا مــــيظنتلا ةــمءاوـــــمل ةــيقيرفإلا

،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو

يــــــــــقيرــــــــــفإلا داــــــــــحتالا رــــــــــمتؤــــــم ررـــــــــــقمب كلذـــــــــك رــــــــّكذـــــــن ذإو –
))IVXX( 985.ceD/UA/ylbmessA(6102 ةـــنس رــــياني يف رداــــــصلا

لدــــــــــــعلل ةــــــصصختملا ةـــــــينفلا ةـــــنجلل ىلوألا ةرودــــــــــلا نأـــــــــشب
يذلا)IIIVXX( 539/LC.XE( مقر ةقيثولا( ةينوناقلا نوؤشــلاو
يقيرفإلا داحتالل يجذومنلا نوناقلا هبجومب رمتؤملا دمتعا

يف ءاضعألا لودلا هيجوتل ةادأك ةيبطلا تاجتنملا ميظنت نأشب
ةــــينطولا نيـــــناوــــــقلا ةــــعجارـــــم وأ نــــس يف يــــقيرـــفإلا داـــــحتالا
ىلع قيدصتلاو عيقوتلا ىلإ ءاضعألا لودلا ةوعدو ،ةيودألل
تقو عرسأ يف ،كلذ قبطني امثيح ،روكذملا ينوناقلا كصلا

،ذيفنتلا زيح لوخدلا نم هنيكمتل نكمم

ةردابم قيسنت ىلإ ةيمارلا دوهجلا نأب اّنم اعانتقاو –
ةيودألا ةلاكو ةدايق تحت ةيميظنتلا رطألا ةمءاومو زيزعت
يدايسلا ميظنتلاو ةبقارملا نيسحت رفوت فوس ،ةيقيرفإلا
لودـلا نـكـمـي نأ هـنأش نـم يذـلا رـمألا ،ةـيــبــطــلا تاــجــتــنــمــلــل
ةـــيلعافب ةــيامحلا رـــيفوت نـــم يـــقيرفإلا داـــحتالا يف ءاـــــضعألا

مادختساب ةطبترملا رطاخملا دض ةماعلا ةحصلل ةءافكو
ةيلمع لّهسي امم ،ةدلقملاو يرايعملا ىوتسملا نود ةيودألا
تاــجايتحالا يبلت يتلا تاــجتنملا ىلــع ةــعيرسلا ةــقداصملا
يتلا ضارمألل ةبسنلاب ةصاخ ،نييقيرفإلا ناكسلل ةيحصلا

،بسانتم ريغ لكشب ايقيرفإ بيصت

: يتأي ام ىلع انقفتا

لوألا بابلا

اهفادهأو ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو

ىلوألا ةداملا

تارصتخملا

: يتأي امب دصقي ،ةدهاعملا هذه ضارغأل

“UA“ :يقيرفالا داحتالا ىلإ ريشت،

“CDC acirfA“ :ةــــحفاكمل ةـــيقيرفإلا زــــكارملا ىلإ رــــيشت
،اهنم ةياقولاو ضارمألا

“AMA“ :ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ىلإ ريشت،

“CRMA“ :يــــــمظنمل يــــــقيرــــفإلا رـــــــمتؤـــــملا ىلإ رـــــــيشت
،ةيودألا

“HRMA“ :ميظنتلا ةمءاومل ةيقيرفإلا ةردابملا ىلإ ريشت
،يقيرفإلا داحتالل ةعباتلا يئاودلا

“IPA“ :ةلاعفلا ةينالديصلا تانّوكملا ىلإ ريشت،

“REC“ :ةيميلقإلا ةـــــيداصتقالا تاــــــعومجملا ىلإ رــــــيشت
،يقيرفإلا داحتالا لبق نم اهب فرتعملا

“PMG“ :ةديجلا عينصتلا تاسرامم ىلإ ريشت،

“DAPEN“ :ايقيرفإ ةيمنتل ةديدجلا ةكارشلا ىلإ ريشت،
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وأ ،ةادأ وأ ،ةدــــع وأ ،ةــــلآ وأ ،ةادأ يأ يـــنعي:”يبط زاهج”
يف رــياعم وأ فـــشاك وأ ،يـــح جـــيسن وأ ،ةـــــليسو وأ ،ةــــنيكام
وأ لـثاـمـم رـخآ ضرـغ وأ ،داـتـع وأ ،تاـيـجـمرـب وأ ،ربـتـخملا
:ةلص يذ

وأ ادرفنم ،همادختسا متي نأ ةعنصملا ةكرشلا دصقت )أ
:لجأ نم تاناويحلا وأ رشبلا ىلع ،ابكرم

وأ اهتبقارم وأ اهنم ةياقولا وأ ضارمألا صيخشت )1(
،اهتأطو نم فيفختلا وأ اهجالع

اهدصر وأ اهصيخشت وأ/و تاباصإلا نع ضيوعتلا )2(
،اهتأطو نم فيفختلا وأ اهجالع وأ

ةيجولويسف ةيلمع وأ ءاضعألا فئاظو يصقتو صحف )3(
،اهمعد وأ ،اهميوقت وأ ،اهلادبتسا وأ/و ناسنإلا مسج يف

،اهتنايص وأ ةايحلا ىلع ظافحلا )4(

،لمحلا يف مكحتلا )5(

وأ،ةيبطلا ةزهجألا ميقعت )6(

ةيصيخشتلا وأ ةيبطلا ضارغألل تامولعملا ريفوت )7(
مسج نم ةذوخأملا تانيعلل ربتخملا يف صحفلا قيرط نع
و،ناسنإلا

وأ ناسنإلا مسج يف هنم يساسألا ضرغلا ققحي ال يذلا )ب
وأ ةيعانملا وأ ةيئاودلا لئاسولا قيرط نع امهيلع وأ ناويحلا
يف هدعاست نأ لئاسولا هذه لثمل ناك نإو ،ةيئاذغلا ةيليثمتلا

.اهلجأ نم دعأ يتلا هتفيظو

مدــــلاو تاـــحاقللاو ةـــيودألا ينعت: ”ةـــــيبطلا تاــــجتنملا“
،ةيبطلا ةزهجألاو صيخشتلا لئاسوو ةيومدلا تاجتنملاو

ةلمعتسملا داوملا نم طيلخ وأ ةدام يأ ينعي: ”ءاودلا“
وأ عنصت وأ ،مادختسالل ةبسانم اهنأ ضرتفي وأ ،مدختست
: يف مادختسالا ضرغل عابت

ريغ ةيلقعلا وأ ةيدسجلا تالاحلا وأ ضارمألا صيخشت )أ
نم فيفختلاو اهجالعو ،اهضارعأ وأ رشبلا دنع ةيعيبطلا

وأ،اهنم ةياقولاو اهليدعتو اهتأطو

وأ ةيدسج ةفيظو يأ ليدعت وأ حيحصت وأ ةداعتسا )ب
،يرطيب ءاود يأ لمشتو ،رشبلا يف ةيوضع وأ ةيسفن

،يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا ينعت: ”ءاضعألا لودلا“

ةيودألا ينعت: ”ميظنتلل ةعضاخلا ىرخألا تاجتنملا“
تارضحـتسمو ةـيدـيــلــقــتــلا ةــيــبــطــلا تاــجــتــنملاو ةــيــلــيــمــكــتــلا
،ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةيليمكتلا ةيئاذغلا داوملاو ليمجتلا

،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ةنامأ ينعت: ”ةنامألا“

يقيرفإلا داحتالا يف وضعلا ةلودلا ينعت: ”فرطلا ةلودلا“
،اهيلإ تمضنا وأ ةدهاعملا هذه ىلع تقداص يتلا

“ARMN“ :ةيودألا ميظنتل ةينطولا تائيهلا ىلإ ريشت،

“UAO“ :ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم ىلإ ريشت،

“APMP“ :تاجتنملا عنصل ةـيقيرفإلا ةـــطخلا ىلإ رـــيشت
،ةينالديصلا

“REC“ :زاـــــــــــيتمالل ةـــــــــيـــــمــــيلقإلا زــــــــــــكارـــــــملا ىلإ رـــــــيشت
،يــــميظنتلا

“sOHR“ :ةيميلقإلا ةحصلا تامظنم ىلإ ريشت،

“CT“ :ةينفلا ةنجللا ىلإ ريشت،

“sGWT“ :نــــــم نّوـــــكملا يـــنفلا لـــمعلا قــــيرف ىلإ رــــيشت
،ةدهاعملا هذه بجومب لّكشملاو ءاربخلا

“OHW“ :ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلإ ريشت.

