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٦٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٤
3م١٢٠٢ ةنس ويام٦١

ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
٢٤٤١ ماع نابعش٢٢ يفخّرؤم٣٣١-١٢ مقر يساـئر موسرم

ىلع قيدصتلا نمضتي ،١٢٠٢ ةــنس لـــيربأ٥ قـــفاوملا
ةيراقلا ةرــحلا ةراـــجتلا ةـــقطنمل سسؤـــملا قاـــــــفـــــتالا
.٨١٠٢ ةنس سرام١٢ يف يلاجيكب عّقوملا ،ةيقيرفإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)21و7(19 ناتداـــملا اـــميس ال ،روــــتسدـــــلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم3٥1و

ةرحلا ةراجتلا ةقطنمل سسؤملا قافتالا ىلع عالطالا دعبو –
،81٠2 ةنس سرام12 يف يلاجيكب عّقوملا ،ةيقيرفإلا ةيراقلا

ماع لوألا عيبر٥ يف خرؤملا٠1-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ىلع ةقفاوملا نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ22 قفاوملا2٤٤1
،ةـــيقيرفإلا ةـــيراقلا ةرـــحلا ةراـــجتلا ةـــــقطنمل سسؤـــملا قاــــفتالا
،81٠2 ةنس سرام12 يف يلاجيكب عّقوملا

: يتأي ام مسري

ةقطنمل سسؤــــملا قاــــفــــتالا ىلــــع قّدــــصي: ىلوألا ةداملا
12 يف يلاــــــجيكب عــّقوملا ،ةـــيقيرــــفإلا ةـــيراقلا ةّرـــحلا ةراــجتلا

ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو ،81٠2 ةنس سراـم
.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ةــــيمــــسّرلا ةدـــــيرــــــجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٥ قــفاوملا2٤٤1 ماـــع نابعش22 يف رـــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````````````````````````````

ةقطنمل سسؤملا قافتالا

 ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةجابيدلا

،يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا ،نحن

لودلا ءاسؤر رمتؤم ررقم ذيفنت يف انتبغر نعّربعن ذإ
يف ةدـــــــــقعنملا رــــشع ةـــنماثلا ةـــيداعلا هــــترود لالـــخ تاـــموكحلاو
21٠2 ةنس يفناج٠3 ىلإ92 نم ةرتفلا يف )ايبويثإ( ابابأ سيدأ
)IIIVX٤93.ceD/UA/ylbmessA( قـــــيرط ةـــــطراـــخو راـــــــطإ نأـــــشب
ةـــــــيراقلا ةرــــــحلا ةراـــــجتلا ةــــــــقطنم ءاـــــــشنإب لــــــــــيجعتلا لــــــــكيهو
،ةينيبلا  ةيقيرفإلا ةراجتلا زيزعتل لمعلا ةطخل  ةيقيرفإلا

ةراــــجتلا ةــــقطنم ءاــــشنإل تاــــضوافملا قالــــطإ كردن ذإو
قاوــــسألا نيـــب جاـــمدـــنالا فدــــهـــب ةـــيـــقـــيرـــفالا ةـــيراـــقـــلا ةرــــحلا
يف اهيلع صوصنملا ئدابملاو فادهالا عم ايشامت ةيقيرفإلا

نيرشعلاو ةـــــسماخلا ةـــــيداعلا ةرودـــــلا لالــــخ ،اـــــجوبأ ةدـــــهاعم
تدقع يتلا يقيرفإلا داـحتالا تاموكحو لود ءاـــسؤر رــــمتؤمل
وـــينوي٥1و٤1 يــــموــــــي )اـــيقيرفا بوـــنج( غروبسناــــهوج يف
)ceD/UA/ylbmessA. VXX(96٥(٥1٠2 ةـــــنس

ءانبو ،ةيداصتقالا انتاقالع زيزعت ىلع مزعلا دقعن ذإو
يسيسأتلا نوناقلا بجومب اّنم لك تابجاوو قوقح ىلع
نوكي امثيحو ،اجوبأ ةدهاعمو ،٠٠٠2ماعل يقيرفإلا داحتالل
ةراــجــتـــلا ةـــمـــظـــنمل ةسسؤملا شكارـــم ةـــيـــقاـــفـــتا ،اـــبساـــنـــم
،٤991 ماعل ةيملاعلا

36٠2 ةدنجأ يف ةدراولا تاعلطتلا رابتعالا يف عضن ذإو
،صاخشألا لقنت ةيرح عم ةيراق قوس ءاشنإ ىلإ ةيمارلاو
اروــــمأ اــــهراــــبــــتــــعاــــب ،تاــــمدخلاو عــــلسلاو ،لاوــــمألا سوؤرو
ةـيـمـنـتـلا زـيزــعــتو ،يداصتــقالا لــماــكــتــلا قــيــمــعــتــل ةــمساــح
يداصتقالا لوحتلاو عينصتلاو ،يئاذغلا نمألاو ةيعارزلا
،يلكيهلا

علسل ةنمآو ةعسوم قوس داجيإ ىلإ ةجاحلاكردن ذإو
ةمئالملا ةيتحتلا ةينبلا لالخ نم فارطألا لودلا تامدخو
ءاغلإو ايجيردت اهتلازإ وأ ةيكرمجلا تافيرعتلا نم دحلاو
،رامثتسالاو ةراجتلا ضرتعت يتلا ةيكرمجلا ريغ زجاوحلا

،ةفافش ،ةحضاو دعاوق عضو ىلإ ةجاحلا كلذككردن ذإو
يف ةراجتلا مكحت ،لداــبتم لــــكشب ةدـــيفمو ،ؤــــبنتلل ةـــــــلباق
راـــــمــــــثــــــتسالاو ةسفاــــــنملا ةساــــــيس يفو تاــــــمدخلاو عــــــلسلا

لولح داجيإ قيرط نع فارطألا لودلا نيب ةيركفلا ةيكلملاو
قاستا قيقحت فدهب ةيراجتلا مظنلا لخادتو ددعت تايدحتل
،ةثلاثلا  فارطألا عم تاقالعلا كلذ يف امب تاسايسلا

قوـــقحو ،ةـــيطارقميدلاو يلودــــلا نــــمألا ةــــيمهأبرــــــقن ذإو
لجأ نم نيسنجلا نيب ةاواسملاو نوناقلا ةدايسو ،ناسنإلا

،يداصتقالا نواعتلاو ةيلودلا ةراجتلا ةيمنت
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ريبادت ذاختا يف فارطألا لودلا قح ىلعاضيأ دكؤن ذإو
فادــهألا قــيــقحت يف اــهــقــح ىلعو اــهــيضارأ لــخاد ةــيــمــيــظــنـــت
كلذ يف امب تالاجملا فلتخم يف ،تاسايسلل ةعورشملا

ةـــماعلا بادآلاو ةـــئيبلاو ةـــــــمالسلاو ةــــماعلا ةــــحصلا ةــــيامح
،هتيامحو يفاقثلا عونتلا زيزعتو

اــميف ةـــمئاقلا اــنتابجاوو انـــقوقح ىلـــعكلذــــك دــــكؤن ذإو
 ،اهيف فارطأ نحن تاقافتا ىضتقمب  اننيب

تاــــــــعومجملل ةرـــــحلا ةراــــــجتلا قـــــطانم رــــبتعن ذإو
ةراــــجتلا ةـــــقطنم ءاــــــشـــنإل زــــئاكر ةــــيميلقإلا ةـــــــيداصتقالا
.ةــــيقيرفإلا ةـــــــيراقلا ةرــــحلا

: يتأي ام ىلع انقفتا

لوألا بابلا
  تافيرعتلا

ىلوألا ةداملا
تافيرعتلا

،قافتالا اذه ضرغل

ةعامجلل ةسسؤملا ةدهاعملا ينعت”اجوبأ ةدهاعم“ )أ(
،1991 ماعل  ةيقيرفإلا ةيداصتقالا

ةراجتلا ةقطنمل سسؤملا قافتالا ينعي”قافتالا“ )ب(
تاقفرملاو هقحالمو هتالوكوتوربو ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا
،هنم أزجتي ال اءزج لكشت يتلا

،تالوكوتوربلا هذهب ةقفرملا ةقيثولا ينعي”قحلملا“ )ج(
،قافتالا نم أزجتي ال اءزج لكشي يذلا

قـــحالـــملاب ةـــــقفرـــــملا ةـــــقيثوــــــلا يـــنعت”تاـــــقفرــملا“ )د(
،قافتالا اذه نم أزجتي ال اءزج لكشت يــــتلاو

تاــموـــــكحو لود ءاــسؤر رــــــمتؤم ينعي”رــــــمتؤــملا“ )ـه(
،يقيرفإلا داــحتالا

،يقيرفإلا داحتالا ينعي”داحـــتالا“ )و(

“ةـيــقـيرـفإلا ةــــيراـقــلا ةرـــــحلا ةراـــجــتــلا ةــــقــطــنــم“ )ز(
،ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ينعت

،يقيرفإلا داحتالا ةيضوفم ينعت”ةيضوفملا“ )ح(

يـــــــــسيسأتلا نوــــــناـــقلا يــــنعي“يـسيسأتلا نوناقلا“ )ط(
،٠٠٠2 ماعل  يقيرفإلا داحتالل

يـــكرمجلا  داـــحتالا ينعي “يراــــقلا يــــكرمجلا داــــحــتالا“ )ي(
،ةدحوم ةيجراخ ةفيرعت دامتعا قيرط نع يراقلا ديعصلا ىلع
ةعامجلل ةسسؤملا ةدهاعملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع
،1991 ماعل  ةيقيرفإلا ةيداصتقالا

ةقرافألا ءارزولا سلجم ينعي “ءارزولا سلجم“ )ك(
،فارطألا لودلل ةراجتلا نع نيلوؤسملا

مت يذــــلا زاــــهجلا ينعي “تاعزانملا ةيوست زاهج“ )ل(
ةــيوست تاءارــجإو دـــعاوق لوـــكوتورب ماـــكحأ ةرادإل هؤاــــشنإ
،قافتالا اذه يف كلذ فالخ ىلع صني مل ام تاعزانملا

داحتالل يذيفنتلا سلجملا ينعي”يذيفنتلا سلجملا“ )م(
   ،يقيرفإلا

ماعلا ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم قافتا ينعت”ستاجلا“ )ن(
،٤991 ماعل تامدخلا يف ةراجتلل

ماعلا ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم قافتا ينعت “تاجلا“ )س(
،٤991 ماعل ةراجتلاو تافيرعتلل

،قافتالا اذه يف كلذ فالخ هفيرعت متي مل ام”كصلا“  )ع(
،قفرملا وأ قحلملا وأ لوكوتوربلا وأ قافتالا ينعي

داـــحتالا يف ءاـــضعألا لودــــلا يـــنعت“ءاـــضعألا لودــــلا“ )ف(
،يقيرفإلا

يتلا زــــجاوـــــحلا يـــنعت”ةــــيكرمجلا ريغ زجاوحلا“ )ص(
ضرــــــف رــــيغ ىرـــــــخأ تاــــيلآ لالــــــــخ نــــم ةراـــــــجتلا ضرـــــتعت
،تافيرعتلا

قاـــفتالا اذـــهب قـــفرم كــــص يأ يـــنعي”لوـــكوتوربلا“ )ق(
،هنم أزجتي ال اءزج ربتعيو

داــــــحتا يأ ”ةـــــيميلقإلا ةــــــــيداصتقالا تاـــــــعومجملا“ )ر(
بوــــــــنجلاو قرــــــشلل ةـــــكرــــتشملا قوــــــسلاو ،يـــــبرــــــعلا برــــــغملا
قرش ةــعاــمــجو ،ءارــحصلاو لــحاسلا لود ةــعاـــمـــجو ،يقـــيرـــفإلا
،اـــيـــقـــيرـــفإ طسو لودـــل ةـــيداصتـــقالا ةـــعوـــمـــجملاو ،اـــيــــقــــيرــــفإ

ةيموكحلا ةئيهلاو ،ايقيرفإ برغ لودل ةيداصتقالا ةعومجملاو
،يقـيرـفإلا بوـنجلا ةـيـمـنـت ةـعوـمــجــمو ،ةــيــمــنــتــلــل ةــكرــتشملا
،ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ءانبل ساسألا رجحلا

31 ةداملا بجومب ةسسؤملا ةــنامألا يـــنعت “ةـــنامألا“ )ش(
،قافتالا اذه نم

تقداص يتلا وضعلا ةلودلا ينعت“فرطلا ةلودلا“ )ت(
،ذيفنتلا زيح هلوخد دعب قافتالا اذه ىلإ تمضنا وأ

يـه يتلا لودـــلا وأ ةــــلودلا ينعي ”ثـــلاثلا فرــطلا“ )ث(
كلذ فالخب هفيرعت متي ملام قافتالا اذه يف افارطأ تسيل

و ،قافتالا اذه يف

ةراجتلا ةمظنم ينعت“ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم“ )خ(
.٤991 ماعل شكارم ةيقافتا بجومب ةأشنملا ةيملاعلا
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،تامدخلا يف ةراجتلل يجيردتلا ريرحتلا .ب

ةـــــيركفلا ةــــيكلملا قوـــــقحو راــــمثتسالا نأــــشب نواــــعتلا .ج
،ةسفانملا ةسايسو

،ةراجتلاب ةلصتملا تالاجملا عيمج يف نواعتلا .و

ريسيت ريبادت ذيفنت يفو ةيكرمجلا لئاسملا يف نواعتلا . ـه
،ةراجتلا

قوقحلاب قلعتي اميف تاعزانملا ةيوستل ةيلآ ءاشنإ .و
و ،تابجاولاو

ةراجتلا ةـــقطنم ةرادإو ذــــيفنتل يـــسسؤم راـــطإ ءاــــشنإ .ز
.هتيرارمتسا نامضو ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا

٥ ةداملا
ئدابملا

ئدابملل  ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم عضخت
: ةيتآلا

،يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا اهدوقت .أ

ةيداصتقالا تاعومجملل ةرحلا ةراجتلا قطانم رابتعا .ب
ةــيراــقــلا ةرحلا ةراــجــتــلا ةــقــطــنــم قاــفــتال زــئاــكر ،ةــيــمــيــلــقإلا
،ةيقيرفإلا

،ةريغتملا ةسدنهلا .ج

،ةيليضفتلاو ةصاخلا ةلماعملاو ةنورملا .د

،تامولعملا نع فشكلاو ةيفافشلا . .ـه

،تابستكملا ىلع ظافحلا .و

،ةياعرلاب ىلوألا ةلودلا ةلماعم .ز

،ةينطولا ةلماعملا .ح

،لثملاب ةلماعملا أدبم .ط

،يرهوجلا ريرحتلا .ي

،رارقلا عنص يف ءارآلا قفاوت .ك

ةــــــيداصتقالا تاــــــعوـــمجملا لــــــــــخاد تاـــــسرامملا لـــــــضفأ .ل
تايقافتالاو يقيرفإلا داحتالا يف فارطألا لودلا يف ،ةيميلقإلا
.يقيرفإلا  داحتالل ةمزلملا ةيلودلا

٦ ةداملا
قاطنلا

يف ةراـــجتلاو عـــلسلا يف ةراــــجتلا قاـــفتالا اذــــه يــــطغي
ةـــسايسو ةـــيركفلا ةـــيكلملا قوـــقحو راــــمثتسالاو تاـــمدخلا
.ةسفانملا

يناثلا بابلا
قاطنلاو ئدابملاو فادهألاو ءاشنإلا

٢ ةداملا
 ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ءاشنإ

ةرـــحلا ةراـــجتلا ةــــقطنم أــــشنت ،قاـفتالا اذـــه صــــن بـــجومب
.ةيقيرفإلا ةيراقلا

٣ ةداملا
ةماعلا فادهألا

ةــيراقلا ةرـــحلا ةراـــجتلا ةـــقطنمل ةــــماعلا فادــــهألا لـــــثمتت
: يتأي اميف  ةيقيرفإلا

لــقــنـــتـــب ةرّسيـــم تاـــمدخلاو عـــلسلـــل ةدـــحوـــم قوس قـــلـــخ .أ
ةراـــقـــلـــل يداصتـــقالا لـــماـــكـــتـــلا قـــيـــمـــعـــت لـــجأ نــــم صاــــخشألا
اـيـقـيرـفإ“ يف ةـلـثـمـتملا ةـيـقـيرـفإلا ةــيؤرــلــل اــقــفوو ةــيــقــيرــفإلا

،36٠2 ةدنجأ يف تدرو امك ”ةملاسمو ةرهدزمو ةلماكتم

تالوج لالخ نم تامدخلاو علسلل ةررحم قوس قلخ .ب
لاملا سأر ةــــكرــــح يف مــــهاست تاضواــــفملا نــــم ةــــيــــلاــــتــــتـــــم
،نييعيبطلا صاخشألل

تاروطتلاو تاردابملا ىلع ةينبملا تارامثتسالا ليهست .ج
،ةيميلقإلا  ةيداصتقالا تاعومجملاو فارطألا لودلا يف

قوسو يراـــــق يكرـــــمـــــج داحتا ةـــــماـــــقإل سسألا ءاسرإ .د
،ةقحال ةلحرم يف ةدحوم ةيراق ةكرتشم

ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا قيقحتو عيجشت ..ـه
لوــــحــــتــــلاو نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةــــلــــماشلاو ةـــــمادـــــتسملا
،فارطألا لودلل يلكيهلا

فارطألا لودلا تاداصتقال ةيسفانتلا ةردقلا نيسحت .و
،ةيملاعلا قوسلا يفو ةراقلا لخاد

ةيمنتو عيونتلا لالخ نم ةيعانصلا ةيمنتلا عيجشت .ز
 ،يئاذغلا  نمألاو ةيعارزلا ةيمنتلاو ةيميلقإلا ةميقلا لسالس

تاعومجملا لخاد ةيوضعلا لخادتو ددعت تايدحت لح .ح
يــميلقإلا لــماكتلا تاــيلمع عـــيرستو ةـــيميلقإلا ةـــيداصتقالا

.يراقلاو

٤ ةداملا
ةددحملا فادهألا

ةداملا يف اهيلع صوصنملا فادهألا قيقحتو ذيفنت ضارغأل
: يتأي اميف ةددحملا فادهألا لثمتت ،قافتالا اذه نم3

ةيكرمجلا ريغو ةيكرمجلا زجاوحلل يجيردتلا ءاغلإلا .أ
،علسلا يف ةراجتلا ضرتعت يتلا
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7 ةداملا
تاضوافملا نم ةيناثلا ةلوجلا

يف ءاضعألا لودلا لخدت ،قافتالا اذه فادهأل اقيقحت .1
: ةيتآلا تالاجملا يف تاضوافملا نم ةيناثلا ةلوجلا

،ةيركفلا ةيكلملا قوقح .أ

،رامثتسالا .ب

.ةسفانملا ةسايس .ج

نـــم ىلوألا ةرـــقفلا يف اـــهيلإ راـــشملا تاـــضوافملا أدـــبت .2
يف لصاوتتو ،قافتالا اذهل رمتؤملا دامتعا دعب ةداملا هذــه
.ةبقاعتم  تالوج

٨  ةداملا
تاقفرملاو قحالملاو لوكوتوربلا عضو

ةراجتلاو ،علسلا يف ةراجتلا لوح تالوكوتوربلا لكشت .1
ةسايسو ،ةيركفلا ةيكلملا قوقحو ،رامثتسالاو ،تامدخلا يف

،تاــــــــعزانملا ةــــــيوــــست ةـــــيلآ تاءارــــــجإو دــــــــعاوـــقو ،ةــــــسفانملا
اذــه نــم أزــجتي ال اءزـــج ،اـــهب ةـــطبترملا تاـــقفرملاو قـــحالملاو
.رمتؤملا لبق نم هدامتعا دعب قافتالا

ةراجتو ،عئاضبلا ةراجت نأشب تالوكوتوربلا ربتعت .2
ةسايسو ،ةيركفلا ةيكلملا قوقحو ،رامثتسالاو ،تامدخلا
طبتري امو تاعزانملا ةيوست تاءارجإو دعاوقو ،ةسفانملا

زيح اـهلوخد دــنع ادــيحو ادـــهعت ،تاـــقفرمو قـــحالم نــم اـــهب
.ذيفنتلا

رــبتعت ،قاــفتالا اذـــه قاـــطن يف ةيفاضإلا كوـــــكصلا لــــك .3
ةرحلا ةراجتلا ةقطنم فادهأل ازيزعت اهماربإ متيو ةيرورض

أزجتي ال اءزج لكشت اهدامتعا روف يتلاو ،ةيقيرفإلا ةيراقلا
.قافتالا اذه نم

ثلاثلا بابلا
ميظنتلاو ةرادإلا

٩  ةداملا
ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ذيفنتل يسسؤملا راطإلا

 ةيقيرفإلا ةيراقلا

ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ذيفنتل يسسؤملا راطإلا فلأتي
،اهمييقتو اهتعباتمو اهليهستو اهترادإو ةيقيرفإلا ةيراقلا

: يتأي اّمم
،رمتؤملا )أ

،ءارزولا سلجم )ب
،ةراجتلاب نيفلكملا نيلوؤسملارابك ةنجل )ج

.ةنامألا )د

٠١ ةداملا

رمتؤملا

يف رارقلا عنصل ىلعألا زاهجلا هتفصب ،رمتؤملا موقي .1
يجيتارتسالا هيجوتلا ميدقتو فارشإلاب ،يقيرفإلا داحتالا

كلذ يف امب ،ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم نأشب
.ةينيبلا  ةيقيرفإلا ةراجتلا زيزعتل لمعلا جمانرب

اذــــهل تارـــيسفت داـــمتعال ةـــيرصحلا ةـــطلسلا رــــمتؤملل .2
دامتعا متيو .ءارزولا سلجم نم ةيصوت ىلع ءانب قافتالا

.ءارآلا قفاوتب ريسفتلا ىلإ ءوجللا رارق

١١ ةداملا
ءارزولا سلجم ماهمو ةليكشت

نم نوكتيو ءارزولا سلجم ،قافتالا اذه بجومب ،أشني .1
وأ تاطلس وأ ءارزو يأ وأ ةراجتلا نع نيلوؤسملا ءارزولا

.فارطألا لودلا مهنيعت نيرخآ نيلوؤسم

رـــــــــبع رــــــمتؤملا ىلإ هرــــــيراــــقت ءارزوـــــــلا ســـــلجم عـــــفري .2
.يذيفنتلا سلجملا

: هتيالو راطإ يف ءارزولا سلجم موقي .3

،قافتالا اذهل اقبط تارارقلا ذاختاب )أ(

،كلذ ىلع رهسلاو قافتالل لاعفلا ذيفنتلا نامض )ب(

اذـــــه فادــــهأ زـــيزعتل ةــــيرورـــــضلا رــــيبادتلا ذاـــــختا )ج(
ةراجتلا ةقطنم قافتاب ةلصلا تاذ  ىرخألا كوكصلاو قافتالا
،ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا

ةصتخملا تاسسؤملاو ةزهجألا عم نواعتلاب لمعلا )د(
،يقيرفإلا داحتالل

تاـــــيجيتارتسالاو تاــــسايسلا ةـــمءاوم عــــيجشت )ـه(
،قافتالا اذهل لاعفلا ذيفنتلا لجأ نم ةمئالملا ريبادتلاو

وأ ةـــــصاخ ناــــجلل تاـــيلوؤسملا ضــــيوفتو ءاــــشنإ )و(
،ءاربخلل تاعومجم وأ لمع تاعومجم وأ ،ةمئاق

تاءارجإلا دعاوقو هب ةصاخلا تاءارجإلا دعاوق دادعإ )ز(
ةراجتلا ةقطنم ذيفنتل ةأشنملا ةيعرفلا تائيهلاب ةصاخلا
يذـيـفـنـتـلا سلـجملا ىلإ اـهـعـفرو ،ةــيــقــيرــفإلا ةــيراــقــلا ةرـــحلا
،دامتعالل

تاـــــــعومجمو ناـــــجللا عـــــيمج لـــــمع ىلـــــع فارـــــشإلا )ح(
،قافتالا اذه بجومب اهؤاشنإ متي دق يتلا لمعلا

تاءارجإلا ذاختاو ةنامألا ةطشنأو ريراقت يف رظنلا )ط(
،اهنأشب ةبسانملا
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،ءارزوــــلا ســـلجم اـــهردصي دـــق تاـــهيجوت ةـــيأب اـــنهر .3
يف ،لـــــقألا ىلـــع ،نيترم ةراـــجتلا يلؤـــسم راـــبك ةـــنجل عـــمتجت

سلجم اهدمتعي يتلا تاءارجإلا دعاوقل اقفو لمعتو ةنسلا
،ءارزولا

ىلإ اهتايصوت نمضتت يتلا اهريراقت ةنجللا عفرت .٤
.اهتاعامتجا دعب ءارزولا سلجم

يف ةــــلثمم ةـــيميلقإلا ةــــيداصتقالا تاــــعومجملا نوــــكت .٥
.بقارم ةفصب ةراجتلا يلوؤسم رابك ةنجل

٣١ ةداملا
  ةنامألا

اــــهعقومو اــــهتعيبط ررـــــقيو ،ةــــنامألا رـــــمتؤملا ئــــشني .1
.اهتينازيمو اهلكيه دمتعيو

ةنامألا حبصت نأ ىلإ ةتقؤم ةنامأك ةيضوفملا لمعت .2
.ةنامألل لماكلا ليعفتلا ةياغ ىلإ

داــــــحتالا ماــــظن لــــخاد ايــــسسؤم ازاــــــــهج ةـــــنامألا نوـــــكت .3
ةـيصخشلاـبو ةـيـفـيــظوــلا ةــيــلالــقــتسالاــب عــتــمــتــي يقــيرــفإلا
.ةينوناقلا

داـــــحتالا ةــــيضوفم نـــع ةــــلقتسم ةئـــيه ةــــنامألا نوــــــكت .٤
.يقيرفإلا

داحتالـل ةـماـعـلا ةـيـنازـيملا نــم ةــناــمألا ةــيــنازــيــم نوــكــت .٥
.يقيرفإلا

.ةنامألا راودأو فئاظو ةراجتلا ءارزو سلجم ددحي .6

٤١ ةداملا
رارقلا ذاختا

ةرــــــحلا ةراــــجتلا ةــــقطنم)1( تاــــسسؤم تارارـــــق ذــــختت .1
.ءارآلا قفاوتب ةيرهوجلا لئاسملا نأشب ،ةيقيرفإلا ةيراقلا

هذـــه نــم1 ةرـــقفلا ماــــكحأ يف درو اـــمع رـــظنلا فرــــصب .2
لئاسملا ةلاحإب ةراجتلا يلوؤـسم رابك ةــنجل موـــقت ،ةداـــملا
سلجم ىلإ ،اهنأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا متي مل يتلا
مل يتلا لئاسملا ءارزولا سلجم ليحيو ،اهيف رظنلل ءارزولا

.رمتؤملا ىلإ اهنأشب قفاوت ىلإ لصوتلا متي
ةيبلغألاب ةيئارجإلا لئاسملاب ةقلعتملا تارارقلا ذختت .3

.تيوصتلل ةلهؤملا فارطألا لودلل ةطيسبلا
ةيئارجإ ةلأسم تناك اذإ ام صوصخب تارارقلا ذختت .٤

ةـــــلهؤملا فارـــــطألا لودــــــلل ةــــــطــيسبلا ةـــــيــبلغألاب اــــضيأ ال مأ
.تيوصتلل

نود تيوصتلا نع ةلهؤم فرط ةلود عانتما لوحي ال .٥
.تارارقلا ذاختا

ميدـــــــقتو ،تاـــــــهـــيجوــــــتلا رادـــــــصإو ،حـــئاوـــــللا عــــضو )ي(
،قافتالا اذه ماكحأل اقبط تايصوتلا

ةصاخلا ةيلاملا حئاوللاو نيفظوملا حئاول يف رظنلا )ك(
،اهدامتعال رمتؤملل اهتلاحإ حارتقاو ،ةنامألاب

ةراجتلا ةقطنم ةنامأل يميظنتلا لكيهلا يف رظنلا )ل(
دامتعالل يذيفنتلا سلجملا ربع هعفرو ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا

،رمتؤملا لبق نم
ةراــجتلا ةــقطنم لــمع جــمارب ىلــع ةــقفاوملا داــمتعا )م(

،اهتاسسؤمو ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا
ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم تاينازيم يف رظنلا )ن(

،يذيفنتلا سلجملا ىلإ اهتلاحإو ،اهتاسسؤمو ةيقيرفإلا
رــيسفتلا داــمتعال رـــمتؤـــملا ىلإ تاــــيصوتلا ميدـــقت )س(

،قافتالا اذهل هب قوثوملا
امبسح وأ قافتالا اذهل اقبط ىرخأ ماهم يأب مايقلا )ع(

.رمتؤملا هبلطي
،ةيداع ةرود يف ةنسلا يف نيترم ءارزولا سلجم عمتجي .٤

.ةيئانثتسا تارود يف ةرورضلا دنع عمتجي نأ هل زوجيو
قاطن يف ءارزولا سلجم اهذختي يتلا تارارقلا نوكت .٥

راــثآ اــهــل يتــلا تارارــقــلاو فارــطألا لودـــلـــل ةـــمزـــلـــم ،هـــتـــيالو
فارــطالا لودــلل ةــمزلم نوــكت ،ةـيلكيه وأ ةــيلام وأ ةــينوناق
ذاختا فارطألا لودلا ىلع ،رمتؤملا فرط نم اهدامتعا دنع
.ءارزولا سلجم تارارق ذيفنتل ةمزاللا تارارقلا

تارارق ذيفنتل ةمزاللا ريبادتلا فارطألا لودلا ذختت .6
.ءارزولا سلجم

٢١ ةداملا
ةراجتلا يلوؤسم رابك ةنجل

وأ ءاــــنمألا نـــم ةراـــجتلا يلوؤـــسم راــــبك ةــــنجل فـــــــلأتت .1
نم نيرخآ نيلوؤسم يأ وأ نييساسألا نييزكرملا ءالاكولا
.فارطألا لودلا مهنّيعت ةراجتلاب ةفلكملا تارازولا

: يتأي امب ةراجتلا يلوؤسم رابك ةنجل علطضت .2
،اهيلإ اهليحي يتلا ءارزولا سلجم تارارق ذيفنت )أ

ةقطنم قافتا ذيفنتل لمعلا ططخو جماربلا عضو )ب
،ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا

ةــــيقيرفإلا ةــــيراقلا ةرـــــحلا ةراـــجتلا ةــــقطنم ةــبقارم )ج
اـــــهلمع رـــــيس نـــــسح ناـــــمضو رــــــمتسم لــــــــكشب اــــــهتعجارـــمو
،قافتالا اذه ماكحأل اقفو اهريوطتو

ىرــخأ لـــمع تاــــعومجم وأ ةــيعرــــف ناـــجل ءاـــــشنإ )د
،ءاضتقالا دنع

،ضرغلا اذـــــهلو ،قاــــفتالا اذـــه ماــــكحأ ذـــيفنت ىلــــع فارــــشإلا )ـه
،ةددحم ةلأسم يأ يف قيقحتلا ةينف ةنجل نم بلطت نأ زوجي

،ةددحم ماهم ءادأل ةنامألا هيجوت )و
ضيوفتب وأ قافتالا اذه بجومب ىرخأ ماهم يأب مايقلا  )ز

.ةراجتلا يلوؤسم رابك ةنجلو ،ءارزولا سلجمو ،رمتؤملا )1(.ءارزولا سلجم نم
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٥١  ةداملا
تامازتلالا نم ءافعإلا

نأ ءارزوــــــلا ســـــلجمل زوـــجي ،ةــــيئانثتسا فورـــظ يف .1
،اهيلع ضورفم مازتلا نم ،قافتالا اذه يف افرط ةلود يفعي
نم رارق يأ ذختي نأ ةطيرش ،فرط ةلود نم بلط ىلع ءانب
قــفاوت باـيغ يف ،فارــطألا لودـــلا)2( عاــبرأ ةثالثب ليبقلا اذه
.ءارآلا

ىلإ قافتالا اذه نأشب فرط ةلود نم ءافعإلا بلط مدقي .2
رارـقـلا ذاــخــتا ةسراــممل اــقــفو هــيــف رــظــنــلــل ءارزوــلا سلــجــم
زواجتت ال ةينمز ةرتف ءارزولا سلجم ددحيو .ءارآلا قفاوتب
لصوتلا مدع ةلاح يفو .بلطلا يف رظنلل اموي )٠9( نيعست
رارق يأ ذختي ،ةينمزلا ةرتفلا هذه لالخ ءارآلا يف قفاوت ىلإ
.فارطألا لودلا عابرأ ةثالثب ءافعإلاب

فورــــظلا ،ءارزوـــــلا ســــلجم نــــــم ءاــــفعإلا رارــــق ددـــحي .3
مكحت يتلا طورشلاو ماكحألاو رارقلا رربت يتلا ةيئانثتسالا

ءارزولا سلجم عجاريو .هئاضقنا خيراتو ءافعإلا قيبطت
ديزت ةدمل حونمم ءافعإ يأ ،)1( ةنس زواجتت ال ةرتف لالخ
يضقني ىتح ايونس كلذ دعب مث ،هحنم دعب )1( ةنس نع
اذإ ام ةعجارم لك ءارجإ دنع ءارزولا سلجم سرديو .ءافعإلا

ةمئاق لازت ال ءافعإلا رربت يتلا ةيئانثتسالا فورظلا تناك
دــــق ءاــــفــــعإلاــــب ةــــقــــحـــــلملا ماـــــكـــــحألاو طورشلا تناـــــك اذإ اـــــمو
ةعجارملا ىلإ ادانتسا ،ءارزولا سلجمل زوجيو .تيفوتسا
.هءاهنإ وأ هليدعت وأ ءافعإلا ديدمت ،ةيونسلا

عبارلا بابلا
ةيفافشلا

٦١ ةداملا
رشنلا

اهتاءارجإو اهحئاولو اهنيناوق فرط ةلود لك رشنت .1
يأ نــــع الضف ،ماــــعــــلا قــــيــــبــــطــــتــــلا تاذ ةـــــيرادإلا تارارـــــقـــــلاو
ةــلأسم ةــيأب قــلـــعـــتـــي يلود قاـــفـــتا بجومب ىرـــخأ تاـــمازـــتـــلا

يف اهلعجت وأ ،ةعرسلا حانج ىلع قافتالا اذه اهلمشي ةيراجت
.طئاسولا فلتخم لالخ نم سانلا ةماع لوانتم

نأ فرــط ةــلود يأ نــم قاــفتالا اذـــه ماـــكحأ يــــضتقت ال .2
ىفانتت وأ نوناقلا ذافنإ لقرعت ةيّرس تامولعم نع فشكت
ةعورشملا ةيراجتلا ةحلصملاب رضت وأ ةماعلا ةحلصملا عم

.)3(ةصاخ وأ ةماع ،ةنّيعم تاسسؤمل

7١ ةداملا
راطخإلا

نيناوــقـــلا صوصخـــب راـــطـــخإلاـــب فارـــطألا لودـــلا موـــقـــت .1
،ماعلا قيبطتلا تاذ ةيرادإلا تارارقلاو تاءارجإلاو حئاوللاو
قلعتي اميف يلود قافتا بجومب ىرخأ تامازتلا يأ نع الضف
هلوخد دعب تدمتعا قافتالا اذه اهلمشي ةيراجت ةلأسم ةيأب
يقيرفالا داحتالل ةيمسرلا تاغللا )1( ىدحإب ،ذيفنتلا زيح
.ةنامألا لالخ نم ىرخألا فارطألا لودلا ىلإ

،قافتالا اذهل اقفو ،ةنامألا لالخ نم فرط ةلود لك موقت .2
حرتقم وأ يلعف ريبدت يأب ىرخألا فارطألا لودلا راطخإب
اذه ذيفنت ىلع ايدام اريثأت رثؤي دق فرطلا ةلودلا هارت
فرطلا ةلودلا حلاصم ىلع ايرهوج اريثأت رثؤي وأ قافتالا
.قافتالا اذه ىضتقمب  ،ىرخألا

،ىرخأ فرط ةلود بلط ىلع ءانب ،فرطلا ةلودلا مّدقت .3
ةقلعتملا ةلئسألا ىلع درتو ،ةعرسلا حانج ىلع تامولعملا

ةلودلا تناك اذإ امع رظنلا ضغب حرتقملا وأ يلعفلا ريبدتلاب
.ال مأ لبق نم ريبدتلا كلذب ترطخأ دق  ىرخألا فرطلا

