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ةّيميظنت ميسارم

ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد ىلــع ةــقفاوملا نــمضتي ،١2٠2 ةــنس وــيام٠2 قــفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8 يف خّرؤم٩١2-١2 مقر يذيفنت  موسرم
..................................................................................................................................................لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلا ىلع ةقبطملا

ةّيدرف ميسارم

...ةنيطنسق ةيالو يف نيدهاجملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........لجيج ةعماج ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وـياـــم42 قـــفاوــــملا2441 ماع لاوـــش21 يف خّرؤـــم يذيــــفنت موسرم

........3 ةنيطنسق ةعــــماــــجب ماهـــم ءاهــــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس وـــياــــم42 قــــــفاوــــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤــــم يذـــيفنت موسرم

......ةلقرو ةعماجبنيتيلك يديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قـــفاوـــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يف خّرؤـــــم يذيـــفــــنت موسرم

ةعانصلاوةحايسلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قــفاوـــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يف خّرؤــــم يذيــــــفـــــــنت موسرم
..........................................................................................................................................................................اقباس– ةيديلقتلا

ةئيـــــهتلا ةرازوــــب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وــــيام42 قـــفاوـــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤــــم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................اقباس– ةيديلقتلا ةعانـــصلاو ةحايــــسلاو ةيـــنارـــمــــعلا

...........................لجيج ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قــفاوـــملا2441 ماــــع لاوـــــش21 يفخّرؤــــم يذيـــفــــنت موسرم

مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنـس وياــــم42 قـــفاوـــملا2441 ماـــــع لاوــــش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................ةنيطنسقب ةيمالسإلا

....1 ةنيطنسق ةعماجب نيتيلك يديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

..........................2 ةنيطنسق ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

..............................3 ةنيطنسق ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

.................................مناغتسم ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

....................................ركسعم ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................ةلقرو ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................يلئاعلا لمعلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةعانصلا ةرازو

2٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يف خّرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،١2٠2 ةنس  وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤمرارق
تابلطب ةقلعتملا تافلملا ةعباتمو ةساردب ةفلكملا ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعتنمــــضتملاو١2٠2 ةنسرياربف٠١ قفاوملا

...................................تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج صخرحنم

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

اهفينصتو لــــــــغشلا بـــــصانم دادــــــعت ددـحي ،١2٠2 ةــنــس لــــــيربأ٣١ قــفاوــــملا2٤٤١ ماـع ناضمر لّوأ يــف خّرؤـم كرتشم يرازو رارــق
تاــــــساردلل يـــــنطولا زــــــكرملا ناوـــــــــنعب تاـــمدخلا وأ ةــــنايصلا وأ ظـــــــفحلا تاــــطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو
.....................................................................................................................................................ءانبلل ةـــــــــلماكتملا ثاـــــــحبألاو

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملل ةينطولا ةنجللا ةليكشت ددحي ،١2٠2 ةنس ويام٧2 قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٥١ يف خّرؤــــــــــم رارـــــــــــق
............................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو ايلقع ةرثؤملا

ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ05٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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05  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٣١
3م١٢0٢ ةنس وينوي٤٢

٢٤٤١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم٩١٢-١٢ مقر يذيفنت  موسرم
ىلــع ةــقفاوملا نــمضتي ،١٢0٢ ةــنس وــيام0٢ قــفاوملا
تاقفصلا ىلع ةقبطملا ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد
.لاغشألل ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــــتداملا اــــميسال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خّرؤــــــملا٥١-8١ مــــــقر يوـــــــضعلا نوــــــــناقلا ىــــضتقمبو –
قـــــــلعتملاو8١٠2 ةنس رــــبــــمتبس2 قــفاوـــملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

٥٩٣١ ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥-٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
،يــندملا نوــناقلا نــمضتملاو٥٧٩١ ةـــنس رـــبمتبس٦2 قـــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ماــع لاوــش8 يف خّرؤــملا٧١-٤8 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر٦2 يف خّرؤملا١١-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مرحم٤2 يف خّرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٩2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

ماــع ناــبعش٣2 يف خّرؤـــملا٧٠-٥٩ مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
،تاـــنيمأتلاب قـــلعتملاو٥٩٩١ ةــــنس رــــياني٥2 قــــفاوملا٥١٤١
،ممتملاو لدعملا

ماع رفص٠2 يف خّرؤملا٤٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8٩٩١ ةنس وينوي٥١ قفاوملا٩١٤١
،يفاقثلا

ماع ناضمر٧2 يف خّرؤملا٩١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
رـــــييستب قـــــلعتملاو١٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد2١ قـــــفاوملا22٤١
،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

ىداـــمج٩١ يف خّرؤـــملا٠١-٣٠ مــــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
قـــــلعتملاو٣٠٠2 ةــــنس وـــيلوي٩١ قـــــفاوملا٤2٤١ ماــــع ىلوألا

،لدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

يناثلا عيبر٥2 يف خّرؤملا٦٠-٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
رـــــــييستب قــــــلعتملاو٧٠٠2 ةـــــنس وـــــيام٣١ قــــــفاوـــملا82٤١ ماـــــع
،اهتيمنتو اهتيامحو ءارضخلا تاحاسملا

لّوألا عيبر٤١ يف خّرؤملا2٠-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تالاجملاب قلعتملاو١١٠2 ةنس رياربف٧١ قفاوملا2٣٤١ ماع
،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةيمحـملا

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

يذ٧ يف خّرؤملا٧٠-٤٩ مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
طورشب قلعتملاو٤٩٩١ ةنس ويام8١ قفاوملا٤١٤١ ماع ةجحلا
،لّدعملا ،يرامعملا سدنهملا ةنهم ةسراممو يرامعملا جاتنإلا

يذ2 يف خّرؤملا٧٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ةجحلا

،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ةـــنس رــــبمسيد82 قــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج لّوأ
،لوألا ريزولا نييعت نـــمضتملاو٩١٠2

٩ يف خّرؤـملا8٧-١2 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةـــنس رـــياربف١2 قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع بـــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤١٤-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٥٩٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٦١٤١ ماع بجر٦١
ةيندملا نيلخدتملا ةيلوؤسم نم ءانبلا يف نيمأتلا ةيمازلإب
،ةينهملا

٦2 يف خّرؤملا٩٤-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ةمئاق ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس رياني٧١ قفاوملا٦١٤١ ماع نابعش

ةـــــــيلوؤسملا نيــــــمأت ةــــــيمازلإ نــــم ةاـــــفعملا ةـــــيمومعلا يـــــنابملا
،ةيرشعلا ةيلوؤسملاو ةينهملا

2 يف خّرؤملا٠١٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمسيد٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ
تاـياـفـنـلا ةجلاـعـم تآشنـم لالـغـتساو ةـئيــهــتــل ةــماــعــلا دــعاوــقــلا

،تآشنملا هذه ىوتسم ىلع تايافنلا لوبق طورشو

٧2 يف خّرؤملا2١-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٥٠٠2 ةـــنس رـــــياني8 قــــفاوملا٥2٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
ةــــــقبطملا نـــــمألاو ةـــــيحصلا ةــــياقولاب ةــــصاخلا رــــيبادتلاب

،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف

يف خّرؤملا٤٠١-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا٧2٤١ ماع مرحم٩2
،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا كلذ يف امب تايافنلا ةمئاق

ةّيميظنت ميسارم
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ىلع قفاوي ،ماعلا قــفرملا تاـــضيوفتو ةــيمومعلا تاـــقفصلا
تاــقفصلا ىلــــع قــــبطت يــــتلا ةــــماعلا ةــــيرادإلا دوــــنبلا رـــــتفد
.موسرملا اذهب قفرملاو ،لاغشألل ةيمومعلا

ةيرادإلا دونبلا رتفد ماكحأل يعجرملا دانتسالا دعي:٢ ةّداملا
.ًايمازلإ ،لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ يف ،اذه ةماعلا

ةـــــــيرادإلا دوـــنبلا رــــتــــفد ناـــيرــــس ةــــيادب ددـــــــحت:٣ ةّداملا
يف موسرملا اذه رشن خيرات نــم رــهشأ )٣( ةـــثالث دـــعب ةـــماعلا
.ةّيمسّرلا ةديرجلا

دوــنبلا رــــتفدل ةــــفلاخملا ماــــــكحألا عـــــيمج ىـــــغلت:٤ ةّداملا
.لاـــغشألل ةيمومعلا تاقفّصلا ىلع ةّقبطملا اذه ةماعلا ةيرادإلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــسرـــملا اذــــــه رــــــشني:5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8 يف رئازجلاب رّرح
١2٠2.