2 ةداملا
تافيرعتلا

:كلذ فالخ قايسلا بلطتي مل ام ،ةدهاعملا هذه يف

،3 ةداملا بجومب تئشنأ يتلا ةلاكولا ينعت :”ةلاكولا”

لود ءاــــسؤر رـــمتؤم ”رــــمتؤملا“ ةـــملك يـــنعت:”رمتؤملا”
،يقيرفإلا داحتالا تاموكحو

مـــــتي ةـــيجالع ةداـــم يأ يـــنعت:”ةـــيومدلا تاـــجتنملا”
وأ ضارمألا جالــع يف اــهمادختسال ناــسنإلا مد نـــم اـــهريضحت

،ىرخألا ةيبطلا تالاحلا

،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ةرادإ سلجم ينعي:”سلجملا”

،فارطألا لودلا رمتؤم بتكم ةئيه ينعي:”بتكملا”

،يقيرفإلا داحتالا ةيضوفم ينعت:”ةيضوفملا“

ةيحصلا تاجالعلا نم اّيأ ينعت:”ةيليمكتلا ةيودألا”
اهمادختسا نكمي نكلو ،يديلقتلا بطلا قاطن زواجتت يتلا
،ىرخألا ةيبطلا تالاحلاو ضارمألا جالعل هبناج ىلإ

فارطألا لودلا رمتؤم ينعي :”فارطألا لودلا رمتؤم”
،ةدهاعملا هذه يف

داحتالل يسيسأتلا نوناقلا ينعي :”يسيسأتلا نوناقلا“
،يقيرفإلا

ةدام وأ ايبط ازاهج وأ ءاود ينعت :”صيخشتلا تاودأ“
وأ ىرخألا ةيبطلا تالاحلا وأ ضارمألا ليلحتل مدختست
،اهنع فشكلا

،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول ماعلا ريدملا ينعي:”ماعلا ريدملا”

نع ذخؤيل اــصصخم اــجتنم يــنعي:”يـــئاذغلا لـــمكملا”
ةــفاضإ ىلإ فدــهــي يئاذــغ رصنــع ىلع يوــتــحــي مـــفـــلا قـــيرـــط

،)هتلمكت ةيغب( يئاذغلا ماظنلا ىلإ ةيئاذغلا ةميقلا نم ديزملا
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ةمدختسم ةدام وأ ةادأ ينعي: “يديلقتلا يبطلا جتنملا“
: لجأ نم ةيديلقتلا ةيحصلا تاسرامملا يف

ةياقولا وأ هجالع وأ يلقع وأ يدسج ضرم صيخشت )1
وأ،هنم

وأ نوـــص كلذ يف اـــمب ،يـــجالع وأ يـــئافش ضرــــغ يأ )2
نأ نود ،رشبلا ىدل ةافرلا وأ ةيلقعلا وأ ةيندبلا ةــحصلا ةداــــعتسا

.نامدإلا ىلإ ايدؤم وأ اريطخ ءاود وأ ةدام نمضتي

ةـــــيودألا ةـــلاكول ةـــئشنملا ةدــــهاعملا يــــنعت: ”ةدــــــهاعملا“
.ةيقيرفإلا

3 ةداملا
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ءاشنإ

اهتفصب ةدهاعملا هذه بجومب ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو أشنت
.يقيرفإلا داحتالل ةعبات ةصصختم ةلاكو

4 ةداملا
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو فادهأ

زيزعت يف ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول يسيئرلا فدهلا لثمتي
ىلع ةيميلقإلا ةيداصتقالا تاعومجملاو فارطألا لودلا ةردق
تاجتنم ىلإ لوصولا نسحت لجأ نم ةيبطلا تاجتنملا ميظنت

.ةراقلا ربع ةلاعفو ةنمآو ةديج ةيعون تاذ ةيبط

5 ةداملا
ةيهيجوتلا ئدابملا

ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكوب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا لثمتت
: يتأي اميف

رــــــــفوت ةــــسسؤم ةــــيقيرفإلا ةــــيودألا ةـــــلاكو :ةدايقلا .1
ةصاخلا ةديجلا تاسرامملا عجشتو يجيتارتسالا هيجوتلا

تاردــقلا ءانــب لالـــخ نـــم فارـــطألا لودــــلا يف ةــــماعلا ةـــحصلاب
تاجتنملا ميظنت يف ةدوجلل رمتسملا نيسحتلا عيجشتو
،ةيبطلا

ةــــــيودألا ةـــــلاكو لوـــــصأ ىوــــــقأ لــــــثمتت :ةيقادصملا .2
باحصأو نيديفتسملا عم اهينبت يتلا ةقثلا يف ةيقيرفإلا
.ةلدألا ىلع ةمئاقو ةــمرتحم ةـــسسؤم اـــهرابتعاب ةـــــحلصملا

لدابتو لاعفلا لصاوتلا ةرصانم يف مهم رودـب موـــقت فوـــسو
.ةراقلا ءاحنأ عيمج يف تامولعملا

ةكولمم ةسسؤم ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ربتعت: ةيكلملا .3
نامضل ةلاكولل ةيساسألا ةيكلملاب فارطألا عتمتت .ايقيرفإل
دراوــملاو ةــيساسألا لـــكايهلاو ةـــيرشبلاو ةــيلاملا دراوـــملا رــــفوت
.اهماهم ءادألٍ فاك لكشب ىرخألا

ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو لمعت : ةلءاسملاو ةيفافشلا .4
ةـــــــلصلا تاذ اــــمومع اهـــب لوــــبقملا ةـــيلودلا رــــيياعـــملل اـــــقفو
: لمشي امب ،ةلءاسملاو ةيفافشلاو ديشرلا مكحلاب

حوتفملا لعافتلاو ،بسانملا تقولا يف تامولعملا رشن .أ
نم ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو نيب قئاوع نود تامولعملا لدابتو
نم ءاضعألا لودلاو ةيميلقإلا ةيداصتقالا تاعومجملاو ،ةهج
،ىرخأ ةهج

فارطألا لودلا مامأ ةلوؤسم ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو .ب
،اهتايلمع عيمج يف

ةيملعلا ةلدألا ىلإ ادانتسا ،ةلقتسملا تارارقلا ذاختا .ج
ةيليصفتلا ةلدألا ىظحتو .ةهازنلاو ةينهملا قالخألاو ةيلاحلا
.ماتلا مارتحالاب اهتارارق تارربمو اهب تارارقلا ذاختا ةيلمعل

،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ىلع نيعتي: ةفاضملا ةميقلا .5
حــّضوت نأ ،يـــجيتارتسا طاـــشن وأ ةـــياغ وأ فدـــه لـــك نـــمض
ةـــيميظنتلا ةــطشنألل ةــفاضم ةـــميق اـــهتردابم رــــفوت فــــيك
تاـــــجتنملاب ةــــصاخلا نـــــيرخآلا ءاـــــكرشلاو فارــــطألا لودــــلل
،ةيبطلا

