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نم ليومتلا ردصم ناك نإ ،ةلودلا تائيهو تاسسؤمو تارادإ ةفاك نوناقلا اذه ماكحأ لمشت:ةيلومشلا

.تابه وأ ةيجراخ وا ةيلخاد ضورق نم وأ ةنيزخلا وأ ةنزاوملا لاومأ

دادعإ يف دمألا طسوتملا طيطختلا ةيلمع عيجشت لالخ نم تانزاوملا عم جمدلاو طيطختلا:جمدلاو طيطختلا

.ءارشلا ةرود طيطختو ميمصت نيسحتل تانزاوملا

ىواكشلل لاّعفو ديدج راطإ ثادحتسا لمشت نأ ىلع ةباقرلاو فارشإلل ةحضاو تايلآ قيبطت:ةلءاسملا

.ةمئالمباقعريبادتو ،اهبّتبلل ةدّدحم لهم نمض تاضارتعالاو

ءارشلا تايلمع ءارجإل ةـّيرايعملا ةقيرطلاو ةـّماعلا ةدعاقلا يه ةّيسفانتلا تاءارجإلا:ةسفانملاو ةـّيلاعفلا

 .داسفلا ةحفاكمو ،نيلمتحملا نيّدروملا عيمجل ةلداعو ةئفاكتم صرف نيمأتل

صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يفظوم لاطت يتلا تابوقعلا عاونأ ديدحتو حلاصملا براضتو ةهازنلا فيرعت :ةهازنلا

.ةفلاخملا عون عم بسانتت تاجردب

.تانايبلاو تامولعملا ىلإ لوصولا حيتي امم ةّيزكرملا ةّينورتكالا ةّصنملا ىلع رشنلا بوجو:ةـّيفافشلا

.ةهازنلاو فارتحإلا نمٍ لاع ٍردق ىلع نوكتل رمتسم لكشب اهبيردتو ّةينهملا ةيلاع ةّيرشب دراوم صيصخت:صصختلا

عم نزاوتم لكشب ،ةيئيبلاو ةّيعامتجالا ،ةّيداصتقالا اهداعبأب ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ةاعارم:ةمادتسإلا

.ماعلا ءارشلل ةّيساسألا فادهألا
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يلاملاو يداصتقا-وركاملا راطإلا ً:الوأ

ماعلا ءارشلا ةموظنم ءادأ ً:ايناث

ةسفانملاو ةـّيلاعفلا ً:اثلاث

ةلءاسملاو ةهازنلاو ةيفافشلا ً:اعبار

ماعلا ءارشلا ةـّينهم ً:اسماخ

ةيلحملا ةيمنتلاو ةمادتسالا ً:اسداس

هتيزكرمالو ماعلا ءارشلا ةئيه- يتاسّسؤملا راطإلا ً:اعباس

نانبل يف ماعلا ءارشلا نوناق

ةماع ماكحأ | لوألا لصفلا
ةماعلا هُئدابمو نوناقلا فده:1 ةداملا

فيراعت :2 ةداملا

قيبطتلا قاطن :3 ةداملا

ةغللا :4 ةداملا

ةلمعلا:5 ةداملا

ةيرسلا :6 ةداملا

نيضراعلا ةكراشم طورش :7 ةداملا

حلاصملا براضت ببسب وأ ةفصنم ريغ ةيسفانت ةزيم ءاّرج نم وأ عفانم هضرع ببسب ضراعلا داعبتسا :8 ةداملا

ءارشلا تاءارجإ لجس:9 ةداملا

كولسلا دعاوق :01 ةداملا

ءارشلا ةيلمع ذيفنتو ءارجإو دادعإل ةماع دعاوق | يناثلا لصفلا
اهديدحتو تاجايتحالا طيطخت|لوألا دنبلا
ءارشلا ططخ عضو :11 ةداملا

ءارشلا نع نالعإلا :21 ةداملا
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ءارشلا ةئزجت :41 ةداملا

ةيومنت تاسايسو ةمادتسا :51 ةداملا

ةيليضفتلا ةمظنألا :61 ةداملا

ءارشلا عوضوم فصو :71 ةداملا

مييقتلا ريياعم :81 ةداملا

ميزلتلا تاءارجإ|يناثلا دنبلا
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ةكرتشملا ضورعلا :32 ةداملا
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دقعلا ذيفنت|ثلاثلا دنبلا
اهليدعت طورشو دقعلا ةميق :92 ةداملا
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تافوشكلاو ذيفنتلا ىلع فارشإلا :13 ةداملا
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دقعلا ةميق عفد :73 ةداملا

تامارغلا :83 ةداملا

نامضلا نم عاطتقالا :93 ةداملا

ءاصقإلا :04 ةداملا

ءارشلا قرط | ثلاثلا لصفلا
ءارشلا قرط :14 ةداملا

ءارشلا ةقيرط رايتخا ىلع قّبطت يتلا ةماعلا دعاوقلا :24 ةداملا

ءارشلا قرط مادختسا طورش | لوألا دنبلا
نيتلحرم ىلع ةصقانملا مادختسا طورش :34 ةداملا

راعسألا ضورع بلط  مادختسا طورش :44 ةداملا

ةيراشتسالا تامدخلل تاحارتقالا بلط مادختسا طورش :54 ةداملا

يئاضرلا قافتالا طورش :64 ةداملا

ةروتافلاب ءارشلا طورش :74 ةداملا

يراطإلا قافتالا تاءارجإ مادختسا طورش :84 ةداملا

ةيمومعلا ةصقانملا تاءارجا| يناثلا دنبلا
ةيمومعلا ةصقانملا ىلإ ةوعدلا :94 ةداملا

ةيمومعلا ةصقانملا ىلإ ةوعدلا تايوتحم :05 ةداملا

)ميزلتلا تافلم وأ( طورشلا رتافد ريفوت :15 ةداملا

)ميزلتلا تافلم وأ( طورشلا رتافد تايوتحم :25 ةداملا

ضورعلا ميدقت :35 ةداملا

ضورعلا حتف :45 ةداملا

ضورعلا مييقت :55 ةداملا

نيضراعلا عم تاضوافملا رظح :65 ةداملا
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راطالا تاقافتا | نماثلا دنبلا
يراطإلا قافتالا ءاسرإ :36 ةداملا

ةيراطإلا تاقافتالاب ةقلعتملا تابلطتملا :46 ةداملا

يراطإلا قافتالا تاءارجإ نم ةيناثلا ةلحرملا :56 ةداملا

ينورتكلالا ءارشلاب ةصاخ ماكحأ | عبارلا لصفلا
ينورتكلالا تايرتشملا ماظن :66 ةداملا

ينورتكلالا ءارشلا تاءارجإ :76 ةداملا

ينورتكلالا ماظنلاب ليجستلا :86 ةداملا

ًاينورتكلا ضورعلا ميدقت :96 ةداملا

ًاينورتكلا ضورعلا مييقتو حتف :07 ةداملا
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ذإ ،)ةماعلا تاقفصلابً اضيأ فورعملا( ماعلا ءارشلل ّدحومو يرصع صن ىلإ رقتفي ينانبللا نوناقلا ناك امل

ةبساحملا نوناق اهزربأ نم ةقّرفتم ةددعتم ماكحأ ىلع يوطنيوً امداقتموً ارثعبم يلاحلا ينوناقلا راطإلا ربتعُي

خيرات6682 مقر موسرملا( تاصقانملا ماظنو )لدعملا03/21/3691 خيرات96941 مقر موسرملا( ةيمومعلا

تاسسؤملاو تايدلبلاب ةصاخلا صوصنلا نم ددع ىلإ ةفاضإلاب ،)01/20/2691خيراتب لدعملا61/21/9591

،سلاجملاو تائيهلا نم اهريغو شيجلاو ةينمألا ةزهجألاو ةماعلا

ةـّيلودلا تاهجوتلا سكعت ةحضاو ريياعم دمتعت ال اهلمجمب ماعلا ءارشلل ةمظانلا ةينانبللا ماكحألا تناك املو

ةيفافشلاو ةهازنلا ريياعم مارتحا )2 ,ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا مامأ اّميسال ,ةسفانملا لاجم حتف )1 :ةهجل

ىلع رداقلاو صصختملا يرشبلا كالملا/زاهجلا نيمأت )3 ،صاخلا عاطقلا لبِق نمو ةيراشلا ةهجلا لبِق نم

قيقحت )4و ,ةهازنلاو ةيلاعفلاو ةّينهملا نم تايوتسم ىلعأب ماعلا لاملاب فّرصتلا ىلعو هتفيظو ةسرامم

،ةينانبللا ةموكحلا اهب تمزتلا يتلا )ةـّيعامتجالاو ةـّيئيبلاو ةـّيداصتقالا( ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ

دق،)SPAM( ماعلا ءارشلا ةموظنمل يلودلا حسملا اهلمشأو اهرخآو ،تاحوسملاو تاساردلا تناك املو

ماكحألاو صوصنلا دّدعت كلذ ّدرم .ةحضاو ريياعم دامتعاو تاءارجإلا ديحوت بوجو ةهجل تارغث ىلإ تراشأ

ةّدحوم قئاثوو ريياعم دوجو مدع ىلإ حسملا راشأ امك .ضارتعالاو ىوأكشلا تايلآ يف صقنو ءارجإلا ةـّيعرملا

راودأ يف لخادت ىلإ راشأ امك .يضارتلاب ءارشلل طرفُملا ءوجللاو ،)ةيجذومن دوقع وأ ةيجذومن طورش رتافد(

تاذ ةماعلا ئدابملاو ءارجإلا ةيعرملا ةمظنألاو نيناوقلا عم ضقانتت تاءانثتسا ىلإ ءوجللاو ،ةـّينعملا تاهجلا

ىلعً ابلس رثؤيو ،ةقستملا ريغو ةيئاقتنالا تاسرامملا رطاخم نم ديزي امم ةدّدعتم تاريسفتو امك ،ةلصلا

مدعو ةيجولونكتلا ةيتحتلا ةينُبلاو ةيتاسسؤملا تاردقلا ىوتسم ىلع ةّدع تارغث تدُدح دقو اذه .ةباقرلا

ّدحيو ،تامولعملا ىلإ لوصولا قيعي اّمم ،اهريوطتل اهيف رامثتسالا ةيدودحمو تامولعملا ةرادإ ةمظنأ ةءافك

ةراسخو ةماعلا ةّيلاملا ىلع تارغثلا هذه اهبّترت يتلا ةفلكلا نمو داسفلا رطاخم نم ديزيو ةباقرلا ةـّيلاعف نم

،ةيلاع ةـّيداصتقا ةيّلاعف تاذو دُدج نيّدروم باطقتسا صرف

تاونسلا لالخ ريبك لكشب ماعلا ءارشلا يف ةدمتعملا ةّيلودلا ريياعملا ترّوطت دق كلذ ةازاوم يف ،تناك املو

نم لك نع تردص ةّديج تاسراممو تاهيجوتو ئدابمو ،ةـّيعجرم نيناوق ترُّوط ثيحب ،ةيضاملا نيرشعلا

كنبلاو ،ةيبوروألا ةيضوفملاو ،ةيمنتلاو يداصتقالا نوأعتلا ةمظنمو ،يلودلا كنبلاو ،ةدحتملا ممألا ةمظنم

،ةـّيلودلا تاهجلا نم اهريغو ،ةيمنتلاو رامعالا ةداعإل يبوروألا

مل اهنكلو ددصلا اذهب ةـّيميظنت ميسارمو نيناوق عيراشم حارتقال نانبل يف ترج تالوأحم ةّدع تناك املو

سلجم نم ةموكحلا هتدرتسا يذلا ةيمومعلا تاقفصلا نوناق عورشم اهنيب نم ةّوجرملا اهميتاوخ ىلإ لصت

.21/21/2102 خيراتب6059 مقر موسرملا بجومب باونلا سلجم ىلإ ليحأ دق ناك يذلاو72/3/8102 يف باونلا

حارتقال ةبِجوملا بابسألا
ماعلا ءارشلا نوناق
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تاحالصإلاب قّلعتملا سماخلا بابلا يفً اديدحتو ،يرازولا اهنايب يف ”تايدحتلا ةهجاوم“ ةموكح تجردأ دقو

امب ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإل ةـّيلاملا ةرازو اهتلذب يتلا دوهجلا ةفاك ةعباتمب مازتلالا“ بوجو ،ةيلكيهلا

عورشمل يروفلا رارقإلا ىلع لمعلاو اهدامتعاو هتايصوت رارقإو)SPAM( يلودلا حسملا لامكتسا كلذ يف

،”ةصتخملا تاهجلا تاظحالم رابتعالا نيعب ذخألا عم ماعلا ءارشلل  يرصع نوناق

مايقلا )8102 ناسين( سيراب يف دقُع يذلا ”رديس“ رمتؤم يف تمزتلا دق ةينانبللا ةلودلا تناك املو

تناك املو ،ماعلا ءارشلا ثيدحتو داسفلا ةحفاكم اهزربأ ،تاعاطقلل ةرباع ةلماش ىرخأو ةيعاطق تاحالصإب

ّلظ يف تامازتلالا هذه ذيفنت ةيمهأ ىلع دكؤتل ةيلاتتملا اهتاعامتجا لالخ تداع ةـّيلودلا معدلا ةعومجم

تاحالصإلا زربأ دحأك ماعلا ءارشلا ىلع تدّدش دقو .دالبلا اهب ّرمت يتلا ةّيداصتقالاو ةّيلاملا تايدحتلا

زيزعتو ،تارامثتسالا بذجو ،ةماعلا تامدخلا ةدوج نيسحتو ةـّيلاملا ةمكَوحلا زيزعتل ةـّيرورضلا ةـّيلكيهلا

ليومتلً ايساسأً اطرش تاحالصالا هذه لّكشت .ماعلا لاملا رادهإو داسفلا ةحفاكم دوهج معدو ،ةيفافشلا

،ةـّيويح ةيداصتقا تاعاطق يف يرامثتسالا قافنالا جمارب

نيرشت71 ذنمً اصوصخو ،دوقع ذنم بلاطي ً،اصوصخ يبعشلا كارحلاو ً،امومع يندملا عمتجملا ناك املو

ئدابملو ةيساسألا تايرحلاو قوقحللً اسيركت نوناقلا مكحو قحلا ةلود ءاسرإبو داسفلا ةحفاكمب ،9102 لوألا

،ةاواسملاو فاصنإلاو ةلادعلاو ةلءاسملاو ةيفافشلاو ةهازنلاك ةيماس

،كـــــــــــــــلذل

ريزو نم فيلكتب يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم هدعأ يذلا ،ماعلا ءارشلا نوناق حارتقاب مّدقتن

لالخ نم حارتقالا اذه ىلع لمعلاّ مت .ةّديجلا تاسرامملاو ةـّيلودلا ئدابملاو ماكحألا عم قباطتي وهو ،ةـّيلاملا

نانبل يف ماعلا ءارشلا ةموظنم حسم نع ةرداص ةـّيملع تانايبو ،ةنراقم تاسارد ىلع تزكترا ةيجهنم

)SPAM(، ىلع نوناقلا حارتقا زكتري .نييلود نييصاصتخاو ءاربخل تايصوتو ،ةّصتخملا تاهجلا عم تارواشمو

ينثإلا ةـّيلودلا ءىدابملا نم ةاقتسم ،اهتاعارمو اهظحل نود رومألا ميقتست ال ،ماعلا ءارشلل ئدابم ةينامث

:يهو ،ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم نع ةرداصلا رشع

نوناقلا صاخشأ نم صخش يأو ةيراشلا تاهجلا لك نوناقلا حارتقا ماكحأ لمشت ثيحةــلماشلا ةزــيملا  .1

ذيفنت يأ ،ةماعلا تايرتشملا عاونأّ لك أدبملا لمشي .يبنجا وأ يلحم ليومتب ً،اماع ًالام قفني ماعلا

تادهاعملا ماكحأ فلاخي ال امبو ،ةيراشتسالا تامدخلا اهيف امب تامدخلا ميدقتو مزاوللا ديروتو ،لاغشألا

.ةينانبللا ةلودلا لبِق نم ًالوصأ ةمربملا ةـّيلودلا تايقافتالاو

تانزاوملا دادعإ يف دمألا طسوتملا طيطختلا ةيلمع عيجشت لالخ نم تانزاوملا عمجمدلاو طيطختلا.2

.ءارشلا ةرود طيطختو ميمصت نيسحتل

لمشت نأ ىلع ،ءارشلا لحارم ةفاك يف ،ةباقرلاو فارشإلل ةحضاو تايلآ قيبطت لالخ نمةلءاسملا.3

ةمءالملا باقعلا ريبادتو اهبّ تبلل ةدّدحم لهم نمض تاضارتعالاو ىواكشلل لاّعفو ديدج راطإ ثادحتسا

.ءادألاب ةقثلا ززعي امب

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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ةيرايعملا ةقيرطلاو ةـّماعلا ةدعاقلا يه ةـّيسفانتلا تاءارجإلا نوكت نأ ىلع صرحلا يأ ةسفانملاو ةـّيلاعفلا.4

،نيلمتحملا نيدروملا عيمجل ةلداعو ةئفاكتم صرف نيمأتو ،ةءافكلا زيزعتل ةليسوك ءارشلا تايلمع ءارجإل

تاهجلا لكلً امزُلم اهمادختسا نوكي ثيحب )ةـّيجذومن طورش رتافد( ةّدحومو ةلماكتمو ةحضاو قئاثو دامتعإو

ةديدج ءارش قرط ريفوتو ةـّيئاضرلا تاقافتالا نم ّدحت ةمراص طباوض دامتعاو داسفلا ةحفاكمو ،ةيراشلا

.ةثادحلا تابلطتم عم ىشامتت

عاونا ديدحتو ةددعتملا هتالاح ديدحتو حلاصملا براضتلو امك اهل حضاو فيرعت عضو لالخ نمةهازنلا.5

وأ لعفلا وأ لمعلا عون عم بسانتت تاجردب صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يفظوم لاطت يتلا تابوقعلا

صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يفظوم لاطت يتلا تابوقعلاو ةباقرلا عاونأ ديدحت ىلإ ةفاضإلاب ،هنع عانتمإلا

.ةفلاخملا عون عم بسانتت تاجردب

تامولعملا ىلإ لوصولا حيتي امم ةـّيزكرملا ةـّينورتكالا ةّصنملا ىلع رشنلا بوجو لالخ نمةـيفافشلا.6

حارتقا ماكحأ هيضتقت ام بجومب ةـّيرسلا بجوم ىلع ظافحلا عم ،نيلخدتملاو نيمتهملا ةفاكل تانايبلاو

.نوناقلا

رمتسملا بيردتلا بجومو ءارشلا تايلمعب مايقلل ةـّينهملا ةيلاع ةـّيرشب دراوم صيصخت ةهج نمصصختلا.7

.ةهازنلاو فارتحالاو ةـّينهملا نمٍ لاع ٍردَق ىلع نوكتل مهل

،ةـّيئيبلاو ةـّيعامتجالاو ةـّيداصتقالا اهداعبأب ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ يعارت تايلمع لالخ نم ةمادتسإلا.8

.ماعلا ءارشلا نم ةـّيساسألا فادهألا عم نزاوتم لكشب

ةعبسلا رومألا اهنيب نم لّصفن ،ةدعصألا فلتخم ىلع ةماعلا ةحلصملا تايضتقم نوناقلا حارتقا يعاري

:ةيلاتلا

يلاملاو يداصتقا-وركاملا راطإلا ً:الوأ
ىلع ةـّيلاملا اهتامازتلا طيطختبً ايوضعً اطابترا طبتريو ةلودلل يلاملا طاشنلا بلص يف ماعلا ءارشلا عقي

نع ةجتانلا ةـّيلاملا تامازتلالا نيمأت كلذ يف امب ،ةماعلا تانزاوملا دادعإ دنع ديعبلاو طسوتملا نييدملا

ةيولوأ بسحب ةّيلاملا ةلودلا تامازتلا نيمأتو ةنيزخلا يف ةلويسلا رفاوتب اهطبرو دوقعلا ذيفنت تايلمع

يلامجإلا يلحملا جتانلا نم5.6و ةماعلا تاقفنلا نم%02 ــب نانبل يف ماعلا ءارشلا مجح رّدُقي .اهتاقاقحتسا

تايرتشم مجح ريدقتلا اذه نّمضتي نأ نود ،يزكرملا ىوتسملا ىلع )9102 ماع رالود رايلم4.3 يلاوح(

.اهتاداحتاو تايدلبلاو ةماعلا تاسسؤملا

يلحملا جتانلا نم ماعلا نيدلا ةبسن لوصو عم ةيلاع ةـّينويدم ءبع تحت حزريو يلكيه زجع نم نانبل يناعُيو

ماعلا قافنالا نم %2 ّدعتي مل ذإ ةلودلل يرامثتسالا قافنالا شماه قيضيو .9102 ماع %671 ىلإ يلامجإلا

ةّصحو ,ماعلا قافنإلا عبر يلاوح لكشت يتلا ماعلا نيدلا ةمدخ ببسب كلذو ,9102 ةنسل %4و0202 ةنسل

ومنلا يفً اؤطابت نانبل دهشي ,كلذ ىلإ ةفاضإلاب .هنم %05 ىلإ لصت يتلا اهتاقحلمو روجألاو بتاورلا

ماعلل )%12-( ةبسنب يبلس ومن ىلإ تاريدقتلا ريشتو ,0202 ماعلل )%21-( يبلس ومنب رّدق ثيحب يقيقحلا

1202.
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ببسبً ادلب091 لصأ نم341 ةبترملاّ لتحي ذإ لامعألا ةلوهس ةهجلً اعجارت نانبل لـّجسي ،ىرخأ ةيحان نم

لجسي ثيح ةيسفانتلاو ومنلا تابلطتم عم اهتمءالم مدعو ةيتحتلا ىنبلا ةدوجو ةءافك يف صقنلاو داسفلا

مادختسال ةيلاعلا هتيزوهج نم نانبل صرف ىقبتو .ةيتحتلا ىنبلا ةدوج رشؤملً ادلب731 لصأ نم031 ةبترملا

لامعألل ةبذاج ةئيب نيمأت مدعو ءادألا عجارت ببسب ةعئاض ينطولا داصتقالا عفدل راكتبالاو ايجولونكتلا

.نيرمثتسملاو

كلذ نوكي نأ ةرورضب )DCEO( ةيمنتلاو يداصتقالا نوأعتلا ةمظنم سلجم تايصوتو ةـّيلودلا ةبرجتلا ديفُت

اهب ّرمي يتلاك ةقيقد ةيداصتقاو ةيلام عاضوأّ لظ يف ،زوجي ال ثيحب ةلودلل يلاملا لمعلا نم أّزجتي الً اءزج

ةعضاخو ةطبارتمو ةلماكتم ةـّيلاملا ةرادإلا نوكت نأ ّالإ ،طسوتملا ىدملا ىلعو ةريخألا ةنوألا يف نانبل

.ةنيزخلاو ةنزاوملا تايلمع ةرادإو فارشتسا ةهجلً اصوصخ ةمراص طباوضل

ةـّيرادإ ةـّيديلقت ةبراقم نم ماعلا ءارشلل ةـّيلودلا ميهافملا ىلع ئراطلا لّوحتلا ءوض يفو ،مّدقت ام ىلعً ءانب

ًاراسم دّدحي ال يلاحلا ينوناقلا راطإلاّ نأ امبو ،ةلودلل ةـّيلاملا فادهألاب ةلصتم ةـّيجيتارتسا ةبراقم ىلإ ةتحب

ةنزاوملا دادعإ ةيلمعب اهطبرو امك ،اهفينصتو اهبيوبتو اهمييقتو ةيراشلا تاهجلا تاجايتحا ديدحت هقفو يرجي

عضي نأ هنأش نم يذلا رمألا ،ةماعلا ةنزاوملا يف ةيلبقتسملاو ةـّيلاحلا ةّيليومتلا تاجاحلا جامدإو طيطختو

:نوناقلا اذه حرتقي ،دمألا ليوط وأ طسوتم راطإ يف اهتامازتلا ةلودج ىلع ةردقلا مدع رطخ مامأ ةلودلا

تاهجلا ةفاك مازلإ لالخ نم ةنزاوملاب ماعلا ءارشلا جمد ،ماعلا لاملل ةلماكتملا ةرادإلا ىلعً اصرح .أ

،ماعلا لاملا قافنإل ىلضفلا ةميقلا ققحي امب ةنزاوملاب اهطبرو ءارشلا تايلمع طيطخت ةيراشلا

.ةلءاسملل ةلاّعفلا رطألاو مُظنلاو ةيعامتجالاو ةّيئيبلاو ةيداصتقالا دراوملا ةمادتسا نمؤيو

دانتسالابو ،ةماعلا تاقفنلا دادعإ عمً انمازت لبقملا ماعلا نع ةيونسلا ططخلا ريضحتو تاجايتحالا ديدحت.ب

.ماعلا ءارشلا ةئيه نع ردصت تاءارجاو ةّدحوم جذامن ىلإ

ةلودج اهذيفنت يضتقي عيراشم نّمضتت لاح يف تاونسلا ةدّدعتم وأ ةيونس ءارش ةطخ ظحل ةيناكمإ.ج

،ءارشلا عوضومب ةلصلا تاذ تامولعملا نمضتت نأ ىلع ،دمألا ليوط وأ طسوتم راطا يف تامازتلا

.هئارجال  لمتحملا خيراتلاو ،ءارشلا ةقيرطو ،عورشملل زجوم فصوو ،يريدقتلا غلبملاو ليومتلا ردصمو

ماعلا ءارشلا ةموظنم ءادأ :ًايناث
يف اهتاليثم عم ةنراقم ةـّيندتم ةدوج تاذ اهّنأب نانبل يف ماعلا ءارشلا ةموظنم فصت ةـّيلودلا ريراقتلاّّنأ ثيح

005 ةميقب اًيونسً ارفو قّقحي ةموظنملا هذه ثيدحتّنأ ىلإ ريشت يهو ،ملاعلا يفو ةيبرعلا ةقطنملا نادلب

ةمّدقملا تامدخلا ةيعون نّسحيو ةلودلل يرامثتسالا قافنإلا شماه ديزي نأ هنأش نم اّمم ،رالود نويلم

،ةموظنملا يف تارغثلا هذه ّدس ةيغبو ،كلذل .ءادألاب ةقثلاو ،صاخلا عاطقلا ةكراشم صرفو نينطاوملل

ةزيملا ىلإ ةفاضإلاب( اهّمهأ ةيرهوج تاثيدحت نوناقلا حارتقا نّمضتي،SPAM حسمً اضيأ اهدّدح يتلاو

:)هالعأ درو ام قفو ةلماشلا

تاسسؤملا راودأ هيف دَّدحُت سناجتم يميظنتو يتاسسؤم راطإ لالخ نم ماعلا ءارشلل ةيرصع ةمكَوح دامتعإ.أ

،تامدخلا ةدوج نم قّقحتلاو فادهألا ىلع زيكرتلاب حمسي امبو ،لاّعفلا ريغ يفيظولا لخادتللًاعنم ،ةـّينعملا

:امه نيتـّيساسأ نيتهج ثادحتسا كلذ لمشيو ،ةـّيرادإلا ءابعألا نم ّدحلاو تاءارجإلا ةـّيلاعفو ةءافكلا عفرو

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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يف رفوتم ريغ يفارشاو يميظنت رود تاذ ،ةلقتسمو ةمظان ةئيه يهو ،ماعلا ءارشلا ةئيه )1

،ةيلاحلا ةموظنملا

تاعجارملابّ تبلل تراسمو تايلآ قفو لمعت ،ةلقتسم ةئيه يهو ،ةيرادإلا تاضارتعالا ةئيهو )2

يفو ةفافشو ةلداع ةقيرطبو ،دقاعتلا لبق ام ةرتف لالخ كلذو ،اهب ةصاخ ماكحأ عم ىواكشلاو

.بسانملا تقولا

؛ةلاّعفلا باقعلا ريبادتو حضاولا غالبإلاو ةباقرلاو فارشإلا ىعرت ماكحأ جاردإ.ب

ةؤفكلا تاسرامملا زّزعتو تاءارجإلا ديحوت يف مهاست ً،اـّيلود اهاودج تبثُم ،ريبادتو تاءارجإ ظحل.ج

.ةّديجلاو

ةسفانملاو ةـّيلاعفلا :ًاثلاث
ىلإ8102 ماعلا يف08 ةبترملا نم عجارت ذإ ةيسفانتلا يف درُطم عجارت نم يناعي ينانبللا داصتقالاّنأ ثيح

ًاماكحأ حرتقملا نوناقلا نّمضتي ،عقاولا اذه ةهجاوملو كلذل ،)ًادلب141 لصأ نم(9102 ماعلا يف88 ةبترملا

ىلع ءارشلا تايلمع يف ةكراشملل نيلمتحملا نيدروملا عيمجل ةلداعو ةئفاكتم صرف نيمأت يف مهاست

:اهنمض نم ،ةـّيسفانتلا ةدعاق

تايلمع ءارجإل ةيرايعملا ةقيرطلاو ةـّماعلا ةدعاقلا يه ةيسفانتلا تاءارجإلا نوكت نأ ىلع صرحلا.أ

؛داسفلا ةحفاكمو ،ةءافكلا زيزعتل ةليسوك ءارشلا

؛ةيئاضرلا تاقافتالا نم ّدحت ةمراص طباوض دامتعإ.ب

نأ اهنأش نم ةطيسبو ةحضاوو ةرقتسمو ةكسامتم ةـّيميظنتو ةـّينوناقو ةـّيتاسّسؤم رطأب لمعلا.ج

نيّدروملا كلذ يف امب ،تايرتشملا صرف ىلإ ماجحألا عيمج نم نيلمتحملا نيسفانتملا ذافن نمضت

؛مهل ةفافشلاو ةفصنملاو ةلداعلا ةلماعملا عيجشتو،بناجألا

ةيلآ بسحب قبسملا ليهأتلا تاءارجإ مامتإ ةهجل ةكراشملا يف نيبغارلا نيضراعلا ةفاك ةاواسم.د

؛هذيفنت ىلع هتردقو ضرعلا مّدقم ةيلهأ ديدحتب حمست ةحضاوو ةلّصفم

ةفاكلً امزُلم اهمادختسا نوكي ثيحب )ةـّيجذومن طورش رتافد( ةّدحومو ةلماكتمو ةحضاو قئاثو دامتعإ.ـه

؛ءارشلا نوناق اهلمشي يتلا تاهجلا

ةيفيك كلذ يف امب ةلص تاذو ةـّيعوضوم ةقيرطب ءارشلا عوضوم فصو ةيفيك لّصفت ماكحأ ظحل.و

ّمظنت ماكحأ كلذكو ؛ةسفانملا نم ّدحي ال لكشبو ،تافصاوملا نم اهريغ وأ ةـّينفلا تافصاوملا عضو

؛ؤطاوتلا بّنجُتو ضراعلا قح نمضت ةقيرطب ءارشلا قئاثو ىلع حاضيتسالا تابلط

ةدّدحم ةيئانثتسا تالاح يف( ةيسفانت لقأ ىرخأو ةيسفانت تاءارجإ نمضت ةدّدعتم ءارش قرط ديدحت.ز

نم ىلضفلا ةميقلا ىلع لوصحلا نامضل تارايخلا نم ةبسانم ةعومجم رّفوت )نوناقلا حارتقا يف

؛طقف نيقحتسملا نيضراعلا كارشإو ماعلا لاملا قافنإ

لب ىندألا رعسلا ساسأ ىلع طقف سيل ةمّدقملا ضورعلا مييقتل ةلّصفمو ةحضاو دعاوق دامتعإ.ح

ليدعتل طباوضو طورش ديدحت عم ،جتنملا ةايح ةرود وأ ةـّيئيبلا ريياعملاك ةدّدحم ريياعم ساسأ ىلع

.ءاضتقإلا دنع دقعلا ةميق
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ةلءاسملاو ةهازنلاو ةيفافشلا :ًاعبار
ءارشلاب ةطبترم داسفلل ةضّرعملا ةيموكحلا تالماعملا نم %75ّ نأ ىلإً ايملاع ريشت تاءاصحإلاّ نا ثيح

نيب نم941 ةبترملاّ لتحا ذإ داسفلا تاكردم رشؤم ىلع عجارت ً,اديدحت راطإلا اذه يف ,نانبل نا ثيحو ,ماعلا

ةهجل ةـّينانبللا ةلودلا تامازتلا قيقحت يف مهاسيل ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا يتأي كلذل ،0202 ماعً ادلب081

ةئيهو ،ةيراشلا تاهجلا ىدل ةـّيتامولعملا ةـّيتحتلا ةينبلا ةيمهأ ىلإ ريشيو ،ةيفافشلا زيزعتو داسفلا ةحفاكم

ةـّيبرع لودّ نأً املع ،ةـّيلعف ةباقرو حاصفإ ماظنل ساسأك ،ةـّيزكرملا ةـّينورتكالا ةّصنملا لالخ نم ،ماعلا ءارشلا

ةماعلا ةحلصملا نوك نمً اقالطنإ .مزلُملا ينورتكلالا ءارشلا وحنً اطاوشأ تعطقو تارايخلا هذه يف تحجن ةّدع

،ةلءاسملاو ةهازنلاو ةيفافشلا ءىدابم قرخ ىلإ يدؤت دق يتلا تارغثلا نوناقلا جلاعي .تاّيولوألا ةـّيولوأ يه

:لالخ نم

تامولعملا رشن ةيراشلا تاهجلا مازلاو ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرم ةينورتكلا ةّصنم دامتعإ.أ

،ةحلصملا باحصأ عيمجل رحلا ذافنلاب حامسلاو ،ةصنملا هذه ىلع ءارشلا لحارمب ةقلعتملا ةيساسالا

تامولعملا ىلإ روهمجلاو يندملا عمتجملاو نيلمتحملا بناجألاو نييلحملا نيّدروملا كلذ يف امب

؛نوناقلا اهيلع ّصني يتلا ةـّيرسلا تالاح ةاعارم عم ،تايرتشملاب ةصاخلا

تافيرعت عضو ربع كلذو ،تامولعملا نع فشكلا بجوم سيركتو ،حلاصملا براضت ةيناكمإ نم ّدحلا.ب

نيضراعلا داعبتساو تالاحلا هذه ةجلاعم ةيفيكو ،ؤطاوتلاو لايتحالاو داسفللو حلاصملا براضتل ةحضاو

 ؛تارابتعإلا كلت نم يأ ىلعً ءانب

عيسوت لالخ نم ءارشلا ةرود يف ةحلصملا باحصأ عيمج ىلع ةهازنلا نم ةيلاع تايوتسم ضرف .ج

لحارم ةفاك يف نيلخدتملا ىلع اهقيبطتو كولسلا دعاوق تانودمو ةهازنلا رطأ يف ةجردملا ريياعملا

؛صاخلاو ماعلا نيعاطقلل ةهازنلا ىلع بيردتلاو ،ءارشلا

يف ةـّيمقرلا ايجولونكتلا جامدا عم ةقفارتم ةيراشلا تاهجلا ىدل تاسرامملا ّدحوت تاءارجإب لمعلا .د

؛ءارشلا لحارم ةفاك يف ةـّيقرولا تاءارجإلا ميمصت ةداعإ وأ لادبتسا

؛طورشلا رتافد عضو يف ةّيفافشلاو ةـّيعوضوملا مارتحإ.ـه

وأ ةـّينوناقلا تاليدعتلا عيراشم وأ تاحارتقا عضو دنع يندملا عمتجملاو صاخلا عاطقلا كارشإ .و

؛ةـّيميظنتلا

لوصولاو ةباقرلا لّهسي امب ميزلتلا تاءارجإ لالخ تانايبلاو تادنتسملاو تالجسلا ظفح ةقيرط ديدحت.ز

؛تامولعملا ىلإ

.تانايبلا ةرادإو ينورتكلالا ءارشلا ىلإ ينوناقلا لخدملا ريفوت .ح

ماعلا ءارشلا ةـّينهم :ًاسماخ
نمو ،ةلصلا تاذ تايوتسملا ةفاك ىلع تايافكلاو تاردقلا يف ريبك صقن نم وكشت ةينانبللا ةلودلاّ نأ ثيح

نيّملم ريغ ءارشلا يف نيلماعلا نم %84ّنأ ذإ ً،ايلاح ةرفاوتملا كلت عم ةبولطملا تاراهملا نيب مؤالت مدع

مدعني ثيحب نانبل يف هتاذ ّدحبً امئاق ماعلا ءارشلا سيل ،تالاحلا مظعم يفو .ةديجلا ةـّيلودلا تاسرامملاب

ةـّيلودلا ريراقتلا مظعم تراشأ دقو .ةماع ةفيظو هرابتعاب تايافكلل حضاولا راطإلاو يفيظولا فصولا

ًاريبكً اينامتئاً ارطخ ّلثمي ةّيلودلا ريياعملا عم اهمؤالت مدعوً الامجإ ةّيلاملا تايافكلا يف صقنلاّنأ ةصّصختملا

،ءادألا ىلع ةرشابم رثؤي هّنأل ،ةموكحلا ىلإ ةبسنلاب

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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رمتسم ثيدحتل الو يمازلإ بيردت ىلإ نيينعملا نيفظوملا عيمج عوضخ مدع وه كلذ ّدرم نأ ثيحو

ةلودلا ةردق فعضي يذلا رمألا ،ةّيلودلا تارـّيغتملاو ةثيدحلا ةـّيلاملا ةرادإلا تابلطتم عم مءالتي امب مهفراعمل

يف ذُخأ ام اذإ ربكأ ةيمهأ بستكي رمألاّ نأ هالعأ ريراقتلا تدّكأو امك .هحالصإو ةّيلاملا ةرادإلا ماظن ةرادإ ىلع

تاجرد ىلعأ قيقحتّ نا ثيحو .ةفيعضلا ةـّيلاملا ةمكوحلل زربألا تافصلا نم ربتعُي صقنلا اذهّ نأ رابتعالا

اهيلإ وبصي يتلا فادهألا قيقحتل ةّيساسأ ةنامض ربتعُي ماعلا ءارشلا ماهم نيجلوملا ىدل فارتحالاو ةّينهملا

:ىلع نوناقلا حارتقا صُني كلذل ،ماعلا ءارشلا نوناق

لك لمعت ثيحب ،ةلودلا يف يفيظولا لكيهلا نمض ،اهتاذب ةمئاق ،ةدّدحم ةنهمك ماعلا ءارشلا جاردإ .أ

ءارشلا مجحل ةبسن تاراهملاو ددعلا ثيح نم مئالمو صصختم لمع قيرف داجيإ ىلع ةيراش ةهج

؛ءاضتقالا دنع الإ يفاضإ دقاعت وأ فيظوت ىلإ ةجاحلا نود اهيدل

امب ،ةـّيقيبطت ميسارم لالخ نم ةنهملا هذهب ةصاخلا عيفرتلاو فيظوتلا طورشو تايافكلا رطأ ديدحت.ب

؛تايقالخألاو تايكولسلاو ةربخلاو تاراهملاو ةـّيملعلا تاءافكلا كلذ يف

ىدل يمازلإ رمتسم صصختم بيردتل هترود يف نيلخدتملا ةفاكو ماعلا ءارشلا ماهمب نيمئاقلا عاضخإ .ج

.يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم

امب ،هلحارم نم ةلحرم يأ يف ،نيلخدتملا وأ ماعلا ءارشلا نع نيلوؤسملا نيفظوملا عيمجّ نأ نم دكأتلا .د

؛ةيلاعلا ةـّينهملا ريياعملا نوفوتسي ،مالتسالاو ميزلتلا ناجل ءاضعأ كلذ يف

؛ةيراشلا تاهجلا لوانتم يف ماعلا ءارشلل ةـّيئارجإو ةـّيلمع ةّلدأ عضو .ـه

يف نيينعملا رئاسو ةّصتخملا ةفرعملا زكارمو ةـّينعملا ةـّيداصتقإلا تائيهلاو صاخلا عاطقلا كارشإ .و

؛ينطولا ىوتسملا ىلع تاردقلا زيزعت راسم يف يندملا عمتجملا

.ةمادتسملا ةيمنتلاو ةّيفافشلاو ةهازنلا ءىدابم لوح يعولا ىوتسم عفر .ز

ةيلحملا ةيمنتلاو ةمادتسالا :ًاسداس
زيفحت ىلإ ةفداهلاو ملاعلا لوح ةدمتعملا ةديجلا ةـّيلودلا تاسرامملا ىدحإ وه مادتسملا ماعلا ءارشلاّ نأ ثيح

تابلطتم ةيبلتو راكتبالاو ةسفانملا عيجشتو ماعلا ءارشلا قوس لوخد ىلع ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

ممألل ةماعلا ةيعمجلا اهتدمتعا يتلا0302 ماعلل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ عمً ايشامت ةمادتسملا ةيمنتلا

نم %59 ىلإ %39 نيب لّكشت ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاّ نأ ثيحو .5102 لوليأ52 يف ةدحتملا

صرف جولو ىلع ةرداق ريغ ىقبت اّهنكل ,ةلماعلا ديلا نم %15 ّفظوُتو ,صاخلا عاطقلا تاسسؤم يلامجإ

نم88%( ةكراشملل اهتيزوهجو اهتردق مدع :اهّمهأ ,ةفلتخم بابسأل ةيموكحلا دوقعلا يف ةـّيلعافب ةكراشملا

ةقلعتملا تامولعملا ىلإ لوصولا ةيناكمإ مدعو ,)57%( ةيراشلا ةهجلا لبق نم عفدلا يف رّخأتلا ,)تالاحلا

نوناقلا حارتقا جلاعي ،كلذ لكل ؛)36%( تّالتكت ليكشت يف ةبوعصلاو اهب ةكراشملا طورشو ماعلا ءارشلاب

 :ذإ تايدحتلاو تارغثلا هذه

ىلع ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةكراشم قح نامض لالخ نم ةيداصتقالا ةيمنتلل ةعفار ربتعُي .أ

ريياعملاو ةئيبلل ةقيدصلا كلت يأ ةمادتسالا ريياعم دامتعاو ،ةـّيموكحلا دوقعلا يف فافشو لداع وحن

،)خلا ،ةـّيفيرلا ةيمنتلا ،ءاسنلل ةـّيداصتقالا ةكراشملا معد( ةئفاكتملا ةـّيداصتقالا ةـّيمنتلا عّجشت يتلا

؛)خلا ،لمعلا ثداوح دض لاّمعلل يمازلالا نيمأتلا ،لافطألا ةلامع ّبنجت( ةـّيعامتجالا ةـّيلوؤسملا يعارتو

فدهب ةمادتسملا تامدخلاو علسلا وحن ،نكمأ ثيح ،ةينانبللا ةلودلل ةيئارشلا ةردقللً اهيجوت ظحلي.ب
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قيثاوملا يف اهيلع صوصنملا ةـّيعامتجالاو ةـّيداصتقالا فادهالا قيقحتو يئيبلا رثالا صيلقت

صرحلا عم ،ةـّينطولا ةـّيولوأللً اقفوو ةـّينانبللا ةلودلا لِبق نم ةمربملا ةـّيلودلا تايقافتالاو تادهاعملاو

،ماعلا لاملا قافنا نم ىلضفلا ةميقلا قيقحت ىلعو ةلمتحملا عفانملا نيب نزاوتلا قيقحت ىلع