دارج زيزعلا دبع

2 يف خّرؤملا٤٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا٧٠٠2 ةــــنس وـــيام٩١ قــــفاوملا82٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق ددحي

يف خّرؤملا٩8١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةنس ويلوي لّوأ قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2
،ةـــنيدملاو نارـــــمعلاو نــــكسلا رـــــيزو تاــــيحالص ددـــــحي يذــــــلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا٩٣١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤١٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠2
تاسسؤملا تاـــــعوـــــمـــــجــــــمو تاسسؤملا ىلع بجوــــــي يذــــــلا

تاقفصلا زاجنإ راطإ يف لمعت يتلا تاسسؤملا تاعمجتو
ةداهش اهل نوكت نأ تاطاشنلا تاعاطق ضعبل ةيمومعلا
،نيينهملا فينصتلاو ليهأتلا

: يتأي ام مسري

٦2 ةداملا نمىلوألا ةـطملا ماـــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ةجحلا يذ2 يف خرؤملا٧٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا نم
ميظنت نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع

.............................................................................................................................................ةيلوأ ماكحأ:لوألا بابلا
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ةدــــــــــقاعتم ةــــحلصم نوـــــكت نأ ةدــــــــقاعتملا ةــــــحلصملل نــــــكمي
بحاص وأ ،ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ قيسنت راطإ يف ،ةقسنم
فارشإلا ةيقافتا راطإ يف بدتنم عورشم بحاص وأ عورشم
لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا موهفمب عورشملا ىلع بدتنملا

.اهب

عورشملا بحاص .٣.٢

٠2٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقبط
ةــنس رــبمفون٠2 قــــفاوملا٦٣٤١ ماــــع مرــــحم٧2 يف خرؤـــــملا

بدتنملا فارشإلاو عورشملا ىلع فارشإلاب قلعتملاو٤١٠2
اهتفصب ،عورــــشم بــــــحاص ةــــلودلا رـــــبتعت ،عورــــشملا ىلــــع

وأ عورشمب ردابي ،ماــعلا نوـــناقلل اـــعضاخ اــــيونعم اــــصخش
سركتو حوضوب ددحي ،هزاجنإ وأ/و هتسارد فدهب ،جمانرب
 .هنم ةبقترملا جئاتنلاو لئاسولاو فادهألا

بدتنملا عورشملا بحاص .٣.٣

٠2٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأل اقبط
ةـــنس رـــبمفون٠2 قـــفاوملا٦٣٤١ ماــــع مرــــحم٧2 يف خرؤــــملا

بدتنملا فارشإلاو عورشملا ىلع فارشإلاب قلعتملاو٤١٠2
ةسسؤملا ،بدتنملا عورشملا بحاصب دصقي ،عورشملا ىلع
،جمانربلا وأ عورشملا اهل ضّوفي يتلا ةيمومعلا ةئيهلا وأ

نع ،عورشملا بحاص لبق نم ،هب لومعملا ميظنتلا موهفمب
 .عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا ةيقافتا قيرط

ذيفنتب بدتنملا عورشملا بحاص فلكي ،فورظلا هذه يف
،هالعأ روكذملا جمانربلا وأ عورشملا نم ءزج وأ لك زاجنإ وأ/و
.عورشملا بحاص باسحلو مساب كلذو

يف اهزاجنإ متيس يتلا لاغشألا ةعيبط يمتنت نأ بجي
وأ طاشنلا لاجم ىلإ ،ضّوفملا جمانربلا وأ عورشملا راطإ

.بدتنملا عورشملا بحاص صاصتخا لاجم

دقاعتملا لماعتملا .٣.٤

عضخي يداصتقا لماعتم لك ،دقاعتملا لماعتملاب دصقي
ةدع وأ اصخش نوكي نأ نكمي ،يبنجألا وأ يرئازجلا نوناقلل
.صاوخ وأ /و نييمومع ،نييونعم وأ/و نييعيبط صاخشأ

ةيمومعلا ةقفصلا ناونعب ،يداصتقالا لماعتملا اذه مزتلي
راطإ يف نماضتم وأ كرتشم وأ يدرف لكشب اّمإ ،لاغشألل

ةقالع راـطإ يف ،ءاـضتقالا دــنع ،وأ تاــسسؤملل تــقؤم عــمجت
.هب لومعملا ميظنتلا موهفمب ،انوناق ةتبثم ةينوناق

ىلع ةــقبطملا اذـــه ةــماعلا ةـــيرادإلا دوـــنبلا رــــتفد راــــطإ يف
”دــقاعتملا لــــماعتملا“ ىـــــعدي ،لاــــغشألل ةــــيمومعلا تاــــقفصلا
.”لواقملا“ هاندأ

ةينفلا ةراشتسالا بحاص .5.٣

،يونعم وأ يعيبط صخش وه ةينفلا ةراشتسالا بحاص
،يــبنجألا وأ يرـــئازجلا نوـــناقلل عـــضخي ،صاــــخ وأ يــــــمومع

لوألا بابلا
ةيلوأ ماكحأ

لوألا لصفلا
لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلا قيبطت لاجم

اهيف نولخدتملاو

لوألا مسقلا
قيبطتلا لاجم

ىلع ،اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد قبطي: ىلوألا ةّداملا
 .عجرمك هذختت نأ بجي يتلا لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلا

مـــقر يــــسائرلا موــــسرملا نــــم٦ ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقبط١.١
٦١ قـــــــفاوملا٦٣٤١ ماــــــع ةـــجــــــحلا يذ2 يف خرؤــــــــــملا٧٤2-٥١

ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس
دوــــنبلا رـــــتـــفد ماــــكحأ قــــبطت ال ،ماـــعلا قــــفرـــــملا تاــــضيوفتو
تاقفن لحم ةيمومعلا تاقفصلا ىلع ّالإ ،اذه ةماعلا ةيرادإلا
تاذ ةـــــيمومعلا تاـــــسسؤملاو ةــــيلحـملا تاــــــعامجلاو ةــــلودلا
عيرشتلل ةعضاخلا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا عباطلا
ةيلمع زاجنإب فلكت امدنع ،يراجتلا طاشنلا مكحي يذلا

ةلودلا نم ةيئاهن وأ ةتقؤم ةمهاسمب ايئزج وأ ايلك ةلّومم
.ةيلحـملا تاعامجلا نم وأ

قـــيبطت ،ةــيئانثتسا ةـــفصب ،صـــيخرتلا نــــكمي:٢ ةّداملا
يتلا ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد ماكحأ ضعبل ةفلاخم ماكحأ
لكل وأ/و لاغشألا نم ةئف لكل ةددحم تايصوصخب قلعتت
يف ةداــــم جردـــت ،ةلاـــحلا هذــــه يفو .ةــــــصاــــخلا تاميلعتلا رتفد
ماكحألا ةمئاق اهيف ددحت نأ بجي صاــــخلا تامـــيلعتلا رـــتــفد
وأ/و ةفلتخم ماكحأ اهل صصخت يتلاو اهتفلاخم نكمي يتلا

 .ةيليمكت

،اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد ىلإ عوجرلا نكمي .٢.١
،يصوصخلا وأ/و صاخلا عباطلا تاذ لاغشألاب قلعتي اميف
ةيفاقثلا تاكلتمملا ةيامح راطإ يف جردنت يتلا كلت اميسال
.هب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا موهفم بسح ةيراقعلا

رتفدل ةفلاخم يأ نوكت نأ بجي ،رمأ نم نكي امهم .٢.٢
اهب موقت ةباقر يأ ءانثأ ةرربم ،اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا

.ةصتخم ةطلس لك

يناثلا مسقلا
لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا يف نولخدتملا

نويسيئرلا نولخدتملا:٣ ةّداملا

ةدقاعتملا ةحلصملا .٣.١

نوناقلل عضخي يونعم صخش يه ةدقاعتملا ةحلصملا
تاقفصلا دقع يف ةــينوناقلا ةردــقلاب عـــتمتي صاـــخلا وأ ماـــعلا
يف ةددــــــحـملا طورـــــــشلا قــــفو ،لاــــــــغشألا اــــميسال ،ةـــيموــــمعلا