ةيّرسلا ئدابمب ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو مزتلت:ةيّرسلا .6
.اهتايلمع عيمج يف

ةــــــــلاكو مزـــــتلت : ةدوـــــجلل ةـــميلسلا ةرادإلاب مازــــتلالا .7
ةـــــيلودلا رــــيياعملاب ،اـــهفئاظو عـــيمج يف ةـــيقيرفإلا ةــــيودألا
رمتسملا نيسحتلل فورظلا ءييـــهتو ةدوـجلا ةرادإب ةـصاخلا

ةـــــــينطولا تاـــــئيهلا تاـــــسراممو ةـــــيميظنتلا اـــــهتاسراممل
.يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلل ةعباتلا ةيودألا ميظنتل

6 ةداملا
ماهملا

: ةيتآلا ماهملاب ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو موقت

مـــــــيظنت ةـــــــمءاومل ةــــيراـــجلا تارداـــــبملا زـــــيزـــــــعتو قـــــيسنت )أ
عينصتلا تاسرامم يشتفم تاءافك زيزعتو ةيبطلا تاجتنملا
،كلذب مايقلل ةديجلا

نأشب تامولعملا لدابتو ظفحو ةرادإو عمج قيسنت )ب
كلذ يف اـــــــمب ،ةــــيبطلا تاـــــجتنملا عـــــيمج ةـــــــــمالسو ةدوـــــــــج
،ةدـــــــــلقملاو يراـــــــيعملا ىوــــــــتسملا نود ةـــــيـــــبطلا تاـــــــجتنملا

ديعصلا ىلع كلذكو فارطألا لودلا عيمج ىلع اهميمعتو
،يملاعلا

ةـــــصاخلا تاــــبلطلل ةــــكرتشملا تاـــعـــــجارملا قـــــــيسنت )ج
ةبقارمل ينفلا مـــعدلا رـــيفوتو،ةـــيريرسلا براــــجتلا ءارــــجإب
ىلإ رقتفت يتلا ءاضعألا لودلا بلط ىلع ءانب ،ةيودألا ةدوج
،صحفلا / ةبقارملا / تارابتخالا كلتب مايقلل ةمزاللا لكايهلا
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رـــــطألا ةـيـــلوـــــــــمش رـــــيدـــــــــقتو مـــــييقتو دـــــصرـــــل مـــــــظن عــــــــضو )ن
فدــــــــــهب ةـــــيبطلا تاــــــجــتنملاب ةـــــصاخلا ةـــــينطوـــــــــلا ةــــــيميظنتلا
،ةيلاعفلاو ةءافكلا نيسحت اهنأش نم يتلا تاءارجإلاب ةيصوتلا

تاــــجــتنملاب قــــــلعتي اـــــميف تارارــــقلا ذاـــــختاو مـيــــيقت )س
ةـــجلاعمل ،ةدـــقعملا تائيزجلا كلذ يف اـــمب ،ةراـــتخملا ةـــيبطلا
يقيرفإلا داحتالا اهددحي يتلا ةيولوألا تاذ لاوحألا/ضارمألا

،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو

نأشب ،نــكــمأ اــمــثــيــح ،دراوملاو ةــيــنــفــلا ةدــعاسملا ميدــقــت )ع
،ةدعاسملا بلطت يتلا فارطألا لودلا ىلإ ةيميظنتلا لئاسملا

مادختسالا لجأ نم لصاوتلا زيزعتل تاردقلاو تاربخلا عيمجتو
،ةحاتملا ةدودحملا دراوملل لثمألا

ةــــحاتملا ةـــيربتخملا تاـــمدخلا ىلإ لوـــصولا قـــيسنت )ف
تاـئيهلا راـطإ لــخاد اــهنيب يــكبشلا طــبرلاو ةدوــجلا ةــبقارمل

،ةيميلقإلاو ةينطولا ةيميظنتلا

يـــــجذومنلا نوـــــناقلا ىلــــع قـــيدصتلل ةوــــعدلاو عــــيجشت )ص
لودــــلا يف ةـــيبطلا تاـــجتنملا مــــيظنت نأـــشب يـــقيرفإلا داـــحتالل
ليهست لــجأ نــم ةــيميلقإلا ةـــيداصتقالا تاـــعومجملاو فارـــطألا
ةـيراـقـلا تاـيوـتسملا ىلع ةـيـنوـناـقـلاو ةـيـمـيـظـنــتــلا تاــحالصإلا

.ةينطولاو ةيميلقإلاو

يناثلا بابلا
اهيفظومو ةيودألل ةيقيرفإلا ةلاكولل ينوناقلا عضولا

7 ةداملا
ةينوناقلا ةيصخشلا

ةينوناقلا ةيصخشلاب ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو عتمتت .1
هذـــــــهل اقــــفو اــــهماهمب عالــــطضالاو اــــهفادهأ قـــــيقحتل ةـــــمزاللا
.ةدهاعملا

ةلاكو عتمتت ،سلس لكشب اهفادهأ قيقحت لجأ نم .2
ةينوناقلا ةيلهألاب ،صوصخلا هجو ىلع ،ةيقيرفإلا ةيودألا

: صخي اميف

،تاقافتالا ماربإ )أ

فرصتلاو ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا تاكلتمملا ءانتقا )ب
و،اهيف

.اهنع عافدلاو ةيئاضقلا ىواعدلا عفر )ج

8 ةداملا
تاناصحلاو تازايتمالا

يف اهيلع صوصنملا تاناصحلاو تازايتمالا لك قبطنت
ةدحولا ةمظنم تاناصحو تازايتما نأشب ةماعلا ةيقافتالا
ةــماعلا ةـيقافتالاب قـــفرــملا يفاــضإلا لوـــــكوتربلاو ،ةـيقيرفإلا

ةيميظنتلا ريياعملاو تاسايسلا ةمءاومو دامتعا زيزعت )د
،ةـــــيملعلا ةـــيهيجوتلا ئداـــبملا نــــع الـــضف ،ةــــيبطلا تاــــــجتنملل
تاعومجملا يف يميظنتلا قيسنتلل ةيلاحلا دوهجلا قيسنتو
،ةيميلقإلا ةيحصلا بتاكملاو ةيميلقإلا ةيداصتقالا

اهعيجشتو ةيميلقإلا ةيميظنتلا زايتمالا زكارم نييعت )ـه
نييــنهملا تاردــق رــيوطت فدــهب اــهدصرو اــهقيسنتو اـــهزيزعتو

،ةيبطلا تاجتنملا ميظنت لاجم يف

نواــــــعتلاو ،ةـــيودألا عـــينصت عـــقاوم ىلــع شيـــتفتلا قـــيسنت )و
لـــــمشي اـــــمب ،كلذ نأــــــــــشب مـــظتنم ساــــسأ ىلـــعو ءاــــضتقالا دــــنع
امك ،ةيبطلا تاجتنملل ةدوجلا ةبقارمو ةيميظنتلا ةباقرلا

،اـــــــهالك وأ ةــــيقيرفإلا ةــــيودألا ةــــلاكو وأ فارــــطألا لودلا اــــهددحت
،فارطألا لودلا ىلع ريراقتلا ميمعتو

تاررــــــقملاب فارــــتعالاو ةــــكارشلاو نواــــعتلا عـــــيجشت )ز
ةـــينطولا تاــئيهلاو ةـــيميلقإلا لــــكايهلا مــــعدل ةــــيميظنتلا
دراوــــملا ةــئبعت راـــبتعالا يف ذـــخأي يذـــلاو،ةـــيودألا مـــيظنتل
،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ةمادتسا نامضل ةينفلاو ةيلاملا