؛ةّينطولا تاربخللو يلحملا جاتناللو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل زفاوح ءاطعإب حمسي لكشبو

ةـّيعامتجالا ةدافإلا لجأ نم كلذو ،تاعومجموً اماسقأ ساسأ ىلع ميزلتلاّمتي نأ ،ناكمالا دنع ،زيجي.ج

كارتشالا طورشو ،اهتعيبطو ماسقألا ددع ليصفت صاخلا طورشلا رتفد دّدحي نأ ىلع ،ةـّيداصتقالاو

؛ميزلتلا دانسإ ةقيرطو

نامض عم ،ةـّينطولا تاربخلاو ةـّينطولا ةيركفلا تامدخلاو تاجتنملا لاطت ةيليضفت ةمظنأ ىلع ّصني.د

؛ةصتخملا ةرادإلا نع ةرداص ةداهشب بولطملاب يفت ةيعونو ةدوجب اهدوجو لاح يف اهداعبتسا مدع

.مادتسملا ماعلا ءارشلل تاسايسو دعاوق ةرولبلً الخدم رفوي.ـه

هتيزكرمالو ماعلا ءارشلا ةئيه - يتاسّسؤملا راطإلا :ًاعباس
وأ ةطلسل دوجو ال يلاتلابو ،ماعلا ءارشلل ةمظان ةيرايعم ةفيظو يلاحلا يميظنتلاو ينوناقلا راطإلا دّدحي ال

ةّفلكم ةينطو ةئيه وأ ةسسؤم وأ ةرادإ يأ دجوت ال امك ،ةفيظولا هذهب مايقلاً اديدحت ةلّوخم ةصتخم تاطلس

ميدقتو ،ماعلا ءارشلا تاسايس ةرولب أدبم ءارشلا ةموظنم نع بيغي ،كلذب .ينطولا ىوتسملا ىلع كلذب

تامولعملا عمجو ،تاداشرالا عضوو ،ةـّيعجرملا تادنتسملا ريفوتو ،نيلخدتملاو ةيراشلا تاهجلل ةروشملا

هذه ريوطتلً امُدُق عفدلاو ،ةدحوم ةصنم لالخ نم روهمجلاو نيينعملل اهريفوتو ءارشلا تايوتسم ةفاك ىلع

مءالتي امب ،يميظنتلاو ينوناقلا راطإلا ىلع تاليدعتلا ةغايصو تاحالصإلا حارتقا لالخ نم ةموظنملا

.ىلضُفلا ةثيدحلا تاّهجوتلاو ةّيلودلا ريياعملاو

ضعبو لاغشألاو مزاوللا ءارش تايلمع ذيفنت ،يزكرملا شيتفتلاب ةطبترملا ،تاصقانملا ةرادإً ايلاح ىلوتت

ةئام اهتميق زواجتت يتلا تايرتشملل( ةماعلا ةصقانملا ةقيرطب ىرجت يتلاو ،تارازولا حلاصل تامدخلا عاونا

رامعإلاو ءامنإلا سلجم لثم( ةماعلا تاسسؤملا اهل عضخت الو .ضورعلا جاردتسا وأ )ةينانبل ةريل نويلم

ةرادإ موقت تائيهلا نم اهريغو تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازوو ينطولا عافدلا ةرازوو )اهريغو نانبل ءابرهكو

يهو ،ءارزولا سلجم هيلع قداصُي يذلا تاصقانملل يونسلا جمانربلا ىلإً ادانتسا اهماهمب تاصقانملا

صقاونلاو تافلاخملا نم اهّولخ نم دكأتلل اهتايوتحم يف قيقدتلاو تاصقانملا تافلم ةعجارم نع ةلوؤسم

ءارشلا نع نالعالاو ،اهحلاصل ءارشلا يرجي يتلا ةرادالا ىلإ مزُلم ريغ يأر ءادباو ،)تاصقانملا ماظن ،71 ةدام(

سرامي يذلا ةبساحملا ناويدب طانم رودلا اذه نوك يباقر رود اهل سيلو ،اهمييقتو اهحتفو ضورعلا مالتساو

يف ةلودلا تاجاح عّسوت عم تاصقانملا ةرادإ رود رّوطتي مل .تاصقانملا ىلع ةقحاللاو ةقبسملا ةباقرلا

ةـّيناسنالاو ةـّيعامتجالاو ةـّيداصتقالا فورظلاو تارّوطتلا بكاوت لاغشأ ذيفنتو تامدخو علس ىلع لوصحلا

امم ،ةيرورضلا ةـّينقتلاو ةـّيلاملاو ةيرشبلاو ةيتاسّسؤملا تاردقلاو ةيلالقتسالا اهحنمّ متي ملو ةـّيجولونكتلاو

ةدمتعملا ريياعملاو يجولونكتلا مدقتلا تابلطتم ةاراجمب اهل حمسي ملو لاّعف لكشب اهماهمب اهمايق قاعأ

ىصوملا نم هنأ املع ،يذيفنتلا رودلا حلاصل تاسايسلا عضوو فارشإلا ماهمو مظانلا رودلا باغ امك ً.ايلود

.تاسايسلا عضوو فارشإلا لاجم يف ةيسيئرلا فئاظولا نع ةيليغشتلا فئاظولا لصفً اـّيملاع هب

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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تاهجلا ةفاك ىدل يزكرم ال ساسأ ىلع ماعلا ءارشلا تايلمع نوناقلا حارتقا ّمظني ،عقاولا اذه ىلإ دانتسالاب

اهئالياو ”ماعلا ءارشلا ةئيه“ حبصتل تاصقانملا ةرادإ تايحالص يف عيسوتو ريوطت عم ةازاوملاب ،ةيراشلا

ئدابملا قيبطت نسح ىلع صرحتو هـّجوتو ّمظنُت ثيحب ،ةيلاحلا ةموظنملا يف دوجوم ريغ وهو مظانلا رودلا

ةـّيفافشلاو ةلءاسملاو ةـّينلعلا ءىدابم اّميسال ءارجالا ةيعرملا ةمظنألاو نيناوقلا يف ةددحملا ريياعملاو

ءارشلا تايلمع ءارجاب يصوت يتلاوDCEO ـلا ةيمنتلاو يداصتقإلا نواعتلا ةمظنم لبق نم اهب ىصوملا

ةـّيمقرلا طئاسولا كلذ يف امب طئاسولاّ لكب اهب ةّقلعتملا تانايبلاو تامولعملل رشنو حضاوو ينلع لكشب

تاءارجالا ديحوت يف ”ماعلا ءارشلا ةئيه“ مهاست كلذك .نيلمتحملا نيّدروملا عيمجل صرفلا ؤفاكت حيتي لكشبو

ىتم ءارش ةـّيلمع ريس ىلع ضارتعالا اهرود لمشي امك .ةـّيجذومن طورش رتافدو ةـّيرايعم تادنتسم عضو ربع

تارارق رادصإ كلذ يف امب ،مزلي ثيح لّخدتلاو للخلا نماكم ديدحتو ،ةماعلا ةحلصملا تايضتقم عم تضراعت

سلجمو ةيروهمجلا ةسائر ىلإ ريراقت عفرو ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع اهرشنو ينلع لجس يف اهظفحو ءاصقالا

.يزكرملا شيتفتلاو ةبساحملا ناويدو ءارزولا سلجمو باونلا

تائيهلاو ةـّيلودلا تاسسؤملا عم نواعتلا ةمهم ماعلا ءارشلا ةئيهب نوناقلا حارتقا طانأ ،قبس ام ىلإ ةفاضإ

.ماعلا ءارشلا ماظن ريوطتلً اـّيلودوً اـّيلحم ىرخألا

اهرود نوكيلو ،”ماعلا ءارشلا ةئيه“ ىّمسُتل تاصقانملا ةرادإ رود ليعفت ىلع نوناقلا حارتقا ّصني ،يلاتلاب

عيسوت نوكيو ،ةـّينعملا تارادالا فلتخم نيب قيسنتلاب ءارشلا تاـّيلمع ىلعً ايفارشإوً ايميظنتوً اـّيدصر

ةمزاللا دراوملاو يفيظولاو يلاملا نيلالقتسالا اهئاطعإ بوجو عمً اـّيساسأوً اـّيرورض ةئيهلا هذه تايحالص

.ةـّيعوضوم لكب اهماهم ءارجإل

ةيلومشلا

 ةهازنلا

جمدلاو طيطختلا
 ةنزاوملا يف

ةـيفافشلا
ةلءاسملا

صصختلا

ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو

ةمادتسإلا
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ةـماع ماـكحأ|لوألا لصفلا

ةماعلا هُئدابمو نوناقلا فده |1 ةداملا

:ةيلاتلا ءىدابملا ىلع زكتري وهو ،هتبقارمو هذيفنتو ماعلا ءارشلا ءارجإ دعاوق نوناقلا اذه دّدحي

.ةماع ةدعاقك ةيسفانتلا تاءارجإلا قيبطت  .1

.ماعلا ءارشلا يف ةكراشملل زييمت نود ةئفاكتم صرف ةحاتإ  .2

.نيمزتلملاو نيضراعلا عيمجل ةلوؤسمو ةفافشو ةيواستمو ةلداع ةلماعم ريفوت  .3

.ةبساحملاو ةباقرلا لّعفي لكشب اهتينهمو اهتهازنو تاءارجإلا ةينلع  .4

نم ىلضفلا ةميقلا ساسأ ىلع ينطولا جاتنإلاو ةّينطولا ةلامعلاو ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلا عيجشت  .5

.ةيلاعفلاب لالخإلا نود ،ماعلا لاملا قافنإ

.ةمادتسملا ةيمنتلا تايضتقم رابتعالاب ذخأتو ةديشرلا ةمكَوحلا دعاوق ىلإ ءارشلا تايلمع عضخت

.ماعلا ينوناقلا ماظتنالا نم ةداملا هذه يف ةدراولا ةماعلا ءىدابملا َربتعُت

فـيراعت |2 ةداملا

ىلع صنلا قايس ّلدي مل ام ،هاندأ اههاجت ةنـّيبملا يناعملا نوناقلا اذه يف ةدراولا تارابعلاو تاملكلل نوكي

:كلذ فالخ

.ةينانبللا ةلودلا:ةلودلا  .1

.هتاليدعتو03/21/3691 خيرات96941 موسرملاب رداصلا نوناقلا:ةيمومعلا ةبساحملا نوناق  .2

،ةلقتسملا ةيرادإلا تائيهلاو ،ةماعلا اهتاسسؤمو ،اهتارادإو ةلودلا يه:دقاعتلا ةطلس وأ ةيراشلا ةهجلا  .3

ةزهجألاو ،اهتاداحتاو تايدلبلاو ،قيدانصلاو ،سلاجملاو ،تائيهلاو ،اهب ةصاخ تانزاوم اهيدل يتلا مكاحملاو

،جراخلا يف ةيسامولبدلا تاثعبلاو ،)اهل ةعباتلا تادحولاو تارادإلاو تاسسؤملاو( ةيركسعلاو ةينمألا

يتلا ةماعلا قفارملاو ،ةيراكتحا ةئيب يف لمعتو ةلودلا اهيف كلمت يتلا تاكرشلاو ،ةمظانلا تائيهلاو

  ً.اماعً الام قفني ماعلا نوناقلا صاخشأ نم صخش ّيأو ،ةلودلا حلاصل ةصاخ تاكرش اهريدت

.)يزكرملا شيتفتلا ميظنت(9/11/9591 خيرات0642 مقر موسرملاب ةأشنُملا تاصقانملا ةرادإ :تاصقانملا ةرادإ.4

.ءارجإلا ةـّيعرملا نيناوقللً اقفو ةقفنلا دقعب صتخملا عجرملا:حلاصلا عجرملا.5

.يونعملا وأ يعيبطلا صخشلا:صخشلا.6

وأ ،ماعلا نوناقلا صاخشأ نم اهريغ وأ ةيراشلا تاهجلا هب فّرصتت وأ هكلمت يذلا لاملا يأ:ماعلا لاملا.7

اهردصم ناك ءاوس كلذو ،ةنيزخلا يف ةعدوملا لاومألا كلذكو ،نوناقلا اذه ماكحأ مهيلع قَّبطت نم

.تابهلا وأ ضورقلا وأ ةنزاوملا تاداريإ



19 ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا

.تامدخ وأًالاغشأ وأًامزاول ةيراشلا ةهجلا ةزايح ينعي:ماعلا ءارشلا وأ ءارشلا.8

ةميق زواجتت ال اهتميق تناك اذإ اهب ةّقلعتملا تامدخلاو ،اهفصوو اهعون ناكً اّيأ ةلوقنملا لاومألا:مزاوللا.9

.اهسفن مزاوللا

صخش باسحل ينوناقلا اهفيرعت بسح ةينانبللا يضارألا ىلع ذَّفنُت ةماع ةعفنم تاذ لامعأ:لاغشألا .01

لامعألا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشت يهو هترادإ تحت وأ هتطساوب وأ ماعلا نوناقلا صاخشأ نم

وأ ،روسجلاو قرطلا ديدجت وأ ةنايص وأ حالصإو ،مدهلاو ،لمعلا عقاوم دادعإو ،ريمعتلاو ءانبلاب ةِطبترملا

ينابملا ةنايصو دييشتلاو رفحلاب ةّقلعتملا ءانبلا لاغشأ وأ ،بيكرتلا وأ ،ةيقوفلا وأ ةيتحتلا ىنبلا ءاشنإ

تناك اذإ لاغشألل ةعباتلا تامدخلاو ،روكيدلاو ،داوملاو تازيهجتلاو تادعملا بيكرت كلذكو ،لماعملاو

.اهسفن لاغشألا ةميق زواجتت ال تامدخلا هذه ةميق

ليبس ىلع كلذ نمو ،يداشرإلا وأ يركفلا عباطلا اهيلع بلغي يتلا تامدخلا يأ:ةيراشتسالا تامدخلا .11

لامعأو ةـّيئيبلا وأ ةينوناقلا وأ ةـّيلاملا وأ ةيداصتقالا وأ ةينهملا وأ ةيسدنهلا تاساردلا :رصحلا ال لاثملا

وأ مييقتلا وأ ذيفنتلا ىلع فارشإلا وأ تافصاوملا دادعإ وأ ميمصتلا ماهم كلذ يف امب ةحاسملا

.ةيداصتقالا ىودجلا تاسارد وأ يئيبلا رثألا ةسارد وأ مالتسالا

نكمي يدام لمع ءادأ ساسأ ىلع اهيف دقاعتلا نوكي يتلا تامدخلا يأ:ةيراشتسالا ريغ تامدخلا .21

ةنايصلاو نيمأتلا ،لقنلا تامدخ ،ةفاظنلا ،ةسارحلا :كلذ نمو ،ةيراشتسالا تامدخلا ريغ نم هفيصوت

.اهريغو

وأ قبسملا ليهأتلا وأ ميزلتلا تاءارجإ يف كارتشالل لَمتحملا ضراعلا وأ ضرعلا مِّدقم:ضِراعلا.31

.تاءارجإلا هذه يف كِراشملا صخشلا

وأ اهنع نالعإلا ةلحرم نمً اءدب ءارشلاب ةّقلعتملا تاءارجإلا ينعتو:ءارشلا تاءارجإ وأ ميزلتلا تاءارجإ .41

.دقعلا ماربإ ىلإ ضورعلا بلط

.تامدخلا وأ لاغشألا وأ مزاوللا ميدقتل ضراعلا نم مَّدقملا ضرعلا :ضرعلا .51

وأ نيّدروملا نم رثكأ وأ دحاوو ،رثكأ وأ ةيراش ةهج نيب ،ةدّدحم ةدمل لوعفملا ةيراس ةيقافتا:راطإلا قافتا .61

نمض هؤاسرإ يونملا دقعلا طورش ديدحت ىلإ فدهت ،تامدخلا يمّدقم وأ نييراشتسإلا وأ نيلواقملا

ً.ابسانم كلذ ناك امثيح تايمكلاو راعسألاب ةّقلعتملا كلت ةّصاخ ،ةدَّدحم ةلهم

نع جتانلاو تامدخلا مِّدقم وأ يراشتسالا وأ لواقملا وأ ّدروملاو ةيراشلا ةهجلا نيب عَّقوم قافتا :دقعلا .71

.ءارشلا تاءارجإ

نع تامولعم مِّدقتو ةيراشتسالا ةمهملا قاطنو تاياغو فادهأ دِّدحت يتلا طورشلا:ةـّيعجرملا طورشلا .81

.ةبولطملا ةمدخلا

تامدخلاو مزاوللا وأ علسلا ديروتب ةيراشلا ةهجلا عم مربملا دقعلا بجومب موقي يذلا صخشلا:دِّروملا .91

.ءارشلا تاءارجإ ةجيتن اهب ةلصلا تاذ

.ءارشلا تاءارجإ ةجيتن ةيراشلا ةهجلا عم مربم دقع بجومب لاغشأ ذيفنتب موقي يذلا صخشلا:لواقملا.02

ةهجلا عم مَربم دقع بجومب ةيراشتسالا ريغ تامدخلا ميدقتب موقي يذلا صخشلا :تامدخلا مِّدقم .12

.ءارشلا تاءارجإ ةجيتن ةيراشلا

.ءارشلا تاءارجإ ةجيتن ةيراشتسالا تامدخلا ميدقت ىلع هعم دقاعتلاّ متي يذلا صخشلا:يراشتسالا .22

.ءارشلا دقع هعم مِرُبأ يذلا يراشتسالا وأ تامدخلا مِّدقم وأ لواقملا وأ دِّروملا وه :ِمزتلملا .32
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 .عوبسألا مايأ نم موي ّيأ ينعي :مويلا .42

يرسقلا وأ يمسرلا ليطعتلا مايأو ةيمسرلا دايعألا ءانثتساب عوبسألا مايأ نم موي ّيأ ينعي :لمع موي .52

.ةرهاق ةوق نع جتانلا

يتلاو نيضراعلا ىلإ ةرداصلا ءارشلاب ةّقلعتملا ةفاك تادنتسملا :ميزلتلا تافلم وأ طورشلا رتفد .62

تاءارجإلاو ىرخألا تابلطتملاو ةـّينفلا تافصاوملا كلذ يف امب مهضورع دادعإ ضرغل اهنومدختسي

.ةصاخلاو ةماعلا دقعلا طورشو اهمادختسا نَّيعتي يتلا جذامنلا كلذك ،ضورعلا ميدقتل اهعابتا بِجاولا

نيزختو ةجلاعمل )يمقرلا طغضلا كلذ يف امب( ةّينورتكلإلا تازيهجتلا لامعتسا :ةـّينورتكلإلا لئاسولا.72

ّيأ وأ ةيرصب وأ ةيعاعشإ وأ ةيكلس لئاسو ةطساوب اهمالتساو اهلقنو اهلاسرإّ متي يتلا تامولعملا

 .ىرخأ ةيسيطانغمورهك لئاسو

نلعتو ،ةيراشلا ةهجلا هذخّتت ،نوناقلا اذه نم91 ةداملا يف هيلع صوصنملا ءارجإلا :قَبسملا ليهأتلا .82

مايقلل نيضراعلا ىدل اهريغو ةيرشبلاو ةيرادإلاو ةّيلاملا تايناكمإلاو ةّينفلا تاردقلا رفاوت نم دّكأتلل هنع

ريياعمو تابّلطتملً اقفو كلذو ،ضورعلا ميدقتل مهتوعد لبق ةبولطملا ةءافكلاب دوقعلا دحأ ذيفنتب

.قبسملا ليهأتلا بلط تادنتسم يف ةدّدحملا ليهأتلا

لالخإلل وأ عورشم ريغ ضَرغ قيقحتل ،ضرعلا ميدقت دعب وأ لبق رثكأ وأ نيفرط نيبّ متي بيترت :ؤطاوتلا.92

تافّرصت ىلع رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ريثأتلا كلذ يف امب ةسفانملا ةيرح أدبمو ،صرفلا ؤفاكت أدبمب

.يسفانت ريغ لكشب اهب بعالتلا وأ ضورعلا راعسأ تيبثت وأ نيضراعلا نيب دوقعلا ميسقتو ،رخآ فرط

نيضراعلا دحأ وأ ماعلا فظوملل هيف نوكي فقوم ّيأ حلاصملا براضت موهفم لمشي:حلاصملا براضت.03

ريغ وأ ةرشابم ،اهريغ وأ ةيداصتقا وأ ةيلام ،ةصاخ ةحلصم ،ءارشلا ءارجإ ةجيتن ىلع نوّرثؤي نمم مهريغ وأ

:ةيلاتلا تالاحلا يف حلاصملا براضتً اضيأ ققحتي .ءارشلا تاءارجإ ةيلالقتساو دايح دّدهت ،ةرشابم

هريغ عم كارتشإلاب وأ هسفنب ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ،ماق دق هيدل نيلماعلا دحأ وأ ضراعلا ناك اذإ .أ

كلذكو ،ءارشلاب ةصاخ ىرخأ تادنتسم وأ تافصاوملا وأ ةساردلا ريضحتل ةيراشتسا تامدخ ميدقتب

ةلاحلا ءانثتساب ،تامدخلا هذهب تماق ةسسؤم ىدل نيتقباسلا نيتنسلا لالخ لمع دق نوكي امدنع

ذيفنتب مزتلملا هيف موقي )tcejorp yeknruT( لماكتم عورشم ساسأ ىلع ءارشلا اهيف يرجي يتلا

اهدنعو ،ةقيرطلا هذهب هميزلتب ةماع ةحلصم ةيراشلا ةهجلا ىرتوً ايلك وأً ايئزج هنم ةدّدعتم لحارم

؛ةيريربتلا بابسألا عم كلذ نعً اقبسم حاصفإلا يضتقي

وأ ،مهلامعأ ىلع رطيسي كرتشم كيرش مهيدل نوكي نأك ةنّـَيعم تالص نيضراعلا نيب طبرت تناك اذإ.ب

 ؛ضرعلا يف هسفن ينوناقلا لثمملا مهيدل

ميزلتلا فلم يف كلذ ةزاجإ لاح يف ّالإ ،ءارشلا ةيلمع لالخ دحاو ضرع نم رثكأب ضراعلا مدقت اذإ .ج

 ؛ءارشلاب صاخلا

،نوناقلا اذه نم01 ةدامللً اقفو كولسلا دعاوق ةعرش يف اهيلع صوصنملا تالاحلا نم ّيأ يف .د

،ءارشلاب ةقالع هل ناك اذإ هب نوموقي يذلا لمعلا نع نيفظوملا يّحنت بوجو اهنيمضت بجي يتلاو

وأ ضراعلا عم ةحضاو ةكرتشم حلاصم وأ ةعبارلا ةجردلا ىتح ىبرق تالص مهطبرت تناك لاح يف

لمحت وأ دايحلاب مهلمع فاصّتا مدع اهعم ىشخُي ناكو ،ةضراعلا ةكرشلا يف ءاكرشلا وأ هيدل نيلماعلا

.دايحلا اذهب كشلا ىلع حضاو لكشب

.نوناقللً اقفو ةنلعملا ثراوكلاو مهادلا رطخلا تالاح:ءىراوطلا تالاح .13
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ثراوك وأ رطخل ضّرعتلا رثإ تاكلتمملا ةيامحو حاورألا ذاقنإ اهعم يضتقي يتلا ةلجاعلا ةلاحلا :ةثاغإلا .23

طبضو ةيامحلاو ءاويإلا تاءارجإ ذاختاو مهئالجإو اياحضلا نع ثحبلا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةئجافم

.اهيلع ةظفاحملاو تاكلتمملا

ةّينفلا تاميلعتلا ةفاك يهو ،ءادألا تافصاوم وأ ةّيفيظولا وأ ةّينفلا تافصاوملا اهب دصقُي :تافصاوملا .33

فئاظولاو تافصاوملا دِّدحت يتلاو ميزلتلا تافلم اهنّمضتت يتلا ءادَألاب ةقلعتملا كلت وأ ةّيفيظولا وأ

.ةبولطملا لاغشألا وأ تامدخلا وأ علسلل

.ءارشلا دقع ذيفنت لالخ ةَزجنملا لاغشألا وأ تامدخلا وأ ةمَّدقملا مزاوللا يه:تازـَجنملا.43

عقوملا ىلعو ،ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلعً ايمازلإ رشنلاّ متي :رشنلا .53

اهارت ىرخأ ةليسو ّيأ ربع رشنلاّمتي نأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،زوجي امك .دجُو نإ ةيراشلا ةهجلل ينورتكلالا

صوصنملا لهملا ةّفاك يف ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع رشنلا خيراتب ّدتعُي نأ ىلع ،ةبِسانم ةيراشلا ةهجلا

.نوناقلا اذه يف اهيلع

ةـّينورتكلإلا ةّصنملا ربعً اـّيمازلإ ّ متي يذلا الإ غيلبت ّيأب ّدتعُي ال ،صاخ وأ ماع ،رخآ صن ّيألً افالخ :غيلبتلا .63

 .ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرملا

.ىلعأو ىندأ نيَّيلام نيَّدح نيب حوارتي يلام غلبم وه :ةحيرشلا/رطشلا .73

.ةيراشلا ةهجلا ىدل تارارقلا ذاختابً انوناق ةلَّوخملا ةهجلا يه :ةيريرقتلا ةطلسلا.83

نم سداسلا لصفلا يف ةدّدحم يه امك ماعلا ءارشلا ميظنتب ىنعُت يتلا ةئيهلا يه :ماعلا ءارشلا ةئيه .93

.نوناقلا اذه

يف ءارشلا تايلمع يف نيينعملا نيرشابملا نيلوؤسملاو نيفظوملا ةّفاك:ءارشلا ماهمب نومئاقلا .04

.مالتسالاو ميزلتلا ناجل ءاضعأ ىلإ ةفاضإلاب ةيراشلا تاهجلا

ةلداعم يف لمعتسُت مَّدقملا ضرعلل ةـّينفلاو ةـّيلاملا ةجردلل ةيوئم ةبسن وأ ةمالع عضو :ليقثتلا .14

.ضراع لك اهلاني يتلا ةيئاهنلا ةمالعلا باستحإ

ًايمسرً افارتعا ّنيعم عوضوم ىلع هُتقداصم َربتعُتً اثلاثً افرط لّكشت ةقوثوم ةئيه يه :ةدَمتعم ةئيه .24

 .ةقباطملاو ةءافكلاب

عوضوم لاغشألا نم رثكأ وأ ءزج ذيفنتل مزتلملا هعم دقاعتي يونعم وأ يعيبط صخش يأ :يوناث دقاعتم .34

.ماعلا ءارشلا

ةصنملا ىلعً ايمازلإّمتي وهو ،ةدَّدحم تاهج وأ ةهج ىلإ هَّجوم ّنيعم عوضومب يمسر مالعإ :راعشإ .44

.دجُو نإ ةيراشلا ةهجلل ينورتكلالا عقوملا ىلعو ،ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةّيزكرملا ةّينورتكلإلا

.نوناقلا اذه نم42 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةرتفلا يه :ديمجتلا ةرتف .54

سفانتلا ءىدابم عم ضقانتيً ايليضفتً اعقوم ضراعلا يطعت ةزيم يه :ةفصنم ريغ ةيسفانت ةزيم .64

.حلاصملا براضتو راكتحالل ةِضهانملا تاعيرشتلاو ،نيضراعلا نيب ةاواسملاو

.ةماع ةلاح لّكشي ،ةيمسرلا لطعلا نمض جَرُدم ريغ ،ئراطو يرارطضا ليطعت :يرسق ليطعت .74

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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قـيبطتلا قاـطن |3 ةداملا

تاهجلا اهب موقت يتلا تامدخو لاغشأو مزاول نم ماعلا ءارشلا تايلمع عيمج نوناقلا اذه ماكحأل عضخت.1

ريغ تابه وأ ةيجراخ وأ ةيلخاد ضورق نم وأ ةنيزخلا وأ ةنزاوملا لاومأ نم دقعلا ليومت ناك ءاوس ،ةيراشلا

الو .ةينانبللا ةلودلا عم ةمربملا ةّيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا ماكحأ ةاعارم عم ،بهاولا طورشب ةدَّيقم

ًاقبط الإ ءارش ةـّيلمع يأب مايقلا ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تالاحلا ريغ يف ،ةيراش ةهج يأل زوجي

 .هماكحأل

امك ،ىرخأ ةيراش تاهج نيبو اهنيب ةكرتشم تاجاح ةيبلتل ءارش تايلمعب ةنّـَيعم ةيراش ةهج موقت نأ زوجي.2

.ىرخأ ةيراش تاهج باسحل ءارش تايلمعب ةنّـَيعم ةيراش ةهج موقت نأ زوجي

،تامدخو لاغشأو مزاول نم رثكأ وأ نيَعون ءارشلا ةـّيلمع نّمضتت امدنع يأ ً،اطلتخم ءارشلا نوكي امدنع.3

.ءارشلا ةـّيلمع ىلع بلغي يذلا ءارشلا عون ميزلتب ةصاخلا ماكحألل ءارشلا ةـّيلمع عضخت

دراوم نم دروم لالغتسال زايتما وأ مازتلا ّيأ حنم ىلإ فدهي يذلا ءارشلا نوناقلا اذه ماكحأ نم ىنثتسُي.4

حنم قبست يتلا تاءارجإلاب قلعتي اميف الإ ،راكتحا يأ وأ ةماع ةعفنم تاذ ةحلصم وأ ةيعيبطلا دالبلا ةورث

ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةماعلا ئدابملا ىلإ تاءارجإلا كلت عضخت ثيح ،راكتحالا وأ زايتمالا

.ىرخأ نيناوق يف ةدراو ةصاخ صوصن يأ عم ضراعتي ال اميف نوناقلا اذه نم

نوناق عم ضراعتي ال ام لك يف صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا دوقع ىلع نوناقلا اذه ماكحأ قَّبطُت.5

.هتاليدعتو7/9/7102 خيرات84 مقر صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا ميظنت

دقنلا رادصإو ةعابط ءانثتساب نانبل فرصم اهيرجي يتلا ءارشلا تايلمع ىلع نوناقلا اذه ماكحأ قَّبطُت.6

.هتاليوحتو

اذه نم ىلوألا ةداملا نتم يف ةدراولا ةماعلا ءىدابملا هالعأ ةانثتسملا تالاحلا صخ ام يف قَّبطُت.7

.نوناقلا

ةغللا |4 ةداملا

ةيزيلكنالا ةغللا دامتعا نكمي هنأ الإ .ةيراشلا ةهجلا تارارق يفو ءارشلا تادنتسم يف ةيبرعلا ةغللا دَمتعُت

 .ةـّيعجرملا طورشلا وأ ةـّينفلا تافصاوملا عضوو ةفاك تالسارملل ةيبرعلا عم ةيسنرفلا وأ/و

.يناثلا ىلع لوألا دوسَي يبنجألاو يبرعلا نيّصنلا نيب ضراعتلا دنع

ةـلمعلا |5 ةداملا

.ةيبنجألا ةلمعلاب دوقعلا يف ةبساحملا ةيفيكو دقعلا ةلمع طورشلا رتفد دِّدحي
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ةـيّرسلا |6 ةداملا

حلاصملا ةيامحب ةقِّلعتملا تامولعملا ةيّرس ىلع ءارشلا ةيلمعب نيينعملا عيمجو ةيراشلا ةهجلا ظفاحت.1

ةـّيراجتلا حلاصملاب ّسمي وأ هذيفنت قيعُي وأ نوناقلا اهؤاشفإ ِفلاخُي يتلا كلتو ،ةلودلل ةيسيئرلا ةينمألا

كلت ءاشفإب ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا ُرمأت مل ام ،ِفصنملا سفانتلا قيعُي وأ ،نيضراعلل ةعورشملا

.تامولعملا

تابلط يف ةيراشلا ةهجلا عِنتمت ،ةذفانلا نيناوقلا ىضتقمب اهرشن وأ تامولعملا ريفوت تالاح ءانثتساب.2

ةـّينقتلاو ةـّينهملا رارسألا اهيف امب اهنومضمو اهتايوتحم ءاشفإ نع ةمَّدقملا ضورعلاو قبسُملا ليهأتلا

وأ ،نيضراعلل عورشم ريغ ررض ثادحإ اهنع حاصفإلا نأش نم يتلاو ةـّيركفلا ةّيكلملا نيناوقب ةـّيمحملاو

 .تامولعملا نم عونلا اذه ىلع عالطالاب هل نوذأم ريغ رخآ صخش ّيأب وأ نيسفانملا نيضراعلاب

ضراع ّيأو ةيراشلا ةهجلا نيب ىَرجُت تاراوح وأ تاضوافم وأ تالاصتا وأ تاشقانم ةيأ يف ةيّرسلا ىَعارُت.3

وأ تالاصتا وأ تاشقانم ّيأ يف فرط ّيأل زوجي الو .ءارجإلا ةّيعرملا نيناوقلا عم ضراعتي ال ام لك يف

تامولعم وأ ةيلام وأ ةينقت تامولعم ّيأ رخآ صخش ّيأل يشفُي نأ ليبقلا اذه نم تاراوح وأ تاضوافم

ّالإ ،رخالا فرطلا ةقفاوم نود نم تاراوحلا وأ تاضوافملا وأ تالاصتالا وأ تاشقانملا هذهب قّلعتت ىرخأ

.ةّصتخملا مكاحملا هب تََرَمأ وأ كلذ ىلع نوناقلا ّصن اذإ

 نيضراعلا ةكراشم طورش |7 ةداملا

ةكراشملا طورش ً:الوأ
تاذو ةبسانم ةيراشلا ةهجلا اهارت طورش ةيأ ىلإ ةفاضإ ،ةيلاتلا طورشلا نيضراعلا يف رفاوتت نأ بجي.1

:ءارشلا عوضومب ةلص

؛تدجُو نإ ،ةلصلا تاذ صوصنلا يف اهيلع صوصنملا ةينهملا قالخألل مهتفلاخم تَتُبَث دق نوكي ّالأ .أ

؛ءارشلا دقع ماربإل ةينوناقلا ةيلهألا.ب

؛يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو ةيبيرضلا تامازتلالاب ءافيالا .ج

ولو ةيئاهن ماكحأ ءارشلا ةيلمعب نيينعملا مهيمدختسم وأ مهيريدم قحب وأ مهقحب تَرَدَص دق نوكي الأ .د

نأشب ةقّفلم وأ ةبذاك تانايب ميدقتب وأ ،ينهملا مهكولسب قّلعتي مرج ّيأ باكتراب مهنيدُت ةمربم ريغ

دق مهتـّيلهأ نوكت ّالأو ،ميزلت ةيلمع وأ ماع ءارش عورشم داسفإب وأ ءارشلا دقع ماربإل مهتّيلهأ

نع ءاصقإلا عضَو يف اونوكي الأو ،ةيرادإ نامرح وأ فاقيإ تاءارجإ ىضتقمب رخآٍ وحن ىلع تَطِقُسأ

؛ماعلا ءارشلا يف كارتشالا

؛سالفإ ماكحأ مهقحب تَرَدَص وأ ةيفصتلا ديق اونوكي الأ.ـه

 ؛مربُم ريغ نإو يئاهن مُكح بجومب لاومألا ضييبتو ىبرلا دايتعا مئارجب اومُِكح دق اونوكي الأ .و

ةطلسلا ءاضعأ نم ّيأ عم مهيدل نوكي الأو دقاعتلا ةطلسل ةيريرقتلا ةطلسلا يف نيكراشم اونوكي الأ  .ز

 ؛حلاصم براضت وأ ةيدام حلاصم ةيريرقتلا

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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يتلاو ءارشلا عورشمب صاخلا طورشلا رتفد يف دقاعتلا ةطلس اهضِرفَت يتلا طورشلا نم كلذ ريغ .ح

.ةبولطملا لامعالا عم بسانتت

.ةكراشملا قح نيضراعللً امكح ناديعُي رابتعإلا ةداعإ وأ عناملا لاوز تابثإّ نإ .2

نيضراعلا تالهؤم :ًايناث
ةّيلاملا دراوملاو ةينهملا ةءافكلاو ةـّيئيبلاو ةينقتلاو ةينهملا تالهؤملا نيضراعلا تالهؤمب دَصقُي.1

ةدَّدحملاو دقعلا ذيفنتل ةيرشبلا دراوملاو ةربخلاو ةيرادإلا ةرِدقَملاو ىرخألا ةيداملا قِفارَملاو تاّدعملاو

.ءارشلا عوضوم عم بِسانتم لكشب اهديدحتّمتي نأ ىلع ميزلتلا فلم وأ قبسملا ليهأتلا فلم يف

مههاجتًازييمت ّلثمي ءارجإ وأ طرش وأ رايعم ّيأ نيضراعلا كارتشا تالّهؤم نأشب ةيراشلا ةهجلا ضِرفَت ال.2

 ً.ايعوضوم هريربت نكمي ال ،مهنم تائف هاجت وأ مهنيب اميف وأ

تافلم يف ةنَّيبملا ليهأتلا تاءارجإو ريياعملً اقفو نيضراعلا كارتشا تالّهؤم ةيراشلا ةهجلا مِّيَقُت.3

.ميزلتلا

:ةيلاتلا تالاحلا يف ضراع ّيأ ةّيلهأ ةيراشلا ةهجلا طِقسُت.4

أطخ ىلع يوطنت اهنأ وأ ةطولغم وأ ةبذاك هتالّهؤم نع ةمَّدقملا تامولعملا نأ تقو يأ يف تَتبثأ اذإ .أ

؛نييرهوج صقن وأ

ًاقفو قبسملا ليهأتلا اهساسأ ىلع راص يتلا تالهؤملا رّفوت تابثإ ةداعإ لَّهؤملا ضراعلا ِلشَف اذإ .ب

.نوناقلا اذه نم91 ةداملل

 ةيسفانت ةزيم ءاّرج نم وأ عفانم هضرع ببسب ضراعلا داعبتسا |8 ةداملا
حلاصملا براضت ببسب وأ ةفصنم ريغ

:نيتيلاتلا نيتلاحلا ىدحإ يف ميزلتلا تاءارجإ نم ضراعلا ةيراشلا ُةهجلا دعبتست.1

ةنئاش ةميرج يأ وأ نوناقلا اذه ماكحأ بجومب رَّظحُم لمع وأ ةفلاخم ّيأ باكترإب ضراعلا ماق لاح يف.أ

ّيأ ىلع ضرع اذإ ،ةوشرلاو ذوفنلا فرص مئارج اّميسال ،داسفلا نوناقب ةلومشملا مئارجلا دحأ وأ

قفاو وأُ هَحَنَم وأ ،ىرخأ ةيموكح ةطلس ىدل وأ ةيراشلا ةهجلا ىدل قباس وأ يلاح مَدختسم وأ فظوم

ىلع ريثأتلا فدهب ،ةميق يذ رخآ ءيش َّيأ وأًالمع وأ ةعفنم ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ،هِحَنم ىلع

وأ ؛ميزلتلا تاءارجإب قلعتي ام يف هعبَّتت ءارجإ ىلع وأ ةيراشلا ةهجلا بناج نم ام رارق وأ فُّرصت

اذه ماكحأ ِفلاخي امب حلاصملا يف براضت هيدل ناك وأ ةفصنم ريغ ةيسفانت ةزيم ضراعلا ىدل ناك اذإ .ب

.ءارجالا ةيعرملا نيناوقلاو نوناقلا

بابسأو ،ةداملا هذه ىضتقمب ميزلتلا تاءارجإ نم ضراعلا داعبتساب ةيراشلا ةهجلا هُذخَّتت رارقّ لك ُجَردُي.2

.ينعَملا ضراعلا ىلإ رارقلا غالبإّ متي امك ،ءارشلا تاءارجإ لجس يف ،داعبتسالا كلذ
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 ءارشلا تاءارجإلجس |9 ةداملا

عيمج هيف ظَفحَتو ،ءارشلا ةيلمعب ةقلعتملا تامولعملا لك هُنِّمضُتً اصاخً الجس ةيراشلا ةهجلا ئشنُت.1

ًاقفو لجسلا اذه ىلع عالطالا نكمي .اهيلع ظفاحتو اهل تافلم ّدِعُتو ميزلتلا تاءارجإب ةقلعتملا قئاثولا

ناك لاح يفً اينورتكلا ظَفحُيو ،هنم تامولعملا ءاقتساو هتعجارم لُهستً اعجرم دَمتعُيو ةداملا هذه ماكحأل

:ةيلاتلا تامولعملا هيف جَردُتو ً،انكمم هرّفوت

تابلطو ضورعلا ميدقتو ءارشلا ةيلمع قالطإ خيراوتً ايمازلإ نّمضتي ءارشلا عوضومل زجوم فصو.أ

؛زئافلا ضرعلا ديدحتو ضورعلا حتفو تَدِجُو نإ لّهأتلا

ءارجإ لاح يفو( دقعلا ةميق ىلإ ةفاضإلاب ،ةمزتلملا ةهجلا ناونعو مسإو نيضراعلا نيوانعو ءامسإ.ب

 ؛)قافتإلا اذه اهعم مَربُي يتلا ةهجلا ناونعو مسإ :يراطإ قافتإ

؛نالعإلا ةليسو نأشب اهرارق ذاختا يف ةيراشلا ةهجلا اهيلإ تََدنتسا يتلا فورظلاو بابسألاب نايب.ج

فورظلاو بابسألاب نايب ،ةيمومعلا ةصقانملا ريغ ىرخأ ءارش ةقيرط ةيراشلا ةهجلا مادختسا لاح يف.د

؛ىرخألا ةقيرطلا كلت مادختسا ريربتل اهيلإ تََدنتسا يتلا

مادختسا ريربتل ةيراشلا ةهجلا اهيلإ تََدنتسا يتلا فورظلاو بابسألاب نايب ،يراطإ قافتإ ءارجإ لاح يف .ـه

؛يراطإلا قافتالا تاءارجإ

نأشلا اذهب نايب ،نوناقلا اذه نم52 ةداملا نم2و1 نيترقفلا ىضتقمب ءارشلا ءاغلإ لاح يف .و

؛ءارشلا ءاغلإب اهرارق ذاختا يف ةيراشلا ةهجلا اهيلإ تََدنتسا يتلا فورظلاو بابسألابو

هذه نع ةيليصفت تامولعم ديدحت ،ميزلتلا تاءارجإ يف ةيداصتقا-ةيعامتجا تاسايس قيبطت لاح يف .ز

؛اهليعفت تايلآو تاسايسلا

بابسألاب نايب ،نوناقلا اذه نم42 ةداملا نم3 ةرقفلا بسحب ديمجت ةرتف قيبطت مدع لاح يف .ح

؛ديمجتلا ةرتف قيبطت مدعب اهرارق ذاختال ةيراشلا ةهجلا اهيلإ تََدنتسا يتلا فورظلاو

ًةحارص ةراشإلا بجي ،نوناقلا اذه نم عباسلا لصفلا ماكحأ ىضتقمب ةعجارملا وأ ضارتعالا لاح يف .ط

نع ةخسن ىلإ ةفاضإ اهليجست مقرو خيرات ىلإو ،ةعجارملا وأ ىوكشلا وأ رظنلا ةداعإ تابلط عيمج ىلإ

يتلا بابسألاو تاضارتعالا هذه نع عُجارت يأ ىلإ ةراشإلاو اهنمّ لك نأشب ةَذخّتملا ةّيئاّهنلا تارارقلا