.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت
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لوانملا٤.٢

يرئازجلا نوناقلل عضخي ،يداصتقا لماعتم وه لوانملا
صاــــــــخشأ ةدــــــع وأ اصــــخش نوــــــكي نأ نـــــكمي ،يــــبنجألا وأ

.صاوخ وأ/و نييمومع نييونعم وأ/و نييعيبط

تاردقلا ثيح نم لهؤملا يداصتقالا لماعتملا اذه نوكي
نم ءزج ناونعب ةرشابم ريغ ةقيرطب امزلم ،تاينقتلا وأ/و
لثمتت ةينوناق ةقالع لالخ نم لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

،لواقملا عم مربم ةلوانم دقعب اهريطأت متي ،ةلوانملا يف
طورـــــــشلا قــــفو لاــــــغشألل ةـــــيمومعلا ةـــــقفصلا ىلـــــع لــــصاحلا
دونبلا رتفدو هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا
.اذه ةماعلا ةيرادإلا

ةينوناقلا ةقالعلاب مزلملا لواقملا ىقبي ،رمأ نم نكي امهم
لاغشألل ةدقاعتملا ةحلصملا ءازإ ديحولا لوؤسملا ،ةلوانملل
.لوانملا فرط نم ةزجنملا

يناثلا لصفلا
اهل ةنّوكملا قئاثولاو لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

لوألا مسقلا
لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

ةأشنم زاجنإ لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا فدهت:5 ةّداملا
تاكبشلا لاغشأ اذكو ةيندملا ةسدنهلا وأ ءانبلا لاغشأ وأ
.ةفلتخملا

ةعومجم يه ةأشنملا ،هب لومعملا ميظنتلا موهفم يف .١.5
اهتجيتن يفوتست يتلا ةيندملا ةسدنهلا وأ ءانبلا لاغشأ نم
.ةينقت وأ ةيداصتقا ةفيظو

وأ ديدجتلا وأ ءانبلا ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا لمشت .٢.5
وأ حالصإلا وأ ميمرتلا وأ ةئيهتلا وأ ليهأتلا ةداعإ وأ ةنايصلا
كلذ يف امب ،اهنم ءزج وأ ةأشنم مده وأ ةلازإ وأ كيكفتلا وأ معدلا
ةقفصلا لمشت .اهلالغتسال ةيرورضلا ةكرتشملا تازيهجتلا
 :اّميس ال لاغشألل ةيمومعلا

ةيديدحلا ككسلاو تاراطملاو تاقرطلا تآشنمزاجنإ –
،ةيرحبلاو

رـطاـنـقـلاو قاـفـنألاو روسجلا( ةــيــنــفــلا تآشنملازاجنإ–
،)تالوحـملاو بارتقالا تارممو

،ةينطابلا ةقورألا لاغشأ–

،ةيبارتلا زجاوحلاو تيبثتلاو ةئيهتلا لاغشأ–

،كلاسملا حتف لاغشأ–

لئاوسلاو هايملا ليوحتو نيزخت تآشنمزاجنإ لاغشأ–
،)ةيلاعلا هايملا تانازخو ةيئاملا زجاوحلاو دودسلا(

ةـــــينقتلا تاءاـــــفكلاو يـــــنهملا لـــــيهأتلا طورــــــش هــــيف رــــــفوتت
،ةـينفلا ةراــشتسالا تاـــيلمع ذــــيفنتل ةــــيرورضلا لـــــئاسولاو

ساـــسأ ىلـــع هـــهاجتا اـــمزتلم ،ةدـــــقاعتملا ةـــــحلصملا باــــسحل
.ةيعونلا سيياقمو لاجآو ،بولطملا ضرغلا ةفلك

اـــــــميس ال ،ةـــــينفلا ةراـــشتسالا بــــحاص نوـــــكي نأ نكــــمي
ددــــعتم وأ صصــــختم تاـــسارد بــــتكم وأ اــــيرامعم اــــسدنهم
لوــمعملا مــــيظنتلاو عـــــيرشتلل اـــــقبط ،دـــــمتعم تاـــــصصختلا

.امهب

وأ يدرـــــف لــــكشب اـــمإ ،ةـــينفلا ةراـــشتسالا بــــحاص مزـــــتلي
راطإ يف ،ءاضتقالا دـنع ،وأ تـــقؤم عـمجت راطإ يف ،نـــماضتم
مــيظنتلاو عــيرشتلا موـــهفمب اـــنوناق ةـــتبثم ةــــينوناق ةـــقالع
.امهب لومعملا

ينقتلا بقارملا .6.٣

طورــــــش يفوــــتست ةدــــمتعم ةــــئيه وــــه يـــنقتلا بـــــقارملا
وأ ءانبلل ةينقتلا ةبقارملا ماهم ةسراممل ةينهملا تالهؤملا

هعوضخب ،يرلا عاطقب صاخ وأ ةيمومعلا لاغشألا عاطق يف
ةقباطمو ميمصت ةبقارمب اساسأ فلكي ،لئاسولا ةيمازلإل
ريياعملاو دعاوقلا ىلإ رظنلاب اهنم ءازجأ وأ تآشنملا زاجنإ
يتـلا ،ةـمـمــتملا وأ ةــلدــعملا ،تاــطــطــخملا مارــتــحاو ةــقــبــطملا

.اهيلع رشؤي

ةموميدو رارقتسا ءانبلل ةينقتلا ةباقرلا لخدت نمضي
ليلقتلا دصق لاغشألا تامدخو تآشنملا ءازجأو تآشنملا

رطاخملا نم ةياقولا يف ةمهاسملاو تالالتخالا راطخأ نم
 .زاجنإلا ءانثأ ةلمتحـملا ةينقتلا

نورخآلا نولخدتملا:٤ ةّداملا

عورــــشملا بــــحاص وأ عورـــشملا بــــحاص دـــــعاسم .٤.١
بدتنملا

عورــــشملا بــــحاص دـــــعاسم وأ عورـــــشملا بــــحاص دـــــعاسم
،صاخ وأ يمومع ،يونعم وأ يعيبط صخش وه بدتنملا

وأ/و تاراهم كلتمي ،يبنجألا وأ يرئازجلا نوناقلل عضخي
تاردق نيب عمجيو ،لخادلا يف رفوتت ال ةصصختم تاينقت
ةـــقلعتم يلاــملاو ينقتلاو يرادإلا لاــجملا يف ةدــكؤم ةددــعتم
ميظنت لاجم يف انكمتم كلذك نوكيو ،تاينقتلاو فرحلاب
.اهتدايقو اهقيسنتو اهتلودجو عيراشملا

يف ةدــــــعاسملا وأ عورــــشملا ىلــــع فارـــــشإلا يف ةدــــــعاسملا
فارـشإلا نـــع ةــــفلتخملا ،عورــــشملا ىلــــع بدــــتنملا فارـــــشإلا
ةينف ةراشتسا ةمهم يأ عم ىفانتت ،عورشملا ىلع بدتنملا
وأ عورشملا سفنب قلعتت ةينقت ةباقر وأ لاغشأزاجنإ وأ
دقعم جمانرب وأ عورشمزاجنإ دنع لخدتت يهو .جمانربلا
.ةصاخ ةيمهأ يذ وأ
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حـــشرتملا عـــيقوت ىلـــع يوــــتحي ،ةــــهازنلاب حــــيرصتلا–
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل

قحالم اضيأ دهعتلاب تامازتلالا نمضتت نأ نكمي.٢.7
.مازتلالا ةميقب

يف دهعتلاب تامازتلالا تاقحلم ددحت ،رمأ نم نكي امهم
.تاسسؤملا ةراشتسا فلم يف وأ/و ءابعألا رتفد

ةــــــقيثولا ،ةــــــصاخلا تاـــــميلعتلا رـــــتفدب دـــــصقي:٨ ةّداملا
ةيلاملاو ةـينقتلاو ةــــيرادإلا تاــــقافتالا ددــــحت يـــتلا ةــــيدقاعتلا
ةطبترملا قحالملا اذكو لاغشألل ةيمومع ةقفص لكب ةصاخلا

.اهنم أزجتي ال اءزج لكشت يتلاو اهب

ثلاثلا مسقلا
لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ةنّوكملا قئاثولا عباط