يف ةيبطلا تاجتنملا ميظنتب ةقلعتم تاعامتجا دقع )ح
رـــمتؤملاو ةــيملاعلا ةـــحصلا ةـــمظنم عـــم نواـــعتلاب ،اــــيقيرفإ
،تائيهلا نم اهريغو ةيودألا يمظنمل يقيرفإلا

راطإو ةيملعلا ءارآلاو يميظنتلا هيجوتلا ةئبعتو ريفوت )ط
،ةيبطلا تاجتنملا نأشب ةيميظنتلا تاءارجإلل كرتشم لمع
،ةئبوألاو ةئراطلا اياضقلاو ةيولوألا تاذ اياضقلا نأشب كلذكو

تاذ ةراقلا يف ةماعلا ةحصلاب قلعتت ةئراط ةلاح دوجو ةلاح يف
حرــــــط رـــمألا بــــلطتي ثــــيح ،ةـــــيميلقإ وأ دودــــحلل ةرــــباع راـــــثآ
،ةيريرسلا براجتلاو صحفلل ةديدجلا ةيبطلا تاجتنملا

نأشب يميظنت هيجوت نع بارعإلا وأ/و ةشقانمو ةسارد )ي
ىلـــــــع ءاــــنب اــــمإ ،اــــهتيالو نــــمض جردـــنت ةــــيميظنت ةــــلأسم يأ

تاـــــعومجملا وأ يــــقيرفإلا داــــحتالا بــــلط ىلــــع ءاــــنب وأ اـــــهتردابم
،فارطألا لودلا وأ ةيميلقإلا ةيداصتقالا

ةــــــيبطلا تاــــجتنملا مــــيظنت نأــــشب هــــيجوتلا رــــيفوت )ك
،ةيديلقتلا

ةصاخلا تابلطلا ميدقت ةيلمع نأشب ةروشملا ميدقت )ل
اــــــهددحت يـــتلا ةـــيولوألا تاذ ةــــيودألا قــــيوستل صيــــخرتلاب
تاربتخملا لبق نم ةحرتقملا تاجتنملل وأ فارطألا لودلا
،ةينالديصلا

ةلود لك يف تانّيعلا عمج لالخ نم ةيودألا قوس دصر )م
جئاتنلا ميدقتو اهليلحتو ،ةراتخم ةيودأ ةدوج نامضل فرط
يتلاو ةحلصملا تاذ فارطألا نم اهريغو فارطألا لودلا ىلإ

ةلوادتملا ةيودألا ةيعون نع ةقوثوم تامولعم اهل نوكتس
،ةبسانملا ريبادتلا ،ءاضتقالا دنع ،ذختتسو ،اهنادلب يف
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ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ىلع تاناصحلاو تازايتمالا نأشب
اـــــــهتاكلتممو اـــــــهـــقفارمو نييـــــــلودلا اـــــهيفظوـــــمو اـــــــــهئاضعأو
.اهلوصأو

9 ةداملا
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو رقم

ةـــــــــيودألا ةــــلاكو رقــــم يـــــقيرفإلا داـــــحتالا رـــــمتؤـــم ددـــــحي .1
.ةيقيرفألا

ةموكح عم رقم قافتا يـقيرفإلا داـــحتالا ةـــيضوفم مرـــــبت .2
ةيقيرفإلا ةـيودألا ةــــلاكو رـــقم فـــيضتسي فوـــس يذــــلا دــــلبلا

تازاـــــيتمالاو تاــــمدخلاو قــــفارملاو يــــنابملا رـــيفوت نأــــشب
لمعلا نم ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو نيكمت ضرغب تاناصحلاو
.لاعف لكشب

ثلاثلا بابلا
يسسؤملا راطإلاو ةرادإلا

01 ةداملا
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ةزهجأ

: ةيتآلا ةزهجألا نم ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو نوكتت

،فارطألا لودلا رمتؤم )أ

،ةرادإلا سلجم )ب

،ةنامألا )ج

.ةينفلا ناجللا )د

11 ةداملا

فارطألا لودلا رمتؤم ءاشنإ

فارـــــطألا لودــــلا رــــمتؤم ءاـــشنإ متي ،ةدـــهاعملا هذـــهىـــضتقمب
ةــــــــيودألا ةــــــلاكول تاـــــساـــيسلا عـــــنصل ىلـــــعألا زاـــــــــــهـــــجلا هــــــتفصب
اهيلع صوصنملا ماهملاب عالطضالا ةطلسب عتمتيو .ةيقيرفإلا

فادهأ قيقحتل يرورض وه امم كلذ ريغ امو ةدهاعملا هذه يف
.ةدهاعملا هذه

21 ةداملا

فارطألا لودلا رمتؤم ةليكشت

ءاضعألا لودلا عيمج نم فارطألا لودلا رمتؤم لكشتي .1
مضنت وأ ةدهاعملا هذه ىلع قّدصت يتلا يقيرفإلا داحتالا يف

.اهيلإ

نوضّوفملا مهولثمم وأ ةحصلا ءارزو فارطألا لودلا لثمي .2
.لوصألا بسح

،ةمزاللا تارواشملا ءارجإ دعب ،فارطألا لودلا رمتؤم موقي.3
ســــيئر باـــختناب ،يفارــغجلا عـــيزوتلاو بواــــنتلا ساــــسأ ىلـــعو
.ررقمو سيئرلل باون )3( ةثالث مهو ،نيرخآلا بتكملا ءاضعأو

.)2( نيتنس ةدمل مهبصانم بتكملا ءاضعأ ىلوتي.4

.ةنس لك ،لقألا ىلع ،ةدحاو ةرم بتكملا عمتجي .5

،بصنملا روــــغش ةـــلاح يف وأ سيــــئرلا باــــيغ ةـــــلاح يف.6
،مهباختنا بيترتل اقفو ،ررقملا وأ سيئرلا باون دحأ لمعي
.سيئرك

روضحل نيبقارملا ةوعد فارطألا لودلا رمتؤمل قحي.7
.تيوصتلا قحب نوبقارملا ءالؤه عتمتي الو ،هتاعامتجا

31 ةداملا
فارطألا لودلا رمتؤم تارود

نيتنس لك ،لقألا ىلع ،ةرم فارطألا لودلا رمتؤم عمتجي .1
وأ سيئرلا نم بلطب ةــيئانثتسا ةرود يفو ،ةــــيداع ةرود يف

.فارطألا لودلا )2/3( يثلث وأ ةرادإلا سلجم وأ بتكملا

يف فارــطألا لودــلا رمتؤمل ينوـــناـــقـــلا باصنـــلا لـــثـــمـــتـــي .2
.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو يف فارطألا لودلل ةطيسبلا ةيبلغألا

رذعت اذإو ،ءارآلا قفاوتب فارطألا رمتؤم تارارق ذختت.3
نــــيرضاحلا فارــــطألا لودــــلا يثــــلــــث ةــــيــــبـــــلـــــغأب نوـــــكـــــت ،كلذ
.نيتّوصملاو

41 ةداملا
فارطألا لودلا رمتؤم ماهم

: ةيتآلا ماهملا نع الوؤسم فارطألا لودلا رمتؤم نوكي

ةــصاخلا ةــمهاسملاو ةـــيونسلا ةـــمهاسملا رادــــقم دــــيدحت )أ
،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ةينازيم يف فارطألا لودلا لبق نم

،هيجو ببس رفوت اذإ هّلحو ةرادإلا سلجم نييعت )ب

ماـــــعلا رـــيدملا تاـــيحالص ددــــحت يــــتلا حــــئاوللا داـــــمتعا )ج
،هتمدخ طورشو هتابجاوو

ةــــــيهيجوتلا اــــهئدابمو ةــــماعلا ةــــنامألا لـــــكيه داــــمتعا )د
يتلا ةيميظنتلا حئاوللاو دعاوقلا دامتعا نع الــضف ،ةـــيرادإلا