؛كلذ ىلإ تّدأ

لاح يف ،نوناقلا اذه نم42 ةداملل نم2 ةرقفللً اقفو ةحونمملا ديمجتلا ةرتف نع راعشالا نع ةخسن .ي

؛قابطنالا

،نوناقلا اذه نم42 ةداملا نم8 ةرقفلا ىضتقمب ءارشلا ءاسرإ ىلإ ميزلتلا تاءارجإ تَّدأ لاح يف .ك

؛كلذ ىلإ تّدأ يتلا بابسألابو نأشلا اذهب نايب

،يراطإلا قافتالا تاءارجإ ةلاح يفو .هنع ةخسن ىلإ ةفاضإلاب ؛هطورشو هماكحأّ مهأو دقعلا ةميق .ل

؛َزجنُملا بوتكملا يراطإلا قافتالا نع ةخسنو هطورشو هماكحأ مهأل صّخلم فاضُي

؛ىرخألا هطورشو هماكحأّ مهأل صّخُلمو مَّدُقم ضرع لك ةميق .م

اذه نم801 ةداملا ىضتقمب وأ6 ةداملا نم1 ةرقفلا ىضتقمب ةيّرس تامولعملا رابتعا لاح يف .ن

؛ةّيرسلا دامتعا يف ةيراشلا ةهجلا اهيلإ تدنتسا يتلا فورظلاو بابسألا ديدحت ،نوناقلا

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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وأ ءارجإلا ةيعرملا نيناوقلا وأ نوناقلا اذه ماكحأ ىضتقمب لجسلا يف اهجاردإ مزلي ىرخأ تامولعم َّيأ .س

؛ميزلتلا قئاثو ىضتقمب

بابسألابو نأشلا اذهب نايب ،نوناقلا اذه نم72 ةداملا ىضتقمب مَّدقم ضرع ضفَر لاح يف .ع

؛رارقلا كلذ يف ةيراشلا ةهجلا اهيلإ تََدنتسا يتلا فورظلاو

دودرلاو ،ميزلتلا تافلم وأ ،تدجُو نإ ،قبسملا ليهأتلا قئاثوب ةقلعتملا حاضيتسإلا تابلط صَّخُلم .ف

؛تافلملا وأ قئاثولا هذه ىلع ليدعت لكل صَّخُلمو ،تابلطلا هذه ىلع

مهراقتفاب وأ ،تَدِجو نإ ،ضورعلاو لُّهأت تابلط يمدقم نيضراعلا تالّهؤمب ةقلعتملا تامولعملا .ص

؛تالّهؤملا ىلإ

اذهب نايب ،نوناقلا اذه نم8 وأ7 نيتداملا ىضتقمب ميزلتلا تاءارجإ نم ضراع داعبتسا لاح يف .ق

.رارقلا كلذ يف ةيراشلا ةهجلا اهيلإ تََدنتسا يتلا فورظلاو بابسألابو نأشلا

هذه نم1 ةرقفلا نم )ط( ىلإ )أ( ةيعرفلا تارقفلا يف هيلإ راشُملا لجسلا نم ءزجلا ىلع عالِّطالا حاتُي.2

.بلطلا دنع ،ءارشلا ءاغلإ دعب وأ تقؤملا ميزلتلا دعب صخش ّيأل ةداملا

تارقفلا يف هيلإ راشُملا لجسلا نم ءزجلا ىلع عالِّطالا حاتُي ,ةداملا هذه نم4 ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم.3

دعب ً،اضورع اومَّدق نيذلا نيضراعلل ،بلطلا دنع ،ةداملا هذه نم1 ةرقفلا نم )س( ىلإ )ي( ةيعرفلا

.تقؤملا ميزلتلا رارقبً املع مهذخأ

قَّلعتي ام يف ةصاخو ,نوناقلا اذه نم6 ةداملا ماكحأ لجسلا يف ةدراولا تامولعملل ةبسنلاب قّـَبطُت.4

ةيعرفلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا صَّخلملا ءانثتساب ,اهمييقتو ةمّدقملا ضورعلا حتفب ةطبترملا تامولعملاب

.ةداملا هذه نم1 ةرقفلا نم )م(

كولسلا دعاوق |01 ةداملا

ةحلاصلا ةنطاوملاو ةـّينهملا قالخألاو كولسلا دعاوقل ةعرُش يميظنت رارق بجومب ماعلا ءارشلا ةئيه عَضَت

ىلع ،اهعم نيدقاعتملا ىلعو ةيراشلا تاهجلا يف نيلماعلا ةفاك ىلع قّـَبطُت ماعلا ءارشلا تاـّيلمعب ةصاخلا

ماكحأ ةّصاخ نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ريياعملا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةعرُشلا هذه نَّمضتت نأ

ةفرعملاو فاصنإلاو دايحلاو ديشرلا مُكحلا دعاوق ىلإ ةفاضإ حلاصملا براضت عنمو ةـّيفافشلاو ةهازنلا

نم قُّقحتلل ةعبّتملا تاءارجالاو نيلماعلا ىلع قيبطتلا ةبِجاولا ةيميظنتلا ريبادتلا َظحلَت نأ بجي امك .ةءافكلاو

 .تافلاخملا فشك بوجوو ةيكلسملا نسُحو ةءافكلا
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ءارشلا ططخ عضو |11 ةداملا

رايلم غلبمبً ادّدحمً ايلامً افقس ةيريدقتلا اُهتميق ىّدعتت يتلا ءارشلا عيراشم ىلع ةداملا هذه ماكحأ يرسَت.1

يف َذخَّتُي موسرم بجومبو ماعلا ءارشلا ةئيه نم ةيصوت ىلعً ءانب يلاملا فقسلا اذه لَّدعُي .ةينانبل ةريل

ئدابملاو ةداملا هذه فادهأ ةفلاخم ىلإ ليدعتلا يدؤي ّالأ ىلع ,هسيئر حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم

ةّقلعتملاو ةيرسلاب ِمسَّتت يتلا ءارشلا تايلمع ةداملا هذه ماكحأ نم ىنثتسُت .نوناقلا اذه اهسّرك يتلا

.64 ةداملا نم ةعبارلا ةرقفلا بسحب ينطولا عافدلاو نمألاب

دادعإ عمً انمازت لبقملا ماعلا نع ةيونسلا اهتّطخ ريضحتو اهتاجايتحا ديدحت ةيراشلا ةهجلا ىلع ّنيعتي.2

ءارشلل ةيونسلا ةطخلا رَّضحُت .اهتنزاوم عورشم يف ةبولطملا تادامتعالا عم قفاوتي امب ةماعلا اهتاقفن

ةدّدعتم وأ ةيونس ةطخلا نوكت نا نكمي .ماعلا ءارشلا ةئيه نع رُدصَت تاءارجإو دَّحوم جذومن ىلعً ءانب

ليوط وأ طسوتم راطا يف تامازتلا ةلودج اهذيفنت يضتقي عيراشم نَّمضتت تناك لاح يف تاونسلا

:ةيلاتلا تامولعملا لقألا ىلع نَّمضتت نأ ىلع ،دمألا

؛ءارشلا عوضوم  .أ

 ؛)تامدخ وأ لاغشأ وأ مزاول( ءارشلا ةعيبط .ب

؛ةنزاوملا يف هبيسنتو ،هنالعإ ةيناكمإ دنع ،رطشلا بسحب ةيريدقتلا ةميقلاو ليومتلا ردصم  .ج

؛ءارشلا عورشمل زجوم فصو  .د

؛ءارشلا ةقيرط .ـه

؛ميزلتلا تاءارجإ ءدبب قّلعتي ام يف رهشلا ىلإ ةراشإلاب لمتحُملا خيراتلا  .و

؛ءارشلا عوضومل ةيريدقتلا ةميقلا هنمض عَقَت يذلا رطشلا  .ز

مهف ىلع نيلمتحملا نيضراعلا دعاست نأ اهنأش نم يتلا ىرخألا ةديفملا تامولعملاو تاظحالملا .ح

.لهملا نمضو ةديج ضورع ريضحتو

رارقإ خيرات نم لمع مايأ ةرشع ةلهم يف ماعلا ءارشلا ةئيه ىلإ ةلمتكملا اهتطخ ةيراشلا ةهجلا ِلسرُت.3

//01// لالخ اهرشنو ةدَّحوم ةيونس ءارش ةطخ يف ططخلا ديحوت ىلإ ماعلا ءارشلا ةئيه دَمعَت .ةنزاوملا

 .لمع مايأ ةرشع

ةهجلا ىلع بجي ,تابه وأ ضورق ىلع لوصحلا اّميس ال ,ةيونسلا اهتطخ ىلع ليدعت ّيأ لاخدإ دنع.4

ةئيه ىدل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلعو ,دِجُو نإ ينورتكلالا اهعقوم ىلع ليدعتلا اذه رشن ةيراشلا

 .21 ةداملا يف اهيلع صوصنملا نالعإلا لهم مارتحا عم ,ماعلا ءارشلا

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا

ءارـجإو دادـعإل ةـماع دـعاوقيـناـثلا لـصفلا
ءارـشلا ةـيلمع ذـيفنتو

اهديدحتو تاجايتحالا طيطخت| لوألا دنبلا



1202 زومت92 خيرات442 مقر|نانبل يف ماعلا ءارشلا نوناق28

  ءارشلا نع نالعإلا |21 ةداملا

ماعلا ءارشلا ةئيه يف ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع ءارشلا نع نالعالا ربع سفانتلا ىلإ ةوعدلا متت.1

نالعإلا رشن رِّرقُت نأ ةيراشلا ةهجلل دوعي امك .دِجُو نإ ةيراشلا ةهجلاب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلعو

 .ىرخأ ةيفاضإ ةليسو ّيأ يف

دحاو نع لاوحألا عيمج يف لقت ال نأ ىلع هتاديقعتو ءارشلا عورشم ةيمهألً اقفو نالعإلا ةدم دَّدحُت.2

ًاموي رشع ةسمخ ىلإ نالعإلا ةدم ضيفخت نكمي .ضورعلا ميدقتل ىصقألا دعوملا نمً اموي نيرشعو

ًارارق ةيراشلا ةهجلا رِدصُت نأ دعبو ,ةيئانثتسا فورظ يف كلذو ,ةماعلا ةدعاقلا دامتعاً ايلمع رّذعتي امدنع

اذه نم9 ةدامللً اقفو ءارشلا تاءارجإ لجس يف ليلعتلا نَّودُي نأ ىلع ,فورظلا هذه ةعيبط دِّدحيً ّاللعم

 .نوناقلا

وأ ةيمسر ةلطع موي ضورعلا ميدقتل موي رخآَ عَقَو اذإو ،ةلهملا باستحا يف نالعإلا رشن موي لُخدَي ال.3

نعً اقبسم نالعإلا ىلإ ةجاحلا نود ليطعتلا يلي لمع موي لوأ ىلإً امكح ةلهملا دَّدمُت ،يرسق ليطعت

.كلذ

 ءارشلا عورشمل ةيريدقتلا ةميقلا |31 ةداملا

تالاحلا يف الإ هنع نالعإلا لبق ءارشلا عورشم ةميقل اهتاريدقت ثيدحت ةيراش ةهج لك ىلع بجي.1

.حضاوو لَّلعم لكشب بابسألا نِّيبُت نأ ىلع ،كلذ اهيف رَّذعتي يتلا ةيئانثتسإلا

راعسألا يّصقَتو ةيعقاولا قوسلا راعسأ ىلإً ادانتسإ ءارشلا عورشمل ةيريدقتلا ةميقلا ةيراشلا ةهجلا ّدِعُت  .2

يف ةظوحلملا ةيرايتخالا دونبلا قيبطت نع ُجتنَت نأ نكمي ةدايز لك رابتعالاب ذخألا دعبو ،ىرخألا تارادإلا ىدل

.)...خلا ،زفاوحلا ،تايمكلا يف ةدايز لاثملا ليبس ىلع( طورشلا رتفد

لاوط ةعّقوتملا دوقعلا لمجمل ىوصقلا ةيريدقتلا ةميقلا رابتعالاب ذخؤت ،راطإلا تاقافتاب قّلعتي ام يف.3

 .قافتالا ةرتف

فلأتي يتلا تاعومجملا ةفاكل ةيريدقتلا ةميقلا باستحاّ متي ،تاعومجم ساسأ ىلع ءارشلا ءارجإ دنع.4

 .مازتلالا اهنم

ءدبلا دنع وأ اهنع نالعإلا دنع ةيراشلا ةهجلا ىدل ةدَّدحم ةيريدقتلا ءارشلا عورشم ةميق نوكت نأ بجي.5

 .ميزلتلا تاءارجإب

فدهب ةيلعفلا هتميق نم رثكأ وأ لقأب ةيريدقتلا ءارشلا عورشم ةميق باستحا ةيراشلا ةهجلا ىلع رَّظحُي.6

 .نوناقلا ماكحأ قيبطت يدافت

 .اهذيفنتل ةمزاللا رصانعلا ةفاك رابتعالاب ذخألا بجي ءارشلا عورشمل ةيريدقتلا ةميقلا باستحا دنع.7

سكع ةيراشلا ةهجلا تأر اذإ الإ ،هدعبو ميزلتلا لبق ةيّرس ءارشلا عورشمل ةيريدقتلا ةميقلا ىقبت نأ بجي.8

لكشب اهراعسأ ةمولعملا تاقفصلا يف وأ ،ميزلتلا حاجن ىلع صرحلاو ةسفانملاب قَّلعتت تاياغل كلذ

مامأ ةيرسلابّ َجتحُي ال لاوحألا عيمج يف .لوصألا قفو ةيريدقتلا ةميقلا نع َنلعُي اهدنعو ،حضاووّ يلج

 .ةيباقرلا تائيهلاو ةبساحملا ناويد
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ءارشلا ةئزجت |41 ةداملا

:طقف نيتيلاتلا نيتلاحلا يف ةلقتسم ءازجأ ىلإ ءارشلا ةئزجت ةيراشلا ةهجلل زوجي.1

ديروتلا رداصم عّونتك ةحضاو تارِّربم دوجوو ،تامدخلا وأ علسلا وأ لامعألا ةعيبط كلذ بَّلطتت امدنع .أ

رارقلا نوكي نأ ىلع ،ةئزجتلا نم ةديكأ ةعفنم ىلإ يدؤي امب اهضعب نع ءازجألا فالتخا وأ اهدُّدعتو

.ءارجإلا ةيعرملا نيناوقللً اقفو ةباقرللً اعضاخوً ارَّربم

ءارشلا يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةكراشم عيجشتك ةموكحلل ةيومنت تاسايس ذيفنت دنع .ب

 .ماعلا

ةيريدقتلا ةميقلا ضيفخت ضَرَغب اهنم ءزج لكب ةصاخ ماكحأ قيبطتل تايئزج ىلإ ءارشلا ةئزجت زوجي ال.2

.ىرخألا ةمظنألاو نيناوقلا وأ نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت نم وأ ةباقرلا نم بّرهتلا دصقب وأ ءارشلا عورشمل

ةيومنت تاسايسو ةمادتسا |51 ةداملا

علسلا وحن ةلودلل ةيئارشلا ةردقلا هيجوتل مادتسملا ماعلا ءارشلا ،نكمأ ثيح ،ةيراشلا تاهجلا دِمتعَت.1

صوصنملا ةـّيعامتجالاو ةـّيداصتقالا فادهألا قيقحتو يئيبلا رثألا صيلقت فدهب ةمادتسملا تامدخلاو

عفانملا نيب نزاوتلا قيقحت ىلع صرحلا عم ،ةـّينطولا ةيولوأللً اقفوو ةـّيلودلا تايقافتالا يف اهيلع

زفاوح ءاطعإب حَمسي لكشبو ماعلا لاملا قافنإ نم ىلضفلا ةميقلا قيقحت ىلع صرحلاو ةلمتحملا

.ةّينطولا تاربخلاو يلحملا جاتنإللو مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل

طورشلا رتفد دِّدحُي نأ ىلع ،تاعومجم وأ ماسقأ ساسأ ىلع ميزلتلاّ متي نأ ً،انكمم كلذ ناك امّ لك ،بجي.2

ةعومجم وأ مسق يف كارتشالل ةضورفملا طورشلاو اهتعيبطو تاعومجملا وأ ماسقألا كلت ددع صاخلا

دعاوق عضوت .ةـّيداصتقالاو ةـّيعامتجالا ةدافإلا لجأ نم كلذو ميزلتلا كلذ دانسإ ةقيرطو ميزلتلا نم

وأ ريزولا حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف َذخّتُت ميسارم بجومب مادتسملا ماعلا ءارشلل تاسايسو

.نيصتخملا ءارزولا

ةيليضفتلا ةمظنألا |61 ةداملا

ةبسنب ةيلضفأ ينطو أشنم تاذ تامدخ وأً اعلس ةنمضتملا ضورعلا ءاطعإ نكمي ,رخآ صن يألً افالخ.1

تاذ ضرعلا تانّوكمل ةيلضفألا ىطعُت .ةيبنجأ تامدخ وأ علسل ةمّدقملا ضورعلا نع ةئملاب ةرشع //01//

هذه نم ةدافتسالل اهيف رّفوتت نأ بجي يتلا طورشلاو ةـّينطولا تامدخلاو علسلا دَّدحُت .ينطولا أشنملا

 .أشنملا دعاوقلً اقفو ةيلضفألا

يف ةعونصملا علسلا داعبتسا ىلإ يدؤتً اماكحأ قبسملا ليهأتلا تافلم وأ ميزلتلا تافلم نيمضت رَّظحُي.2

.بولطملاب يفَت ةيعونو ةدوجب اهدوجو لاح يف ةينانبللا ةيركفلاو ةيراشتسالا تامدخلا وأ نانبل

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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 ءارشلا عوضوم فصو |71 ةداملا

يتلا ريياعملا عَضَتوً احضاوً اديدحت ءارشلا عوضوم فاصوأ ميزلتلا تافلم يف ةيراشلا ةهجلا دِّدحُت.1

ضورعلا اهب يفت نأ بجي يتلا ايندلا تابلطتملا كلذ يف امب ،ةمّدقملا ضورعلا مييقت يف اهمدختستس

.ايندلا تابلطتملا كلت قيبطت ةيفيكو ،ةبولطملا تافصاوملاو تابلطتملل ًةبيجتسم ربَتعُت يك ةمَّدقملا

تاذ ةـّيفيظولاو ةـّينفلا صئاصخلا فصولا كلذ يف دَّدحُتو ً،اماعوً ايعوضوم ءارشلا عوضوم فصو نوكي .2

:ةيلاتلا ريياعمللً اقفو ةـّيعجرملا طورشلاو ةـّينفلا تافصاوملا دَّدحُت .ءادألاب ةّقلعتملا صئاصخلا وأ/و ةلصلا

تافصاوملا وأ ةـّينفلا تاقفاوملاو ،ةصتخملا عجارملا نع ةرداصلا ةّيلودلا وأ ةّينطولا سيياقمللً اقفو .أ

،اهلامعتساو اهذيفنتو اهباستحاو تاجتنملاو لاغشألا ميمصتل ةدئاعلا ةيمسرلا ةـّينفلا

وأ/و

ً.انكمم كلذ نوكي امدنع ءادألا تابّلطتم وأ ةـّيفيظولا صئاصخلا ساسأ ىلع .ب

،تابلطتمو ،ميماصتو ،موسرو ،تاططخمو ،تافصاوم ىلع ءارشلا عوضوم فصو لِمتشَي نأ نكمي.3

.تاحلطصمو زومرو ،ةِقباطم تاداهش وأ تامالعو ،فيلغتو ،اهئارجإل قرطو تارابتخاو

ميمصت وأ عارتخا ةءارب وأ يراجت مسإ وأ ةنّـَيعم ةـّيراجت ةمالع ىلإ ءارشلا عوضوم فصو ريشُي نأ نكمي ال.4

فصو اهعم ليحتسي يتلا ةلاحلا يف َّالإ ،اهنم ٍّيأ ىلإ ةراشإ جاردإ وأ ّنيعم َجتنُم وأ ّنيعم أشنم وأ عون وأ

ام وأ“ ةرابعب قَفرُي نأ ىلع ،صئاصخلا فصول يفكي امب ةموهفمو ةقيقد ىرخأ ةقيرطب ءارشلا عوضوم

.”اهلداعي

ةغايص ىدل ،ةحاتم نوكت امدنع ،ةدَّحوملا تاحلطصملاو زومرلاو تابّلطتملاو تافصلا مادختسا ىعارُي.5

،اهدوجو لاح يف قبسملا ليهأتلا تافلم وأ ميزلتلا تافلم يف هجاردإ دارُي يذلا ءارشلا عوضوم فصو

.ءادألاب ةّقلعتملا هصئاصخو ءارشلا عوضومل ةـّيفيظولاو ةـّينفلا صئاصخلاب قّلعتي ام يف كلذو

،ةداملا هذه نم )أ( -2 ةرقفلا يف ةروكذملا تافصاوملا ىلإ عوجرلا ةقيرط دقاعتلا تاطلس دِمتعَت امدنع.6

ةروكذملا تافصاوملا يفوتست ال ءارشلا عوضوم تامدخلاو تاجتنملاّ نأ ةـّجحب ضرع ضفر اهنكمي ال

ةيأب ةّينفلا تافصاوملاب ةدَّدحُملا تامزلتسملا يفوتسي هب مَّدقَت يذلا ضرعلا نأ ضراعلا ِنهربُي امدنع

نم ةقباطم ةداهش وأ عِّنصملا نمً اينقتً اريرقت مِّدقيو رِّضحُي نأ نكمي ،كلذ قيقحت فدهب .تناك ةليسو

 .ةدَمتعُم ةئيه

اهنكمي ال ،ةّيفيظولا صئاصخلاو ءادألا ساسأ ىلع تافصاوملا عضو رايخ ةيراشلا تاهجلا دِمتعَت امدنع.7

صئاصخلاو ءادألا يفوتست تافصاوملا تناك اذإ ةـّينطولا وأ ةـّيلودلا سيياقملاو قفاوتي ضرع ضفر

،سيياقملا ىلإً ادانتساو تناك ةليسو يأبو ،ةيراشلا تاهجلل ِنهربُي نأ ضراعلل ُّقحيو ،ةدّدحملا ةـّيفيظولا

تاهجلا اهتضرف يتلا ةـّيفيظولا صئاصخلاو بولطملا ءادألاو قفاوتت تامدخلا وأ تاجتنملا وأ لاغشألا نأ

ةئيه نم ةقباطم ةداهش وأ عِّنصملا نمً اينقتً اريرقت مِّدقيو رِّضحي نأ نكمي ،كلذ قيقحت فدهب .ةيراشلا

 .ةدَمتعُم

عيمجل نكمي اهب فََرتعُم ةـّيئيب ةمالع ىلإ عوجرلاب ةدّدحملا ةـّيئيبلا صئاصخلا ً،انكمم كلذ ناك املك جَردُت.8

.اهيلع لوصحلا ةـّينعملا فارطالا

داعبتسا ىلإ يدؤي يذلا هجولا ىلع غاصُت الو عَضوت الو ةبولطملا ةجاحلا عم ةبسانتم تافصاوملا نوكت.9

.ةعورشم ريغ ةروصب نيضراع
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مييقتلا ريياعم |81 ةداملا

.ءارشلا عوضومب ةّقلعتم مييقتلا ريياعم نوكت نأ بجي.1

،اهحالصإو اهتنايصو لاغشألا وأ علسلا ليغشت فيلاكت مييقتلا ريياعم نَّمضتَت نأ نكمي ،رعسلا ىلإ ةفاضإ.2

صئاصخلا لثم ،ءارشلا عوضوم صئاصخو ،تامدخلا ميدقت وأ لاغشألا زاجنإ وأ علسلا ميلست تقوو

طورشلاو ،لمعلا قيرف ةربخو يذيفنتلا ّططخملاو ،ةـّيئيبلا صئاصخلاو لاغشألا وأ علسلل ةـّيفيظولا

.ريياعملا نم اهريغو اهب ةقلعتملا تالافكلابو ،نمثلا ديدستب ةصاخلا

ةيعرملا نيناوقلا بجومب هبً احومسم رابتعالا يف اهذخأ نوكي ريياعم يأ مييقتلا ريياعم لَمشَت نأ نكمي.3

.ةذفانلا ةمظنألا وأ ميسارملابً اطورشم وأ ءارجإلا

:ميزلتلا تافلم يف ةيراشلا ةهجلا نِّيبُت.4

يذلا ،لضفألا ضرعلا وأ ىندألا رعسلا ساسأ ىلعّمتيس ناك اذإ امو مييقتلل دَمتعُتس يتلا ريياعملا .أ

؛رعسلا ريغ ىرخأ ريياعم دِمتعَي

شماهلا بسحب لَّدعملا رعسلا اهيف امب ،ةداملا هذه ىضتقمب تَدُِّدح يتلا مييقتلا ريياعم عيمج .ب

؛ليضفتلا لاكشأ نم لكش ِّيأ وأ نوناقلا اذه نم61 ةداملا يف هيلع صوصنملا يليضفتلا

هتجاحو رايعملا ةيمهأ عم ةبسانتم نوكت نأ ىلع ،مييقتلا ريياعم نم رايعم لكل ةدَّدحملا بَسِنلا .ج

؛ءارشلا عوضومل

.مييقتلا تاءارجإ يف ريياعملا كلت قيبطت ةيفيك  .د

ةنـّيبملا تاءارجإلاو ريياعملا ةيراشلا ُةهجلا ِمدختسَت ،زئافلا ضرعلا ديدحتو ةمَّدقملا ضورعلا مييقت ىدل.5

الو .تافلملا كلت يف هنع َنلعُملا وحنلا ىلع تاءارجإلاو ريياعملا كلت قّـِبطتو ،طقف ميزلتلا تافلم يف

.ةرقفلا هذه يف هيلع صنلاّمتي مل ءارجإ وأ رايعم ُّيأ مَدختسُي

ميزلتلا تاءارجإ | يناثلا دنبلا
نيضراعلل قبسملا ليهأتلا تاءارجإ |91 ةداملا

دِّدحُت يكل ،نوناقلا اذه ماكحألً اقفو ،نيضراعلل قبسم ليهأت تاءارجإب موقت نأ ةيراشلا ةهجلل نكمي.1

.نوناقلا اذه نم7 ةداملا ماكحأ قبسملا ليهأتلا تاءارجإ ىلع قّـَبطُتو .نيلَّهؤملا نيضراعلا

.نوناقلا اذه نم21 ةدامللً اقفو قبسملا ليهأتلا ىلإ ةوعدلا رَشنُت.2

:يلي ام قبسملا ليهأتلا ىلإ ةوعدلا نَّمضتت.3

؛اهناونعو ةيراشلا ةهجلا مسإ .أ

قايس يف مَربُي يذلا يراطإلا قافتالا وأ ءارشلا دقع يف ةبولطملا طورشلاو ماكحألاّ مهألً اصخلم .ب

عقومو ةعيبط وأ ،اهميلست ناكمو اهديروت دارُملا علسلا ةيمكو ةعيبط لمشي ،ميزلتلا تاءارجا

ميلست خيرات كلذكو ،هيف اهميدقت دارُي يذلا عِقوملاو تامدخلا ةعيبط وأ ،اهذيفنت دارُملا لاغشألا

؛تامدخلا ميدقت وأ لاغشألا زاجنإ وأ علسلا

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا



1202 زومت92 خيرات442 مقر|نانبل يف ماعلا ءارشلا نوناق32

؛نوناقلا اذه نم7 ةدامللً اقفو ،نيضراعلا تالِّهؤم نم دُّكأتلل مَدختسُت يتلا تاءارجإلاو ريياعملا .ج

؛اهيلع عالطالا وأ تافلملا هذه ّملست ناكمو قبسملا ليهأتلا تافلم ىلع لوصحلا ةقيرط .د

ميدقت ناكمو ةيفيك كلذكو ،اهميدقتل يئاهنلا دعوملاو قبسملا لُّهأتلا تابلط ميدقت ناكمو ةيفيك .ـه

؛نوناقلا اذه نم02 ةدامللً اقفو ،كاذنآ ًةفورعم تناك نإ ،اهميدقتل يئاهنلا دعوملاو ضورعلا

؛قبسملا ليهأتلا تافلم ضف )ةنسلاو رهشلاو مويلاو ةعاسلاب دَّدحُي( نامزو ناكم .و

؛ليهأتلا جئاتنب نيضراعلا غالبإ اهلالخ بجي يتلا لهِملا .ز

؛لّهأتلا جئاتن نيضراعلا غيلبت لوصأ .ح

.ةوعدلا يف اهجاردإ ةيراشلا ةهجلا رّرقت يتلا ةيفاضإلا تامولعملا لك .ط

ةصنملا ىلعو دِجُو نإ ينورتكلالا اهعقوم ىلع قبسملا ليهأتلا قئاثو نم ةعومجم ةيراشلا ةهجلا رِّفوُت.4

 .ةوعدلا رشن عم نمازتلاب ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا

:ةيلاتلا تامولعملا قبسملا ليهأتلا قئاثو نَّمضُت.5

؛اهميدقتو قبسملا لُّهأتلا تابلط دادعإب ةصاخلا تاميلعتلا.أ

؛مهتالهؤم تابثإل نوضراعلا اهمّدقي نأ بجي ىرخأ تامولعم وأ تادنتسم وأ ةّلدأ َّيأ.ب

ةرشابم لاصتالا نعً الوؤسم نوكي اهيمَدختسم وأ ةيراشلا ةهجلا يفظوم نم رثكأ وأ دحاو مسإ .ج

ةفصلا كلذكو ،قبسملا ليهأتلا تاءارجإب قّلعتي اميف مهنم ةرشابم تالاصتا يّقلتبو نيضراعلاب

؛هناونعو مَدختسملا وأ فظوملا كلذل ةـّيفيظولا

تاءارجإب ةرشابم ةلص اهل يتلا نيناوقلا رئاسو ةـّيقيبطتلا هميسارمو نوناقلا اذه ىلإ ةيعجرم تالاحإ .د

؛ةـّيقيبطتلا اهميسارمو قبسملا ليهأتلا

اهميدقتو قبسملا لُّهأتلا تابلط دادعإ نأشب ىرخأ طورش نم نوناقلا اذهلً اقفو ةيراشلا ةهجلا هعضت دق ام .ـه

.نيلمتحملا نيضراعلا ةكراشم نم ةيفاضإلا طورشلا هذه ّدحت ال نأ ىلع ،قبسملا ليهأتلا تاءارجإ نأشبو

نيذلا نيضراعلا ليهأت رِّرقتو ،قبسملا لُّهأتللً ابلط مِّدقي ضراعّ لكل ليهأتلا تافلم ةيراشلا ةهجلا سُردَت.6

تاءارجإلاو ريياعملاىوس ،اهرارق اهذاختا دنع ،ةيراشلا ُةهجلا قّـِبطُت ال .ةبولطملا طورشلا مهيف رّفوتت

.ليهأتلا قئاثو يفو قبسملا لُّهأتلا ىلإ ةوعدلا يف اهيلع صوصنملا

ّالأ ىلع ً،اقبسم مهليهأتّمت نيذلا نيضراعلل الإ ميزلتلا تاءارجإ يف ةكراشملا يف رارمتسالاّ قحي ال.7

ةلهم ميزلتلا تاءارجإب ءدبلاو قبسملا ليهأتلا جئاتن نالعإ خيرات نيب ام لصفت يتلا ةـّينمزلا ةرتفلا زواجتت

.هتاديقعتو عورشملا ةيمهأ عم بسانتت ةلوقعم

 .ًاباجيا مأ ًابلس هلُّهأت ةجيتنب قبسملا لُّهأتلل ًابلط َمَّدق ضراع َّلك ةيراشلا ةهجلا غِّلبُت.8

 .هلُّهأت مدع بابسأب لَّهؤُي مل ضراعَّلك ةيراشلا ةهجلا غِّلبُت.9

  ضورعلا وأ/و قبسملا لّهأتلا تابلط ميدقت ناكمو ةقيرط |02 ةداملا
اهميدقتل يئاهنلادعوملاو

قبسملا لُّهأتلا ىلإ ةوعدلا يف اهميدقتل يئاهنلا دعوملاو قبسملا لُّهأتلا تابلط ميدقت ناكمو ةقيرط دَّدحُت.1

لفغملا صاخلا وأ ماعلا ديربلا ةطساوب وأ ديلاب ضورعلا ىلع يوتحت يتلا تافالغلا لَسرُت .ليهأتلا قئاثو يفو

.ميزلتلا تافلم يف اهميدقتل يئاهنلا دعوملاو ضورعلا ميدقت ناكم دَّدحُي امك .اهمالتسا ةلَّوخملا ةهجلا ىلإ
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اهاوتحم ىلع عالطالا مدع لفكتو ،اهتـّيرسو اهتمالسو ضورعلاو تابلطلا نَمأ ىلع ةيراشلا ةهجلا ظِفاحت.2

.لوصأللًاقفو اهحتف دعبّ الإ

،ةنـّيعم ةعاسو ّنيعم خيراتب ضورعلا ميدقت وأ قبسملا لُّهأتلا تابلط ميدقتل ةـّينمزلا لهملا نع رَّبعُي.3

ذَخؤُي نأ ىلع ،مهضورع وأ مهتابلط ميدقتو دادعإلً ايفاكً اتقو نيضراعلل لهملا كلت حيتُت نأ بجيو

.ميلستلا فورظو ةيراشلا ةهجلا ةجاح رابتعالاب

نأ اهيلع بجي ،ميزلتلا تافلم وأ قبسملا ليهأتلاقئاثول ًاليدعت وأ ًاحيضوت ةيراشلا ةهجلا تَرَدصأ اذإ.4

تضتقا اذإ يئاهنلا دعوملا كلذ ديدمت ىلإ ،ضورعلا وأ تابلطلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا لبق ،ردابُت

ةحاتإ ةيغب ،نوناقلا اذه نم12 ةداملا نم -ًالوأ نم-4 ةرقفلا ىضتقمب بولطملا وحنلا ىلع وأ ةرورضلا

.ةمَّدقملا مهضورع وأ مهتابلط يف رابتعالاب ليدعتلا وأ حاضيإلا ذخأل نيضراعلل فاك تقو

تافلمب وأ قبسملا ليهأتلا قئاثوب ةيراشلا ةهجلا هتدَّوز ضراع لك ىلإ يئاهنلا دعوملا ديدمت غيلبتّمتي.5

.ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع ديدمتلا رشنّمتي امك ،ميزلتلا

حاضيتسالا تابلط|12 ةداملا

قبسملا ليهأتلا تافلمو ميزلتلا تافلم لوح ً:الوأ
ٍةلهم لالخ قَبسملا ليهأتلا تافلم وأ ميزلتلا تافلم لوح يّطخ حاضيتسا بلط ميدقت ضراعللّ قحي.1

ةباجإلا ةيراشلا ةهجلا ىلع .قَبسملا ليهأتلا تابلط وأ ضورعلا ميدقت خيرات نم مايأ ةرشع لبق يهتنت

لَسرُيو .قبسملا لُّهأتلا تابلط وأ ضورعلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا نم مايأ ةتس لبق يهتنت ةلهم لالخ

مهتدّوز نيذلا نيضراعلا عيمج ىلإ ،بلطلا رِدُصم ةـّيوه ديدحت نود نم ،هنيع تقولا يف ً،اـّيطخ حاضيإلا

.ميزلتلا تافلمب ةيراشلا ةهجلا

.عقوملا ةنياعمل نيلمتحملا نيضراعلل نَّيعم دعوم ديدحت ،ءاضتقالا دنع ،ةيراشلا ةهجلل نكمُي.2

ِّيألو ،قبسملا لُّهأتلا تابلط وأ ضورعلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا لبقٍ تقو ِّيأ يف ،ةيراشلا ةهجلل نكمُي.3
ميزلتلا تافلم لِّدعت نأ ،نيضراعلا دحأ نم مَّدقم حاضيتسا بلطل ًةجيتن مأ اهنم ةردابمب ءاوس ،ناكٍ ببس

مهتدّوز نيذلا نيضراعلا عيمج ىلإً اروف ليدعتلا لَسرُيو .اهيلإ ةفاضإ رادصإب قبسُملا ليهأتلا تافلم وأ

نيضراعلا ءالؤهلً امِزُلم ليدعتلا كلذ نوكيو ،قبسملا ليهأتلا تافلم وأ ميزلتلا تافلمب ةيراشلا ةهجلا

.دجُو نإ ةيراشلا ةهجلا عقوم ىلعو ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع رَشنُيو

ًةجيتن ً،ايرهوج ةفلتخم قَبسملا ليهأتلا تافلم وأ ميزلتلا تافلم يف ةروشنملاُ تامولعملا تحبصأ اذإ.4

ةقيرطلاب ةلَّدعملا تامولعملا رشن نِّمؤت نأ ةيراشلا ةهجلا ىلعف ،ةداملا هذهلً اقفو ردص ليدعت وأ حاضيإل

ضورعلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا دِّدَمُت نأو ،هسفن ناكملا يفو ةيلصألا تامولعملا اهب تَِرشُن يتلا اهسفن

.نوناقلا اذه نم02 ةداملا نم4 ةرقفلا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع قبسملا لُّهأتلا تابلط وأ

هيف مَّدقُي ام نَّمضتي عامتجالا كلذلً ارضحم عضت نأ اهيَلعف ،نيضراعللً اعامتجا ةيراشلا ُةهجلا تدقَع اذإ.5

ديدحت نود نم ،تابلطلا كلت ىلع دودر نم يه همِّدقُت امو ،ميزلتلا تافلم لوح حاضيتسا تابلط نم

تافلم وأ ميزلتلا تافلمب ةيراشلا ةهجلا مهتَدَّوز نيذلا نيضراعلا عيمجل رضحملا غَّلبُي .تابلطلا رداصم ةيوه

.ةمدقملا تامولعملا ءوض ىلع مهضورع وأ ليهأتلل مهتابلط دادعإ نم مهنيكمتل كلذو ،قبسملا ليهأتلا

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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ضورعلاو تالِّهؤملاب ةّقلعتملا تامولعملا :ًايناث
تاحاضيإ ضراعلا نمً ايطخ بلطت نأ ،ميزلتلا تاءارجإ لحارم نم ةلحرم ِّيأ يف ،ةيراشلا ةهجلل نكمي.1

صحف وأ تالّهؤملا نم دُّكأتلا يف اهتدعاسمل ،هضورع نأشب وأ هتالهؤمب ةقِّلعتملا تامولعملا نأشب

.اهمييقتو ةمَّدقملا ضورعلا

رتفد ماكحألً اقفو ةمَّدقملا ضورعلا اهصحف ءانثأ اهفشتكت ةضحم ةيباسح ءاطخأ َّيأ ةيراشلا ُةهجلا حِّحصُت.2

.يروف لكشب ينعملا ضراعلا ىلإ تاحيحصتلا غِّلبتو ،طورشلا

ضرعلاب وأتالهؤملاب ةقِّلعتملا تامولعملا يف يرهوج رييغت ِّيأ ءارجإب حامسلا وأ ءارجإ بلط نكمي ال.3

ريغ ضرع لعج وأً الَّهؤمنيضراعلا نمً الَّهؤم سيل َنم لعج ىلإ ةيمارلا تارييغتلا كلذ يف امب ،مَّدقملا

.اهلً ايفوتسم تابلطتمللٍ فوتسم

وأ تالهؤملاب ةّقلعتملا تامولعملا صوصخب ضِراعلاو ةيراشلا ةهجلا نيب تاضوافم ِّيأُ ءارجإ نكمي ال.4

بجومب ضراع يأ نم حاضيتسا بلط رثإ رعسلا يف رييغت ِّيأ ءارجإ زوجي الو ،ةمَّدقملا ضورعلا صوصخب

.ةداملا هذه

اذه نم9 ةداملا بسحب ءارشلا تاءارجإ لجس يف ةداملا هذه بجومب يرجت يتلا تالسارملا عيمج جَردُت.5

.نوناقلا

ضرعلا ةيحالص ةدم|22 ةداملا

نعّ لقت الأ ىلع ،ءارشلا ةعيبط عم ةبسانتم نوكت نأ ىلع ضرعلا ةيحالص ةدم ميزلتلا تافلم دِّدحت.1

 .ضورعلا ميدقتل يئاهنلا خيراتلا نمً اموي نيثالث

ةرتفلا كلت اودّدمي نأ ،مهضورع ةيحالص ةرتف ءاضقنا لبق ،نيضراعلا نم بلطت نأ ةيراشلا ةهجلل نكمي.2

.هضرع نامض ةرداصم نود نم بلطلا كلذ ضفر ضراعلل نكمُيو .ةدّدحم ةيفاضإ ةدمل

تانامض ةيحالص ةرتف اودِّدمي نأ مهضورع ةيحالص ةرتف ديدمت ىلع نوقفاوي نيذلا نيضراعلا ىلع.3

يذلا ضِراعلا َربتعُيو .ضورعلا ةيحالص ديدمت ةرتف يّطغُت ةديدج ضورع تانامض اومِّدقُي نأ وأ ،ضورعلا

ةيحالص ةرتف ديدمت بلط ضَفَر دق هنأ ،ديدج ضرع نامض مِّدقي مل يذلا وأ ،هضرع نامض دِّدمُي مل

.هضرع

نامض ةرداصم نود ضورعلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا لبق هبحسي نأ وأ هضرع لِّدعي نأ ضراعلل نكمي.4

دعوملا لبق ةيراشلا ةهجلا هّملستت امدنع لوعفملا يراس ضرعلا بحس بلط وأ ليدعتلا نوكيو .هضرع

.ضورعلا ميدقتل يئاهنلا

ماكحأ قفو تاضارتعالا ةئيه لبق نم ةدَّدحم ةرتفل تاءارجالا ديمجت لاح يفً امكح ضرعلا ةيحالص دَّدمُت.5

ديدمت ضراعلا ىلعو .تاءارجالا ديمجت ةرتف لداعت ةينمز ةرتفل كلذو ،نوناقلا اذه نم عباسلا لصفلا

.كلذلً اعبت هضرع نامض ةرتف
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ةكَرتشملا ضورعلا|32 ةداملا

مهيف رَّفوتت نمم نيلواقم وأ تامدخ يمِّدقم وأ نيّدروم ةدع دحاو ءارش عورشم ذيفنت يف كرتشي نأ زوجي

دقاعتلا ةطلس ىلإ هّـَجوم يمسر باتك بجومب ،اونِّيعي نأ طرش نوناقلا اذه نم ةينوناقلاو ةـّينفلا طورشلا

مهمساب عِّقويو نماضتلاو لفاكتلاب نيعمتجم مهّلثميً ايسيئرً اكيرش ،مَّدقملا ضرعلا قئاثو نمض نمو

 .مهيلإ هُلامعأ فرصنتو

.ءارش عورشم لكب ةصاخلا ميزلتلا تافلم يف ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا ةكراشملا طورش رئاس دَّدحت

دقعلا ذيفنت ءدبو )تقؤملا ميزلتلا وأ( زئافلا ضرعلا لوبق دعاوق|42 ةداملا

:مل ام زئافلا مَّدقملا ضَرعلا ةيراشلا ُةهجلا لبقَت.1

وأ ؛نوناقلا اذه نم7 ةداملا ىضتقمب كلذو زئافلا ضَرعلا مَّدق يذلا ضراعلا ُةّـَيلهأ طَقسُت.أ