قئاثولا ةيولوأو ةقفصلل ةنّوكملا قئاثولا:٩ ةّداملا
ةيدقاعتلا ةميقلا تاذ

: لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ةنوكملا قئاثولا .٩.١

 :ةيتآلا قئاثولا نم لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا نوكتت

 :نم نوكتت ،دهعتلاب تامازتلالا –

،ةلوبقملا دهعتلا ةلاسر•

،لوبقملا حشرتلاب حيرصتلا•

،باتتكالاب حيرصتلا•

.ةهازنلاب حيرصتلا•

،ةصاخلا تاميلعتلا رتفد –

،ءاضتقالا دنع ،دهعتلا تامازتلا قحالم –

قئاثولا نم نوـــكتت ،ةــــصاخلا تاــــميلعتلا رــــتفد قـــــحالم –
 :ةيتآلا

ةكرتشملا ةينقتلا تاميلعتلا رتفد ماكحأ ىلإ ةراشالا•
وأ ةلصفملا ةصاخلا ةينقتلا تايصوصخلا وأ ،ءاضتقالا دنع ،وأ
،ةلاحلا بسح ،يفيظولا جمانربلا

يلاـــمجإلا رـــعسلا ىلــــع ءانب تاقحتسملا عفد ةلاح يف•
 :هاندأ٦١.١ ةداملا موهفمب ،يفازجلاو

.يفازجلاو يلامجإلا رعسلا ليلحت *

راـــــعسأ ساــــــسأ ىلــــع تاـــــــقحتسملا عـــفد ةـــلاــح يف•
:هاندأ٦١.2 ةداملا موهفمب ،ةدحولا

،ةدحولاب راعسألا لودج *

 .يريدقتو يّمك ليصفت *

،ةيدوألا ةرياعم لاغشأ–

،تاناضيفلا نم ندملا ةيامح تآشنمو زجاوح–

،ةيندملا ةسدنهلا تآشنمو تارامعو تايانب–

،تاراطملا لاغشأ–

،ةيباغلا لاغشألا–

،ةيرحبلا لاغشألا–

 :اميس ال ،ةفنصملا تاسسؤملازاجنإ–

،ةبقارملا تحت ةعوضوملا تايافنلا تاغرفم•

،زرفلاو مدرلا زكارم•

،ةيفصتلا تآشنم•

ةـــيسمشلا ةـــــقاطلاو ءاــــبرهكلا جاـــــتنإ تاـــــطحم لاـــــغشأ•
.حايرلا ةقاطو

يف هيلع اصوصنم مزاوللا وأ/و تامدخلا ءادأ ناك اذإ .٣.5
،لاغشألا زاجنإب قلعتي يسيئرلا اهفده نأو ةيمومع ةقفص
.لاغشأ ةقفص يه ةقفصلا هذه نإف

صوـــصنملا طورـــشلا راــــطإ يفو ،ةـــيئانثتسا ةــــفصب .٤.5
ةـــحلصملا لــــكوُت اـــمدنعو ،هــــب لوــــمعملا مــــيظنتلا يف اــــهيلع
تاساردلا دادــعإب قـــــلعتت ةــــمهم ةدــــحاو ةــــسسؤمل ةدــــقاعتملا

ةقفص يـه ةــــقفصلا هذــــه نإــــف ،دــــحاو نآ يف ،لاـغشألازاـجنإو
.لاغشألل ةيمومع

يناثلا مسقلا
لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ةنّوكملا قئاثولا

 :نم لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا نوكتت:6 ةّداملا

،ةلمتحـملا اهتاقحلمو دهعتلاب تامازتلالا –

.هتاقحلمو ةصاخلا تاميلعتلا رتفد –

قئاثولا ةعومجم ،دهعتلاب تامازتلالاب دصقي:7 ةّداملا
ةقفص ذيفنتب هدـــهعتو هــــحّشرتب دـــــهعتملا ةــــين تـــــبثت يـــــتلا

.لاغشألل ةيمومع

 :يتأي ام ،اساسأ دهعتلاب تامازتلالا نمضتت.١.7

عوــضومو فارــطألا دــيدحت نــمضتت ،ةــلوبقم دــهــعت ةـــلاسر–
حّشرــتملا عـيقوت ىلــع يوــتحت .رــعسلاو ذــيفنتلا لاـــجآو ةـــقفصلا
عـــــــيقوتو ،هـــــحّشرت نالــــعإ روـــــف ،لاـــــغشألل ةــــيمومعلا ةـــــقفصلل
،ةريخألا هذه هلبقت امدنع ةدقاعتملا ةحلصملا

حــشرتملا عـــيقوت ىلـــع يوـــتحي ،حـــشرتلاب حـــيرصتلا–
،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل

حــــشرتملا عـــيقوت ىلــــع يوـــتحي ،باــــتتكالاب حــــيرصتلا–
،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل
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ةقفصلاب ةـقفرملا رـيغ ةيــعجرملا قئاثولا:0١ ةّداملا
لاغشألل ةيمومعلا

،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلاب ةقفرم ريغ ةقيثو لكب دـــصقي
تاـــميلعتلا رـــتفد يف ،ةـــيعجرملا ثـــيح نــــم ةروــــكذملا قــــئاثولا
قئاثولاو ريياعملا( فارطألا ىدل ةفورعم ربتعت يتلاو ةصاخلا
 .)ةدوجلا ةباقر ماظنو ةيميظنتلا ةينقتلا

،ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رــتفد ىلــع اــضيأ قــــبطني اـــم اذـــهو
.هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا لظ يف اديدحتو

ةيمومعلا ةقفصلاب ةقحلملا ةيلالدتسالا قئاثولا:١١ ةّداملا
لاغشألل

ةيمومعلا ةقفصلاب ةقحلم قئاثولا ضعب نوكت نأ نكمي
قافتالا مت اذإ ّالإ ،ةيدقاعت ةميق اهل نوكت نأ نود لاغشألل
قلعتي .ةقفصلل ةصاخلا تاميلعتلا رتفد يف كلذ فالخ ىلع
زئاحل يلاملا ضرــعلل ةــــيليصفت رـــــصانعب ،اـــــصوصخ ،رــــــمألا
 :لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

ىوــــتحم يـــطعي:ةدـــحولاب راــــعسألل يــــعرفلا لــــيصفتلا –
ةأشنملل ةـيليصفت رــــــصانعلا ىلإ ةراــــشإلا عـــم ةدــــحولا رـــــعس

ميوــقتب رــمألا قــــلعتي .ةـــيودحولا رــــعسلا عوــــضوم ةــــيساسألا
 :يتأي امك رصانعلا هذه باسح

ىلإ ةـــــــلصفملا ،ةرــــــشابملا فــــــيلاــــكتلا وأ فــــــيراــــصملا•
،روجألا ءابعأ ،نيمدختسملا تاـــضيوعتو روـــجألا فــــيراصم
فــــيراصم اذـــــكو ،ةـكلهتسملا داوـــــملاو ءاـــنبلا داوــــم فــــيلاكت
،داتعلا

نـم ،موــسرلاو بـــئارضلاو ،ةــــهج نـــم ،ةــــماعلا فــــيلاكتلا•
فيراصملا بــسح ةـــيوئام بـــسنب اـــهنع رـــبعم ،ىرـــخأ ةــــهج
،هالعأ ةروكذملا

نم ةيوئام ةبسنب هنع ربعم ،دئاوفلاو رطاخملا شماه•
.نيقباسلا نيرصنعلا عومجم

يف مدــــــــــختسي:لـــــــــصفملا يرـــــــيدـــــــــقتلا يــــــــــفصوـــلا لــــــيصفتلا–
يلاــــــــمجإلا رــــــــــــعسلاب ةــــــمرـــبملا لاــــــــــغشألل ةــــــــيموــــمعلا تاــــــــــــقفصلا

ةــــقيثو وــــه لـــصفملا يرـــيدقتلاو يـــفصولا لـــيصفتلا ،يفازـــــجلاو
نيدهعتملا ضورع معدب ةدقاعتملا ةحلصملا هطرتشت نأ نكمي
اًقــــــفو ةـــــقيثولا هذـــه دادـــــعإ مــــتي .راـــــعسألا ضورـــــع رــــيدقت دـــــصق
 :ةيتآلا طورشلل

ىرخأ ماكحأ كانه تناك اذإ ّالإ ةيدقاعت ةميق هل سيل•
اذكو تاسسؤملا ةراشتسا فلم يف وأ/و طورشلا رتفد يف