امب ةداملا هذهل اقفو ةمدقم ةمولعم وأ راطخإ يأ ّلخي ال .٤
.قافتالا اذه عم اقستم ريبدتلا ناك اذإ

سماخلا بابلا
ةيراقلا تايلضفألا

٨١  ةداملا
ةيراقلا تايلضفألا

أدبم ساسأ ىلعو ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لوخد دعب .1
قافتالا اذه ذيفنت دنع فارطألا لودلا حنمت ،لثملاب ةلماعملا

حنمت يتلا كلت نع اليضفت لقت ال ،تايلضفأ ضعبلا اهضعب
.ةثلاث فارطأل

ةصرفلا ىرخألا فارطألا لودلل فرطلا ةلودلا حيتت .2
لبق ةثلاثلا فارطألل ةحونمملا تايلضفألا نأشب ضوافتلل
ىلع تايلضفألا هذه نوكتو ،ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لوخد
فرطلا ةلودلا مامتها ةلاح يفو .لثملاب ةلماعملا أدبم ساسأ
ةصرفلا فرطلا ةلودلا حيتت ،ةرقفلا هذه يف تايلضفألاب
ةلماعملا أدبم ساسأ ىلع ضوافتلل ىرخألا فارطألا لودلل
.ةيمنتلا تايوتسم رابتعالا يف اذخأ ،لثملاب

تابجاولاو قوقحلا يغلي الو لدعي الو قافتالا اذه لطبي ال .3
لودلا اهتمربأ يتلا اقبسم ةمئاقلا ةيراجتلا تاقافتالا ىضتقمب

.ةثلاث فارطأ عم فارطألا

ةرتف وأ ةيلاقتنا ةرتف عضوم مازتلا يأ نع ءافعإلا عنمل هذاختا متي رارق )2(
،ةروكذملا ةرتفلا ةياهنب هزاجنإب ةبلاطلا ةلودلا مقت مل ،يجيردت ذيفنت
.ءارآلا قفاوتب
ةيفرح رضاحم وأ ةيرابخإ ةرشن وأ ةديرج لالخ نم لاثملا ليبس ىلع“)3(
.“يقيرفإلا داحتالا تاغل ىدحإب ةينورتكلإ عقاوم وأ



٦٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٤
9م١٢٠٢ ةنس ويام٦١

٣٢  ةداملا
ذيفنتلا زيح لوخدلا

،علسلا يف ةراجتلا تالوكوتوربو قافتالا اذه لخدي .1
ةيوست تاءارجإو دعاوق لوكوتوربو تامدخلا يف ةراجتلاو
عادـــيإ نـــم اـــموي )٠3( نيــثالث دـــعب ذـــيفنتلا زـــيح تاـــعزانملا

   .)22( نيرشعلاو ةيناثلا قيدصتلا ةقيثو

ةيكلملا قوقحو ،رامثتسالا لوح تالوكوتوربلا لخدت .2
ربتعت ىرخأ ةقيثو ةيأو ،ةسفانملا تاسايسو ،ةيركفلا

)٠3( نيثالث دعب ذيفنتلا زيح ،قافتالا اذه راطإ يف ةيرورض
 .)22( نيرشعلاو ةيناثلا قيدصتلا ةقيثو عاديإ نم اموي

نإف ،قافتالا اذه ىلإ مضنت وضع ةلود ىلإ ةبسنلاب .3
يف ةراــجــتــلا لوــكوــتورــبو ،عــلسلا يف ةراــجــتــلا لوــكوـــتورـــب
،تاعزانملا ةيوست تاءارجإو دعاوق لوكوتوربو ،تامدخلا

ارابتعا فرطلا ةلودلا كلتب قلعتي اميف ذيفنتلا زيح لخدت
.اهمامضنا ةقيثو عاديإ خيرات نم

تالوكوتوربلا ىلإ مضنت يتلا ءاضعألا لودلل ةبسنلاب .٤
ةسايسو ،راـمـثـتسالاو ،ةـيرـكـفـلا ةـيـكـلملا قوـقـحـب ةـقـلـعـتملا
اذـــه راــــطإ يف اــــيرورض رــــبــــتــــعــــي رــــخآ كص يأو ،ةسفاــــنملا
عاديإ خيرات نم ارابتعا ذيفنتلا زيح لخدت اهنإف ،قافتالا

.اهمامضنا ةقيثو

قافتالا اذه لوخدب ءاضعألا لودلا راطخإب عيدولا موقي .٥
.ذيفنتلا زيح هقحالمو

٤٢ ةداملا
عيدولا

.قافتالا اذهل عيدولا وه ةيضوفملا سيئر نوكي .1

قبط ةخسن ليحي يذلا ،عيدولا ىدل قافتالا اذه عدوي .2
.وضع ةلود لك ىلإ اهيلع اقّدصم هنم لصألا

ىلإ مامضنالا وأ قيدصتلا قئاثو وضعلا ةلودلا عدوت .3
.عيدولا ىدل قافتالا اذه

وأ قيدصتلا قئاثو عاديإب فارطألا لودلا عيدولارطخي .٤
.مامضنالا

٥٢ ةداملا
ظفحتلا

.قافتالا اذه ىلع تاظفحت ةيأ ءادبإ زوجي ال

٦٢ ةداملا
راطخإلاو ليجستلا

ممألل ماـــعلا نيــمألا ىدــــل قاـــفتالا اذـــه عـــيدولا لـــجسي .1
قاثيم نم2٠1 ةداملل اقفو ذيفنتلا زيح هلوخد روف ةدحتملا
.ةدحتملا ممألا

٩١ ةداملا
ةيميلقإلا تاقافتالا عم قاستالا مدعو ضراعتلا

قافتالا اذه نيب قاستا مدعو ضراعت يأ دوجو ةلاح يف .1
براضتلا دح ىلإ دوسي  قافتالا اذه نإف ،يميلقإ قافتا يأو
.قافتالا اذه يف كلذ فالخ ىلع صنلا متي مل ام ،ددحملا

نم1 ةرقفلا يف ةدراولا ماكحألا نم مدقت امم مغرلا ىلع .2
يف ءاضعأ يه يتـــــــــــــلا فارـــــــــــــطألا لودـــــــــــــلا ىلع ،ةداملا هذـــــــــــــه
تاـمـيـظـنـتـلاو ىرـخألا ةـيـمـيـلــقإلا ةــيداصتــقالا تاــعوــمــجملا
تقــقــح يتــلا ،ةــيــكرــمجلا تاداحتالاو ةــيــمــيــلــقإلا ةــيراـــجـــتـــلا

ظفاحت نأ ،اهنيب اميف يميلقإلا لماكتلا نم ىلعأ تايوتسم
.اهنيب اميف تايوتسملا كلت ىلع

سداسلا بابلا
تاعزانملا ةيوست

٠٢ ةداملا
 تاعزانملا ةيوست

تاــــعزانملا ةــــيوستل ةـــيلآ قاـــفتالا اذــــه بــــجومب أــــشنت .1
.فارطألا لودلا نيب ةئشانلا تاعزانملا ةيوست ىلع يرستو

لوـكوتورب ماــكحأل اــقفو تاــعزانملا ةـــيوست ةيلآ رادــــت .2
.تاعزانملا ةيوست تاءارجإو دعاوق

ةـــيوست تاءارــــجإو دــــعاوق لوــــكوتورب بـــــجومب مــــتي .3
ةــــيوستل زاـــهج ءاـــشنإ ،ىرــخأ روـــمأ نيـــب نـــم ،تاـــعزاــنملا
.تاـــعزانملا

عباسلا بابلا
ةيئاهن ماكحأ

١٢ ةداملا
ءانثتسالا

نع جورخ هّنأب قافتالا اذه ماكحأ نم مكح يأ رّسفُي ال
لجأ نم ةلص تاذ ىرخأ قئاثو يف ةدراولا ميقلاو ئدابملا
ةرـــحلا ةراـــجتلا ةـــقطنم قاــــفتا ةـــيرارمتسا ناــــمضو ءاشنإ
يف كــــلذ فالـــــــخ ىلــــع صـــــني مـــــل اــــم ،ةـــيـــقيرــــفإلا ةــــــيراــــقلا

.قافتالا اذه تالوكوتورب

٢٢ ةداملا
 مامضنالاو قيدصتلاو عيقوتلاو دامتعالا

.قافتالا اذه رمتؤملا دمتعي .1

مامأ مامضنالا وأ قيدصتلاو عيقوتلل قافتالا اذه حتفي .2
اهتاءارجإل اقبط يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا عيمج
.ةيروتسدلا
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.قافتالا اذه ىلع تاليدعتلا رمتؤملا دمتعي .6

اقبط ذيفنتلا زيح قافتالا اذه ىلع تاليدعتلا لخدت .7
.هنم32 ةداملا ماكحأل

٠٣ ةداملا
صوصنلا ةيجح

تاغللاب ةيلصأ صوصن )٤( ةعبرأ يف قافتالا اذه دادعإ مت
اــــهعيمجو ،ةــــيلاغتربلاو ةـــــيسنرفلاو ةـــــيزيلجنإلاو ةــــــيبرعلا

.ةيّجحلا يف ةيواستم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علسلا يف ةراجتلا لوكوتورب

ةجابيدلا

،يقيرفإلا داحــتالا يف ءاضعالا لودلا نحن

ءاـــــسؤر رــــمتؤم رارــــق ذـــيفنت يفاـــــنتبغر نـــع رّبـــعن ذإ –
ةدقعنملا رشع ةنماثلا ةيداعلا هترود لالخ تاموكحلاو لودلا

ةنس يفناج٠3 ىلإ92 نم ةرتفلا يف ايبويثإ ،ابابأ سيدأ يف
)21٠2)IIIVX(٤93.ceD/UA/ylbmessA( ةطراخو راطإ نأشب

ةرحلا ةراــجــتــلا ةــقــطــنــم ءاشنإب لــيــجــعــتــلا لــكــيــهو قــيرـــط
ةراــجــتــلا عــيــجشت لوــح لــمــعــلا ةــطــخو ةــيــقــيرــفإلا ةـــيراـــقـــلا
،ةينيبلا ةيقيرفإلا

ةراجتلا ةقطنم ءاشنإل تاضوافملا قالطإكردن ذإو –
ةيقيرفإلا قاوسألا نيب جامدنالا فدهب ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا

ةدهاعم يف اهيلع صوصنملا ئدابملاو فادهألا عم ايشامت
رـــمتؤمل نـــــيرشعلاو ةــــسماخلا ةــــيداعلا ةرودـــــلا لالــــخ ،اـــجوبأ

يف تدـــــقع يــــتلا يــــقيرفإلا داــــــحتالا تاـــــموــــكحو لود ءاــــــسؤر
ةنس وــــينوــي٥1و٤1 يــــموي ،اــــــيقيرفإ بونج ،غروبسناــهوــج
٥1٠2)VXX(96٥ .ceD/UA/ylbmessA(،

ةـمزالـلا رـيــبادــتــلا ذاــخــتا ىلعاـنــمزــع نــع رــّبــعــن ذإو –
ةــئيـهـتو ةــــيراـجـتـلا لاــــمـعألا ةـــسرامم فــــيــلاــكــت ضيــفــخــتــل
ةراـجـتــلا ززــعــي امب صاخلا عاــطــقــلا ةــيــمــنــتــل ةـــيــتاوــم ةـــئيــب
،ةينيبلا ةيقيرفإلا

ةــيسفانتلا ةردــقلا زـــيزعت ىلـع اـــنميمصت نـــع ّربــعن ذإو
صرف لالغتسا لالخ نم تاسسؤملاو ةعانصلا ىوتسم ىلع
نيـــــــسحتو ،يراـــــقلا قوـــسلا ىلإ ذاـــــفنلاو ،ةرـــفولا تاداـــــصتقا

،دراوملا صيصخت

علسلاب ةراجتلا نأشب الماش الوكوتورب نأبنمؤن ذإو –
نيسحتو ةـيداصتـقالا طـباورـلاو ةـيــلــعاــفــلا قــيــمــعــت هــنأش نــم
زــجاوحلا ىلع يجــيردــتــلا ءاضقـــلاو ةـــيـــعاـــمـــتـــجالا ةـــيـــهاـــفرـــلا
ربكأ صرف ةحاتإ عم رامثتسالاو ةراجتلا ةدايزو ةيراجتلا

لودـــلا لاـــمـــعأ تاـــعاـــطـــق ىلإ ةـــبسنــــلاــــب ةرــــفوــــلا تاداصتــــقال
،فارطألا

ةمظنم راطخإب ،ءاضتقالا دنع ،فارطألا لودلا موقت .2
.ايعامج وأ ايدرف قافتالاب ةيملاعلا ةراجتلا

7٢ ةداملا
باحسنالا

تاونس )٥( سمخ ءاضقنا دعب ،فرط ةلود ةيأل زوجي .1
نأ ،اهل ةبسنلاب ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لوخد خيرات نم
لودـــلا ىلإ يباـــتـــك راـــطـــخإ ميدـــقــــت ةــــطــــيرش هــــنــــم بحسنــــت
.عيدولا  لالخ نم فارطألا

مالــتسا نــم )2( نيــتنس دـــعب اذــفان باـــحسنالا حـــبصي .2
.راطخإلا يف ددحي قحال خيرات يف وأ ،عيدولا لبق نم راطخإلا

ىدل ةقلعم تابجاوو قوقح ةيأ ىلع باحسنالا رثؤي ال .3
.باحسنالا لبق فرطلا ةلودلا

٨٢ ةداملا
ةعجارملا

،فارطألا لودلا فرط نم ،ةعجارملل قافتالا اذه عضخي .1
لجأ نم ذيفنتلا زيح هلوخد خيرات نم تاونس )٥( سمخ لك

عــم فــيــكــتــلاو ،لــمشأ لــماــكـــت قـــيـــقحتو ،ةـــيـــلاـــعـــفـــلا ناـــمض
.ةريغتملا ةيلودلاو  ةيميلقإلا تاروطتلا

مدقت نأ فارطألا لودلل زوجي ،ةعجارملا ةيلمعل اعبت .2
،قافتالا اذه نم92 ةداملل اقفو تاليدعتلا لاخدإب تايصوت
مت يذــلا مدــقــتــلاو ةــبستـــكملا ةرـــبخلا راـــبـــتـــعالا يف ذـــخألا عـــم
.هذيفنت ءانثأ هزارحإ

٩٢ ةداملا
تاليدعتلا

قافتالا اذه ليدعتب حارتقا ميدقت فرط ةلود ةيأل زوجي .1
.عيدولا ىلإ

ةنامألاو فارطألا لودلل حارتقالا لاسرإب عيدولا موقي .2
.اهمالتسا خيرات نم اموي )٠3( نيثالث لالخ

ىلـــع يأرـــلا ءادـــبإ يف ةـــبغارلا فرـــطلا ةــــلودلل زوـــجي .3
،ميمعتلا خيرات نم اموي )٠6( نيتس لالخ اهميدقت ،حارتقا

.ةنامأللو عيدولل اهتاقيلعت لاسرإو

ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ةنامأ ممعت .٤
ةيعرفلا ناجللاو ناجللا ءاضعأ ىلع تاقيلعتلاو حارتقالا
رـظـنـلـل ةـيـقـيرـفإلا ةـيراـقـلا ةرحلا ةراـجـتـلا ةـقـطـنمل ةـيــنــعملا

.هيف

ةنامأ لالخ نم ةينعملا ةيعرفلا ناجللاو ناجللا مدقت .٥
ىلإ اـهـتاـيصوـت ،ةـيـقـيرـفإلا ةـيراـقــلا ةرحلا ةراــجــتــلا ةــقــطــنــم
ىلإ كلذ دعب ةيصوت ميدقتو ،اهيف رظنلل ءارزولا سلجم
.يذيفنتلا سلجملا لالخ نم رمتؤملا
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ةــــــمظنم قاــــــفتا ينعي ”ةـــيئاقولا رــيبادتلا ةــيقافتا“ )ح
،ةيئاقولا ريبادتلا نأشب ةيملاعلا ةراجتلا

ةــــــمئاــق يـــنـــــعي”ةـــــيفيرــــــــعـــــتلا تازاــــــــيتمالا لودـــــــــــج“ )ط
لك نم ةلوادتملا ةددحملا ةيفيرعتلا تامازتلالاو تازايتمالا
تالهؤملاو ماكحألاو طورشلا ةيفافشب ددحت يتلا فرط ةلود
ةراجتلا ةيقافتا راطإ ىف عئاضبلا داريتسا اهبجومب متي يتلا
،ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا

ةــيقافتا ينعت”ةراـــــجتلا ماــــمأ ةــــينفلا زــــــجاوحلا“ )ي
،ةراجتلا مامأ ةينفلا زجاوحلل ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم

ةيقافتا ينعت”ةراجتلا مامأ ةينفلا زجاوحلا ةيقافتا“ )ك
.ةراجتلا مامأ ةينفلا زجاوحلل ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم

٢ ةداملا
فادهألا

ءاشنإ يف لوكوتوربلا اذه نم يسيئرلا فدهلا لثمتي .1
.قافتالا اذه نم3 ةداملل اقبط علسلا يف ةراجتلل ةرح قوس

زيزعت يف لوكوتوربلا اذهل ةددحملا فادهألا لثمتت .2
: يتأي ام لالخ نم علسلا يف ةينيبلا  ةيقيرفإلا ةراجتلا

،ةيكرمجلا تافيرعتلل ةيجيردتلا ةلازإلا )أ

،ةيكرمجلا ريغ قئاوعلل ةيجيردتلا ةلازإلا )ب

ةراجتلا ريسيتو ةيكرمجلا تاءارجإلا ةيلعاف زيزعت )ج
،روبعلاو

مامأ ةينفلا قئاوعلا ةهجاوم لاجم يف نواعتلا زيزعت )د
،ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا ريبادت يفو ةراجتلا

،ةيراقلاو ةيميلقإلا ةميقلا لسالس ةيقرتو ريوطت )ـه

عــــــيونتلاو ةـــــيداصتقالا ةيعامتجالا ةــيمنتلا زـيزعت )و
.ايقيرفإ ءاحنأ عيمج يف عينصتلاو

٣ ةداملا
قاطنلا

نيب علسلا ةراجت ىلع لوكوتوربلا اذه ماكحأ يرست .1
.فارطألا لودلا

لوادــــج : يـــتأي اــم يف لوــــكوــتورـــبلا اذـــــه قـــحالم لــــثمتت .2
،)2قحلملا( أشنملا دعاوقو ،)1قحلملا( ةيفيرعتلا تازايتمالا

،)3قحلملا ( ةلدابتملا ةيرادإلا ةدعاسملاو يكرمجلا نواعتلاو
ةــيــكرـــمجلا رـــيـــغ قـــئاوـــعـــلاو ،)٤قــحــلملا( ةراــجــتــلا رــيسيـــتو
ريبادتو ،)6قحلملا( ةراجتلا مامأ ةينفلا قئاوعلاو ،)٥قحلملا(
،)8قــــحلملا( روـــبعلا ،)7قـــحلملا( ةــــيتابنلا ةــــحصلاو ةـــــحصلا
أزجتي ال اءزج اهدامتعا دعب )9قحلملا( ةيراجتلا تاجلاعملا

.دامتعالاروف لوكوتوربلا اذه نم

نــــم ةــــينيبلا ةـــيقيرفإلا ةراـــجتلا عـــيسوتبمزــــتلن ذإو –
ريسيت تاودأ ذيفنتو ةراجتلا ريرحت قيسنتو ديحوت لالخ
ىنبلا لاجم يف نواعتلاو ،ايقيرفإ ءاحنأ عيمج يف ةراجتلا
ريبادتلا ذيفنتو ايجولونكتلاو مولعلاو ةدوجلا تاذ ةيتحتلا
،ةراجتلاب ةلصتملا

ةجاحلاو ،فارطألا لودلا ةيمنت لحارم فالتخابرقن ذإو –
ميدقتو ،ةيليضفتلاو ةـصاخلا ةـلماعملاو ،ةنورملا ريفوت ىلإ
،ةصاخلا تاجايتحالا تاذ فارطألا لودلا ىلإ ةينفلا ةدعاسملا

: يتأي ام ىلع انقفتا

لوألا بابلا
قاطنلاو فادهألاو تافيرعتلا

ىلوألا ةداملا
  فيراعتلا

ىلع ةيلاتلا تافيرعتلا قبطنت ،لوكوتوربلا اذه ضارغأل
: يتأي ام

ةمظنم ةـــيقافتا ينعت “قارـــــغإلا ةــــحفاكم ةيـــــقافتا“ )أ
قافتالا نم6 ةسداسلا ةداملا ريسفت نأشب ةيملاعلا ةراجتلا
،٤991 ماعل ةراجتلاو ةيكرمجلا تافيرعتلا نأشب ماعلا

علسلا يف ةراجتلاب ةينعملا ةنجللا ينعت”ةنجللا“ )ب
،لوكوتوربلا اذه نم13 ةداملا يف اهيلإ راشملا

يتلا موسرلا وأ مسرلا ينعت”ةيكرمجلا موسرلا“ )ج
يأ كلذ يف امب داوملل تارداصلا وأ تادراولا ىلع ضرفت

تادراولا ىلع ةضورفملا ةيفاضإلا موسرلا لاكشأ نم لكش
،تارداصلا وأ

فينصتل قسنملا ماظنلا ينعي”قسنملا ماظنلا“ )د
ةـــيـــقاـــفــــتالا بجومب أشنملا ،اــــهزــــيــــمرــــتو ةــــيساسألا عــــلسلا
،اهزيمرتو علسلا فينصتل قسنملا ماظنلا نأشب ةيلودلا

قيعت يتلا زجاوحلا ينعت”ةيكرمجلا ريغ زجاوحلا” )ـه
،موسر ضرف ريغ تايلآ ربع ةراجتلا

تاجتنمك ةلهؤملا علسلا ينعت”ةئشانلا تاجتنملا“ )و
نأـــشب2 قــــحلملا يف ةـــّنيبملا أـــشنملا دـــعاوق بـــجومب ةـــئشان
،أشنملا دعاوق

يأ يـــنعت”ةـــــيليـــضفتلا ةــــــيراـــــــجتلا تاـــــبيترـــــتلا“ )ز
تازاــــيــــتــــما فرــــط ةــــلود حــــنمت هــــلالــــخ نــــم يراجت بيــــترـــــت
ثلاــث فرــط وأ ىرــخأ ةــلود فرــط نـــم تادراوـــل ةـــيـــلـــيضفـــت
لثملاب ةلماعملا ىلع مئاق ريغ ايليضفت اططخم نمضتتو
،لزانتلا قيرط نع حنم
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ةـيداصتـقالا ةـيـمـنـتـلا نـم ةـفـلــتــخــم تاــيوــتسمب نوــكــت يتــلا
لودــلا كلذــب ترــقأ اــمــبسح ةـــيدرـــف صئاصخ اـــهـــيدـــل يتـــلاو
،ىرخأ رومأ نيب ،ةنورملا هذه لمشتو .ىرخألا فارطألا
قافتالا اذه ذيفنتل ةيفاضإ ةيلاقتنا ةرتفو ةصاخ تارابتعا

.ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع

ثلاثلا بابلا
ةراجتلا ريرحــت

7 ةداملا
داريتسالا موسر

وأ ةيكرمجلا موسرلا ايجيردت فارطألا لودلا ليزت .1
ميلقإ نم ةئشانلا عئاضبلا ىلع لثامملا رثألا تاذ موسرلا
ةيفيرعتلا تازايتمالا لوادجل اقفو ىرخأ فرط ةلود يأ
.لوكوتوربلا اذهل1 قحلملا يف ةدراولا

لودلل زوجي ال ،ريرحتلل ةعضاخلا تاجتنملل ةبسنلاب .2
رثأ تاذ موسر وأ ةيكرمج موسر يأ ضرفت نأ فارطألا

فرط ةلود يأ ميلقإ نم ةئشانلا عئاضبلا ىلع ةديدج لثامم
.لوكوتوربلا اذه هيلع صني ام ءانثتساب ،ىرخأ

عون يأ نم بئارض وأ مسر يأ داريتسالا مسر لمشي .3
ىلإ فرط ةلود يأ نم ةلسرملا علسلا داريتسا ىلع ضرفت
كلذ يف امب ،هب لصتم وأ ىرخأ فرط ةلود يف هيلإ لسرم
نـــكلو ،ةـــيفاضإلا موـــسرلا وأ بـــئارضلا لاـــكشأ نـــم لــــكش يأ

: نم ايأ لمشي ال

وحن ىلع ةضورفملا ةيلخادلا بئارضلا لداعُت تاقفن)أ
لوـــــح ةــماعلا ةـــيقافتالا نـــم )2 ةرــــقفلا(3 ةداـــملا عـــم قــــستم
اميف ةيريسفتلا اهتاركذمو ،٤991 ماعل ةراجتلاو تافيرعتلا

ةلباق وأ ةيسفانت نوكت يتلا وأ ةلثامتملا علسلاب قلعتي
فرطلا وأ فرطلا ةلودلا نم ةرشابم ةروصب لادبتسالل
عـلسلا اـهـنــم تعــنص يتــلا عــلسلاــب قــلــعــتــي اــمــيــف وأ عــّقوملا
،ايئزج وأ ايلك ةجتنملا وأ ةدروتسملا

ةيضيوعتلا موسرلا وأ قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ )ب
نـــــم رـــــشع ةــــسداسلاو ةــــسداسلا نيـــــتداملل اــــقفو ةــــضورفملا
٤991 ماـــــــعل ةراــــجتلاو تاــــفيرعتلا لوـــــح ةـــماعلا ةــــيقافتالا

ريبادتلاو معدلا نأشب ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ةيقافتاو
،لوكوتوربلا اذه نم71 ةداملاو ةيضيوعتلا

ةيئاقولا ريبادتلاب ةطبترملا موسرلا وأ تافيرعتلا )ج
لوــــــح ةــــــماــعــلا ةـــــيــقاــفـــتالا نـــــم رــــشع ةـــــعساـــتـــلا ةداــــمـــلـــل اـــقــــفو
ةراــــجتلا ةــــــمظنم ةــــيقافتاو ،٤991 ماــــــعل ةراــــجتلاو تاـــــــفيرعتلا
اذه نم91و81 نيتداملاو ،ةـــيئاقولا رـــيبادتلا نأــــشب ةـــــيملاعلا
،لوكوتوربلا

عم قفاوتلاب ةضورفملا ىرخألا ءابعألا وأ موـــسرلا )د
تاــــفيرعتلا لوـــح ةـــماعلا ةـــيقافتالا نـــم )8( ةـــنماثلا ةداـــملا

.٤991 ماعل ةراجتلاو

يناثلا بابلا
زييمتلا مدع

٤ ةداملا
ةياعرلاب ىلوألا ةلودلا ةلماعم

ةـــــياعرلاب ىلوألا ةـــــلودلا ةــــلماعم فارــــطألا لودــــلا حــــنمت .1
.قافتالا اذه نم81 ةداملل اقفو ضعبلا اهضعبل

ماربإ نم فرط ةلود عنمي ام لوكوتوربلا اذه يف سيل .2
،ةثلاث فارطأ عم ةيليضفت ةيراجت تابيترت ىلع ءاقبإلا وأ

اذــه فادــهأ ةــيراــجــتــلا تاــبــيــترــتــلا هذــه قوــعــت نأ ةــطـــيرش
ةزيم وأ زايتما وأ ليضفت يأ نأو ،اهلطبت وأ لوكوتوربلا

اــهدــيدمت مــتــي تاــبــيــترــتــلا هذــه بجومب ثلاــث فرــطـــل حـــنمت
.لثملاب ةلماعملا ساسأ ىلع  ىرخألا فارطألا لودلا لمشتل

وأ نيتلود عنمي ام لوكوتوربلا اذه يف كانه سيل .3
ضعبلا اهضعبل تاليضفت حنم نم فارطألا لودلا نم رثكأ
ةطيرش ،اهنيب اميف لوكوتوربلا اذه فادهأ قيقحت فدهب
ىرخألا فارطألا لمشتل لودلا ىلإ تاليضفتلا هذه دتمت نأ

.لثملاب ةلماعملا أدبم ساسأ ىلع

هذه نم3و2 نيترقفلا ماكحأ نم مدقت امع رظنلا ضغب .٤
فرط ةلود ىلإ ددمت نأب ةمزلم فرطلا ةلودلا نوكت ال ،ةداملا
فارـــطأ لود ىلإ اـــهدـــيدمت قـــبس ةــــيراجت تالــــيضفــــت ىرــــخأ
زيح قافتالا اذه لوخد ءدب لبق ىرخأ فارطأ ريغ وأ ىرخأ
ةصرف  ىرخألا فارطألا لودلل فرطلا ةلودلا حيتتو .ذيفنتلا

ساسأ ىلع ةحونمملا تاليضفتلا نأشب ضوافتلل ةلوقعم
تاــيوــتسم راــبــتــعالا نيعــب ذــخأ عــم لــثملاــب ةــلــماــعملا أدــبـــم
.فارطألا لودلل ةيمنتلا

٥ ةداملا
ةينطولا ةلماعملا

لودــلا نــم ةدروــتسملا تاــجـــتـــنملا فرـــطـــلا ةـــلودـــلا حـــنمت
ةـــلـــماـــعملا نـــع الـــيضفـــت لـــقـــت ال ةــــلــــماــــعــــم ىرــــخألا فارــــطألا
،ةلثامملا ينطولا أشنملا تاذ ةيلحملا تاجتنملل ةحونمملا

لـمشتو .ةدروـتسملا تاـجـتـنـمـلـل يكرـمجلا صيـلــخــتــلا دــعــب
طورشو عيب ىلع رثؤت يتلا ريبادتلا عيمج ةلماعملا هذه
ةيقافتالا نم )3( ةثلاثلا ةداملل اقفو تاجتنملا هذه عيب
.٤991 ماعل ةراجتلاو تافيرعتلا لوح ةماعلا

٦ ةداملا
ةيليضفتلاو ةصاخلا ةلماعملا

ةراجتلا ةقطنم فادهأ عم ايشامت ،فارطألا لودلا رفوت
يف لـماش يراجت ماـظـن قـيـقـحــتــل ةــيــقــيرــفإلا ةــيراــقــلا ةرحلا
ىرخألا فارطألا لودلل ةنورملا ،ةلدابتم ةعفنم يذو علسلا
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يتأي اميف اهيلإ راشملا( ةينعملا فرطلا ةلودلا مدقت .2
،اــيباتك اــبلط ةـــنامألا ىلإ )”ةــــلّدعملا فرـــطلا ةــــلودلا“ مـــساب
اذه لثم يضتقت يتلا ةرهاقلا فورظلا ىلع ةلدأب اقفرم
.بلطلا

عيمج ىلع بلطلا ةنامألا ممعت ،بلطلا مالتسا روف .3
.فارطألا لودلا

ةحلصم اهيدل نأ فارطألا لودلا ىدحإ ىرت امدنع .٤
يتلا فرطلا ةلودلا مساب يتأي اميف اهيلإ راشي( ةيرهوج
ةلودلل ةلدعملا تازايتمالا لودج يف )ةيرهوج ةحلصم اهل
ةــلودــلا ةــمــعادــلا ةــلدألاــبو اــيــطــخ غــلــبــت نأ يغــبــنــي ،فرـــطـــلا
.اـــموي )٠3( نيـــثالث لالـــخ ةــنامألا لالــخ نـــم ةـــلدعملا فرــــطلا

لودلا عيمج ىلع ايروف تابلطلا هذه عيمج ةنامألا ممعتو
.فارطألا

ةــحــلصم تاذ فرـــط ةـــلود يأو ةـــلدـــعملا ةـــلودـــلا لـــخدـــت .٥
يف ،ةداملا هذه نم3 ةرقفلا يف ددحملا وحنلا ىلع ةيرهوج
يأ نأشب قافتا ىلإ لصوتلا ةيغب ةنامألا اهقسنت تاضوافم
،قافتالاو تاضوافملا هذه يفو .يرورض يضيوعت ليدعت

تامازتلالا نع لقي ال ماع ىوتسم ىلع فارطألا لودلا ظفاحت
.ةيلوألا تامازتلالا نع اليضفت لقت ال يتلا ةزيمملا

لودجل قحاللا ليدعتلاو تاضوافملا ةجيتنب ذخؤي ال .6
ةـقـفاوـم دـعـب الإ اـهـنـع ضيوـعــت يأو ةــيــكرــمجلا تاــفــيرــعــتــلا
ةنامألا رطختو ،ةيرهوج ةحلصم اهل يتلا فارطألا لودلا
تايوستلا ىرجتو .ىرخألا فارطألا لودلا ىلإ اهليحت يتلا
.لوكوتوربلا اذه نم٤ ةداملل اقفو ةيضيوعتلا

ءارجإ دعب ّالإ اهمازتلا ةلدعملا فرطلا ةلودلا لدعت ال .7
يف هــــيلع صوـــصنملا وـــحنلا ىلـــع ةـــيضيوعتلا تاــــيوستلا
.ءارزوـــلا ســـلجم اـــهيلع قداـــصيو ،ةداـــملا هذـــه نـــم6 ةرـــقفلا

.ةيضيوعتلا تايوستلا ةجيتنب فارطألا لودلا رطختو

٢١ ةداملا
ةيكرمجلا ريغ زجاوحلا ةلازإ

لودـــــلا ىلـــع ،لوــــكوتوربلا اذــــــه هــــيلع صـــني اـــم ءاــــنثتساب
رـــــــيغ زــــجاوحلا ةــــــلازإو ةـــبقارمو فــــينصتو دـــــيدحت فارــــطألا
قلعتملا لوكوتوربلا اذهل٥ قحلملا صوصنل اقفو ةيكرمجلا

.ةيكرمجلا ريغ زجاوحلاب

٣١  ةداملا
أشنملا دعاوق

اذـه بجومب ةـيـلـيضفـتــلا ةــلــماــعــمــلــل ةــلــهؤم عــلسلا نوــكــت
اقفو فارطألا لودلا نم يأ يف ةئشان تناك اذإ لوكوتوربلا
دـــــعاوق نأــــشب2 قـــحلملا يف ةددــــحملا طورــــشلاو ريياــــعملل
ةماعلا دعاوقلل هدادعإ متيس يذلا قفرملل اقفوو ،أــــشنملا

.داوملل ةيليصفتلاو

٨ ةداملا
تازايتمالا لودج

تادراولا ىلع ةيليضفت تافيرعت فرط ةلود لك قبطت .1
اهتافيرعت لودجل اقفو ىرخألا فارطألا لودلا نم ةدراولا
اذـــــه نــــم1 قـــــحلملا يف ةدراوــــــــلا تازاــــــيتمالاب قـــــــلعتملا
ضيـــفـــخـــتـــلا تاـــيـــلآ لوادـــج عـــم قـــفـــتـــي امبو لوــــكوــــتورــــبــــلا
ةدمتعملا ضيفختلا تايلآو تازايتمالا لوادجو .ةدمتعملا

اـهـنأشب ضواـفـتـلا مـتـيس يتـلا اــهصوصخــب قــلــعملا لــمــعــلاو
.لوكوتوربلا اذه نم أزجتي ال اءزج لكشت ،اهدامتعاو اقحال

،لوكوتوربلا اذه ماكحأ نم قبس امع رظنلا ضغب .2
تاـــــــعاـــــــمـــــــج يف ءاضعأ يه يتـــــــلا فارـــــــطألا لودــــــــلا ظــــــــفاحت

اــهــنــيــب اــمــيـــف تقـــقـــح يتـــلاو ،ىرـــخأ ةـــيـــمـــيـــلـــقإ ةـــيداصتـــقا
زـــجاوحلاو ةـــيـــكرـــمجلا موسرــــلا ةــــلازإ نــــم ىلعأ تاــــيوــــتسم
ىلع ،لوكوتوربلا اذه يف هيلع صوصنم وه امم ةيراجتلا

ريرحتل كلذ نكمأ امّلك اهنيسحتو ايلعلا تايوتسملا كلت
.اهنيب اميف ةراجتلا

٩ ةداملا
 ةيمكلا دويقلا ةلازإ

وأ تادراولا ىلع ةيمك ادويق فارطألا لودلا ضرفت نل
صني مل ام  ىرخألا فارطألا لودلا عم ةراجتلا يف تارداصلا