وأ ؛نوناقلا اذه نم52 ةداملا نم1 ةرقفلا ىضتقمب ءارشلاَ غلُي .ب

وأ ؛نوناقلا اذه نم72 ةداملا ىضتقمب يداع ريغً اضافخناً اضِفخنم هرابتعا دنع زئافلا ضرعلا ضَفرُي .ج

اذه نم8 ةداملا يف ةنّـَيبملا بابسألل ميزلتلا تاءارجإ نم زئافلا ضرعلا مَّدق يذلا ضراعلا دَعبتسُي .د

.نوناقلا

اهرارق نمازتلاب رشنت امك ،ضرعلا كلذ مَّدق يذلا ضراعلا ةيراشلا ةهجلا غلبُت زئافلا ضرعلا نم دُّكأتلا دعب.2

ةرشع ةغلابلا ديمجتلا ةرتف ءاهتنا دنع ذيفنتلا زـّيح لخدي يذلاو )تقؤملا ميزلتلا( زئافلا ضرعلا لوبق نأشب

:ةيلاتلا تامولعملا ّ،لقألا ىلع نَّمضتي نأ بجي يذلا ،رشنلا خيرات نم أدبت لمع مايأ

؛)تقؤملا مزتلملا( زئافلا ضرعلا مَّدق يذلا ضراعلا ناونعو مسإ .أ

ضرعلا ناك اذإ ةيبسنلا هايازمو زئافلا ضرعلا صئاصخ رئاسل صخلم ةفاضإ نكميو ،ضرعلا ةميق .ب

؛ىرخأ ريياعمو رعسلا ساسأ ىلع هديكأتّمت دق زئافلا

.ةرقفلا هذه بسحب ديمجتلا ةرتفَ ةدم .ج

:ةيلاتلا تالاحلا  يف ديمجتلا ةرتف قّـَبطُت ال.3

بجومب متت يتلاو ةيناث ةلحرم يف سفانت ىلع ةيوطنملا ريغ راطالا تاقافتال ةقحاللا دوقعلا يف .أ

؛تاقافتالا هذه

؛ةروتافلاب ءارشلا دنع .ب

.نوناقلا اذه نم64 ةداملا نم4و2 نيترقفللً اقيبطت يضارتلاب ءارشلا دنع .ج

ال ةلهم لالخ دقعلا عيقوت بوجوب تقؤملا مزتلملا غالبإب ةيراشلا ةهجلا موقت ,ديمجتلا ةرتف ءاضقنا روف.4

ً.اموي رشع ةسمخ //51// ىّدعتت

دقعلا عيقوت خيرات نمً اموي رشع ةسمخ //51// ةلهم لالخ دقعلا ةيراشلا ةهجلا ىدل حلاصلا عجرملا عِّقوي.5

نم دَّدحت ةنّـَيعم تالاح يفً اموي نيثالث //03// ىلإ ةلهملا هذه دَّدمُت  َنأ نكمي .تّقؤملا مزتلملا َلبِق نم

.حلاصلا عجرملا لبق

 .هيلع دقاعتلا ةطلس ىدل حلاصلا عجرملاو تّقؤملا مزتلملا عِّقوي امدنع دقعلا ذافن أدبي.6

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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لالخ ءارشلا ذيفنت عم وأ دقعلا ذافن ءدب عم ضراعتيٍ ءارجإ َّيأ تّقؤملا مزتلملا الو دقاعتلا ةطلس ذخَّتت ال.7

.دقعلا ذافن ءدب خيراتو تقؤملا ميزلتلاب ينعملا ضراعلا غيلبت نيب ام ةعقاولا ةـّينمزلا ةرتفلا

نكمي ةلاحلا هذه يف .هضرع نامض ةيراشلا ةهجلا رِداصُت ،دقعلا عيقوت نع تقؤملا مزتلملا عُّنمت لاح يف.8

ريياعمللً اقفو ةزئافلا ىرخألا ضورعلا نيب نم لضفألا ضرعلا راتخت نأ وأ ءارشلا يغلُت نأ ةيراشلا ةهجلل

.لوعفملا ةيراس اهتيحالص لازت ال يتلاو ،ميزلتلا تافلم يفو نوناقلا اذه يف ةدَّدحملا تاءارجالاو

.ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإ دعب ضرعلا اذه ىلع ةداملا هذه ماكحأ قَّبطُت

هتاءارجا نم ّيأ وأ/و ءارشلا ءاغلإ |52 ةداملا

ماربإ تقؤملا مزتلملا غالبإ لبق تقو ِّيأ يف هتاءارجإ نم ّيأ وأ /و ءارشلا يغلُت نأ ةيراشلا ةهجلل نكمي.1

:ةيلاتلا تالاحلا يف ،دقعلا

نالعإلا دعب ميزلتلا تافلم ىلع ةعَّقوتم ريغ ةيرهوج تارييغت ثادحإ ةرورض ةيراشلا ةهجلا دجت امدنع .أ

 ؛ءارشلا نع

؛ةيراشلا ةهجلا ةنزاوم ىلع ةعَّقوتم ريغ تارييغت أرطَت امدنع .ب

لالخ ميزلتلا داعُي ال اهدنعو ةيعوضومو ةعَّقوتم ريغٍ فورظ ةجيتن ءارشلا عوضومل ةجاحلا يفتنت امدنع .ج

.اهسفن ةّيلاملا ةنسلا وأ ةنزاوملا

.ةلوبقم ريغ ضورع تمِّدُق وأ/و ضرع ّيأ مَّدقي مل اذإ هتاءارجإ نم ّيأ وأ/و ءارشلا ءاغلإ اهنكمي امك.2

ةلاحلا يف زئافلا مَّدقملا ضرعلا لوبق دعب هتاءارجإ نم ّيأ وأ/و ءارشلا يغلُت نأ ةيراشلا ةهجلل نكمُي امك.3

 .نوناقلا اذه نم42 ةداملا نم8 ةرقفلا يف اهيلإ راشُملا

ذاخّتا اهلّ قحي هنأ ريغ ،لوبقملا ديحولا ضرعلا ةلاح يف هتاءارجإ نم ّيأ وأ/و ءارشلا ةيراشلا ةهجلا يغلُت.4

:ةعمتجم ةيلاتلا طورشلا ترفاوت اذإ لوبقملا ديحولا ضرعلا مِّدقم عم دقاعتلاب لَّلعم رارق

ةيرصح طورش نعً اجتان ديحولا ضرعلا نوكي ال نأو ةقّـَبُطم نوناقلا اذه ماكحأو ءىدابم نوكت نأ .أ

 ؛ءارشلا عورشمب صاخلا طورشلا رتفد اَهنَّمضَت

؛ةيريدقتلا ةميقلا ةسارد عمً امِجَسنُم رعسلاو ةّحُِلمو ةيساسأ ةجاحلا نوكت نأ .ب

ضراعلا مُّدقتِبً احيرصً اّصن )تقؤملا ميزلتلا( زئافلا ضرعلا لوبقب ةيراشلا ةهجلا رارق رشَن نَّمضتي نأ .ج

 .هعم دُقاعتلا ةـّينو لوبقملا ديحولا

،ءارشلا تاءارجإّ لجس يف رارقلا كلذ ُبابسأو هتاءارجإ نم ّيأ وأ/و ءارشلا ءاغلإب ةيراشلا ةهجلا ُرارق ُجَردُي.5

.ءاغلإلا رارق خيرات نم مايأ ةسمخلا ىّطختت ال ةلهم نمض نيكراشملا نيضراعلاّ لك ىلإ هغالبإّ متيو

ُتامولعملا اهب تِرشُن يتلا ةقيرطلا سفنب ءارشلا ءاغلإبً اراعشإ ةيراشلا ةهجلا رشنَت ،كلذ ىلإ ًةفاضإ

نيحل َحتفُت مل يتلا تاحارتقالاو ضورعلا ديعُتو ،هسفن ناكملا يفو ميزلتلا تاءارجإب ةقِّلعتملا ةيلصألا

.ةمَّدقملا تانامضلا ريرحت ىلإ دمعَت امك اهومّدق نيذلا نيضراعلا ىلإ ءاغلإلا رارق ذاخّتا

.نيضراعلا هاجت ةعبَت َّيأ ةداملا هذه نم2و1 ةرقفلا قيبطت دنع ,ةيراشلا ُةهجلا لَّمحتت ال.6

.ءارشلا ءاغلإب ٍرارق ذاخّتا دعب تاحارتقا وأ ضورع ةـّيأ ةيراشلا ةهجلا حتفَت ال.7
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ميزلتلا ءاسرإ نع نالعإلا دعاوق|62 ةداملا

ٌقافتا مَربُي وأ دقعلا ذافن أدبَي امدنع كلذو ،يراطإلا قافتالا وأ ميزلتلا ءاسرإبً انالعإ ةيراشلا ةهجلا رشنَت.1
 .دقعلا ةميقو مزتلُملا مسإ هيف دَّدحُي ،يراطإ

مادختسا طورش يف دَّدحملا يلاملاِ فقسلا نع اهتميقّ لقت يتلا دوقعلا ميزلت ىلع1ُ ةرقفلا قَّبطُت ال.2

ّلكلً اعماجً انالعإ ,لقألا ىلع ةنسلا يف ةرم ,رشنَت نأ ةيراشلا ةهجلا ىلعّ نأ ّالإ .ةروتافلاب ءارشلا ةقيرط

ةيرسلاب مسّتَت يتلا دوقعلا ميزلت ىلع1 ةرقفلا قَّبطُت ال امك .ليبقلا اذه نم دوقع نم يسُرأ ام

.64 ةداملا نم4 ةرقفلا بسحب ينطولا عافدلاو نمألاب ةقِّلعتملاو

ىلعو ،دجُو نإ ةيراشلا ةهجلل ينورتكلالا عقوملا ىلع ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تامولعملا رَشنُت.3

.ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةّيزكرملا ةّينورتكلإلا ةصنملا

ًايداع ريغ ًاضافخنا راعسألا ةضفخنملا ضورعلا نأشب دعاوق|72 ةداملا

ضرعلا كلذل ةنِّوكملا رصانعلا رئاسبً انرتُقم ،رعسلا َّنأ تَرَّرق اذإ ضرع َّيأ ضفرت نأ ةيراشلا ةهجلل زوجي.1

اهيدل كشلا ريثي هنأو ،ةيريدقتلا هتميقو ءارشلا عوضوم ىلإً اسايق ّيداع ريغً اضافخنا ضفخنُم ،مَّدقملا

ينعملا ضراعلا نم تبلط دق ةيراشلا ةهجلا نوكت نأ طرش كلذو ،دقعلا ذيفنت ىلع ضراعلا ةردق نأشب

ضِراعلا ناك اذإ ام جاتنتساو ةيليصفتلا تامولعملا ليلحتب اهل حمسي لكشب مَّدقملاضرعلا َليصافتًايطخ

،ةيراشلا ةهجلا اهبلطت نأ نكمي يتلا ليصافتلا نم .مَّدقملا رعسلاب ءارشلا دقع ذيفنت ىلعً ارداق نوكيس

:رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع

؛ضرعلا يف مَّدقملا ءارشلا عوضوم ةدوج تبثُت ،اههباشُي ام وأ تانِّيعو تامولعم .أ

؛ةلصلا تاذ عينصتلا قُرط .ب

عوضوم دقعلا ذيفنتل ضِراعلل ةحاتُم يئانثتسا لكشب ةيتاُؤم طورش ّيأ وأ/و ةراتخملا ةينقتلا لولحلا .ج

.ءارشلا

رارقلا كلذ ُبابسأو ،ةداملا هذه ماكحألً اقفو ام ضرع ضفَِرب ةيراشلا ةهجلا ُرارق مييقتلا ريرقت يف ُجَردُي.2

.هبابسأو ةيراشلا ةهجلا رارقب ،روفلا ىلع ،ينعملا ضراعلا غَّلبُيو .نيضراعلا عم ترج يتلا تاحاضيالاُّلكو

لمعلا عقاوم|82 ةداملا

ةهجلا لبق نم ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج مامتإ دعب ّالإ لاغشأ ذيفنتب قّلعتت ءارش تاءارجإ قالطإ زوجي ال

 .ديلا عضو تارارق رودُص اهيف امب لمعلا عقاوم ةئِيَهتب ةقِّلعتملا ةيراشلا

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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دقعلا ذيفنت | ثلاثلا دنبلا
اهليدعت طورشو دقعلا ةميق|92 ةداملا

هذيفنت ءانثأ كلذ ةزاجإ دنع الإ ةعجارملاو ليدعتلا لبقَت الو ةتباث دقعلا يف اهيلع قفَّتملا تالدبلا نوكت.1

نوكي نأ ىلع ،ةيلاتلا ةيئانثتسالا تالاحلا يف ةعجارملاو ليدعتلا طورشلً اقفو ةدَّدحم طباوض نمض

:ميزلتلا تافلم يف ةحارص اهيلع صوصنم

هذه نوكت ال امدنع ةـّيلود ءاضتقإلا دنعو ةيلحم ةيمسر راعسأ تارشؤم ىلإ ِدنَتسَت تالداعملً اقيبطت.أ

 ؛دقعلا ةميق نمض ةّاطغُم تالداعملا

 ؛دقعلا ذيفنت ةفلكت ةدايز ىلإ يدؤُت ةيبيرض تاليدعتلً اقيبطت.ب

سفن نم تامدخ وأ ايجولونكت وأ تادعم وأ علس وأ لاغشأل ةيفاضإ تايمك ىلإ ةجاحلا زربَت امدنع.ج

وأ علسلا عم قفاوتلا ىلإ ةجاحلا ببسب وأ تافصاوملا ديحوتب قَّلعتت بابسأل ،لواقملا وأ ّدروملا

ءارشلا ةيلمع ةـّيلاعف رابتعالا يف ذخألا عم ،ةدوجوملا لاغشألا وأ تامدخلا وأ ايجولونكتلا وأ تادعملا

دقعلا ةميق نم %02 ةفاضإلا ةميق ىطختت ّالأ ىلعو ،ةيراشلا ةهجلا تاجايتحا ةيبلت يف ةيلصألا

 ؛لاغشألا دوقعل %51و تامدخلاو مزاوللا دوقعل يساسألا

؛64 ةداملا نم3 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا يف.د

ريرقت بجومب كلذ لّـَلعُي نأ ىلعو ،دقعلا ةميق ىلع ريثأتلا اهنأش نم ميسارم وأ نيناوق رُدصت امدنع.ـه

  .ةيراشلا ةهجلا نم

.دقعلا ةميق ليدعت دنع نوناقلا اذه نم62 ةداملا يف اهيلع صوصنملا نالعإلا طورش ىعارُت.2

 يوناثلا دقاعتلا|03 ةداملا

ذيفنت نع دقاعتلا ةطلس هاجتً الوؤسم ىقبيو دقعلا ذيفنت هسفنب ىّلوتي نأ يساسألا ِمزتلملا ىلع بجي.1

 .هريغل ةيدقاعتلا هتابجوم لماك ميزلت هيلع عنمُيو ،هطورشو هدونب عيمج

ىلإ مزتلملا دهعَي نأ نكمُي ,كلذ صاخلا طورشلا رتفد زاَجأ لاح يفو ,تامدخلاو لاغشألا دوقع يف.2

طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملاو اهب حومسملا ةبسنلا نمض دقعلا نمٍ ءزج ذيفنت يوناث دقاعتُم

دقاعتلا ىلع ةقبسُملا ةقفاوملا ذَخأ مزتلملا ىلع .دقعلا ةميق نم %05 ىّطختت ّالأ بجي يتلاو صاخلا

ةينمز ةلهم لالخ لَّلعملا ضفرلا وأ ةقفاوملاب اهرارق ذاخّتا اهيلع بجي يتلا دقاعتلا ةطلس نم يوناثلا

.لوبقلابً اينمضً ارارق ةلهملا هذه ءاضقنا دنع اهتوكس ّدَعُيو ،دقعلا طورش يف دَّدحُت

 .نوناقلا اذه نم ةعباسلا ةداملا نم ”ًالوأ“ دنبلا ماكحأ يوناثلا دقاعتملا ىلع قَّبطُت.3
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تافوشكلاو ذيفنتلا ىلع فارشإلا|13 ةداملا

فارشإلا ً:الوأ
ةطلس ةحلصمل عينصتلاو تامدخلا دوقعك كلذ يعدتست يتلا ىرخألا دوقعلا يفو ،لاغشألا دوقع يف.1

لمعلا ةيرارمتسا نَمضَي يذلا لكشلاب ةبولطملا لامعألا ذيفنت عم مزالتُملا فارشإلا قَّبطُي ،دقاعتلا

.تقؤملا مالتسالا دعوم لولح لبق ةّوجرملا جئاتنلاو ةبولطملا تافصاوملا هقيقحتو

،لمعلا ةعباتم ىلع ةردقلاو ةربخلاو صاصتخالا يوذ نم كلذب دقاعتلا ةطلس هفِّلكُت َنم فارشإلا ىّلوتي.2

.نوناقلا اذه ماكحأ قِفو فِرشُملا عم دقاعتلا يرجَي اهدنعو ،ءاضتقالا دنع اهجراخ وأ ،دقاعتلا ةطلس لخاد نم

دقاعتلا ةطلس غالبإ فرشُملا ىلعو ،ذيفنتلا فصَوو لمعلا ريس نع ةيرود ريراقت فارشإلا ةجيتنب عضوُت.3

.لمعلا عقاوم يف ذَّفني لوصألا ىلع قبطنُم ريغ فُّرصت وأ ةفلاخمّ لكب

رضحَيو تافوشكلا يف قِّقدي امك ،لمعلا ةيرارمتساو ةحص نِّمؤت ةروصب لمعلا عقاوم ىلإ فرشُملا رضحَي.4

تاليدعتلابو مزتلُملا تاحارتقاب هيأر يدبُيو ،يئاهنلاو تقؤملا مالتسالاو لمعلا عقاوم ميلست ةيلمع

ىلإ كلذبً اريرقت عفرَيو ،بَسنأ ةقيرطب لمعلا ذيفنتل مئالملا حرتقَيو ،ةمَّزلملا لامعألا ىلع ةبولطملا

.بسانملا رارقلا ذخأتل دقاعتلا ةطلس

ىلع ةاقلملا تابجوملا يف ريصقت ّيأ نع ًةيصخش ًةيلوؤسم لامعألا ىلع فارشإلا ىّلوتي نم لّمحتي.5

.نوناقلا اذه نم نماثلا لصفلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلل ضَّرعَتَيو ةداملا هذه بجومب هقتاع

تافوشكلا :ًايناث
:يلي ام دقعلا طورش يف دَّدحُي نأ بجي

اهقيدصت بوجوو اهفالتخا ىلع ةذَّفنملا لامعألا وأ تامدخلا وأ علسلا تافوشك مزتلُملا ميدقت بوجُو.1

.دقاعتلا ةطلس لبق نم

لبق نم اهليدعت وأ اهيلع ةقفاوملا لِهمو تافوشكلا هذه دادعإل ِمزتلملل ةاطعُملا ىوصقلا ةلهملا.2

.دقاعتلا ةطلس

.عفدلا رمأ رادصإل ىوصقلا ةلهملا.3

مالتسالاو دقعلا ذيفنت|23 ةداملا

نوناقلا اذه نم101 ةداملا يف اهيلع صوصنملا مالتسالا ةنجل تامدخلاو لاغشألاو مزاوللا مَِلتسَت.1

.مزتلملا لـَبـِق نم مالتسالا بلط ميدقت خيرات نم أدبَتً اموي نيثالث اهاصقأ ةينمز ةدم لالخ اهريرقت مِّدقُتو

.اهدوجو لاح يف ،دقعلا ذيفنت ىلع ةفِرشُملا ةهجلا ةيراشتسالا تامدخلا مِلـَتسَت.2

ًايّطخ كلذ بابسأ ريربت ةنجللا ىلع ً،اموي نيثالثلا زواجتت ةدم همجحو عورشملا ةعيبط تَبَّلطَت لاح يف.3

ميدقت خيرات نم أدبَتً اموي نيتسلا لاوحألا عيمج يف ةلهملا زواجتت ّالأ ىلع ،نأشلا اذهب اهتاحارتقا عضوو

 .مزتلملا لـَبِق نم مالتسالا بلط

.دقعلا طورش يف مالتسالا ةلهم ركذُت.4

 .نوناقلا اذه نم101 ةدامللً اقفو مالتسالا يرجَي .5

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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هجئاتنو دقعلا ءاهتنا بابسأ |33 ةداملا

 لوكنلا ً:الوأ
دُّيقتلا بوجوبً ايمسر هراذنإ دعبو ،طورشلا رتفد ماكحأ وأ دقعلا ذيفنت طورش َفلاخ اذإً الكان ِمزتلملا ربتعُي.1

رشع ةسمخو ىندأ ٍّدحك مايأ ةسمخ نيب حوارتت ةلهم نمض كلذو ،دقاعتلا ةطلس لبق نم هتابجوم ةّفاكب

.هيلإ بُلط امب مزتلُملا موقَي نأ نود هذه ةلهملا ءاضقناو ،ىصقأ ٍّدحكً اموي

ءارشلا ةئيه ةقفاوم ىلعً ءانب دقاعتلا ةطلس نع ردصَي لَّلعم رارق بجومب ّالإًالكان مزتلُملا رابتعا زوجي ال.2

.ماعلا

يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا قَّبطُتو ،راذنإ ِّيأ ىلإ ةجاحلا نودً امكح دقعلا خسفُي ً،الكان مزتلملا ربُتعا اذإ.3

.ةداملا هذه نم عبارلا دنبلا نم ىلوألا ةرقفلا

ءاهنإلا :ًايناث
:نيتيلاتلا نيتلاحلا يف راذنإ ّيأ ىلإ ةجاحلا نودً امكح دقعلا يهتني.1

نم ذيفنتلا ةلصاوم بلط ىلع دقاعتلا ةطلس تقفاو اذإّ الإ ً،ايعيبطً اصخش ناك اذإ مزتلملا ةافو دنع.أ

 .ةثرولا لبق

يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا ذئدنع قَّبطُتو ،ةكرشلا تَُّلح وأً ارَسعُم وأً اسلُفم مزتلُملا َحبصأ اذإ.ب

.ةداملا هذه نم عبارلا دنبلا نم ةيناثلا ةرقفلا

.ةرهاقلا ةوقلا ةجيتنب ةيدقاعتلا هتامازتلإ نم ّيأب مايقلا مزتلملا ىلع رّذعت اذإ دقعلا ءاهنإ دقاعتلا ةطلسل زوجَي.2

خسفلا :ًاثلاث
:ةيلاتلا تالاحلا نم ٍّيأ يف راذنإ ّيأ ىلإ ةجاحلا نودً امكح دقعلا خسفُي .1

وأ شغلا وأ لايتحإلا وأ ؤطاوتلا وأ داسفلا مئارج نم مرج ّيأ باكتراب ّيئاهنٌمكح مزتلُملاّقحب َرَدص اذإ.أ

نيناوقللً اقفو ،يلايتحإلا سالفإلا وأ ريوزتلا وأ حلاصملا براضت وأ باهرإلا ليومت وأ لاومألا ضييبت

؛ءارجالا ةيعرملا

؛نوناقلا اذه نم8 ةداملا يف ةروكذملا تالاحلا نم ةلاح ّيأ تَقَّقحت اذإ.ب

.مزتلملا ةيلهأ نادقُف لاح يف.ج

اهيلع صوصنملا تاءارجإلا قَّبطُت دنبلا اذه نم ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا بابسألا دحأل دقعلا ِخسُف اذإ.2

.ةداملا هذه نم عبارلا دنبلا نم ىلوألا ةرقفلا يف

دقعلا ءاهتنا جئاتن :ًاعبار
ةداعإ ىلإ دقاعتلا ةطلس دمعَت ،ةداملا هذه يف ةدَّدحملا خسفلا وأ لوكنلا تالاح ىدحإ قيبطت لاح يف.1

تالهؤملا اهيدل ناك اذإ اهسفنب اهذّفنُت وأ نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا لوصأللً اقفو ميزلتلا

نع ذيفنتلا وأ ديدجلا ميزلتلا رَفَسأ اذإف .دقاعتلا عاونأ نم عون ّيأ ىلإ ءوجللا نود كلذل ةيفاكلا تاردقلاو

ىلع دقاعتلا ةطلس تعجر ،فالكألا يف ةدايز نع رفسأ اذإو ،ةنيزخلا ىلإ رفولا داع ،فالكألا يف ٍرِفو

.ميزلتلا ةيفصت نيح ىلإً اتقؤم ذيفنتلا نسح نامض رَداصي لاوحألا عيمج يف .ةدايزلاب لكانلا مزتلملا
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 :ةيلاتلا تاءارجإلا ،رخآ صن ّيألً افالخ ً،اروف عبَّتُت ،هراسعإ وأ مزتلملا سالفإ ةلاح تَقَّقحت لاح يف.2

؛ةنيزخلا باسحلً اتّقؤم ذيفنتلا نسح نامض رَداصُي.أ

نالعإ خيرات لبق ةرخَّدُملا داوملا وأ ةذَّفنملا تامدخلا وأ مزاوللا وأ لاغشألا دقاعتلا ةطلس يصحت.ب

؛ةنيزخلا مسإب ةنامأً اتقؤم هتميق فرصتً افشك اهب مِّظنُتو سالفإلا

اهذّفنُت وأ نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا لوصأللً اقفو ميزلتلا ةداعإ ىلإ دقاعتلا ةطلس دمعَت.ج

اذإف ،دقاعتلا عاونأ نم عون ّيأ ىلإ ءوجللا نود كلذل ةيفاكلا تاردقلاو تالّهؤملا اهيدل ناك اذإ اهسفنب

نسح نامض عفدُيو ،ةنيزخلا ىلإ رِفولا دوعي ،فالكألا يف ٍرِفو نع ذيفنتلا وأ ديدجلا ميزلتلا رفَسأ

يف ةدايز نع ترفسأ اذإو .ةسيلفتلا ليكو ىلإ ةقباسلا ةرقفلا يف نَّيبملا فشكلا ةميقو ذيفنتلا

اذإو .ةسيلفتلا ليكو ىلإ يقابلا عَفدُيو روكذملا فشكلا ةميقو نامضلا نم ةدايزلا عََطتقُت ،فالكألا

.فشكلاو نامضلا ةميقب ىفتكُي ،اهلماكب ةدايزلا ةيطغتل كلذِ فكَي مل

علسلا وأ ةذَّفنملا تامدخلا وأ لامعألا َملتسُت ،ةثرولا لبق نم ذيفنتلا ةعباتم مدعو مزتلملا ةافو لاح يف.3

.ةثَرَولا مساب هتاقحتسم ةميق فَرصُتو ،ةمَّدقملا

مئارجلا نم ٍّيأب همايق تبثي نم لبق نم ةذَّفنملا لاغشألا وأ ةمَّدقُملا تامدخلا نع ضيوعت ّيأ بَّترتي ال.4

 .ةداملا هذه نم ً”اثلاث“ نم ىلوألا ةرقفلا نم ”أ“ ةيعرفلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا

ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلعو دِجُو نإ دقاعتلا ةطلسلينورتكلالا عقوملا ىلع هبابسأو دقعلا ءاهتنا رارق رشنُي.5

.ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرملا

 تانامضلاو ةـّيلاملا رومألا|عبارلا دنبلا

ضرعلا نامض|43 ةداملا

ّدحَي نأ نود هتيمهأو ءارشلا عورشم ةميق رابتعالاب ذخأَيو ضراعلا ةيّدج نمضَي رادقمب ضرعلا نامض دََّدحُي  .1

.ءارشلا عورشمل ةيريدقتلا ةميقلا نم ةئملاب ةثالثلا ىّدعتي ّالأوً اعوطقم نوكي نأ ىلع ،ةسفانملا نم

//005//ـبً ادََّدحُمً ايلامً افقس ةيريدقتلا اهتميق زواجتت ال يتلا ءارشلا عيراشملً ايمازلإ ضرعلا نامض نوكي ال  .2

بجومبو ماعلا ءارشلا ةئيه نم ةيصوت ىلعً ءانب يلاملا فقسلا اذه لَّدعُي .ةينانبل ةريل نويلم ةئمسمخ

هذه فادهأ ةفلاخم ىلإ ليدعتلا يدؤي ّالأ ىلع ،هسيئر حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف َذخَّتُي موسرم

 .نوناقلا اذه اهسَّرك يتلا ئدابملاو ةداملا

اذه نم64 ةداملا يف اهيلع صوصنملا يئاضرلا دقاعتلا تالاح يفً ايمازلإ ضرعلا نامض نوكي ال  .3

.نوناقلا

.ضرعلا ةيحالص ىلعً اموي نيرشعو ةينامث //82// ةفاضإب ضرعلا نامض ةيحالص دَّدحُت.4

مهيلع ُسري مل نيذلا نيضراعلا ىلإو ،ذيفنتلا نسح نامض هميدقت دنع مزتلملا ىلإ ضرعلا نامض داعُي.5

.دقعلا ذافن ءدب اهاصقأ ةلهم يف ميزلتلا

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا



1202 زومت92 خيرات442 مقر|نانبل يف ماعلا ءارشلا نوناق42

ذيفنتلا نسح نامض|53 ةداملا

.دقعلا ةميق نم ةئاملاب ةرشع نع ديزت ال ةيوئم ةبسنب ذيفنتلا نسح نامض غلبم دَّدحُي  .1

يف اهيلع صوصنملا يئاضرلا دقاعتلا تالاح بسحب ةمربملا دوقعلا ذيفنتلا نسح نامض نم ىفعُت  .2

.ةروتافلاب ءارشلا تالاح يفو نوناقلا اذه نم64 ةداملا نم5 ةرقفلا

رشع ةسمخ //51// زواجتت ّالأ ىلع دقعلا طورش يف ةدّدحملا ةرتفلا لالخ ذيفنتلا نسح نامض ميدقت بجي  .3

.ضرعلا نامض رَداصُي ،ذيفنتلا نسح نامض ميدقت نع فُّلختلا لاح يفو .دقعلا ذافن خيرات نمً اموي

 تانامضلا عفد ةقيرط |63 ةداملا

ةطلس قودنص ىلإ وأ ةنيزخلا قودنص ىلإ عفدُيً ايدقن امإ ذيفنتلا نسح نامض امك ضرعلا نامض نوكي

نانبل فرصم نم لوبقم فرصم نع رداص ،هنع عوجرلل لباق ريغ يفرصم نامض باتك بجومب امإو ،دقاعتلا

.بلطلا بغ عفدلل لباق هنأ نِّيبُي

دقعلا ةميق عفد |73 ةداملا

.نوناقلا اذه نم5 ةداملا ماكحألً اقفو هذيفنت دعب دقعلا ةميق عفدُت.1

2.

تاعفدلا بسانتت نأ ىلع ،تازجنُملا بسحب وأ ذيفنتلا لحارم بسحب عفدلا ةقيرط دقعلا طورش دِّدحُت .أ

ىلإ ةنيزخلا يفً افوقوم رشعلا ىقبيو ،قحتسملا غلبملا راشعأ ةعست زواجتت الأ ىلعو ،تازجنُملا عم

.يئاهنلا مالتسالاّمتي نأ

وأ لاغشألا وأ مزاوللا نامضل ةدم دِّدحي ال دقعلا ناك اذإ يئاهنلا مالتسالا دنع تافيقوتلا هذه ّدرُت .ب

تانامضلا يطغت امدنع ةيرشعلا تافيقوتلا عاطتقا نعّ فكت نأ دقاعتلا ةطلسل نكميو .تامدخلا

.ةيزاوم ةنامضب ةيرشعلا تافيقوتلا لادبتسا اهلّقحي امك .دقعلا ذيفنت نم ىّقبت ام رطاخم ةاطعُملا

ديدستل ةيرورضلا غلابملا مسح رابتعالاب ذخألا بجي ةرقفلا هذه ماكحألً اقفو تاعفدلا ديدست دنع .ج

.هاندا3 ةرقفلا يف اهيلإ راشملا باسحلا ىلع تاعفدلا

3.

ةميق نم ةئملاب نيرشع //02// ىّطختت ال تافلس مزتلملا ءاطعإ دقاعتلا ةطلسل دقعلا زيجُي نأ نكمُي .أ

ًءانب يلاملا فقسلا اذه لَّدعُي .ةينانبل ةريل رايلمبً ادَّدحُمً ايلامً افقس لاح ّيأ يف زواجتت الأ ىلع دقعلا
،هسيئر حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف ذخَّتُي موسرم بجومبو ماعلا ءارشلا ةئيه نم ةيصوت ىلع

نكمي .نوناقلا اذه اهسّرك يتلا ءىدابملاو ةداملا هذه فادهأ ةفلاخم ىلإ ليدعتلا يدؤي ّالأ ىلع

،كلذ ىلع دقعلا طورش تَّصن لاح يفو ،ةرقفلا هذه يف ةدَّدحملا ةبسنلا زواجت دنع ،دقاعتلا ةطلسل

.ماعلا ءارشلا ةئيه غالبإ دعب كلذو ،ةيفرصم تالافك ءاقل تافلس مزتلملا ءاطعإ
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.تافلسلا غلابم لماك مسح دنع مزتلملا ىلإ ةرقفلا هذه يف اهيلإ راشُملا ةيفرصملا ةلافكلا داعُت .ب

تاـمارغلا|83 ةداملا

.هيف ةدَّدحملا تامارغلا عفد ةلئاط تحت دقعلا يف ةدَّدحملا لهملاب دُّيقتلا مزتلملا ىلع بّجوتي

.ررضلا تابثإل ةجاح نود دقعلا ماكحأ هتفلاخم دّرجُمب مزتلملا ىلع يمكحٍ لكشب تامارغلا ضرفُت

 نامضلا نم عاطتقالا|93 ةداملا

عاطتقا دقاعتلا ةطلسلَّقح ،دقعلا طورشو ماكحألً اقيبطت ،ام غلبم ذيفنتلا قايس يف مزتلملا ىلع بّترت اذإ

ِربُتعا لعفي مل اذإف ،ةنَّيعم ةّدم نمض غلبملا لامكإ ىلإ مزتلملا ةوعدو ذيفنتلا نسح نامض نم غلبملا اذه

.نوناقلا اذه نم33 ةداملا نم ”ًالوأ“ دنبلا ماكحألً اقفوً الكان

ءاـصقإلا|04 ةداملا

ماعلا ءارشلا يف ةكراشملا نع ىصقُي ،33 ةداملا نم ”ًالوأ“ دنبللً اقفوً ِالكان ربَتعُي يذلا مزتلملاّ نإ.1

:كلذو

؛لوألا ءاصقإلا رارق رشن خيرات نم أدبت ىلوألا ةرملل هيلع تاءارجإلا هذه قيبطت دنع ةلماك ةنس ةدمل .أ

؛ءاصقإلاب يضاقلا يناثلا رارقلا رشن خيرات نم أدبت ةيناث ةرمل هيلع اهقيبطت دنع نيتنس ةدمل .ب

.رثكأ وأ ةثلاثلا ةرملل هيلع اهقيبطت دنع تاونس سمخ ةدمل .ج

ىدحإب قّلعتي يئاهن يئاضقٌ مكح هقحب رُدصَي يذلا مزتلُملا ماعلا ءارشلا يف كارتشالا نعً امكح ىصقُي.2

   .نوناقلا اذه نم33 ةداملا يف ةدَّدحملا خسفلا تالاح

ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع ءاصقإلا رارق رَشنُي امك .ىصقملا مزتلملا ىلإ ءاصقإلا رارق دقاعتلا ةطلس غِّلبُت.3

 .دِجُو نإ دقاعتلا ةطلسل ينورتكلالا عقوملا ىلعو ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرملا

.ةكراشملا قح نيضراعلل ناديعُي رابتعالا ةداعإ وأ عناملا لاوزّ نإ.4

ءامسأ بطشو اهيدل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع ءاصقإلا لجس ثيدحت ماعلا ءارشلا ةئيه ىلع.5

.مهبلط ىلعً ءانب وأً اوفع ماعلا ءارشلا دوقع يف مهكارتشا طورش ةداعتسُملا نيمزتلملا

.ةلودلا ىروش سلجم مامأ ءاصقإلا تارارقب نعطلا نكمي.6

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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 ءارـشلا قرـط | ثلاـثلا لصفلا

ءارشلا قرط|14 ةداملا

:ةطساوب ءارشلاب موقت نا ةيراشلا ةهجلل نكمي.1

،لصفلا اذه نم يناثلا دنبلاو24 ةداملا ماكحألً اقفوةيمومعلا ةصقانملا

،لصفلا اذه نم ثلاثلا دنبلاو34و24 نيتداملا ماكحألً اقفونيتلحرم ىلع ةصقانملا

،لصفلا اذه نم عبارلا دنبلاو44و24 نيتداملا ماكحألً اقفوراعسألا ضورع بلط

،لصفلا اذه نم سماخلا دنبلاو54و24 نيتداملا ماكحألً اقفوةيراشتسالا تامدخلل تاحارتقالا بلط

،لصفلا اذه نم عباسلا دنبلاو64و24 نيتداملا ماكحألً اقفويئاضرلا قافتالا

.لصفلا اذه نم سداسلا دنبلاو74و24 نيتداملا ماكحألً اقفوةروتافلاب ءارشلا

.لصفلا اذه نم نماثلا دنبلا ماكحألً اقفو يراطإ قافتا تاءارجإب موقت نأ ةيراشلا ةهجلل نكمي امك.2

ءارشلا ةقيرط رايتخا ىلع قَّبطت يتلا ةماعلا دعاوقلا|24 ةداملا

صوصنملا تالاحلا يف زوجَي هنأ ريغ ,ةيمومعلا ةصقانملا ةطساوب ةيساسأ ةروصب ماعلا ءارشلا يرجي.1

.اهطورش رُّفوت دنع ىرخألا ءارشلا قرط دامتعا84 ىلإ34 داوملا يف اهيلع

ةيراشلا ةهجلا ىلع ،ىرخأ ةقيرط رايتخاو اهطورش رُّفوت مدعل ةيمومعلا ةصقانملا دامتعا رَّذعت لاح يف.2

 .نكمم ّدح ىصقأ ىلإ سفانتلا ةدايز ىلإ يعسلا

ًالَّلعموً احيرصً ارارق رِدصُت نأ ةيمومعلا ةصقانملا ريغ ىرخأ ءارش ةقيرط تَمَدختسا اذإ ةيراشلا ةهجلا ىلع.3

يتلا فورظلاو بابسألابٍ نايب عم نوناقلا اذه نم9 ةداملا يف هيلع صوصنملا لجسلا يف هجاردإّ متي

.ةقيرطلا كلت مادختسا ريربت يف اهيلإ تدنتسا

 ءارشلا قرط مادختسا طورش| لوألا دنبلا
نيتلحرم ىلع ةصقانملا مادختسا طورش|34 ةداملا

لصفلا اذه نم ثلاثلا دنبللً اقِفو نيتلحرم ىلع ةصقانملا ةطساوب ءارشلاب موقَت نأ ةيراشلا ةهجلل زوجَي.1

 :نيتيلاتلا نيتلاحلا يف
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هضُرفَت املً اقِفو ةبولطملا ةقدلاب هُتغايصو ءارشلا عوضوم فصَو ةيراشلا ةهجلا ىلع رَّذعتي امدنع .أ

ءارجإ ةلاحلا هذه يف اهل دوعي .ةدَّقعملا هتعيبطلً ارظن كلذو ،نوناقلا اذه نم71 ةداملا ماكحأ

     ؛ةيئارشلا اهتاجاحلً ءاضرإ رثكألاّلحلا ديدحت ىلإ لُّصوتلا فدهب نيضراعلا عم تاشقانم

وأ ضورع يأ مَّدقت مل نكلو نيتيلاتتم نيترمل ةيمومع ةصقانم تَرَجأ دق ةيراشلا ةهجلا نوكت امدنع .ب

ىرت يهو ،نوناقلا اذه نم52 ةداملا نم4 وأ3 ةرقفللً اقفو ءارشلا ةيلمع تَغلأ دق ةهجلا هذه نوكت

راطإ يف ةجِرَدنُملا ءارشلا قُُرط ىدحإ مادختسا وأ ،ةديدج ةيمومع ةصقانم تاءارجإ يف لوخدلاّ نأ

.ءارش دقع ماربإ ىلإ يدؤُي نأ حَّجرُي ال ،نوناقلا اذه نم ثلاثلا لصفلا

مادختسال ماعلا ءارشلا ةئيهل ةقبسملا ةقفاوملا ىلع لصحَت نأ ةيراشلا ةهجلا ىلع ,لاوحألا عيمج يف.2

ةيراشلا ةهجلا نم لَسرملا ةقَفاوملا بلطب اهيأر يدبُت نأ ماعلا ءارشلا ةئيه ىلع .نيتلحرم ىلع ةصقانملا

.يأرلا ءادبإ نود ةلهملا هذه ءاضقنا دعب ةقِفاوم ةئيهلا هذه َرَبتعُت نأ ىلع ً،اموي رشع ةسمخ //51// لالخ

 راعسألا ضورع بلط  مادختسا طورش |44 ةداملا

تناك اذإ لصفلا اذه نم عبارلا دنبللً اقِفو ،راعسألا ضورع بلط ةطساوب ءارشلاب موقَت نأ ةيراشلا ةهجلل زوجي

ًءانب يلاملا فقسلا اذه لَّدعُي .ةينانبل ةريل رايلمبً ادَّدحمً ايلامً افقس زواجتت ال ءارشلا عورشمل ةرَّدقملا ةميقلا
ّالأ ىلع ،هسيئر حارتقا ىلعًءانب ءارزولا سلجم يف َذخَّتُي موسرم بجومبو ماعلا ءارشلا ةئيه نم ةيصوت ىلع

.نوناقلا اذه اهَسَّرك يتلا ءىدابملاو ةداملا هذه فادهأ ةفلاخم ىلإ ليدعتلا يدؤي

ةيراشتسالا تامدخلل تاحارتقالا بلط مادختسا طورش |54 ةداملا

امدنع ،لصفلا اذه نم سماخلا دنبللً اقفو تاحارتقالا بلط ةطساوب ءارشلاب موقت نأ ةيراشلا ةهجلل زوجي

 .ينف وأ يركف رثأ تاذ تامدخ ميدقت يسيئرلا اهعوضوم نوكي يتلاو ةيراشتسالا تامدخلا ءارشب موقت

:رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةيراشتسالا تامدخلا قاطن يف لخدي

؛ةصتخملا ةيراشتسإلا لامعألا نم اهاوسو ةيتامولعملا ةجمربلا عيراشمو قيقدتلاو بيردتلا -

.تامدخ ميدقت ةبقارمو عيراشمو لاغشأ ذيفنت ةبقاُرمو طورش رتافد عضوو ميماصتلاو تاساردلا دادعإ -

دعب ّالإ اهسردت ال ثيحب لصَفُنم وحن ىلع تاحارتقالا نم ةـّيلاملا بناوجلا ةيراشلا ةهجلا سُردَت ةلاحلا هذه يف