،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا تاقافتا

راــــــــطإ يف حرـــتقملا يفازـــــجلاو يلاــــمجإلا رـــــعسلا لــــــصفي•
حرتقملا رعسلا رصانع ليصفت قيرط نع دهعتلا تامازتلا

.اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا تايمكلاو نيدهعتملا فرط نم

،ةبقارملا تاقفن ىلع ءانب تاقحتسملا عفد ةلاح يف•
 :هاندأ٦١.٣ ةداملا موهفمب

قـــــــئاثولا لالـــــخ نــــم دـــــيدستلا ةـــــميق باــــسح تاــــيفيك *
 .لواقملا فرط نم ةمدقملا ةيريربتلا

ناونعب ،طــــلتخم رـــــعسب تاـــــقحتسملا عـــــفد ةـــــلاح يف•
 :هاندأ٦١.٤ ةداملا

عـــــفد ىلإ عوــــجرلاب يلاوـــــتلا ىلــــع رـــــجألا نـــــم ءزـــــج لـــــك *
يلاـمجإلا رـــعسلاو ةدــــحولا راـــــعسأ ساــــسأ ىلــــع تاــــقحتسملا

،يفازجلاو

ةــيصوصخ ةاـــعارم عــــم ةــــيدقاعت ةـــــغبص وذ قــــحلم لــــك–
ذيفنتل ةلصفم ةمانزر( لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا تامدخ
.)لاغشألا

ةيدقاعت ةميق تاذ قئاثولا ةيولوأ .٩.٢

تاذ لاــــغشألل ةــــيمومعلا ةـــــقفصلل ةـــــنّوكملا قــــــئاثولا نإ
امك اهبيترت يف ضعبلا اهضعب ىلع حجرت ةيدقاعتلا ةميقلا

 :هاندأ نّيبم وه

ماكحأ بسح ةدعملا ،اهتاقحلمو ةلوبقملا دهعتلا ةلاسر –
 .اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد نم٧ ةداملا

دونبلا هيف رهظت نأ بجي:ةصاخلا تاميلعتلا رتفد –
عوضوم تاعبت نم ةدمتسملا ةيلاملاو ةينقتلاو ةيرادإلا
ةيرادإلا دونبلا رتفد ماكحأل ةيئانثتسالا دونبلا اذكو ةقفصلا
،ةــــقفصلا عوـــضوم ،لاــــغشألا تاــــمدخ ىلـــع ةــــقبطملا ةــــماعلا

،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا قفوو

عوــــضومب ةـــــطبترملا ةــــصاخلا ةــــينقتلا تاـــــيصوصخلا –
 :يتأي ام نمضتت يتلاو ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

،ةبوتكملا قئاثولا•

اـــــهيلع قـــفتملا تاــــططخملا اـميس ال ،ةـــينايبلا قــــئاثولا•
،اهيلع قفاوملاو

،ةلمتحـملا ةقحلملا قئاثولا•

هذه تناك اذإ ام ةلاح يف ةيريربتلا ةينقتلا ةركذملا•
،ةيدقاعت ةقيثولا

دعملا لاغشألا ذيفنتل ةلصفملا ةمانزرلا وأ/و جمانربلا•
.٠٣.٣ ةداملا ماكحأل اقفو

تامدخ ىلع ةقبطملا ةكرتشملا ةينقتلا تاميلعتلا رتفد –
.ةقفصلا عوضوم ،لاغشألا

ددحت ،ٍفاك ريغ تايولوألا بيترت نأ نّيبت اذإ ام ةلاح يف
 :يتآلا وحنلا ىلع لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا قئاثو ةيولوألا

،ةينقتلا قئاثولا ىلع ةيولوألا اهل ةيرادإلا قئاثولا –

،ةماعلا قئاثولا ىلع ةيولوألا اهل ةصاخلا قئاثولا –

.ةيلالدتسالا قئاثولا ىلع ةيولوألا اهل ةيدقاعتلا قئاثولا –
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تاميلعتلا رتفدو ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد نإ.٣١.١.٢
رشن عوضوم تـــناك يـــتلا قـــئاثولا لــــكو ةــــكرتشملا ةــــينقتلا

.هالعأ روكذملا غيلبتلاب ةينعم ريغ ،يمسر

يزايحلا نهرلا ةلاح يف غيلبتلا .٣١.٢

ةـــحـــلصملا اضيأ مدــــقــــت ،يزاــــيحلا نــــهرــــلا ةــــلاــــح يف٣١.٢.١
ةــيــموــمــعــلا ةــقــفصلا نــم ةــخسن ،اــًناــجــم ،لواــقــمــلــل ةدــقاــعـــتملا
لكشت ةقيثولا هذه نأ ىلإ ريشت ةصاخ ةرابع لمحت لاغشألل

وأ ةيفرصم تاسسؤم عّمجت ،ةيفرصم ةسسؤم ىدل ةنامض
يزاــيحلا نــهرــلا مــتــي .ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاـــقـــفصلا ناـــمض قودـــنص

مــيــظــنــت يف اــهـــيـــلـــع صوصنملا طورشلا قـــفو تاـــقـــحـــتسمـــلـــل
نم٦8 ىلإ٠8 نم داوملا يف ةددحـملا كلتو ةيمومعلا تاقفصلا
.اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد

: تايحالصلا ضيوفت غيلبت .٣١.٣

ةدقاعتملا ةحلصملا صخي اميف–أ

ةـــــــليسو لـــــــكب لواـــــقملا ةدــــــــقاعتملا ةـــــــحلصملا ّغلبت .٣١.٣.١
غيلبت خيراتل ةيلاوملا ًاموي )٠2( نيرشع نوضغ يف ،ةبوتكم
ةيعونو مسا ،لاغشألا ذيفنت ءدب ىلع صني يذلا ةمدخلاب رمألا

دــــنعو ،ةدــــقاعتملا ةـــــحلصملا لـــــثممل ةـــــلكوملا ماـــــهملا ىوـــــتحمو
بـــــــــــحاص دـــــــــــعاـــسملو ةـــــــــينفلا ةراـــــــــشتسالا بـــــــــحاــصل ،ءاـــــــــضتقالا
.عورشملا

ةـلــيسو لــكــب ،ةدــقاــعــتملا ةــحــلصملا ،اضيأ غــلــبــت .٣١.٣.٢
ةباقرلاب ةفلكملا ةنيعملا تائيهلا وأ ةئيهلا ءامسأ ،ةبوتكم
يف ةينقتلا ةدعاسملاو ةيعونلا ةباقرو ةينقتلا تاباقرلا وأ

 .ةقفصلا عوضوم لاغشأ اهل عضخت ام ةلاح

يف ةقبطملا ةيميظنتلا تاءارجإلا نع رظنلا ضغب .٣١.٣.٣
نيلخدتملا نييعتب قلعتي قحال ليدعت يأ نإف ،لاجملا اذه
فرط نم ،ةبوتكم ةليسو لكب ،هغيلبت متي هالعأ نيروكذملا
 .لواقملل ةدقاعتملا ةحلصملا

لواقملا صخي اميف–ب

ةـــــــــحلصملل لواـــــقملا لـــــثمم لوـــــبق بــــــــلط لـــــسري .٣١.٣.٤
نم٣٤.2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا قفو ،ةدقاعتملا
لثمم حارتقا مدع ةلاح يف اذهو ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد
ةينقتلا ةركذملا يف هروهظ مدع ةلاح يف وأ دهعتلا دنع لواقملا
.ةيريربتلا

ثلاثلا لصفلا
لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلا راعسأ

لوألا مسقلا
راعسألل ماعلا عباطلا

عـــيمجل ةــلماش ةـــيمومعلا ةـــــقفصلا راـــــعسأ رــــبتعت:٤١ ةّداملا
اذكو لمعلل ةرشابمو ةيرورض تاعبت نع ةمجانلا فيراصملا

تاقفنلاو ةماعلا تاقفنلاو موسرلاو بئارضلاو عفدلا قوقح
.حابرألاو رطاخملل اًشماه لواقملل نمضت اهنأ امك .ةيفاضإلا

طورشلا بسح ةدعم ،لاغشألا ذيفنتل ةلصفملا ةمانزرلا –
اذإ ام ةلاح يف ،هاندأ٠٣.٥ ىلإ٠٣.٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

.ةيدقاعت ريغ ةقيثولا هذه تناك

ةقفصلا ماربإ يلت يتلا قئاثولا:٢١ ةّداملا

أزجتي ال اءزج لكشتو ةقفصلا ماربإ يلت يتلا قئاثولا ربتعت
 :اهنم

عوــــضومل ماــــعلا راـــطإلا يف لــــخدت يـــتلا قــــئاثولا غــــيلبت –
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