ةداملاو ،هـــتاـــقـــفرـــمو لوـــكوـــتورـــبـــلا اذــــه يف كلذ فالــــخ ىلع
ةــفــيرــعــتــلا لوــح ةــماــعــلا ةــيــقاــفــتالا نــم )11( رشع ةـــــــــــيداحلا

ةراجتلا ةمظنم تاقافتا نم اهريغو٤991 ماعل ةراجتلاو
.ةلصلا تاذ ةيملاعلا

٠١ ةداملا
ريدصتلا موسر

ريدصت موسر ضرف ىلإ أجلت نأ فارطألا لودلا نكمي .1
.اهميلاقأ نم ةئشانلا عئاضبلا ىلع لثامم رثأ تاذ موسر وأ

علسلا ريدصت ىلع ضرفت ةبيرض وأ ريدصت مسر يأ .2
عيمج ىلع قبطت نأ بجي ،ةداملا هذهب المع ،اهب لصتت وأ
.يزييمت ريغ ساسأ ىلع تاهجولا عيمج ىلإ ةرّدصملا علسلا

وأ رـــيدصت موــسر ضرــفت يــتلا فرــطلا ةـــلودلا رـــطخت .3
اـــــقفو اـــهريدصتب ةــــطبترم وأ عــــلسلا رـــيدصت ىلـــع بــــئارض

اموي )٠9( نيعست نوضغ يف ةنامألا ،ةداملا هذه نم2 ةرقفلل
.ةروكذملا ريدصتلا بئارض وأ موسر ضرف نم

١١ ةداملا
ةيفيرعتلا تازايتمالا لودج ليدعت

بلطت نأ ،ةيئانثتسا فورظ يف ،فرطلا ةلودلا نكمي .1
.ةيفيرعتلا تازايتمالا لوادج ليدعت
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٩١ ةداملا
ةيليضفتلا ةيئاقولا ريبادتلا

ىلع ةيئاقو ريبادت قبطت نأ فارطألا لودلا نكمي .1
دروتسم جتنم يف ةئجافملا ةدايزلا اهيف نوكت يتلا تالاحلا
رارضأ ثادحإب ددهت وأ ببست فورظ يف ،فرط ةلود ىلإ

وأ ةـلـثاـمملا تاـجـتـنــمــلــل نييــلحملا نيجــتــنملا ىلع ةرــيــطــخ
.ميلقإلا لخاد رشابم لكشب ةسفانملا

9 قحلملا يف هيلع صوصنم وه امل اقفو ةداملا هذه ذفنت .2
ةقطنمل ةيهيجوتلا ئدابملاو ةيراجتلا تاجلاعملاب قلعتملا
تاجلاعملا لبس ذيفنت نأشب ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا
.ةيراجتلا

٠٢ ةداملا
قارغإلا ةحفاكم نأشب تاقيقحتلا لاجم يف نواعتلا

ةيئاقولاو ةيضيوعتلا ريبادتلاو

ةيراجتلا تاجلاعملا لاجم يف نواعتلا فارطألا لودلا ىلع
ريبادتب قلعتملا9 قحلملا يف هيلع صوصنم وه امل اقفو
ةراـجـتـلا ةـقـطـنمل ةـيـهـيـجوـتـلا ئداـبملاو ةــيراــجــتــلا تاجلاــعملا
.ةيراجتلا تاجلاعملا ذيفنت نأشب  ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا

سداسلا بابلا
جَتنملاب ةصاخلا حئاوللاو ريياعملا

١٢ ةداملا
ةراجتلا مامأ ةينفلا قئاوعلا

يف هيلع صوصنم وه امل اقفو ةداملا هذه ذيفنت متي
.ةراجتلا مامأ ةينفلا قئاوعلا نأشب6 قحلملا

٢٢ ةداملا
ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا ريبادت

يف هــــيلع صوـــصنم وـــه اــمل اــقفو ةداــملا هذـــه ذـــيفنت مــتي
.ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا ريبادتب قلعتملا7 قحلملا

عباسلا بابلا
ةيليمكتلا ةسايسلا

٣٢ ةداملا
ةصاخلا ةيداصتقالا قطانملا / تابيترت

تابيترت ليعفتو ءاشنإ معدت نأ فارطألا لودلا نكمي .1
.ةيمنتلاب ليجعتلا ضرغب ةصاخ ةيداصتقا قطانم وأ

قطانملا وأ تابيترت نم ةديفتسملا تاجتنملا عضخت .2
فرط نم اهعضو متيس يتلا حئاولل ةصاخلا ةيداصتقالا

امعد ةرقفلا هذه يف ةدراولا حئاوللا نوكتو .ءارزولا سلجم
.ةيراقلا عينصتلا جماربل

عبارلا بابلا
روبعلاو ةراجتلا ليهستو يكرمجلا نواعتلا

٤١ ةداملا
ةلدابتملا ةيرادإلا ةدعاسملاو يكرمجلا نواعتلا

كلذ يف اـــــمب ،ةـــبسانملا رــــيبادتلا فارــــطألا لودـــــلا ذـــــختت
ةيرادإلا ةدعاسملاو يكرمجلا نواعتلاب ةقلعتملا تابيترتلا
نأشب3 قحلملا يف هيلع صوصنم وه امل اقفو ،ةلدابتملا
.ةلدابتملا ةيرادإلا ةدعاسملاو يكرمجلا نواعتلا

٥١ ةداملا
ةراجتلا ليهست

كلذ يف اــــــــــمب ،ةــــــــبـــــسانملا رــــــيبادــــــتلا فارــــــطألا لودــــــــــلا ذـــــــــــختت
صوصنم وه امل اقفو ،ةراجتلا ريسيتب ةقلعتملا تابيترتلا

.ةراجتلا ريسيت نأشب٤ قحلملا يف هيلع

٦١ ةداملا
روبعلا

روبعلاب ةقلعتملا ةبسانملا ريبادتلا فارطألا لودلا ذختت
.روبعلا نأشب8 قحلملا يف هيلع صوصنم وه امل اقفو

سماخلا بابلا
ةيراجتلا تاجلاعملا

7١ ةداملا
ةيضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكم ريبادت

لودلا عنمي ام دجوي ال ،لوكوتوربلا اذه ماكحأب انهر .1
رـــــيبادتو قارـــــغإلا ةــــحفاكمل رـــــيبادت قــــيبطت نـــــم فارــــطألا

.ةيضيوعت

،ةداــــملا هذـــه قـــيبطت دــــنع ،فارـــطألا لودـــــلا دــــشرتست .2
ئدابملاو ةيراجتلا تاجلاعملاب قلعتملا9 قحلملا ماكحأب
نأشب ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنمل ةيهيجوتلا

ةــمظنملا قاـــفتا ماـــكحأل اـــقبط ةـــيراجتلا تاـــجلاعملا ذـــيفنت
.ةيراجتلا ةيملاعلا

٨١ ةداملا
ةيملاعلا ةيئاقولا تاءارجإلا

تاجلاعملاب قلعتملا9 قحلملل اقفو ةداملا هذه ذيفنت متي
تاــــــــجلاــــــعملا ذــــــيفنت نأـــــــــــشب ةـــــيهـــيجوتلا ئداــــــبملاو ةــــــيراـــجتلا
لوح ماــعلا قاـــفتالا نـــم )91( رشع ةعساتلا ةداملاو ،ةيراجتلا
ةراجتلا ةمظنم ةيقافتاو ،٤991 ماـــــعل ةراـــجتلاو تاـــــــفيرعتلا
.ةيئاقولا ريبادتلا لوح ةيملاعلا
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وأ ناوــــــيحلا وأ ناــــسنإلا ةاـــيح ةـــيامحل ةـــــيرورض .ب
،ةحصلا وأ تابنلا

وأ بــــــهذلا رــــــيدصتو دارــــــيتسا تاــــيلمعب قـــــــلعتت .ج
،ةضفلا

،ءانجسلا لمع تاجتنمب قلعتت .د

يتلا حئاوللا وأ نيناوقلل لاثتمالا نامضل ةيرورض . ـه
كلــت كلذ يف امب ،لوــكوــتورــبــلا اذـــه ماـــكـــحأ عـــم ضراـــعـــتـــت ال
تاءارــب ةــياــمــحو ةــيــكرــمجلا تاءارــجإلا ذــيــفــنــتــب ةــقــلـــعـــتملا
عنمو رشنلاو فيلأتلا قوقحو ةيراجتلا تامالعلاو عارتخالا
،ةعداخملا تاسرامملا

ةينفلا ةميقلا تاذ ةينطولا زونكلا ةيامحل تضرُف .و
،ةيرثألا وأ ةيخيراتلا وأ

ةـــــــلباقلا ةــــيعيبطلا دراوـــــملا ىلــــع ظاــــفحلاب قـــــلعتت .ز
دويقلا عم نارتقالاب ةلاعف ريبادتلا هذه تناك اذإ ذافنتسالل
،يلحملا كالهتسالا وأ جاتنإلا ىلع ةضورفملا

عــــــلسلل قافتا يأ بـــجومب تامازتلالاب الـمع تذخُتُأ .ح
،فارطألا لودلا هيلع قفاوت ةيلودلا ةيموكحلا

ةمزاللا ةيلحملا داوملا تارداص ىلع ادويق نمضتت .ط
زيهجتلا ةعانصل داوملا هذه نم ةيساسأ تايمك نامضل
يلحملا رـعسلا اـهـيـف ظـفــتــحــي يتــلا تارــتــفــلا لالــخ ةــيــلحملا
تيــبــثــت ةــطــخ نــم ءزــجــك يملاــعــلا رـــعسلا نود داوملا كلـــتـــل

تارداصلا ةدايز ىلع دويقلا هذه لمعت ّالأ ةطيرش ،ةيموكح
نع جرخت الو ،ةيلحملا ةعانصلا هذهل ةحونمملا ةيامحلا وأ
.زييمتلا مدعب ةقلعتملا لوكوتوربلا اذه ماكحأ

يأ وأ ةيئاذغلا داوملا عيزوت وأ ءانتقال ةيرورض .ي
،يلحملا ضرعلا يف صقن دسل وأ ماع لكشب ىرخأ تاجتنم

أدبملا عم ةقستم ليبقلا اذه نم ريبادت يأ نوكت نأ ةطيرش
نم ةلداع ةصح يف قحلا فارطألا لودلا عيمج لوخي يذلا
اذه نم ريبادت يأ نأو ،تاجتنملا هذه نم ةيلودلا تادادمإلا
نأ بجي لوكوتوربلل ىرخألا ماكحألا عم ضراعتت ليبقلا

.ةدوجوم ريغ اهنع أشنت يتلا فورظلا نوكت املاح فقوتت

7٢ ةداملا
ةينمألا تاءانثتسالا

: هنأ ىلع رسفي ام لوكوتوربلا اذه يف سيل

تاـــمولعم يأ مدـــــقت نأ فرـــط ةــــلود يأ نـــم بــــلطي .أ
،ةيساسألا ةينمألا اهحلاصمل افلاخم اهنع فشكلا ربتعي

هارــــت ءارـــجإ يأ ذاـــختا نـــم فرـــط ةـــلود يأ عــــنمي .ب
 : ةيساسألا ةينمألا اهحلاصم ةيامحل ايرورض

وأ تابيترت نمض ةعنصملا تاجتنملا ةراجت عضخت .3
،ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم لخاد ةصاخ ةيداصتقا قطانم
.أشنملا دعاوق نأشب2 قحلملا ماكحأل

٤٢ ةداملا
ةئشانلا ةعانصلا

ةـــــــيمهألا تاذ ةــــــئشانلا ةـــــعانصلا ةـــــياـــمح ضارـــــــغأل .1
،فرطلا ةلودلا نكمي ،ينطولا ديعصلا ىلع ةيجيتارتسإلا

تابوعصلا ىلع بلغتلل ةلوقعم تاوطخ ذختت نأ ةطيرش
ةيامحل ريبادت ضرفت نأ ،ةئشانلا ةعانصلا هذهب ةلصتملا

يزييمت ريغ ساسأ ىلع ريبادتلا هذه قبطتو .ةعانصلا هذه
.ةددحم ةرتفلو

هذــه ذــيفنتل ةــيهيجوت ئداـــبم ءارزوـــلا ســـلجم دـــمتعي .2
.لوكوتوربلا اذه نم أزجتي ال ءزجك ةداملا

٥٢ ةداملا
تاسسؤملا نأشب راطخإلاو ةيفافشلا تابلطتم

ةيمومعلا ةيراجتلا

ةيراجتلا تاسسؤملا ةطشنأ ةيفافش نامض لجأ نم .1
هذه نأشب ةنامألا راطخإب فارطألا لودلا موقت ،ةيمومعلا
.ىرخألا فارطألا لودلا ىلإ اهليحت يكل تاسسؤملا

ةــــــيراجتلا ةــــسسؤملا فرـــــعُت ،ةداــــــملا هذــــــه ضارـــــغأل .2
يف امب ،ةيموكح ريغو ةيموكح تاسسؤم اهنأب ةيمومعلا
تازايتما وأ اقوقح تحنم يتلا ،قيوستلا سلاجم كلذ
وأ ةـــــــينوناقلا تاــــطلسلا كلذ يف اـــــمب ةـــصاخ وأ ةــــيرصح
هذـــــــهل اــــــهتسراــــمم لالــــــــخ نـــــــم رـــــــثؤــــت يـــتلاو ،ةــــيروـــتـسدـــــلا
وأ ىوـــتسم ىلـــع اــــهتاعيبم وأ اــــهتاــيرتشم رــــبع - تاطلسلا
71 ةداملا ماكحأ ىلإ ةراشإلا عم تارداصلا وأ تادراولا هاـــجتا

ةراـــجتلاو ةـــيكرمجلا تاـــفيرعتلا نأـــشب ماـــعلا قاــــفتالا نم
.٤991 ماـــعل

نماثلا بابلا
ةماعلا تاءانثتسالا

٦٢ ةداملا
ةماعلا تاءانثتسالا

لكشت ةقيرطب ريبادتلا هذه قيبطت مدع طارتشاب انهر
فارطألا لودلا نيب رربملا ريغ وأ يفسعتلا زييمتلل ةليسو
ةراجتلل اعَّنقم ادييقت لكشت وأ طورشلا سفن دوست ثيحو
عنم هنأ ىلع مجرتي ام لوكوتوربلا اذه يف دجوي ال ،ةيلودلا

: نوكت فرط ةلود يأ بناج نم ريبادت ذافنإ وأ دامتعال

ماظنلا ىلع ظافحلا وأ ةماعلا بادآلا ةيامحل ةيرورض .أ
،ماعلا
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رشاعلا بابلا

ةيسسؤملا ماكحألا
٠٣ ةداملا

تاعزانملا ةيوستو رواشتلا

قبطنت ،لوكوتوربلا اذه يف كلذ فالخ ىلع صني مل ام
تاءارجإو دعاوق لوكوتورب نأشب قافتالاب ةلصلا تاذ ماكحألا

تاــــــــــعزانملا ةــــــيوستو تارواــــشملا ىلـــع تاـــــعزانملا ةـــــيوست
.لوكوتوربلا اذه بجومب

١٣ ةداملا
مييقتلاو ةعباتملاو ذيفنتلا

،قافتالا نم11 ةداملل اقبط ،ءارزولا سلجم ئشني .1
ريسيتل اهماهم ددحيو علسلا يف ةراجتلاب ةينعملا ةنجللا

ءاشنإ ةنجللا نكميو .هفادهأ ةمدخو لوكوتوربلا اذه ليعفت
.ةيلاعفب اهفئاظو ءادأل ةبسانم اهارت ةيعرف ةزهجأ

ةكراشمل ةحوتفم ةيعرفلا اهتائيهو ةـــنجللا نوــــكت .2
.كلذ فالخ ةنجللا ررقت مل ام فارطألا لودلا عيمج يلثمم

.فارطألا لودلا لبق نم ةنجللا سيئر بختني .3

عــم رواـــشتلاب ،ةـــنامألا دعـــت ،)٥ ةرـــقفلا(31 ةداملل اـــقفو .٤
رـــــيسيتل فارــــطألا لودــــلل ةــــيونس رــــيراقت ،فارـــــطألا لودـــلا

.همييقتو هتعباتمو لوكوتوربلا اذه ذيفنت ةيلمع

 .دامتعالاو ةساردلل ءارزولا سلجمل ريراقتلا هذه عفرت .٥

٢٣ ةداملا
ليدعتلا

نــم92 ةداــملا ماــكحأل اــقبط لوــكوتوربلا اذــه لــيدعت مـــتي
.قافتالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تامدخلا يف ةراجتلا لوكوتورب

ةجابيدلا

،يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا ،نحن

ئدابملا نم ةعومجمل راق راطإ عضو ىلعمزعلا دقعن ذإو
ةراــجتلا زـــيزعت ةــيغب تاـــمدخلا يف ةراـــجتلا نأـــشب دـــعاوقلاو
ةرحلا ةراجتلا ةقطنم فادهأ عم ايشامت ةيقيرفإلا ةينيبلا
يف ةـــيمنتلاو يداــصتقالا وـــمنلا ةـــيقرتو ةـــيقيرفإلا ةــــيراقلا
،ةراقلا

يـــــــجيردتلا رــــــيرحتلا ساــــسأ ىلــــع ،قــــــلخ يفبـــــــــغرن ذإو
ةمئاقو ةحوتفم ةدحاو تامدخ قوس ،تامدخلا يف ةراجتلل
اـــــــصرف رــــفوت ةـــــلماكتمو ةــــــلماشو ةـــــفاـــــفشو دــــــــعاوــــــقلا ىلـــــع
تاـــعاطقلا عـــيمج يف هاـــفرلل ةززــــعمو ةـــيعامتجاو ةـــيداصتقا
،ةيقيرفإلا بوعشلا ةدئافل

I.اهنم دمتست يتلا داوملا وأ ةيراطشنالا داوملاب قلعتت،

II.برحلا تاودأو رئاخذلاو ةحلسألا يف ةراجتلاب قلعتي،
ةروصب اّمإ لمعت يتلا  ىرخألا داوملاو علسلا يف ةراجتلاو
و ،ةيركسعلا ةسسؤملا ديوزت ىلع ةرشابم ريغ وأ ةرشابم

III.ئراوطلا تالاح نم اهريغ وأ برحلا تقو يف ذخؤي
وأ ،ةيلودلا تاقالعلا يف

الـــمـــع ءارـــجإ يأ ذاـــخـــتا نـــم فرـــط ةـــلود يأ عـــنـــمــــي .ج
ملسلا ىلع ظافحلل ةدحتملا ممألا قاثيم بجومب اهتامازتلاب
.نييلودلا نمألاو

٨٢ ةداملا
تاعوفدملا نازيم

نازيم يف ةجرح تابوعص فرط ةلود هجاوت امثيح .1
ةياقولا ىلإ جاتحت وأ ،كيشولا اهديدهت تحت وأ ،تاعوفدملا

يلاملا اــهزــكرــم ثيـــح نـــم اـــهـــهـــجاوـــت يتـــلا تاـــبوـــعصلا نـــم
ىلع بلغتلل ةلوقعملا تاوطخلا عيمجل اهذاختا عم يجراخلا
اقفو ةبسانم ةيدييقت ريبادت ذاختا اهنكميف ،تابوعصلا
يف امب ،ةينعملا فرطلا ةلودلل ةيلودلا  تامازتلالاو قوقحلل
ةراـــجـــتـــلا ةـــمـــظـــنـــم قاـــفـــتا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا كلـــت كلذ
يقيرفإلا كنبلاو يلودلا دقنلا قودنص قافتا داومو ةيملاعلا
ةيزييمت ريغو ةفصنم ريبادتلا هذه نوكت نأ ىلع ةيمنتلل
زواجتت نأ زوجي الو ،ةدملا ةدودحمو ةينلا نسحب مستتو
.تاعوفدملا نازيم ةلاح حيحصتل يرورض وه ام

ريبادتلا هذه دامتعا دعب ،ةينعملا فرطلا ةلودلا غلبت .2
مدقتو يروف لكشب ىرخألا فارطألا لودلا ،اهيلع ءاقبإلا وأ

.اهتلازإل اينمز الودج نكمم تقو برقأ يف

عساتلا بابلا
نواعتلاو تاردقلا زيزعتو ةينفلا ةدعاسملا

٩٢ ةداملا
نواعتلاو تاردقلا زيزعتو ةينفلا ةدعاسملا

تاعومجملاو فارطألا لودلا عم نواعتلاب ،ةنامألا قسنت .1
ءانبو ةينفلا ةدعاسملا ميدقت ،ءاكرشلاو ةيميلقإلا ةيداصتقالا
ةراــــجتلاب ةــــلصتملا لـــئاسملاو ةــــيراجتلا لـــئاسملا يف تاردـــقلا
.لوكوتوربلا اذه ذيفنتل

لـــجأ نـــم نواـــعتلا زــــيزعت ىلـــع فارـــطألا لودـــلا قـــفاوت .2
.علسلا يف لوكوتوربلا اذه ذيفنت

هذــــهل ةـــمزاللا دراوــــملا نيـــمأت لـــبس ةــــنامألا ىرــــحتت .3
.جماربلا
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ىلع بئارضلا عـــيــــمــــج لــــمشت ”ةرشاـــبملا بئارضلا“ )ب
امب ،امهرصانع ىلع وأ لاملا سأر يلامجإ ىلع وأ لخدلا يلامجإ

ةــــيــــكــــلملا لــــقــــن نــــع ةجتاــــنـــــلا بساـــــكملا ىلع بئارضلا كلذ يف
ىلع بئارضلاو ،تابهلاو ثاريملاو تاراقعلا ىلع بئارضلاو
،تاــــــسسؤملا اــــهعفدت يتلا بـــتاورلا وأ روـــجألا غـــلابم يلامجإ
،لاملا سأر ةدايز ىلع بئارضلا نع الضف

وأ هنيوكت مت ينوناق نايك يأ ”يونعملا صخشلا“ )ج
نم كلذ ناك ءاوس ،يراسلا نوناقلا بجومب انوناق هميظنت
وأ صاخلا عاطقلل اكولمم ناك اذإ امو ،كلذ ريغ وأ حبرلا لجأ

تاكرش داحتا وأ ةكرش يأ كلذ يف امب ،ماعلا عاطقلل اكولمم
،ةيعمج وأ ةيدرف ةيكلم وأ كرتشم عورشم وأ ةكارش وأ

: وه”يونعملا صخشلا“  )د

I.“٠٥ نم رثكأ ناك اذإ فرط ةلودل صاخشأل ”كولمم
ةــكوــلمم ةــلودــلا كلــت يف ةــيــكـــلملا يف هـــقوـــقـــح نـــم ةـــئاملا يف

،فرطلا ةلودلا كلت نم صاخشأ حلاصل

II.“ءالؤــهل ناــك اذإ فرـط ةــلود نــم صاــخشأل”عـــضاخ
مهلامعأ ةرادإ وأ اهيريدم ةيبلغأ نييعت ةطلس صاخشألا

،ةينوناق ةقيرطب

III.“كلذ هـــــــل عـــضخي اـــمدنع رــــخآ صــــــخشل”بـــــــستنم
صخشلل امهالك عضخي امدنع وأ،سكعلا وأ رخآلا صخشلا

 ،هسفن

دـــصقي ”ىرــــخأ فرـــط ةـــــلودل يوـــنعملا صـــــخشلا“ )ـه
: يذلا  يونعملا صخشلا هـــب

I.فرطلا ةلودلا كلت نوناق بجومب مظنت وأ لكشت امإ
كلت ميلقإ يف ةيقيقح ةيراجت تايلمعيف كراشيو ،ىرخألا
وأ،ىرخأ فرط ةلود  يأ وأ فرطلا ةلودلا

II.يراجتلا دوجولا قيرط نع ةمدخ ديروت ةلاح يف،
: ـل عضخي وأ هكلمي

وأ ،فرطلا ةلودلا كلت يف نييعيبط صاخشأ .1

املثم ىرخألا فرطلا ةلودلا كلتل نييونعم صاخشأ .2
،”1“ ةيعرفلا ةرقفلا يف ددحم وه

ءاوس ،فرط ةلود هذختت ريبدت يأ ينعي ”ريبدتلا“ )و
رارق وأ ءارجإ وأ ةدعاق وأ ةحئال وأ نوناق لكش يف كلذ ناك
،رخآ لكش يأ وأ يرادإ ءارجإ وأ

يف رثؤت يتلاو فارطألا لودلا اهذختت يتلا ريبادتلا“ )ز
: يتأي امب قلعتت ريبادت لمشت “تامدخلا يف ةراجتلا

I.ةمدخلا مادختسا وأ ،عفد وأ ،ءارش،

II.فارطألا لودلا كلت اهيضتقت تامدخ ىلإ لوصولا
،ةمدخلا ديروتب قلعتياميف ،سانلا ةماع ىلإ اهمدقتو

III.يف صاــخشأ ،يراــجتلا دوــجولا كلذ يف اــمب ،دوــجو
،ىرخأ فرط ةلود ميلقإ يف ةمدخ ديروتل فرطلا ةلود

ةدافتسالاو تازاجنإلا زيزعت ىلإ ةحلملا ةجاحلايعن ذإو –
ىوتسم ىلع نيناوقلا قفاوتو تامدخلا ريرحت لاجم يف اهنم
،ةراقلا ىوتسم ىلعو ةيميلقإلا ةيداصتقالا ةعامجلا

يدّروـــــم تاردــــقو تاـــيناكمإ رـــيخست يفبـــغرن ذإو –
ريغصلاو رغصملا ىوتسملا ىلع اميس ال ،ةقرافألا تامدخلا

ةـــــيميلقإلا مــــيقلا لـــــــسالس يف ةــــكراشملا ةــــيغب ،طــــسوــتملاو
،ةيملاعلاو

تامدخلا ديروت ميظنت يف فارطألا لودلا قحب رقن ذإو –
ةينطولا اهتسايس فادهأ قيقحت ىلإ ايعس اهميلاقأ لخاد
ةينطولا اهتسايس فادهأ قيقحت ةيغب ةديدج حئاول عضوو
كلهتسملا ةيامحو ةيسفانتلا ةردقلا كلذ يف امب ،ةعورشملا

حئاوللا مدقت ةجرد مارتحا عم ةلماشلا ةمادتسملا ةيمنتلاو
نادــــلبلا ةـــجاحو ،نادــــلبلا فــــلتخم يف تاـــمدخلاب ةـــلصلا تاذ
ساــــسملا نود قـــحلا اذــــه ةـــسرامم ىلإ ةــــصاخلا ةـــيقيرفإلا

ةمادتسملا ةيمنتلاو ،ةئيبلا ةيامحو ،نيكلهتسملا ةيامحب
،ةلماشلا

اومن لقألا نادلبلل ةبسنلاب ةيدجلا تابوعصلاكردن ذإو –
ةشهلا تاداصتقالا تاذ لودللو رزجلا لودللو ةسيبحلا لودللو
ةيومنتلا اهتاجايتحاو ةصاخلا ةيداصتقالا اهتلاحل رظنلاب
 ،ةيلاملاو ةيراجتلاو

دمتعملا يقيرفإلا داحتالا رمتؤم رارق نأبفرتعن ذإو –
تاموكحو لود ءاسؤر رمتؤمل نيثالثلا ةيداعلا ةمقلا يف

81٠2 ةنس يفناج82 يف ابابأ سيدأ يف يقيرفإلا داحتالا
لالخ نم يوجلا لقنلل ةدحاو ةيقيرفإ قوس ءاشنإ لوح
،وركوسوماي رارق ذيفنت

تامدخل ةلمتحملا ةيرهوجلا ةمهاسملااضيأ رقن ذإو –
ةراجتلا زيزعتل دحاولا يقيرفإلا يوجلا قوسلا ،يوجلا لقنلا
ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ةيقافتا راسم عيرستو ةينيبلا
 ،ةيقيرفالا

: يتأي ام ىلع انقفتا

 لوألا بابلا

فيراعت

ىلوألا ةداملا

فيراعت

: لوكوتوربلا اذه ضارغأل

تاسسؤملا طامنأ نم طمن يأ ينعي ”يراجتلا دوجولا“ )أ
: لالخ نم كلذ يف امب ،ةينهملا وأ ةيراجتلا

I.وأ ،يونعم صخش ىلع ءاقبإلا وأ ءانتقا وأ ليكشت

II.لخاد ،يليثمت بتكم وأ عرف ىلع ءاقبإلا وأ ءاشنإ
،ةمدخ ديروت ضرغل فرط ةلود ميلقإ
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عيبو قيوستو عيزوتو جاتنإ لمشي ”ةمدخ ديروت“ )س
،ةمدخلا ميلستو

: ةمدخلا ديروت ينعت “تامدخلا يف ةراجتلا“ )ع

I.ىرخأ فرط ةلود يأ ميلقإ ىلإ فرط ةلود ميلقإ نم،

II.يأ يف ةمدخلا كلهتسم ىلإ فرط ةلود ميلقإ يف
،ىرخأ فرط ةلود

III.قـــيرط نـــع ،فرـــط ةـــلودل ةـــمدخ دّروـــم لـــبق نــــم
،ىرخأ فرط ةلود يأ ميلقإ يف يراجتلا دوجولا

VI.دوجو لالخ نم ،فرط ةلودل ةمدخ دّروم لبق نم
فرط ةلود يأ ميلقإ يف فرط ةلودل نييعيبط صاخشأ
.ىرخأ

يناثلا بابلا
قيبطتلا قاطن

٢ ةداملا
قيبطتلا قاطن

اهذختت يتلا ريبادتلا ىلع لوكوتوربلا اذه قبطني .1
.تامدخلا يف ةراجتلا يف رثؤت يتلاو فارطألا لودلا

تامدخلا يف ةراجتلا دنتست ،لوكوتوربلا اذه ضارغأل .2
يف ددحملا وحنلا ىلع ةمدخلا ديروتل ةعبرألا بيلاسألا ىلإ
.لوكوتوربلا اذه نم )ز(1 ةداملا

: لوكوتوربلا اذه ضارغأل .3

يــــنعت “فارــــطألا لودـــــلا اــــهذختت يــــتلا رـــــيبادــــتلا“ )أ
: اهذختت يتلا ريبادتلا

I.وأ ةيميلقإلا وأ ةيزكرملا تاطلسلا وأ تاموكحلا
و،فارطألا لودلل ةيلحملا

II.يتلا تاطلسلا ةسرامم ءانثأ ةيموكحلا ريغ تائيهلا
وأ ةيميلقإلا وأ ةيزكرملا تاطلسلا وأ تاموكحلا اهل اهلوخت
،فارطألا لودلل ةيلحملا

،لوكوتوربلا اذه بجومب اهتابجاوو اهتامازتلال اذيفنت
نامضل  ةلوقعم ريبادت  نم  اهل حاتي ام فرط ةلود لك ذختت
تائيهلاو ةيلحملاو ةيميلقإلا تاطلسلاو تاموكحلا دّيقت
،تابجاولاو تامازتلالا هذهب اهميلقإ لخاد ةيموكحلا ريغ

ءانثتساب عاطق يأ يف ةمدخ يأ لمشت “تامدخلا“ )ب
،ةيموكحلا ةطلسلا ةسرامم راطإ يف ةدّروملا تامدخلا

ةـــــــــطلسلا ةـــــــــسراــــمم راــــــطإ يف ةدّروـــــــملا ةـــــــمدـــخلا“ )ج
الو يراجت ساسأ ىلع ال دّروـــت ةـــمدخ يأ يـــنعت ”ةـــــيموكحلا

يدّروــــــم نــــم رــــثكأ وأ دــــحاو دّروـــــم عـــم ســــفانتلا قاــــيس يف
،تامدخلا

ماع ،صخش يأ هب دصقي ”يراكتحالا ةمدخلا دروم“ )ح
فرط ةلود ميلقإ يف ةلصلا تاذ قوسلا يف لمعي ،صاخ وأ
سسؤم وأ صخرم وأ ةمدخلا كلتل ديحولا دّروملا هتفصب
اذــه ىلع فرـــطـــلا ةـــلودـــلا كلـــت لـــبـــق نـــم اـــيـــلـــعـــف وأ اـــيـــمسر
،ساسألا

يــــنعي ”ىرـــــخأ فرــــط ةـــــلودـــــل يــــــــعيبطلا صــــخشلا“ )ط
فرطلا ةلودلا كلت ميلقإ يف ميقي يذلا يعيبطلا صخشلا
كلت نوناق بجومب ربتعيو ،ىرخأ فرط ةلود يأ وأ  ىرخألا
: ىرخألا فرطلا ةلودلا

I.وأ ،نطاوم

II.ةمئادلا ةماقإلا يف قحلا هل،

اــــصخش وأ اــــيعيبط اــــصخش اــــمإ يـــنعي ”صــــخشلا“ )ي
،ايونعم

: ينعي ”ةمدخلا عاطق“ )ك

I.وأ دحاو ددحم يعرف عاطق :ددحم مازتلا ىلإ ةراشإ
ىلع ،ةمدخلا كلتب ةصاخلاةيعرفلا تاعاطقلا لك وأ رثكأ
تاــمازــتــلالا نأشب فرــطــلا ةــلودـــلا لودـــج يف ددحملا وـــحـــنـــلا
،ةصاخلا

II.كلذ يف امب ،هتمرب تامدخلا عاطق لك :رخآ هجوب
،ةيعرفلا هتاعاطق عيمج

،ةدّروملا ةمدخلا ينعت”ىرخأ فرط ةلود ةمدخ“ )ل

I.يف وأ ،ىرخألا فرطلا ةلودلا كلت ميلقإ يف وأ لبق نم
نيناوق بجومب ةلجسم ةنيفس لبقنم يرحبلا لقنلا ةلاح
كلت نمصخش لبق نم وأ ،ىرخألا فرطلا ةلودلا كلت
ليغشتلالخ نم ةمدخلا دّروي يذلا ىرخألا فرطلا ةلودلا
وأ ،ايئزج وأ ايلك اهمادختسا وأ /و ةنيفسلا

II.نييعيبط صاخشأ دوجو وأ يراجت دوجو لالخ نم،
ةلودلا كلتل تامدخ دّروم لبق نم ةمدخ ديروت ةلاح يف

.ىرخألا فرطلا

لمعتسي وأ ىقلتي صخش يأ ينعي ”ةمدخلا كلهتسم“ )م
،ةمدخلا

،)٤( ةمدخ دّروي صخش يأ ينعي ”ةمدخلا دروم“ )ن

نم نكلو يونعم صخش لبق نم ةرشابم ةمدخلا ديروت متي ال ثيح )٤(
نأ ّالإ ،يليثمت بتكم وأ عرف لثم يراجتلا دوجولا نم ىرخأ لاكشأ لالخ
يدّرومل حنمت يتلا ةلماعملا حنمُي )يونعملا صخشلا يأ( تامدخلا دّروم
متي يذلا دوجولا لمشتل ةلماعملا هذه ددمتو .قافتالا اذه بجومب تامدخلا

ىرخأ ءازجأ يأ لمشتل اهديدمت ىلإ ةجاحلا نود نم ةمدخلا ديروت هلالخ نم
.ةمدخلا هيف دَّروت يذلا ميلقإلا جراخ دوجوملا دّروملا نم
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موقت يتلا تاينتقملا لوكوتوربلا اذه قاطن نم ىنثتست .٤
ةداعإ ضرغب سيلو ةيموكح ضارغأل ةيموكحلا تالاكولا اهب
.ةيراجت ضارغأل وأ عيبلا

ةيوستل هتاءارجإ كلذ يف امب ،لوكوتوربلا يرسي ال .٥
: يف رثؤت يتلا ريبادتلا ىلع ،تاعزانملا

و ،تحنم امفيك ،ةيوجلا ةكرحلا قوقح )أ (

قوقح ةسراممب رشابم لكشب ةطبترملا تامدخلا )ب(
.ةيوجلا ةكرحلا

يـــتلا ريـــبادتلا ىلـــع لوـــكوتوربلا اذـــه لوــــعفم يرـــسي .6
: يف رثؤت

،تارئاطلا ةنايصو حالصإ تامدخ )أ (

،يوجلا لقنلا تامدخ قيوستو عيب  )ب(

.دعب نع زجحلا ماظن تامدخ )ج(

ثلاثلا بابلا
فادهألا

٣ ةداملا
فادهألا

معد يف لوكوتوربلا اذه نم يسيئرلا فدهلا لثمتي .1
وحنلا ىلع ،ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ةيقافتا فادهأ
ةراجتلا ةقطنمل ئشنملا قافتالا نم3 ةداملا يف نّيبملا
قوس ءاشنإ يف لثمتملا فدهلا يف اميسال ،ةيراقلا ةرحلا