.ءادألاب ةّقلعتُملاو ةـّيفيظولاو ةـّينفلا حارتقالا صئاصخ مييقتو صحف نم ءاهتنالا

يئاضرلا قافتالا طورش |64 ةداملا

يف ،لصفلا اذه نم عباسلا دنبلا ماكحألً اقفو ،يئاضر قافتا ةطساوب ءارشلاب موقَت نأ ةيراشلا ةهجلل زوجي

 :ةيلاتلا ةيئانثتسالا فورظلا

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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ةيكلم قوقح لواقم وأ ّدرومل نوكت امدنع وأ ،دحاو لواقم وأ دِّروم دنع ّالإ ءارشلا عوضوم رُّفوت مدع دنع.1

 .رخآ ليدب وأ رايخ دامتعا رّذعتيو ،ءارشلا عوضوم ّصخَي ام يف ةيركف

ّيأ مادختسا نوكي ال كلذ ةجيتنو ،عَّقََوتُم ريغو يثراك ثدح عوقو ءاَّرج نم ةثاغإلاو ءىراوطلا تالاح يف.2

 .تالاحلا هذه ةهجاوملً ايلمعً ابولسأ ىرُخأ ءارش ةقيرط

 :ةعمتجم ةيلاتلا طورشلا رُّفوت دنع يساسألا مزتلملا عم دقاعتلا ىلإ ةيراشلا ةهجلا ةجاح دنع.3

؛دقعلا ذيفنت ءانثأ ةجاحلا لوصح .أ

؛ذيفنتلا يف ريخأتلا عنمل دقاعتلا بوجوو ىوصقلا ةلجعلا ةلاح رُّفوت .ب

وأ تامدخلا وأ ايجولونكتلا وأ تادعملا وأ علسلا عم لثامتلا وأ قفاوتلاو تافصاوملا ديحوت بوجو .ج

؛ةدوجوملا لاغشألا

؛ةسفانملا أدبم برض وأ هتايداصتقا بلق وأ يساسألا دقعلا فده ليدبت ىلإ تافاضإلا ةيدأت مدع .د

ذيفنت بوجو وأ هلً امِّمتمً اءزجو يساسألا ءارشللً اقحلم تامدخلا وأ لاغشألا وأ مزاوللا ليكشت .ـه

؛لمعلا ناكم يف لاغشألا

.يساسألا دقاعتلا ءانثأ ةيفاضإلا ةجاحلا عُّقوت ةيناكمإ مدع .و

تايضتقم لجأ نم يرسلا اهعباط ىلع ةظفاحملا بجوتست لاغشأ ذيفنت دنع وأ تامدخ وأ مزاول ءارش دنع.4

يذلا صتخملا ريزولا حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف َذخَّتُي رارقلً اقفو كلذو ،ينطولا عافدلا وأ نمألا

.يئاضرلا دقاعتلا بابسأو ءارشلل ةيرسلا ةفصلا دِّدحُي

يف كلذو ،ةّيلودلا تامظنملا وأ تايدلبلاو ةماعلا تاسسؤملاك ماعلا نوناقلا صاخشأ عم دقاعتلا دنع.5

.صاخلا عاطقلل ةئفاكتم ريغ ةسفانم دقاعتلا اذه اهيف لِّكشي ال يتلا تالاحلا

ةروتافلاب ءارشلا طورش|74 ةداملا

ةرَّدقملا ةميقلا تناك اذإ ،لصفلا اذه نم سداسلا دنبللً اقِفو ةروتافلاب ءارشلاب موقت نأ ةيراشلا ةهجلل زوجي

.ةينانبل ةريل نويلم //001// ةئمبً ادَّدحمً ايلامً افقس زواجتت ال ،ةيراشتسالا تامدخلا هيف امب ،ءارشلا عورشمل

ءارزولا سلجم يف ذخَّتُي موسرم بجومبو ماعلا ءارشلا ةئيه نم ةيصوت ىلعً ءانب يلاملا فقسلا اذه لَّدعُي

اذه اهسّرك يتلا ءىدابملاو ةداملا هذه فادهأ ةفلاخم ىلإ ليدعتلا يدؤي ّالأ ىلع ،هسيئر حارتقا ىلعً ءانب

.نوناقلا

يراطإلا قافتالا تاءارجإ مادختسا طورش|84 ةداملا

يف ،لصفلا اذه نم نماثلا دنبلا ماكحألً اقفو ،يراطإ قافتا تاءارجإ ىلإ أجلَت نأ ةيراشلا ةهجلل نكمي.1

:نيتيلاتلا نيتلاحلا ىدحإ

؛خيراتلا ةدَّكؤم ريغو رّركتم وحن ىلع عوقولا ةلَمتحُم ةجاحلا نوكت امدنع .أ

.نمزلا نم ةنَّيعم ةرتف ءانثأ لجعتسُم وحن ىلع ،هتعيبط مكحب ،ءارشلا عوضوم ىلإ ةجاحلا أشنت امدنع .ب
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نمض ةجَردُملا ةطيسبلا لاغشألاو تامدخلاو علسلل يزكرملا ءارشلا تالاح يف راطإلا تاقافتا دَقعُت.2

ماكحألً اقِفو كلذو ,ماعلا ءارشلا ةئيه نم ةيصوت ىلعً ءانب ةياغلا هذهل ءارزولا سلجم يف ذخَّتُي موسرم

ماعلا ءارشلا ةئيه غالبإ ةيراشلا ةهجلا ىلع ,كلذ ادع ام يف .نوناقلا اذه نم3 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا

ةيراشلا ةهجللّ قحي ال .تاءارجإلا ءدب نم لقألا ىلع مايأ ةرشع //01// لبق يراطإلا قافتالا مادختسا اِهتَّيِنِب

 .هنم دحلا وأ سفانتلا عنمل راطإلا تاقافتا مادختسا

فورظلاو بابسألابً انايب نوناقلا اذه نم9 ةداملا ىضتقمب هيلع صوصنملا لجسلا يف ةيراشلا ةهجلا جِردُت.3

.هتراتخا يذلا يراطإلا قافتالا عونو يراطإلا قافتالا تاءارجإ ىلإ ءوجللا ريربت يف اهيلإ تدنتسا يتلا

ةيمومعلا ةصقانملا تاءارجا | يناثلا دنبلا
ةيمومعلا ةصقانملا ىلإ ةوعدلا |94 ةداملا

نم21 ةداملا ماكحألً اقفو مومعلل نالعإ رودص ةيمومع ةصقانم بجومب ىرجُت ءارش ةيلمع لك قِبسي نأ بجي

.نوناقلا اذه نم91 ةداملا ىضتقمب قبسُم ليهأت اهقبسَي يتلا ءارشلا تايلمع ءانثتساب ,نوناقلا اذه

 ةيمومعلا ةصقانملا ىلإ ةوعدلا تايوتحم |05 ةداملا

:ةيلاتلا تامولعملا ضورعلا ميدقت ىلإ ةوعدلا نّمضتت

؛اهناونعو ةيراشلا ةهجلا مسإ .أ

اهديروت دارُملا علسلا ةيمكو ةعيبط لمشَي ،ءارشلا دقع يف ةبولطملا طورشلاو ماكحألا مهألً اّصخلم .ب

دارُي يذلا عقوملاو تامدخلا ةعيبط وأ ،اهذيفنت دارملا لاغشألا عقومو ةعيبط وأ ،اهميلست ناكمو

ميدقت وأ لاغشألا زاجنإ وأ علسلا ديروت هيفّمتي نأ بجي يذلا وأ بوغرملا تقولا كلذكو ،هيف اهميدقت

؛تامدخلا

؛ةصقانملا ءارجإل دَمتعُملا ساسألا .ج

وأ ةيدنتسم ةلدأ ّيألو ،نيضراعلا تالّهؤم نم دّكأتلل مَدختسُت يتلا تاءارجإلاو ريياعمللً اّصخُلم .د

اذه نم7 ةداملا عم قفاوتي امب ،مهتالهؤم تابثإل اهومّدقُي نأ نيضراعلا ىلع بجي ىرخأ تامولعم

 ؛نوناقلا

 ؛قابطنالا لاح يف ،ضرعلا نامض ةميق .ـه

؛ميزلتلا تافلم ىلع لوصحلا ةيفيكو ناكملا .و

 ؛ميزلتلا تافلم ىلع عّالطالا نامزو ناكم .ز

اهل ناك نإ ،اهب عَفدُي يتلا ةلمعلاو عفدلا ةليسوو ميزلتلا تافلم نع ةيراشلا ةهجلا هاضاقتت يذلا لدبلا .ح

؛لدب

؛ميزلتلا تافلم اهيف رَّفوتت يتلا تاغللا وأ )ةيبرعلا( ةغللا .ط

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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 ؛ضورعلا اهيلإ هّـَجوت يتلا وأ اهيدل عَدوت يتلا ةهجلا .ي

؛ةنسلاو رهشلاو مويلاو ةعاسلاب اهميدقت ةلهمو ناكمو ضورعلا ميدقت لوُصأ .ك

؛ةنسلاو رهشلاو مويلاو ةعاسلاب نامزلا دَّدحُي نأ ىلع ضورعلا حتف نامزو ناكم .ل

.نالعإلا يف اهجرادإ ةيراشلا ةهجلا رِّرقت يتلا ةيفاضإلا تامولعملاو تانايبلا عيمج .م

)ميزلتلا تافلم وأ( طورشلا رتافد ريفوت|15 ةداملا

ةصنملا ىلعو ،دجُو نإ ينورتكلالا اهعقوم ىلع نيضراعلل ميزلتلا فلم وأ طورشلا رتفد ةيراشلا ةهجلا رِّفوُت

ليهأت تاءارجإب مايقلا لاح يفو .ءارشلا نع نالعإلا عم نمازتلاب ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا

لدبلا عفديوً اقبسُم لَّهأَت دق نوكي ضراع لكل ميزلتلا تافلم نم ةعومجم ةيراشلا ةهجلا رِّفَوُت ،قبسُم

لباقم هاضاقتت نأ ةيراشلا ةهجلل نكمُي يذلا لدبلا يزاوي نأ بجيو .لدب اهل ناك نإ ،تافلملا كلت نع بِّجوتملا

.نيضراعلل تافلملا كلت ريفوت ةفلكت ميزلتلا تافلم

)ميزلتلا تافلم وأ( طورشلا رتافد تايوتحم |25 ةداملا

:ةيلاتلا تامولعملا طورشلا رتافد نَّمضُت

؛ضورعلا دادعإب ةصاخلا تاميلعتلا .أ

نيضراعلا تالّهؤم نم دُّكأتلل ،نوناقلا اذه نم7 ةداملا ماكحألً اقفو ،قَّبطُت يتلا تاءارجإلاو ريياعملا.ب

؛تالّهؤملا كلت نأشب يفاضإ تابثإ ّيأو

نأ بجي يتلا تامولعملا نم اهريغ وأ تالهؤملا رُّفوتل ةيتوبثلا تادنتسملاب ةّقلعتملا تابّلطتملا .ج

؛مهتالّهؤم تابثإل نوضراعلا اهمّدقي

،اهؤارش دارملا علسلا ةيمكو ،نوناقلا اذه نم71 ةدامللً اقفو ،ءارشلا عوضوملً الّصفمً افصو .د

،تامدخلا ميدقت وأ لاغشألا ذيفنت وأ علسلا ميلست هيف دارُي يذلا ناكملاو ،اهميدقت دارُملا تامدخلاو

 ؛هدوجو لاح يف ،هيف تامدخلا ميدقت وأ لاغشألا زاجنإ وأ علسلا ديروت بولطملا تقولاو

؛تدجُو نإ ،نافرطلا اهيلع عِّقوي يتلا دقعلا ةرامتساو دقعلا طورشو ماكحأ.ـه

يف ةنَّيبُم ىرخأ تابّلطتمل وأ طورشلاو ماكحألل وأ ءارشلا عوضوم صئاصخل لئادبب حامسلا لاح يف .و

؛ةليدبلا ضورعلا مييقت اهيف يرجَي يتلا ةقيرطللً افصوو نأشلا اذهبً انايب ،ميزلتلا تافلم

ًافصووً اديدحت ،ءارشلا عوضوم نم بسحف ةعومجم نأشب ضورع ميدقتب نيضراعلل حامسلا لاح يف .ز

 ؛اهنأشب ضورع ميدقت ُزوجي يتلا تاعومجملا وأ ةعومجملل

لمشي رعسلا ناك اذإ ام لوح نايب كلذ يف امب ،هنع اهب رَّبعيو ضرعلا رعس اهب عضوي يتلا ةقيرطلا .ح

؛بئارضو ةيكرمج موسر نم هقيبطت نكمي امً الثم لُمشَي ناك هتاذ ءارشلا عوضوم ةفلكت ريغ ىرخأ رصانع

؛هنع اهب رَّبعُيو ضرعلا رعس اهب عضويس يتلا تالمعلا وأ ةلمعلا .ط

؛نوناقلا اذه نم4 ةدامللً اقفو ،ضورعلا اهب ّدَعُت يتلا تاغللا وأ )ةيبرعلا( ةغللا .ي
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ًاقفو هريفوت ضراعلا ىلع نَّيعتي ضرعلل نامض ّيأ ردصم نأشب ةيراشلا ةهجلا اهعضت طورش ّيأ .ك

هطورشو هماكحأ مهأو هرادقمو هلكشو نامضلا كلذ ةعيبط نأشبو ،نوناقلا اذه نم53 و43 داوملل

هرِّفوي نأ ءارشلا دقع مِربُي يذلا لواقملا وأ دِّروملا ىلع نَّيعتَي ام نأشب ليبقلا اذه نم طورش ّيأو ،ىرخألا

؛تادعملاو ةلماعلا ديلاب ةّقلعتملا تالافكلا لثم تانامض كلذ يف امب ،دقعلا كلذ ذيفنتل ةنامض نم

؛نوناقلا اذه نم02 ةداملا ماكحألً اقفو ،يئاهنلا اهدعومو اهميدقت ناكمو ضورعلا ميدقت َةيفيك .ل

امبً انايبو ،نوناقلا اذه نم12 ةداملا بسحب نيضراعلا لبق نم ميزلتلا تافلم لوح حاضيتسالا ةليسو .م

؛ةلحرملا هذه يف نيضراعلل عامتجا دقع مزتعَت ةيراشلا ةهجلا تناك اذإ

؛نوناقلا اذه نم22 ةدامللً اقفو ةحلاص ضورعلا اهيف نوكت يتلاَ ةدملا .ن

؛نوناقلا اذه نم45 ةدامللً اقفو ،ةنسلاو رهشلاو مويلاو ةعاسلاب هخيراتو اهحتف ناكمو ضورعلا حتف َةيفيك .س

؛نوناقلا اذه نم55 و81 نيتدامللً اقفوو ءارشلا عوضوم فصو ىلعً ءانب ضورعلا مييقت تاءارجإو َريياعم .ع

؛ضورعلا مييقتل مَدختسُت يتلا َةلمعلا .ف

اهل يتلا ميسارملاو نيناوقلا رئاسو ،تدجُو نإ ،ةـّيقيبطتلا هميسارملو نوناقلا اذهل ةيعجرم ماكحأ .ص

؛ةـّيرس تامولعم نَّمضتي يذلا ءارشلا ىلع قَّبطُت يتلا كلت اهيف امب ،ميزلتلا تاءارجإب ةرشابم ةقالع

ًةرشابم لاصتالا نعً الوؤسم نوكي اهيمدختسم وأ ةيراشلا ةهجلا يفظوم نم رثكأ وأ دحاو مسإ .ق

ةـّيفيظولا ةيمستلا كلذكو ءارشلا تاءارجإب قَّلعتي اميف مهنم ةرشابم تالاصتا يّقلتبو نيضراعلاب

؛هناونعو مَدختسملا وأ ّفظوملا كلذل

هذِخَّتَت ام نأشب ةعجارملا وأ ىوكشلا يف نوناقلا اذه نم عباسلا لصفلا هيلع ّصني يذلا قحلابً اراعشإ .ر

ةرتف ةدم نع تامولعم عم ،نوناقلا اذه ماكحأل لثتمت ال اهنأب مَعزُي ريبادت وأ تارارق نم ةيراشلا ةهجلا

؛كلذ ىلإ ةيعادلا بابسألاو نأشلا اذهبً انايب ،ديمجت ةرتف ِّيأ قيبطت مدع لاح يفو ،ةقّـَبطملا ديمجتلا

ذفان ءارشلا دقع حبصي يكل زئافلا مَّدقملا ضرعلا ِلبُق ىتم اهؤافيتسا بجي ةيلكش تاءارجإ َّيأ .ش

؛نوناقلا اذه نم42 ةداملا ىضتقمب ،لوعفملا

 .ةـّيقيبطتلا هميسارمو نوناقلا اذه عم قفاوتي امب ،ةيراشلا ةهجلا اهرِّرقُت ةيفاضإ طورش َّيأ .ت

 ضورعلا ميدقت |35 ةداملا

.يئاهنلا هدعومو هناكمو ضرعلا ميدقت ةيفيك ةهجل ميزلتلا تافلم هيلع صنت ام قفو ضورعلا مَّدقُت.1

وأ نيفالغلا ماظن بسحب ضورعلا ميدقت زوجي .موتخم فالغ يف هيلعً اعَّقوموً ايطخ ضرعلا مَّدقُي.2

.ميزلتلا تافلم هيلع ّصنت املًاقفو دحاولا فالغلا

ةعاسلاب ضرعلا مُّلسَت خيرات ىلإ ةفاضإلابٌّيلسلستٌمقر هيف نَّيبُي لاصيإب ضِراعلا ةيراشلا ُةهجلا دِّوزُت.3

.ةنسلاو رهشلاو مويلاو

هحتف دعب الإ هاوتحم ىلع عالطالا مدع لفكتو ،هتيّرسو هتمالسو ضرعلا نمأ ىلع ةيراشلا ةهجلا ظِفاحُت.4

.لوصأللً اقفو

ىلإً اموتخم داعُي لب ،ضورعلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا دعب ةيراشلا ةهجلا هّملستت ضرع ُّيأ َحتفُي ال.5

.همّدق يذلا ضراعلا

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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ضورعلا حتف|45 ةداملا

ةينلع ةسلج يف كلذو ،نوناقلا اذه نم001 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ميزلتلا ةنجل ضورعلا َحتفَت.1

اذه يف ةدَّدحملا ةقيرطللً اقفوو ناكملاو تقولا يف ،ميزلتلا فلم يف مهل نوذأَملا صاخشألا روضحب

  .ضورعلا ميدقت ةلهم ءاهتنا روف ةسلجلا هذه دَقعُت نأ ىلع ،فلملا

ّقحَي امك ،لوصأللً اقفو نيضّوفملا مهيّلثممل وأ ءارشلا ةيلمع يف نيكراشملا نيضراعلا عيمجلّ قحي.2

ةوعد ةيراشلا ةهجلل نكمي امك .ضورعلا حتف ةسلج روضح ماعلا ءارشلا ةئيه لبق نم بودنملا بقارملل

.ميزلتلا فلم يف كلذ َظحلَت نأ ىلع ةسلجلا هذه روضحل مالعإلا لئاسو

.ميزلتلا فلم يف ةدَّدحملا ةيلآلا بسحب ضورعلا َحتفُت.3

ةحئال عضوت امك ,ميزلتلا ةنجل ءاضعأو سيئر هيلع عِّقوي رضحم يفً ايطخ ضورعلا حتف عئاقو لّـَجسُت.4

مهيلثممو نيضراعلاو ,ماعلا ءارشلا ةئيهو ةيراشلا ةهجلا يّلثمم نم نوكراشملا اهيلع عِّقوي روضحلاب

يف ةسلجلا عئاقوب ةقِّلعتملا قئاثولاو تامولعملا لك جَردُت .مهروضح ىلعً اتابثإ كلذ لّكشي نأ ىلع

.نوناقلا اذه نم9 ةداملا يف هيلع صوصنملا ءارشلا تاءارجإّ لجس

ضورعلا مييقت |55 ةداملا

مييقتو قيقدت نم ءاهتنالا دعب اهسردَت ثيحب لصفنُم وحن ىلع ةّيلاملا ضورعلا ةيراشلا ةهجلا سردَت.1

.ةّينفلاو ةيرادإلا ضورعلا

ناك اذإ تابّلطتمللً ايرهوجً ابيجتسم ضرعلا ةيراشلا ُةهجلا ربتعَت ,ةداملا هذه نم )3( ةرقفلا ماكحأبً انهر.2

.نوناقلا اذه نم71 ةدامللً اقفو ميزلتلا قئاثو يف ةنَّيبملا تابّلطتملا عيمجب يفي

ةقيثو بايغ لاح يف وأ ةئطاخ وأ ةصقان ضرعلا يف ةمَّدقملا تادنتسملا وأ تامولعملا تناك لاح يف.3

وأ ميدقت بلط وأ ,هضرع لوح تاحيضوت ينعملا ضراعلا نمً ايّطخ بلطلا ةيراشلا ةهجلل زوجَي ,ةنّـَيعم

ةيطخ تالسارملا ةفاك نوكت نأ طرش ,ةدَّدحم ةينمز ةرتف لالخ ةلصلا تاذ قئاثولا وأ تامولعملا لامكتسا

لامكتسالا وأ حيضوتلا تابلط يف نيضراعلا نيب ةلماعملا يف ةاواسملاو ةيفافشلا ءىدابم مارتحاو

.نوناقلا اذه نم12 ةداملا نم يناثلا دنبلا نم3 ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عمو ,ةيطخلا

:ضرعلا ةيراشلا ُةهجلا ضُفرَت.4

ةداملا ماكحألً اقيبطتو طورشلا رتفد يف ةدراولا ليهأتلا طورش ىلإ رظنلاب لَّهُؤم ريغ ضراعلا ناك اذإ.أ

؛نوناقلا اذه نم7

؛ميزلتلا فلم يف ةدَّدحملا تابِّلطتمللً ايرهوج بيجتسُم ريغ ضرعلا ناك اذإ .ب

.نوناقلا اذه نم52 وأ8 نيتداملا يف اهيلإ راشملا ةّيفرظلا تالاحلا يف .ج

يف ةدراولا تاءارجإلاو ريياعمللً اقفو زئافلا ضرعلا ديدحت ةيغب ،ةلوبقملا ضورعلا ةيراشلا ُةهجلا مِّيقُت.5

.تافلملا هذه يف دِرَي مل ءارجإ وأ رايعم ُّيأ مَدختسُي الو .ميزلتلا تافلم

:نيتيلاتلا نيتلاحلا ىدحإ يفً ازئاف ضرعلا َربَتعُي.6

 ؛ميزلتلا ءاسرإل ديحولا رايعملا وه ُرعسلا نوكي امدنع ً،ارعس ىندألا ضرعلا .أ



51

81 ةدامللً اقفو ميزلتلا قئاثو يف ةدَّدحملا مييقتلا تاءارجإو ريياعم ىلإ دانتسالاب لضفألا ضرعلا .ب

.رعسلا ريغ ىرخأ ريياعمو ةيلام ريياعم كانه نوكت امدنع ،نوناقلا اذه نم

ةعيبط عمو ضورعلا ةيحالص ةلهم عم مءالتت ةلوقعم ةلهم نمض ضورعلا مييقتب ةيراشلا ةهجلا موقت.7

.نوناقلا اذه نم9 ةداملا يف هيلع صوصنملا ءارشلا تاءارجإّ لِِجس يف ُجَردُي كلذبً ارضحم عَضَتو ،ءارشلا

نيضراعلا عم تاضوافملا رظح |65 ةداملا

.ضراعلا كلذ هَمَّدق يذلا ضرعلا نأشب نيضراعلا نم ّيأو ةيراشلا ةهجلا نيب تاضوافملا رَّظحُت

نيتلحرم ىلع ةصقانملا| ثلاثلا دنبلا
نيتلحرم ىلع ةصقانملا تاءارجإ |75 ةداملا

عم هضُراعَت مدع ردقب ،نيتلحرم ىلع ةصقانملا تاءارجإ ىلع لصفلا اذه نم يناثلا دنبلا ماكحأ يرست.1

.دنبلا اذه ماكحأ

،نيتلحرم ىلع ةصقانملا تاءارجإ نم ىلوألا ةلحرملا يف ،اومِّدقُي نأ ىلإ نيضراعلا ةيراشلا ةهجلا وعدت.2

تاحارتقا بلط ميزلتلا تافلم نَّمضتت نأ زوجي .ةيلام ضورع نود نم مهتاحارتقا نَّمضتت ةيلوأً اضورع

كلذكو ،ةيدقاعتلا طورشلاو ماكحألا نأشب وأ ،ءادألاب ةقِّلعتملا وأ ةّيفيظولا وأ ةّينفلا تافصاوملا نأشب

.ةّيلاملاو ةينقتلاو ةينهملا نيضراعلا ةءافك نع ةيتوبث قئاثوو تامولعم

مهضورع ضفرُت مل نيذلا نيضراعلا عم تاشقانم يرجُت نأ ،ىلوألا ةلحرملا يف ،ةيراشلا ةهجلل زوجي.3

حيتُت ،ضراع ّيأ عم تاشقانم ةيراشلا ةهجلا يرجُت امدنعو .ضورعلا كلت بناوج نم بناج ّيأ نأشب ،ةيلوألا

يف ةاواسملاو ةيفافشلا ريياعمب ِمَزتلَتو تاشقانملا كلت يف ةكراشملل ةيواستم ةصرف نيضراعلا عيمجل

ويديف تاسلج بجومب امإو ةينورتكلا وأ ةيطخ بتكب اـّمإ ةقَّثوم تاشقانملا نوكتو .قلطم لكشب لماعتلا

تاحرتقملا ةسارد نم ءاهتنإلا دنع .نوكراشملا اهيلع عِّقوي تاعامتجإ رضاحم يف قَّثوت تنرتنالا ربع ةّيئانث

تاّبلطتملا دادعإ يف هيلإ ِدَنتسَت ىلوألا ةلحرملا تايرجمبً الَّصفمً اريرقت ةيراشلا ةهجلا عضت ،تاشقانملاو

يف هيلع صوصنملا ءارشلا تاءارجإ لجس يف تاشقانملا رضاحم امك ريرقتلا جَردُيو .ةيئاهنلا ةينقتلا

 .نوناقلا اذه نم9 ةداملا

4.

مل نيذلا نيضراعلا عيمج ةيراشلا ةهجلا وعدت ،نيتلحرم ىلع ةصقانملا تاءارجإ نم ةيناثلا ةلحرملا يف .أ

ةّينفلا ضورعلا لمشت ةيئاهن ضورع ميدقت ىلإ ىلوألا ةلحرملا يف ةيلوألا مهضورع ضفرُت

  .ءارشلا ةيلمعب ةصاخلا طورشلاو ماكحألا نم ةحَّقنم ةغيصل ةباجتسا كلذو ،ةـّيلاملاو

زوجي نكلو ءارشلا عوضوم ليدعت ةيراشلا ةهجلل زوجي ال ،ةلصلا تاذ هماكحأو طورشلا رتفد حيقنت ىدل .ب

:يلي امب مايقلا ربع ءارشلا عوضوم فصو بناوج نم نِّسحُت نأ اهل

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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اهيلع صوصنملا ءادألاب ةّقلعتملا وأ ةـّيفيظولا وأ ةـّينفلا تافصاوملا نم بناج ّيأ ليدعت وأ فذح)1

؛نوناقلا اذه ماكحأ عم قفاوتت ةديدج تافصاوم ّيأ ةفاضإو ،ىلوألا ةلحرملا يف

رايعم ّيأ ةفاضإو ،ىلوألا ةلحرملا يف هيلع صوصنم ضورعلا مييقتل رايعم ّيأ ليدعت وأ فذح)2

ىلع ةفاضإلا وأ ليدعتلا وأ فذحلا كلذ رصتقي نأ ىلع ،نوناقلا اذه ماكحأ عم قفاوتي ديدج

تارييغت نم لخُدأ ام ببسبً ايرورض ةفاضإلا وأ ليدعتلا وأ فذحلا كلذ اهيف نوكي يتلا تالاحلا

.ءادألا تافصاوم وأ ةّيفيظولا وأ ةّينفلا تافصاوملا ىلع

ًالمع هليدعت دعب يئاهنلا ميزلتلا فلم مهل رَّفوُيو ةيئاهنلا مهضورع ميدقت ىلإ ةوعدلاب نوضراعلا غَّلبُي.5

 ؛ةداملا هذه نم4 ةرقفلا نم )ب( ةيعرفلا ةرقفلاب

هّقح طُقسَي نأ نود ةصقانملا تاءارجإ نم بحسني نأ يئاهن ضرع ميدقتب بغري ال يذلا ضراعلل زوجي.6

؛همَّدق دق نوكي يذلا ضرعلا نامض دادرتسا يف

.نوناقلا اذه نم55 ةداملا نم5 ةرقفلا بسحب زئافلا ضرعلا نم دُّكأتلا لجأ نم ةيئاهنلا ضورعلا مَّيقُت.7

راعسألا ضورع بلط| عبارلا دنبلا
 راعسألا ضورع بلط تاءارجإ|85 ةداملا

94 ةداملا ماكحأ ءانثتساب ,راعسألا ضورع بلط تاءارجإ ىلع لصفلا اذه نم يناثلا دنبلا ماكحأ يرست.1

.)ةيمومعلا ةصقانملا ىلإ ةوعدلا(

ةداملا بسحب ةسفانملا يف كارتشالل مهتوعدب بغرت نيذلا نيلواقملا وأ نيدِّروملا ةيراشلا ةهجلا دِّدحُت.2

ةياغلا هذهل دَمتعُت .ةنومضمو ةعيرس ةليسوبو ةرشابم ةقيرطب مهيلإ ةوعدلا هِّجوُتو ,نوناقلا اذه نم44

يف هيلع صوصنملا ءارشلا تاءارجإ لجس يف ةدمتعملا ةحئاللا جردُت نأ ىلع ةيراشلا ةهجلا اهُّدعُت حئاول

ىلإ دانتسالاب اهيلإ دُُدج نيضراع لاخدإلً ايرود ةحئاللا هذه ثيدحت يضتقيو .نوناقلا اذه نم9 ةداملا

.ددصلا اذهب ماعلا ءارشلا ةئيه نع ردصَت يتلا تاداشرإلا

 .ةثالث نع نيّوعدملا نيضراعلا ددعّ لقي ال نأ بجي.3

هديقعتو ءارشلا عورشم ةيمهأ عمً اماجسنا مهضورع ريضحت نيضراعلل حيتيٍ فاكٍ تقوب نالعإلا ةدم دَّدحُت.4

نكمُي .ضورعلا ميدقتل ىصقألا دعوملا نم مايأ ةرشع //01// نع لاوحألاّ لك يفّ لقت ال نأ ىلع

ليلعتلا نَّودُي نأ ىلع ,ةرَّربملا ةلجعلا تالاح يف لَّلعم رارقب مايأ ةسمخ //5// ىلإ نالعإلا ةدم ضيفخت

 .نوناقلا اذه نم9 ةداملا يف هيلع صوصنملا ءارشلا تاءارجإ لجس يف
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 ةيراشتسالا تامدخلل تاحارتقالا بلط | سماخلا دنبلا
 ةيراشتسالا تامدخلل تاحارتقالا بلط تاءارجإ|95 ةداملا

ىلإ ةوعدلاّ متت ,54 ةداملا ماكحأ قِفو تاحارتقالا بلط ةطساوب ءارشلاب ةيراشلا ُةهجلا موقت امدنع.1

 .نوناقلا اذه نم21 ةدامللً اقفو ةكراشملا

:يلي ام ةوعدلاُ نَّمضُت.2

؛اهناونعو ةيراشلا ةهجلا مسإ .أ

 ؛ميلستلا ناكمو خيرات ىلإ ةفاضإلاب ،نوناقلا اذه نم71 ةدامللً اقفو ءارشلا عوضوملً الّصفمً افصو .ب

؛اهدوجو لاح يف ،نافرطلا اهيلع عِّقوي يتلا دقعلا ةرامتساو ءارشلا دقع طورشوَ ماكحأ .ج

ىرخأ تامولعم وأ ةيدنتسم ةلدأ َّيأو نيضراعلا تالّهؤم نم دُّكأتلل مَدختسُت يتلا تاءارجإلاو ريياعملا .د

؛مهتالَّهؤم تابثإل نوضراعلا اهمِّدقي نأ بجي

كلذ يف امب ,نوناقلا اذه نم81و51 نيتدامللً اقِفو اهمييقتو تاحارتقالا حتف تاءارجإو َريياعم .ـه

يفت نأ بجي يتلا ءادألاب ةّقلعتملا صئاصخلاو ةـّيفيظولاو ةـّينفلا صئاصخلا نأشب ايندلا تابّلطتملا

َّنأـب دـيفُيً اناـيبو ،نوـناقلا اذه نم71 ةدامللً اقفو تاـبِّلطتملل ةـبـيجتسم َربَتعُت يكل تاـحارتقالا اهب
؛تابلطتملل ةبيجتسُم ريغ اهرابتعاب ضَفرُت فوس تابّلطتملا كلتب يفت ال يتلا تاحارتقالا

؛نوناقلا اذه نم21 ةداملا هيضتقت يذلاَ نالعإلا .و

؛هنم هيلع لوصحلا نكمي يذلا ناكملاو تاحارتقالا بلط ىلع لوصحلاَ لئاسو .ز

؛نمث هل ناك نإ ،تاحارتقالا بلط لباقم ةيراشلا ةهجلا هاضاقتت يذلاَ نمثلا .ح

؛هيضاقت لاح يف اهب عفدُي يتلا ةلمعلاو تاحارتقالا بلط نمث عفد َةليسو .ط

؛تاحارتقالا تابلط اهب رَّفوتت يتلا تاغللا وأ )ةيبرعلا( َةغللا .ي

.اهميدقتل يئاهنلا دعوملاو ناكملاو تاحارتقالا ميدقت َةيفيك .ك

ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلعو دجُو نإ ينورتكلالا اهعقوم ربع تاحارتقالا بلط ةيراشلا ُةهجلا رِّفوُت.3

 :ىلإ ةفاضإلاب ،ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل

تابلطتملاو تاءارجإللً اقفو ،تاحارتقالا بلط تاءارجإ يف ةكراشملا ىلإ ةوعدلل بيجتسي ضراعّ لك .أ

وأ ؛اهيف ةدّدحملا

.قبسملا ليهأتلا ةلاح يفو ،نوناقلا اذه نم91 ةدامللً اقفوً ايلوأ لُِّهأ ضراع لك .ب

نم )ك(و )ه( ىلإ )أ( ةيعرفلا تارقفلا يف اهيلإ راشملا تامولعملا ىلإ ةفاضإ ,تاحارتقالا بلط نَّمضُي.4

:ةيلاتلا تامولعملا ،ةداملا هذه نم2 ةرقفلا

اومِّدقي نأب نيضراعلا ىلإ ةهَّجوم تاميلعت كلذ يف امب ،اهميدقتو تاحارتقالا دادعإ نأشب تاميلعت .أ

ةـّينفلا حارتقالا صئاصخ ىلع امهدحأ يوتحَي :نيَفَّلغم يف دحاوٍ نآ يف ةيراشلا ةهجلا ىلإ تاحارتقالا

؛ةـّيلاملا حارتقالا بناوج ىلع رخآلا يوتحيو ،ءادألاب ةقِّلعتملا هصئاصخو ةـّيفيظولاو

نيضراعلل حامسلا لاح يف ،اهنأشب تاحارتقا ميدقت نكمي يتلا تاعومجملا وأ ةعومجمللً افصو .ب

؛ءارشلا عوضوم نم بسحف ةعومجم نأشب تاحارتقا ميدقتب

؛هنع اهب رَّبعيو حارتقالا رعس اهب غاصُي يتلا تالمعلا وأ ةلمعلا .ج

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا



1202 زومت92 خيرات442 مقر|نانبل يف ماعلا ءارشلا نوناق54

لمشي فوس رعسلا ناك اذإ امب نايب كلذ يف امب ،هنع اهب رَّبعيو حارتقالا رعس اهب عضوي يتلا ةقيرطلا .د

؛بئارضلا وأ ةيكرمجلا موسرلا لثم ،هسفن ءارشلا عوضوم ةفلكت ريغ ىرخأ رصانع

اذه نم12 ةداملا ماكحأ قفو تاحارتقالا بلط نأشب نيضراعلا لبق نم حاضيتسالا بلط لئاسو .ـه

؛ةلحرملا هذه يف نيضراعلل عامتجا دقع مزتعَت ةيراشلا ةهجلا تناك اذإ امبً انايبو ،نوناقلا

ةرشابم ةلص اهل يتلا نيناوقلا رئاسو ةـّيقيبطتلا هميسارم ىلإو نوناقلا اذه ىلإ ةيعجرم تالاحإ .و

 ؛ءارشلا تاءارجإب

ًةرشابم لاصتالا نعً الوؤسم نوكي اهيمدختسم وأ ةيراشلا ةهجلا يّفظوم نم رثكأ وأ دحاو مسإ .ز

ةـّيفيظولا ةيمستلا كلذكو ءارشلا تاءارجإب قَّلعتي اميف مهنم ةرشابم تالاصتا يّقلتبو نيضراعلاب

؛هناونعو مَدختسملا وأ فظوملا كلذل

تارارقلا نأشب نوناقلا اذه نم عباسلا لصفلا هيلع ّصني يذلا ةعجارملا وأ ىوكشلاب قحلا ىلإ ةراشإ .ح

  ؛نوناقلا اذه ماكحأل لثتمت ال اهنأب مَعزُيو ةيراشلا ةهجلا اهذخّتت يتلا ريبادتلا وأ

 ؛ذيفنتلا زّـِيح ءارشلا دقع لخدي يكل زئافلا حارتقالا َلبقُي نأ ام ةمزال حبصُت ةيلكش تاءارجإ ةيأ .ط

.ةّيقيبطتلا هميسارمو نوناقلا اذه عم قفاوتي امب ةيراشلا ةهجلا اهرِّرقت دق ىرخأ تابلطتم ةيأ .ي

مييقتو صحفب ،تاحارتقالا نم ةـّيلاملا بناوجلا ىلع يوتحت يتلا تاّفلغملا حتف لبق ،ةيراشلا ةهجلا موقت.5

ةدَّدحملا تاءارجإلاو ريياعمللً اقفو ءادألاب ةّقلعتملا اهصئاصخو تاحارتقالل ةـّيفيظولاو ةـّينفلا صئاصخلا

.تاحارتقالا بلط يف

لجس يف ءادألاب ةقِّلعتملا كلتو تاحارتقالل ةـّيفيظولاوو ةـّينفلا صئاصخلا مييقتو صحف جئاتنً اروف جَردُت.6

.ءارشلا تاءارجإ

تاذ ايندلا تابلطتملاب ءادألاب ةقِّلعتملا كلتو ةـّيفيظولاو ةـّينفلا اهصئاصخ يفت ال يتلاُ تاحارتقالا َربَتعُت.7

بابسأب هحارتقا ضِفُر ضراع لك غَّلبُي امك .ببسلا اذهل ضَفرُتو تابلطتملل ةبيجتسُم ريغ ٍتاحارتقا ةلصلا

نم ءاهتنالا دعب كلذو ،ةـّيلاملا حارتقالا بناوج ىلع يوتحي يذلا حوتفملا ريغ ّفلغملا هيلإ داعُيو ،ضفرلا

.ميزلتلا تاءارجإ

ايندلا تابلطتملاب ءادألاب ةّقلعتملا اهتافصاومو ةـّيفيظولاو ةـّينفلا اهتافصاوم يفت يتلاُ تاحارتقالا َربَتعُت.8

َمَّدق ضراع لك غالبإب ةيراشلا ةهجلا موقتو .تابلطتمللً ايرهوج ةبيجتسم ٍتاحارتقا اهقوفت وأ ةلصلا تاذ
ةّقلعتملا كلتو ةـّيفيظولاو ةـّينفلا هحارتقا صئاصخ اهتزرحأ يتلا ةجردلاب تاّبلطتمللً ايرهوجً ابيجتسمً احارتقا

بناوجلا ىلع يوتحت يتلا تاّفلغملا حتف ةسلج ىلإ نيضراعلا كئلوأ عيمج ةيراشلا ةهجلا وعدتو .ءادألاب

.مهتاحارتقال ةّيلاملا

بيجتُسم حارتقا لكل ءادألاب ةقلعتملا تافصاوملاو ةـّيفيظولاو ةـّينفلا تافصاوملا اهتَزَرحأ يتلا ةجردلا أرقُت.9

،ةوعدلا مهيلإ هَّجوُت نيذلا نيضراعلا روضح يف حارتقالا كلذ نم لباقملا يلاملا بناجلاو تابلطتملل

.تاحارتقالل ةـّيلاملا بناوجلا ىلع يوتحت يتلا تاّفلغملا حتف ةسلج ىلإ ،ةداملا هذه نم8 ةرقفللً اقفو

اذه ىلع دِّدحتو تابلطتملل ةبيجتسملا تاحارتقالا نم ةـّيلاملا بناوجلا ةنراقمب ةيراشلا ةهجلا موقت.01

وه زئافلا حارتقالا نوكيو .تاحارتقالا بلط يف ةنّـَيبملا تاءارجإلاو ريياعمللً اقفو زئافلا حارتقالا ساسألا

ةنـّيبملا ةيرعسلا ريغ ىرخألا ريياعملا )أ( يلي ام ثيح نم يلامجإ مييقت لضفأ ىلع لصحَي يذلا حارتقالا

.رعسلا )ب(و تاحارتقالا بلط يف

 .لوصألا بسح ميزلتلا ةجيتن ةيراشلا ةهجلا رشنت.11
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ةروتافلاب ءارشلا| سداسلا دنبلا
ةروتافلاب ءارشلا ىلإ ةوعدلا |06 ةداملا

نم راعسألا ضورع ةيراشلا ةهجلا بلطَت ،نوناقلا اذه نم74 ةداملا ماكحألً اقفو ةقيرطلا هذه قيبطت دنع.1

وأ دِّروم لك غَّلبيو .نيَضرع نع مهددعّ لقي َّالأ ىلع ،نيلواقملا وأ نيدِّروملا نمً ايلمع نكمم ددع ربكأ

ءيشلا فيلاكت ريغ ىرخأ رصانع ّيأ رعسلا يف جَردُت نأ بجي ناك اذإ امب راعسأ ضرع هنم بَلطُي لواقم

.كلذ ىلع قبطنت بئارضو ةيكرمج موسرو نيمأتو لقن تاقفن ّيأ لثم ،هسفن ءارشلا عوضوم

نيب تاضوافم ىرجُت الو .هضرع رييغتب هل حمسُي الو ،طقفً ادحاو راعسأ ضرع مِّدقي نأب ضراع لكل حمسُي.2

.همّدق يذلا راعسألا ضرع نأشب ضراع ّيأو ةيراشلا ةهجلا

ةروتافلاب ءارشلاب زئافلا ضرعلا|16 ةداملا

يف دَّدحم وه امك ةيراشلا ةهجلا تاجايتحاب يفي يذلاً ارعس ىندألا ضرعلا وه زئافلا راعسألا ضرع نوكي

. راعسألا ضرع بلط

 يئاضرلا قافتالا| عباسلا دنبلا
 يئاضرلا قافتالاب دقاعتلا تاءارجإ |26 ةداملا

:نوناقلا اذه نم64 ةدامللً اقفو دحاو ردصم نم ءارشلاب ةيراشلا ةهجلا موقت امدنع

قافتالا ةقيرطب ءارشلابً اراعشإ رشنَتو يضارتلاب دقع ءارجإب اهتـّين ماعلا ءارشلا ةئيه ةيراشلا ةهجلا غِّلبت.1