حـلاص“ ةراــــبع اــــهيلع ةـــينقتلا لـــــيصافتلاو تاـــــططخملا•
،”ذيفنتلل

ةديدجلا تايلمعلاب ةقلعتملا ةينقتلا ءارآلاو تاقفاوملا•
،داوملاو

ةــــــينقتلا ةــــباقرلا تاــــئيه فـــــلتخمل ةـــــباقرــــلا رـــــيراقت•
 ،تادعملاو تآشنملل

.تادعملاو تازيهجتلا فلتخم رابتخا رضاحم•

عوـــضومل ماــــعلا راـــــطإلا يف لــــــخدت يـــتلا ةـــمدخلاب رــــماوأ –
،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

ةقفصلا ذــيفنت لاـــجآ جراــخو ءاـــنثأ مرـــبت يـــتلا قـــحالملا –
،لاغشألل ةيمومعلا

ةلوبقملاو اهب ةقلعتملا ةلوانملا دوقعو نيلوانملا دامتعا –
،ةدقاعتملا ةحلصملا فرط نم

.اهنييحت ،ءاضتقالا دنعو تانامضلا فلتخم –

عبارلا مسقلا
تايحالصلا ضيوفتو قئاثولا غيلبت

تايحالصلا ضيوفتو قئاثولا غيلبت صخي:٣١ ةّداملا
 :يتأي ام

،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا –

،ءاضتقالا دنع ،يزايحلا نهرلا ءارجإ راطإ يف قئاثولا –

 .ةدقاعتملا فارطألا لك تايحالص ضيوفت –

لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا غيلبت .٣١.١

لاسرإ لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا غيلبت نمضتي .٣١.١.١
دهعتلا تامازتلا عم قباطتمو هيلع قداصمو هنم ققحتم
اهتاقحلمو ةصاخلا تاميلعتلا رتفد ،ةلمتحـملا اهتاقحلمو
ةنوكم قئاثو ةحارص ربتعت يتلا ةصاخلا ىرخألا قئاثولاو
لاـــــــسرإلا اذـــــه ةدــــقاعتملا ةــــحلصملا مّلـــــست ثــــيح ،ةـــــقفصلل
.فيلاكت نود ،لواقملل
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تاـــــــقفنلا هذـــــه نوـــــكت نأ بـــــجي .ةــــشرولا ىلــــــع ةــــــضورفملا
ةدــقاعتملا ةـــحلصملا فرــــط نـــــم فــــيلاكتلا لـــــيلحت عوــــضوم
.ضورعلا مييقت ءانثأ

رـــجألا عــــفد نـــم عوـــنلا اذــــه ىلإ ءوــــجللا  ددـــــحي نأ بـــــجي
تاراـــــــشتسا فلم يفو طورشلا رــتفد يف اهذيفنت تايفيكو
يف اذــــكو ةيـــمومعلا تاـــقفصلا مـــيظنت ناوــــنعب ،تاســـسؤملا
.ةصاخلا تاميلعتلا رتفد

عفدُي رعـس لــــك ،طــــلتخم رـــعسب رـــجألا عــــفدك رــــبتعي .6١.٤
عوـــــضوم ،تاــــمدخلا ةــــــعومجم وأ/و ةأـــــشنملازاــــجنإ لـــــباقم
ةبسنلاب يفازجو يلامجإ رعسب ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

ءزجلل ةبسنلاب ةدحولا رعس ةمئاق ىلع ءاــنبو ،اـــهنم ءزـــجل
ىلإ عوجرلاب ،ءزج لكل عفدلا متي ،ةلاحلا هذه يف .اهنم رخآلا
.رعس لكب ةصاخلا تايفيكلا

ثلاثلا مسقلا
رعسلا ةعيبط قيبطت بسح ةيولوألا

راطإ يف روجألا عفد تايفيك رايتخا نع جتني:7١ ةّداملا
قرط فالتخإب فلتخت ةيولوأ ،لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلا
.ةدمتعملا روجألا عفد

 : ةدحولا رعس ةمئاق ساسأ ىلع عفدلا ةيفيك .7١.١

متي ،ةدحولا رعس ةمئاق ساسأ ىلع عفدلا متي امدنع
 :يتآلا بيترتلا بسح دهعتلا مازتلا قحالم ةيولوأ ديدحت

عباطلا ،ةلاحلا هذه يف ،سركت يتلا ةدحولا رعس ةمئاق –
،ةدحولا راعسأل تباثلاو يدقاعتلا

،ةلاحلا هذه يف ،ددحي يذلا يريدقتلاو يمكلا ليصفتلا –
،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل يريدقتلا غلبملا

رصانع نيب نم لجست يتلا ،ةلوبقملا دهعتلا ةلاسر –
.لاـــغشألل ةــيمومعلا ةـــقفصلل يرـــيدقتلا غــــلبملا ،ىرــــخأ

يلاـــــمـــجإلا رـــعــســـلا ساـــــسأ ىلــــع عـــفدـــلا تاــيـــفيـــك .7١.٢
: يفازجلاو

ددحُت ،يفازجو يلامجإ رعس ساسأ ىلع عفدلا متي امدنع
 :يتآلا بيترتلا بسح دهعتلا مازتلا قحالم ةيولوأ

يلامجإلا رعسلا لجست يتلا ،ةلوبقملا دهعتلا ةلاسر –
ةدحاو ةعفد ددحـملا ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل يفازجلاو
،ايدقاعت اعباط ،ةلاحلا هذه يف ،يستكي يذلاو ،اقبسمو

ليصفت لكش يف مدقملا يفازجلاو يلامجإلا رعسلا ليلحت –
لكل وأ عورشم نم ءزج ،عورشم لكل ،نمضتي يمييقت
اهذيفنت بجي يتلا ةيمكلا ،لاغشألا تامدخ نم ةعومجم
،اهل ةقفاوملا ةدحولا رعسو

همدقي ،لصفم يريدقتو يفصو فشك ،ةجاحلا دنع –
يذلاو ،يفازجلاو يلامجإلا رعسلا ليلحت قحلم يف ،لواقملا

ةقفصلا يف ةروــــكذملا ةدـــــيحولا تاــــعبتلا ءاــــنثتساب.٤١.١
هذــه رـــبتعت ،راــــعسألا اــــهيطغت ال يـــتلاو لاــــغشألل ةــــيمومعلا
ةداــع يتلاو لاــغشألا ذـــيفنت تاـــعبت عـــيمجل ةــــلماش راــــعسألا

هذه ذيفنت هيف متيس يذلا ناكملاو تقولا طورش لمشت ام
مل ةدقاعتملا ةحلصملا نأ رابتعاب ةدعم ربتعت امك .لاغشألا

.ةمدخ يأ مدقت

يناثلا مسقلا
لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلا رجأ عفد تايفيك

ةيمومعلا تاقفصلا راطإ يف ،روجألا عفد متي:5١ ةّداملا
 :ةيتآلا تايفيكلا بسح ،لاغشألل

،يفازجلاو يلامجإلا رعسلاب –

،ةدحولا رعس ةمئاق ىلع ءانب –

،ةبقارملا تاقفن ىلع ءانب –

.طلتخم رعسب –

يفازجلاو يلامجإلا رعسلاب رجألا عفد نيب زييمتلا:6١ ةّداملا
ةــبقارملا تاــــقفن ىلع ءاــــنب وأ ةدـــــحولا رــــعس ةـــمئاق ىلــــع ءاــــنب وأ
 .طلتخم رعسب وأ

لك ،يفازجلاو يلامجإلا رعسلاب رجألا عفدك ربتعي .6١.١
عفدي يذلاو ،اقبسم ةدحاو ةعفد ،يئاهن لكشب ددحي رعس

ةعومجم وأ عورشم نم ءزج وأ عورشم لباقم لواقملا رجأ
ةيمومعلا ةقفصلا راطإ يف ةددحـملا تامدخلا نم ةددحم
.لاغشألل

يف ،ةــحــيرص ةــفصب ،هذــه رــجألا عــفد ةــيــفـــيـــك رـــكذ بجـــي
.يفازج غلبمك لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