.تامدخلا يف ةراجتلل ةرح

: يتأي اميف لوكوتوربلا اذهل ةددحملا فادهألا لثمتت .2

تاداصتقا لالخ نم ،تامدخلل ةيسفانتلا ةردقلا زيزعت )أ
لوصولا زيزعتو ،ةيراجتلا لامعألا فيلاكت ضيفختو ،ةرفولا
كلذ يف امب دراوملا صيصخت نيسحتو ،ةيراقلا قاوسألا ىلإ
،ةراجتلاب ةلصتملا ةيتحتلا ىنبلا ريوطت

ةـــيمنتلا فادـــهأل“ اــــقفو ةـــمادتسملا ةـــيمنتلا زــــيزعت )ب
،”ةمادتسملا

،يبنجألاو ينطولا رامثتسالا زيزعت  )ج

ةيعانصلا ةيمنتلا لاجم يف ةلوذبملا دوهجلا عيرست  )د
،ةيميلقإلا ةميقلا لسالس ةيمنت ةيقرت ةيغب

ءاحنأ عيمج يف تامدخلا يف ةراجتلل يجيردتلا ريرحتلا )ـه
ةـــــــعفنملاو نزاوـــــتلاو فاـــصنإلا ساـــسأ ىلـــع ةيـــقيرفإلا ةراــــقلا
،تامدخلا يف ةراجتلا مامأ قئاوعلا ةلازإب كلذو ،ةلدابتملا

يف ةراـــجتلا رـــيرحت نيب لــــماكتلاو قاــــستالا ناــــمض )و
،ةددحم تامدخ تاعاطق يف قحالملا فلتخمو تامدخلا

ةداملل اقبط كلذو تامدخلا ةراجت ريرحت وحن يعسلا )ز
نم تامدخلا يف ةراجتلا نأشب ماعلا قافتالا نم ةسماخلا

ةداــيزو رــيرــحــتــلا ةــيــلــمــع قاــطــن قــيـــمـــعـــتو عـــيسوـــت لالـــخ
يف قحلاــب ماــتــلا ظاــفــتـــحالا عـــم رـــيدصتـــلا تاـــمدـــخ نيسحتو
،ةديدج حئاول نسو ميظنتلا

لاجم يف نواعتلاو كرتشملا مهافتلا زيزعتو ةيقرت )ح
نيسحت ةيغب فارطألا لودلا نيب اميف تامدخلا يف ةراجتلا

و ،ةيسفانتلا اهتردقو اهتيلاعفو اهتامدخ قاوسأ ةردق

تامدخلا  لاجم يف يجولونكتلا مدقتلاو ثحبلا ةيقرت )ط
.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاب ليجعتلا ةيغب

عبارلا بابلا
كولسلا دعاوقو ةماعلا تامازتلالا

٤ ةداملا
ةياعرلاب ىلوألا ةلودلا ةلماعم

روف ،لوكوتوربلا اذه هلمشي ريبدت يأب قلعتي اميف .1
يروــف لــكشب فرــط ةــلود لــك حــنمت ،ذــيــفــنــتــلا زــيـــح هـــلوـــخد
ةلود يأل تامدخلا يدّرومو تامدخلا طرش وأ ديق نودبو
اـــهحنمت يــتلا كلت نــع ةــياعر لـــقت ال ةـــلماعم ىرـــخأ فرـــط
.دلب يأ يف نيلثامملا تامدخلا  يدّروملو تامدخلل

نم فرطلا ةلودلا عنمي ام لوكوتوربلا اذه يف سيل .2
اقفو ،ثلاث دلب عم ةديدج ةيليضفت تاقافتا يف لوخدلا
،تامدخلا يف ةراجتلا نأشب ماعلا قافتالا نم ةسماخلا ةداملل

اذـــه فادـــهأ تاذ تاـــقاـــفـــتالا هذـــه لـــثـــم قــــيــــعــــت ّالأ ةــــطــــيرش
ةـيـلـيضفـتــلا ةــلــماــعملا هذــه دــتمتو .هــلــطــبــت وأ لوــكوــتورــبــلا
ةــلــماــعملا أدــبــم ساسأ ىلع فارــطألا لودـــلا عـــيـــمـــج لـــمشتـــل
.ةيزييمتلا ريغو لثملاب

لود وأ فرـــــط ةـــلود نــــكمي ،1 ةرـــقفلا نـــع رــــظنلا ضغب .3
تامدخلا يف ةراجتلا ريرحت نأشب تاضوافم ءارجإ فارطأ

اقفو اهيلع ةقفاوملاو ةددحم ةيعرف تاعاطق وأ تاعاطق يف
فارطألا لودلل حاتتو .لوكوتوربلا اذه يف ةدراولا فادهألل
ةـــحوـــنـــمملا تاـــيـــلضفألا نأشب ضواــــفــــتــــلــــل ةصرــــف ىرــــخألا

.لثملاب ةلماعملا أدبم ساسأ ىلع لوكوتوربلا اذه بجومب

فرطلا ةلودلا مزتلت ال ،2 ةرقفلا ماكحأ نع رظنلا ضغب .٤
لبق ثلاث فرط يأ عم اهيلع قفتملا تايلضفألا ديدمتب
ةلودلا كلت تناك ثيح ذيفنتلا زيح لوكوتوربلا اذه لوخد
فرطلا ةلودلا نكميو .هنم ةديفتسم وأ هيف اوضع فرطلا
نأــــشب ضواـــفتلل ةـــصرف ىرـــخألا فارـــطألا لودـــلل حـــيـتت نأ
ساسأ ىلع لوكوتوربلا اذه بجومب ةحونمملا تايلضفألا

.لثملاب ةلماعملا أدبم
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ديوزتل ةلصلا تاذ مالعتسالا طاقن فرط ةلود لك نّيعت .6
نأشب ،اهبلط ىلع ءانب ،ةددحم تامولعمب فارطألا لودلا

كلت كلذكو تامدخلا يف ةراجتلاب ةلصتملا لئاسملا عيمج
.هالعأ ةروكذملا راطخإلا طورشل عضخت يتلا لئاسملا

٦ ةداملا
ةيّرسلا تامولعملا نع فشكلا

فرط ةلود يأ ىلع طرتشي ام لوكوتوربلا اذه يف سيل
نأ اهنأش نم يتلا ةيّرسلا تانايبلاو تامولعملا نع فشكلا

وأ ،ةماعلا ةحلصملل ةفلاخم نوكت نأ وأ ،نوناقلا ذافنإ قيعت
،ةـنـّيــعــم تاسسؤمل ةــعورشملا ةــيراــجــتــلا حــلاصملاــب رضت
.ةصاخ وأ ةماع

7 ةداملا
ةيليضفتلاو ةصاخلا ةلماعملا

تامدخلا ةراجت يف ةديفمو ةديازتم ةكراشم نامض ةيغب
: يتأي امب فارطألا لودلا موقت ،فارطألا لودلا عيمج فرط نم

تاــمازــــتلال يــجيردـــتلا رـــيرــحتلل صاـــخ راــبـــتعا ءادـــبإ )أ
زيزعت اهنأش نم يتلا ديروتلا قرطو تامدخلا تاعاطق
ةمادتسملا ةيعامتجالا ةيداصتقالا ةيمنتلاو ومنلا تاعاطق
،ةساسحلا

لودلا اههجاوت دق يتلا تايدحتلارابتعالانيعب ذخألا )ب
يف ةنورملا حنم ةيناكمإ هنمو ،لوكوتوربلا اذه يف فارطألا
لك بسح  كلذو ،ةيلاقتنالا تارتفلا لثم لمعلا ططخ راطإ

،ةيمنتلاو ةصاخلا ةيداصتقالا فورظلا  فييكت ةيغب ،ةلاح
لوــكوــتورــب ذــيــفــنــت يف ةــيــلاملا تاــجاــيـــتـــحالاو ،ةراـــجـــتـــلاو
ةدــــحوــــم قوس ءاشنإ لــــجأ نــــم تاــــمدخلا يف اذــــه ةراــــجــــتـــــلا

و ،تامدخلا يف ةراجتلل ةرحو ةلماكتم
ءاــنبو ةـــينفلا ةدـــعاسملا ميدقتل صاـــخ راـــبتعا ءالــــيإ )ج

.ةيراقلا معدلا جمارب لالخ نم تاردقلا

٨ ةداملا
ميظنتلا يف قحلا

تامدخلا يدّرومو تامدخلا مظنت نأ فرط ةلود لك نكمي
قـيـقحت ةـيــغــب اــهــمــيــلاــقأ نــمض اــهــنأشب ةدــيدــج حــئاوــل نستو
ةيميظنتلا حئاوللا هذه نأ املاط ،ةينطولا اــهتسايس فادــــهأ

.لوكوتوربلا اذه بجومب أشنت تامازتلا وأ قوقح يأب لخت ال

٩ ةداملا
يلحملا ميظنتلا

لك لفكت ،ةددحم تامازتلاب دهعتلا ثيح تاعاطقلا يف .1
ىلع رثؤت يتلا ماعلا قيبطتلا ريبادت عيمج ةرادإ فرط ةلود
ةفافشو ةيعوضومو ةلوقعم ةقيرطب تامدخلا يف ةراجتلا

.ةهيزنو

ةلود يأ عنمي هنأ ىلع لوكوتوربلا اذه ماكحأ مَجرتت ال .٥
لدابتلا ليهست ةيغب ةرواجملا نادلبلل ايازم حنم نم فرط

صوصخـــــب ةرواــــــجملا ةــــــيدودحلا قــــــطاــــــنملا ىلع رصتــــــقملا
.ايلحم اهكالهتساو اهجاتنإ متي يتلا تامدخلا

رـــيـــبادـــتـــلا دـــحأ ىلع يقـــبـــت نأ فرـــطـــلا ةـــلودـــلا نـــكـــمــــي .6
ءافعإ ةمئاق يف ةجردم نوكت نأ ةطيرش ،1 ةرقفلل ةرياغملا
ةـمـئاـقـلا لوـكوـتورـبـلا اذـهـب قـحـلـُتو .ةـياـعرــلاــب ىلوألا ةــلودــلا
عــجارتو .ةــياعرلاب ىلوألا ةــلودلا تاءاــفعإ نــم اــهيلع قـــفتملا
ةياعرلاب ىلوألا ةلودلا تاءانثتسا ماظتناب فارطألا لودلا

نكمي يتلا ةياعرلاب ىلوألا ةلودلا تاءانثتسا ديدحت ةيغب
.اهفذح

٥  ةداملا
ةيفافشلا

،اهيلإ لوصولا نكمي)٥( ةليسو يف ،فرط ةلود لك رشنت .1
لوكوتوربلا لوخد تقو هاصقأ دعوم يفو ةعرسلا هجو ىلع
تاذ ريبادتلا عيمج - ئراوطلا تالاح ءانثتساب - ذيفنتلا زيح
وأ لوكوتوربلا اذه ليعفتب قلعتت يتلا ماعلا قيبطتلاب ةلصلا
ةـيـمـيـلـقإلاو ةــيــلودــلا تاــيــقاــفــتالا رشنــُت اــمــك .هــيــف رــثؤت يتــلا
عّقوملاو اهيف رثؤت يتلا وأ تامدخلا يف ةراجتلاب ةقلعتملا

.فرطلا ةلودلا لبق نم اهيلع

ةــيلود تاـــيقافتا يأـــب ةـــنامألا فرـــط ةــــلود لــــك رــــطخت .2
يأ عم اهيف رثؤت وأ تامدخلا يف ةراجتلاب قلعتت ةيميلقإو
لوكوتوربلا اذه لوخد لبق اهيلع تعّقو يتلاو ثلاث فرط
.هدعب وأ ذيفنتلا زيح

لقألا ىلعو روفلا ىلع ،ةنامألا فرط ةلود لك رطخت .3
ئدابم وأ حئاول وأ نيناوق يأ نس صوصخب ،ةنسلا يف ةرم
يتلاو اهيلع أرطت ةديدج تاليدعت وأ ةديدج ةيرادإ ةيهيجوت
اذه بجومب تامدخلا يف ةراجتلا ىلع اريبك اريثأت رثؤت
.لوكوتوربلا

موقت ،ةنامألا ىلإ اراطخإ فرط ةلود ميدقت لاح يفو .٤
ىلع ةعرسلا هجو ىلع روكذملا راطخإلا ميمعتب ةريخألا هذه
.فارطألا لودلا عيمج

يأ تابلط عيمجل يروف لكشب فرط ةلود لك بيجتست .٥
يأ نأشب ةددحم تامولعم ىلع لوصحلل ىرخأ فرط ةلود
ةيلودلا تاقافتالا وأ ماعلا قيبطتلاب ةقلعتملا اهريبادت نم
.ةداملا هذه نم1 ةرقفلا يف دوصقملا ىنعملاب ةيميلقإلا وأ/و
نم ىرخأ ةلود يأ نم لاؤس يأ ىلع فارطألا لودلا ّدرت امك
رثؤي دق حرتقم وأ يلعف ريبدتب قلعتي اميف فارطألا لودلا

.لوكوتوربلا اذه ليعفت ىلع ايرهوج اريثأت

عقاوملا وأ رضاحملا وأ ةيرابخإلا ةرشنلا وأ ةيمسرلا ةديرجلا قيرط نع )٥(
.يقيرفإلا داحتالا تاغل نم ةدحاو يف ،لاثملا ليبس ىلع ،ةينورتكلإلا
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تقو برقأ يف ثدحتست وأ ،فرط ةلود لك يقبت .2
ةيرادإ وأ ةيميكحت وأ ةيئاضق تاءارجإ وأ مكاحم ،نكمم

مييقتلا لجأ نمو ررضتم ةمدخ دّروم بلط ىلع ءانب ،مّدقت
ةبسانملا تاحيحصتلا ،ارربم كلذ نوكي امثيحو لجاعلا
.تاـــمدخلا يف ةراـــجـــتـــلا يف رــــثؤت يتــــلا ةــــيرادإلا تارارــــقــــلــــل
ةــلاــكوــلا نــع ةــلــقــتسم رــيــغ تاءارــجإلا هذــه نوــكــت اــمــثــيـــحو
نأــــب فرـــطلا ةـــلودلا لـــفكت ،ينعملا يرادإلا رارـــقلاب ةـــفلكملا

.اهيزنو ايعوضوم امييقت ايلعف تاءارجإلا ميقت

ةمدخ ديروتب صيخرتلا اهيف مزلي يتلا تالاحلا يفو .3
ةصتخملا تاطلسلا غلبت ،لوكوتوربلا اذه بجومب ةررحم

دعب نمزلا نم ةلوقعم ةرتف نوضغ يف ،فرطلا ةلودلا يف
بجومب اـــيـــفوـــتسم نوـــكـــي نأ يغـــبـــنـــي يذـــلا بلـــطـــلا ميدـــقــــت
.بلطلا نأشب رارقلاب بلطلا مدقم ،ةيلحملا حئاوللاو نيناوقلا

ةلودلا يف ةصتخملا تاطلسلا مدقت ،مدقم بلط ىلع ءانبو
.بلطلا ةلاح نع تامولعم ،هل رربم ال ريخأت نود فرطلا

٠١ ةداملا
لدابتملا فارتعالا

،اـــيئزــج وأ اــيلك ،فرـــطلا ةـــلودلا ءاـــفيتسا ضارــــغأل .1
قيدصتلا وأ صيخرتلاب ةقلعتملا  اهسيياقم وأ اهريياعم

،ةداــملا هذــه نــم3 ةرــقفلا طورــشل اـــقبطو ،تامدخلا يدّرومل
صيخارتلا وأ ،ةبستكملا ةربخلا وأ ةفرعملاب رقت نأ اهنكمي
اذه دنتسي نأ نكميو .نيعم دلب يف ةحونمملا تاداهشلا وأ
ىلإ ،كلذ ريغ وأ ةمءاوملا لالخ نم هقيقحت نكمي يذلا رارقإلا
ةروصب حنمي نأ نكمي وأ ينعملا دلبلا عم بيترت وأ قافتا

.ةلقتسم

وأ ةيقافتا يف افرط نوكت يتلا ،فرطلا ةلودلا حيتت .2
امئاق ناك ءاوس ،1 ةرقفلا يف هيلإ راشملا طمنلا نم ميظنت
ةمتهملا  ىرخألا فارطألا لودلل ةيتاوم ةصرف ،ايلبقتسم وأ
ميظنتلا وأ قافتالا اذه لثم ىلإ اهمامضنا نأشب ضوافتلاب
ةــلود حـنمت ثــيح .اــهل ةــلثامم تاــيقافتا نأـــشب ضواـــفتلل وأ

يأل ةيتاوم ةصرف حنمت اهنإف ،لقتسم لكشب ارارقإ فرط
وأ ةربخلا وأ ةفرعملاب رارقإلا تابثإل ىرخأ فرط ةلود
طورشلا وأ اهيلع لوصحلا مت يتلا تاداهشلا وأ صيخارتلا
.ىرخألا فرطلا ةلودلا كلت ميلقإ يف اهب ءافولا مت يتلا

نأ اهنأش نم ةقيرطب رارقإلا فرط ةلود يأ حنمت ال .3
وأ اهريياعم قيبطت يف نادلبلا نيب زييمتلل ةليسو لكشت
ىلع قــيدصتــلا وأ صيــخرــتــلا رادصإب ةــقــلــعــتملا اــهسيــياــقـــم
.تامدخلا يف ةراجتلل اعّنقم ادييقت وأ ،تامدخلا يدّروم

: يتأي امب فرط ةلود لك موقت .٤

رارــقإلاــب ةصاخلا ةــمــئاــقــلا اــهرــيــبادــتــب ةــناــمألا عالـــطإ )أ(
وأ تاقافتا ىلإ دنتست ريبادتلا هذه تناك اذإ ام نايبتو

يف كلذو ،1 ةرقفلا يف هيلإ راشملا طمنلا نم تابيترت
ةقطنمل ئشنملا قافتالا لوخد خيرات نم ارهش21 نوضغ
،ذيفنتلا زيح ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا

ةنامألا قيرط نع ،روفلا ىلع فارطالا لودلا عالطإ )ب(
وأ قافتا نأشب تاضوافملا حتف لبق نكمم تقو برقأ يفو
ةصرف ةحاتإ ةيغب ،1 ةرقفلا يف هيلإ راشملا طمنلا نم بيترت
يف اـــهـــماـــمـــتـــها ىلإ ةراشإلل ىرـــخأ فرـــط ةـــلود يأل ةـــيـــتاوــــم
،ةيرهوج ةلحرم اهلوخد لبق تاضوافملا يف ةكراشملا

دنع ،ةنامألا قيرط نعو اروف ،فارطألا لودلا عالطإ )ج
ةـــمئاق رـــيبادت اـــهليدعت وأ رارــــقإلل ةدــــيدج رـــيبادت اـــهدامتعا

قافتا ىلإ دنتست ريبادتلا تناك اذإ ام نايبتو اغيلب اليدعت
،1 ةرقفلا يف هيلإ راشملا طمنلا نم بيترت وأ

ريياعم ىلإ رارقإلا دنتسي نأ يغبني ،ءاضتقالا دنع .٥
،ةبسانملا تالاحلا يفو ،فارطألا لودلا نيب اهيلع قفتم
ةـيـموـكحلا تاـمـظـنملا عــم نواــعــتــلاــب فارــطألا لودــلا لــمــعــت
دامتعاو ءاشنإ ىلع ةلصلا تاذ ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
ةيراق ريياعمو ،رارقإلل ةكرتشم ةيراق ريياعمو سيياقم
.ةلصلا تاذ تامدخلا نهم ةسراممل ةكرتشم

١١ ةداملا
نويرصحلا تامدخلا ودرومو تاراكتحالا

يراكتحا دّروم يأ فرصتي ّالأ فرط ةلود لك لفكت .1
يف ةرــكــتحملا ةــمدخلا دــيروــت ءاــنــثأ ،اــهــمــيــلــقإ يف ةــمدــخـــلـــل
فرطلا ةلودلا كلت تادهعت عم ىفانتي امب ،ةلصلا تاذ قوسلا

.لوكوتوربلا اذه بجومب ةددحملا اهتامازتلاو

اّمإ ،فرطلا ةلودلل عبات ركتحم دّروم سفانتي ثيح .2
ةــمدــخ دــيروــت يف ،ةــبستــنــم ةــكرش قــيرــط نــع وأ ةرشاــبـــم
كلــتــل عضخـــت ثيـــحو ةـــيراـــكـــتـــحالا اـــهـــقوـــقـــح قاـــطـــن جراـــخ
نأ فرطلا ةلودلا لفكت ،فرطلا ةلودلل ةددحملا تامازتلالا

يف فرصتلا لالخ نم يراكتحالا اهفقومل دّروملا كلذ ءيسي
.تامازتلالا هذه عم قفتت ال ةقيرطب اهيضارأ

دّروم دوجوب داقتعالل ببس اهيدل يتلا فرطلا ةلودلا .3
ةقيرطب فرصتي ىرخأ فرط ةلود يأ يف ةمدخل ركتحم
ةـــــلودلا نـــم بــــلطت نأ اــــهنكمي ،2و1 نيترــقفلا عـــم ىفاــنتت
هل ةصخرملا وأ هيلع ةيقبملا وأ دّروملا اذهل ةئشنملا فرطلا

.تايلمعلا كلتب لصتي ام نأشب ةددحم تامولعم ميدقتب

اذـــــه لوـــــخد خـــــيراـــــت دـــــعـــــب ،فرـــــطـــــلا ةـــــلودـــــلا تحــــــنــــــم اذإ .٤
ديروتب قلعتي اميف ةيراكتحا اقوقح ،ذيفنتلا زيح لوكوتوربلا

فرطلا ةلودلا كلت رطخت ،ةددحملا اهتامازتلا اهلمشت ةمدخ
هاصقأ دعوم يف ةيقيرفالا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ةنامأ
قوـــقحلا حـــنـــم ذـــيـــفـــنـــتـــل ددحملا دـــعوملا لـــبـــق رــــهشأ )3( ةــثالـــث
.ةددحملا تامازتلالا ليدعتب ةقلعتملا ماكحألاو ةيراكتحالا
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كلذ يف امب ،ةددحم تامازتلالا اهنأشب تذختا يتلا تامدخلا
تالماعملاب ةقلعتملا ليوحتلا وأ عفدلا تايلمع نأشب تامازتلا
ةصاخ اطوغض نأ فورعملاف .تامازتلالا هذه لثمب ةلصتملا

ةيداصتقالا ةيمنتلا روط يف فرط ةلود تاعوفدم نازيم ىلع
ام نيب نم ،لفكت دويق ضرف مزلتست دق يداصتقالا لوحتلا وأ
يفكت يتلا ةيلاملا تاطايتحالا نم ىوتسم ىلع ءاقبإلا ،هلفكت
لوـحـتـلا ةـيـلـمـع وأ يداصتـقالا يوـمــنــتــلا اــهــجــماــنرــب ذــيــفــنــتــل
.يداصتقالا

: قافتالا اذه نم1 ةرقفلا يف اهيلإ راشملا دويقلا نإ .2

،فارطألا لودلا نيب زيمت ال  )أ(

،يلودلا دقنلا قودنص ةيقافتا داوم عم قفاوتت  )ب(

ةيراجتلا حلاصملل هل رربم ال ررض يأ بنجتت )ج(
،ىرخأ فرط ةلود يأل ةيلاملاو ةيداصتقالاو

فورظلا ةجلاعمل ةيرورضلا حلاصملا كلت ىدعتت ال )د(
،)1( ةرقفلا يف ةّنيبملا

ةيعضولا نسحت عم ايجيردت ىغلتو ةتقؤم نوكت )ـه(
،)1( ةرقفلا يف ةددحملا

نأ ،دويقلا هذه عقو ديدحت دنع ،فارطألا لودلا نكمي .3
اهجماربل ةبسنلاب مهألا تامدخلا ديروتل ةيولوألا يطعت
اهدامتعا متي ال دويقلا هذه نأ ريغ .ةيومنتلاو ةيداصتقالا
.نّيعم تامدخ عاطق ةيامح ضرغب اهيلع ءاقبإلا وأ

بجومب اهيلع ءاقبإلا وأ اهدامتعا متي يتلا دويقلا لك .٤
ةقطنم ةنامأ راطخإ متي ،اهنأشب تارييغت يأ وأ ،1 ةرقفلا
.لجاع لكشب اهنأشب ةيقيرفإلا ةيراقلا هرحلا ةراجتلا

اروف ةداملا هذه ماكحأ قبطت يتلا فارطألا لودلا رواشتت .٥
هذه بجومب ةدمتعملا دويقلا نأشب ]يسسؤملا راطإلا [ نمض

.ةداملا

ةـــــــيرود تارواشمل تاءارــــــــجإ يسسؤملا راــــــــطإلا عضي .6
ةينعملا فرطلا ةلودلا ىلإ تايصوتلا كلت عفر نيكمت فدهب
.ابسانم هاري ام بسح

تاـــــعوفدملا نازــــيم ةـــيعضو تارواـــشملا هذــــه مّيــــقت .7
وأ اـــهدمتعت يتلا دوــيقلاو ةــينعملا فرـــطلا ةـــلودلاب صاـــخلا

اـــم نيــب نـــم ،ةاـــعارم عــــم ،ةداـــملا هذـــه بـــجومب اـــهيلع يقـــبت
: ةيتآلا لماوعلا ةلمج ،هتاعارم يغبني

تاــــــبوعصلاو تاـــــعوفدملا نازـــــيم قاـــــطنو ةــــعيبط )أ
،ةيجراخلا ةيلاملا

تامدخلا يدّروم تالاح ىلع اضيأ ةداملا هذه ماكحأ قبطنت .٥
فرــطلا ةــلودلا موــقت ،يلـــعف وأ يـــمسر لكــــشب ،اـــمدنع نييرـــــصحلا

: يتأي امب
يدّروــــــم نــــــم رــــــيغص ددـــــعل سـيسأتلا وأ صـيخرـــــتلا )أ

و ،تامدخلا
ءالؤـــــــه نيـــــب ةـــــسفانــــملا نود ةـــــــيقيقحلا ةــلوــــــليحلا )ب

.اهيضارأ يف نيدّروملا

٢١ ةداملا
ةسفانملل ةيفانملا ةيراجتلا تاسرامملا

نم ةيراجتلا تاسرامملا ضعب نأ فارطألا لودلا كردت .1
تاــمدخلا دـــيروتب ةـــقلعتملا كلت فالخب ،تامدخلا يدّروم
ّديقت يلاتلابو ةسفانملا نم دحت دق ،يرصحو يراكتحا لكشب
.تامدخلا يف ةراجتلا

فرط ةلود يأ بلط ىلع ءانب ،فرط ةلود لك لخدت .2
راشملا تاسرامملا ىلع ءاضقلا فدهب تارواشم يف ،ىرخأ
اذه ىقلتت يتلا فرطلا ةلودلا بيجتستو1 ةرقفلا يف اهيلإ
ةيّرسلا ريغ تامولعملا ديوزت لالخ نم نواعتتو بلطلا
ةلودلا مدقتو .ةلأسملا هذهب ةلصلا تاذ سانلا ةماعل ةحاتملا
يتلا فرطلا ةلودلل ةحاتم ىرخأ تامولعم اضيأ فرطلا

مارــــبإبو يلــخادلا اــهنوناقب اــنهر ،نأــشلا اذـــهب اــبلط اــهل مدـــقت
ةلودلا لبق نم فرطلا ةلودلا ةيّرس نوص نأشب ضرم قافتا
.نأشلا اذهب ابلط اهل مدقت يتلا فرطلا

٣١ ةداملا
ليوحتلاو عفدلا تايلمع

،٤1 ةداـــــــملا يف اـــــــــــهيلع صوـــــــــصنملا فورـــــــــــــــظلا ءاــــــــــنثتساب .1
ةيلودلا عفدلاو ليوحتلا تايلمع ىلع ادويق فرط ةلود قبطت ال
.ةددحملا اهتامازتلاب ةلصتملا ةيراجلا تالماعملاب قلعتي اميف

تامازتلاو قوقح سمي ام لوكوتوربلا اذه يف سيل .2
،”قودنصلا قافتا“ داوم بجومب يلودلا دقنلا قودنص ءاضعأ

داوم عم قبطنت يتلا لدابتلا تاءارجإ مادختسا كلذ يف امب
يأ ىلع ادويق فرطلا ةلودلا ضرفت ّالأ ةطيرش ،ةيقافتالا

ةصاخلا ةددحملا اهتامازتلا عم ىفانتت ةيلامسأر تالماعم
نم٤1 ةداملا تحت يوطني امب ءانثتساب ،تالماعملا هذهب
.قودنصلا نم بلط ىلع ءانب وأ ،لوكوتوربلا اذه

٤١ ةداملا
تاعوفدملا نازيم نزاوت ةيامحل دويق

تاعوفدملا نازيم يف ةريطخ تابوعص ةهجاوم لاح يف .1
نكمي ،ليبقلا اذه نم تاديدهت وأ ةيجراخ ةيلام تابوعصو
يف ةراجتلا ىلع دويق ىلع يقبت وأ دمتعت نأ فرطلا ةلودلا
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ةــــلودلل ةـــــيجراخلا ةــــيراجتلاو ةــيداصتقالا ةـــــــئيبلا )ب
،ةريشتسملا فرطلا

نوـــــــكت دـــــق يــــتلا ةــــــليدبلا ةـــــيحيحصتلا رــــــيبادتلا )ج
.ةحاتم

نم2 ةرقفلا دويقل لاثتمالا ىدم تارواشملا لوانتت .8
ةرقفلل اقفو دويقلل يجيردتلا ءاغلإلا اميس ال ،ةداملا هذه
.ةداملا هذه نم ةيناثلا

عـــئاـــقوـــلا جئاـــتـــن عــــيــــمــــج لــــبــــقــــُت ،تارواشملا هذــــه يف .9
دقنلا قودنص نم ةمدقملا جئاتنلا نم اهريغو ةيئاصحإلا
تاــطاــيـــتـــحالاو تالـــمـــعـــلا فرص رـــعسب ةـــقـــلـــعـــتملاو يلودـــلا
ىلإ تاـجاــتــنــتسالا دــنــتستو ،تاــعوــفدملا نازــيــمو ةــيدــقــنــلا

ةيلاملا ةيعضولاو تاعوفدملا نازيم نأشب قودنصلا مييقت
.ةريشتسملا فرطلا ةلودلل ةيجراخلا

دقنلا قودنص يف اوضع تسيل فرط ةلود تبغر اذإ .٠1
يرازولا رمتؤملا ئشني ،ةداملا هذه ماكحأ قيبطت يف يلودلا
.رخآ يرورض ءارجإ يأ وأ ايمييقت ءارجإ

٥١ ةداملا

ةماعلا تاءانثتسالا

لـكشت ةـقـيرـطــب مــتــي ال رــيــبادــتــلا هذــه قــيــبــطــت نأ املاــط
لودــلا نيب ررــبملا رــيــغـــلا وأ يفسعـــتـــلا زـــيـــيـــمـــتـــلـــل ةـــلـــيسو
اعنقم ادييقت لكشت الو ،ةلثامم فورظ دوست ثيح فارطألا

لوــــــكوــــتوربلا اذـــــه يف دــــجوـــي ال ،تاــــمدخلا يف ةراــــجتلا ىلــــع
فرــط ةـــلود يأ ذاـــــفنإ وأ داــــمتعإ عــنمي هـــــنأ ىلـــع  مــــجرتي اـــم
: ريبادتلا هذــهل

ىلــع ظاـــفحلل وأ ةـــماعلا بادآلا ةــــيامحل ةــــيرورضلا )أ
،)6( ماعلا ماظنلا

وأ ناوـــيحلا وأ ناـــسنإلا ةاـــيح ةـــيامحل ةـــيرورضلا )ب
،ةحصلا وأ تابنلا

حـئاوللا وأ نيناوقلل لاـــثتمالا ناــــمضل ةــــيرورضلا )ج
كلذ يف اــــمب لوــــكوــــتوربلا اذـــــه ماــــكحأ عـــم ضراـــــعتت ال يــــتلا

: يتأي امب قلعتي ام

I.عـــم لـــماعتلا وأ ةـــيلايتحالاو ةــــعداخلا تاــــسرامملا عـــنم
،تامدخلا دوقع يف فلختلا راثآ

II.تانايبلاةجلاعمب قلعتي اميف دارفألا ةيصوصخ ةيامح
تاباسحلاو تالاجسلا ةــــيرس ةـــيامحواــــــــهرشنوةـــــيصخشلا
،ةيدرفلا

III.ةمالسلا.