كلذو ،دجُو نإ ينورتكلالا اهعقوم ىلعو ماعلا ءارشلا ةئيه يف ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع يئاضرلا

 :ةيلاتلا تامولعملا ،ىندأ ٍّدحك ،راعشإلا نَّمضُيو .دقعلا ماربإ خيرات نم لقألا ىلع مايأ ةرشع //01// لبق

؛اهناونعو ةيراشلا ةهجلا مسإ .أ

اهديروت دارُملا علسلا ةيمكو َةعيبط لمشَي ،ءارشلا دقع يف ةبولطملا طورشلاو ماكحأل ِّمهألً اّصخلم .ب

دارُي يذلا عقوملاو تامدخلا ةعيبط وأ ،اهذيفنت دارُملا لاغشألا عقومو ةعيبط وأ ،اهميلست ناكمو

؛تامدخلا ميدقت وأ لاغشألا زاجنإ وأ علسلا ديروت هيفّ متَي نأ بولطملا تقولا كلذكو ،هيف اهميدقت

.يئاضرلا قافتالا ةقيرطب مربُيس دقعلاّنأ .ج

نم ةعبارلاو ةيناثلا نيترقفلا يف اهيلإ راشُملا تالاحلا يف ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأُ قَّبطُت ال .2

.نوناقلا اذه نم64 ةداملا

ام ،ضراعلا اذه عم تاضوافم يرجُتو ،ديحو ضراع نم راعسأ ضورع وأ حارتقا بلطب ةيراشلا ةهجلا موقت .3

.ةّينعملا ءارشلا ةيلمعب ةطيحملا فورظلا يفً ايلمع ةنكمم ريغ تاضوافملا كلت نكت مل

.ةيسفانت تاءارجإ عبَّتت نأ نود ضراعلا ىلإ ميزلتلا ِدنسُت نأ ةيراشلا ةهجلل نكمي.4

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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راطالا تاقافتا| نماثلا دنبلا
 يراطإلا قافتالا ءاسرإ|36 ةداملا

:نيتيلاتلا نيتليسولا ىدحإب يراطإلا قافتالا ةيراشلا ةهجلا يسرُت.1

ماكحأ عم ضراعتي ال امب ،لصفلا اذه نم يناثلا دنبلا ماكحألً اقفو ،ةيمومع ةصقانم تاءارجإ ةطساوب .أ

 ؛دنبلا اذه

،لصفلا اذه نم عبارلاو ثلاثلاو لوألا دونبلا نم ةلصلا تاذ ماكحأللً اقفو ىرخأ ءارش قرط ةطساوب .ب

.دنبلا اذه ماكحأ عم ضراعتي ال امب

تامولعملا ىلع ،هدامتعا دنع ،قبسملا ليهأتلاو ةوعدلا تايوتحم مِّظنُت يتلا نوناقلا اذه ماكحأ قّـَبطُت.2

ماكحأ عم ضراعتي ال امب ،يراطإ قافتا تاءارجإ يف ةكراشملل ةرم لوأل نوعدُي امدنع نيضراعلل رَّفوت يتلا

:يلي ام ،كلذ ىلإ ةفاضإ ،ةلحرملا كلت يف ةيراشلا ةهجلا نِّيبُتو .دنبلا اذه

؛يراطإ قافتا ءارجإ هتفصب يرجي فوس ءارشلاّ نأ .أ

؛رثكأ وأ دحاو تامدخ مِّدقم وأ يراشتسا وأ لواقم وأ دِّروم عم مَربُيس يراطإلا قافتالا ناك اذإ ام .ب

تامدخلا يمِّدُقم وأ نييراشتسالا وأ نيلواقملا وأ نيّدروملا ددع ىلع ضورفملا ىصقألا وأ ىندألا ّدحلا .ج

وأ دِّروم نم رثكأ عم مَربُي فوس قافتالا ناك اذإ يراطإلا قافتالا يفً افارطأ نونوكي فوس نيذلا

؛دحاو تامدخ مِّدقم وأ يراشتسا وأ لواقم

.نوناقلا اذه نم46 ةدامللً اقفو هطورشو هماكحأو يراطإلا قافتالا لكش .د

.ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإ دعب ،يراطإلا قافتالا ءاسرإ ىلع نوناقلا اذه نم42 ةداملا ماكحأ قَّبطُت.3

 ةيراطإلا تاقافتالاب ةقلعتملا تابلطتملا |46 ةداملا

:يلي ام هيف نَّيبُيو ً،ايطخ يراطإلا قافتالا مَربُي.1

الو ديدمتلل ةلباق ريغ يهو ،تاونس عبرأ نع ديزت الو ةنس نع لقت ّالأ بجي يتلا ،يراطإلا قافتالا ةدم .أ

؛اهطورش رييغت نكمي الو تالاحلا نم ّيأ يف ديدجتلل

؛يراطإلا قافتالا ماربإ دنع تَدُِّدح يتلا ءارشلا طورشو ماكحأ رئاسو ءارشلا عوضومل فصو .ب

ام ردقب ،يراطإلا قافتالا ماربإ دنع ةيفاك ةقدب اهديدحت نكمي ال يتلا ءارشلا طورشو ماكحأ تاريدقت .ج

؛ةفورعم نوكت

فوس دحاو تامدخ مِّدُقم وأ يراشتسا وأ لواقم وأ دِّروم نم رثكأ عم مربُي يذلا يراطإلا قافتالا ناك اذإ ام .د

ناك اذإو ،يراطإلا قافتالا ىضتقمب ءارشلا دقع ءاسرإ لجأ نم ةيناث ةلحرم يف سفانت ىلع يوطني

:كلذك رمألا

؛ةيناثلا ةلحرملا يف سفانتلا لالخ حَّقنُت فوس وأ دَّدحُت فوس يتلا ءارشلا طورشو ماكحأب نايب)1

ديعاوملاو ،سفانتلا كلذل عّقوتملا راركتلاو ةيناثلا ةلحرملا يف سفانت يأب ةصاخلا تاءارجإلا)2

؛ةيناثلا ةلحرملا ضورع ميدقتل ةاخوتملا ةيئاهنلا
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ريياعملا كلتل ليقثتلا اهيف امب ,ةيناثلا ةلحرملا يف سفانتلا ءانثأ قَلطُت يتلا ريياعملاو تاءارجإلا)3

ريياعمل ليقثتلا بسن فلتخَت نأ زاج اذإو .نوناقلا اذه نم81و71 نيتدامللً اقفو ,اهقيبطت ةيفيكو

فالتخالا قاطن يراطإلا قافتالا دِّدحُي نأ نَّيعتيف ،ةيناثلا ةلحرملا يف سفانتلا ءانثأ مييقتلا

؛هب حومسملا

ًارعس ةمَّدقملا ضورعلا ىندأ ىلع هؤاسرإّمتيس يراطإلا قافتالا ىضتقمب ءارشلا دقع ناك اذإ ام)4

؛ضورعلا لضفأ ىلع وأ

.ءارشلا دقع ءاسرإ ةقيرط)5

عيمج نيب دحاو قافتاك دحاو تامدخ مِّدُقم وأ يراشتسا وأ لواقم وأ دِّروم نم رثكأ عم يراطإلا قافتالا مَربُي.2

.فارطألا

ةيرورضلا تامولعملا ،ةداملا هذه يف ةدَّدحملا ىرخألا تامولعملا ىلإ ةفاضإ ،يراطإلا قافتالا نَّمضُي.3

صن ىلع عالطالا ةيفيكب ةّقلعتملا تامولعملا اهيف امب ،لاّعف وحن ىلع يراطإلا قافتالاب لمعلا ريسيتل

ةّقلعتملا ةمزاللا تامولعملاو ،هراطإ يف ةجردنملا ةلبقملا ءارشلا دوقعب ةصاخلا تاراعشإلاو قافتالا

.رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ينورتكلالا لاصتالا لاح يف ،لاصتالا قرطب

يراطإلا قافتالا تاءارجإ نم ةيناثلا ةلحرملا |56 ةداملا

هذه ماكحألً اقفوو هطورشو قافتالا كلذ ماكحألً اقفو يراطإلا قافتالا ىضتقمب ءارش دقع لك ىسَرُي.1

.ةداملا

مِّدُقم وأ يراشتسا وأ لواقم وأ دِّروم ىلع َّالإ يراطإلا قافتالا ىضتقمب ءارش دقع ِّيأ ءاسرإ ُزوجي ال.2

.قافتالا كلذ يفً افرط ناك تامدخ

زئافلا مَّدقُملا ضرعلا لوبق ىلع ،اهنم2 ةرقفلا ءانثتساب ,نوناقلا اذه نم42 ةداملاُ ماكحأ يرست.3

.ةيناثلا ةلحرملا يف سفانت ىلع ةيوطنملا ريغ ةيراطإلا تاقافتالا ىضتقمب

ُتاءارجإلا ءارشلا دقع ءاسرإ ىلع يرست ةيناثلا ةلحرملا يف سفانت ىلع يوطني يذلا يراطإلا قافتالا يف.4

:ةيلاتلا

:وحن ىلع دحاو تقو يف هَّجوُت ضورعلا ميدقت ىلإ ةيطخ ةوعد ةيراشلا ُةهجلا رِدصُت .أ

وأ ؛يراطإلا قافتالا يف فرط تامدخ مِّدُقم وأ يراشتسا وأ لواقم وأ دِّروم َّلكُ لمشي)1

قافتالا يف فارطألا تامدخلا يمِّدُقم وأ نييراشتسالا وأ نيلواقملا وأ نيدِّروملا ىلع ُرصتقي)2

،ءارشلا عوضوم صخي اميف ةيراشلا ةهجلا كلت تاجاح ةيبلت ىلع نيحلا كلذ يف نيرداقلا يراطإلا

يف فارطألا عيمج ىلإ ةيناثلا ةلحرملا يف سفانتلابٌ راعشإ هسفن تقولا يف لَسرُي نأ طرش

؛ةيناثلا ةلحرملا يف سفانتلا يف ةكراشملا مهل ىنستَي يكل يراطإلا قافتالا

:ةيلاتلا تامولعملا ضورعلا ميدقت ىلإ ةوعدلا نَّمضُت .ب

عم ،بقترملا ءارشلا دقع يف جَردُت يتلا ةمئاقلا هطورشو يراطإلا قافتالا ماكحأ ديكأت ديعي نايب)1

نع ةيفاضإ ليصافت ميدقتو ،ةيناثلا ةلحرملا يف سفانتلل عضخت يتلا ءارشلا طورشو ماكحأ ديدحت

؛ءاضتقالا دنع طورشلاو ماكحألا كلت

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا



ليقثتلا كلذ يف امب بَقترُملا ءارشلا دقع ءاسرإب ةّقلعتملا ريياعملاو تاءارجإلا ديكأت ديعي نايب)2

؛اهقيبطت ةيفيكو

؛ضورعلا دادعإب ةصاخلا تاميلعتلا)3

؛اهميدقتل يئاهنلا دعوملاو ناكملاو ضورعلا ميدقت َةيفيك)4

نأشب ضورع ميدقتب تامدخلا يمِّدُقم وأ نييراشتسالا وأ نيلواقملا وأ نيدِّروملل حامسلا لاح يف)5

ضرعُ ميدقت زوجي  يتلا تاعومجملا وأ ةعومجمللً افصو ،ءارشلا عوضوم نم طقف ةدحاو ةعومجم

؛اهنأشب

لمشي رعسلا ناك اذإ امب نايب كلذ يف امب ،هنع ريبعتلا ةقيرطو ضرعلا رعس عضول ةدمتعملا ةيلآلا)6

؛بئارضو ةيكرمج موسر نم قبطني دق ام لثم ،هسفن ءارشلا عوضوم ةفلكت ريغ ىرخأ رصانع

ةلص اهل يتلا ميسارملاو نيناوقلا رئاسو ةـّيقيبطتلا هميسارمو نوناقلا اذه ىلإ ًةيعجرم ٍتالاحإ)7

،ةـّيرس تامولعم نَّمضتَي يذلا ءارشلا ىلع يرست يتلا كلت اهيف امب ،ءارشلا تاءارجإب ةرشابم

؛ميسارملاو نيناوقلا كلت ىلع عالطالا هيف نكمي يذلا ناكملاو

ةرشابم لاصتالا نعً الوؤسم نوكي اهيمدختسُم وأ ةيراشلا ةهجلا يفظوم نم رثكأ وأ دحاو مسإ )8

كلذكو ،ةيناثلا ةلحرملا يف سفانتلاب قّلعتي اميف مهنم ةرشابم تالاصتا يَّقَلتِبو نيضراعلاب

؛هناونعو مَدختسملا وأ فظوملا كلذل ةـّيفيظولا ةيمستلا

تارارقلا نأشب ةعجارملا وأ ىوكشلا يف نوناقلا اذه نم301 ةداملا هيلع صنت يذلا قحلابً اراعشإ)9

تامولعم بناج ىلإ ،نوناقلا اذه ماكحأل لثتمت ال اهنأب معزُيو ةيراشلا ةهجلا اهذخّتت يتلا ريبادتلاو

بابسألاو نأشلا اذهبً انايبف ديمجت ةرتف ِّيأ قابطنا مدع لاح يفو ،ةِقبطنملا ديمجتلا ةرتف ةدم نع

؛كلذ ىلإ ةيعادلا

امب ,ءارشلا دقع ذيفنت أدبي يكل زئافلا مَّدقملا ضرعلا لـَبقُيْ نأ ام ةبّجوتم حبصت ةيلكش تاءارجإ َّيأ )01

؛نوناقلا اذه نم42 ةداملا قفو يطخ ءارش دقع ماربإ ً,اقبطنم نوكي امدنع ,كلذ يف

دادعإ نأشب ةـّيقيبطتلا هميسارمو نوناقلا اذهلً اقفو ةيراشلا ةهجلا اهرِّرقت ىرخأ تابّلطتم َّيأ )11

؛ةيناثلا ةلحرملا يف سفانتلا بناوج رئاس نأشبو اهميدقتو ضورعلا

مييقتلا ريياعملً اقفو زئافلا ضرعلا دِّدحُتو اهاقلتت يتلا ةمَّدقملا ضورعلاَ عيمج ةيراشلا ُةهجلا مِّيقُت .ج

؛ضورعلا ميدقت ىلإ ةوعدلا يف ةنَّيبُملا تاءارجإلاو

.نوناقلا اذه نم42 ةدامللً اقفو زئافلا مَّدقُملا ضرعلا ةيراشلا ُةهجلا لـَبقَت .د
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ينورتكلالا ءارشلاب ةصاخ ماكحأ | عبارلا لصفلا

ينورتكلالا تايرتشملا ماظن|66 ةداملا

تاينقتو لئاسو مادختسا ربع ينورتكلالا ءارشلل ةصّصخم ةينورتكلا ةصنم ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل أشنُت

 .تامدخو لاغشأو مزاول نم ةيراشلا تاهجلا تاجاح نيمأتل ةيمقر ةيتامولعم

يمِّدُقمو نييراشتسالاو نيلواقملاو نيدِّروملل حيتُت ةينورتكلإ ليجست ةيلآ ىلع ةصنملا هذه لمتشت نأ بجي

.ينورتكلالا ماعلا ءارشلا يف ةكراشملل لُّهأتلل تنرتنإلا ربع ليجستلا ةيناكمإ تامدخلا

خيرات نم طقف تاحفصلا هذه لمعَتو ً،اينورتكلإ اهمالتساو ضورعلا ميدقتل ةصاخ تاحفص ةصنملا صِّصخُت

تقوو خيرات سفن وه ةـّينورتكلإلا تاميزلتلا قالغإ تقوو خيرات نوكيو ،اهقالغإ تقو ىتح ةسفانملا رادصإ

.ةيديلقتلا تاميزلتلا قالغإ

ىلع يوتحي امكً اينورتكلإ دقاعتلاو اهحتفو ضورعلا ميدقتو ءارشلا نع نالعإلا ينورتكلإلا ءارشلا ماظن لُمشَي

.ةيجذومنلا قئاثولا مادختساو ةيديلقتلا تانالعإلل ةدَّحُوم ةباوب لّكشُيو ،ةيضارتفا قوس

ينورتكلالا ءارشلا تاءارجإ |76 ةداملا

عَّتَمتَتو تامولعملا ةيفافشو نامألاو ةيّرسلاو ةيصوصخلا تاجرد ىلعأل ينورتكلإلا ءارشلا تاءارجإ عَضخَت

ىلع تالماعملا ةمالسو ةيّرس ينورتكلإلا ءارشلا ماظن نِّمؤُي امك ،ةيتوبثلا ةوقلاب ةـّينورتكلإلا تالدابملا

ةقلعتملاو ءارجإلا ةيعرملا ةمظنألاو نيناوقلل عضخي وهو ،نيلماعتملا نيب زييمت نود ةحوتفم ةيتامولعم ةكبش

.ينورتكلإلا لدابتلاب

.ينورتكلإلا عيقوتلاب ةّقلعتملاو ءارجإلا ةيعرملا ةمظنألاو نيناوقلا تايضتقملً اقفو ينورتكلإلا عيقوتلاب لَمعُي

ينورتكلالا ماظنلاب ليجستلا|86 ةداملا

لك ليجستلا اذه لِّوخُي .هيلإ ذافنلا نم نّكمتلل ينورتكلإلا ءارشلا ماظنب ليجستلا نيمدختسملا ىلع بجي

.ينورتكلإلا ءارشلا ماظن مادختسا نم هنِّكمُي )مدختسم مسإ( يصخش فِّرعُم ىلع لوصحلا مدختسم

.هتعاسو هخيراتو لاسرإلا ماظنلا تِّبثُي ً،اينورتكلا ضورعلاو ليجستلا تابلط ميدقت دنع



ًاينورتكلا ضورعلا ميدقت|96 ةداملا

ً،اينورتكلا ميدقتلا رُّذعَت دنعو ً،اينورتكلا ضورعلاّ لك مَّدقُت ،ينورتكلالا ءارشلا ماظن ةيراشلا ةهجلا مادختسا دنع

لوبقل ةدَّدحملا  لهملا لالخ كلذو ةيديلقتلا قرطلاب هنم ءزج وأ ضرعلا ميدقت نكمي ،ةينقت وأ ةينف بابسأل

.ضورعلا وأ تابلطلا

ًاينورتكلا ضورعلا مييقتو حتف|07 ةداملا

ربعً اينورتكلا ةينلع ةسلجلا نوكتو نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اهمييقتو ضورعلا حتف عَضخَي

ً.اينورتكلا ةرشابملا رمأو دقاعتلاو ميزلتلا يرجيو ،ةيضارتفالا لصاوتلا لئاسو

ينورتكلالا ءارشلا قيبطت|17 ةداملا
ءانب ءارزولا سلجم يف ذخَّتُي موسرم بجومب دَّدحُتو ينورتكلإلا ءارشلا قيبطت قئاقد ماعلا ءارشلا ةئيه ّدِعُت

.ءارزولا سلجم سيئر حارتقا ىلع
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تاردقلا ءانبو صّصختلا | سماخلا لصفلا

 بيردتلا |27 ةداملا

لساب دهعم-ةـّيلاملا ةرازو هب موقت يمازلإ رمتسُم صِّصختم بيردتل ماعلا ءارشلا ماهمب نومئاقلا عَضخَي.1

.يداصتقالاو يلاملا ناحيلف

يف لماكتلاو رزآتلا أدبم ىلع ظافحلا عم ةـّينعملا تاهجلاو ةرادإلل ينطولا دهعملا عم بيردتلا قَّسني.2

عَّجشُيو ينطولا ىوتسملا ىلع تاردقلا زيزعتب ىنعُت يتلا بيردتلا زكارمو دهاعملا فلتخم نيب راودألا

زكارمو ثاحبألا زكارمو تاعماجلا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةفرعملا زكارم عم ينواعتلا جهنلا زيزعت

 .ةماعلا تاسايسلا

.صاخلا عاطقلا ىلإ هنمٍ مسق يف بيردتلا هّـَجَوتَي نأ نكمُي.3

يعولا ىوتسم عفرل ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم ،ءارشلاب نيينعملا ةهازن زيزعتل ةيبيردت جمارب صَّصخُت.4

ريوطتو ،اهب ةطبترملا تابوقعلاو ،زييمتلاو ؤطاوتلاو لايتحالاو داسفلا لثم ،ةهازنلا مدع رطاخم لوح

 .رطاخملا هذه ةهجاومل لبسلا لوح ةفرعملا

ّلك ةقفاوم دعب كلذو نوناقلا اذه ذيفنتب نيينعملا نييلاملاو نييرادإلا ةاضقلا يرودلا بيردتلا لمشَي.5

.ةبساحملا ناويد سيئرو ةلودلا ىروش سلجم سيئر نم

.ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيبطت معد بيردتلا نَّمَضتَي.6

ةـّيفيظولا ةيمستلا |37 ةداملا

ُرُطأ ةـّيقيبطتلا ميسارملا دِّدحت .ةلودلا يف يفيظولا لكيهلا نمض ةدَّدحم ةفيظوك ماعلا ءارشلا جَردُي.1

طورشو يفيظولا فيصوتلا ىلإ ةفاضإ تايكولسلاو ةينهملا ةربخلاو تاراهملاو ةيفرعملا تايافكلا

سلجم عم قيسنتلاب ماعلا ءارشلا ةئيه اهُّدِعُت ءارشلا يف نيلماعلاب ةصاخلا عيفرتلاو نييعتلا وأ/و فيظوتلا

 .ةرادجلا ىلع ةمئاقلا ةيسفانتلاو ةزِّفحملا ةـّيفيظولا تارايخلا ريفوت ىلإ ةفاضإلاب ،ةيندملا ةمدخلا

ةدحولا هذه نوكتو ،ءاضتقاللً اقفو ،لكيهلا اذه لَّدعُي وأ ءارشلل ةدحو ةيراشلا ةهجلل يميظنتلا لكيهلا يف أشنُت.2

بيردتلل اوعضخ نيذلا نيفظوملا نم ةدحولا هذه لَّكشُت .نوناقلا اذه ماكحألًاقفو ءارشلا تايلمع نع ةلوؤسم

.اهيدل ءارشلا عونو مجح عم اهئاضعأ تايافكو ةدحولا هذه ديدع بسانتي نأ ىلعو ،هالعأ27 ةدامللً اقفو

حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف َذخَّتُي موسرم بجومب ةيراش ةهج لك ىدل ءارشلا ةدحو كالم دّدحُي.3

  .صتخملا عجرملا

يف اهيأر عالطتسا وأ ،ماعلا ءارشلا ةئيه نم ،ءاضتقالا دنع ،ةينقتلا ةروشملا بلط ءارشلا ةدحول نكمي.4

.ءارشلاب قلعتي نَّيعم عوضوم
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 ماعلا ءارشلا ةمكوح | سداسلا لصفلا

ماعلا ءارشلا ةئيه | لوألا دنبلا

 ماعلا ءارشلا ةئيه ءاشنإ|47 ةداملا

ماهملاو تايحالصلا سِرامت ”ماعلا ءارشلا ةئيه“ ىّمست ةلقتسم ةيرادإ ةئيه نوناقلا اذه بجومب أشنُت.1

.توريب ةنيدم يف اهزكرم نوكي هنتم يف ةنّـَيبملا

ةينوناقلا ةحلصملاو ةفصلا اهل امك .يرادإلاو يلاملا نيَلالقتسالابو ةيونعملا ةيصخشلاب ةئيهلا عَّتمتت.2

.نوناقلا اذه نم عباسلا لصفلا ماكحألً اقفو ءارشلا ةيلمعب ةِطبترملا تارارقلا نأشب نوعطلل

.نوناقلا اذه بجومب اهل دَّدحملا فيرعتللً اقفو ةيراشلا تاهجلا عيمج ةئيهلا تايحالص لمشت.3

سلجم يف ذخّتي موسرم بجومب ماعلا ءارشلا ةئيه يف نييعتلا طورشو نيلماعلا ماهمو تاكالم دَّدحُت.4

،ةلودلا ىروش سلجم ةراشتساو ماعلا ءارشلا ةئيه ءاهنإ دعب ءارزولا سلجم سيئر حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا

.ةئيهلا ليكشت موسرم رودص خيرات نم رهشأ ةتس ةلهم لالخ

اهنأ ريغ )ةماعلا تاسسؤملل ماعلا ماظنلا(31/21/2791 خيرات7154مقر موسرملا ماكحأل ةئيهلا عَضخَت ال.5

ةمدخلا سلجمو يزكرملا شيتفتلا ةباقرلو ةرَّخؤملا ةبساحملا ناويد ةباقرلو نوناقلا اذه ماكحأل عضخت

.ةيندملا

ةئيهلا ليكشت|57 ةداملا

حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف ذخَّتُي موسرم بجومب نونّـَيعُي ءاضعأ ةعبرأو سيئر نم ةئيهلا لَّكشُت.1

سيئرلا نم لك ةيالو دَّدحُت .87 ةداملا يف ةلَّصفملا نييعتلا ةيلآو طورشلً اقفو ءارزولا سلجم سيئر

.طقف ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس سمخب ةعبرألا ءاضعألاو

تايحالصلاو ماهملا ةعمتجم ةئيهلا ّىلَوتَتو ً،انوناق مهنم فلأتت نيذلا ءاضعألا ةيبلاغب اهتارارق ةئيهلا ذخَّتَت.2

قرطو ءاضعألا نيب ماهملا عيزوت هيف دَّدحُي يلخاد ماظن بجومب ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

  .ةئيهلا نع ةرداصلا تارارقلا ذيفنت لئاسوو

وضع لك َربَتعُي ،نوناقلا اذه نم18 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأ هنأشب قّـَبطُت يذلا سيئرلا الخ ام يف.3

اهضرفت يتلا تابجاولاب لامهإ وأ دصق نع َّلخأ لاح يف ةيكلسملا ةيحانلا نمً الوؤسم ةئيهلا ءاضعأ نم

نأشب وأ ءاضعألا نأشب ةيبيدأتلا ةقحالملا لوحت ال .ءارجإلا ةيعرملا ةذفانلا ةمظنألاو نيناوقلا هيلع

.ةصتخملا ةيئازجلا وأ ةيندملا مكاحملا مامأ ءاضتقالا دنع مهتقحالم نود سيئرلا



63

 ماعلا ءارشلا ةئيه ماهم|67 ةداملا

قيسنتلاب ىنعُت امك هئادأو هُمظُنو هتاءارجإ ريوطتو هتبقارمو هيلع فارشإلاو ماعلا ءارشلا ميظنتب ةئيهلا ىنعُت

،اهب تطيُنأ يتلا ماهملاب موقت نأ اهلو .اهل داشرإلاو ةـّينفلا ةدناسملا ميدقتو ةيراشلا تاهجلا فلتخم نيب

:رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنمو

؛ءارشلاب ةقلعتملا ةماعلا تاسايسلا ءارزولا سلجم ىلع حارتقالا.1

؛ينورتكلإلا ءارشلاو ماعلا ءارشلل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ليغشتو ةرادإو ميمصت.2

قفو اهرشنو اهبيوبتو اهنع ردصَي دَّحُوم جذومن قفو ةيراشلا تاهجلا نم ةدراولا ةيونسلا ءارشلا ططخ عمج.3

نَّمضتت نأ ىلع ؛نوناقلا اذه نم11 ةداملا بسحب ةدمتعملا ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع لوصألا

رُّضحتلاب قوسلل حمسي لكشب ةـّينعملا تاعاطقلاو دقاعتلا قرطو تايمكلاو عاونألا نع ةلَّصفم تامولعم

؛ةسفانملل

ىلع لوصألا قفو ميزلتلاو ليهأتلا تاءارجإبو تايرتشملاب ةقِّلعتملا تاراعشإلاو تانالعإلا ةفاك رشَن.4

؛كلذب ةيراشلا تاهجلا مازلإو ةدمتعملا ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا

ةيزكرم ةقيرطب اهؤارش يدؤُي نأ نكمُي يتلا ةطيسبلا لاغشألاو تامدخلاو مزاوللاب ةحئال ميويتو عضو.5

عون لكل يزكرملا ءارشلاب موقت يتلا ةهجلا حارتقاو ،ماعلا لاملا قافنإ نم ىلضفلا ةميقلا قيقحت ىلإ

؛هسيئر  حارتقا ىلع ءانب ءارزولا سلجم يف ذخَّتُي موسرمب ةحئاللا هذه ّرَقُت .اهنم

؛نوناقلا اذه نم ثلاثلا لصفلا يف اهيلإ راشملا راطإلا تاقافتاب يأرلا ءادبإ.6

  ؛نيتلحرم ىلع ةصقانملا ةقيرط ةيراشلا ةهجلا مادختسا ىلع ةقفاوملا نأشب تارارق رادصإ.7

رادصإ كلذ يف امب ،ماعلا ءارشلاب ةقلعتملا ةذفانلا ةينوناقلا صوصنلا لوح تاحيضوتو تاداشرإ رادصإ.8

؛ةيداشرإلا دعاوقلاو ةّلدألا

راطإلا اذه يف اهلّ قحيو ,ماعلا ءارشلا ىعرَت يتلا دعاوقلاو ةينوناقلا صوصنلا قيبطت مييقتو ةبقارم.9

اذه نم6 ةداملا ماكحأ بسحب تانايبلا ةيرس ةاعارم عم ,ةيراشلا ةهجلا ىدل ءارشلا لجس ىلع عّالطالا

،ةيراشلا تاهجلا لك يف نيناوقلا ةفلاخم وأ/و للخلا ِنماكم لوانتت ةيرود ريراقت ةئيهلا مِّظنُت .نوناقلا

،يزكرملا شيتفتلاو ةبساحملا ناويدو ءارزولا سلجمو باونلا سلجمو ةيروهمجلا ةسائر ىلإ اهعفرتو

؛لوصألا قفو اهرشنتو

صتخملا يئازجلا عجرملا ىلإ نوناقلا اذه ماكحأل عضخي ءارجإ وأ دقعب قّلعتت قئاثو وأ تادنتسم يأ ةلاحإ.01

موقت يذلا فظوملا ةلاحإ بلطو امك ،ةيئازجلا نيناوقلا اهيلع بِقاعُت ةفلاخم ّيأ لوصحب هابتشالا لاح يف

؛ةصتخملا ةيباقرلا عجارملا ىلإ هِئُطاوت لوح ةهبش

ةـّيزكرملا ةّصنملا ىلع ،تايوتسملا ةفاك ىلع ،ماعلا ءارشلا تايلمعب ةصاخلا تادنتسملاو تانايبلا عَمج.11

نم ةلَّومملا عيراشملا ذيفنت تانايبو ةكراشملا ةيداصتقالا تاعاطقلاو دقاعتلا قرطو عاونأ كلذ يف امب

تانايبلا هذه ليلحتو ةءارق ةلوهس حيتي لكشب ،اهيدل ةيزكرم تانايب ةدعاق يف كلذو ،اهريغو ةحنام تاهج

 ؛لاجملا اذه يف ةدمتعملا ةـّيلودلا ريياعملا بسحبو تادنتسملاو

ةاعارم عم ،ةدمتعُملا ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع اهرشنو ةماعلا دوقعلا تالجس ثيدحتو ظفح.21

اذه نم ةسداسلا ةداملا ماكحأ ةاعارمو ينطولا عافدلاو نمألاب ةقِّلعتملا ةماعلا دوقعلل ةبسنلاب ةيرسلا

؛نوناقلا

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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.اهريراقت يف اهنيمضتو ,تدِجُو نإ اهيلع اهتاظحالم نيودتو صاخ ينلعّ لجس يف ءاصقإلا تارارق ظفح.31

نع ةلوؤسم ماعلا ءارشلا ةئيه نوكتو ,ةدمتعملا ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع ءاصقإلاّ لجس رَشنُي

؛نوناقلا اذه نم04 ةداملا بسحب لجسلا اذه ثيدحت

ناجل ةيوضعل نيحرتقملا ءاضعألا تالِّهؤم نم قّقحتلاو مالتسالاو ميزلتلا ناجل حئاول ثيدحتو ظفح.41

ماعلا ءارشلا ةئيه ريشُت نأ ىلع ،ةـّينعملا ةيباقرلا تاهجلا عم قيسنتلابو ةيراشلا تاهجلا لبق نم ميزلتلا

ةـّينعملا ةهجلا غلبتو ةبولطملا صاصتخالاو ةربخلا طورشل تالهؤملا هذه ةقباطم ىدم ىلإ اهريراقت يف

؛ةهبش وأ للخ يأ دوجو لاح يف ةيباقرلا تاهجلاو

ريراقت ريرحتو ءادألا ريياعم رادصإو عضوو ،ماعلا ءارشلا تايلمعب ةصاخلا تامولعملا ليلحتو ةجلاعم.51

؛اهرشنو ةيئاصحإو ةيليلحت

ليهأتلا تافلمو ةيجذومنلا طورشلا رتافد اهيف امب ماعلا ءارشلا تاءارجإل ةيرايعم جذامنو تادنتسم رادصإ.61

ً؛ايمازلإ اهدامتعال ةيراشلا تاهجلل اهريفوتو ،ةيجذومنلا

؛ةيراشلا تاهجلا ىدل هتايلمعو ءارشلا تاءارجإب قَّلعتي اميف يلخادلا قيقدتلا قيبطتل ةمظنأ حارتقا.71

ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماعلا ءارشلا تايلمعب ةصاخلا ةينهملا قالخألاو كولسلا دعاوق ةعرش عضو.81

 ؛نوناقلا اذه نم01

ةدعاسملاو حصنلا ميدقتو ماعلا ءارشلا تاءارجإو دعاوقب ّقلعتي ام يف تاحيضوتلاو تاّبيتكلاو تاداشرإلا عضو .91

؛ةدمتعملا ةّدحوملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ربع تامولعملا ريفوتو ،نيلمتحملا نيضراعلاو ةيراشلا تاهجلل تاربخلاو

ةيراشلا ةهجلا تاجاحو تايولوألا رابتعالاب ذخألا عم ماعلا ءارشلاب ةّقلعتملا بيردتلا ةسايس حارتقا.02

؛ةّديجلا ةّيلودلا تاسرامملاو ةرفاوتملا ةّينطولا تاربخلاو

يف راكتبالا ىلع عيجشتلاو ريوطتلا لبسو لئاسو لوح ةّينعملا تاهجلا ىلإ تايصوتو تاحارتقا ميدقت.12

تاقيبطتلا نيسحتو ءارشلا يف ةكراشملا ىلع ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا زيفحتو ماعلا ءارشلا

؛نيناوقلاو ةمظنألا ليدعت حارتقاو

؛هسيئر ربع ءارزولا سلجم ىلإ نوناقلا اذه يف ةدراولا ةـّيلاملا فوقسلا ليدعتب ةقِّلعتملا تايصوتلا ميدقت.22

ماعلا ءارشلا ةموظنم ىلع ةينوناق وأ ةيميظنت تاليدعت حارتقا دنع صاخلا عاطقلاو روهمجلا يأر عالطتسا.32

ليبس ىلع ،ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع ليدعتلا عيراشم رشنِب اهدامتعاّ مت يتلا تارايخلا حرشو

؛تاظحالملاو تاحارتقالا ءادبإل مومعلا ةوعدو رصحلا ال لاثملا

؛ماعلا ءارشلا ةموظنم ريوطتلً ايلودوً ايلحم ىرخألا تائيهلاو ةـّيلودلا تاسسؤملا عم نواعتلا.42

سلجمو باونلا سلجم ىلإ غَّلبُي ةئيهلا لمع ريس نع يونس ريرقتو ءاضتقإلا دنع ةيرود ريراقت عضو.52

.مومعلل رَشنُتو ةيباقرلا تاهجلاو ءارزولا

ةئيهلا سيئر تايحالص |77 ةداملا

:ةيلاتلا تايحالصلا ةئيهلا سيئرب طانُت

؛اهيف نيلماعلل يلسلستلا سيئرلاو ةئيهللً اسيئر هتفصب يرادإلا زاهجلا سّؤرت.1

؛اهنع عيقوتلاو ءاضقلا مامأو ريغلا هاجت ةئيهلا ليثمت.2
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اهل ريضحتلاو تاعامتجالا عيمج لامعأ لوادج دادعإو ،ءاضتقالا دنع ةيداعلا ريغ تاعامتجالا ىلإ ةوعدلا.3

؛اهترادإو

ماكحألً اقِفو ،ةئيهلل يلاملا ريدملا وأ بستحملا عم داحتالاب نانبل فرصم ىدل ةئيهلا باسح كيرحت.4

؛يلاملا اهماظن

اهلامعأ رييستو ةئيهلا ةرادإو ةلصلا تاذ ءارجإلا ةّيعرملا ماكحألا قيبطتو تارارقلا ذيفنت ىلع رهسلا.5

؛ةيمويلا

؛ةذفانلا ةمظنألاو نيناوقللً اقفو ةئيهلل ةيونس ةنزاوم عورشم دادعإ.6

ةفصب ةيراشلا ةهجلا يف يرجت يتلا ميزلتلا تاسلج روضحل ةئيهلا نع ّلثمم ةجاحلا تعد املك بادتنا.7

؛تيوصتلا قح هل نوكي الو بِقاُرم

؛صتخم رخآ عجرم ّيأو ةلودلا ىروش سلجم مامأ تاعجارملاو تاضارتعالا ةئيه ىدل نوعطلا ميدقتبّ قحلا.8

عجارملا ىلإ نوناقلا اهيلع صني يتلا ةيرودلا ريراقتلاو تارارقلاو تايصوتلاو ءارآلاو عيراشملا ةلاحإ.9

.ةصتخملا ةيباقرلاو ةيرادإلاو ةيروتسدلا

ةئيهلا ءاضعأو سيئر نييعت ةيلآو طورش |87 ةداملا

خيرات211/95 مقر يعارتشالا موسرملا نم ةعبارلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا نييعتلا طورش ةاعارم عم

نييعتل ةيلاتلا ةيلآلاو طورشلا دََمتعُت ،ةارابملاو نسلا َيطرش ءانثتساب هتاليدعتو )نيفظوملا ماظن(21/6/9591

:ةئيهلا ءاضعأو سيئر

مولعلا وأ ةماعلا ةرادالا يف وأ ماعلا ءارشلا يف لقألا ىلع ريتسجام ةداهش ىلع نيزئاح اونوكي نأ .أ

ةرادإلا وأ لامعألا ةرادإ وأ ،ةيرادالاو ةيسايسلا مولعلا وأ ةسدنهلا وأ قوقحلا وأ داصتقالاب وأ ةّيلاملا

؛تامولعملا ايجولونكت وأ ةـّيلاملا

.تاونس01 نع لقت ال ماعلا ءارشلا لاجم يف ةتبثم ةربخب اوعتّمتي نأ .ب

طورشلاو تالهؤملا نِّمضتملاو ةئيهلا ءاضعأو سيئر زكرم ءلمل نالعإلا ةـّيندملا ةمدخلا سلجم ّدِعُي .ج

،”ز“ ةذبنلا يف اهيلإ راشملا ةنجللا اهُّدعت يتلا نيحشرملا مييقت ريياعم ىلإ ةفاضإلاب اهرفاوت بجاولا

.حیشرتلا تابلط میدقت ةلهم رشنلا نمضتی نأ ىلع سلجملل ينورتكلإلا عقوملا ىلع هرشنيو

ربع كلذو ةددحملا ةلهملا نمض طورشلاو تالهؤملا مهیف رفاوتت نم لبق نم حیشرتلا تابلط مَّدقُت .د

الأ ىلع ةيندملا ةمدخلا سلجمب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةدوجوم ةّدحوم ةینورتكلإ ةرامتسا

.كلذلً افالخ وأ دیلاب ةمَّدقملا حیشرتلا تابلط َلبقُت

ىلوألا ةرقفللً اقفو تافصاوملاو طورشلا ةيفوتسملا تابلطلا لوبق ةـّيندملا ةمدخلا سلجم ىّلوتي .ـه

.ةداملا هذه نم

ةیمسإ حئاولو ،ةلوبقملا حیشرتلا تابلطل ةیمقرلا حئاوللا نّمضتَیً اریرقت ةـّيندملا ةمدخلا سلجم ّدِعُی .و

راشملا نيحشرملا رايتخا ةنجل اهعادیإّمتیو ،اهلوبق مدع بابسأ نایبت عم ةلوبقملا ریغ حیشرتلا تابلطل

 .ةرقفلا هذه نم هاندأ ”ز” ةذبنلا يف اهيلإ

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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:نم ةفلؤم ةنجل لبق نم ةلوبقملا حيشرتلا تابلط ّميقُت .ز

 داسفلا ةحفاكمل ةّينطولا ةئيهلا سيئر •

 ةبساحملا ناويد سيئر •

ةيندملا ةمدخلا سلجم سيئر •

يزكرملا شيتفتلا سيئر •

.ةنجللا هذه لامعأ ةرادإو قيسنت ةيندملا ةمدخلا سلجم سيئر ىّلوتي

ةربخلا تاونسو تاداهشلاو تالِّهؤملاو صاصتخالا رییاعملً اقِفو ةلوبقملا حيشرتلا تابلط مَّيقُت .ح

ّمتی ماعٍ لّدعملً اقفو تامالعلا اهتجیتنب عَضوتو ،ريياعملا نم اهریغو ةیبنجألا تاغللا ناقتإو اهعُّونتو
ةلباقملا ةلحرمل نيلوبقملا نیحشرملا ءامسأب ةحئال عضو ىلإ هساسأ ىلع راصُیو هیلع قفاوتلا

.اهلمع جئاتنبً اریرقت ةنجللا ّدِعُت نأ ىلع ،ىرخألا تابلطلا لوبق مدع بابسأ نایبت عم ةيهفشلا

ىرجُت .ةیهفشلا تالباقملا ءارجإ دعوم ديدحت ىتح ةنَلعُم ریغ نیلوبقملا نیحّشرملا ءامسأ ىقبت .ط

دَّدحُی عامتجا يف كلذو رايتخالا ةنجل لبق نم مهتابلط ةلوبقملا نیحشرملا عم ةیهفشلا تالباقملا

 .ةیندملا ةمدخلا سلجم يف تالباقملا ىرجُت نأ ىلع ةیاغلا هذهل

،تامالعلا بیترتلً اقفو بصنمّ لكل ةـّيهفشلا ةلباقملا يف نيحجانلا ءامسأ ءارزولا سلجم سيئر حرتقي .ي

رفاوتل ةتِبثُملا تادنتسملا ميدقت دعب كلذو ،مهنِّيعي نم رايتخا ىلإ راُصيل ءارزولا سلجم ىلع اهضرعل

.اهتحص نمو اهل حّشرملا ةزايح نم تُّبثتلاو طورشلا

 غّرفتلاو عنامتلا تالاح|97 ةداملا

لكل ةبسنلاب ةينهملا ةيرسلاب ،اهئاهتنا دعب ىتحو مهتيالو ةدم ةليط ،ةئيهلا ءاضعأو سيئر مزتلي.1

مامأ ّالإ اهنع حاصفإلا مهنع عنمُيو ،اهببسب وأ مهماهمب مهمايق ةبسانمب اهيلع اوعلطا يتلا تامولعملا