،ةدـــــــــحولا رـــــعس ةــــمئاق ىلــــع ءاــــنب ،رــــــــجألا عــــفدك رـــــبتعي .6١.٢
،ًالــــــعـــف ةذــــــــفنملا تاــــــيمكلا ىلــــع ةدـــــحولا راــــــعـــــسأ قـــيـــبـــطــــت
ةيـليصفتلا رصانـعلاو ،عورشــملل ةيليــصـفتلا ءازجألا ىلـــــعو

ةيمومعلا ةقفصلل لامعأ تادحو ىلع وأ/و تامدخلاةعوـمجمل
لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا يف اهتايمك ّنيبت ال يتلاو ،لاغشألل
.تقؤم لكشبّ الإ ةينعملا

عفد ،ةبقارملا تاقفنلا ىلع ءانب ،رجألا عفدك ربتعي .6١.٣
اـــهقفني يــــتلا ةــــيلعفلا تاـــــقفنلا تاـــــفورصملا بـــــسح رــــجألا
اـهيلإ فاــضي ،لاــغشألل ةـــيمومعلا ةقفصلا راــطإ يف ،لواقملا

،اــــــيفازج ددــــحي وأ ةـــــيوئام ةـــــبسنب بـــــسحُي ،حــــبرلا شــــــماه
.ةقبسم ةفصب

يتلا لئاسولاب رابتعالا نيعب ةذوخأملا تاقفنلا قلعتت
تاــــــــضيوـــعتو بـــــــتاورــــــب رـــــمألا قـــــــلعتي .لواــــــــــقملا اــــــهذــــفني
ةيكالهتسالا داوملاو داوــملاو بـــتاورلا ءاـــبعأو نيــــمدختسملا

موــسرلاو بــئارضلاو ةــماعلا تاـــقفنلاو تادــــعملا مادــــختساو
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اهيلع صوصنملا ةبسنلا نع لقي نأ نكمي ال تباث ءزج–
قــــــيبستلا صــــخي اــــميف لاــــــغشألل ةــــــيمومعلا ةــــــقفصلا يف

نع ءزجلا اذه لقي نأ نكمي ال ،رمأ نم نكي امهمو .يفازجلا
،)%٥١( ةئاملا يف رشع ةسمخ

ةئاملا يف ةسمخ هردق روجألا يف رييغتلا رارقتسا دح–
)٥%(،

،اهتاريغت بسح ةقبطملا ”روجألا“ ةيلالدتسالا ماقرألا–
فيلاكتلا لماعم اهيلع قبطيو ،ةروكذملا ةرتفلل ةبسنلاب
،ةيعامتجالا

يتلاو ةقبطملا ”داتعلا”و ”داوملا“ ةيلالدتسالا ماقرألا –
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم ،ةمدخلا لثمت

راعسألا رّيغت طامنأ:0٢ ةّداملا

راعسألا نييحت ،ةلاحلا بسح ،راعسألا ريغت طمنب دصقي
.اهتعجارم وأ/و

لاغشألل ةيمومع ةقفص راعسأ نييحــت .0٢.١

ءدب يأ لبق ةقفصلل تباثلا رعسلا ثيدحت وه نييحتلا
.لاغشألا ذيفنت يف

نــم ةـــيفيك وـــه لاــــغشألل ةـــيمومع ةـــــقفص راـــــعسأ نييـــــحت
،طـــــقف ةدــــحاو ةرـــم مـــتي ،راـــــعسألا رـــــيغتب لـــــفكتلا تاــــــيفيك
ةاعارم دصق ضرعلا يف ددحـملا يلوألا رعسلا روطتب حمسيو
ةيحالص ءاهتنا خيرات نيب ثدحت يتلا ةيداصتقالا تابلقتلا
،لاغشألا يف عورشلاب ةمدخلاب رمألا غيلبت خيراتو ضورعلا

.ةيدقاعتلاو ةيميظنتلا طورشلل اقفو ،ةقفصلا عوضوم

نييـــــــحتلا غـــــلبمل يلـــــكلا عـــــفدلا ،فرــــــظ يأ تـــــحت ،نــــــكمي ال
تباثلا ءزجلا نود راعسألا ةعجارم ةغيص قيبطتب بوسحـملا
ءاـــــنثتساب ،لاــــــغشألل ةـــــيمومعلا ةــــــقفصلا يف اـــــهيلع صوـــــصنملا
عم يرهش باسح لـــك قــــفاوتي .يـــغبني اـــمك ةررـــبملا تالاـــحلا

.نييحت ةيعضو

 لاغشألل ةيمومع ةقفص راعسأ ةعجارم .0٢.٢

لفكتلا طمن وه لاغشألل ةيمومع ةقفص راعسأ ةعجارم
ناــــــــبسحلاب ذـــــخألاب حـــمست ،اـــيرود مـــتت ،راــــــعسألا رـــــييغتب
،لاغشألا ذيفنت ةدم لاوط تنيبت يتلا ةيداصتقالا تابلقتلا

.ةيدقاعتلاو ةيميظنتلا طورشلل اقفو

،اًقبسم نّيحمو مدقم يرهش باسح عورشم لك قفاوتي
.رعسلا ةعجارم عم ،ءاضتقالا دنع

،هالعأ ةروكذملا ةيرهشلا تاباسحلا ةعجارم ةركذم مدقت
تاــــقفصلا مــــيظنت يف هــــيلع صوــــصنملا ىــــــندألا دـــــحلا بـــــسح
تاميلعتلا رتفد يف هيلع صوصنملا ىصقألا دــحلاو ةـــيمومعلا
.ةصاخلا

راــــــعسأب ةـــــقلعتملا تاـــــقيبستلا دادــــــعإ يف هـــــمادختسا نـــــكمي
مييقت ،عفدلا نم ةـــيفيكلا هذــــه داــــمتعا مــــتي اــــمدنع ،ةأــــشنملا
،كلذ رمألا ىـــضتقا نإ ،راــــعسألا تارـــيغت ،ةـــمدقملا تاــــمدخلا

.يئاهنلاو ماعلا باسحلاو ةتقؤملا تاباسحلا دادعإ اذكو

عبارلا مسقلا
لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا راعسأ رييغت

لاـــــغشألل ةـــــيمومعلا ةــــــقفصلا راــــــعسأ رـــــبتعت:٨١ ةّداملا
فالخ ىلـــع قاـــــفتالا مت اذإ الإ ،ةـــــعجارملل ةــــــلباق رــــيغو ةــــتباث
تاــميلعتلا رــتفدو طورـــشلا رـــتفد يف ،ةـــحيرص ةــــفصب ،كلذ
.ةصاخلا

صني نأ بجي ،رييغتلل اًعضاخ رعسلا نوكي امدنع.٨١.١
ىلــع لاــغشألل ةــيمومعلا ةــقفصلل ةــصاخلا تاـــميلعتلا رــــتفد

.اهذيفنت تايفيك اذكو راعسألا رييغت غيص وأ ةغيص

،لامعتسا نكمي ،لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلا راطإ يف .٨١.٢
ماقرألا نم انيعم اددع عمجت تارشؤم ،ةقفصلا عوضوم بسح
.ةيلالدتسالا

ةــــــــمربملا لاــــــغشألل ةـــــيمومعلا تاــــــقفصلا ةــــــلاح يف.٨١.٣
راعسألا رييغت ذيفنت متي ،”ذيفنتلاو ةساردلا“ ءارجإ بسح
رييغت ةغيص قيرط نع طورشلا رتفد يف هيلع صوصنملا
.تاساردلا ميلست دعب قحلم راطإ يف اهدامتعا متي ،راعسألا

ةطبترملا راعسألا رييغت غيص صخي اميف ،هنأ ريغ .٨١.٤
عفدتو ةــيبنجألا تاسسؤملا اهيدؤت يتلا لاغشألا تامدخب
ماـــــــقرألا لاــــــمعتسا نــــــكمي هــــــــــنإف ،ةــــــبعصلا ةــــــلمعلاب اــــــهغلابم
 .ىرخأ ةيمسر ةيلالدتسا ماقرأ وأ لواقملا دلبل ةيلالدتسالا

راعسألا رييغت ذيفنت تايفيك:٩١ ةّداملا

ةيمهألا راعسألا رييغت غيص وأ ةغيص يف ىعارت نأ بجي
ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم ،اهادمو ةمدخ لك ةعيبطب ةقلعتملا
ماــــــــقرألا فــــــلتخمل ”تالـــــــماعم“ قــــــيبطت لالــــــخ نــــم ،لاـــــــــــــغشألل
.”داتعلا”و ”روجألا”و ”داوملا“ صخت يتلا ةيلالدتسالا