فدهي نأ ةطيرش ،ةينطولا ةلماعملا عم قفاوتت ال يتلا )د
بئارضلا ليصحت وأ ضرف نامض ىلإ ةلماعملا يف فالتخالا
وأ تامدخلا ىلع كلذو لاعف وأ فصنم وحن ىلع ةرشابملا

،)7( ىرخألا فارطالا لودلل تامدخلا يدّروم

نأ ةطيرش ةياعرلاب ىلوألا ةلودلا مازتلا عم قفاوتت ال )ـه
بــــنجت نأـــشب قاـــفتال ةـــجيتن ةــــلماعملا يف فالــــتخالا نوــــكي
يبيرضلا جاودزالا بنجت نأشب ماكحأ وأ يبيرضلا جاودزالا

ةمزلم فرطلا ةلودلا نوكت رخآ يلود بيترت وأ قافتا يأ يف
.هب

٦١ ةداملا
ةينمألا تاءانثتسالا

: هنأ ىلع مجرتي ام لوكوتوربلا اذه يف سيل .1

تامولعم يأ مدقت نأ فرط ةلود يأ نم يضتقي )أ
وأ ،ةيساسألا ةينمألا اهحلاصمل افلاخم اهنع فشكلا ربتعي

هارـــت ءارـــجإ يأ ذاـــخـــتا نـــم فرـــط ةـــلود يأ عـــنـــمــــي )ب
: ةيساسألا ةينمألا اهحلاصم ةيامحل ايرورض

I.ريغ وأ رشابم وحن ىلع تامدخلا ديروتب ةلصلا تاذ
،ةيركسع ةسسؤمنيومت ضرغل رشابم

II.داوملا وأ ةيراهصنالاو ةيراطشنالا داوملاب ةلصلا تاذ
،اهنم ةدمتسملا

III.ئراوطلا تالاح نم اهريغوأ برحلا تقو يف تذخُتا
وأ ،ةيلودلا تاقالعلا يف

الـــــمع ءارــــجإ يأ ذاـــختا نـــم فرـــط ةــــلود يأ عــــنمي )ج
ملسلا ىلع ظافحلل ةدحتملا ممألا قاثيمبجومب اهتادهعتب
.نييلودلا نمألاو

دوجو ةلاح يف الإ ماعلا ماظنلا نأشب ءانثتسالا ىلإ دانتسالا نكمي ال )6(
.عمتجملل ةيساسألا حلاصملا دحأ ىلع ةيافك ريطخو يقيقح ديدهت

ةرشابملا بئارضلا ليصحت وأ ضرف ىلإ فدهت يتلا ريبادتلا لمشت )7(
بجومب فرط ةلود اهذختت يتلا ريبادتلا كلت ةلاعف وأ ةفصنم ةروصب
: يتلاو ،يبيرضلا اهماظن
يبيرضلا مازتلالا نأب ارارقإ نيميقملا ريغ تامدخلا يدّروم ىلع قبطنت .أ
نوكي يتلا ةبيرضلل ةعضاخلا تاجتنملاب قلعتي اميف دَّدحي نيميقملا ريغل
وأ ،اهيف ةدوجوملا وأ ردصم فرطلا ةلودلا ميلقإ اهردصم

يف بئارضلا ليصحت وأ ضرف نامض لجأ نم نيميقملا ريغ ىلع قبطنت .ب
وأ ،فرطلا ةلودلا ميلقإ

برهتلا وأ بانتجا عنم لجأ نم نيميقملا وأ نيميقملا ريغ ىلع قبطنت .ج
وأ ،لاثتمالا ريبادت كلذ يف امب ،بئارضلا نم
وأ ىرخأ فرط ةلود ميلقإ يف ةدروملا تامدخلل نيكلهتسملا ىلع قبطنت .د
ءالؤه نــــــم بئارضلا لــــــيصحت وأ ضرــــــف ناــــــمض لــــــجأ نــــــم اــــــهـــــــيضارأ نـــــــم
وأ ،فرطلا ةلودلا ميلقإ يف رداصم نم ةدمتسملا نيكلهتسملا

ةـــعضاخلا فاـــنصألا ىلع ةـــبـــيرضلـــل نيعضاخلا تاــــمدخلا يدروــــم نيب زــــيمت
ارارقإ كلذو ،نيرخآلا تامدخلا يدرومو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةبيرضلل
وأ ،امهنيب ةيبيرضلا ةدعاقلا ةعيبط يف قرفلاب
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يف ةراجتلا بيلاسأو ةيولوألا تاذ تاعاطقلا ةحئال قحلت .٤
دـعـب هـنـم أزــجــتــي ال اءزــج لــكشتو لوــكوــتورــبــلا اذــهــب تاــمدخلا
.اهدامتعا

يذيفنتلا يلاقتنالا لمعلا جمانرب ءاضعألا لودلا دعت .٥
ةــلــحرملا راــطإ يف ةــيراجلا تاضواــفملا لاــمــكــتسا ةــيــجوــتــل
قافتالا لوخد لبق لوكوتوربلا اذهل تاضوافملا نم ىلوألا

.ذيفنتلا زيح

٩١ ةداملا
قاوسألا ىلإ ذافنلا

ديروتلا قرط لالخ نم قاوسألا ىلإ ذافنلاب قلعتي اميف .1
يدرومو تامدخلا فرط ةلود لك حنمت ،)ز(1 ةداملا يف ةددحملا
نــــع ةــــياعر لــــقت ال ةـــــلماعم ىرـــخأ فرــــط ةــــلود يأل تاــــمدخلا
طــــباوضلاو دوــــيقلاو طورــــشلا يف اـــــهيلع صوـــــصنملا ةـــــلماعملا
.)8( ”اهلودج“ يف ةددحملاو اهيلع قفتملا

ىلإ لوصولل تامازتلالاب دهعتلا ثيح تاعاطقلا يف .2
وأ فرطلا ةلودلا اهيلع يقبت ال يتلا ريبادتلا نإف ،قاوسألا

ساسأ ىلع وأ يميلقإ ميسقت ساسأ ىلع ءاوس ،اهدمتعت
متي ،اهلودج يف كلذ فالخ ىلع صني مل ام ،اهميلقإ لماك

: يتآلا وحنلا ىلع اهديدحت

كلذ ناك ءاوس تامدخلا يدّروم ددع ثيح نم دويقلا )أ(
تاــــمدــــخ دّروــــم وأ تاراــــكــــتــــحا وأ ةــــيددـــــع صصح لـــــكش يف
،ةيداصتقالا تاجايتحالل رابتخا ءاضتقا وأ نييرصح

لوصأ وأ تالـماــعمل ةــيــلاــمــجإلا ةــمــيــقــلا ىلع دوــيــقــلا )ب(
راـــــبـــــتـــــخا ،ءاضتـــــقا ،وأ ةـــــيددـــــع صصح لـــــكش يف تاــــــمدخلا
،ةيداصتقالا تاجايتحالل

ةمدخلا تايلمعل يلامجإلا ددعلا ىلع ةضورفملا دويقلا )ج(
نم هنع ربعملا ةمدخلا جتان نم ةيلامجإلا ةيمكلا ىلع وأ

رابتخا ،ءاضتقا ،وأ صصح لكش يف ةيددعلا تادحولا ثيح
،)9( ةيداصتقالا تاجايتحالا

صاـــخشألل يلاـــمـــجإلا ددـــعــــلا ىلع ةضورــــفملا دوــــيــــقــــلا )د(
وأ نيعم تامدخ عاطق يف مهفيظوت نكمي نيذلا نييعيبطلا

ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ةنامأ عالطإ متي .2
1 نيترقفلا بجومب ةذختملا ريبادتلا نأشب نكمم دح ىصقأ ىلإ
.اهئاهتنا دعوم نأشبو ةداملا هذه نم )ج(1و )ب(

7١ ةداملا
تاناعإلا

لودلا عنمي هنأ ىلع رسفي ام لوكوتوربلا اذه يف سيل .1
اـهـجـمارـبـب قـلـعـتـي اـمـيـف تاــناــعإلا ىلإ ءوــجــلــلا نــم فارــطألا
.ةيومنتلا

تامولعملا لدابت تايلآ نأشب فارطألا لودلا ررقت .2
يتلا تامدخلا يف ةراجتلاب ةلصتملا تاناعإلا عيمج مييقتو
.نييلحملا تامدخلا  يدّرومل فارطألا لودلا اهمدقت

ةـــناعإب اــبلس رــثأتت اـــهنأ ىرـــت فرـــط ةـــلود يأ نــــكمي .3
ةلودلا كلت عم تارواشم ءارجإ بلطت نأ ىرخأ فرط ةلود
تارابتعا تابلطلا هذه حنمُتو .لئاسملا هذه نأشب فرطلا

.ةيدو

سماخلا بابلا
يجيردتلا ريرحتلا

٨١ ةداملا
يجيردتلا ريرحتلا

لثمتت يتلاو1991 ماعل اجوبأ ةدهاعم فادهأب اريكذت .1
يف يراـقـلاو يمـيـلــقإلا نــيدــيــعصلا ىلع لــماــكــتــلا زــيزــعــت يف
وحن جردتلل ماعلا أدبملا عم ايشامتو ،ةراجتلا نيدايم عيمج

،ةـيـقـيرــفإلا ةــيداصتــقالا ةــعاــمــجــلــل يئاــهــنــلا فدــهــلا قــيــقحت
ىلع تاضوافملا نم ةيلاتتم تارود فارطألا لودلا ضوخت
نواعتلا ريوطتب ةبوحصم يجيردتلا ريرحتلا أدبم ساسأ
.ةيعاطق تاصصختب ةبوحصمو ،يميظنتلا

تاـــعاـــطـــق نأشب هـــيـــلـــع قـــفـــتملا ضواـــفـــتـــلا نأب اـــكاردإ .2
ضوافتت ،لجألا ليوط فده ةيمنتلاو يميظنتلا نواعتلا
لالــخ نــم ةددــحــم ةــيــعاـــطـــق تادـــهـــعـــت نأشب فارـــطألا لودـــلا

ام بسح ،تاعاطقلا نم عاطق لكل ةيميظنت رطأ عضو
تاسرامملا لضفأ رابتعالا نيعب ةذخآ ،ةرورضلا هيضتقت
ةـــــــيداصتـــــــقالا تاـــــــعوـــــــمـــــــجملا زـــــــيمت يتـــــــلا تاـــــــبستـــــــكملاو
تاضوافملا فانئتسا ىلع فارطألا لودلا قفتتو .ةيميلقإلا

ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ءاشنإ دعب ةيلمعلا ةلصاوم لجأ نم
قـفـتـت يذـلا لـمـعـلا جماـنرـب ىلإ اداـنـتسا ،ةـيــقــيرــفإلا ةــيراــقــلا

.تامدخلا يف ةراجتلا ةنجل هيلع

راثآلل ةيجيردتلا ةلازإلا ىلع ريرحتلا ةيلمع زكرت .3
ةليسوك تامدخلا يف ةراجتلاب ةقلعتملا ريبادتلل ةيبلسلا
ةراجتلا زيزعت ةيغب قاوسألا ىلإ لاعفلا لوصولا ريفوتل
.تامدخلا يف ةينيبلا  ةيقيرفإلا

ديروتب ةقلعتملا قاوسألا ىلإ لوصولا مازتلاب فرط ةلود تدهعت اذإ )8(
1 ةداملا يف ددحملا ديروتلا بولسأ لالخ نم ةمدخلا

ةمدخلا نم ايساسأ اءزج دودحلا ربع لاملا سأر ةكرح تناك اذإو )ـه(
اذإو .اذه لاملا سأر ةكرحب حامسلاب مزتلت فرطلا ةلودلا كلت نإف ،اهسفن
ةمدخلا ديروتب قلعتي اميف قاوسألا ىلإ لوصولا مازتلاب فرط ةلود تدهعت
مزتلت اهنإف،”iii’‘ )ـه(1 ةداملا يف هيلإ راشملا ديروتلا بولسأ لالخ نم
.اهيضارأ ىلإ ةلصلا تاذ لاملا سأر ليوحت تايلمعب حامسلاب
تامهاسملا نم دحت يتلا فرطلا ةلودلا ريبادت لمشت ال“iii’‘  )ز(1 ةداملا)9(
.تامدخلا ديروتب ةقلعتملا
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هذــهـــب دـــهـــعـــتـــلا مت ثيـــح تاـــعاـــطـــقـــلاـــب قـــلـــعـــتـــي اـــمـــيـــف .2
: يتأي ام ةددحملا تامازتلالا نم لودج لك ددحي ،تامازتلالا

ىلإ لوصولاب ةقلعتملا طباوضلاو دويقلاو طورشلا )أ
،قاوسألا

،ةينطولا ةلماعملاب ةصاخلا تالهؤملاو طباوضلا )ب

و ،ةيفاضإلا تامازتلالاب ةقلعتملا تادهعتلا )ج

،تامازتلالا هذه ذيفنتل ينمزلا راطإلا ،ءاضتقالا دنع )د
.ذيفنتلا زيح اهلوخد خيرات كلذ يف امب

نم٠2و91 نيتداملا عم ىشامتت ال يتلا ريبادتلا نّودت .3
اذـــــه نــــم91 ةداـــملاب ةـــــقلعتملا ةــــناخلا يف لوــــكوتوربلا اذــــه
طرش ةباثمب نيودتلا ربتعي ،ةلاحلا هذه يفو .لوكوتوربلا
.اضيأ لوكوتوربلا اذه نم٠2 ةداملل لهؤم وأ

ةراجت بيــــلاسأو ةددحملا تاــــمازـــــتـــــلالا لوادـــــج لـــــكشت .٤
اذــه نــم أزــجتي ال اءزـــج ةــيولوألا تاذ تاــــعاطقلاو تاـــمدخلا
.اهدامتعا دنع لوكوتوربلا

يلاــقــــــــتــــــــنالا لــمــــــــعــــــــلا جــماــــــــنرــــــــب ءاــضعألا لودـــلا عــضت .٥
راطإ يف ةيراجلا تاضوافملا لامكتسا هيجوتل يذـــيفنتلا
لوخد لبق لوكوتوربلا اذهل تاضوافملا نم ىلوألا ةلحرملا
.ذيفنتلا زيح قافتالا

٣٢ ةداملا
ةددحملا تامازتلالا لوادج ليدعت

ةداـــــملا هذـــــه يف اــــهيلإ راـــــشملا( فرـــطلا ةــــلودــــلا نـــــكمي .1
يف مازتلا يأ بحس وأ ليدعت )”ةلّدعملا فرطلا ةلودلا“ ـب
خيرات نم تاونس ثالث ءاضقنا دعب تقو يأ يف ،اهلودج
.ةداملا هذه ماكحأل اقفو ،ذيفنتلا زيح مازتلالا اذه لوخد

ةراجتلا ةقطنم ةنامأ ةلدعملا فرطلا ةلودلا رطخت .2
مازـتـلا بحس وأ لـيدـعـتـب اـهـتـّيـنـب ةــيــقــيرــفإلا ةــيراــقــلا ةرحلا

لبق رهشأ )3( ةثالث هاصقأ دعوم يف ةداملا هذه بجومب
موــقــتو .باــحسنالا وأ لــيدــعــتــلا ذــيــفــنــتــل دوصقملا خــيراـــتـــلا
لودلا ىلع ةمولعملا هذه ميمعتب ةعرسلا هجو ىلع ةنامألا
.فارطألا

بجومب اهعفانم رثأتت دق ،فرط ةلود يأ بلط ىلع ءانب .3
فرطلا ةلودلا”ـب ةداملا هذه يف اهيلإ راشملا( لوكوتوربلا اذه
ةرقفلا بجومب هراطخإ مت حرتقم بحس وأ ليدعتب )”ةرثأتملا
تاضوافم يف ةلدعملا فرطلا ةلودلا لخدت ،ةداملا هذه نم )2(
.ةيرورض ةيضيوعت ةيوست يأ نأشب قافتا ىلإ لصوتلا ةيغب
ةينعملا فارطألا لودلا ىعست ،قافتالاو تاضوافملا هذه يفو
ةـــعـــفـــنملا تاذ تاـــمازـــتـــلالا نـــم ماـــع ىوـــتسم ىلع ءاــــقــــبإلا ىلإ
تامازتلالا يف هيلع صوصنملا كلذ نع ةياعر لقي ال ةلدابتملا

.تاضوافملا كلت لبق

نونوكي نيذلاو تامدخ دّروم لبق نم مهفيظوت نكمي نيذلا
لــــكشب اــهب نيــــطبترم وأ ،ةـــنيعم ةـــمدخ دـــيروتل نييرورــــض
راـــــبـــــتـــــخا ،ءاضتـــــقا ،وأ ةـــــيددـــــع صصح لـــــكش يف ،رشاـــــبـــــم
،ةيداصتقالا تاجايتحالا

نم ةددحم اطامنأ يضتقت وأ ديقت يتلا ريبادتلا )ـه(
نم نكمي يتلا ةكرتشملا عيراشملا وأ ةينوناقلا تانايكلا

و ،ةمدخ دّروي نأ تامدخ دّرومل اهلالخ

يـــبنجألا لاـــملا سأر ةــــكراشم ىلـــع ةـــضورفملا دوــيقلا )و(
ةيبنجألا ةمهاسملل ةيوئاملا ةبسنلل ىصقألا دحلا ثيح نم
وأ ةـيدرـفـلا ةـيـبـنــجألا تاراــمــثــتسالــل ةــيــلاــمــجإلا ةــمــيــقــلا وأ
.ةيلكلا

٠٢ ةداملا
ةينطولا ةلماعملا

لـــكـــب الـــمـــعو ،لودجلا يف ةـــجردملا تاـــعاـــطــــقــــلا لــــك يف .1
لك حنمت ،نأشلا اذهب اهيلع صوصنملا تالهؤملاو طورشلا
فرط ةلود يأ نم تامدخلا يدّرومو تامدخلا فرط ةلود
اهتامدخل اهحنمت يتلا كلت نع ةياعر لقت ال ةلماعم ىرخأ

قفتملا تالهؤملاو طورشلا لكب المع ،اهتامدخ يدّرومو
.ةددحملا تامازتلالا لودج يف ةددحملاو اهيلع

نم1 ةرقفلا طرش يفوتست نأ فرطلا ةلودلا نكمي .2
فرط ةلود يأل تامدخلا يدّرومو تامدخلا حنمب ةداملا هذه
ةيمسر ةفلتخم ةلماعم وأ ةيمسر ةلثامم ةلماعم اّمإ ىرخأ

.اهتامدخ يدّرومو اهتامدخل اهحنمت يتلا ةلماعملا كلت نع

ةفلتخملا ةلماعملا وأ ةيمسرلا ةلثامملا ةلماعملا ربتعت .3
تامدخلا حلاصل ةسفانملا طورش تلدع اذإ ةياعر لقأ ةيمسرلا
تاـــمدخلاـــب ةـــنراـــقـــم فرـــطـــلا ةــــلودــــلا يف تاــــمدخلا يدّروــــم وأ

.ىرخأ فرط ةلود يأ يف ةلثامملا تامدخلا يدّرومو

١٢ ةداملا
ةيفاضإ تامازتلا

قلعتت تامازتلا نأشب ضوافتت نأ فارطألا لودلا نكمي
كلــت رــيــغ تاــمدخلا يف ةراــجــتــلا يف رــثؤت يتــلا رــيــبادــتــلاـــب
اذـــــه نــــــم )٠2(و )91( نيتداملا بجومب لودـــــجـــــلــــــل ةــــــعضاخلا
كلت ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،لوكوتوربلا
وأ سيياقملا وأ ريياعملاب ةلصلا تاذ لئاسملاب ةقلعتملا
تاــمازــتــلالا لودــج يف تاــمازــتــلالا هذــه جَردــُتو .صيــخارــتـــلا
.فرطلا ةلودلل ةددحملا

٢٢ ةداملا
ةددحملا تامازتلالا لوادج

يتلا ةددحملا تامازتلالا ٍلودج يف فرط ةلود لك ددحت .1
.لوكوتوربلا اذه نم12و٠2و91 داوملا بجومب اهب دهعتت



ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٦٣٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويام٦١ 26

٦٢ ةداملا
مييقتلاو ةعباتملاو ذيفنتلا

ءارزولا سلجم ئشني ،قافتالا نم )و(11 ةداملل اقبط .1
.اــهــماــهــم ددــحــيو تاــمدخلا يف ةراــجــتــلاــب ةــيــنــعملا ةــنــجــلــلا

اهفلكي يتلا فئاظولاب تامدخلا يف ةراجتلا ةنجل علطضتو
ةــمدــخو لوــكوــتورــبــلا اذــه لــيــعــفـــت رـــيسيـــتـــل سلـــجملا اـــهـــب
ةبسانم اهاري ةيعرف تائيه ءاشنإ ةنجللا نكميو .هفادهأل
.ةيلاعفب هماهم ءادأل

.فارطألا لودلا لبق نم ةنجللا سيئر بَختني .2

رــــيسيتل فارـــطألا لودـــلل ةـــيونس رـــيراقت ةـــنجللا دــــعت .3
.همييقتو هتعباتمو لوكوتوربلا اذه ذيفنت ةيلمع

7٢ ةداملا
نواعتلاو تاردقلا ءانبو ةينفلا ةدعاسملا

ءانبو ةينفلا ةدعاسملا ةيمهأب فارطألا لودلا فرتعت .1
معدو تامدخلا ريرحت لامكتسا لجأ نم نواعتلاو تاردقلا

تامدخلا ميدقت ىلع اهتردق زيزعت يف فارطألا لودلا دوهج
.لوكوتوربلا اذه فادهأ قيقحتو ذيفنت ريسيتو

ةـــئبـــعـــت ىلع ،نـــكـــمأ اـــمـــثـــيـــح ،فارـــطألا لودــــلا قــــفاوــــت .2
،ريبادتلا ذيفنتو ،ةيمنتلا يف ءاكرشلا عم نواعتلاب ،دراوملا
ةـيـغـب ،فارـطألا لودـلا اـهـلذــبــت يتــلا ةــيــلحملا دوــهــجــلــل اــمــعد

: اهنيب نم ،فادهألا نم ةلمج قيقحت

،تامدخلا يف ةراجتلا لاجم يف بيردتلاو تاردقلا ءانب )أ

تامولعملا عمج ىلع تامدخلا يدّروم ةردق نيسحت )ب
ةـــــــــــــيراقلاو ةـــــيلودلا تاـــــيوتسملا ىلـــــع رــــــيياعملاو حــــئاوللا نــــع
،اهب ءافولاو ةينطولاو  ةيميلقإلاو

ةـــــــقلعتملا ةـــــيئاصحإلا تاـــــنايبلا ةرادإو عــــــمج مـــــعد )ج
،تامدخلا يف ةراجتلاب

تاـــــــــمدــــخلا يدّروــــــمل ةـــــيرـــــيدـــــصتـــــــــلا ةردــــــــــقــــــــــلا نيـــــــــسحت )د
يدّروـــــمل  صاــــخ  ماــمتها ءالـــيإ عم ،نييـــمسرلا رـــيغو نييـــمسرلا
،بابشلاو ءاسنلاو ةطسوتملاو ةريغصلا ،ةرغصملا تامدخلا

،لدابتملا رارقإلا تايقافتا نأشب ضوافتلا معد )ـه

لودلل تامدخلا يدّروم نيب راوحلاو لعافتلا ريسيت )و
صرفب قلعتي اميف تامولعملا لدابت ةيقرت ةيغب فارطألا
لضفأ لدابتو ءارظنلا لبق نم ملعتلاو قاوسألا ىلإ لوصولا
،تاسرامملا

يف ريياعملاو ةدوجلاب ةقلعتملا تاجايتحالا ةجلاعم )ز
تاـــمازتلاب فارـــطألا لودـــلا اـــهيف تدــــهعت ثـــيح تاـــعاطقلا كلـــت

رــــــيياعملا هذـــــه عـــضو مــــعد فدــــــهب لوــــــكوتوربلا اذـــــه بـــــجومب
 و ،اهدامتعاو

ىلوألا ةلودلا ساسأ ىلع ةيضيوعتلا تايوستلا ىنبت .٤
.ةياعرلاب

ةلدعملا فرطلا ةلودلا نيب قافتا ىلإ لصوتلا متي مل اذإ .٥
اهيلعصوصنملا ةرتفلا ةياهن لبق ةرثأتم فرط ةلود يأو

لـــيحت نأ ةرـــثأتملا فرـــطـــلا ةـــلودـــلا نـــكـــمـــي ،تاضواـــفملا يف
فرط ةلود يأ ىلع نيعتيو .تاعزانملا ةيوست ىلإ ةلأسملا

يف كراشت نأ ضيوعتلا يف قح ضرف يف بغرتو ةرثأتم
.ةعزانملا ةيوست ةيلمع

،تاعزانملا ةيوست ةرثأتم فرط ةلود يأ بلطت مل اذإ .6
وأ لــيدــعــتــلا ذــيــفــنــت ةــيرــح ةــلدــعملا فرــطـــلا ةـــلودـــلـــل نوـــكـــت
.نمزلا نم ةلوقعم ةرتف نوضغ يف ،حرتقملا باحسنالا

اهمازتلا بحس وأ ليدعت ةلدعملا فرطلا ةلودلا نكمي ال .7
ةــيوست جئاــتــنــل اــقــفو ةـــيضيوـــعـــت تاـــيوست ءارـــجإ نيح ىلإ
.تاعزانملا

باحسنالا وأ ليدعتلا ةلدعملا فرطلا ةلودلا تذفن اذإ .8
فرط ةلود يأ نكمي ،ميكحتلا جئاتنل لثتمت ملو حرتقملا

بحست وأ لدعت نأ تاعزانملا ةيوست يف تكراش ةرثأتم
نع رظنلا ضغبو .جئاتنلا كلتل اقفو ةقباطمو ةلثامم عفانم
،لوكوتوربلا اذه نم٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا

قـلـعـتـي اـمـيــف ّالإ باــحسنالا وأ لــيدــعــتــلا اذــه ذــيــفــنــت نــكــمــي ال
.ليدعتلا بلطت يتلا فرطلا ةلودلاب

تاضوافملا هذه ءارجإ تامدخلا يف ةراجتلا ةنجل رّسيت .9
.ةلصلا تاذ ةبسانملا تاءارجإلا عضتو

٤٢ ةداملا
عفانملا نم نامرحلا

ةراشتساو قبسم راطخإ ةطيرش ،فرطلا ةلودلا نكمي
عفانم نم ىرخأ فرط ةلود ةمدخ دّروم مرحت نأ ،ةقبسم
لــبــق نــم ةــمدخلا كلــت دــيروــت مــتــي ثيــح لوــكوـــتورـــبـــلا اذـــه

يقيقح طابترا نود ،فرط ريغ ةلود نم يونعم صخش
تاــيــلــمــع دوــجو عــم وأ فرــطــلا ةــلودــلا داصتــقاــب رـــمـــتسمو

وأ  ىرخألا فرطلا ةلودلا ميلقإ يف ةمودعم وأ ةليئض ةيراجت
.ىرخأ فرط ةلود يأ

سداسلا بابلا
ةيسسؤملا ماكحألا

٥٢ ةداملا
تاعزانملا ةيوستو رواشتلا

تاعزانملا ةيوستب قلعتملا لوكوتوربلا ماكحأ قبطنت
اذــــــــــــــــه بجومب تاــــــــــــــــعزاــــــــــــــــنملا ةــــــــــــــــيوستو تارواشملا ىلع
.لوكوتوربلا
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نـــم ةــلود يأ ضرــتعت ال نأ”عاـــمجإ“ ىــنعمب دـــــصقي )ج
تاعزانملا ةيوست ةئيه عامتجا يف ةرضاحلا ءاضعألا لودلا

،هذاختا دنع رارق ىلع ايمسر

تالاحلا ءاـنـثـتساـب لـمـعــلا ماــيأ”مايأ“ ىـــنـــعمب دصقــــي )د
ميوقتلا مايأ ينعتس ثيح فلتلل ةلباقلا عئاضبلاب ةقلعتملا
،يونسلا

ءاــضعألا لودـــلا نيب فالـــخ”ةـــعزانم“ ىنعمب دـــصقي )ـه
اهقوقحب قلعتي اميف ةيقافتالا قيبطت وأ/و ريسفت لوح
،اهتامازتلاو

ةــــــئيهلا“تاـــــعزاــنملا ةـــــيوـــست ةـــــئيه“ ىــــنعمب دــــــــصقي )و
نــــم٥ ةداـــملا بـــــجومب ةـــــلكشملا تاـــــعزانملا ةـــــيوستب ةينعملا

،لوكوتوربلا اذــــــه

يتلا تاعزانملا ةيوست قيرف”قيرفلا”ىنعمب دصقي )ز
،لوكوتربلا اذه نم9 ةداملا بجومب اهليكشت مت

ةــــــلود“تاءارــــجإ وأ عازــــن يف فرــــط“ ىــنعمب دـــصقي )ح
،تاءارجإ وأ ةعزانم وأ ةيقافتالا يف افرط نوكت وضع

ةــــلودلا يــه”ةــينعملا فرــطلا ةــلودلا“ ىــنعمب دـــصقي )ط
ةــيوست ةــئيــه تاــيصوــتو ماــكـــحأ اـــهـــل هـــجوـــت يتـــلا فرـــطـــلا
،تاعزانملا

يتلا فرطلا ةـــلودلا”ثـــلاثلا فرـــطلا“ ىــنعمب دــــصقي )ي
.ةعزانملا يف ةيرهوج ةحلصم اهل

٢ ةداملا
فدهلا

تاعزانملا ةيوست ةيلآ ةرادإ ىلع لوكوتوربلا اذه صني
نأ نامض ىلإ فدهيو ،قافتالا نم٠2 ةداملل اقبط ةأشنملا

ةلءاسملل ةعضاخو ةفافش تاعزانملا ةيوست ةيلمع نوكت
.قافتالا اذه ماكحأ عم قباطتي امب اهب ؤبنتلا نكميو ،ةلداعو

٣ ةداملا
قيبطتلا  قاطن

نيب ةئشانلا تاعزانملا ىلع لوكوتوربلا اذه يرسي .1
بجومب اهتامازتلاو اهقوقحب قلعتي اميف فارطألا لودلا
ةـــيراـــقـــلا ةرحلا ةراـــجـــتـــلا ةـــقـــطـــنمل ئشنملا قاـــفـــتالا ماـــكـــحأ
.ةيقيرفإلا

وأ ةصاخلا تاءارجإلاو دعاوقلا ىلع لوكوتوربلا اذه يرسي .2
قاــفــتالا يف ةدراوــلا تاــعزاــنملا ةــيوستـــب ةـــقـــلـــعـــتملا ةـــيـــفاضإلا
اــم ردــقبو .ةــيقيرفإلا ةـــيراقلا ةرـــحلا ةراــجتلا ةـــقطنمل ئـــشنملا

لوــكوــتورــبــلا اذــه تاءارــجإو دــعاوــق نيب فالــتــخا كاــنــه نوــكــي
،قاــفتالا  يف  ةدراوـــــلا  ةـــيفاضإلا وأ ةـــصاخلا تاءارــــجإلاو دــــعاوقلاو
.لوكوتوربلاب ةيفاضإلا وأ  ةصاخلا  تاءارجإلاو  دعاوقلا  دوست

تاــــمدخ تاـــعاطقل ةـــينوناق ةـــمظنأ ذـــــيفنتو عـــــضو )ح
،ةــــينطوـــــلاو ةـــــيميلقإلاو ةـــــيراــــقلا تاـــــيوــــتسملا ىلـــــــع ةددـــــــــحم
فارــــــــطألا لودـــــلا اــــهيف تدــــــــــهعت يــــتلا تاـــــعاطقلا يف اـــــميس ال
،ةددحم تامازتلاب

ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ةنامأ ىلوتت .3
ةـــيداصتـــقالا تاـــعوــــمــــجملاو فارــــطألا لودــــلا عــــم لــــمــــعــــلاــــب
.ةينفلا ةدعاسملا ميدقت قيسنت ،ءاكرشلاو  ةيميلقإلا

عباسلا بابلا
ةيئاهن ماكحأ

٨٢ ةداملا
لوكوتوربلا اذه تاقفرم

اذـــــه ذــــيفنتل ةيتآلا قـــــــحالملا فارـــطالا لودــــلا عـــضت .1
: لوكوتوربلا

،ةددحملا تامازتلالا لوادج )أ

،ةياعرلاب ىلوألا ةلودلا تاءافعإ /ءافعإ )ب

،يوجلا لقنلا تامدخ )ج

و ،ةيولوألا تاذ تاعاطقلا ةمئاق )د

.يميظنتلا نواعتلا لوح ةيراطإلا ةقيثولا )ـه

اءزج تاقفرملا هذـه لــكشت ،رـــمتؤملا نــم اـــهدامتعا دنع .2
.لوكوتوربلا اذه نم أزجتي ال

ذيفنتل ةيفاضإ تاقفرم عضت نأ فارطألا لودلل زوجي .3
،اهدامتعا دنعو .رمتؤملا لبق نم اهدامتعال لوكوتوربلا اذه
.لوكوتوربلا اذه نم أزجتي ال اءزج تاقفرملا هذه لكشت

٩٢ ةداملا
ليدعتلا

         .قافتالا نم92 ةداملا ماكحأل اقفو لوكوتوربلا اذه لدعي

 تاعزانملا ةيوست تاءارجإو دعاوق لوكوتورب

،يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا ،نحن

: يتأي ام ىلع انقفتا

ىلوألا ةداملا

  تافيرعتلا

ةسسؤملا   فانئتسالا  ةئيه  ينعت“فانئتسالا ةئيه“ )أ
،لوكوتوربلا اذه  نم٠2 ةداملا  بجومب

تأدـب يـتلا فرــطلا ةـــلودلا ينعت”يــــكاشلا فرــــطلا“ )ب
،قافتالا اذهل اقبط تاعزانملا ةيوست تاءارجإ
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لودــــلا يلثمم نــــم تاــــعزاـــــنملا ةـــــيوست زاـــــهـــــج لـــــكشي .2
.ءاضعألا

: ةطلس تاعزانملا ةيوست زاهجل نوكي .3

ةـــئيـــهو تاـــعزاـــنملا ةـــيوستــــل مــــيــــكحت قرــــف ءاشنإ )أ(
 ،فانئتسالا

،فانئتسالا ةئيهو ميكحتلا قرف ريراقت دامتعا  )ب(

تايصوتلاو ماكحألا ذيفنت ةبقارم ىلع ةموادملا )ج(
،فانئتسالا ةئيهو ميكحتلا قرف نع ةرداصلا

ىرخألا تامازتلالاو تازايتمالا قيلعتب ضيوفتلا )د(
.قافتالا بجومب

عضيو هب صاخ سيئر تاعزانملا ةيوست زاهجل نوكي .٤
قـــــيـــــقـــــحـــــتـــــل اـــــيرورض كلذ ناـــــك اـــــمـــــّلـــــك تاءارـــــجإلا دـــــعاوـــــق
زاهج سيئر باختناب فارطألا لودلا موقتو .هتايلوؤسم
.تاعزانملا ةيوست

ةجاحلا تضتقا املك تاعزانملا ةيوست زاهج عمتجي .٥
اذــــه يف هــــيــــلــــع صوصنملا وـــــحـــــنـــــلا ىـــــع هـــــماـــــهمب ماـــــيـــــقـــــلـــــل
.لوكوتوربلا

اميف لوكوتوربلا اذه تاءارجإو دعاوق صنت امثيح .6
اهيلع يغبني ،رارق ذاختاب تاعزانملا ةيوست زاهجب قلعتي
.عامجإلاب كلذب مايقلا

عازن يأب ةنامألا راطخإب تاعزانملا ةيوست زاهج موقي .7
.قافتالا اذه ماكحأب ةلص يذ

٦ ةداملا
تاعزانملا ةيوست ةيلآ راطإ يف تاءارجإلا

لودـــلا نـــم رـــثـــكأ وأ نيتـــلود نيب ةـــعزاـــنــــم ءوشن دــــنــــع .1
يدو لــــح ىلإ ةــــيادــــبــــلا يف فارـــــطألا لودـــــلا أجـــــلـــــت ،فارـــــطألا
.ةعزانملل

قحي ،ةيدو ةقيرطب تاعزانملا ةيوست مدع ةلاح يف .2
فارـــطألا راـــطـــخإ دـــعـــب كلذو ةـــعزاـــنملاـــب ينــــعــــم فرــــط يأل
ةيوست زاهج ىلإ رمألا ةلاحإ ،ةعزانملاب ةينعملا ىرخألا
مــيــكحت قــيرـــف ءاشنإ اـــبـــلاـــط هسيـــئر لالـــخ نـــم تاـــعزاـــنملا
ضارغأل قيرفلاب دعب اميف اهيلإ راشملا تاعزانملا ةيوستل
.تاعزانملا ةيوست

ةــيــئارــجإلا دــعاوــقــلا تاــعزاــنملا ةــيوست زاــهــج دــمــتـــعـــي .3
كوـــلسب ةـــقـــلـــعـــتملا لـــئاسملا كلذ يف امب قـــيرـــفـــلا راــــيــــتــــخال
.دايحلا نامضل مهتكراشمو فرط ةلود ينطاوم

اقفو تاعزانملا ضفل ةيمسر ةيلمع يف قيرفلا  عرشي .٤
ةعزانملا فارطأ ىلعو ،قحلملا اذه يف هيلع صوصنم وه امل

طورشو ماكحأو تاهيجوت يأ ،اروفو ، ةين نسحب يعارت نأ

دق تاعزانملا ةيوست ءارجإ ربتعي ،ةداملا هذه ضارغأل .3
يكاشلا فرطلا بلطي امدنع لوكوتوربلا اذه بجومب أدب
.لوكوتوربلا اذه نم7 ةداملا بجومب تارواشم دقع

اذـــــه تاءارــــــجإو دــــــعاوــــــق فرــــــط ةــــــلود تمدــــــخــــــتسا اذإ .٤
ةلودلا كلتل زوجي ال ،ةنيعم ةلأسم قلعتي اميف لوكوتوربلا
نأشب تاعزانملا ةيوستل ىرخأ ةيلآ مدختست نأ فرطلا
.اهسفن ةلأسملا

٤ ةداملا
ةماع ماكحأ

ةرحلا ةراجتلا ةقطنم يف تاعزانملا ةيوست ماظن نإ .1
ؤبنتلا ىلع ةردقلاو نمألا ريفوتل يزكرم رصنع وه ةيراقلا

ةيوست ماظن ظفاحيو ةيميلقإلا ةراجتلا ماظن صخي اميف
بجومب اهتامازتلاو فارطألا لودلا قوقح ىلع تاعزانملا

دعاوقلل اقفو ةيراسلا ماكحألا حيضوت كلذكو ،قافتالا اذه
.ماعلا يلودلا نوناقلا ماكحأ ريسفت يف ةيفرعلا

ةيوست زاهج نع ةرداصلا ماكحألاو تايصوتلا فدهت .2
اـقــفو تاــعزاــنــمــلــل ةــيضرــم ةــيوست قــيــقحت ىلإ تاــعزاــنملا
.هبجومبو لوكوتوربلا اذه يف ةدراولا  تامازتلالاو قوقحلل

اهيلع قفتملا لولحلاب تاعزانملا ةيوست زاهج رطخي .3
بجومب ايمسر تريثأ يتلا لئاسملا نأشب ةلدابتم ةروصب
ثيـــح ،قاـــفـــتالا يف تاـــعزاـــنملا ةـــيوستو تارواشملا ماـــكـــحأ
.اهب قلعتت ةطقن ةيأ حرطت نأ فرط ةلود يأل زوجي

تحرط يتلا لئاسملل لولحلا عيمج نوكت نأ بجي .٤
تاــــعزاــــنملا ةـــــيوستو تارواشملا ماـــــكـــــحأ بجومب اـــــيـــــمسر
،مـــيـــكـــحـــتـــلا تارارـــق كلذ يف امب ،لوـــكوــــتورــــبــــلا يف ةدراوــــلا

.قافتالا عم ةقستم

ةـــطاسوـــلاو ةدــــيــــمحلا يعاسملاو قــــيــــفوــــتــــلا تاــــبــــلــــط .٥
دصقي ال نأ يغبني تاعزانملا ةيوست تاءارجا مادختسإو
نإف ،عازن أشن اذإ هنأو ،فالخلل ةريثم الاعفأ ربتعت وأ اهب
يف ةين نسحب تاءارجإلا هذه يف كراشتس فارطألا لودلا