ًاقفو ةيرس اهنأ ىلع ةئيهلا اهفِّنصُت يتلا تامولعملا بجوملا اذه لمشي .ةيئاضقلاو ةيباقرلا ةزهجألا

 .اهتارارقو اهتمظنأل

ً.اغِّرفتم ءاضعألاو سيئرلا نمّ لك نوكي نأ يضتقي.2

:ةيتآلا تائفلا نمض نم ةئيهلا ءاضعأو سيئر نييعت زوجي ال.3

وأ ماعلا ءارشلا يف ةكِراشم ةسسؤم وأ ةكرش ةيأ يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم ةيأ هل نوكي نم .أ

 .ةيراش ةهج ةيأ عم

ً.ايئاضق هسالفإ نِلُعأ وأ عفدلا نع هفُّقوت نلعأ نم .ب

.موللا وأ هيبنتلا ريغ ةبوقعب ىضق يبيدأت رارق هِّقحب ردص نم .ج

مهيّلوت لالخ روجأم ريغ وأ روجأم صاخ وأ ماع رخآ لمع ّيأ ةسرامم ةئيهلا ءاضعأو سيئر ىلع رَّظحُي.4

ةيوضع وأ ةسائرو ،باونلا سلجم وأ ةرازولا ةيوضع وأ ةسائر ،لاثملا ليبس ىلع ،هيف امب ،مهماهم

ةيوضع وأ ةسائرو ،ةماع ةئيه ةيوضع وأ ةسائرو ،فرصم وأ ةصاخ ةكرش وأ ةماع ةسسؤم ةرادإ سلجم

 .ماع قفرم ةرادإ ىّلوتت ةصاخ ةكرش وأ يدلب سلجم

اّولوتي نأ ،اهئاهتنا نم نيتنسلا نع لقت ال ةدم دعبو مهتيالو ةدم لالخ ةئيهلا ءاضعأو سيئر ىلع عَنمُي.5
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نمض ءارش تاءارجإب تكراش دق نوكت يتلا تاكرشلا يف ةيلوؤسم عقوم ّيأ رشابم ريغ وأ رشابم لكشب

.مهتايحالص مهيّلوت ةرتف لالخ نوناقلا اذه راطإ

ريثأتلا اهنأش نم تادجتسم ّيأ ىلعً ايطخ حاصفإلا ماعلا ءارشلا ةئيه ءاضعأو سيئرلا نم لك ىلع بَّجوتَي.6

ةيعرملا ماكحألا هقحب قَّبطت بجوملا اذهب وضع ّيأ لالخإ لاح يف .نوناقلا اذه ماكحألً اقفو هتيوضع ىلع

 .ءارجإلا

:ةيلاتلا ةينوناقلا نيميلا ،هماهم هتسرامم لبقو ةيروهمجلا سيئر مامأ ءاضعألاو سيئرلا نمّ لك ُفلحَي.7

نيناوقلا قيبطت ىلعً اصيرح نوكأ نأو ،صالخاو لالقتساو ةنامأب يتابجاو يّدؤأ نأب ميظعلا هللاب مسقأ“

.”اهتماركو ةفيظولا رارسأ ىلع ظفاحأ نأو ،ةمظنألاو

 ةئيهلا تاعامتجا |08 ةداملا

اهسيئر نم ةوعد هيجوت ىلإ ةجاحلا نود عوبسأّ لك لقألا ىلع ةدحاو ةرم ،يرود لكشب ةئـيهلا عَمتجَت.1

.ةيبلغألاب اهتارارق ذخَّتَتو

ببس يأل عامتجالا داقعنا مدع لاح يفو ،اهدقعت يتلا ىلوألا ةسلجلا يف يرودلا عامتجالا دعوم دَّدحُي.2

.هيلي يذلا مويلا يف عامتجالا دقعنَي ناك

نم حرطُت عيضاوم يأبو ةئيهلا لامعأ نوؤش يف ثحبلل ةروكذملا ةيرودلا تاسلجلا لامعأ لودج صَّصخُي.3

.ءاضعألا نم ّيأ وأ سيئرلا لبق

.لقألا ىلع نيمويب عامتجالا دعوم لبق ءاضعألا ىلإ هغِّلبُيو لامعألا لودج سيئرلا ّدِعُي.4

.ينورتكلإلا ديربلا كلذ يف امب ةبسانم ةليسو يأب ءاضعألا ىلإ لامعألا لودج غَّلبُي.5

ً.انس ربكألا وضعلا ةئيهلا عامتجا سأرتي ،سيئرلا بايغ لاح يف.6

ةتس روضح نع وأ ةيلاتتم تاعامتجا ةثالث روضح نع عورشم رذع نود ءاضعألا نم ّيأ وأ سيئرلا بَّيغَت اذإ.7

ً.امكح هماهم نمً ّايفعَم وأً اليقتسم َربتعُي ،ةنسلا لالخ تاعامتجا

ةيوضعلا ءاهتنا|18 ةداملا

وأ نوناقلا اذه نم57 ةدامللً اقفو ةدّدحملا ةدملا ءاهتناب ةعبرألا ءاضعألا نم ّيأو سيئرلا ةيالو يهتنت.1

َلاح اذإ وأ ،غّرفتلا وأ عنامتلا وأ نييعتلا طورش نم طرش يأ وأ ةيلهألا نادقفب وأ ةلاقتسالاب وأ ةافولاب

سيئر حارتقا ىلع ءانب ءارزولا سلجم يف ذخّتُي موسرمب وأ ،هماهمب همايق نود يلقعلا وأ يحصلا هعضو

ةئيهلا سيئر نم ةّفلؤم ةئيه كلذ نم قّقحتت نأ دعب ،ةفيظولا مهتابجاوب مهلالخإ دنع ءارزولا سلجم

ةيرثكألاب هذختت رارقبو ةبساحملا ناويد سيئرو ،ةـّيندملا ةمدخلا سلجم سيئرو ،داسفلا ةحفاكمل ةّينطولا

.نأشلا اذهب يزكرملا شيتفتلا سيئر ةلاحإ ىلعً ءانب

ةلهم لالخ روغشلا ءلمب ءارزولا سلجم موقي ً.انس ربكألا وضعلا هنع بوني سيئرلا زكرم روغش لاح يف.2

.نوناقلا اذه يف ةددحملا نييعتلا دعاوقلً اقفوو رثكألا ىلع دحاو رهش

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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تاضيوعتلا|28 ةداملا

ءارزولا سلجم يف ذخَّتُي موسرمب دَّدحُت ةعوطقم ةيرهش تاضيوعت ءاضعألاو ةئيهلا سيئر نمّ لك ىضاقتي

.ءارزولا سلجم سيئر حارتقا ىلعً ءانب

ةئيهلا ةيلام|38 ةداملا

:يلي امم ةـّيلاملا اهدراوم ّفلأتتو ةلقتسم ةنزاوم ةئيهلل نوكي.1

ةنزاوملا نوناق يف ءارزولا سلجم ةسائر باب نمض صاخ لصف يف جَردُت ةصاخ ةيونس ةيلام ةمهاسم .أ

؛اهتاطاشنو ةئيهلا فيراصم ةيطغتل ةيفاك نوكتو ةلودلل ةماعلا

؛حلاصملا براضت ةاعارم عم ةحناملا ةـّيلودلا تاسسؤملا نم ةطورشملا ريغ تابهلاو حنملا .ب

.ةداملا هذه بجومب ةظوحلم ريغو ىرخأ نيناوق يف اهيلع صوصنم دراوم ّيأ .ج

لوصألا قفو اهتاقفن دقع ةئيهلا سيئر ىّلوتيو ،نانبل فرصم ىدل صاخ باسح يف ةئيهلا لاومأ عَدوت.2

.ءارجإلا ةـّيعرملا ةمظنألاو نيناوقلاو ةيمومعلا ةبساحملا نوناق يف اهيلع صوصنملا

ةيفيك يلاملا اهماظن يف دَّدحيو ةذفانلا ةمظنألاو نيناوقللً اقفو ةيونس ةنزاوم عورشم ةئيهلا عضت.3

.اهلمع ريسب ةقلعتملا ةـّيلاملا لئاسملا رئاسو قافنإلا ةيلآو ةنزاوملا دادعإ

ًاقفو نوناقلا اذه رودص دعب ىلوألا ةيليغشتلا ةنسلل ةئيهلل ةماعلا ةنزاوملا يف يفاضإ دامتعا َحتفُي.4

.لوصألل

 تايطعملا ةينالع |48 ةداملا

تادنتسملاو تايطعملا عيمج ةحاتملا ةيقرولا وأ/و ةيمقرلا لئاسولاب روهمجلا لوانتمب ةئيهلا عضَت.1

ةاعارمو ينطولا عافدلاو نمألاب ةقلعتملا ةماعلا دوقعلل ةبسنلاب ةيرسلا ةاعارم عم تانايبلاو تالجسلاو

.نوناقلا اذه نم ةسداسلا ةداملا ماكحأ

لوحً انايب ،لقألا ىلع ،اهيدل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع ةيلام ةنس لك ةياهن دنع ةئيهلا رشنَت.2

.اهتنزاوم نع ةصالخو اهيدل تادوجوملاو لوصألا ةيعضو

ةئيهلا تارارق |58 ةداملا

.هفادهأو هبابسأ ذخَّتُملا رارقلا تايثيح يف نِّيبُت نأ ةئيهلا ىلعو ،ليلعتلا أدبمل ةئيهلا تارارق عضخت.1

.نوناقلا اذه ماكحألً اقفو اهرشن وأ اهغيلبت خيرات نم الإ ةذفان ةئيهلا تارارق حبصت ال.2
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ةئيهلا تارارق يف ةعجارملا قرط |68 ةداملا

نع ةرداصلا ماعلا ءارشلا تايلمعب ةقِّلعتملا تارارقلا ىلع نعطلا يف قحلا ةحلصم بحاص لكل دوعي.1

.نوناقلا اذه نم عباسلا لصفلا ماكحألً اقفو ةئيهلا

،ماعلا ءارشلا تاءارجإب ةّقلعتملا ريغو اههجوب ةنِّوكتملا وأ ةئيهلا نع ةرداصلا ةيرادإلا تارارقلا رئاس نوكت.2

 .كلذل ةينوناقلا طورشلا رفاوت لاح يف ةلودلا ىروش سلجم مامأ ةعجارملل ةلباق

 نيلماعلا ةمظنأو ةيرادإلا ةمظنألاو يلخادلا ماظنلا |78 ةداملا

ةمدخلا سلجم ةراشتسا دعب ،اهيدل نيلماعلا ةمظنأو ةـّيلاملاو ةيرادإلا ةمظنألاو يلخادلا اهماظن ةئيهلا عَضَت

بجومب ردصَت نأ ىلع ،اهئاشنإ خيرات نم رهشأ ةثالث اهاصقأ ةلهم يف ،ةلودلا ىروش سلجمو ةيندملا

نم نارهش اهاصقأ ةلهم لالخ كلذو ،ءارزولا سلجم سيئر حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف َذخَّتُت ميسارم

.ةئيهلا لبق نم هيلإ ميسارملا عيراشم ةلاحإ خيرات

ةيلاقتنا ماكحأ |88 ةداملا

ةبترلا يف ليدعت نود ماعلا ءارشلا ةئيه ىلإ اهيف نولماعلاو اهتاكالم لقنُتو تاصقانملا ةرادإ ىغلُت.1

يف ةددحملا نييعتلا طورش مهيف رفاوتت نأ ىلع جردتلل لّهؤملا مدقلا يف مهقحب مهظافتحا عم بتارلاو

هتاليدعتو )نيفظوملا ماظن(21/6/9591 خيرات211/95 مقر يعارتشالا موسرملا نم ةعبارلا ةداملا

نوفظوملا نوكي امك ،ةئيهللً اسيئر تاصقانملا ةرادإ ماع ريدم نوكيو .ةارابملاو نسلا يَطرش ءانثتساب

.ماعلا ءارشلا ةئيهل يرادالا لكيهلا نمض نم تاصقانملا ةرادإ يف نويلاحلا ءارجألاو نودقاعتملاو

.اهماهم ةئيهلا سيئر ىّلوتي ،ةئيهلا نييعت نيح ىلإ.2

تاضارتعالا ةئيه | يناثلا دنبلا
تاضارتعالا ةئيه ءاشنإ |98 ةداملا

تاضارتعإلاّ تبب ىنعُت  ”ةيرادإلا تاضارتعالا ةئيه“ ىمست ةلقتسم ةئيه نوناقلا اذه بجومب أشنُت.1

تاهجلا نم ّيأ وأ ةيراشلا ةهجلا نع ةرداصلا ةينمضلا وأ ةحيرصلا تارارقلا وأ تاءارجإلا نأشب ةمّدقُملا

.ميزلتلا تافلم كلذ يف امب ،اههجوب ةنّوكتملا وأ ءارشلا ةـَيلمعب ةيرادالا ةـّينعملا

ةّقلعتملا ةينمضلا وأ ةحيرصلا تارارقلا نأشب تاضارتعالا يف ةـّيرصح ةروصبو اهاوس نود ،ةئيهلا رظنَت.2

.رخآ صن يألً افالخ كلذو ،دقعلا عيقوتل ةقباسلا ةلحرملا يفً ةرشابم اهيلإ ةمّدقملا ءارشلا تاءارجاب

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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اهنأ ريغ )ةماعلا تاسسؤملل ماعلا ماظنلا(31/21/2791 خيرات7154مقر موسرملا ماكحأل ةئيهلا عضخت ال.3

.ةيندملا ةمدخلا سلجمو يزكرملا شيتفتلا ةباقرلو ةرخؤملا ةبساحملا ناويد ةباقرلو نوناقلا اذه ماكحأل عضخت

ةئيهلا ليكشت|09 ةداملا

حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف ذخَّتُي موسرم بجومب نونَّيعُي ءاضعأ ةثالثو سيئر نم ةئيهلا لَّكشُت.1

سيئرلا نم لك ةيالو دَّدحُت .هاندأ19 ةداملا يف ةلَّصفملا نييعتلا ةيلآو طورشلً اقفو ءارزولا سلجم سيئر

.طقف ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس عبرأب ةثالثلا ءاضعألاو

.صصختم يرادإ زاهج اهماهم يف ةئيهلا نِواعُي.2

تاضارتعالا ةئيه ءاضعأو سيئر نييعت ةيلآو طورش |19 ةداملا

خيرات211/95 مقر يعارتشالا موسرملا نم ةعبارلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا نييعتلا طورش ةاعارم عم.1

نييعتل ةيلاتلا طورشلا دمتعُت ،ةارابملاو نسلا يَطرش ءانثتساب هتاليدعتو )نيفظوملا ماظن(21/6/9591

:ةئيهلا ءاضعأو سيئر

ةماعلا ةرادإلا يف وأ ماعلا ءارشلا وأ نوناقلا يف لقألا ىلع ريتسجام ةداهش ىلع نيزئاح اونوكي نأ.أ

لامعألا ةرادإ وأ ،ةيرادإلاو ةيسايسلا مولعلا وأ ةسدنهلا وأ قوقحلا وأ داصتقالاب وأ ةـّيلاملا مولعلا وأ

؛اهلداعي ام وأ تامولعملا ايجولونكت وأ ةـّيلاملا ةرادإلا وأ

.ماعلا ءارشلاب ةقِّلعتملا تالاجملا يف تاونس01 نع لقت ال ةتـََّبثُم ةربخب اوعتّمتي نأ.ب

.ةئيهلا ءاضعأو سيئر نييعتل نوناقلا اذه نم87 ةداملا يف اهيلع صوصنملا نييعتلا ةيلآ دََمتعُت امك.2

.لوصألا بسح يرادإلا زاهجلا يف نوفظوملا نَّيعُي.3

 غّرفتلاو عنامتلا تالاح |29 ةداملا

لكل ةبسنلاب ةينهملا ةيرسلاب ،اهئاهتنا دعب ىتحو مهتيالو ةدم ةليط ،ةئيهلا ءاضعأو سيئر ِمزتلَي.1

مامأ ّالإ اهنع حاصفإلا مهنع عَنمُيو ،اهببسب وأ مهماهمب مهمايق ةبسانمب اهيلع اوعّلطا يتلا تامولعملا

ةيرس اهنأ ىلع ةئيهلا اهّفنصُت يتلا تامولعملا بجوملا اذه لمشي .ةيئاضقلا ةطلسلاو ةيباقرلا ةزهجألا

 .اهتارارقو اهتمظنألً اقفو

ً.اغّرفتم ءاضعألاو سيئرلا نمّ لك نوكي نأ يضتقي.2

:ةيتآلا تائفلا نمض نم ةئيهلا ءاضعأو سيئر نييعت زوجي ال.3

وأ ماعلا ءارشلا يف ةكراشم ةسسؤم وأ ةكرش ةيأ يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم ةيأ هل نوكي نم .أ

 .ةيراش ةهج ةيأ عم
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ً.ايئاضق هسالفإ نِلُعأ وأ عفدلا نع هفُّقوت نلَعأ نم .ب

نم ةئيهلا ءاضعأ صخ ام يف موللا وأ هيبنتلا وأ بينأتلا ريغ ةبوقعب ىضق يبيدأت رارق هقحب ردص نم .ج

.ماعلا عاطقلا

مهيّلوت لالخ روجأم ريغ وأ روجأم صاخ وأ ماع رخآ لمع ّيأ ةسرامم ةئيهلا ءاضعأو سيئر ىلع رَّظحُي.4

ةيوضع وأ ةسائرو ،باونلا سلجم وأ ةرازولا ةيوضع وأ ةسائر ،لاثملا ليبس ىلع ،هيف امب ،مهماهم

ةيوضع وأ ةسائرو ،ةماع ةئيه ةيوضع وأ ةسائرو ،فرصم وأ ةصاخ ةكرش وأ ةماع ةسسؤم ةرادإا سلجم

 .ماع قفرم ةرادإ ىّلوتت ةصاخ ةكرش وأ يدلب سلجم

ىلع ريثأتلا اهنأش نم تادجتسم يأ نعً ايطخ حاصفإلا تاضارتعالا ةئيه ءاضعأو سيئر نم لك ىلع بَّجوتَي.5

.ءارجإلا ةيعرملا ماكحألا هقحب قَّبطت بجوملا اذهب وضع ّيأ لالخإ لاح يف .نوناقلا اذه ماكحألً اقفو هتيوضع

:ةيلاتلا ةينوناقلا نيميلا ،هماهم هتسرامم لبقو ةيروهمجلا سيئر مامأ ةئيهلا ءاضعأو سيئر نمّ لك ُفلحَي.6

نيناوقلا قيبطت ىلعً اصيرح نوكأ نأو ،صالخاو لالقتساو ةنامأب يتابجاو يّدؤأ نأب ميظعلا هللاب مسقأ“

.”اهتماركو ةفيظولا رارسأ ىلع ظفاحأ نأو ،ةمظنألاو

ةيوضعلا ءاهتنا |39 ةداملا

:نيتيلاتلا نيتلاحلا ىدحإ يف ةثالثلا ءاضعألا نم ّيأو سيئرلا ةيالو يهتنت.1

يأ وأ ةيلهألا نادقف وأ ةلاقتسالاب وأ ةافولاب وأ نوناقلا اذه نم09 ةدامللً اقفو ةددحملا ةدملا ءاهتناب .أ

هماهمب همايق نود يلقعلا وأ يحصلا هعضو َلاح اذإ وأ ،غّرفتلا وأ عنامتلا وأ نييعتلا طورش نم طرش

 ؛ءارزولا سلجم سيئر حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف َذخَّتُي موسرمب كلذ سَّركُيو

سلجم سيئر حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف َذخَّتُي موسرمب ةـّيفيظولا مهتابجاوب مهلالخإ دنع .ب

سلجم سيئرو ،داسفلا ةحفاكمل ةـّينطولا ةئيهلا سيئر نم ةّفلؤم ةئيه كلذ نم قّقحتت نأ دعب ،ءارزولا

يزكرملا شيتفتلا سيئر ةلاحإ ىلعً ءانب ةيرثكألاب هذخّتت رارقبو ةبساحملا ناويد سيئرو ،ةـّيندملا ةمدخلا

.نأشلا اذهب

ةلهم لالخ روغشلا ءلمب ءارزولا سلجم موقي ً.انس ربكألا وضعلا هنع بوني سيئرلا زكرم روغش لاح يف.2

.نوناقلا اذه يف ةدّدحملا نييعتلا دعاوقلً اقفوو رثكألا ىلع دحاو رهش

روضح نع عورشم رذع نود بَّيغت اذإً امكح هماهم نمً ايفعم وأً اليقتسم ءاضعألا نم ّيأ وأ سيئرلا َربتعُي.3

.ةنسلا لالخ تاسلج ةتس روضح نع وأ ةيلاتتم تاسلج ةثالث

تاضيوعتلا|49 ةداملا

ءارزولا سلجم يف ذخَّتُي موسرمب دَّدحُت ةعوطقم ةيرهش تاضيوعت ءاضعألاو ةئيهلا سيئر نمّ لك ىضاقتي

.ءارزولا سلجم سيئر حارتقا ىلع ءانب

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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 تاضارتعالا ةئيه ةيلام |59 ةداملا

:يلي اّمم ةّيلاملا اهدراوم ّفلأتتو ةلقتسم ةنزاوم تاضارتعالا ةئيهل نوكي.1

ةنزاوملا نوناق يف ءارزولا سلجم ةسائر باب نمض صاخ لصف يف جردُت ةيونس ةيلام ةمهاسم .أ

.ةلودلل ةماعلا

.موسر ءافيتسا دامتعا لاح يف ،يلخادلا اهماظنلً اقيبطت ةافوتسملا موسرلا .ب

.ةداملا هذه بجومب ةظوحلم ريغو ىرخأ نيناوق يف اهيلع صوصنم دراوم ّيأ .ج

دادعإ ةيفيك يلاملا اهماظن يف دَّدحُيو ،ةذفانلا ةمظنألاو نيناوقللً اقفو اهتنزاوم عورشم ةئيهلا عَضَت.2

.اهلمع ريسب ةقلعتملا ةـّيلاملا لئاسملا رئاسو قافنالا ةيلآو ةنزاوملا

قفو اهتاقفن دقع ةئيهلا سيئر ىلوتَيو ،نانبل فرصم ىدل صاخ باسح يف تاضارتعالا ةئيه لاومأ عَدوت.3

.ءارجإلا ةيعرملا نيناوقلاو ةيمومعلا ةبساحملا نوناق يف اهيلع صوصنملا لوصألا

.لوصأللًاقفو نوناقلا اذه رودص دعب ىلوألا ةيليغشتلا ةنسلل ةئيهلل ةماعلا ةنزاوملا يف يفاضإ دامتعا َحتفُي.4

ةئيهلا لمع ةيلآ |69 ةداملا

نم ّفلأتتو وه اهسأري ”تاضارتعالا ةنجل“ ىمست ةرّغصم ةنجل ضارتعا فلمّ لكل سيئرلا لِّكشُي.1

.صاصتخالا بسحب تاضارتعالا ةئيه مهنم ّفلأتت نيذلا ةثالثلا ءاضعألا نم نيَوضع

ّمتي .ءارشلا ةيلمع ةعيبطو ضارتعالا فلم عون بسحب صاخلا عاطقلا نم تاربخب نيعتست نأ ةئيهلل نكمُي.2
ءارشلا عوضومب نيينعملا ءاربخلا لوادج نيب نم ةعرقلابو صاصتخالا بسحب صاخلا عاطقلا نم ريبخلا رايتخا

روضحب كلذو ،هاندأ5 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةيلآلا بسحب اهيلع لَصحتسُي يتلاو هيلع ضَرتعملا

ّديقتلا عمو ،ةيلاتتم تاّرم ثالث نم رثكأ هسفن صاخلا عاطقلا نم ريبخلاب ناعتسُي ال نأ ىلع ،ةئيهلا ءاضعأ

 .تاضارتعالا ةنجل ىلإ هعفرَيو ةلاحلا بسحب هريرقت ريبخلا ّدعُي ،لاحلا هذه يف .حلاصملا براضت مدع بجومب

.اهتاشقانمو اهتاعامتجا ريديو ناجللا عيمج ىلإ ةفاضإلاب تاضارتعالا ةئيه سيئرلا سأري.3

هذه لِّلعت نأ اهيلعو ةـّيرثكألاب اهتارارق ذخَّتَتو اهمامأ ةمَّدقملا ىواكشلا يف تاضارتعالا ناجل رظنَت.4

لصفلا ماكحألً اقفو ،اهيلإ تدنتسا يتلا بابسألا نِّيبتو ةيعقاولاو ةينقتلا اهرصانع لِّصفتو تارارقلا

اهيلع ،ةنجللا لبق نم هيأر ةفلاخمو صاخلا عاطقلا نم ريبخب ةناعتسالا لاح يف .نوناقلا اذه نم عباسلا

 .هيأرب ذخألا مدع ىلإ اهتعفد يتلا بابسألا لِّلعت نأ ذئدنع

ةقفرم ةيمسإلا ءاربخلا لوادج ىلع ةنس لك نم لوألا نيرشت رهش لبق تاضارتعالا ةئيه سيئر ِلصحتسَي.5

نيسدنهملا يَتباقنو سلبارط يف نيماحملا ةباقنو توريب يف نيماحملا ةباقن نمّ لك نم ةيتاذلا ريسلاب

نييعانصلا ةيعمجو ةيتامولعملا مولعلا ةباقنو سلبارطو توريب يف ءابطألا َيتباقنو سلبارطو توريب يف

ةراجتلا فرغ داحتاو نيزاجملا ةبساحملا ءاربخ ةباقنو ةلدايصلا ةباقنو ءانبلاو ةماعلا لاغشألا يلواقم ةباقنو

تاداهشلا باحصا نم ءالؤه نوكي نأ ىلع ةينهملا تاباقنلا نم اهريغو نانبل يف ةعارزلاو ةعانصلاو

ةيلاعلا ةينهملا قالخألاو ةنسحلا ةعمسلاو مهصاصتخا لاجم يف ةتبثملا ةربخلا ووذو ةيعماجلا ةيملعلا

.ضارتعالا عوضوموصاصتخالا بسحب صاخلا عاطقلا نم ريبخلا ،ءاضتقالا دنع ،ةعرقلاب مهنيب نم راتخيو
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وأ ةحنج ّيأب مهيلع مكحلا وأ مهتقحالم تتـُبَث لاح يف صاخلا عاطقلا يّلثمم وأ ءاربخ نم ّيأ رايتخا زوجي ال.6

.مهسالفإ نلُعأ لاح يف وأ حلاصملا براضت لاح يف وأ ةيكلسم ةبوقع وأ ةيانج

 نيلماعلا ةمظنأو ةيرادإلا ةمظنألاو يلخادلا ماظنلا |79 ةداملا

ةمدخلا سلجم ةراشتسا دعب ،اهيدل نيلماعلا ةمظنأو ةّيلاملاو ةيرادإلا ةمظنألاو يلخادلا اهماظن ةئيهلا عَضَت

بجومب ردصَت نأ ىلع ،اهئاشنإ خيرات نم رهشأ ةثالث اهاصقأ ةلهم يف ،ةلودلا ىروش سلجمو ةيندملا

نم نارهش اهاصقأ ةلهم لالخ كلذو ،ءارزولا سلجم سيئر حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف ذخّتُت ميسارم

.ةئيهلا لبق نم هيلإ ميسارملا عيراشم ةلاحإ خيرات

ريراقتلا |89 ةداملا

،ةحرتقملا تايصوتلاو اهتجلاعم ةقيرطو اهمامأ ةحورطملا لئاسملا هنتم يف نِّيبُتً ايونسً اريرقت ةئيهلا ّدِعُت.1

سلجم سيئرو ةبساحملا ناويد سيئرو باونلا سلجم ىلإ هنع ةخسن عفرَتو ،لوصألا بسح رَشنُيو

.بيدأتلل ايلعلا ةئيهلا سيئرو ءارشلا ةئيه سيئرو يزكرملا شيتفتلا سيئرو ةيندملا ةمدخلا

وأ ةيلام تافلاخم تناك نإ تافلاخملا عوضوم بسحب ةيباقرلا تائيهلا ىلإ ةيرود ريراقت ةئيهلا عفرت.2

.اهتايصوتب ةقفرم ةيفيظو

ةيرسلا |99 ةداملا

.نوناقلا اذه ماكحأ عم ضراعتي ال امب تالوادملا ةـّيرس ىلع ةظفاحملاب ةئيهلا ءاضعأو سيئر مزتلي

مالتسالاو ميزلتلا ناجل| ثلاثلا دنبلا
اهماهمو اهليكشت :ميزلتلا ناجل|001 ةداملا

 ميزلتلا ناجل ليكشت ً:الوأ
نيَوضعو سيئر نمو لقألا ىلع نيَليصأ نيَوضعو سيئر نم ةيراشلا ةهجلا ىدل ميزلتلا ةنجل فلأتت.1

ّالأ بجي ً.ادرفمً امئاد اهئاضعأ ددع نوكي نأ ىلع ،ءاضعألا دحأ وأ سيئرلا بايغ دنع ةنجللا نالّمكي نيَفيدر

ةنجللا فّرصتت نأو ،ءارشلا تاءارجإ يف نيكراشملا عم حلاصم براضت ةلاح يف ءاضعألا وأ سيئرلا نوكي

.اهتارارقو اهلامعأّ لك يف ةيراشلا ةهجلا نعّ لقتسم لكشب

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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ةئفلا نم اهترادإ نم نيفظوم ءامسإب ةحئال ةيراشلا ةهجلا حَرتقَت ،ةنس لك نم لوألا نيرشت رهش لبق.2

ًاقفوً الوصأ هيلع نيّبردملا نيب نم وأ/و ماعلا ءارشلا لاجم يف ةتبثم ةربخ مهيدل نّممّ لقألا ىلع ةثلاثلا

لبقو ،ةئيهلا هذه دمعت ،ذئدعب .ماعلا ءارشلا ةئيه ىلإ ةحئاللا هذه لاسراب موقيو ،نوناقلا اذه ماكحأل

شيتفتلا ةئيه ىلإ اهلسرت ةّدحوم ةحئالب حئاوللا ديحوت ىلإ ،هسفن ماعلا نم يناثلا نيرشت رهش ةياهن

ةبوسنملا تافلاخملا نايبو ةحرتقملا ءامسألا نع يصقتلل بيدأتلل ايلعلا ةئيهلاو ةبساحملا ناويدو يزكرملا

ءامسأ اهنم بطشتو ةيئاهنلا ةحئاللا ةئيهلا حِّقنُت .اهدوجو لاح يف ،مهقحب ةرَّرقملا تابوقعلا وأ مهيلإ

ىلع ةصاخلا تانايبلا ةدعاق يف ةيراشلا تاهجلا فّرصتب ةحئاللا هذه عضتو نيبقاعملاو نيَقحالملا

ءامسأ لاخدإ ىلإ ةجاح تنـّيبت لاح يفو .مومعلل ةينلع ءامسألا ةحئال نوكت ال .اهيدل ةـّينورتكلإلا ةصنملا

ةحئاللا ىلإ ءامسألا ةفاضإّ متي نأ ىلع كلذب ماعلا ءارشلا ةئيه غالبإ ىلإ ةيراشلا ةهجلا دمعت ،ةديدج

  .ةرقفلا هذه يف ةلّصفملا ةيلآلا بسحب ةّدحوملا

ةحئاللا نم ،ةلبقملا ةنسلل ةيونسلا اهتطخ ذيفنت دنع ،اهيدل ميزلتلا ناجل وأ ةنجل ةيراشلا ةهجلا لِّكشُت.3

نم ةنجلّ لك يف لقألا ىلع ءاضعألا دحأ نوكي نأ ىلع ،ماعلا ءارشلا ةئيه لبق نم ةعوضوملا ةدَّحوملا

 .ةيراشلا ةهجلا يفظوم جراخ

ميزلتلا ةنجل ماهم :ًايناث
ضرعلا ديدحت يلاتلابو ،ضورعلا مييقتو حتفو قبسملا ليهأتلا تافلم ةساردً ارصح ميزلتلا ناجل ىّلوتت.1

 .بسنألا

عضو ّيأب عقو لاح يف ةروكذملا ةنجللا يف هماهم نع ىّحنتي نأ اهئاضعأ نم ٍّلك ىلعو ةنجللا سيئر ىلع.2

.براضتلا اذهب هتفرعم روف كلذو ،هيف عوقولا عَّقوت وأ حلاصملا براضت عاضوأ نم

دنع يلاملاو ينفلا مييقتلا ىلع ةدعاسملل ةرادإلا لخاد وأ جراخ نم ءاربخب ةناعتسالا ميزلتلا ةنجلل نكمي.3

ىلإ ةرادإلا جراخ نم ءاربخلا رايتخا عضخي .ةيراشلا ةهجلا ىدل حلاصلا عجرملا نم رارقب كلذو ،ءاضتقإلا

نأ وأ ةنجللا مسإب اورِّرقي نأ مهل قحي الو مهلمع يف دايحلاو ةيرسلا ءاربخلا مزتلي .نوناقلا اذه ماكحأ

تاهجلا لبق نم حرشلاو عامتسالل مهتوعد نكميو ،ةينالع اهنع اوحصفي نأ وأ اهتالوادم يف اوكراشي

.ميزلتلا رضحم ىلإً ايمازلإ ّ مَضُي ةنجلل يطخ ريرقت ميدقت ءاربخلا ىلع بّجوتي امك .ةـّينعملا

فلاخم وضع ّيأ نِّودُيو اهئاضعأ ةيبلغأب تارارقلا ذخؤت ،ةنجللا ءاضعأ نيب ءارآلا يف نيابتلا لاح يف.4

.هتفلاخم بابسأ

اهماهمو اهليكشت :مالتسالا ناجل |101 ةداملا

ةئفلا نم اهترادإ نم نيفظوم ءامسإب ةحئال ةيراشلا ةهجلا حَرتقَت ،ةنس لك نم لوألا نيرشت رهش لبق.1

ىلإ ةحئاللا هذه لاسراب موقتو ،نوناقلا اذه ماكحألً اقفوً الوصأ نيّبردملا نيب نم لقالا ىلع ةثلاثلا

حئاوللا ديحوت ىلإ ،هسفن ماعلا نم يناثلا نيرشت رهش ةياهن لبقو ،ةئيهلا هذه دمعت .ماعلا ءارشلا ةئيه

نع يصقتلل بيدأتلل ايلعلا ةئيهلاو ةبساحملا ناويدو يزكرملا شيتفتلا ةئيه ىلإ اهلسرت ةّدحوم ةحئالب

حِّقنت .اهدوجو لاح يف ،مهقحب ةرّرقملا تابوقعلا وأ مهيلإ ةبوسنملا تافلاخملا نايبو ةحرتقملا ءامسألا
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يف ةيراشلا تاهجلا فّرصتب اهعضتو نيبقاعملاو نيقحالملا ءامسأ اهنم بطشتو ةيئاهنلا ةحئاللا ةئيهلا

لاح يفو .مومعلل ةينلع ءامسألا ةحئال نوكت ال .اهيدل ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع ةصاخلا تانايبلا ةدعاق

ّمتي نأ ىلع كلذب ماعلا ءارشلا ةئيه غالبإ ىلإ ةيراشلا ةهجلا دمعت ،ةديدج ءامسأ لاخدا ىلإ ةجاح تنّيبت
  .ةرقفلا هذه يف ةلّصفملا ةيلآلا بسحب ةّدحوملا ةحئاللا ىلإ ءامسإلا ةفاضإ

ةحئاللا يف مهؤامسأ ةدراولا صاخشالا نمض نم صاصتخالاو ةربخلا باحصأ نم مالتسالا ناجل فلأتت.2

ناجللا هذه ىلوتت .ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع اهب ةصاخلا تانايبلا ةدعاق يف ةدوجوملا ةدَّحوملا

.لوصالا بسح ةعّقوم رضاحم عضتو ،يئاهنلاو تقؤملا مالتسالا تايلمع

ةطلسلا نم رارقبو ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا يف ماعلا ريدملا نم رارقب ءارش ةيلمع لكل مالتسالا ةنجل نَّيعُت.3

ّمضت الو ميزلتلا ةنجل نع اهئاضعأو اهماوق يف فلتخت يهو ،تائيهلا نم اهريغو تايدلبلا يف ةيريرقتلا
.ءارشلل ةيريدقتلا ةميقلا اوعضو وأ قوسلا اوسرد نيذلا وأ ذيفنتلا ىلع فارشإلا يف اوكرتشا نيذلا صاخشألا

.صاصتخالا باحصأ كارشإ اهفيلأت يف ىعارُيو ةرادإلا لخاد نمّ لقألا ىلع نيَوضعو سيئر نم ةنجل لك ّفلأتت

ةلحرمّ لك لوانتت لحارم ىلع وأ ةدحاو ةرم يرجي نأ نكميو ً،ايئاهنوً اتّقؤم نيتلحرم ىلع مالتسالا يرجَي.4

.ميزلتلا نمً اءزج اهنم

دق اهيلع دقاعتلا ىرج يتلا تامدخلا وأ مزاوللا وأ لاغشألا تناك اذإ ام تقؤملا مالتسالا يف ةنجللا نِّيبُت.5

اذإ امو ،دقعلا نمً اءزج حبصأ يذلاو هيلع قَفاوملا ضرعلاو دقعلا طورشلًاقفو اهميدقت وأ اهذيفنتّمت

ةملتسملا فانصألا نأ مزاوللا مالتسإ يف ّتبثتتو ،ًةفاك هقتاع ىلع ةاقلملا تابجوملا ذّفن دق مزتلملا ناك

نم ةيلاخو ةحلاص يهو دقعلا طورش يف ةدَّدحملا ةـّينفلا تافصاوملاو طورشلل ةِقباطم اهدادعأو

ةيلمع اهيف ىرجُت يتلا ةعاسلاو خيراتلا رضحملا يف لّـَجسي .ميلستلا لودجل ةقباطم اهتايمكو بويعلا

يرجيو ،)ةقفاوم مدع وأ ةقفاوم( مهتيوصت ةهجو تناك امهم ةنجللا ءاضعأو سيئر هيلع عِّقويو مالتسالا

.مزتلملا ىلإ ذيفنتلا نسح نامض هبجومب داعُيو نامضلا ةرتف ءاضقنا دعب يئاهنلا مالتسالا

ةماع ةروصب ذِّفُن دق دقعلا نأ تأر اذإ امأ ،دقعلا طورشل ةفلاخم تدجو اذإ مالتسالا ضفر ةنجللا ىلع.6

نود لوحت ال يتلا ةيرهوجلا ريغو ةفيفطلا بويعلا وأ صقاونلا ضعب دوجو عم طورشلا رتفد ماكحألً اقفو

موقت نأ اهنكميف ،اهلجأ نم دقعلا مرُبأ يتلا ةياغلا قفو تامدخلا وأ لاغشألا وأ مزاوللا لامعتسا

هذه قيبطت قئاقد دَّدحُت .ةبكترملا صقاونلا عم بسانتت تاءازج مزتلملا ىلع ضرفَت نأ ىلع مالتسالاب

.ماعلا ءارشلا ةئيه ءاهنإو هسيئر حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف ذخّتُي موسرم يف ةرقفلا

يف مالتسالا ةحصل ةبولطملا تاربخلا رفاوت مدع لاح يف ةرادإلا جراخ نم تاربخب ةناعتسالا ةنجلل نكمي.7

 .ةرادإلا جراخ نم ريبخلا رايتخا يف نوناقلا اذه ماكحأ قـّبطُت نأ ىلع ،لقألا ىلع اهئاضعأ دحأ

.مالتسالا ةنجلل يطخ ريرقت ميدقت ،ةيجراخ تاربخب ةناعتسالا لاح يف ،ريبخلا ىلع.8

بّترتت الو ،دقعلا طورشو نوناقلا اذه ماكحألً اقفوو ددحملا تقولا يف اهلمع مامتإ مالتسإلا ةنجل ىلع.9

وأ عنتمملا مالتسالا ةنجل وضع ربتعُيو ،كلذلً افالخ ةيراج مالتسا ةيلمع ّيأ ىلع ةينوناق جئاتن ّيأ

ًايكلسم قَحالُيو هلمع نعً الوؤسم هقتاع ىلع عقت يتلا تابجوملا ءادأ نع عورشم رذع نود فِّلختملا

ًاقفو ةعوضوم رضاحم نود يعقاولا وأ ينمضلا مالتسإلاب لمعُي ال امك .ةصتخملا عجارملا مامأً ايبيدأتو

.اهتميقو ةبّترتملا قوقحلا رهظُت لوصألل

ًافالخ لصاحلا مالتسالا لاكشأ نم لكش ّيأ ةجيتن ةبِّترتم غلابم ّيأ ديدست ةصتخملا عجارملا ىلع رَّظحُي.01

.نوناقلا اذهل

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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دقاعتلا تاطلس | عبارلا دنبلا
دقاعتلا تاطلس |201 ةداملا

،نوناقلا اذه ماكحأ بسحب دقاعتلاو ءارشلا تاءارجإب قّلعتي ام يف اهماهمب مايقلا دقاعتلا تاطلس ىلوتت

:اهنمو

رّفوت نمضي لكشب اهتانزاوم يف اهب ةصاخلا ةيونسلا ءارشلا ةطخل اهنيمضتو ةماعلا اهتايرتشم طيطخت.1

.ءاضتقالا دنع تاونسلا دّدعتم قايس يف اهتلودجو ،ةمزاللا تادامتعالا

.نوناقلا اذه ماكحأ هيضتقت ام بسحب ةيئارشلا اهتاجاح ليلحتو مييقتو ةساردل تايلآ عضو.2

هميسارمو نوناقلا اذه ماكحأ هيلع صنت ام بسحب ماعلا ءارشلا ةئيه ىلإ تانايبلاو تامولعملا لاسرإ.3

.ةـّيقيبطتلا

اهعقوم ىلع ةـّيقيبطتلا هميسارمو نوناقلا اذه ماكحأ ىضتقمب ةبولطملا تامولعملا رشنب ّديقتلا.4

ةيفافشلا نمضي لكشب ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلعو ،دجُو نإ ينورتكلإلا

.تامولعملا ىلإ لوصولا قح ةاعارم عم

.نوناقلا اذه ماكحأ هيضتقت ام بسحب قوسلا تاسارد دادعإل ةحضاو تايلآ عضو.5

.نوناقلا اذه ماكحأ هيضتقت ام بسحب ةحاتُم اهلعجو ميزلتلا تافلم دادعإ.6

ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلعو نوناقلا اذه نم21 ةداملا بسحبو لوصألا قفو اهتايرتشم نعً اعابت نالعإلا.7

.ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرملا

ىلع ةظفاحملاو ماعلا لاملا قافنإ نم ىلضفلا ةميقلا قيقحت نمضي لكشب دوقعلا ذيفنت ةعباتمو ةرادإ.8

.نوناقلا اذه ماكحأ هيضتقت ام بسحب ،ةماعلا ةحلصملا

.ماعلا ءارشلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتلو رطاخملا ةرادإل ططخلا عضو.9

ناويد ىلإ هلاسرإو ،ماعلا ءارشلا ةئيه هعضت جذومنلً اقفو ةارجملا ءارشلا تايلمع نع يونس ريرقت عضو.01