،اهلمع مكحت

ةيودألا ةلاكو ىلإ تاسايسلاب صاخلا هيجوتلا ميدقت )ـه
،ةيقيرفإلا

ةيقيرفإلا ةيودألا ةـلاكو رــقم عــقوم راـــيتخاب ةـــيصوتلا )و
،5002 ةنس يف ةدمتعملا يقيرفإلا داحتالا ريياعمل اقفو

ءاــنب يــميظنتلا زـــيمتلل ةـــيميلقإلا زــــكارملا ىلـــع ةــــقفاوملا )ز
دـــعب ةــيصوتلا هذــه لــثم مدــقي يذـــلا ةرادإلا ســـلجم ةـــيصوت ىلـــع
،بتكملا ةئيه عم رواشتلا
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71 ةداملا
ةرادإلا سلجم تاعامتجا

:سلجملا عمتجي.1

،لقألا ىلع ةنسلا يف ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف )أ

ســـــيئر نــــم بـــلط ىلــــع ءاــــنب ةـــــيئانثتسا ةرود يف )ب
ةيبلغألاب وأ فارـــطألا لودــــلا رـــمتؤم بــــتكم نــــم وأ ســـــلجملا
.سلجملا ءاضعأل ةطيسبلا

يثلث يف سلجملا تاعامتجال ينوناقلا باصنلا لثمتي.2
.سلجملا ءاضعأ )2/3(

،كلذ رذــعت اذإو .ءارآلا قـــفاوتب ســـلجملا تارارــــق ذــــختت.3
.نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأل ةطيسبلا ةيبلغألاب نوكت

،اـــــيصخش روــــضحلا نـــم ءاــــضعألا نــــكمت مدــــع ةــــلاح يف.4
سلجم دعاوقل اقفو ايمسر نودمتعم نولثمم مهنع بوني
.ةرادإلا

كلت كلذكو هب ةصاخلا تاءارجإلا دعاوق سلجملا ثحبي.5
رـمتؤم ىلإ اـــهب يـــصويو ،ةينفلا لــمعلا تاــــعومجمب ةـــــصاخلا
.دامتعالل فارطألا لودلا

نالعإلاو ةيّرسلا دعاوقل سلجملا ءاضعأ عيمج عضخي .6
.حلاصملا براضتو حلاصملا نع

روــضحل ءارــبخ ةوـــعد ،ءاــضتقالا دـنع ،ســـلجملل زوـــجي.7
.هتاعامتجا

81 ةداملا
ةرادإلا سلجم ماهم

،يــجيتارتسالا هــيجوتلا رــيفوت نـــع لوؤـــسم ســـــلجملا .1
ةيودألا ةلاكو ءادأ دصرو داشرإلاو ،ةينفلا تارارقلا ذاختاو
.ةيقيرفإلا

: ةيتآلا ماهملاب سلجملا علطضي .2

لمعلا جمانربو ةيجيتارتسالا ةطخلا ىلع ةقفاوملا )أ
،ماعلا ريدملا نم ةمدقملا ريراقتلاو ةطشنألاو تاينازيملاو

ةــــيودألا ةــــلاكو ماـــــع ريدم ةـــلاقإو نييــــعتب ةـيصوتلا )ب
،دامتعالل فارطألا لودلا رمتؤم ىلإ ةيقيرفإلا

ةــــيودألا ةـــــلاكول لــــقتسملا تاــــباسحلا قــــقدم نييـــــعت )ج
،رمألا مزل اذإ هتلاقإو ،ةيقيرفإلا

يفظومل ةمدخلا طورش ددحت يتلا حئاوللاب ةيصوتلا )د
.ةنامألا

سلجم ءاضعأ تارتف بقاعتو بوانتل ةطخ دامتعا )ح
ءاضعأ نيب ام سلجملا ءاضعأ عونت نمضي لكشب ،ةرادإلا

،ىمادق ءاضعأو ددج

ةزـــهجأ يأل يلـــخادلا ماـــظنلاو يلــــخادلا هــــماظن داـــــمتعا )ط
،ةيعرف

اهيف رظنلل ةدهاعملا هذه ىلع تاليدعت يأب ةيصوتلا )ي
.تاموكحلاو لودلا ءاسؤر رمتؤم لبق نم

51 ةداملا
ةرادإلا سلجم ءاشنإ

ةــــلاكول ةرادإ ســـلجم ءاـــشنإ مــتي ،ةدـــهاعملا هذــــه بــــجومب
نوــــــــكيو فارــــطألا لودـــــلا رــــمتؤم هـــــنّيعي ةــــيقيرفإلا ةـــــيودألا

.همامأ الوؤسم

61 ةداملا
ةرادإلا سلجم ليكشت

: يتآلا وحنلا ىلع ءاضعأ )9( ةعست نم سلـجملا نوـكـتـي .1

،ةيودألا ميظنتل ةينطولا تالاكولل ءاسؤر )5( ةسمخ )أ
اهب فرتعملا ميلاقألا نم ميلقإ لك نم )1( دحاو سيئر عقاوب
،يقيرفإلا داحتالا لبق نم

ةيميلقإلا ةيداصتقالا تاعومجملا نع دحاو )1( لثمم )ب
ةيداصتقالا تاعومجملا هنيعت ،ةيميظنتلا نوؤشلا نع الوؤسم
،بوانتلا ساسأ ىلع ةيميلقإلا

،ةــــيميلقإلا ةــــحصلا تاـــمظنم نـــع )1( دـــــحاو لـــــثمم )ج
ةــحصلا تاــمظنم هــنيعت ةـــيميظنتلا نوؤـــشلا نــــع الوؤـــسم
،بوانتلا ساسأ ىلع ةيميلقإلا

ةـــلوؤسملا ةيــميلقإلا تاـــمظنملا نـــع )1( دــــحاو لـــثمم )د
ةيداصتقالا تاعومجملا هنّيعت ،ءايحألا ملع تايقالخأ نع
،بوانتلا ساسأ ىلع ةيميلقإلا

.يقيرفإلا داحتالا ةيضوفمب ةيعامتجالا نوؤشلا ضّوفم )ـه

ءاسؤر نيب نم هسيئر بئانو هسيئر سلجملا بختني .2
.ةيودألا ميظنتل ةينطولا تائيهلا

/ هـــــــــلثمم وأ يـــــقيرفألا داــــحتالل يــــنوناقلا راــــشتسملا نوـــــكي .3
تاعامتجا رضحيو ،هبصنم مكحب سلجملا يف اوضع اهتلثمم

 .ةينوناقلا ةروشملا ءادسإل سلجملا

.سلجملا ءاضعأ روجأ فارطألا لودلا رمتؤم ددحي .4

نيمأ ماهم ةيقيرفألا ةيودألا ةلاكول ماعلا ريدملا ىلوتي .5
.سلجملا
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تانوــــــكملا عــــــينصت عــــــقاوـــــم شـــــــــيتفتو ،تاحاقللاو ةيودألا

،ةزــهاجلا ةــينالديصلا تاــجتنملاو ةــــــــلاـــــعفلا ةــــــينالدـــــيصلا

ؤــــفاكتلاو رــــفاوتلا تاــساردو ،ةدوــجلا ةــبقارم تارــبتخمو

ةيودألاو ،ةيودألا ةبقارم رـــطاخم لــيلحتو ،ءاودــــلل يوـــيحلا

.ةيقيرفإلا ةيديلقتلا

12 ةداملا
ةينفلا ناجللا ماهم

تاـمييقتلا ذـــيفنت نــــع ةـــلوؤسم ةـــينفلا ناـــجللا نوـــــكت  .1
كلذ يف اـــمب ،تاــــفلملل ةــــيملعلا تاــــعجارملا ءارـــــجإو ةـــــيملعلا
براـجتلاب ةــلصتملا تاــبلطلاو ةدوـــجلاب ةـــلصتملا بـــناوجلا
يملعلا يأرلا ميدقتو ،عينصتلا قفارم شيتفتو ،ةيريرسلا
.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو لمع ريس ليهستل