طـــبر يغـــبـــنــــي الو .فــــلاخلا لــــحــــم ةــــلــــكشملا لحل ةــــلواــــحــــم
لــــئاسملاــــب قــــلــــعــــتــــي اــــمــــيــــف ةداضملا ىواـــــكشلاو ىواـــــكشلا
.ةلصفنملا

ةيوست زاهج نع ةرداصلا ماكحألاو جئاتنلا نكمي ال .6
تاــمازــتــلاو قوــقــح نــم صقــتــنــت وأ فـــيضت نأ تاـــعزاـــنملا
.قافتالا يف اهيلع صوصنملا فارطألا لودلا

٥ ةداملا
تاعزانملا ةيوست زاهج

اذه ماكحأ ةرادإ يلوتل تاعزانملا ةيوست زاهج لكشي .1
ام ءانثتساب قافتالا نم٠2 ةداملا ماكحأل اقفو لوكوتوربلا

.قافتالا يف كلذ فالخ هيلع صنلا مت
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نم ةعزانم ةيوستب فارطألا لودلا قافخإ ةلاح يف .8
مالتسا خيرات نم اموي نيتس نوضغ يف تارواشملا لالخ
ةلأسملا ليحي نأ يكاشلا فرطلل زوجي ،تارواشملا بلط
نكميو .ميكحت قيرف ءاشنإل تاعزانملا ةيوست زاهج ىلإ
قفتي مل ام هدض وكشملا فرطلا ميلقإ يف تارواشم دقع
ىلع ةعزانملا فارطأ قفاوي مل امو .كلذ فالخ ىلع نافرطلا

ةيهتنم تارواشملا ربتعت ،تارواشملا قيلعت وأ ةلصاوم
.اموي )٠6( نيتسلا نوضغ يف

: فلتلا  ةعيرس علسلا اهيف امب ،ةلجعتسملا تالاحلا يف .9

ةرشع نوضغ يف تارواشم يف فرطلا ةلودلا لخدت )أ
،تارواشملا يف لوخدلا بلط مالتسا خيرات نم مايأ )٠1(

لالخ نم ةعزانملا ةيوست يف نافرطلا قفخأ اذإ )ب
مالتسا خيرات نم اموي )٠2( نيرشع نوضغ يف تارواشملا
زاــهــج ىلإ ةــلأسملا ةـــلاـــحإ يكاشلا فرـــطـــلـــل زوـــجـــي ،بلـــطـــلا

،ميكحت قيرف ءاشنإل تاعزانملا ةيوست

رـــــيغ قــــئاوعلاب قــــلعتملا٥ قـــحلملا ماــــكحأب الــــمع )ج
ةـلازإ ىلــع نواـــعتلاو ةـــلازإلا تاءارـــجإ :2 قـــفرملا( ةـــيكرمجلا
ىلإ فرط ةلود لصوتت ال امثيح ،)ةيكرمجلا ريغ قئاوعلا

قفتم لح ىلإ لصوتلا دعب ةيكرمجلا ريغ قئاوعلا نأشب لح
،عئاقولاب صاخ ريرقت رادصإ دعبو ةلدابتم ةروصب هيلع
مغرلا ىلعو .قيرفلا ةلحرم ىلإ ةبلاطلا فرطلا ةلودلا أجلت
ةروكذملا فارطألل زوجي ،ةقيثولا هذه يف ةدراولا ماكحألا نم
ميكحتلا ىلع ةلأسملا ضرع ىلع قفاوت نأ ةعزانملا يف هالعأ

و ،لوكوتربلا اذه نم72 ةداملا ماكحأل اقفو

ةـــــيوست زاـــــهـــــجو ،ةــــــعزاــــــنملا فارــــــطأ ىلع نيعــــــتــــــي )د
ىراصق لذبت نأ فانئتسالا ةئيهو ،قيرفلاو ،تاعزانملا

.نكمم دح ىصقأ ىلإ تاءارجإلا يف عارسإلل اهدهج

نأ ةعزانملا فارطأ ريغ نم فرط ةلود ىرت امثيح .٠1
كلتل زوجي ،تارواشملا يف ةيرهوج ةيراجت ةحلصم اهل
ةـــعزاـــنملا هذـــه يف فارـــطألا نـــم بلـــطـــت نأ فرـــطــــلا ةــــلودــــلا
نم مايأ )٠1( ةرشع نوضغ يف تارواشملا ىلإ مامضنالا

.تارواشملا بلط ميمعت

ةحلصملا ءاعدإ نأ ىلع ةعزانملا فارطأ قفتي امثيح .11
ثلاثلا فرطلا مضني ،ميلس ساسأ ىلع دنتست ةيرهوجلا
ىلإ ماــــمضنالا بـــلط لوـــبق مدــــع ةــــلاح يفو .تارواــــشملا ىلإ
راطخإ ةعزانملا يف فرطلا ةلودلا ىلع نّيعتي ،تارواشملا

ةـــلودـــلا نوـــكـــت ةـــلاحلا هذـــه يفو ،تاـــعزاـــنملا ةـــيوست زاــــهــــج
.تارواشملا بلط يف ةرح بلطلا ةمدقم فرطلا

،ةـيـئارـجإلا روـمألاـب قـلـعـتـي اـمــيــف قــيرــفــلا نــم مــهــل ردصت دــق
ىذلا لكشلاب مهتاضارتعاو مهججحو مهتاعوفد ميدقت مهيلعو
.قيرفلا هددحي

ةلأسملا نأشب هرارق تاعزانملا ةيوست زاهج ردصي .٥
 ،ةعزانملا فارطأل امزلمو ايئاهن هرارق حبصيو

وه ميكحتلل ءوجللا نأ ةعزانملا فارطأ ىأترا امثيح .6
ةعزانملا فارطأل زوجيف ،تاعزانملا لحل عرسألا ليبسلا
صوصنم وه امبسح ميكحتلا عوضوم يف اًمدُق يضملا

.لوكوتوربلا اذه نم72 ةداملا يف هيلع

7  ةداملا
تارواشملا

يدوــــــلا لــــــحلا عـــــيجشت ةــــيغب ،فارـــــطألا لودــــــلا دــــــكؤت .1
تاءارجإ ةيلاعف نيــسحتو زـــيزعت ىلـــع اـــهمزع ،تاــــعزانملل
.فارطألا لودلا اهمدختست يتلا تارواشملا

ةصرف حنمتو ،ارابتعا يلوت نأب فرط ةلود لك دهعتت .2
ىرخأ فرط ةلود همدقت بلط يأ لايح تارواشملل ةبسانم
.قافتالا لمع ريس ىلع رثؤت يتلا ريبادتلاب قلعتي اميف

دـــقــــع تاــــبــــلــــطــــب تاــــعزاــــنملا ةــــيوست زاــــهــــج رــــطــــخــــي .3
،بلطلا بابسأ نايب عم ،ةباتك ،ةنامألا لالخ نم تارواشملا

ينوــــــناــــــقــــــلا ساسألا رــــــكذ عــــــم لــــــئاسملا دـــــــيدحت كلذ يف امب
.ىوكشلل

،لوكوتوربلا اذهب المع تارواشم دقع بلط مدقي امثيح .٤
ام ،هيلع درت نأ بلطلا اهيلإ مدقملا فرطلا ةلودلا ىلع ّنيعتي
)٠1( ةرشع نوضغ يف ،كلذ فالخ ىلع لدابتم قافتا متي مل
يف ةين نسحب تارواشم يف لخدتو ،اهمالتسا خيرات نم مايأ

مالتسا خيرات نم اموي )٠3( نيثالث زواجتت ال ةرتف نوضغ
.نيفرطللٍ ضرم لح ىلإ لصوتلا ةيغب ،بلطلا

يف بلطلا اهيلإ مدق يتلا فرطلا ةلودلا درت مل اذإ .٥
لخدت مل وأ ،بلطلا مالتسا خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع نوضغ

قفتي ةرتف وأ ،اموي )٠3( نيثالثلا ةرتف لالخ تارواشم يف
ةلودلل زوجي ،بلطلا مالتسا خيرات دعب ،كلذ فالخ اهيلع
زاهج ىلإ ةلأسملا ةلاحإ ،تارواشم دقع تبلط يتلا فرطلا

.ميكحت قيرف ءاشنإب ةبلاطملل تاعزانملا ةيوست

،لوكوتوربلا اذه بجومب ،فارطألا لودلا ىلع نّيعتي .6
نم ديزم ذاختا ىلإ ءوجللا لبقو تارواشملا قايس يفو
لحل ةــــــيضرــــــم ةــــــيوست ىلإ لصوـــــــتـــــــلا لواحت نأ تاءارـــــــجإلا
.ةعزانملا

: يتآلا وحنلا ىلع تارواشملا نوكت .7

،ةيّرس )أ(

تاءارجإ يأ يف فرط ةلود يأ قوقحب لالخإلا نود )ب(
.ةقحال
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قيرف ءاشنإ بلط ميدقتب بلطلا مدقم مايق ةلاح يف .3
بلـــطـــلا لـــمشي نأ بجـــي ،ةداـــتـــعملا تاصاصتــــخالا فالــــخــــب
.تاصاصتخالا هذهل حرتقملا صنلا يباتكلا

نوضغ يف تاـــعزاـــنملا ةـــيوست زاـــهـــج عاـــمـــتـــجا دـــقـــعــــي .٤
متي نأ ىلع ،قيرفلا ءاشنإ خيرات نم اموي )٥1( رشع ةسمخ
ىلإ ،لقألا ىلع ،مايأ ةرشعب عامتجالا نع قبسم راطخإ ميدقت
.تاعزانملا ةيوست زاهج

عامتجا نم مايأ )٠1( ةرشع نوضغ يف قيرفلا سسؤي .٥
هذه نم٤ ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تاعزانملا ةيوست زاهج
.ةداملا

٠١ ةداملا
قيرفلا ةليكشت

ةراجتلا ةقطنم ةيقافتا ذيفنت ءدب دنع ةنامألا موقت .1
وأ ةيداشرإ ةمئاق ءاقبإو ءاشنإب ،ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا

،قيرفلا يف ءاضعأك لمعلا يف نيبغارلا دارفألا ءامسأب ةمئاق

ىلإ )2( نيدرف ايونس حشرت نأ فرط ةلود لكل زوجي .2
لاـجـم ناــيــب عــم ،ةــيداشرإلا ةــمــئاــقــلا يف اــمــهــجاردإل ةــناــمألا

ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم قافتاب ةلصلا تاذ امهتربخ
ءاــمسأب ةــمئاق وأ ةـيداشرإ ةـمئاق ةـنامألل مدــقتو .ةـيقيرفإلا
.تاعزانملا ةيوست زاهج لبق نم اهدامتعاو اهضرعل دارفألا

: يتأي امب ةيداشرإلا ةمئاقلا ءاضعأ عتمتي .3

ةيلودلا ةراجتلا وأ نوناقلا يف ةربخ وأ ةينف ةيارد )أ(
ةراجتلا ةقطنم ءاشنإ قافتاب ةلومشم ىرخأ لئاسم وأ
بجومب ةئشانلا تاعزانملا لح وأ ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا
،ةيلودلا ةراجتلا تاقافتا

ةــــيعوضوملا ساــــسأ ىلـــع ةـــقدب اــــهرايتخا مـــتيو )ب(
،ميلسلا ريدقتلاو ةيقادصملاو

يمتني ال وأ فرط يأ نع القتسمو ادـياحم نوـكي نأ )ت(
و ،هنم تاميلعت ذختي وأ هيلإ

زاــهــج اــهــعضيس يتــلا كوــلسلا دــعاوــقـــل لاـــثـــتـــمالا )ث(
.ةراجتلا ءارزو سلجم اهدمتعيسو تاعزانملا ةيوست

مـهـتـيـلالـقــتسا ناــمض لــجأ نــم قــيرــفــلا ءاضعأ راــتــخــي .٤
ٍفاك وحن ىلع ةعونتم ةيعجرم مهيدل نوكي نأو ،مهتهازنو
قفتي مل ام ةعزانملا عوضوم يف تاربخلا نم عساو قاطنو
.كلذ فالخ ىلع ةعزانملا فارطأ

،مهتيلالقتساو قــــيرفلا ءاـــضعأ ةـــهازن ناـــمض لــــجأ نــــم .٥
يف اولمعي نأ ةعزانملا يف فارطألا لودلا ينطاومل زوجي ال
ىلع ةعزانملا افرط قفتي مل ام ،ةعزانملا هذهب ينعم قيرف
.كلذ فالخ

فارطأ ىلع قيرفلا ءاضعأل تاحيشرت ةنامألا حرتقت .6
تاحيشرتلا ضراعت نأ ةعزانملا فارطألل زوجي الو .ةعزانملا
.ةرهاق بابسأل الإ

٨ ةداملا
ةطاسولاو قيفوتلاو ةديمحلا يعاسملا

تقو يأ يف ذختت نأ ةعزانملا يف فارطألا لودلل زوجي .1
نوــــكــــتو .ةــــطاسو وأ قــــيــــفوــــت وأ ةدــــيــــمــــح ٍعاسم ةــــيــــعاوـــــط

قوقحب ةلخم ريغو ةيّرس كلذ ىلع يوطنت يتلا تاءارجإلا
.ىرخأ تاءارجإ ةيأ يف فارطألا لودلا

ٍعاسم تقو يأ يف بلط عازن يف فرط ةلود ةيأل زوجي .2
لودلا نم ةلود ةيأل زوجيو .ةطاسو وأ قيفوت وأ ةديمح
.تقو يأ يف اهيهنت وأ اهأدبت نأ ةعزانملا يف فارطألا

وأ قيفوتلا وأ ةديمحلا يعاسملا تاءارجإ ءاهنإ درجمبو
بلط يف امدق يضمي نأ يكاشلا فرطلل زوجي ،ةطاسولا
.ميكحت قيرف ءاشنإ

وأ قــــيــــفوــــتــــلا وأ ةدــــيــــمحلا يعاسملا يف عورشلا دــــنـــــع .3
ىلع بجي ،تارواشملا بلط مالتسا خيرات دعب ةطاسولا
نم اموي )٠6( نيتس ةرتف حيتت نأ ةيكاشلا فرطلا ةلودلا

قيرف ءاشنإ بلطت نأ لبق تارواشملا بلط مالتسا خيرات
قـــيرـــف ءاشنإ بلـــطـــي نأ يكاشلا فرـــطـــلـــل زوـــجـــيو .مـــيـــكحت
فارطألا لودلا تأر اذإ اموي )٠6( نيتسلا ةرتف لالخ ميكحت
دق ةطاسولا وأ قيفوتلا وأ ةديمحلا يعاسملا نأ ةعزانملا يف

.ةعزانملا ةيوست يف تقفخأ

تاءارـــــــجإلا يف ةـــــــكراشملا فارـــــــطألا لودـــــــلــــــــل زوــــــــجــــــــي .٤
كلـــت يهـــنـــت وأ قـــلـــعـــت نأ ةداملا هذـــه يف اـــهـــيـــلــــع صوصنملا
وأ ةدــــــــــيــــــــــمحلا يعاسملا نأ تأر اذإ تقو يأ يف تاءارـــــــــــجإلا
.ةعزانملا ةيوست يف تقفخأ دق ةطاسولا وأ قيفوتلا

ةلصاوم زوجي ،ةعزانملا يف فارطألا لودلا تقفتا اذإ .٥
ءانثأ ةطاسولا وأ قيفوتلا وأ ةديمحلا يعاسملا تاءارجإ

.ميكحتلا ةيلمع ريس

نـــم بلـــطـــت نأ ةـــعزاـــنملا يف فرـــط ةــــلود ةــــيأل زوــــجــــي .6
قيفوتلا وأ ةديمحلا يعاسملا ةيلمع ليهست ةنامألا سيئر
زاــهــج راــطــخإ مــتــيسو .اــهـــمـــيدـــقـــت كلذ يف امب ،ةـــطاسوـــلا وأ
.بلطلا اذهب ةنامألاو تاعزانملا ةيوست

٩ ةداملا
قرفلا ءاشنإ

،تارواشملا لالخ نم يدو لح ىلإ لصوتلا متي مل اذإ .1
زاــهـــج ىلإ ةـــلأسملا ةـــلاـــحإب ،ةـــباـــتـــك ،يكاشلا فرـــطـــلا موـــقـــي
لودلا  غالبإ نّيعتيو .قيرف ليكشت ابلاط تاعزانملا ةيوست
.ةعرسلا هجو ىلع قيرفلا ليكشتب  ةعزانملا يف فارطألا

ةداــملا هذــه نــم1 ةرــــقفلا يف هــــيلإ راـــشملا بــــلطلا نيـــبي .2
رـــيـــبادـــتـــلا ددـــحــــي نأو ،تدــــقــــع دــــق تارواشملا تناــــك اذإ اــــم
ساسألل ازــــــجوــــــم مدـــــــقـــــــي نأو ،ةـــــــعزاـــــــنملا عوضومب ةصاخلا
.حوضوب ةلكشملا ضرعل ايفاك ىوكشلل ينوناقلا
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مييقت عضوب قيرفلا موقي ،ةفيظولا هذه ءادأ قايس يف .2
مـــيـــيـــقـــت كلذ يف امب هـــيـــلـــع ةضورـــعملا ةـــلأسمــــلــــل يعوضوــــم
قاستاو قــيــبــطـــت ةـــيـــناـــكـــمإو ،ةـــيضقـــلا عـــئاـــقوـــل يعوضوـــم
نـــم جئاـــتـــن ىلإ لصوـــتـــلاو قاـــفـــتالاـــب ةـــلصلا تاذ صوصنــــلا

هتايصوت رادصإ يف تاعزانملا ةيوست زاهج ةدعاسم اهنأش
.هماكحأو

عم مظتنم لكشبو عساو قاطن ىلع قيرفلا رواشتي .3
ةــيــفاــك ةصرــف حــيــتــت اــمــك تاــعزاـــنملاـــب ةـــيـــنـــعملا فارـــطألا
.عيمجلل ٍضرم لح ىلإ لوصولل فارطألل

٣١ ةداملا
ثلاثلا فرطلا

كلذ يف امب ةــــــعزاــــــنملا فارــــــطأ ةــــــفاــــــك حــــــلاصم ذـــــــخؤت .1
.قيرفلا ةيلمع لالخ رابتعالا نيعب ةثلاثلا فارطألا

زاهج لالخ نم قيرفل هغالبإ دعب ثلاثلا فرطلل حاتت .2
لوـــبـــقـــب اــــنــــهرو ةــــيرــــهوجلا هحلاصمب تاــــعزاــــنملا ةــــيوست
ىلإ دنتست ةيرهوجلا ةحلصملا ءاعدإ نأب ةعزانملا فارطأ
ىلإ ةبوتكم تاركذم مدقيو عمسي نأب ةصرف ،ميلس ساسأ
.قيرفلا

فارـــطأ ىلإ ثلاـــثـــلا فرـــطـــلا تارـــكذـــم نــــم خسن مدــــقــــت .3
.قيرفلا ريرقت يف اهنيمضت متيو ةعزانملا

تاءارجإ لحم ام ريبدت نأ ثلاث فرط يأ ربتعأ اذإ .٤
،قافتالا بجومب هل ةقحتسم ةعفنم قيعي وأ يغلي قيرفلا

ةـــيوست تاءارــــجإل ءوــــجــــلــــلا ثلاــــثــــلا فرــــطــــلا كلذــــل زوــــجــــي
اذــه لــثم لاــحيو .لوــكوتوربلا اذــه قــفو ةـــيداعلا تاـــعزانملا
.انكمم كلذ ناك امّلك يلصألا قيرفلا ىلإ ةعزانملا

فارــــطأ تارــــكذم نــــم اخـــسن ةثلاثلا فارــــطألا ىــــقلتت .٥
.قيرفلل لوألا عامتجالا يف ةعزانملا

٤١ ةداملا
ةددعتملا ىواكشلا تاءارجإ

قيرف ءاشنإ فرط )1( ةلود نم رثكأ بلطت امدنع .1
ةساردل دحاو قيرف ءاشنإ زوجي ،اهسفن ةلأسملا يف رظنلل

لودــلا ةــفاــك قوــقــح راــبــتــعالا نيعــب ذــخألا عـــم ىواـــكشلا هذـــه
هذه لثم ةساردل دحاو قيرف ءاشنإ متيو ةينعملا فارطألا
.ايدجم كلذ ناك ام ىتم ىواكشلا

جئاتنلا ةلاحإو ةلأسملل هتسارد درفنملا قيرفلا مظني .2
قوقحلا هيف نوكت يذلا وحنلا ىلع تاعزانملا ةيوست زاهجل

نوكت ةلصفنم قرف اهيدل ةعزانملا فارطأ اهب عتمتت يتلا
اذإو .ةقيعم ةقيرط يأب نوكت ال يتلاو ىواكشلا تسرد دق
قيرفلا موقي ،بلطلا اذه لثم ةعزانملا فارطأ دحأ بلط ام

قـــــيرفلا لـــيكشت نأــشب قاـــفتا ىلإ لـــصوتلا مـــتي مـــل اذإ .7
ىلع ءانبو ،هئاشنإ خيرات نم اموي )٠3( نيثالث نوضغ يف
عم رواشتلاب ،ةنامألا سيئر موقي ،نيفرطلا نم يأ بلط
فارطألا لودلا ةقفاومبو ،تاعزانملا ةيوست زاهج سيئر
قيرفلا ءاضعأ نييعتب قيرفلا ليكشت ديدحتب ،ةعزانتملا
.بسنألا ربتعي يذلا

لودلا راطخإب تاعزانملا ةيوست زاهج سيئر موقي .8
مايأ )٠1( ةرشع هاصقأ دعوم يف قيرفلا ليكشتب فارطألا

.بلطلا اذهل همّلست خيرات نم

قيرفلا لكشتي ،نيتعزانتم )2( نيتلود دوجو ةلاح يف .9
نيتـــلود نـــم رــــثــــكأ دوــــجو ةــــلاــــح يفو .ءاضعأ )3( ةــثالــث نـــم
.ءاضعأ )٥( ةسمخ نم قيرفلا لكشتي ،نيتعزانتم

ســــيلو ةــــيصخشلا مــــهتفصب قـــيرفلا ءاــــضعأ لمــــعي .٠1
.ةمظنم ةيأ نع الو ةموكحلل نيلثممك

ةــــــيأب اورـــثأتي وأ تاــــميلعت قـــــيرفلا ءاـــضعأ ىــــقلتي ال .11
.مهيلع ةضورعملا لئاسملا يف رظنلا دنع فرط ةلود

١١  ةداملا
قيرفلا ءاضعأ تاصاصتخا

مــــل اـــم ،ةـــيتآلا تاــــصاصتخالاب قــــيرــــفلا ءاـــضعأ عـــتمتي .1
نيرشع نوضغ يف ،كلذ فالخ ىلع ةعزانملا افرط قفتي
: قيرفلا ءاشنإ خيرات نم اموي )٠2(

قاــــفــــتالاــــب ةــــلصلا تاذ صوصنــــلا ءوض يف ،صحــــف )أ(
فرطلا اهلاحأ يتلا ةلأسملا ،ةعزانملا افرط اهركذ يتلا
،تاعزانملا ةيوست زاهج ىلإ يكاشلا

زاـــهـــج ةدـــعاسم اـــهـــنأش نـــم جئاــــتــــن ىلإ لصوــــتــــلا )ب(
ماكحألا ءاطعإ وأ تايصوتلا عضو يف تاعزانملا ةيوست
.قافتالا اذه يف اهيلع صوصنملا

قافتالا يف ةدراولا ةلصلا تاذ صوصنلا قيرفلا لوانتي .2
.ةعزانملا فارطأ هركذ يذلا

نأ ،قيرفلا ءاشنإ ىدل ،تاعزانملا ةيوست زاهجل زوجي .3
رواشتلاب كلذو قيرفلا تاصاصتخا عضوب هسيئر ضوفي
.1 ةرــقــفـــلا ماـــكـــحأب اـــنـــهر ،ةـــعزاـــنملا يف فارـــطألا لودـــلا عـــم
ىلع وحنلا اذه ىلع ةعوضوملا تاصاصتخالا هذه ممعتو
قافتالا ةلاح يفو .سيئرلا فرط نم فارطألا لودلا عيمج
فرط ةلود ةيأل زوجي ،ةيجذومنلا تاصاصتخالا فالخ ىلع
.تاعزانملا ةيوست زاهج ىدل اهب قلعتت ةطقن يأ ريثت نأ

٢١  ةداملا
قيرفلا ماهم

زاهج ةدعاسم يه قيرفلل ةيسيئرلا ةفيظولا نوكت .1
.قافتالا بجومب هتايلوؤسم ءادأ ىلع تاعزانملا ةيوست
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نوكي يتلا ةرتفلا ريدقت بناج ىلإ ريخأتلا بابسأب ايطخ
قيرفلا ىلع رذعت اذإو .هريرقت رادصإل ازهاج اهيف قيرفلا
هذه نم٤ ةرقفلا يف ةددحملا ةرتفلا نوضغ يف ريرقت رادصإ
نم رهشأ )9( ةعست نوضغ يف هريرقت قيرفلا ردصي ،ةداملا

.هليكشت خيرات

ةعزانملا فارطأ بايغ ةلاح يف قيرفلا ريراقت غاصت .8
يأو فارطألا نم ةمدقملا ةلدألاو تامولعملا ىلإ دنتستو

.لوكوتوربلا اذهل اقفو ىرخأ ةسسؤم وأ ريبخ وأ صخش

.هئاضعأ ةيبلغأ ءارآ سكعي ادحاو اريرقت قيرفلا ردصي .9

قــــيرــــفــــلا عــــبــــتــــي ،ةداملا هذــــه ماــــكــــحأب لالــــخإلا نودــــب .٠1
لوح لوكوتوربلا اذهب قحلملا يف ةددحملا لمعلا تاءارجإ
كلذ فالخ قيرفلا ررقي مل ام ،ءاربخلا ةنجل لمع تاءارجإ
.ةعزانملا فارطأ عم رواشتلا دعب

،ةـــعزاـــنملا فارـــطأ بلـــط ىلع ءاـــنــــب ،قــــيرــــفــــلا موــــقــــي .11
ناــــــفرطلا اـــــهيلع قـــــفتي ةرــــتفل تـــــــقو يأ يف هـــــــلمع قــــيلعتب
ةياهن يف هلمع فنأتسيو ،ارهش )21( رشع ينثا زواجتت ال
مل اذإو .يكاشلا فرطلا نم بلطب اهيلع قفتملا ةرتفلا هذه
ءاضقنا لبق قيرفلا لامعأ فانئتسا يكاشلا فرطلا بلطي
قيلعت لخي الو .ءارجإلا يهتني ،اهيلع قفتملا قيلعتلا ةرتف
نأشب رخآ ءارجإ يف فرط يأ قوقحب هئاهنإو قيرفلا لمع
.اهسفن ةلأسملا

٦١ ةداملا
تامولعملا ىلع لوصحلل يعسلا يف قحلا

تامولعملا ىلع لوصحلل يعسلا يف قحلا قيرفل نوكي .1
دعب كلذو ،بسانم هنأ ىرت ردصم  يأ نم ةينفلا ةروشملاو
.ةعزانملا يف فارطألا لودلا يف ةينعملا تاطلسلا راطخإ

وأ تامولعملا ىلع لوصحلل يعسلا يف قحلا قيرفلل .2
هذه نوكت ّالأ ةطيرش وضع ةــلود يأ نـــم ةـــينفلا ةروــــشملا
.ةعزانملا يف افرط وضعلا ةلودلا

وأ تامولعملا ىلع لوصحلل قيرفلا يعس قايس يف .3
ةلودلا هذه ىلع نّيعتي ،وضع ةلود يأ نم ةينفلا ةروشملا
يــتلا ةـــينمزلا ةرـــتفلا لالــــخ تاــــمولعملا بــــلطل ةــــباجتسالا

.قيرفلا اهددحي

مـــتـــي يتـــلا ةـــيّرسلا تاـــموـــلـــعملا نـــع فشكـــلا مـــتــــي نــــل .٤
ميدقتب ينعملا ردصملا نم يمسر ضيوفت نود اهديوزت
.تامولعملا

قــلـــعـــتـــت لـــئاسم ةـــعزاـــنملا يفرـــط دـــحأ رـــيـــثـــي اـــمدـــنـــع .٥
،ىرخأ ةينف ةلأسم وأ ةيملع ةلأسم صخت يتلا عئاقولاب
ءاربخ نم ابوتكم ايراشتسا اريرقت بلطي نأ قيرفلل زوجي
.ةلأسملاب ةلص تاذ ةبسانم تاربخو تالهؤم يوذ

ميدقت متيو .ةينعملا ةعزانملا نأشب ةلصفنم ريراقت ميدقتب
فارـــطألا ىلإ ةـــيـــكاشلا فارـــطألا لـــك نـــم ةـــيـــطخلا تارــــكذملا
يف قــحلا اــهل ةــيكاشلا فارــطألا نــم لـــكو ،ىرـــخألا ةــيكاشلا

ىرــخألا ةــيكاشلا فارــطألا نــم يأ ماــيق لاـــح اـــهعوفد ميدــقت
.قيرفلا ىلإ اهعوفد ميدقتب

ةقلعتملا ىواكشلا ةساردل قيرف نم رثكأ ءاشنإ مت اذإ .3
ىلإ - مهسفنأ صاخشالا لمعي نأ يغبني ،اهسفن ةلأسملاب
،نيلصفنملا نيقيرفلا الك يف قيرف ءاضعأك -نكمم دح ىصقأ

هذــــــه يف قــــيرـــفلا ءارــــجإل يــــنمزلا لودـــــجلا ةــــمءاوـــم مــــتيسو
.تاعزانملا

٥١ ةداملا
قيرفلا تاءارجإ

هلوصو نامضل ةيفاك ةنورم قيرفلا تاءارجإ رفوت .1
.بسانملا تقولا يف لاعف لحل

قيرفلا ءاضعأ موقي ،ةعزانملا فارطأ عم رواشتلا دعب .2
،هتاصاصتخا ديدحتو هليكشت خيرات نم )7( مايأ ةعبس لالخ
عيمج ىلع اهميمعتو ،قيرفلا تاءارجإل ينمز لودج عضوب
.فارطألا لودلا

يف يغبني هنإف قيرفلا تاءارجإل ينمز لودج ديدحت .3
راشملا مايأ ةعبسلا ءاضقنا دعبو ،لمع مايأ )٠1( ةرشع لالخ
تارـكذــمــلــل ةددــحــم ةــيــنــمز رــطأ عضو )2( ةرـقــفــلا يف اــهــيــلإ
رطألاب ةعزانملا فارطأ مزتليو .ةعزانملا فارطألا ةيطخلا
.ةددحملا ةينمزلا

نم رهشأ ةسمخ ةرتف قيرفلا ةمهم زواجت ّالأ بجي .٤
فارطأل يئاهنلا ريرقتلا هرادصإ خيرات ىلإ هئاشنإ خيرات
علسلا تالاح اهيف امب ،ةلجعتسملا تالاحلا يفو .ةعزانملا

يئاهنلا رارقلا رادصإ ةرتف زواجتت ّالأ بجي ،فلتلا ةعيرس
.رهشلا فصنو ارهش

ٍضرم لح ىلإ لصوتلا يف ةعزانملا فارطأ قفخأ اذإ .٥
لكش يف اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا قيرفلا مدقي ،نيفرطلل
هذه يفو .تاعزانملا ةيوست زاهج ىلإ مدقي يطخ ريرقت
نأشب اهيلإ صلخ يتلا جئاتنلا قيرفلا ريرقت نّيبي ،تالاحلا
يقطنملا ساسألاو ،ةلصلا تاذ صوصنلا قابطناو ،قئاقحلا

.اهمدقي تايصوتو تاجاتنتسا يأ ءارو

،ةعزانملا فارطأ نيب ةلأسملل ةيوست ىلإ لصوتلا دنع .6
نالعإلاو ةيضقلل زجوم فصو ىلع قيرفلا ريرقت رصتقي
.لح ىلإ لصوتلا نع

لالخ هريرقت رادصإ هنكمي ال هنأ قيرفلا ررقي امدنع .7
تالاحلا يف )12/1( رهشلا فصنو رهش وأ ،رهشأ )٥( ةسمخ
تاعزانملا ةيوست زاهج راطخإب قيرفلا موقي ،ةلجعتسملا
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ةعزانملا فارطأ ىلع هميمعت اروف متيو ،قيرفلل يئاهنلا
ةيوست زاهجل هتلاحإ متت مث نمو ةينعم ىرخأ فارطأ يأو
.هيف رظنلل تاعزانملا

ججحلا تاشقاــنــم يئاــهــنــلا قــيرــفــلا رــيرـــقـــت نـــمضتـــي .7
.ةتقؤملا ةعجارملا ةلحرم يف ةدراولا

٩١ ةداملا
ةصاخلا ةنجللا ريراقت دامتعا

ةساردل فارطألا لودلل ٍفاك تقو ةحاتإ ليبس يف .1
تاعزانملا ةيوست زاهجل ريرقتلا لاحي ال ،قيرفلا ريراقت
ميمعت خيرات نم )٠2( اموي نيرشع ءاضقنا لبق اهيف رظنلل
.قيرفلا لبق نم ريرقتلا

ريرقت ىلع تاضارتعا اهيدل يتلا فارطألا لودلا مدقت .2
حرشتل ،تاعزانملا ةيوست زاهج ىلإ ةبوتكم ابابسأ قيرفلا
يتلاو ،ةديدج عئاقو فاشتكا لمشت دق يتلاو .اهتاضارتعا

: ةطيرش ،رارقلا ىلع مساح ريثأت اهل اهتعيبط مكحب

تاضارتعالا هذهب تاعزانملا ةيوست زاهج راطخإ )أ(
هيف متيس يذلاو هعامتجا لبق مايأ )٠1( ةرشع نوضغ يف

،قيرفلا ريرقت يف رظنلا

ىلإ ضارتعالا  نم  ةخسن ضرتعملا  فرطلا ميدقت )ب(
.ريرقتلا دعأ  يذلا قيرفلا ىلإو ةعزانملا يف ىرخألا فارطألا

رظنلا يف لماك لكشب كراشت نأ ةعزانملا فارطأل قحي .3
نأو تاــــــعزانملا ةــــيوست زاــــهج لــــبق نـــم قــــيرفلا رــــيراقت يف

.لماكلاب اهءارآ لجست

ريرقت ميمعت خيرات نم اموي )٠6( نيتس نوضغ يف .٤
رــيرــقــتــلا يف رــظــنــي ،فارــطألا لودــلا ىلع يئاــهــنـــلا قـــيرـــفـــلا

تاــعزانملا ةــيوست زاـــهج عاـــمتجا يف هـــيلع عـــّقويو دـــمتعيو
ايمسر ةعزانملا يف فرط غّلبي مل ام ،ضرغلا اذهل دقعنملا

قفاوتب تاعزانملا ةيوست زاهج رارق وأ فانئتسالاب هرارق
فارطأ دحأ راطخإ ةلاح يفو .ريرقتلا دامتعا مدعب ءارآلا
قــيرــفــلا رــيرــقــت يف رــظــنــي ال ،فاــنــئتسالا رارــقــب ةــعزاـــنملا

ءاهتنالا دعب ىتح تاعزانملا ةيوست زاهج لبق نم هدامتعال
ايئاهن تاعزانملا ةيوست زاهج رارق نوكيو .فانئتسالا نم
.ةداملا هذه هيلع صنت ام ءانثتساب

نم ةعّقوم ةخسن ىلع لوصحلا ةعزانملا فارطأل قحي .٥
.هدامتعا نم مايأ )7( ةعبس نوضغ يف دمتعملا ريرقتلا

ةــيوست زاــهــج ىدــل قــيرــفـــلا رـــيرـــقـــت يف نـــعـــطـــلا عدوـــي .6
هغالبإ خيرات نم اموي )٠3( نيثالث نوضغ يف تاعزانملا

.نعطلا رارقب

صوصنملا ءاربخلا ةعومجم ءاشنإ تاءارجإو دعاوق .6
.ءاربخلا ةعومجم نأشب يناثلا قحلملاب اهيلع

نم تامولعم ىلع لوصحلل ىعسي نأ قيرفلل زوجي .7
ضرــــغــــب ءارــــبخلا عــــم رواشتــــي نأ هــــلو بساـــــنـــــم ردصم يأ
.هيلع ضرعت دق ةلأسم يأ يف مهيأر ىلع لوصحلا