.لوصألا قفو هرشنو ماعلا ءارشلا ةئيهو ةبساحملا

.ةمظنألاو نيناوقلا رئاسو نوناقلا اذه يف ةددحملا ماهملا نم كلذ ريغ .11



77 ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا

 ضارـتعالا تاءارـجإ | عباسلا لصفلا

 ضارتعالا يف قحلا |301 ةداملا

وأ حيرص رارق وأ ءارجإ ّيأ ىلع ضارتعإلا ،ماعلا ءارشلا ةئيه كلذ يف امب ،ةحلصمو ةفص يذّ لكلّ قحَي.1

،دقعلا ذافنل ةقباسلا ةلحرملا يف ءارشلاب ةّينعملا تاهجلا نم ّيأ هقِّبَطُت وأ هدمتعت وأ هذخّتت ينمض

.ماعلا ءارشلاب ةقلعتملا ةماعلا ئدابملاو نوناقلا اذه ماكحألً افلاخم نوكيو

ةرقفلا يف ةروكذملا طورشلا هيف رفاوتت نمّ لكل دوعيو ،اهديدحت قباسلا تارارقلا ىلع ضارتعالا نوكي.2

:ةيتآلا ةيمازلإلا ةيلآللً اقفو ضارتعالا ةداملا هذه نم ىلوألا

 ؛نوناقلا اذه نم501 ةداملا ىضتقمب رظن ةداعإ بلط .أ

 ؛نوناقلا اذه نم601 ةداملا ىضتقمب ىوكش .ب

.ةلودلا ىروش سلجم ىدل تاضارتعالا ةئيه تارارق ةعجارم .ج

سلجم ىدل اهب لومعملا ضارتعالا تاءارجا عبتت نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةئيهلا ليكشت نيحل.3

 .ةلودلا ىروش

ضارتعالا لوعفم |401 ةداملا

رودص لبق ذيفنتلا عضوم هعضو وأ يراطإلا قافتإلا وأ دقعلا عيقوت رَظح ضارتعإلا ميدقت ىلع بّترتي.1

مازتلإلا ةيراشلا ةهجلا ىلعو ،اهرودصل ةدّدحملا لهملا مارصنا وأً ايئاضق وأً ايرادإ هنأشب ةيئاهنلا تارارقلا

:اهغالبإ روف رظحلا اذهب

؛)ةينورتكلا ةروصب( غيلبتلا ةقيرطب تاضارتعالا ةئيه نم ىوكشلا وأ رظنلا ةداعإ بلط .أ

.سلجملا اذه مامأ ةعبّتملا غيلبتلا قرط نم ةقيرط ّيأب ،ةلودلا ىروش سلجم مامأ ةعجارملا وأ .ب

غالبإ خيرات نم لمع مايأ ةسمخ //5// ءاضقنإب ةداملا هذه نم1 ةرقفلا يف هيلإ راشملا رظحلا ةدم يَهتنَت.2

تاءارجإ يف نيرخآلا نيكراشملا عيمجو ,ةلاحلا بسح ,ةيراشلا ةهجلا وأ ةعجارملا وأ ىوكشلا بحاص

 .601 ةداملا بسحب تاضارتعالا ةئيه وأ501 ةداملا بسحب ةيراشلا ةهجلا رارقب ,ضارتعالا

،اهبلط ىلعً ءانب ةيراشلا ةهجلل حامسلاو رظحلا ءاهنإ ريرقت ةلودلا ىروش سلجم وأ تاضارتعالا ةئيهل قحَي.3

ةيئانثتسإلا تالاحلا يف كلذو ،يراطإلا قافتالا وأ دقعلا عيقوت ىلإ ةليآلا تاءارجإلا فانئتسإ ً،ايئاقلت وأ

لمعلا فقو ةجيتن اهب قحلي دق ديكأ ررض يفالت فدهبو ةماعلا ةحلصملا تايضتقمو ةلجعلا اهرّربُت يتلا

غَّلبُيو ،هذاختا ىلإ ةيعادلا بابسألا عم ءارشلا تاءارجإ لجس يف رظحلا عفر رارق جَردُي .دقعلا ذيفنت رّخأت وأ

يفو ضارتعالا تاءارجإ يف نيرخآلا نيكراشملا عيمجو ىوكشلا بحاصو ةيراشلا ةهجلا نمّ لك نمً اروف

 .ءارشلا تاءارجإ
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ةينمضلا وأ ةحيرصلا تارارقلا نأشب ةلودلا ىروش سلجم مامأ ةرشابم ةمَّدقملا تاضارتعالا لبقُت ال.4

.دقاعتلا لبق ام ةلحرم يف ءارشلا تاءارجإب ةطبترملا

//7// ةدمل كلذو ةلودلا ىروش سلجم مامأ ةعجارم بلط ميدقت دنعً امئاق دقعلا عيقوت رظح رارق ىقبي.5

ةلودلا ىروش سلجم رّرقي مل ام ةدملا هذه دعبً امكح عفرُي ثيحب بلطلا ميدقت خيرات نم لمع مايأ ةعبس

.حيرص رارقب هيلع ءاقبالا

ةئيه ءانثتساب ،ةـّينعملا تاهجلا ردابت مل يتلاو ءارشلا ةيلمعب ةطبترملا تافلاخملاب ةّقلعتملا بابسألاّ نإ.6

نكمي ال يلاتلابو ةيدجم ريغ َربَتعُت لصفلا اذه نتم يف ةدّدحملا لهملا لالخ اهتراثإ ىلإ ،ماعلا ءارشلا

.لصفلا اذه ماكحأ بسحب ضارتعا ميدقتلً اقحال اهيلإ ءوجللا تاهجلا هذهل

 رظنلا ةداعإ بلط ميدقت |501 ةداملا

قايس يف ةيراشلا ةهجلا هتذختا ريبدت وأ رارق نأشب رظن ةداعإ بلط مِّدقٌي نأ ةحلصم بحاص ِّيأل زوجَي.1

تاضارتعالا ةئيه مامأ ةيرصح ةروصب رظنلا ةداعإ تابلط مَّدقُت ،رخآ صن لكلً افالخ .ءارشلا تاءارجإ

.نوناقلا اذه نم سداسلا لصفلا نم يناثلا دنبلا يف اهيلع صوصنملا

:ةيلاتلا ةّينمزلا تارتفلا لالخً ايطخ تاضارتعالا ةئيه ىلإ رظنلا ةداعإ بلط مَّدقُي.2

وأ تارارقلا وأ قبسملا ليهأتلا وأ ةوعدلا طورشب قلعتت تناك اذإ ضورعلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا لبق .أ

؛قايسلا اذه يف ةيراشلا ةهجلا اهتذختا يتلا ريبادتلا

فرعُي ام( زئافلا ضراعلا غيلبت خيرات نم أدبت يتلاو لمع مايأ ةرشع //01// ةغلابلا ديمجتلا ةرتف لالخ  .ب

قلعتت تناك اذإ ،نوناقلا اذه نم42 ةداملا نم2 ةرقفلا هيلع صنت ام بسحب )تقؤملا مزتلملاب

قـّبطت مل لاح يفو .ءارشلا تاءارجإ راطإ يف ةيراشلا ةهجلا اهتذختا يتلا ىرخألا ريبادتلا وأ تارارقلاب

.يراطإلا قافتالا وأ ءارشلا دقع ذافن قبسي تقو ّيأ يفف ،ديمجت ةرتف يأ

،بلطلا اذه اهيّقلت روف ةيراشلا ةهجلا ىلإً امكح رظنلا ةداعإ بلط ةينورتكلا ةقيرطب تاضارتعالا ةئيه ليحُت.3

ًاصخلم نّمضتي ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع صوصخلا اذهبً اراعشإ رشنت امك

.هبابسأو بلطلا نع

ةسمخ //5// لالخ ةداملا هذه نم5 ةرقفللً اقفو رظنلا ةداعإ بلط نأشبً ارارق ردصُت نأ ةيراشلا ةهجلا ىلع.4

ىلإ ةينورتكلإ ةقيرطبً اروف هليحُتّمث نمو تاضارتعالا ةنجل نم ّةينورتكلإلا ةلاحإلا يّقلت خيرات نم لمع مايأ

تاءارجإ يف نيرخآلا نيكراشملا عيمج ىلإو بلطلا مّدقم ىلإ رارقلا اهرودب غلبت يتلا تاضارتعالا ةئيه

.ةيراشلا ةهجلا رارق اهيَّقلَت نم دحاو لمع موي لالخ كلذو ،ءارشلا تاءارجإ يفو ضارتعالا

قايس يف هتذخّتا ريبدت وأ رارق ّيأ يغلُت نأ ،رظنلا ةداعإ نأشبً ارارق ذِخَّتَت امدنع ،ةيراشلا ةهجلل نكمي.5

.هدِّكؤُت وأ هلِّدعُت وأ ريبدتلا وأ رارقلا اذه حِّحصُت نأ وأ ،بلطلا عوضوم ءارشلا تاءارجإ

نم4 ةرقفلا تايضتقم بسحب تاضارتعالا ةئيه ىلإ رظنلا ةداعإ نأشب اهرارق ةيراشلا ةهجلا لِحُت مل اذإ.6

.اهلبق نم ضفرلابً اينمضً ارارق كلذ ّدَعُي ،اهيف ةددحملا ةّينمزلا ةلهملا لالخو ةداملا هذه

تارارقلا ءانثتساب ,ةداملا هذه نم ةسماخلا ةرقفلا بجومب ةيراشلا ةهجلا نع ةرداصلا تارارقلا عيمج نوكت.7

ةهجلا جِردُت .اهذاخِّتا ىلإ ةيعادلا بابسألاو ةذخَّتملا ريبادتلا اهيف نَّيبُت ةيطخ تارارق ,ضفرلاب ةينمضلا
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:يلي ام نوناقلا اذه نم9 ةداملا هيلع صنت يذلا ءارشلا تاءارجإ لجس يف ةيراشلا

 ؛اهنع ةرداصلا تارارقلا .أ

.ةداملا هذه بجومب تاضارتعالا ةئيه نم اهتّقلت يتلا ةلاحإلا .ب

 تاضارتعالا ةئيه ىدل ىوكش ميدقت |601 ةداملا

هتذخّتا ريبدت وأ رارق ّيأ نأشب تاضارتعالا ةئيه ىلإ ةيرصح ةروصب ىواكشلا مَّدقُت ,رخآ صن لكلً افالخ.1

ةهجلا رادصإ مدع نأشب وأ ءارشلا تاءارجإ قايس يف ءارشلاب ةـّينعملا تاهجلا نم يأ وأ ةيراشلا ةهجلا

كلت يف اهيلع صوصنملا ةـّينمزلا لهملا لالخ نوناقلا اذه نم501 ةداملا ىضتقمبً ارارق ةيراشلا

 .اهيلع ةينبملا ةيعقاولاو ةينوناقلا بابسألاب ةقفرم ،ةداملا

:ةيلاتلا ةّينمزلا تارتفلا لالخً ايطخ ىواكشلا مَّدقُت.2

وأ تارارقلا وأ قبسملا ليهأتلا وأ ةوعدلا طورشب قلعتت تناك اذإ ضورعلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا لبق .أ

؛قايسلا اذه يف ةيراشلا ةهجلا اهتذختا يتلا ريبادتلا

فرعُي ام( زئافلا ضراعلا غيلبت خيرات نم أدبت يتلاو لمع مايأ ةرشع //01// ةغلابلا ديمجتلا ةرتف لالخ .ب

تارارقلاب قلعتت تناك اذإ ،نوناقلا اذه نم42 ةداملا نم2 ةرقفلا هيلع صنت ام بسحب )تقؤملا مزتلملاب

ةرتف يأ قّبطت مل لاح يفو .ءارشلا تاءارجإ راطإ يف ةيراشلا ةهجلا اهتذختا يتلا ىرخألا ريبادتلا وأ

.يراطإلا قافتالا وأ ءارشلا دقع ذافن قبسي تقو يا يفف ،ديمجت

لالخ نوناقلا اذه نم501 ةداملا ىضتقمبً ارارق ةيراشلا ةهجلا رادصإ مدع نأشب ىواكشلا مَّدقُت .ج

يغبني ناك يذلا دعوملا نم لمع مايأ //5// ةسمخ ةلهم لالخ ةداملا كلت يف ةددحملا ةّينمزلا لهملا

.نوناقلا اذه نم501 ةداملا ماكحألً اقفو ةيراشلا ةهجلا رارقب رظنلا ةداعا بلط مّدقم غالبإ هيف

:يلي امب روفلا ىلع تاضارتعالا ةئيه موقت ،ىوكشلا ىقلتت نأ دعب.3

تناك اذإو ىوكشلا مِّدُقم حلاصم ةيامحلً ايرورض كلذّ نأ تأر اذإ ءارشلا تاءارجإ قيلعتبً ارارق ذخأَت .أ

لمع مايأ //01// ةرشع ةدمل قيلعتلا نوكي ةلاحلا هذه يف .ةمهم بابسأ ىلع ةدنتسُمو ةيدج ىوكشلا

ّيأ دّدمت نأ تاضارتعالا ةئيهل زوجي امك ؛ضورعلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا لبق ىوكشلا تّقلت لاح يف

؛ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا ةاعارم عم ،هعفرت وأ قَّبُطم قيلعت

ىوكشلا مهب قّلعتت نيذلا ءارشلا تاءارجإ يف مهتيوه ةنـّيبملا نيكراشملا عيمجو ةيراشلا ةهجلا غَّلبُت .ب

؛ىوكشلا كلت نومضمب

مهتيوه ةنـّيبملا نيكراشملا عيمج غلبتو قيلعتلا ةدم دِّدحت يهف ،تاءارجإلا قيلعت ةئيهلا ترّرق لاح يف .ج

؛قيلعتلا نأشب اهرارقب ىوكشلا مهب قّلعتت نيذلا ءارشلا تاءارجإ يف

ىدل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع اهبابسأو ىوكشلا عوضوم نعً اصخلم نّمضتيً اراعشإ رشنًت .د

 .ماعلا ءارشلا ةئيه

،ةيعقاو وأ ةينوناق سسأ ىلإ دنتست ال اهنا ترّرق يه نإ ىوكشلا ضفرت نأ تاضارتعالا ةئيهل زوجي.4

ءارشلا تاءارجإ يف نيرخآلا نيكراشملا عيمجو ةيراشلا ةهجلاو ىوكشلا مّدقم غلبُت نأ ذئدنع اهيلعو

.ىوكشلا نأشبً ارارق ضفرلا اذه لّكشيو .هيلإ ةيعادلا بابسألابو ضفرلاب

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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بجومب ءارشلا تاءارجإ يف نيرخآلا نيكراشملاو ةيراشلا ةهجلاو ىوكشلا مِّدقم ىلإ تاراعشإلا هّجوت.5

.اهب ةّقلعتملا تارارقلا رودص يلت لمع مايأ //3// ةثالث هاصقأ دعوم يف ,ةداملا هذه نم4و3 نيترقفلا

ةئيه نيكمتب ةداملا هذه نم )ب(3 ةيعرفلا ةرقفلا بجومبً اّهجومً اراعشإ اهيقلت روف ,ةيراشلا ةهجلا موقت.6

.ءارشلا تاءارجإب قلعتت قئاثو نم اهتزوح يف ام لك ىلع يلعفلا عّالطالا نم تاضارتعالا

ً:ابسانم نوكي ام بسح ،ةيلاتلا ريبادتلا نم رثكأ وأً ادحاو ةئيهلا ذختت.7

 ؛نوناقلا اذه ماكحأ فلاخي ءارجإ يأ نع عانتمإلاب ةـّينعملا تاهجلا نم اهريغو ةيراشلا ةهجلا مازلإ .أ

لبق ام راطإ يف نوناقلا اذه ماكحأل لثتمي ال يذلا اهرارق وأ ةيراشلا ةهجلا فّرصتً ايئزج وأً ايلك ءاغلإ .ب

؛دقاعتلا

رارق يأ حيحصتو امك اهحيحصتب نوناقلا اذه ماكحأل ةِفلاخم تاءارجإ تَعبّتا يتلا ةيراشلا ةهجلا مازلإ .ج

؛دقاعتلا لبق ام راطإ يف نوناقلا اذه ماكحأل لثتمي ال اهنع رداص

؛ةيراشلا ةهجلا نع رداص رارق يأ ىلع ديكأتلا .د

؛ءارشلا تاءارجإ ءاهنإ .ـه

؛ىوكشلا ضفر .و

.فورظلا هيضتقت ام بسحب ةليدب ريبادت ذاختا .ز

تافلاخملاب يزكرملا شيتفتلاو ماعلا ءارشلا ةئيهو هيدل ةماعلا ةباينلاو ةبساحملا ناويد تاضارتعالا ةئيه غلبت.8

.ةمزاللا تاءارجإلا ذاختإل كلذو ىوكشلاب تبلا دنع اهلبق نم ةفشتكملا

يلي لمع موي نيرشع //02// ةلهم يف ةداملا هذه نم7 ةرقفلا ىضتقمب تاضارتعالا ةئيه رارق ردصي.9

عيمج ىلإو ،ىوكشلا مِّدقمو ةيراشلا ةهجلا ىلإ رارقلا غيلبتب كلذ دعبً اروف ةئيهلا موقتو .ىوكشلا يّقلت

قيلعت يأ رارقلا رودص عم طقسيو .ءارشلا تاءارجإ يفو ضارتعالا تاءارجإ يف نيرخآلا نيكراشملا

.تاضارتعالا ةئيه هتررق دق نوكت ءارشلا تاءارجإل

ةينمضلا تارارقلا ءانثتساب ,ةداملا هذه ىضتقمب تاضارتعالا ةئيه نع ةرداصلا تارارقلا عيمج نوكت.01

ةيراشلا ةهجلا جِردُت .اهذاختا ىلإ ةيعادلا بابسألاو ةذخّتملا ريبادتلا ّنيبت ةّللعمو ةيطخ تارارق ,ضفرلاب

:يلي ام نوناقلا اذه نم9 ةداملا هيلع صنت يذلا ءارشلا تاءارجإ لجس يف

؛ةداملا هذه ىضتقمب تاضارتعالا ةئيه اهتقلت يتلا ىوكشلا .أ

.تاضارتعالا ةئيه نع ةرداصلا تارارقلا .ب

,اهغُّلبت خيرات نم لمع مايأ ةعبس لالخ ةلودلا ىروش سلجم مامأ ةعجارملا تاضارتعإلا ةئيه تارارق لبقَت.11

بلطلا نأشب تمصلا ةئيهلا مازتلاو ةداملا هذه نم9 ةرقفلا يف ةددحملا ةلهملا مارصنا ةجيتن نَّوكتيو

ًالباق هرودب نوكي ضفرلابً اينمضً ارارق ،نوناقلا اذه ماكحألً اقفو اهرارق غالبإ نع عّنمتلا وأ اهيلإ مَّدقملا

.ةلودلا ىروش سلجم مامأ ةعجارملل

رارق رادصإو ىوكشلابّ تبلا نيح ىلإ كلذو ،اهدوجو لاح يف ةيباقر تاءارجا ّيأ دِّمجُي ىوكشلا ميدقت نإ.21

 .اهنأشب

ةـّينورتكلإلا ةصنملا ىلع رشنلاو اهرارق ريربت بجُو ،ىرخأ ةيباقر ةهج ّيأ لبق نم ةئيهلا رارق ةفلاخم دنع.31

 ً.اذفان حبصي يكل ةـّيزكرملا
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ضارتعالا يف نيكراشملا قوقح |701 ةداملا

.نوناقلا اذه نم301 ةداملا ىضتقمب ضارتعالاب مّدقتلا ةحلصمو ةفص بحاص لكل قحي.1

نع ّفلختي هنكل ,قبسملا ليهأتلا تاءارجإ كلذ يف امب ,تاءارجإلاب لوصألا بسحب غّلبي كراشم يأ عنمُي.2

وأ تارارقلا نأشب نوناقلا اذه نم601و501 نيتداملا ىضتقمبً اقحال ضارتعالا نم اهيف ةكراشملا

.ةيراشلا ةهجلا نم وأ ةئيهلا نم ةذختملا ريبادتلا

ضارتعالا تاءارجإ يف كراشت نأ ةيراشلا ةهجلل قحي ,نوناقلا اذه نم301 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم.3

.نوناقلا اذه نم601 ةداملا ىضتقمب

نأو ,عامتسالا تاسلج عيمج اورضحي نأ ,نوناقلا اذه ىضتقمب ضارتعالا تاءارجإ يف نيكراشملل قحي.4

اوبلطي ناو تابثإلا لئاسو عيمجب تاتابثإلاو ةلدألا اومّدقي نأو مهيلإ عمتسُي ناو اهيف نيلثمم اونوكي

ماكحأب ظافتحإلا عم ,ضارتعالا تاءارجإ لجس ىلإ لوصولا قح مهلو ,ةيهاجو عامتسا ةسلج يأ دقع

.نوناقلا اذه نم801 ةداملا

   ضارتعالا تاءارجا يف ةيرسلا |801 ةداملا

رطخلل ةينمألا ةلودلا حلاصم ضّرعي كلذب مايقلا ناك اذإ ضارتعالا تاءارجإ قايس يف تامولعم ةيأ ىشفُت ال

ةعورشملا ةّيراجتلا حلاصملاب سمت تامولعملا تناك لاح يف امأ .هذيفنت قيعي وأ نوناقلا فلاخي ناك اذإ وأ

ةئيه ةقفاوم بلطب ةيرسلا بلاط مّدقتي نأ يضتقيف ،فصنملا سفانتلا قيعت وأ نيلواقملا وأ نيّدروملل

.ماعلا ءارشلا

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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ةلءاسملاو ةهازنلا | نماثلا لصفلا

ةيفافشلا |901 ةداملا

يف امب اهقيبطت ليصافتو ءارشلل اهططخ نع اهبجومب نلعت ةيمازلإ رشن ةسايس دقاعتلا تاطلس جهتنَت.1

كلذو ،ةيئاهنلا اهتميقو اهذيفنتو اهمالتسا ةجيتنو اهدقعو اهميزلت تاءارجإو ءارشلا تايلمع ريس كلذ

.ةّيقيبطتلا هميسارمو نوناقلا اذه ماكحأ قفو

اهنم ةيديلقتلا ،اهل ةحاتملا رشنلا لئاسو عيمجب ةروكذملا تامولعملا نع نالعإلل دقاعتلا تاطلس نيعتسَت.2

ةصنملا ىلعً ايمازلإ رشنلا نوكيو ،ةـّينورتكلإلا عقاوملاك ةثيدحلا لئاسولا وأ ،فحصلاو ةيمسرلا ةديرجلاك

.دجُو نإ ةيراشلا ةهجلاب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلعو ،ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا

.نوناقلا اذه نم6 ةدامللً اقيبطت هتعيبطبً ايّرس ناك ام ّالإ رشنلا نم ّدحَي ال.3

تانايب ةدعاق يف ،نوناقلا اذه ماكحأ قفو ًةفاك تايوتسملا ىلع ،ماعلا ءارشلاب ةصاخلا تانايبلا عمجُت.4

اهيلإ لوصولا نوكي .ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا نم ءزجك ماعلا ءارشلا ةئيه ىدل ةياغلا هذهل أشنُت ةيزكرم

.نوناقلا اذه نم6 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم نيينعملاو نينطاومللً اناجمً احاتم

ةـّيزكرملا ةـّينورتكلإلا ةصنملا لالخ نم ةماعلا تايرتشملاب ةصاخلا تامولعملا ىلإ يناجملا لوصولا حاتُي.5

.ةيراشلا تاهجلاب ةصاخلا ةـّينورتكلإلا عقاوملاو ماعلا ءارشلا ةئيه يف

ةهازنلا|011 ةداملا

تايلمعب نيجلوملا اهيدل نيلماعلا لك دقاعتلا ةطلس ِمزلُت ،نوناقلا اذه نم6 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم.1

:ٍتآ وه امب ءارشلا

،ضورعلل ةيرسلا بناوجلاو ةـّيراجتلا وأ ةـّينفلا رارسألاب قّلعتت تايطعم وأ تامولعم ةيأ ءاشفإ مدع .أ

 .مهيلإ ةلكوملا ماهملاب مايقلا ءاّرج اهيلع اولصح وأ مهملعب تلصتا يتلاو

لّكشت ،مهيلإ ةلكوملا ماهملاب مايقلا ءاّرج اهيلع اولصح وأ مهملعب تلصتا تامولعم ميدقت مدع .ب

صوصنملا نيضراعلا عيمجل ةيوأستملاو ةلداعلا ةلماعملا أدبم فلاخي امبو نيثلاث صاخشأل ةعفنم

 .نوناقلا اذه نم ىلوألا ةداملا يف هيلع

اذه نم01 ةداملا يف اهيلع صوصنملا كولسلا دعاوقب اهيدل نولماعلاو دقاعتلا ةطلس وفظوم مزتلي.2

ليبس ىلع كلذ يف امب ،ةدسافلا تاسرامملا نع نوعنتميو ،ةينهملاو ةيقالخألا ريياعملابو نوناقلا

،حلاصملا براضت يدافت كلذكو ديدهتلاو ذوفنلا فرصو سالتخالاو ؤطاوتلاو لايتحالا رصحلا ال لاثملا

 .ةلصلا تاذ ىرخألا نيناوقلاو نوناقلا اذه نم ةيناثلا ةداملا يف فَّرعُم وه امك

هذيفنت ةبقارم وأ ءارش دقع ماربإ وأ مييقت نع لوؤسم اهيدل لماع وأ فظومّ لك دقاعتلا ةطلس دعبتست.3
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ذاخّتال ةصتخملا عجارملا ىلإ هليحتو ،ءارشلاب ةّقلعتملا تارارقلا يف ةكراشملا نم نوناقلا اذه ماكحأ فلاخ

.ةلصلا تاذ ةذفانلا نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا ةيبيدأتلاو ةيئازجلا تابوقعلا

رطاخم لوح يعولا ىوتسم عفرل ،ةهازنلا ىلع بيردت جمارب ةعباتمب اهيدل نيلماعلا دقاعتلا ةطلس ِمزلُت.4

،اهب ةطبترملا تابوقعلاو ،رخآ ىلع قيرف زييمت وأ ةاعارمو ؤطاوتلاو لايتحالاو داسفلا لثم ،ةهازنلا مدع

.ةهازنلا ةفاقث زيزعتو رطاخملا هذه ةهجاومل لبسلا لوح ةفرعملا ريوطتلو

ةحلاصلا ةنطاوملاو ةينهملا قالخألا ريياعم ىلعأب مازتلالا اهعم نيلماعتملا ىلع دقاعتلا ةطلس طَِرتشَت.5

ةداملا هيلع صنت ام قفو مهقحب داعبتسا تارارق ذاختا ةلئاط تحت ,دقعلا ذيفنتو ءارشلا ةرتف لالخ ةصاخب

:ةيلاتلا تاسرامملا نع عانتمالا نيمزتلملاو نيضراعلا ىلع ،بجوملا اذه قيقحتلو .نوناقلا اذه نم8

لكشب ءاوس ،ةميق يذ ءيش ّيأ جاردتسا وأ ميلست وأ مالتسا وأ ضرع ينعتو ”ةدساف ةسرامم“ .أ

؛دقعلا ذيفنت يف وأ ءارشلا ةيلمع يف ماعٍ لوؤسم لمع يف ريثأتلل رشابم ريغ وأ رشابم

؛دقعلا ذيفنت وأ ءارشلا ةيلمع يف ريثأتلل اهلافغإ وأ قئاقحلا هيوشت ىلإ يدؤت ”ةيلايتحا ةسرامم“ .ب

ميدقت فدهب نيضراعلا نم رثكأ وأ نينثا نيب بيترت وأ ةطخ ةيأ عضو اهنأش نم ”ةيؤطاوت تاسرامم“ .ج

؛ةيسفانت ريغو ةفئاز تايوتسم ىلع راعسأ

وأ ،مهتاكلتمم يف وأ مهلهأ يف وأ مهسفنا يف صاخشأ ءاذيإ ىلإ يدؤت ”ةيرهق تاسرامم“ .د

ذيفنت وأ ءارشلا ةيلمع يف مهتكراشم يف ريثأتلل ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس ،مهئاذيإب ديدهتلا

؛ءارش دقع

.نوناقلا اذه ءىدابم فلاخي امبو ءارشلا ةيلمع يفً ابلس ريثأتلا ىلإ يّدؤت ةسرامم ّيأ .ـه

تاعفد وأ تاموسح وأ تالومع وأ تاضيوعت ةيأ يضاقت هيدل نيلماعلا وأ هئاكرش وأ مزتلملل قحي ال.6

.دقاعتلا ةطلس عم مربملا دقعلا بجومب ةقحتسملا غلابملا ريغ ،مازتلالاب ةقلعتم

 يلخادلا قيقدتلا |111 ةداملا

يلخادلا قيقدتلا ةمهم ةيراشلا ةهجلا ىدل نيلماعلا نم رثكأ وأ دحاو ،ةرادإلا سأر نم رارقب ،ىلوتي.1

ددعو ةهجلا هذه مجح عم قفاوتي امب ،ةيميظنتلا تارارقلاو ميسارملاو نوناقلا اذه ماكحأ ةفاك قيبطتل

.اهيرجت يتلا دوقعلا ةميقو

تائيهلاو ماعلا ءارشلا ةئيه نم لك غالبإب ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف نوروكذملا نولماعلا موقي.2

.ةرادإلا سأر ىلإ ةخسن عادياو ،يلخادلا قيقدتلا ةجيتن لامهإ وأ تافلاخم ةيأ نعً اروف ةصتخملا ةيباقرلا

 .ماعلا ءارشلا ةئيه اهعضت يتلا لوصألاو ريياعملا يلخادلا قيقدتلا يف عبَّتُت.3

لبق نم ةبَكترملا تافلاخملاب ةصتخملا ةيباقرلا تائيهلا غالبإ ةيراشلا تاهجلاو ماعلا ءارشلا ةئيه ىلع.4

ةيبيدأتلا تاقحالملا لوحت ال .ةذفانلا ةمظنألاو نيناوقلا قفو ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال نيماعلا نيفظوملا

.ةصتخملا مكاحملا مامأ ةيئازجلا ةقحالملا نود ةـّيلاملاو

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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تاـبوقعلا |211 ةداملا
،تابوقعلا نوناق اّميسالو ىرخألا نيناوقلاو نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ىلإ ةفاضإلاب

:ةيلاتلا تابوقعلا قّـَبطُت

ةيئازجلا تابوقعلا ً:الوأ
ىلإ نيرهش نم سبحلاب نوناقلا اذه نم011 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأ فلاخي نمّ لك بَقاعُي.1

ىدحإ وأ ،ةفلاخملا خيراتب ذفانلا روجألل ىندالا دحلا فعض يتئم ىلإً افعض نيرشع نم ةمارغلابو ،نيتنس

.راركتلا لاح يف ةمارغلا فَعاضُتو .نيَتبوقعلا نيَتاه

ام حوارتت ةمارغبو نيتنس نع لقت ال ةدمل سبحلاب011 ةداملا نم5 ةرقفلا ماكحأ فلاخي نمّ لك بَقاعُي.2

ةعفنملا ةميق ديدحت رّذعت لاح يفو ،ةقّقحملا وأ ةعّقوتملا ةيداملا ةعفنملا فاعضأ ةثالثو يَفعض نيب

روجألل ىندالا دحلا فعض يتئموً افعض نيرشع نيب ام حوارتت ةمارغ قـّبطُت قيقد لكشب ةعقوتملا ةيداملا

.ةفلاخملا خيراتب ذفانلا

لاغشألا وأ مزاوللا وأ تامدخلا مالتساو فارشإلا يف كرتشا نمّ لكو فرشملا وأ ّفظوملا بَقاعُي.3

نم ءزجلا ةميق فاعضأ ةثالثو يَفعض نيب ام حوارتت ةمارغبو تاونس ثالث ىلإ ةنس نم سبحلاب ةذّفنملا

ةبكترملا تافلاخملا طبض نع ىضاغت اذإ ،هيلع فارشالا وأ همالتسا وأ هذيفنت ةبقارم نع لوؤسملا دقعلا

نع ّفلختلا وأ اهذاختا بّجوتملا تاءارجإلاب مايقلا نع رّخأت وأ ةبقارملا لمهأ وأ دقعلا طورش ذيفنتبّ لخأ وأ

 .راركتلا  لاح يف ةبوقعلا دَّدشُت .هتيلوؤسم بسحّ لك ،لوصألا قفو ةـّيفيظولا هتابجومب مايقلا

عاطقلا يف داسفلا ةحفاكم نوناق ةصاخو داسفلا ةحفاكمب ةّقلعتملا نيناوقلاو تابوقعلا نوناق قّـَبطُي.4

حيرصتلا نوناقو هتاليدعتو8/5/0202 خيرات571/0202 مقر داسفلا ةحفاكمل ةـّينطولا ةئيهلا ءاشناو ماعلا

رئاسو هتاليدعتو61/01/0202 خيرات981 مقر عورشملا ريغ ءارثإلا ةبقاعمو حلاصملاو ةـّيلاملا ةمذلا نع

هذه ضراعت دنعو .نوناقلا اذه ذيفنتب ةطبترملاو اهتلئاط تحت عقت يتلا مئارجلا ىلع ةلصلا تاذ نيناوقلا

.نيقحالملا قحب ّدشألا ةبوقعلا قَّبطُت اهنيب ام يف نيناوقلا

مئارجلا يف يلصألا لعافلل ةرّرقملا اهنيع ةبوقعلاب ديفتسملاو لّخدتملاو ضّرحملاو كيرشلا بَقاعُي.5

.هالعأ ةنـّيبملا

هلاّمعو هيّلثممو هترادإ ءاضعأو هيريدم لاعفأ نع ً,ايئازج ,نييونعملا صاخشألا نيب نم مزتلملا لأسُي.6

نم012 ةداملا ماكحأ قفو هلئاسو ىدحإب وأ روكذملا يونعملا صخشلا مسإب لاعفألا هذه نوتأي امدنع

.تابوقعلا نوناق

ةّيلاملاو ةيبيدأتلا تابوقعلا :ًايناث
نيلماعلاو نيفظوملاو رارقلا باحصأ ،هصاصتخا لاجم يف ٌّلك ،يزكرملا شيتفتلا ةرادإو ةبساحملا ناويد قِحالُي

.ماعلا ءارشلاب ةصتخملا تائيهلا نم اهريغو ةيراشلا تاهجلا لك ىدل

ةّيلاملا تامارغلا :ًاثلاث
اهمزلُيو ةيراشلا تاهجلا قحب تامارغلا ،ماعلا ءارشلا ةئيه بلط ىلعً ءانب وأً اوفع ،ةبساحملا ناويد ضرفَي.1

،ةفلاخملا خيراتب ذفانلا روجألل ىندالا دحلا فعض يتئموً افعض نيرشع نيب ام حوارتت ةيلام ةمارغ عفدب
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هتمظنأو نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا اهتفلاخم لاح يف ،اهتروطخو ةفلاخملا مجح قفو

  :يلي امب قلعتت يتلا اّميسالو ،ةـّيقيبطتلا

؛نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ءارشلا تاءارجإ ةفلاخم .أ

؛نوناقللً افالخ ءارشلا ةئزجت .ب

؛ماعلا ءارشلا تايلمع ءارجإ دنع داسفلا ةحفاكم ماكحأ ةفلاخم .ج

؛ءارشلا تاءارجإ يف حلاصملا براضت عنمو ديدحت ،يدافتل بسانملا ءارجإلا ذاخّتا مدع .د

؛ةينوناقلا ءارشلا قرط دامتعا لوصأب مازتلالا مدع .ـه

؛نوناقلا اذه ماكحأ هيلع صنت ام قفو نالعإلاو رشنلا لوصأ ةفلاخم .و

ةبولطملا تادنتسملاو تامولعملا تاضارتعالا ةئيهو ةباقرلا تائيهو ماعلا ءارشلا ةئيه عاديإ مدع .ز

؛لوصألا قفو

؛نوناقلا اذه نم11 ةداملا يف هيلع صوصنملا طيطختلا بجومب مازتلالا مدع .ح

؛ديمجتلا ةرتف مارتحا مدعو مالتساللو ضورعلا ميدقتلو نالعإلل ةينوناقلا لهملاب مازتلالا مدع .ط

؛ذيفنتلا نسحو ضرعلا تانامض عاديإ لوصأ لهم ةفلاخم .ي

؛ةمّدقملا ضورعلا لضفأ لّكشي ال وأ ةبولطملا طورشلا هيف رّفوتت ال ضرع ىلع ميزلتلا ءاسرإ .ك

؛نوناقلا اذه يف ةدّدحملا لوصأللً افالخ ءارشلا ءاغلإ .ل

ًافالخ هيف تامولعملا جاردإ وأ نوناقلا اذه نم9 ةداملا يف هيلع صوصنملا ءارشلاّ لجس ءاشنإ مدع .م

؛لوصألل

؛نوناقلا اذه نم201 ةداملا يف هيلع صوصنملا يونسلا ريرقتلا عضو مدع .ن

؛ةمّدقملا ضورعلا ليجست يف ءاطخألا باكترا .س

ً؛انوناق ةحاتملا تادنتسملاو تامولعملا ىلإ نيضراعلا لوصو ةقاعإ-ع

 .نوناقلا اذه ماكحألً افالخ دقاعتلا دعبو لبق تافصاوملاو طورشلا ليدعت .ف

يتئموً افعض نيرشع نيب ام حوارتت ةيلام ةمارغ عفدب ماعلا ءارشلا ةئيه لبق نمً ايرادإ مزتلملا مَزلُي.2

.ةـّيقيبطتلا هميسارمو نوناقلا اذه ماكحأ هتفلاخم دنع كلذو ،ةفلاخملا خيراتب ذفانلا روجألل ىندالا دحلا فعض

.ةلودلا ىروش سلجم مامأ ميرغتلا تارارقب نعطلا مزتلمللو ةيراشلا ةهجلل قحي.3

ضارتعإلا يف قحلا مادختسا ةءاسإ :ًاعبار
اذه نم عباسلا لصفلا يف هيلع صوصنملا ضارتعالا يف هّقح لامعتسا ءيسي يذلا ضراعلا بقاعُي.1

ةءاسا خيراتب ذفانلا روجألل ىندالا دحلا فعض يتئموً افعض نيرشع نيب ام حوارتت ةيلام ةمارغب نوناقلا

.ضارتعالا يف قحلا مادختسا

.تاضارتعالا ةئيه بلط ىلعً ءانب ةمارغلا هذه ماعلا ءارشلا ةئيه ضرفَت.2

ميدقت توبث دنع وأ ،ةيلاتتم تارم ثالث ةمّدقملا تاضارتعالا ّدر دنع قحلا لامعتسا يف ةءاسإلا تبثت.3

.ةحضاولا ةيدجلا مدع وأ ةلطامملا دّرجمل ضارتعالا

ءاصقإلا تاءارجإ ةيراشلا ةهجلا قِّبطت ,دنبلا اذه قفو ماعلا ءارشلا ةئيه لبق نم ةمارغلا عيقوت دنع.4

.نوناقلا اذه نم04 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

.ةلودلا ىروش سلجم مامأ ءاصقإلاو ميرغتلا تارارقب نعطلا بلط مزتلملل قحي.5

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا
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ةـّيماتخ ةيلاقتنا ماكحأ | عساتلا لصفلا

ةيراجلا تافلملا |311 ةداملا

ةذفانلا نيناوقلا ذيفنتلا زـّيح نوناقلا اذه لوخد لبق اهنع نالعإلاّ مت يتلاو ةيراجلا ءارشلا تايلمع ىلع قّـَبطُت

.ءارشلا نع نالعإلا خيراتب

ةضراعتملا داوملا ءاغلإ|411 ةداملا

نوناق نم332و122 ,022 داوملاوً انمض نوسمخو دحاوو ةئملا ىتح نورشعو دحاوو ةئملا داوملا ىغلُت.1

 .هتاليدعتو03/21/3691 خيرات96941 موسرملا بجومب ذيفنتلا عضوم عوضوملا ةيمومعلا ةبساحملا

خيرات96941 موسرملا بجومب ذيفنتلا عضوم عوضوملا ةيمومعلا ةبساحملا نوناق نم751 ةداملا ىغلُت.2

62/21/2002 خيرات3339 مقر موسرملا امهو اهب نيَّقلعتملا نَيموسرملا ىلإ ةفاضإ ,هتاليدعتو03/21/3691

مقر موسرملاو ةماعلا لاغشألا تاقفص ذيفنتب كارتشالل سوردلا بتاكمو نيدهعتملا فينصتب قّلعتملا

دمتعُيو ,ةماعلا تاقفصلا ضعب ذيفنت يف كارتشالا طورش ديدحتب قّلعتملا52/1/6691 خيرات8863

.نوناقلا اذه نم91 ةداملا يف هيلع صوصنملا قبسملا ليهأتلا

جردُت نأ ةدقاعتملا ةطلسلل زوجي ،ةيندملا تامكاحملا لوصأ نوناق نم908و267 نيتداملا ماكحألً افالخ.3

ال .دقعلا ذيفنت نع أشنَت يتلا تاعزانملا ميكحتلا قيرطبّ َلحُت نأ ىلع صنيً ادنب ةصاخلا دقعلا طورش يف

امّ لك يف ميكحتلا ىلع قّـَبطُت .ءارزولا سلجم نم لَّلعم رارقبً ازاجُم ناك اذإ ّالإً اذفان يميكحتلا دنبلا نوكي

 .ةيندملا تامكاحملا لوصأ نوناق يف اهيلع صوصنملا لوصألا مّدقت ام عم ضراعتي ال

شيتفتلا ميظنت( هتاليدعتو91/11/9591 خيرات0642 مقر موسرملا نم42و32و22 داوملا ىغلُت.4

.موسرملا اذهب قحلملا )1( مقر لودجلا نم )ج( ةرقفلا كلذكو ,)يزكرملا

.هنومضم عم قّفتي ال وأ نوناقلا اذه ماكحال فلاخم صن لك ىغلُي امك.5

قيبطتلا قئاقد |511 ةداملا

سيئر حارتقا ىلعً ءانب ءارزولا سلجم يف ذخَّتُت ميسارمب ،ءاضتقإلا دنع ،نوناقلا اذه قيبطت قئاقد دَّدحُت

نيح ىلإو ،يتلاو ميسارملا هذه رودص ىلع نوناقلا اذه قيبطت قيلعت نكمي ال هنأ ريغ ،ءارزولا سلجم

ةيمومعلا ةبساحملا نوناقلً اقيبطت ةرداصلاو ةذفانلا ةـّيقيبطتلا تارارقلاو ةمظنألاً اتقؤم دمتعَت ،اهرودص

.ةـّيقيبطتلا هميسارم عمو نوناقلا اذه عم اهضراعت مدع ردقب اهبً الومعمو ةحلاص ىقبتو
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نوناقلاب لمعلا ءدب |611 ةداملا

 .هرودص خيرات نمً ارهش رشع ينثا دعب نوناقلا اذهب لمعي

ةمادتسإلا صصختلا ةيفافشلا ةهازنلا
ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو ةلءاسملا

طيطختلا
يف جمدلاو
ةنزاوملا ةيلومشلا

ةيلومشلا

 ةهازنلا

جمدلاو طيطختلا
 ةنزاوملا يف

ةـيفافشلا
ةلءاسملا

صصختلا

ةـّيلاعفلا
ةسفانملاو

ةمادتسإلا
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