اهيلإ دنست دق ىرخأ ماهم يأب ةينفلا ناجللا علطضت .2
.سلجملا لبق نم

22 ةداملا
ةينفلا ناجللا ةليكشت

،رثكألا ىلع ،ءاربخ )9( ةعست نم ةينفلا ناجللا نوكتت  .1
.تاربخلاو تاءافكلا نم ةعساو ةعومجمب نوعتمتي

ةينطولا تائيهلا نم ةينفلا ناجللا ءاضعأ رايتخا متي .2
لبق نم اهنييعت متي امك فارطألا لودلل ةيودألا ميظنتل
.يفارغجلا عيزوتلا ساسأ ىلع نوكيو ،سلجملا

تاذ تالاجملا يف نيرخآ نيينف ءاربخ رايتخا نكمي .3
.ءاضتقالا دنع اهجراخو ةراقلا لخاد نم ةلصلا

امل اقفو سيئر بئانو سيئر ةينف ةنجل لك سأرتي .4
.سلجملا اهدمتعا يتلا تاصاصتخالا يف ددحم وه

ةـيّرسلا دـعاوـقـل ةـيــنــفــلا ناــجــلــلا ءاضعأ عــيــمــج عضخــي .5
.حلاصملا براضتو حلاصملا نالعإو

32 ةداملا
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ةنامأ

،رقملاب دـــجوت يتلا ،ةــيقيرفإلا ةـــيودألا ةـــلاكو ةـــنامأ نوـــكت .1
ةزـــهجأو فارــــطألا لودـــــلا رــــمتؤم تاررـــقم ذـــيفنت نـــع ةـــلوؤسملا

ةــــــيودألا ةــــلاكو ســــلجمو يـــــقيرفإلا داـــــحتالل تاـــــسايسلا عـــــنص
.ةيقيرفإلا

: يتأي امب ةنامألا موقت .2

ةــــلاكول لاـــعفلا ءادألا ناـــمضو ةـــطشنألا ذيــــفنت قـــــيسنت )أ
،اهماهمو اهفادهأ قيقحت يف ةيقيرفإلا ةيودألا

رـــــمتؤمو ســـلجملا تاررـــقمل لاـــعفلا ذيـــفنتلا ناــــمض )ب
،فارطألا لودلا

،دراوملا ةئبعت ىلع ةنامألا ةدعاسم )ـه

ماهم نأشب ينفلا هيجوتلا ميدقتل ةينف ناـــجل ءاـــشنإ )و
،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو

ةــــيمــــلعلا ءارآلا رادـــــــصإ مــــكحت يـــــتلا دــــــــعاوــــــقلا عــــضو )ز
ةـــــقفاوــــــملا كلذ يف اـــــــمب ،فارـــــطألا لودــــــــلا ىلإ تاــــهــــيجوــتلاو
،ضارمألا يشفت تالاح لالخ تاجتنملا ىلع ةـــــلجاعلا

،ةينفلا ناجللا نم ةمدقملا تايصوتلا ىلع ةقفاوملا )ح

ضارــــــــغأل ةـــــــــبستنملا وأ ةـــــــــــعباتلا تاـــــناــــــــيكلا ءاـــــــــــشنإ )ط
،ايرورض هارت امبسح ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ماهمب عالطضالا

لودلا رمتؤم اهيلإ اهليحي ىرخأ ماهم يأب عالطضالا )ي
لودلا رمتؤم نع رداصلا فيلكتلا بسح بتكملا وأ فارطألا
.فارطألا

91 ةداملا

ةرادإلا سلجم يف ةيوضعلا ةدم

فالخ ىلع صني مل ام ،سلجملا ءاضعأ ةيوضع مودت .1
.ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس )3( ثالث ،هاندأ كلذ

تاعومجملا نولثمي نيذلا سلجملا ءاضعأ ةيوضع مودت .2
)2( نيتنس ةيميلقإلا ةحصلا تامظنمو ،ةيميلقإلا ةيداصتقالا

.ديدجتلل ةلباق ريغ

حـبصيس يذــــلاو( ةـــيعامتجالا نوؤـــــشلا ضّوــــفم لـــــغشي .3
،)ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيناسنإلا نوؤشلاو ةحصلل ضوفملا

.امئاد ادعقم

)3( ثالــــــث ةدــــمل ةــــطيسب ةــــيبلغأب ســـــلجملا بــــــختني .4
نيب نم هبئانو سلجملا سيئر ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس
أدبم ةاعارم عم ،ةيودألا ميظنتل ةينطولا تاطلسلا ءاسؤر
.نيسنجلا نيب ةاواسملاو يميلقإلا بوانتلا نأشب داحتالا

02 ةداملا

ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول ةينفلا ناجللا ءاشنإ

ميدقتل ةصصخم وأ ةمئاد ةينف ناجل سلجملا ئشني  .1

.ةيميظنتلا ةربخلا نم ةددحم تالاجم نأشب ينفلا هيجوتلا

اـــــهنكلو اهيـف رـــظـنلا مـــتـي يــتـلا تالاجـمـلا لـــمـشـت دــــــق .2

،ةــــــمدـــــــقتملا تاـــــــجالــــــعلا فـــــلم مـــــييــقت : ىلــــع رــــــــصتقت ال

ةـــيوـــيحلا لـئادــبـــلا كلذ يف امب( ةـيـــئاـــيــــحألا تارـضحــــتسملاو

،ئراوـطــــــــــلا تالاــــــــــحــــــــــب ةصاخلا ةـــيودألاو ،)تاـــحاــــــــــقــــــــــلـــــــــــلاو

ىلع ةيريرسلا براجتلاو ،ةميتيلا ةيجالعلا تاــــجتنملاو
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52 ةداملا
ةيلمعلا ءارآلا ىلع تاضارتعالا

لوصألا بسح ضرتعي نايك وأ صخش دوجو ةلاح يف .1
نـــــــع ةرداــــص ةـــيملع تارارــــق وأ ةروــــشم وأ يــــملع يأر ىلــــع
ىلإ مهضارتعا ميدقت اهل/هل زوجي ،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو
.سلجملا

اقبط ضارتعالا ثحبل القتسم اقيرف سلجملا لكشي .2
.تاءارجإلل

.تاضارتعالاب قلعتي اميف تاءارجإلا عضوب سلجملا موقي .3

عبارلا بابلا
ةيلاملا ماكحألا

62 ةداملا
ةيلاملا دراوملا

: يتأي امب فارطألا لودلا رمتؤم موقي .1

اهعفدت نأ بجي يتلا ةردقملا ةيونسلا ةمهاسملا ديدحت )أ
،فارطألا لودلا

،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول ةيونسلا ةينازيملا دامتعا )ب

ىلـــــــع ضرـــــفتس يـــتلا ةـــبسانملا تاــــبوقعلا دـــــيدحت )ج
ةلاكو ةينازيم يف هتامهاسم دادــس نـــع زـــجعي فرــــط يأ
نم هدامتعا مت امك تابوقعلا ماظن قفو ةيقيرفإلا ةيودألا
.رمتؤملا

قرط فاشكتسا ةمهمب ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو علطضت .2
.دراوملا ةئبعتل