7١ ةداملا
ةيّرسلا

.ةيّرس قيرفلا تالوادم نوكت .1

ةــــعوفرملا تاــــمولعملا ةــــعزانملا يف فرــــط يأ لـــــماعي .2
ةيّرسلاب ةفوصوملا تامولعملا كلذكو  ،ةيّرس  لكب  قيرفلل
.ةعزانملا يف رخآ فرط  يأ نم

نم فرط يأ عنمي ام لوكوتوربلا اذه يف دجوي ال .3
هـفـقومب ةـقــلــعــتملا تاــناــيــبــلا نــع حاصفإلا ةــعزاــنملا فارــطأ
.ةماعلل

ءوض ىلع ةعزانملا فارطأ بايغ يف قرفلا ريراقت دعت .٤
.اهب يلدي يتلا تانايبلاو ةمدقملا تامولعملا

ريغ هريرقت يف اهنع ربعملا قيرفلا ءاضعأ ءارآ نوكت .٥
.ةاّمسم

٨١ ةداملا
قيرفلا ريراقت

فارـــطأ ججـــحو عوـــفدـــلا تارـــكذـــم يف قـــيرـــفـــلا رـــظــــنــــي .1
ةيفيصوت ءازجأ ةنمضتم ريرقت ةدوسم ردصتو ةعزانملا
.ةعزانملا فارطأل ةعزانملا ججحو عئاقول

ةدوـــسم ىلـــع مـــهتاقيلعت اـــيطخ ةـــعزانملا فارــــطأ مدــــقي .2
.قيرفلا اهددحي ةرتف لالخ قيرفلا ىلإ ريرقتلا

ةرقفلا بجومب ةملتسم تاقيلعت يأ رابتعالا نيعب اذخأ .3
مالـــــــتسال ةـــــنيعملا ةرـــــتفلا ءاــــهتنا وأ ةداــــملا هذــــه نــــم2
اتقؤم اريرقت ةعزانملا فارطأل قيرفلا ردصي ،تاقيلعتلا

.هتاجاتنتساو هجئاتنل ةيفيصوت ءازجأ نمضتي

اــهــنــّيــعـــي ةرـــتـــف لالـــخ ةـــعزاـــنملا يف فرـــط يأل زوـــجـــي .٤
نم ةددحم بناوج ةعجارمل يطخ بلطب مدقتي نأ قيرفلا
يئاهنلا ريرقتلا ميمعتو رادصإ لبق كلذو ،تقؤملا ريرقتلا

.ةعزانملا فارطأ ىلع

ىلع ءانب ةعزانملا فارطأ عم اعامتجا قيرفلا دقعي .٥
نم ةددحم بناوج ةعجارمل ةعزانملا يفرط نم يأ بلط

.تقؤملا ريرقتلا

فارــطأ نــم تاــقــيــلــعــتــل قــيرــفــلا مالــتسا مدــع ةــلاـــح يف .6
ىلع تاــقــيــلــعــتــلا مالــتسال ةــنــيــعملا ةرــتــفــلا لالــخ ةـــعزاـــنملا
ريرقتلا ةباثمب تقؤملا ريرقتلا ربتعي ،تقؤملا ريرقتلا
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)٠6( نيتس تاءارجإلا زواجتت ّالأ بجي ،ةماع ةدعاقك .2
نعطلا هرارقب ايمسر ةعزانملا فرط راطخإ خيرات نم اموي

.اهريرقت فانئتسالا ةئيه ميمعت خيرات نم ريرقتلا يف
يف فاــنــئتسالا ةــئيــه ذــخأت ،ينــمزــلا اــهــلودــج دــيدحت دـــنـــعو
لوكوتوربلا اذه نم7 ةداملا نم )د(9 ةرقفلا ماكحأ رابتعالا

هنأ  فانئتسالا ةئيه ىرت اــمدنعو .اــبسانم كلذ ناـــك ىـــتم
موقت ،اموي )٠6( نيتس نوضغ يف اهريرقت ميدقت اهنكمي ال
عم ريخأتلا بابسأب ايباتك تاعزانملا ةيوست زاهج  غالبإب
زواجتت ّالأ ىلع ،اهريرقت اهيف مدقتس يتلا ةرتفلا ريدقت
.اموي )٠9( نيعست ،لاوحألا نم لاح يأب ،تاءارجإلا

يف ةدراوـــلا ةــينوناقلا لـــئاسملا ىلــع فاــنئتسالا رـــصتقي .3
.اهيلإ لصوت يتلا ةينوناقلا هتاريسفت ىلعو قيرفلا ريرقت

يـــنوـــناقلاو يرادإلا مــــــعدـــــلا فاـــــنئتسالا ةــــئيهل مدــــــــقي .٤
.ةجاحلا هيضتقت امبسح بسانملا

لدب كلذ يف امب ،فانئتسالا ةئيه ءاضعأ تاقفن ىطغت .٥
داحتالــل ةــيـــلاملا تاءارـــجإو دـــعاوـــقـــل اـــقـــفو ،ةـــماـــقإلاو رـــفسلا
.يقيرفإلا

٢٢ ةداملا
 فانئتسالا ةعجارم تاءارجإ

عم رواشتلاب لمعلا تاءارجإ فانئتسالا ةئيه عضت .1
فارطألا لودلا ىلإ لسرتو ،تاعزانملا ةيوست زاهج سيئر
.اهب ملعلل

.ةيّرس فانئتسالا ةئيه تاءارجإ نوكت .2

نيعست ةداملا هذه بجومب نعطلا زواجتي نأ زوجي ال .3
.اموي )٠9(

فارـــطأ باـــيـــغ يف فاـــنــــئتسالا ةــــئيــــه رــــيراــــقــــت دــــعــــت .٤
.ةمدقملا عوفدلاو تامولعملا ءوض يفو ةعزانملا

اــــــــهنع رـــــبعـــملا فاـــــنئتسالا ةـــــــئيه ءاــــــــضعأ ءارآ دروـــــت .٥
.ءامسألل ركذ ريغ نم اهريرقت يف

لـــئاسملا نـــم ةـــلأسم لـــك فاـــنـــئتسالا ةـــئيـــه لواـــنـــتـــت .6
لوكوتوربلا اذه نم12 ةداملا نم3 ةرقفلل اقفو ةحورطملا
.فانئتسالا تاءارجإ ءانثأ

ديعت وأ لدعت وأ ديؤت نأ فانئتسالا ةئيهل زوجي .7
.قيرفلل ةينوناقلا تاجاتنتسالاو جئاتنلا

ءارآ سكــعـــي ادـــحاو ارـــيرـــقـــت فاـــنـــئتسالا ةـــئيـــه ردصت .8
.اهئاضعأ ةيبلغأ

ةــــئيــــه رــــيرــــقــــت تاــــعزاــــنملا ةــــيوست زاــــهــــج دــــمــــتــــعـــــي .9
مل ام ،طرش وأ ديق نود ةعزانملا فارطأ هلبقتو فانئتسالا

داـمـتــعا مدــع ءارآلا قــفاوــتــب تاــعزاــنملا ةــيوست زاــهــج ررــقــي
نم اموي )٠3( نيثالث نوضغ يف فانئتسالا ةئيه ريرقت

٠٢ ةداملا
فانئتسالا ةئيه

ةيوست زاهج لبق نم ةمئاد فانئتسا ةئيه أشنت .1
ةمدقملا نوعطلا ىلإ  فانئتسالا ةئيه عمتستو .تاعزانملا

.ميكحتلا قرف تارارق يف

لمعي ،صاخشأ )7( ةعبس نم فانئتسالا ةئيه نوكتت .2
.ةدحاو ةيضق ىلع مهنم )3( ةثالث

فاـــنـــئتسالا ةــــئيــــه يف نوــــلــــماــــعــــلا صاــــخشألا مدــــخــــي .3
ةــئيــه لــمــع تاءارــجإ يف بواــنــتــلا اذــه ددــحــيو .بواــنــتــلاـــب
.فانئتسالا

يف لـمــعــلــل اصاــخشأ تاــعزاــنملا ةــيوست زاــهــج نــّيــعــي .٤
ةداـــعإ زوـــجـــيو ،تاوــــنس )٤( عـــبرأ ةدمل فاـــنـــئتسالا ةــــئيــــه
ةرـــغاشلا فـــئاـــظوـــلا ألمتو .ةدــــحاو ةرــــم صخش لــــك نييــــعــــت

مل صخش لحم لحيل نّيعي يذلا صخشلاو .اهرفوت درجمب
ةرتف يقابل بصنملا لغشب موقي ،ةفيظولا هلغش ةرتف هتنت

.هفلس

ةفيظولا لغشل اصخش تاعزانملا ةيوست زاهج نّيعي .٥
.بصنملا روغش خيرات نم )2( نيرهش نوضغ يف ةرغاشلا

صخش نييعتب تاعزانملا ةيوست زاهج لشف ةلاح يف .6
سيئر موقي ،)2( نيرهش نوضغ يف رغاشلا بصنملا لغشل

رهش نوضغ يف ةنامألا عم قافتالاب تاعزانملا ةيوست زاهج
.رغاشلا بصنملا لغشل دحاو

،ةناكم يوذ صاخشأ نم فانئتسالا ةئيه لكشتت .7
عوضومو ةيلودلا ةراجتلاو ةينوناقلا ةربخلاب مهل دوهشمو
.امومع قافتالا

.ةـــموـــكحلا فاـــنـــئتسالا ةـــئيـــه ءاضعأ عـــبـــتـــي ّالأ بجــــي .8
ةيوضعل عساو قاطن ىلع فانئتسالا ةئيه ةيوضع لثمتو
ءاـــضعأ دـــجاوتيو .ةــيقيرفإلا ةــيراقلا ةرــحلا ةراــجتلا ةــمظنم
،عيرسلا غالبإلا درجمبو تاقوألا عيمج يف فانئتسالا ةئيه
نم اهريغو تاعزانملا ةيوست ةــطشنأب مــلع ىلــع نوــقبيو
ةـــــيراـــقلا ةرـــــحلا ةراـــــجتلا ةــــمظنمل ةـــــــلصلا تاذ ةــــــطشنألا
تاعازن يأ يف رظنلا يف ةكراشملا مهل زوجي الو .ةيقيرفإلا

ريغ وأ ةرشابم حلاصم براضت ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم
.ةرشابم

١٢  ةداملا
نوعطلا تاءارجإ

.قيرفلا ريرقت يف نعطلا ةعزانملا فارطأل ّالإ زوجي ال .1
ةـــيوست زاـــهـــج اورـــطـــخأ نمم - ةـــثـــلاــــثــــلا فارــــطألل زوــــجــــيو
نم2 ةرقفلاب المع ةلأسملاب يرهوج مامتهاب تاعزانملا
،ةــيباتك تارــكذم اوــمدقي نأ ،لوـــكوتوربلا اذــه نــم31 ةداـــملا
.مهل عامتسالل ةصرف اوحنمي نأو فانئتسالا ةئيه ىلإ
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ةلاح تاعزانملا ةيوست زاهج  غالبإ ىلع ةنامألا موادت .٥
.لوكوتوربلا اذه بجومب ةذختملا تارارقلا ذيفنت

قــــيرــــفــــلا ءاشنإ خــــيراــــت نــــم ةدملا دــــيزـــــت نأ زوـــــجـــــي ال .6
ةرتفلا ديدحت خيرات ىتحو تاعزانملا ةيوست زاهج ةطساوب
قفتي مل ام اًرــهش )٥1( رـــشع ةـــسمخ نـــع ةـــلوقعملا ةـــينمزلا
ةئيه وأ قيرفلا ددمي نأ ّالإ ،كلذ فالخ ىلع ةعزانملا فارطأ
نم )7( ةرقفلا ىلإ ادانتسا ،ريرقتلا ميدقت ةرتف  فانئتسالا
.لوكوتوربلا اذه نم )12( ةداملا نم )2( ةرقفلا وأ ،)٥1( ةداملا

ةئيه وأ قيرفلا نم ريرقتلا ميدقت ةرتف ديدمت ةلاح يفو
رشع ةسمخلا ةرتف ىلا ديدمتلا ةرتف فاضت ،فانئتسالا
رشع ةينامث ةدملا عومجم زواجتي ّالأ ةطيرش ارهش )٥1(
فورظ دوجو ىلع ةعزانملا فارطأ قفتت مل ام ارهش )81(
.ةيئانثتسا

اـــــهذاـــــخــــــتا مت تاءارــــــجإ دوــــــجو ىلع فالخلا ةــــــلاــــــح يف .7
،قاـــفتالا عــم اــهقفاوت ىلــع وأ ماــكحألاو تاــيصوتلل لاـــثتمالل
امب ،تاعزانملا ةيوست تاءارجإ ىلا ءوجللاب ةعزانملا لحي
.يلصألا قيرفلا ىلإ ءوجللا انكمم كلذ ناك امثيحو اهيف
دعب اموي )٠9( نيعست لالخ يف هريرقت ميمعت قيرفلا ىلعو
مــيــمــعــت عــيــطــتسي ال هــّنأ قــيرــفــلا ررـــق اذإو .هـــئاشنإ خـــيراـــت
راــطــخإ هــيــلــع بجــي ،ددحملا ينــمزــلا راــطإلا نــمض هرــيرــقـــت
ريدقت عم ريخأتلا بابسأب ،ةباتك ،تاعزانملا ةيوست زاهج
.اهيف ريرقتلا ميدقتل ةبولطملا ةرتفلا

وأ تايصوتلا ذيفنت تاعزانملا ةيوست زاهج عباتي .8
ةلأسم ريثت نأ فرط ةلود ةيأل زوجيو .ةدمتعملا تارارقلا

امو .اهدامتعا دعب تقو يأ يف ماكحألا وأ تايصوتلا ذيفنت
ةلأسم جردت ،كلذ فالخ تاعزانملا ةيوست زاهج ررقي مل
زاهج عامتجا لامعأ لودج يف ماكحألا وأ تايصوتلا ذيفنت
خيرات بقعت يتلا رهشأ )6( ةتسلا دعب تاعزانملا ةيوست

اذـــه نــــم )3( ةرـقـفـلـل اـقـفو ةـلوـقـعملا ةـيـنـمزــلا ةرــتــفــلا دــيدحت
لح متي ىتح زاهجلا لامعأ لودج ىلع يقبتو ،لوكوتوربلا
.ةلأسملا

،مايأ )٠1( ةرشع لبق ،ةينعملا فرطلا ةلودلا ىلع بجي .9
ةــيوست زاــهــج تاــعاــمــتــجا نـــم عاـــمـــتـــجا لـــك نـــم ،لـــقألا ىلع
نم نمضتي ةلاحلا نع الصفم اريرقت هل مدقت نأ ،تاعزانملا

: رومأ ةلمج نيب

،تايصوتلاو ماكحألا ذيفنت ىدم  )أ(

ماكحألا ذيفنت ىلع رثؤت يتلا -تدجو نإ - لئاسملا )ب(
و ،تايصوتلاو

فرطلا ةلودلا لبق نم ةبولطملا ةينمزلا ةرتفلا )ج(
.تايصوتلاو ماكحألل لماكلا لاثتمالا ةيغب ةينعملا

اذـــــه داـــمتعالا ءارـــجإ لـــخي الو .فارـــطألا لودـــلا ىلـــع هـــميمعت
ريرقت نأشب اهئارآ نع ريبعتلا يف فارطألا لودلا قحب
.فانئتسالا ةئيه

٣٢ ةداملا
 فانئتسالا ةئيه وأ قيرفلا تايصوت

ءارجإ نأ ىلإ  فانئتسالا ةئيه وأ قيرفلا صلخ امثيح .1
فرطلا ةلودلا نأب قيرفلا يصوي ،قافتالا عم ضراعتي ام
زوجيو .قافتالا عم اقفاوتم ءارجإلا لعجت نأ بجي ةينعملا
،اــهــتاــيصوــت ىلإ ةــفاضإلاــب ،فاــنــئتسالا ةــئيـــه وأ قـــيرـــفـــلـــل
ذـــــــيفنت نـــــم فرــــطلا ةـــــلودــــلا نــــــكمت يـــتلا لـــــبسلا حارــــتقا
.تايصوتلا

٤٢ ةداملا
  ماكحألاو تايصوتلا ذيفنت ةبقارم

ةيوست زاهج ماكحأ وأ تايصوتل يروفلا لاثتمالا دعي .1
.ايساسأ اًرمأ ،تاعزانملا

ةـيوست زاــهــج راــطــخإ ةــيــنــعملا فرــطــلا ةــلودــلا ىلوــتــت .2
،زاهجلا ماكحأو تايصوت ذيفنت هاجت اهاياون نع تاعزانملا

نم اموي )٠3( نيثالث لالخ دقعي يذلا هعامتجا يف كلذو
.فانئتسالا ةئيه وأ قيرفلا ريرقت دامتعا خيرات

يلمعلا ريغ نم هّنأ ةينعملا فرطلا ةلودلا ىرت امدنع .3
،تاعزانملا ةيوست زاهج ماكحأو تايصوتب اروف مزتلت نأ
ادانتسا كلذو لاثتمالل ةلوقعم ةرتف فرطلا كلذ لاهمإ متي
: يتآلا ىلع

نأ ةطيرش ينعملا فرطلا اهحرتقي ةينمز ةرتف )أ
وأ ،تاعزانملا ةيوست زاهج اهزيجي

ةرتف ىلع قافتالا متي ،ةقفاوملا هذه بايغ يف )ب
اموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ لالخ ةعزانملا فارطأ نيب ةينمز
ماــكــحألاو تاــيصوــتــلاو قــيرــفــلا رــيرــقــت داــمــتــعا خــيراـــت نـــم
وأ ،تاعزانملا ةيوست زاهج نع ةرداصلا

ةينمز ةرتف ديدحت متي ،قافتالا اذه لثم بايغ يف )ج
نم اموي )٠9( نيعست نوضغ يف مزلملا ميكحتلا ةطساوب
يغبني ،ميكحتلا اذه يفو .ماكحألاو تايصوتلا دامتعا خيرات
ةينمزلا ةرتفلا نأ وه مّكحملل يهيجوتلا أدبملا نوكي نأ
فاـنـئتسالا ةـئيـه وأ قــيرــفــلا تاــيصوــت ذــيــفــنــتــل ةــلوــقــعملا

دامتعا خيرات نم ارهش )٠1( رشع ةسمخ زواجتت ّالأ يغبني
ريصقت زوجي ،كلذ عمو .فانئتسالا ةئيه وأ قيرفلا ريرقت
.فورظلا بسح ،ةرتفلا كلت ةلاطإ وأ

نوضغ يف مّكحم ىلع قافتالا نم نافرطلا نكمتي مل اذإ .٤
نــّيــعــت ،مــيــكــحــتــلا ىلإ ةــلأسملا ةــلاــحإ دــعــب ،ماــيأ )٠1( ةرشع
يف تاعزانملا ةيوست زاهج عم رواشتلاب مّكحملا ةنامألا

.فارطألا عم رواشتلا دعب مايأ )٠1( ةرشع نوضغ
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لاعفلا وأ يلمعلا نم سيل هنأ فرطلا كلذ ىأر اذإ )ج(
قـلـعـتـي اـمـيـف تاـمازـتـلالا نــم اــهرــيــغ وأ تازاــيــتــمالا قــيــلــعــت
،ةريطخ فورظلا نأو ،قافتالا اذه بجومب ىرخألا تاعاطقلاب
تاــمازــتــلالا وأ تازاــيــتــمالا قــيــلـــعـــت ىلإ ىـــعسي نأ هـــل زوـــجـــي
،قافتالا بجومب  ىرخألا

قيلعتب نذإلا بلط ةعزانملا يف فرطلا كلذ ررق اذإ )د(
نيتيعرفلا نيترقفلاب المع ىرخألا تامازتلالا وأ تازايتمالا
زاهج ىلإ هبلط يف كلذ بابسأ ّنيبي نأ هيلع بجي ،)ج( وأ )ب(
.تاعزانملا ةيوست

نيعب فرطلا ذخأي ،هالعأ ةروكذملا ئدابملا قيبطت ىدل .6
: يتأي ام رابتعالا

ةئيه وأ قيرفلا هيف دجو يذلا عاطقلا يف ةراجتلا )أ(
هذـه ةــيمهأو ،رــخآ اـــفاعضإ وأ الاـــطبإ وأ اــــكاهتنا فاـــنئتسالا
،فرطلا اذهل ةراجتلا

ةــــــلصتملا اــــقاطن عـــسوألا ةـــيداصتقالا رـــصانعلا )ب(
اـقاـطــن عسوألا ةــيداصتــقالا بقاوــعــلاو فاــعضإلاو لاــطــبإلاــب
.تامازتلالا نم اهريغ وأ تازايتمالا قيلعتل

نـــــم اـــهريغ وأ تازايـــتمالا قــــيلعت ىوـــــتسم نوــــكي .7
تاعزانملا ةيوست زاهج لبق نم اهب حومسملا تامازتلالا

.فاعضإلا وأ لاطبإلا ىوتسمل الداعم

هذه نم )2( ةرقفلا يف هفصو دراولا عضولا ثودح دنع .8
قـــيـــلـــعــــتــــب نذإلا تاــــعزاــــنملا ةــــيوست زاــــهــــج حــــنــــمــــي ،ةداملا
)٠3( نيثالث نوضغ يف تامازتلالا نم اهريغ وأ تازايتمالا

تاعزانملا ةيوست زاهج ررقي مل ام بلطلا خيرات نم اموي
ةلودلا تضرتعا اذإ ،كلذ عمو .بلطلا ضفر ءارآلا قفاوتب
نأ تعّدإ وأ ،حرتقملا قيلعتلا ىوتسم ىلع ةينعملا فرطلا
تالاحلا يف عبتت مل٥ ةرقفلا يف ةنّيبملا تاءارجإلاو ئدابملا
تازاــيتمالا قــيلعتب نذإلا يــكاشلا فرـــطلا اـــهيف بــــلطي يتلا
هذه نم )ج( وأ )ب(٥ ةرقفلاب المع تامازتلالا نم اهريغ وأ
مــيــكــحــتــلا اذــه ىلوــتــيو .مــيــكــحــتــلا ىلإ ةـــلأسملا لاحت ،ةداملا
نع وأ ،نيدوجوم قيرفلا ءاضعأ ناك اذإ ،يلصألا قيرفلا

،تاــعزاــنملا ةــيوست زاــهـــج سيـــئر هـــنـــّيـــعـــي مـــّكـــحـــم قـــيرـــط
نييــعــت خــيراـــت نـــم اـــموـــي )٠6( نيتس نوضغ يف لــــمــــتـــــكـــــيو
ىرخألا تامازتلالا وأ تازايتمالا قيلعت زوجي الو .مّكحملا

.ميكحتلا لمع ةرتف لالخ

،ةداــــــــملا هذـــــــه نــــــم7 ةرــــــــقفلاب الــــــمع مّكــــــحملا رــــــظني ال .9
نيعتي يتلا تامازتلالا نم اهريغ وأ تازايتمالا ةعيبط يف

الداعم قيلعتلا اذه ىوتسم ناك اذإ ام ددحي هنكلو ،اهقيلعت
نأ اضيأ مــّكــحــمــلــل زوــجـــيو .فاـــعضإلا وأ لاـــطـــبإلا ىوـــتسمل
نم اهريغ وأ تازايتمالل حرتقملا قيلعتلا ناك اذإ ام ددحي
تناك اذإ كلذ عمو .قافتالا بجومب هب احومسم تامازتلالا
عاــبــتا مدــعــب ءاــعدإ نــمضتــت مــيــكــحـــتـــلا ىلإ ةـــلاحملا ةـــلأسملا

٥٢ ةداملا
ىرخأ تامازتلا يأ وأ تازايتمالا قيلعتو ضيوعتلا

تايصوتل لماكلا ذيفنتلا فارطألا لودلا ىلع نّيعتي .1
قـــيلعتو ضــيوعتلا دـــعيو .تاــعزانملا ةـــيوست زاـــهج ماــــكحأو
ةــحاــتــم ةــتــقؤم رــيــبادــت ىرــخألا تاــمازــتــلالا وأ تازاــيــتــمالا
ماكحألاو تايصوتلا ذيفنت مدع ةلاح يف ررضتملا فرطلل
ةرــــتــــف نوضغ يف تاــــعزاــــنملا ةــــيوست زاــــهـــــج نـــــع ةرداصلا

تازايتمالا قيلعتو ضيوعتلا الف كلذ عمو .ةلوقعم ةينمز
تايصوتلل لماكلا ذيفنتلا نم لضفأ ىرخألا تامازتلالا وأ
،هحنم مت ام اذإو ،ةيعاوط دعي ضيوعتلا نأ ريغ .ةلوبقملا

.قافتالا عم اقباطتم نوكي نأ بجي

،اتقؤم ىرخألا تامازتلالا وأ تازايتمالا قيلعت نوكي .2
رمتسيسو لوكوتوربلا اذهل اقباطم ناك اذإ هقيبطت متيو
،ددحم رخآ كاهتنا يأ وأ قافتالل هتقباطم مدع ةلازإ نيح ىلإ
ررضلل الح رفوت وأ ،تايصوتلا فرطلا ةلودلا ذفنت نأ وأ
ٍضرم لح ىلإ لصوتلا وأ ،لاثتمالا مدع ببسب وأ ،مجانلا

.كرتشم

زاهج تارارق وأ ماكحأو تايصوت ذيفنت مدع ةلاح يف .3
زوجي ،ةلوقعم ةينمز ةرتف نوضغ يف تاعزانملا ةيوست
تاعزانملا ةيوست زاهج نم بلطي نأ ررضتملا فرطلل
.تازايتمالا قيلعتو ضيوعتلا لمشت ةتقؤم تاءارجإ ضرف

ريغ ريبدتلا لعج يف ةينعملا فرطلا ةلودلا تقفخأ اذإ .٤
تايصوتلل هلاثتماو قافتالا كلذ عم هقفاوت لفكي امب قباطم
)3( ةرقفلاب المع ةلوقعملا ةينمزلا ةدملا لالخ يف تارارقللو
،فرطلا ةلودلا كلت ّنإف ،لوكوتوربلا اذه نم )٤2( ةداملا نم
ةيغب ،يكاشلا فرطلا عم تاضوافم يف لخدت ،كلذ تبلط اذإ
قافتالا متي مل اذإو ،نيفرطلل لوبقم ضيوعت ىلإ لصوتلا

زوجي ،اموي )٠2( نيرشع نوضغ يف ٍضرم ضيوعت ىلع
ةــــيوست زاــــهــــج نــــم اضيوــــفــــت بلــــطــــي نأ يكاشلا فرــــطـــــلـــــل
نأشب ةينعملا فرطلا ةلودلا ىلع بلطلا قيلعتل تاعزانملا
.قافتالا بجومب ىرخألا تامازتلالا وأ تازايتمالا

،ىرخألا تامازتلالا وأ تازايتمالا قيلعت يف رظنلا دنع .٥
: ةيتآلا تاءارجإلاو ئدابملا يكاشلا فرطلا قبطي

ىعسي يكاشلا فرطلا نأب يضقي يذلا ماعلا أدبملا )أ(
اميف تامازتلالا نم اهريغ وأ تازايتمالا قيلعت ىلإ ًالّوأ
قيرفلا اهيف لصوت يتلا تاعاطقلا وأ عاطقلا سفنب قلعتي
،افاعضإ وأ انالطب وأ اكاهتنا كانه نأ فانئتسالا ةئيه وأ

لاعفلا وأ يلمعلا نم سيل هنأ فرطلا اذه دجو اذإ )ب(
سفنب قلعتي اميف  ىرخألا تامازتلالاوأ تازايتمالا قيلعت
قـــيـــلــــعــــت ىلإ ىــــعسي نأ هــــل زوــــجــــي ،)تاــــعاــــطــــقــــلا( عاــــطــــقــــلا
ىرــخألا تاــعاــطــقــلا يف ىرـــخألا تاـــمازـــتـــلالا وأ تازاـــيـــتـــمالا

،قافتالا بجومب
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٨٢ ةداملا
ينفلا نواعتلا

مدقت نأ - فرط ةلود نم بلط ىلع ءانب - ةنامألل زوجي .1
ةيوستب قلعتي اميف ةيفاضإ ةينوناق ةدعاسمو ةروشم
رارمتسا لفكت ةقيرطب كلذ متي نأ ةطيرش ،تاعزانملا

.اهدايح
حلاصل ةصاخ ةيبيردت تارود مظنت نأ ةنامألل زوجي .2

قلعتي اميف تاردقلا ءانبل ةينعملا فارطألا لودلا ءاربخ
ءارــبــخ نيكــمــتـــل تاـــعزاـــنملا ةـــيوست تاسراممو تاءارـــجإب
.ددصلا اذه يف لضفأ لكشب عالطضالا نم فارطألا لودلا

٩٢ ةداملا
  ةنامألا تايلوؤسم

،ميكحتلا قرف ةدعاسم ةــيلوؤسم ةــــنامالا قـــتاع ىلـــع عـــقي .1
لئاسملل ةيئارجإلاو ةيخيراتلاو ةينوناقلا بناوجلا اميس ال
.ةنامألل معدلا ميدقتو ،اهتجلاعم متي يتلا ةضورعملا

اذهل اقبط ميكحتلا قرف ليكشت ريسيتب ةنامألا موقت .2
.لوكوتوربلا

نم82 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماهملا زاجنإ ةيغب .3
ةعساو ةربخ يوذ ءاربخب ةنامألا نيعتست ،لوكوتوربلا اذه

.قيرفلا ءاضعأ ةدعاسمل يلودلا يراجتلا نوناقلا يف
اهيضتقي يتلا ىرخألا تابجاولاو ماهملاب ةنامألا علطضت .٤

.لوكوتوربلا اذهل امعدو قافتالا
ةلصلا تاذ تاراطخإلا عيمج ةيلوؤسم ةنامألا ىلإ دهعي .٥

.فارطألا لودلاو تاعزانملا ةيوست زاهج ىلإو نم

٠٣ ةداملا
ريسفتلا دعاوق

قاـــــــفتالا ماــــــــكحأ مـــــــيكحتلا قرـــــــفو فاـــــــنئتسالا ةـــــــئيه رـــــــسفت
اــــــقفو ،مـــــهل ةــــعوفرملا ةـــــيراجتلا تاــــــعزانملا ةـــــيوست راــــطإ يف

كلذ يف اـــــــــمب ،ماـــــعلا يلودـــلا نوــــــناقلا رـــــيسفتل ةــــيفرعلا دـــــعاوقلل
.9691 ماعل تادهاعملا نوناقل انييف ةيقافتا

١٣ ةداملا
ليدعتلا

.قافتالا نم92 ةداملل اقفو لوكوتوربلا اذه لدعي

تاموكحلاو لودلا ءاسؤر نحن ،انمق دقف ،كلذل اتابثإ
داــحـتالا يف ءاــضعألا لودلل اــيمسر نيــضّوفملا نيـــلثمملا وأ
هيلع انمتخ عضوو ،قافتالا اذه ىلع عيقوتلاب يقيرفإلا

ةــيزـــــــيلجنإلاو ةــيبرـــــــعلا ةـــــغللاب ةــــيلصأ صوــــــــــصن ةــــــــعبرأ يف
 .ةيجحلا يف ةيواستم اهعيمجو ،ةيلاغتربلاو ةيسنرفلاو

دــحاولا موـــيلا اذـــــه يف يلاــــجيك يف هــــيلع عـــيقوتلا مــــــت
.٨١٠٢ ةنس سرام رهش نم نيرشعلاو

،ةداملا هذه نم3 ةرقفلا يف ةنّيبملا تاءارجإلاو ئدابملا
مّكحملا ررق اذإ ام ةلاح يفو .ءاعدالا اذه صحفب مكحملا موقي
فرــطـــلا ىلع بجـــي ،عـــبـــتـــت مـــل تاءارـــجإلاو ئداـــبملا هذـــه نأ
ىلعو .ةداملا هذه نم٥ ةرقفلا عم قفتي امب اهقيبطت يكاشلا
ىلــــعو ،يـــئاهن رارـــقك مـــّكحملا رارــــق لوـــبق ةـــعزانملا فارـــطأ
رـطـخـتو ،يناـثـلا مـيـكـحـتــلا سمــتــلــت ال نأ ةــيــنــعملا فارــطألا

زوجيو ،مّكحملا رارقب روفلا ىلع تاعزانملا ةيوست زاهج
نم اهريغ وأ تازايتمالا قيلعتب حامسلا بلطلا دنع اهل
مل ام ،مّكحملا رارق عم اقفتم بلطلا نوكي امدنع تامازتلالا

.بلطلا ضفر ءارآلا قفاوتب تاعزانملا ةيوست زاهج ررقي

٦٢ ةداملا
فيلاكتلا

ءاضعأ تاقفنو باعتأ تاعزانملا ةيوست زاهج ددحي .1
.ةيلاملا دعاوقلاو حئاولل اقبط ،ءاربخلاو نيمّكحملاو قيرفلا

تاقفنو ةماقإو رفس ةفلكت ةعزانملا فارطأ لمحتي .2
فارطأ نيب يواستلاب ءاربخلاو نيمّكحملاو قيرفلا ءاضعأ
.تاعزانملا ةيوست زاهج اهددحي ةبسنب وأ ،ةعزانملا

ىرخألا فيلاكتلا ةفاك ةعزانملا يف فرطلا لمحتي .3
.تاعزانملا ةيوست زاهج هررقي امبسح ةيلمعلل

تاقفن نم مهبيصن عاديإ ةعزانملا فارطأ ىلع نّيعتي .٤
.قيرفلا ءاشنإ وأ مهنييعت دنع ةنامألا ىدل قيرفلا ءاضعأ

7٢ ةداملا
ميكحتلا

اـنـهر مـيــكــحــتــلا ىلإ ءوــجــلــلا ةــعزاــنملا فارــطأل زوــجــي .1
نـّيـعـتـي يتـلا تاءارـجإلا ىلع ناـقـفـتـيو لداـبـتملا اـمـهــقاــفــتاــب
.ميكحتلا تاءارجإ يف اهمادختسا

اــــعازن الاــــحأ دـــــق نــــيذللا ةــــعزانملا يفرــــــطل زوــــجي ال .2
ىلإ ةلأسملا سفن اليحي نأ ،ةداملا هذه بجومب ميكحتلل

.تاعزانملا ةيوست زاهج

ةيوست زاهج ىلإ ميكحتلا ىلإ ءوجللا رارق راطخإ متي .3
.تاعزانملا

ّالإ مــيــكــحــتــلا تاءارــجإ ىلإ ةـــثـــلاـــثـــلا فارـــطألا مضنـــت ال .٤
.كلذ ىلع فارطألا ةقفاومب

،ميكحتلا رارقب ميكحتلا تاءارجإ يف فارطألا مزتلي .٥
.مكحلا ذيفنت فدهب تاعزانملا ةيوست زاهج راطخإ متيو

لــــيحي ،نواـــعتلا ةــــعزانملا يف فرــــط ضـــفر ةــــلاح يف .6
ّتبلل تاعزانملا ةيوست زاهج ىلإ ةلأسملا يكاشلا فرطلا

.اهيف

نم٥2و٤2 نيتداملا ماكحأل اقفو ميكحتلا تارارق ذّفنت .7
.مزاللا يرورضلا ردقلاب لوكوتوربلا اذه
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ةّيميظنت ميسارم
ةّيــــــمسرلا ةدــــــيرــــجلا يف موــــسرملا اذــــه رـــــــشني :2 ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــيام6 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضمر٤2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع ناضمر٩٢ يفخّرؤم٦٩١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا مــــمـتـيو لدـــــعـي ،١٢٠٢ ةنس ويام١١قفاوملا
ماع ىلوألا ىدامج٤يفخّرؤـملا٩7٣-٩١ مقر يذيفنتلا
ددـحي يذــــلا٩١٠٢ ةــــنس رـــبمسيد١٣ قــــــــفاوـملا١٤٤١
داوملل ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةبقارملا تاـــــيفيك
.ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1 و٥-211 ناـــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةدعقلا يذ31 يف خرؤملا81-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤1 ماع
راجتالاو لامعتسالا عمقو ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم
،اهب نيعورشملا ريغ

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،هنم٥٤2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

يف خرؤــملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤ يف خرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا91٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
داوــملل ةـينمألاو ةــينقتلاو ةــيرادإلا ةـــبقارملا تاـــيفيك ددـــحي
،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو

ماع ناضمر٤٢ يفخّرؤم٥٩١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موـسرملا لدـعــي ،١٢٠٢ ةنس ويام٦قـفاوـملا٢٤٤١
ماـــــــــع مرــــــحم21يف خرؤـــــملا932-02 مقر يذــــيفنتلا
ددـــحي يذلا٠٢٠٢ ةــنس تشغ13 قــــفاوــــملا2441
،لــــفكتلا يف ةـــيمومعلا ةـــنيزخلا رارــــمتسا تاــــيفيك
ىلع ةدــئافلا ةــبسن ضـــيفختب ،ةـــــيئانثتسا ةــــــفصب
تاــسسؤملاو كوــنبلا فرـط نم ةحونمملا ضورقـلا
نـــــيذـــلا صاوـــخلاو تاـــســـسؤـــملا ةدـــئاـــفـــل ةـــيــــلاـــملا
اــنوروك سوريف ءابو ببسب تاـــبوعص نوهجاوي
.)91 - ديفوك(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا932-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا٠2٠2 ةــــنس تشغ13 قــــــفاوــــــملا2441 ماـــــــع مرـــحم21
ةفصب ،لفكتلا يف ةيمومعلا ةنيزخلا رارمتسا تايفيك ددحي
ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب ،ةيئانثتسا

تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم
سوريف ءابو ببسب تاـبوعص نوهجاوي نيذلا صاوخلاو
،لدعملا ،)91 - ديفوك( انوروك

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةّداملا
تشغ13 قــــــفاوــــــملا2441 ماـــــــع مرـــحم21يف خرؤملا932-02 مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس

مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا  ماـكحأ ناــــيرس ددــــمي:5 ةّداملا”
تشغ13 قــــــفاوــــــملا2441 ماـــــــع مرـــحم21يف خرؤملا02-932

.”12٠2 ةنس وينوي٠3 ةياغ ىلإ هالعأ روكذملاو0202 ةنس
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……...…......…)رييغت نودب(.…....….......… :٤1 ةّداملا”

………..…...…)رييغت نودب(.....….........………….……

ةـــــلاكولا موــــقت ،ةـــنياعم تالالــــخإ وأ تاــــفلاخم ةــــــلاح يف
ىلإ هــــــلسرت رــــيرقت دادـــــعإب ةــــينالديصلا داوــــملل ةـــينطولا
.هاندأ رركم93 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينطولا ةنجللا

ةرازوــــلل صــتخملا لـــكيهلا ىلإ رـــيرقتلا نـــم ةـــخسن لـــسرتو
.''ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا

.''………..…...…)رييغت نودب يقابلا(....………….……

تاذ ةيودألاو داوملل ةفصو لك ررــحت نأ بـــجي :61 ةّداملا”
تاسرامملل اــقبط ةـــفصو ىلـــع اـــيلقع ةرــثؤملا صـــئاصخلا
ةفصولا هذه نمضتت نأ بجيو .لاجملا اذه يف اهب لومعملا

.هاندأ91 ةداملا يف ةروكذملا تانايبلا ابوجو

ةرـــثؤملا صـــئاصخلا تاذ ةــــيودألاو داوملا ةــــفصو نأ رــــيغ
ءوسو اهنامدإو اهلامعتسا يف طارفإلا رطخ تبث يتلا ايلقع
ةرقفلا يف ةروكذملا تانايبلا نمضتت نأ بجي ،اهلامعتسا
ةـــفلتخم ناوـــلأ تاذ خسن )3( ثالث يف ررحت نأو ،هالعأ ىلوألا
.)يدروو رفصأو ضيبأ(

،ضيرملل رفصألاو ضيبألا نينوللا اتاوذ ناتخسنلا ملست
نوللا تاذ ةخسنلاب ظافتحالا فصاولا بيبطلا ىلع بجيو
.)2( نيتنس ةدمل يدرولا

ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا ةمئاق ددحت
ءوــــسو اــــهنامدإو اــــهلامعتسا يف طارـــــفإلا رــــطخ تــــبث يتــــلا
فــــــلكملا رـــــيزولا نيب كرــــــتشم رارـــــق بــــجومب ،اــــهلامعتسا

.ةحصلاب فلكملا ريزولاو ةينالديصلا ةعانصلاب

صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا فصول ىوصقلا ةدملا ددحت
.''رهشأ )3( ةثالثب ايلقع ةرثؤملا

صــــئاصخلا تاذ ةـــيودألاو داوـــملا فرـــص مــــتي:62 ةّداملا”
دعاسملا يلديصلا وأ يلديصلا ةيلوؤسم تحت  ايلقع ةرثؤملا

.اهب لومعملا تاءارجإلل اقبط

ةرـــثؤملا صـــئاصخلا تاذ ةــــيودألاو داوـــملا فرـــص نأ رـــيغ
ءوسو اهنامدإو اهلامعتسا يف طارفإلا رطخ تبث يتلا ايلقع
ةــــــعضاخ نوــــكت ،هالـــــعأ61 ةداــــملا يف ةروـــــكذملا اــــهلامعتسا

يتلا ،ءارــــفصلاو ءاــــضيبلا ةــــفصولا يـــتخسن ميدــــقتل اـــبوجو
: يتأي امك اهلامعتسا متي

.''………..….....…)رييغت نودب يقابلا(..........................

………..….......…)رييغت نودب(..…......…… :٥3 ةّداملا”

،يلدـــــيصلا ةــــيلوؤسم تـــــــحت درـــــجلا اذـــــه مــــتي نأ بجــــــيو
ةــــصتخملا ةـــيئالولا ةـــنجللا ىلإ درـــجلا نـــم ةـــخسن لـــسرتو

يف خّرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنسربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

موسرملا ماكحأ ممتيو موسرملا اذه لدعي:ىلوألا ةّداملا
1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا
ةبقارملا تايفيك ددحي يذلا91٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا
صــئاصخلا تاذ ةــيودألاو داوــملل ةــينمألاو ةـــينقتلاو ةـــيرادإلا
.ايلقع ةرثؤملا

62و61و٤1و9و7و٤ داوملا ماكحأ ممتتو لدعت :2 ةّداملا
٤ يف خرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم63و٥3و
91٠2 ةــــنس رــــبمسيد13 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو

ةـــــــفلكملا ةرازوـــــــلل ةـــــــصتخملا حـــــــلاـــصملا موــــــــــــقت:٤ ةّداملا”
ةداملا يف ةروكذملا قئاثولا ساسأ ىلع ،ةينالديصلا ةعانصلاب
ةيودألاو داوملا ريدصتو داريتسا لاجم يف ةبقارملاب ،هاندأ٥
 .ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ

حـــلاصملا موـــقت ،ةـــنياعم تالالـــخإ وأ تاـــفلاخم ةــــلاح يفو
دادــــعإب ةـــينالديصلا ةـــعانصلاب ةـــفلكملا ةرازوـــلل ةـــصتخملا

يف اـــهيلع صوــصنملا ةـــينطولا ةنـــجللا ىلإ هـــلسرتو رـــــيرقت
.''هاندأ رركم93 ةداملا

…….....….....…)رييغت نودب(.…...........……:7 ةّداملا”

……….…....…)رييغت نودب(....….........………….……

ةـــــلاكولا موـــقت ،ةـــنياعم تالالـــخإ وأ تاـــفلاخم ةـــلاح يفو
ىلإ هـــــلسرت رــــيرقت دادــــعإب ةــــينالديصلا داوــــملل ةــــينطولا
.هاندأ رركم93 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينطولا ةنجللا

ةرازوــــلل صـــتخملا لــــكيهلا ىلإ رـــيرقتلا نـــم ةـــخسن لــــسرتو
.''ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا

صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا بلط ميدقت بجي:9 ةّداملا”
بـــلط دـــنس يف ىرـــخألا ةـــيودألا نـــع الــصفنم اـــيلقع ةرـــثؤملا

ةـــئيهلا يف هــــليجست مـــقرو هـــعباطو يلدـــيصلا ءاـــضمإ نـــمضتي
ةــــــسسؤملا داـــــمتعا مــــقر اذـــــكو ،ةـــــلدايصلا تاــــيبدأب ةــــــفلكملا
.ةلاحلا بسح ،ةلديصلا وأ ةينالديصلا

ةرقفلا يف روكذملا بلطلل يلكشلا دنسلا لاسرإ نكميو
يلصألا بلطلا دنس نأ ريغ ،ةينورتكلإ ةقيرطب ،هالعأ ىلوألا
بــجي ،ةداــملا هذــــه ماكحأل اــــقبط ةـــيقرولا ةـــغيصلا يف دــــعملا

تاذ ةيودألاو داوـملا عــفر وأ مــيلست دــنع ،دّروــملا ىلإ هــميلست
.''ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا
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ةـعانصلاب ةـــــفلكملا ةرازوـــــلا ىدــــل أــــشنت: رركم93 ةّداملا”
صئاـــصخلا تاذ ةــــيودألاو داوـــملل ةـــينطو ةـــنجل ةــــينالديصلا
: ةيتآلا ماهملا ىلوتت ،ايلقع ةرثؤملا

داريتسا  لاجم يف ةبقارملاب ةقلعتملا ريراقتلا مييقت –
يتلا ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا ريدصتو
ةـــــــعانصلاب ةــــــفلكملا ةرازوــــــلل ةـــــصتخملا حـــــلاصملا اـــــهدعت
ريبادتلا حارــــتقاو ،هالــــعأ٤ ةداــــملا ماــــكحأل اــــقبط ةــــينالديصلا
،ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلاو ةيرورضلا

تاسسؤملل ةيئاجفلاو ةيرودلا شيتفتلا ريراقت مييقت –
صـــئاصخلا تاذ ةـــيودألاو داوــــملا صـــخي اـــميف ةـــينالديصلا
داوملل ةينطولا ةلاكولا اهلسرتو اهدعت يتلا ايلقع ةرــثؤملا
،موــسرملا اذـــه نـــم٤1و7 نيــــتداملا ماـــكحأل اـــقبط ،ةينالديصلا

.ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةيرورضلا ريبادتلا حارتقاو

تانوزخملا درج دنع اهتنياعم تمت يتلا قراوفلا مييقت –
فرــــط نـــم اهـــنع غّلبــملا ةــــينالديصلا تاــــسسؤملل ةــــيداملا
ماكحأل اــقبط دــــعاسملا يلديـــصلا وأ يـــنقتلا رــــيدملا يلديــــصلا
،هالعأ63 ةداملا

ةصاخلا ةباقرلا نيسحت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا لك  حارتقا –
تاذ ةــــيودألاو داوـــملاب ةـــقلعتملا ةـــينمألاو ةـــينقتلاو ةــــيرادإلا
،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

رـــيزولا ىلإ هـــلسرت اــــهلاغشأ نــــع يوـــنس رــــيرقت دادـــــعإ –
ريرقتلا نم ةخسن لسرتو .ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا
.ةحصلاب فلكملا ريزولا ىلإ يونسلا

تاذ ةـــــــيودألاو داوـــملل ةــــينطولا ةــــنجللا ةـــــليكشت ددــــحت
رارق بجومب ،اهريسو اهميظنتو ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

.''ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم

موـــسرملا نـــم1٤ ةداـــملا ماــــكحأ ممــــتتو لدـــــعت:٦ ةّداملا
1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا
ررـــــحتو ،هالــــعأ روـــــكذملاو91٠2 ةــــــنس رـــــبمسيد13 قـــــفاوملا

: يتأي امك

ةــــيـــــنالدـــيـــصلا تاــــســــسؤــــملا ىلـــــع نّيــــعـــتـــــــــي :1٤ ةّداملا”
ءابطألاو تايلديصلاو ةحصلل ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو
ةـــلدايصلاو ةــــلدايـــصلاو نييــــئاـــفشـــتـــسالا ةــــــلداـــيـــصلاو نيـــفــــصاولا
ىدعتي ال لجأ يف موسرملا اذه ماكحأل لاثتمالا  ،نــــيدعاسملا

.''ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )3( ةثالث

ةّيــــــمسرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني :7 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام11 قفاوملا2٤٤1 ماع ناـــضمر92 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ةخسن لسرتو .هاندأ83 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ايميلقإ
73 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينطولا ةنجللا ىلإ ىرخأ
.''هاندأ

يتلا قراوفلا نع ابوجو رربيو غّلبي نأ بجي:63 ةّداملا”
: اهتنياعم تمت

دـــــــعاسملا يلدــــــيصلا وأ يــــنقتلا رــــيدملا يلدـــــيصلا نـــــم –
ةيودألاو داوملل ةينطولا ةنجللا ىدل ةينالديصلا ةسسؤملل
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ
،هاندأ رركم93

يئافشتسالا يلديصلاو دعاسملا يلديصلاو يلديصلا نم –
ةيئالولا ةنجللا ىدل ةحصلل ةصاخلاو ةيمومعلا ةسسؤملل
يتلا ،هاندأ83 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ايميلقإ ةصتخملا

نامدإلا ةحفاكمل ةينطولا ةنجللا ىلإ اهغيلبت اهرودب ىلوتت
اــيلقع ةرـــثؤملا صئاـــصخلا تاذ ةــــيودألاو داوـــملا يف طارــــفإلاو
.''هاندأ73 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

973-91 مـــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ماــــكحأ ممــــتت :٣ ةّداملا
ةنس ربمسيد13 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا

: يتأي امك ررحت رركم63 ةدامب هالعأ روكذملاو91٠2

لوــــــمعملا مــــيظنتلاو عـــــيرــــــشتلل اـــــقبط : رركم63 ةّداملا”
ةحصلا تاسسؤمو لكايهو تايلديصلا ةبقارم نوكت ،امهب

تحت ،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا لاجم يف
.''ةحصلاب فلكملا ريزولا ةطلس

موـــــسرملا نــــم73 ةداــــملا ماـــــكحأ ممـــــتتو لدــــعت:٤ ةّداملا
1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا

ةينطو ةنجل ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت :73 ةّداملا”
تاذ ةـــــــيودألاو داوــــملا لاــــمعتسا يف طارـــــفإلاو ناــــمدإلا ةــــحفاكمل

: ةيتآلا ماهملا صوصخلا ىلع ىلوتت ،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

………..…..........…)رييغت نودب(....…………….…… –

………..…..........…)رييغت نودب(....…………….…… –

………..…..........…)رييغت نودب(....…………….…… –

………..…..........…)رييغت نودب(....…………….…… –

فلكملا ريزولا ىلإ هلسرت اهلاغشأ نع يونس ريرقت دادعإ –
رــــــيزولا ىلإ يوــــنسلا رــــيرقتلا نـــم ةــــخسن لــــسرتو .ةــــحصلاب
.''ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا

973-91 مــــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا ماــــكحأ ممــــتت :٥ ةّداملا
ةنس ربمسيد13 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا

: يتأي امك ررحت رركم93 ةدامب ،هالعأ روكذملاو91٠2
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ةعماجو يبرعلا قرشملل اريدم هتفصب ،يماهوت نسحل–
،9102 ةنس ربمفون62 نم ءادتبا ،ةيبرعلا لودلا

،ةيلودلا ةيسايسلا نوؤشلل اريدم هتفصب ،يباجع دارم–
،9102 ةنس ربمفون9 نم ءادتبا

ةيداصتقالا تاقالعلل ةريدم اهتفصب ،قحلا دبع ةميلس–
،9102 ةنس ربمسيد2 نم ءادتبا ،يلودلا نواعتلاو

يبوروألا داحتالا عم نواعتلل اريدم هتفصب ،ينارقم يلع–
ءادتبا ،ابوروأل ةماعلا ةيريدملا يف ةيبوروألا تاسسؤملاو
،9102 ةنس ربمفون72 نم

ةنس ربمفون22 نم ءادتبا ،اشتفم هتفصب ،حادم ديشر–
9102،

ةيبونجلا ابوروأ نادلبل ريدم بئان هتفصب ،شيورد يلع–
.9102 ةنس ربمفون51 نم ءادتبا ،ابوروأل ةماعلا ةيريدملاب

``````````````````````````````````````````````

2441 ماع ناضمر3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربمتبس11 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ليربأ51 قفاوملا

نوؤشلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ،9102 ةنس
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،ةيجراخلا

فارـــــشتسالل اـــماع ارــــيدم هـــتفصب ،فـــيركوب دـــيمح –
،نيوكتلاو تاساردلاو

،ابوروأ نادلبل اريدم هتفصب ،طاليم قيفوت–

.رشنلاو ثحبلاو تاساردلل اريدم هتفصب ،يلتعلا نيسح–
``````````````````````````````````````````````

2441 ماـــع ناـــضمر3 يف خّرؤــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
ةداــسلاو ةدّيــسلا ماـــهم ىـــهنت ،1202 ةـــنس لـــيربأ51 قـــفاوملا
فئاظوب مهفيلكتل ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ،مهؤاـمـسأةيتآلا
:ىرخأ

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم اهتفصب ،نلالوإ ةينم–
،9102 ةنس ربمفون91 نم ءادتبا

لئاسولاو كالمألل اريدم هتفصب ،يواسوم زيزعلا دبع–
 ،9102 ةنس ربمفون81 نم ءادتبا ،ةماعلا

ةيريدملا يف ةيلاملل اريدم هتفصب ،ينانب يقاوم دلاخ–
 ،9102 ةنس ربمفون5 نم ءادتبا ،دراوملل ةماعلا

تالدابملا معدو ةيقرتل اريدم هتفصب ،دياقلب مساقلب–
.9102 ةنس ربمسيد3 نم ءادتبا ،ةيداصتقالا

ةّيدرف ميسارم
قفاوملا2441 ماع ناضمر3 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ليربأ51
.ةيجراخلا نوؤشلا

`````````````````````````

2441 ماــــع ناـــضمر3 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
ةداـــسلاو ةدّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،1202 ةــنس لـــيربأ51 قـــفاوملا
فئاظوب مهفيلكتل ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ،مهؤاـمـسأ ةيتآلا
:ىرخأ

ءادتبا ،اراشتسم اريفس هتفصب ،سابعلا نيمألا دـمحم–
،0202 ةنس تشغ61 نم

7 نم ءادتبا ،اراشتسم اريفس هتفصب ،رميحلب قازرم–
،9102 ةنس ربمسيد

نم ءادتبا ،اراشتسم اريفس هتفصب ،ةروطوب ىفطصم–
،9102 ةنس ربمفون لّوأ

41 نم ءادتبا ،اراشتسم اريفس هتفصب ،شاطوب دمحأ–
،9102 ةنس ربمفون

ءادتبا ،تافيرشتلل اماع اريدم هتفصب ،نامرقم سانول–
،9102 ةنس ربمفون6 نم

،اــــكيرمأل اــماع ارـــيدم هــتفصب ،حارـــق نــب ناـــمحرلا دـــبع–
،9102 ةنس ربمفون8 نم ءادتبا

ءادتبا ،ايقيرفإل اماع اريدم هتفصب ،ينوميم نايفس–
،9102 ةنس ربوتكأ01 نم

ءادتبا ،ةيبرعلا نادلبلل اماع اريدم هتفصب ،يقري دـمحم–
،9102 ةنس ربمفون11 نم

لاصتالل اماع اريدم هتفصب ،فيرش يلع نب زيزعلا دبع–
،0202 ةنس تشغ71 نم ءادتبا ،قيثوتلاو مالعإلاو

نم ءادتبا ،تاساردلل اريدم هتفصب ،ودهوب كلاملا دبع–
،9102 ةنس ربمفون5

نم ءادتبا ،تاساردلل اريدم هتفصب ،نابعش تيأ ملاس–
،9102 ةنس ربمفون82

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،مومغد حاتفلا دبع–
،9102 ةنس ربمفون7 نم ءادتبا

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،يمشاه دمحأ–
،9102 ةنس ربمفون5 نم ءادتبا

،صــيخلتلاو تاــساردلاب اـــفلكم هـــتفصب ،ناـــيزم دــــمحم–
،9102 ةنس ربمفون61 نم ءادتبا
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ةــــيبرعلا تاراـــمإلا( يـــبظ وـــبأب ،ةـــيرهاوط ميرـــــكلا دــــبع–
،9102 ةنس ربمفون02 نم ءادتبا )ةدحتملا

ةـــــيروهمج( اـــبابأ ســـيدأب ،يدـــمحلا سيـــسنرف حـــلاص–
،9102 ةنس ربمسيد4 نم ءادتبا )ايبويثا

،)ةيبرعلا رصم ةيروهمج( ةرهاقلاب ،يزوجعل حلاص دنحم–
،9102 ةنس ربمفون4 نم ءادتبا

ءادتبا )ةيبرغملا ةكلمملا( طابرلاب ،يوادبع ديمحلا دبع–
،9102 ةنس ربمفون01 نم

)ةـــينانبللا ةــيروهمجلا( تورـــيبب ،يـــبياكر ميرــــكلا دـــبع–
،9102 ةنس ربمسيد3 نم ءادتبا

)لاــــغتربلا ةـــيروهمج( ةــــنوبشلب ،نوـــمعن دـــيجملا دـــبع–
،9102 ةنس ربمفون51 نم ءادتبا

)اـــــيسور ةـــيلارديف( وــــكسومب ،ةــــطروك فــــيرشلا دــــمحم–
،9102 ةنس ربمفون22 نم ءادتبا

ءادتبا )اينيك ةيروهمج( يبورينب ،يدادح ةكيلم ةملس–
،9102 ةنس ربمفون92 نم

)يليشلا ةــيروهمج( وـــغايتنسب ،حارــــب ناـــيفس دــــمحم–
،9102 ةنس ربمفون41 نم ءادتبا

نم ءادتبا )ايبيل ةلود( سلبارطب ،يزاجح رداقلا دبع–
،9102 ةنس ربمفون02

نم ءادتبا )ةيسنوتلا ةيروهمجلا( سنوتب ،لالعاب زوزع–
،9102 ةنس ربمفون5

ءادتبا )ايتاورك ةيروهمج( برغزب ،فيلخ نيمأ راتخم–
،9102 ةنس ربمفون52 نم

51 نم ءادتبا )رجينلا ةيروهمج( يماينب ،شيورد يلع–
،9102 ةنس ربمفون

02 نم ءادتبا )شيدالغنب ةيروهمج( اكادب ،يبرعلا حبار–
،9102 ةنس ربمسيد

)ةدـــحتملا اـــينازنت ةـــيروهمج( مالـــسلا رادـــب ،لالــــج دـــمحأ–
،9102 ةنس ربمسيد32 نم ءادتبا

)ايقيرفإ بونج ةيروهمج( ايروتيربب ،سانول نب ديشر–
،9102 ةنس ربمسيد5 نم ءادتبا

وــــغــــنوــكلا ةـــيروهـــمــج( اـــساـــشــــنـــيـــكب ،عـــماوـــج قــــيـــــفوـــت–
،9102 ةنس ربمسيد51 نم ءادتبا )ةيطارقميدلا

ةيروهمج( سريإ سونيوبب ،فيرش يلع نب زيزعلا دبع–
،0202 ةنس تشغ71 نم ءادتبا )نيتنجرألا

ءادتبا )وريبلا ةيروهمج( اميلب ،سابعلا نيمألا دـمحم–
،0202 ةنس تشغ61 نم

ءادتبا )ايلارتسأ ثليونموك( اريبناكب ،رميحلب قازرم–
،9102 ةنس ربمسيد7 نم

2441 ماـــــع ناــــضمر3 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
دّيسلاو نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ليربأ51 قفاوملا
فئاظوب مهفيلكتل ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ،مهؤامسأةيتآلا
:ىرخأ

،صـــــيخلتلاو تاــــساردلاب ةــــفلكم اــــهتفصب ،يلاـــب ةــــلخن–
،9102 ةنس ربمفون22 نم ءادتبا

رــبمفون22 نـــم ءادـــتبا ،ةـــــشتفم اــــهتفصب ،جوـــعم ةاـــيح–
،9102 ةنس

تالباقملاو تادامتعالل ريدم بئان هتفصب ،يلوطشق دـمحم–
ءادتبا ،تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملا يف ةيمسرلا تارايزلاو
 .9102 ةنس ربمفون62 نم
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2441 ماـــع ناــضمر3 يف خّرؤـــم يــسائر موــسرم بـــجومب
ربوتكأ13 نم ءادتــبا ىــهنت ،1202 ةـــنس لـــيربأ51 قـــفاوملا

ارـــيدم هـــتفصب ،ةراــمع يـــناغلا دـــبعدّيســـلا ماـــهم ،8102 ةـــنس
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيوكتلل
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2441 ماـــع ناــضمر3 يف خّرؤـــم يــسائر موــسرم بـــجومب
رــبمفون5 نـــم ءادـــتبا ىــهنت ،1202 ةنـــس لـــيربأ51 قـــفاوملا

اريدم هــــتفصب ،ةــــحب ميركلا دـــــبـــعدّيـــسلا ماــــهم ،9102 ةـــــنس
نوؤشلا ةرازوب تارمتؤملاو ةيمسرلا تارايزلاو مسارملل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيجراخلا
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قــفاوملا2441 ماــع ناــضمر3 يفخّرؤـــم يــسائر موـــسرم
رـــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس لــــيربأ51
يسامولبدلا دهعملاب لئاسولاو تاروشنملاو قئاثولا

.ةيلودلا تاقالعلاو
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2441 ماـــع ناـــضمر3 يف خّرؤــــم يسائر موــسرم بـــجومب
رــبمفون11 نـــم ءادـــتبا ىـــهنت ،1202 ةـــنس لـــيربأ51 قــــفاوـــملا

قئاثولل اريدم هتفصب ،يمشاه ركبوب ّديسلا ماهم ،9102 ةنس
تاــــقالعلاو يـــسامولبدلا دــــهعملاب لـــئاسولاو تاروــــشنملاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلودلا
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2441 ماـــع ناـــضمر3 يف ناــخّرؤم ناــيسائر ناــموسرم
نييــــــعت ناـــنمضتي ،1202 ةـــنس لـــيربأ51 قـــفاوملا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيضّوفمو ةداعلا قوف ءارفس
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا
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2441 ماــــع ناـــضمر3 يف خّرؤــــم يسائر موـــسرم بـــجومب
ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ليربأ51 قفاوملا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيضّوفمو ةداعلا قوف ءارفس ،مهؤامسأ
:ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا
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2441 ماـــــع ناـــضمر3 يف ناـــخّرؤم ناــيسائر ناموــــسرم
نييـــــــعت ناـــنمضتي ،1202 ةـــنس لـــيربأ51 قــــفاوملا

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيماع ةلصانق
.ةّيبعّشلا
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2441 ماـــــــع ناــــضمر3 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
ةيتآلا ةداــسلاو ةّديـــسلا ّنيـــــعت ،1202 ةـــنس لـــيربأ51 قـــفاوملا
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيماع ةلصانق ،مهؤامسأ
:ةّيبعّشلا

91 نم ءادتبا )اينابسا ةكلمم( ةنولشربب ،نلالوإ ةينم–
،9102 ةنس ربمفون

8 نم ءادتبا )اكيجلب ةكلمم( لسكوربب ،سامق ميهاربإ–
،9102 ةنس ربمفون

)ةيرسيوسلا ةيلاردفنوكلا( فينجب ،ةيارد ديجملا دبع–
،9102 ةنس ربمفون4 نم ءادتبا

ةـــــــيروــــــهمجلا( غروــــبسارتسب ،يواـــسوم زـــيزــــــــعلا دـــبع–
،9102 ةنس ربمفون81 نم ءادتبا )ةيسنرفلا

)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ايليسرمب ،ينانب يقاوم دلاخ–
،9102 ةنس ربمفون5 نم ءادتبا

نم ءادتبا )ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ليلب ،دياقلب مساقلب–
،9102 ةنس ربمسيد3

لّوأ نم ءادتبا )ايلاطيإ ةيروهمج( وناليمب ،لاجر يلع–
،9102 ةنس ربمفون

ربمفون9 نم ءادتبا )ادنك( لايرتنومب ،ميرم نيدلا رون–
،9102 ةنس

ءادتبا )ةيسنرفلا ةيروهمجلا( سيرابب ،يسوم دــــيعس–
،9102 ةنس ربمفون61 نم

ءادتبا )ةيسنوتلا ةــيروهمجلا( ســنوتب ،يــماهيت دــــمحم–
.9102 ةنس ربمفون2 نم
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2441 ماــــع ناـــضمر3 يف ناــــخّرؤم ناـــيسائر ناـــموسرم
نييـــــعت ناـــنمضتي ،1202 ةــــنس لــــيربأ51 قــــفاوملا

ّةيــــطارقـــمــــيّدلا ةّيرئازــــجلا ةّيروــــــهــــمـــجلل ةلــــصاـــنـــق
.ةّيبعّشلا
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2441 ماـــــع ناـــضمر3 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ليربأ51 قفاوملا
ّةيـــطارقــــميّدلا ةّيرئازــــجلا ةّيروــــهمــــجلل ةلصانـــــق ،مهؤاـــــمـــــسأ
:ةّيبعّشلا

ءادتبا )ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ينيبوبب ،زيزعب حاجن–
،9102 ةنس ربمفون22 نم

ءادتبا )ةيسنوتلا ةيروهمجلا( فاكلاب ،يمشاه ركبوب–
،9102 ةنس ربمفون11 نم

لّوأ نم ءادتبا )رطق ةلود( ةحودلاب ،ةروطوب ىفطصم–
،9102 ةنس ربمفون

41 نم ءادتبا )ايلاطيإ ةيروهمج( امورب ،شاطوب دمحأ–
،9102 ةنس ربمفون

6 نـــم ءادـــتبا )ادـــنلوه ةـــكلمم( ياـــهالب ،ناــــمرقم ساـــنول–
،9102 ةنس ربمفون

ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا( ندنلب ،حارق نب نامحرلا دبع–
،9102 ةنس ربمفون8 نم ءادتبا )ةيلامشلا ادنلرياو ىمظعلا

ممألا ةـئيه ىدــل مــئاد لثــممو رـــيفس ،يـــنوميم ناـــيفس–
،9102 ةنس ربوتكأ01 نم ءادتبا ،كرويوينب ةدحتملا

11 نــــــم ءادـــــتبا )ناـــــمع ةـــنطلس( طـــقسمب ،يــــقري دــــــمحم–
،9102 ةنس ربمفون

5 نم ءادتبا )تيوكلا ةلود( تيوكلاب ،ودهوب كلاملا دبع–
،9102 ةنس ربمفون

ءادتبا )ادنلوب ةيروهمج( وسراوب ،نابعش تيأ ملاس–
،9102 ةنس ربمفون82 نم

ءادتبا )اينيغ ةيروهمج( يركانوكب ،مومغد حاتفلا دبع–
،9102 ةنس ربمفون7 نم

ءادتبا )ايبمولوك ةيروهمج( اطوقوبب ،يمشاه دمحأ–
،9102 ةنس ربمفون5 نم

نم ءادتبا )قيبمزوم ةيروهمج( وتوبامب ،نايزم دـمحم–
،9102 ةنس ربمفون61

)ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا( قشمدب ،يماهوت نسحل–
،9102 ةنس ربمفون62 نم ءادتبا

9 نـــم ءادـــتبا )اـــيكرت ةـــيروهمج( ةرـــقنأب ،يـــباجع دارـــم–
،9102 ةنس ربمفون

)ناــجـيـبرذأ ةـــيروـهــمــج( وــــكاــبــب ،قــــحلا دـــبــع ةـــمــيــلس–
،9102 ةنس ربمسيد2 نم ءادــتبا

نم ءادتبا )رجملا ةيروهمج( تسيبادوبب ،ينارقم يلع–
،9102 ةنس ربمفون72

22 نم ءادتبا )كرامنادلا ةكلمم( نقاهنبوكب ،حادم ديشر–
.9102 ةنس ربمفون

````````````````````````````````````````````````

2441 ماـــع ناــضمر3 يف خّرؤـــم يــــسائر موـــسرم بـــجومب
،مهؤامسأةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ51 قفاوملا

ةّيرئازــــجلا ةّيروــــهــــمــــجلل نيــــضّوفمو ةداــــعلا قوــــف ءارــــفــــــس
:ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ءادتبا )ةيكيشتلا ةيروهمجلا( غاربب ،فيركوب ديمح–
،9102 ةنس ربمسيد01 نم

41 نـــم ءادــتبا )اــينابسا ةـــكلمم( دـــيردمب ،طالـــيم قـــيفوت–
،9102 ةنس ربمفون

)ةيداحتالا ايريجين ةيروهمج( اجوبأب ،يلتعلا نيسح–
.0202 ةنس يفناج01 نم ءادتبا
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ةــــيمالسإلا ةــــيروهمجلا( وــــبيداونب ،شواــــش مــــيهاربا–
.9102 ةنس تشغ61 نم ءادتبا )ةيناتيروملا
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2441 ماــــــع ناـــضمر3 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بـــجوـمب
،ةحب ميركلا دبعدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ51 قفاوملا

ندنلب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل الصنق
،)ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا(
.9102 ةنس ربمفون5 نم ءادتبا
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قـفاوملا2441 ماــع ناــضمر3 يفخّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم
ســـيئر ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس لـــيربأ51
.اقباس– ةفاقثلا ريزو ناويد
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2441 ماع ناضمر3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ربمفون لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ليربأ51 قفاوملا

ناويدل اسيئر هتفصب ،لاجر يلع دّيسلا ماهم ،9102 ةنس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– ةفاقثلا ريزو

22 نم ءادتبا )ةيسنرفلا ةيروهمجلا( زتامب ،يلاب ةلخن–
،9102 ةنس ربمفون

نم ءادتبا )ةيسنرفلا ةيروهمجلا( تنانب ،ةمغالش دمحأ–
،9102 ةنس ربمفون91

نم ءادتبا )ةيبرغملا ةكلمملا( ةدجوب ،يلوطشق دـمحم–
،9102 ةنس ربمفون62

ءادــــتبا )ةــيسنرفلا ةـــيروهمجلا( زاوـــتنوبب ،جوـــعم ةاـــيح–
،9102 ةنس ربمفون22 نم

ءادتبا )ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ريتنانب ،ةينطالس دامع–
،0202 ةنس ويلوي61 نم

ءادتبا )رجينلا ةيروهمج( زيداغأب ،قالع نامحرلا دبع–
،9102 ةنس ربمسيد61 نم

)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( نوسنزيبب ،يرسوب ىفطصم–
،9102 ةنس ربمفون41 نم ءادتبا

نم ءادتبا )يلام ةـــيروهمج( واـــقب ،روـــكشم نـــيدلا زـــع –
،0202 ةنس يفناج03

ةئيبلا ةرازو

لـــيربأ٨ قـــفاوملا٢٤٤١ ماـــع ناـــبعش٥٢ يفخّرؤـــم رارــــق
ةــــجحلا يذ٢ يفخرؤـــملا رارـــقلا لدـــعي ،١٢٠٢ ةـــنس
نــمضتملاو٠٢٠٢ ةــنس وــيلوي٣٢ قــفاوملا١٤٤١ ماـــع
ةئيبلل ينطولا دصرملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.ةمادتسملا ةيمنتلاو

––––––––––

8 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــبعش٥2يف خرؤـــم رارـــق بـــجومب
ماـع ةـــجحلا يذ2 يف خرؤــملا رارـــقلا لدـــعي ،12٠2 ةــنس لـــيربأ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا1٤٤1
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل ينطولا دصرملا ةرادإ سلجم
: يتأي امك

"  ......................................................................................

افلخ ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ميكح يكرابم دّيسلا–  
،ديزي ساكسكوب دّيسلل

.".........................)رييغت نودب يقابلا(...............................

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

سراــــم٠١ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع بـــجر٦٢ يفخرؤـــم رارـــق
ماــــع بـــجر7 يفخرؤــــملا رارـــــقلا لدـــعي ،١٢٠٢ ةــــــنس
نييعت نمضتملاو٠٢٠٢ ةنس سرام٢ قفاوملا١٤٤١
ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

––––––––––

٠1 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر62 يف خرؤـــم رارـــق بـــجومب
ماــــــع بــــجر7 يف خرؤــــملا رارـــقلا لدـــعي ،12٠2 ةـــنس سراـــم
نييــــعت نــــمضتملاو٠2٠2 ةــــنس سراــــم2 قــــفاوـــملا1٤٤1
نكسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاــــــضعأ

: يتأي امك ،لدعملا ،ةنيدملاو نارمعلاو

"..........................................................................................

ةيروح ةدّيسلل افلخ ،امئاد اوضع ينايزم دـمحم دّيسلا–
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزول الثمم ،شامك

"..............................)رييغت نودب يقابلا(.............................

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