حــــــــنملا يــــــقلت اــــــضيأ ةــــــيقيرفإلا ةـــــيودألا ةــــــلاكول نكــــــمي .3
ةيلودلا تامظنملا نم اهتطشنأ حلاصل تادئاعلاو تاعربتلاو
ىرخألا تانايكلاو تاسسؤملاو صاخلا عاطقلاو تاموكحلاو
قـفاو يتـلاو سلـجملا اـهددـح يتـلا ةـيـهـيـجوـتــلا ئداــبــمــلــل اــقــفو
براضت يأ كانه نوكيّ الأ ةطيرش ،فارطألا لود رمتؤم اهيلع

.حلاصملا يف

ةـــيلاملا دــــعاوقلا فارــــطألا لودـــــلا رـــمتؤم دــــمتعي اــــمثير .4
ةمظنألاو دعاوقلاب ةلاكولا مزتلت ،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول
.ءاضتقالا بسح يقيرفإلا داحتالل ةيلاملا

72 ةداملا
تاقفنلا

ةيرامثتساو ةيليغشتو ةيرادإ ضارغأل تاقفنلا نوكت .1
ةيلاملا حئاوللاو دعاوقلاو ةينازيملاو لمعلا جمانربل اقفو
قـــفاو يــتلا ةـــــغيصلاب ةـــيقيرــفألا ةـــيودألا ةــــلاكول دـــــــمتعملا

.فارطألا لودلا رمتؤم اهدمتعاو ةرادإلا سلجم اهيلع

ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو تاباسح يف يلام قيقدت ءارجإ متي .2
.سلجملا هّنيعي لقتسم تاباسح ققدم لبق نم

،سلجملاو ةينفلا ناجللا عيمج ةطشنأو جمارب قيسنت )ج

ةينوناقلا مظنلا قيسنتو تاردقلا زيزعت جمارب ءاشنإ )د

،اهتمادتسا نامضو ءاضعألا لودلا حلاصل

ةينازيملاو لمعلا جماربو ةيجيتارتسالا ةطخلا دادعإ )ـه

ةيودألا ةلاكو ةطشنأ نع يونسلا ريرقتلاو يلاملا نايبلاو

فارـــطألا لودـــلا رـــمتؤمو ســـلجم لبق نـــم اـــهثحبل ةيقيرفإلا

،اهيلع ةقفاوملاو

سلجملا نم اهيلإ دنست دق ىرخأ ماهم يأب عالطضالا )و

يقيرفإلا داحتالا لكايه نم اهريغو فارطألا لودلا رمتؤم نمو

.ةلصلا تاذ

42 ةداملا
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول ماعلا ريدملا

رييستلا نع الوؤسم نوكيو ،ةنامألا ماعلا ريدملا سأرتي .1

.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول يمويلا

ءانب فارطألا لودلا رــمتؤم لـبق نــم ماــعلا رـــيدملا نّيــعي .2

.ةرادإلا سلجم ةيصوت ىلع

ةــلاكول يذـــيفنتلا ســـيئرلا ماـــهم ماــــعلا رــــيدملا ىلوـــــتي .3

اريرقت مدـقيو ،لئاسملا عـيمج يف اهــلثميو ةيقيرفإلا ةـــيودألا

،يـــــــقيرفإلا داــــحتالاو فارــــطألا لودـــــلا رـــــمتؤمو ســـــلجملا ىلإ

.ءاضتقالا بسح

ديدجتلل ةلباق تاونس )4( عبرأ ةدمل ماعلا ريدملا نّيــعي .4

.يميلقإلا بوانتلل اقفو،ةدحاو ةرم

لكيهلل اقفو ةماعلا ةنامألا يفظوم ماعلا ريدملا نّيعي .5

.فارطألا لودلا رمتؤم لبق نم ةدمتعملا تاءارجإلاو

ةداــيقلا ىلــع ةردــــقلاو ةءاــــفكلا ماـــعلا رـــيدملا يف طرــــتشي .6

هذه عوضوم لاجم يف ةتبثملا ةبرجتلاو ةربخلاو ةهازنلاو

.ةلصلا تاذ لئاسملا وأ ةدهاعملا

لودلا ينطاوم دـــحأ نوـــكي نأ ماـــعلا رــــيدملا يف طرـــــتـشي .7

.فارطألا

دعاوق ةنّودم ةبقارم ةيلوؤسمب ماعلا ريدملا علطضي .8

.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ءاربخو يفظوم كولس

ىقلتي وأ ماعلا رــيدملا بـــلطي ال هـــماهمب هـــعالطضا لالــــخ .9

ةيودألا ةلاكو جراخ درـف وأ ةــطلس وأ ةـــلود يأ نـــم تاــــميلعت

.ةيقيرفإلا
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23 ةداملا
تاعزانملا ةيوست

فارــــطألا لودـــلا نيب أـــشنت دـــق ةـــعزانم يأ ةــــيوست مـــتت .1
،اــــــهذيفنتو اــــهقيبطتو ةدـــــهاعملا هذـــــه رـــــيسفت صوــــــصخب
وأ تاــــــضوافملا لــــمشي اـــمب ،ةـــينعملا لودــــلا نيب يــــضارتلاب
.ىرخألا ةيملسلا لئاسولا وأ ةحلاصملا وأ ةطاسولا

نأ فارطألل زوجي ،ةعزانملا ةيوست يف لشفلا ةلاح يف .2
: ىلإ ةعزانملا ،يضارتلاب ،ليحت

نوـــــكي نيـــمكحم )3( ةـــــثالث نـــم فــــلأتت مــــيكحت ةــئيه )أ
: يتآلا وحنلا ىلع مهنييعت

،)1( دحاو مكحم نييعت عازنلا فارطأ نم فرط لك ىلع )1

ةـــــمكحم ســـيئر نوــــكي يذــــلا ،ثــــلاثلا مــــّكحملا راـــــتخي )2
مهحشرت نيذلا نيمّكحملا نيب كرتشملا قافتالاب ،ميكحتلا
و،عازنلا فارطأ

.امزلم ميكحتلا ةئيه رارق نوكي )3

وأ

.بوعشلاو ناسنإلا قوقحو ةيقيرفإلا لدعلا ةمكحم )ب

33 ةداملا
تاظفحتلا

وأ ةدهاعملا هذه ىلع قيدصتلا دنع ،فرط ةلودل زوجي .1
يأب قلعتي اميف ،ايباتك ظفحتب مدقتت نأ اهيلإ مامضنالا

.ةدهاعملا هذه ماكحأ نم مكح

هذــه ةــياغو فادــهأ عــم تاــــظفحتلا ىفاـــنتت نأ زوــــجي ال .2
.ةدهاعملا

ظفحتلا بحس زوجي ،كلذ فالخ ىلع صنلا متي مل ام .3
.تقو يأ يف

ةيضوفملا سيئر ىلإ ايباتك ظفحتلا بحس ميدقت بجي .4
بــــــــحسب فارــــطألا لودـــــلا راـــــطخإب كلذ ىلـــــع ءاـــنب موــــقي يذــــلا
.ظفحتلا

43 ةداملا
باحسنالا

نع ةدهاعملا هذه نم بحسنت نأ فرط ةلود يأل نكمي .1
ثالث دعب تقو يأيف عيدولا ىلإ يباتك راطخإ ميدقت قيرط
.ذافنلا زيح ةدهاعملا هذه لوخد خيرات نم تاونس

نم ةدحاو ةنس دــعــب اذــفان باــحسنالاب راـــطخإلا حـــبصي .2
دــــق قـــحال خــــيرات يف وأ ،باـــحسنالاب راــــطخإلا عـــــيدولا مـــــلست
.راطخإلا يف ددحي

سماخلا بابلا
يقابو ءاضعألا لودلاو يقيرفإلا داحــتالا عم تاقالعلا

ةكيرشلا تاسسؤملا

82 ةداملا
يقيرفإلا داحــتالا عم تاقالعلا

عم ةقيثو لمع ةقالعب ةيقيرفإلا ةـــيودألا ةــــلاكو ظــــفتحت .1
.يقيرفإلا داحتالا

ابوتكم ايونس اريرقت ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو عفرت .2
ةنامأ لالخ نم يـقيرفإلا داــحتالا رـــمتؤم ىلإ اـــهتطشنأ نأــــشب
.يذيفنتلا سلجملاو ةينعملا ةصصختملا ةينفلا ةنجللا

92 ةداملا
لودلا عم تاقالعلا

نواعت ةمادتساو ةماقإ ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول نكمي .1
ريغ لودلا عمو يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا عم يلعف
.يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا

ةطشنألا قـــيسنتل لاــصتا تاـــهج فارطألا لودـــلا نّيــــعت .2
.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو عم ةيرطقلا

03 ةداملا
ىرخألا تاسسؤملاو تامظنملا عمتاقالعلا

ةقيثو نواعتو لمع ةقالع ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ميقت .1
: نم لك عم

،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم )أ

،اهنم ةياقولاو ضارمألا ةحفاكمل ةيقيرفإلا زكارملا )ب

،ةيميلقإلا ةيداصتقالا تاعومجملا )ج

تاــــــمظنم وأ ةدـــــحتملا ممألل ةــــــعبات ىرـــــــخأ تالاــــكو يأ )د
نـــــم اـــــــهرـــيغ وأ ةـــــيموــــــكح رـــــيغ تاــــــــمظنم وأ ةـــــيلود ةـــــيموكح
صوصنملا ريغ ةصصختملا تالاكولا كلذ يف امب ،تاسسؤملا

ةيودألا ةلاكو اهربتعت يتلاو ،ةدهاعملا هذه يف اديدحت اهيلع
.اهفادهأ قيقحت يف ةدعاسملل ةيرورض ةيقيرفإلا

سداسلا بابلا
ةيماتخ ماكحأ

13 ةداملا
لمعلا تاغل

داحتالا لمع تاغل يه ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو يف لمعلا تاغل
.ةيلاغتربلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا يهو ،يقيرفإلا
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ىدل ةدهاعملا هذه ىلإ مامضنالا وأ قيدصتلا كص عدوي .2
يف ءاـــــضعألا لودـــــلا راــــعشإب موـــــقي يذـــــلا ةـــــيضوفملا ســـــيئر
.مامضنالا وأ قيدصتلا ةقيثو عاديإب داحتالا

83 ةداملا

ذافنلا زيح لوخد

دعب اموي )03( نوثالث ذافنلا زيح ةدهاعملا هذه لخدت .1
.)51( رشع سماخلا مامضنالاو قيدصتلا كص عاديإ

داحتالا يف ءاضعألا لودلا عيمج ةيضوفملا سيئر غلبي .2
.ةدهاعملا هذه ذافن ءدبب

هذـــــــــه ىلإ مــــضنت داــــحتالا يف وــــضع ةــــــلود يأل ةــــــبسنلاب .3
يف ةلودلا كلتل ةبسنلاب ذافنلا زيح ةدهاعملا لخدت ،ةدهاعملا

.اهمامضنا كص عاديإ خيرات

93 ةداملا
عاديإلا ةهج

،يقيرفإلا داحتالا ةيضوفم سيئر ىدل ةدهاعملا هذه عدوت
ةدهاعملا نم اهتحص ىلع قثوم ةخسن ةلاحإب موقي يذلاو
.ةعّقوم ةلود لك ةموكح ىلإ

04 ةداملا
ليجستلا

زــيــح ةدــهاــعملا هذــه لوــخد دــنــع ةــيضوــفملا سيــئر موــقــي
ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىدل ةدهاعملا هذه ليجستب ذافنلا

.ةدحتملا ممألا قاثيم نم201 ةداملل اقفو

14 ةداملا
صوصنلا ةيجح

تاغللاب ةيلصأ صوصن )4( ةعبرأ يف ةدهاعملا هذه تعضو
ةيواستم اهلكو ،ةيلاغتربلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا

.ةيجحلا يف

يلثمم وأ تاموكحلاو لودلا ءاسؤر نحن انمق ،كلذل اتابثإو
،لوـــصألا بــسح نيدـــمتعملا يـــقيرفإلا داـــحتالا يف ءاـــضعألا لودــــلا

ةيلصأ صوصن ةعبرأ يف ةدهاعملا هذه ىلع متخلاو عيقوتلاب
يهو ،ةيلاغتربلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا تاغللاب
.ةّيجحلا يف اهعيمج ةيواستم

سيدأ يف ةدقعنملا23 مقر ةيداعلا ةمقلا لالخ تدمتعا
ايبويثا -ابابأ

9102 ةنس رياربف11

ةـــبترتملا تاـــمازتلإلا نـــم يأ ىلـــع باـــحسنالا رــــثؤي ال .3
لبق ،ةدهاعملا هذه بجومب ةـــبحسنملا فرــــطــلا ةـــلودلا ىلـــع
.ذافنلا زيح اهباحسنا لوخد

53 ةداملا

ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو لح

)2/3( يــثلث قاــفتاب ةــيقيرــفإلا ةــيودألا ةــلاكو لــح نــكمي .1
لودـــلا رـــمتؤملا عاــمتجا يف ةدـــهاعملا هذـــه يف فارـــطألا لودــــلا
.يقيرفإلا داحتالا رمتوم لبق نم دامتعا ىلع ءانبو ،فارطألا

يأ نأــشب رـــهشأ )6( ةـــتس نـــع لـــقي ال اـــمب راـــعشإ هــــجوي .2
ةلاكو لـــح ةـــشقانم ضرـــغل فارـــطألا لودــــلا رــــمتؤمل عاـــــمتجا
.ةيقيرفإلا ةيودألا

ةـــــــــيودألا ةـــــلاكو لـــــح نأــــشب قاـــــفتا ىلإ لـــــــّصوتلا لاــــــح يف .3
ةيفصت قئارط ديدحتب فارطألا لودلا رمتؤم موقي ،ةيقيرفإلا
.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو لوصأ

63 ةداملا

ةعجارملاو ليدعتلا

هذه ةعجارم وأ ليدعتل تاحرتقم مدقي نأ فرط يأل نكمي .1
لودلا رمتؤمل عامتجا يف تاحرتقملا كلت دامتعا متيو .ةدهاعملا
.فارطألا

ةدهاعملا ىلع ةعجارم وأ ليدعت يأب تاحرتقملا ميدقت متي .2
ىلإ ةعجارملا وأ ليدعتلا ةلاحإب موقي يذلا ةيضّوفملا سيئر ىلإ

خــــيرات نــم اــموي )03( نيـــثالث نوـــضغ يف ةرادإلا ســــلجم ســـيئر
.اهيقلت

سلجم ةروشم ىلع ءانب ،فارطألا لودلا رمتؤم موقي .3
نم ةدحاو ةنس نوـضغ يف تاـــحرتقملا هذـــــه صـــــحفب ،ةرادإلا

.تاحرتقملا هذه يقلت خيرات

لودـــلا رـــمتؤم لبق نــم ةعجارملا وأ لـــيدعتلا دامتعا مـــتي .4
يـــــــثلت ةــــــيبلغأب كلذ رذـــــــعت اذإ وأ ،ءارآلا قـــــــفاوـــتب فارــــــطألا
.تاوصألا

تاءارجإلل اقفو ذافنلا زيح ةعجارملا وأ ليدعتلا لخدي .5
.ةدهاعملا هذه نم83ةداملا يف ةنّيبملا

73 ةداملا

مامضنالاو قيدصتلاو عيقوتلا

داحتالا يف ءاضعألا لودلل ةــحوتفم ةدــهاعملا هذـــه نوـــكت .1
.مامضنالا وأ قيدصتلاو عيقوتلل