وأ ةغيص يف اـــهتاعارم بـــجي يتلا ”تالـــماعملا“ لثــــمتتو
 :يتأي اميف ،راعسألا رييغت غيص

طورشلا رتفد يف ةدراولاو اقبسم ةددحـملا تالماعملا –
تالاـــــحلا ءاـــــنثتساب ،تاـــــسسؤملا ةراـــــشتسا فـــــلم يف وأ/و
،يغبني امك ةرربملا ةليحتسملا

فارــــــطألا نيـــــب كرـــــتشم قاـــــفتاب ةددـــــحـملا تالـــــماعملا –
لاـــغشألل ةـــــيمومع ةـــــقفصب رـــــمألا قــــــلعتي اــــمدنع ةدـــــقاعتملا

.طيسبلا يضارتلا ءارجإ بسح ةمربم

ىلع راــعسألا رــييغت غـــيـص وأ ةـــغيص لـــــمـتـشت نأ بــــــجـيو
 :يتأي ام
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اــــــميس الو ةـــمدقملا قــــئاثولا ةاــــعارم عــــم ،عــــلطتسي نأ –
قرط اذكو تاشرولل ةصصخملا عقاوملاو يلتكلا ططخملا

،اهيلإ لوصولا لئاسوو

بجي يتلا ةيرادإلا تاميظنتلا لكب ةيارد ىلع نوكي نأ –
،لاغشألا ذيفنتل اهب مازتلالا

وأ ةــشرولل ةـــصاخلا لاــــغشألا ذـــيفنت لــــيقارع ددــــحي نأ –
 :ةصاخ ،لمشت دق يتلا تاشرولا

،ةيضرألا ةعيبط•

،عقاوملا يف ةدجاوتملا ةينطابلا وأ ةيحطسلا تآشنملا•

لالخ ةئيبلا ةدوج ىلع رثؤت نأ اهنأش نم يتلا رارضألا•
.لاغشألازاجنإ

يئيبلا رييستلاو ةفاظنلاو ماظنلا ريبادت لكذاختإ –
قــلعتي اــــميف ءاوــــس ،ثداوـــــحلا يداـــــفتل ،ةـــــشرولا يف نـــــمألاو
،ريغلاب وأ نيمدختسملاب

اذه يف ةصتخملا ةطلسلا تاميلعتو ةمظنأ لك مارتحا –
.راطإلا

كلذ فالخ ىلع قافتالا مت اذإ الإ ،رمأ نم نكي امهم.٢٢.١
ءابعألاو فيلاكتلا عيمج لواقملا لمحتي ،طورشلا رتفد يف

.ةشرولا بيصنت نع ةجتانلا

ةروكذملا تاءارجإلا لكذاختإ لواقملا ىلع بجي.٢٢.٢
،اــهــيــلــع صوصنملا لاــغشألا رـــيضحت ةرـــتـــف دودـــح يف اـــفـــنآ

.٩2.٦ وأ٩2.٣ ةداملا ماكحأ بجومب ،ةلاحلا بسح

يناثلا مسقلا
ةشرولا ميظنت

فدهت يتلا ريبادتلا ،ةشرولا ميظنتب دصقي:٣٢ ةّداملا
 :ىلإ

لاغشألا راوطأ عبتت ةيناكمإ نامضو بيترتو ميظنت –
،ةــــــشرولا يف تاــــبكرملاو تالآلا ةــــــكرح مـــــيظنت لالــــخ نـــــم
نيزختلا قطانمو ميلستلا تايلمعل ةديجلا عقاوملا ديدحتو
لـــــــئاسولا عـــــيمجب تاــــــكبشلاو لــــــمعلا تاـــــشرو فــــــلتخمو
،ةدمتعملا

عينصتلا قطانمو لمعلا تاشروو بتاكملا ناكم ديدحت –
،ءاضتقالا دنع ،ةماقإلا نكامأ كلذكو

سـفن يف نيــلواقملا نــم دـــيدعلا دوـــجو قــيسنتو مــــيظنت –
.ةشرولا

نم هل اهريفوت مت يتلا ةيضرألا عطقلا تناك اذإ ام ةلاح يف
بيصنتل ةيفاك ريغ عورشملا زاجنإل ةدقاعتملا ةحلصملا لبق
دـــق يــتلا يــضارألا ىلـــع لوـــصحلا ىلــــع لواــــقملا رـــهسي ،ةـــشرولا

.هتيلوؤسم تحتو هباسح ىلع ،اهجاتحي

ةيفاضإلا لاغشألا راعسأ ريغت .0٢.٣
نم٤٣ ةداملا يف ةددحـملا ،ةيفاضإلا لاغشألا ةلاح يف

رعسلا ريغت ذيفنت متي هنإف ،اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد
ةداـــــملا يف اهــــيلع صوصـــــنملا طورشلا بسح اهيــــلع قبطملا

.هالعأ٠2.2و١.٠2

يذلا يدعاقلا يلالدتسالا مقرلا قفاوتي نأ بجي .0٢.٣.١
عم ةيفاضإلا لاغشألا راعسأ ةعجارم ذيفنت يف هدامتعا بجي
ةمدخلاب رمألا غيلبت هيف مت يذلا رهشلل يلالدتسالا مقرلا

.ةقفصلا هذهل لاغشألا يف عورشلاب

ةيليمكتلا لاغشألا راعسأ ريغت .0٢.٤
نم٤٣ ةداملا يف ةددحـملا ةيليمكتلا لاغشألا ةلاح يف

طورش صنـــت مـــل اـــمو ،اذـــه ةـــماـــعـــلا ةـــيرادإلا دوـــنـــبـــلا رــــتــــفد
نإف ،كلذ فالخ ىلع ةديدجلا راعسألاب ةصاخلا ضوافتلا

،ةــــيليمكتلا لاــــغشألا ىلــــع ةــــقبطملا راــــعسألا رـــــيغت ذـــــيفنت
اًقــــفو كلذ مـــتيو راـــــعسألا ةــــعجارم ىلــــع ،اًيرــــصح ،رــــصتقي
لاجآ دــيدمت طرـــش ،هالـــــعأ٠2.2 ةداــــملا يف ةددـــحـملا طورــــشلل
ةـــــيفاضإلا لاـــــغشألا عــــم قـــــفاوتت نأ لـــــمتحُي يــــتلا ،ذيــــــفنتلا
.رهشأ )٣( ةثالثل ،لقألا ىلع ،ةروكذملا

نأ بجيو ،هالعأ ةروكذملا طورشلاب لالخإلا نود.0٢.٤.١
ذيفنت يف هدامتعا بجي يذلا يدعاقلا يلالدتسالا مقرلا قفاوتي
رهشلل يلالدتسالا مقرلا عم ةيليمكتلا لاغشألا راعسأ ةعجارم
نمضتملا قحلملاب وأ/و ةمدخلاب رمألاب غيلبتلا هيف مت يذلا
.ةروكذملا لاغشألا

يـــــضارتلاب ةــمربملا ةـــقفصلا رـــعس نوــــكي اــــمدنع:١٢ ةّداملا
رييغت غيص وأ ةغيص دمتعت نأ بجي ،ّريغت لحم ،طيسبلا
قفتملا عفدلا طمن بسح ،كرتشم قافتاب ةددحـملا راعسألا

:هيلع

يذلا ،لصفملا يريدقتلاو يفصولا فشكلا ساسأ ىلع –
يلاـمـجإلا رـعسلا لـيـلـحـتـل قـحـلـمــك اــبوــلــطــم نوــكــي نأ بجــي
،يفازجو يلامجإ رعس ىلع ءانب عفدلا ةلاح يف ،يفازجلاو

بجي يذلا ،ةدحولا راعسأل يعرف ليصفت ساسأ ىلع –
ةـــــلاح يف ،ةدــــحولا راــــعسأ ةـــمئاق قـــحلمك اـــبولطم نوــــكي نأ
.ةدحولا راعسأ ةمئاق ساسأ ىلع عفدلا

يناثلا بابلا
ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت ةلحرمب ةقلعتملا ماكحألا

لاغشألل

لوألا لصفلا
ةشرولا ماظنو ميظنتو ريضحـــت

لوألا مسقلا
ةشرولا ريضحـت

ةقلعتملا دعاوقلا ضعب لواقملا يعاري نأ بجي:٢٢ ةّداملا
،ددصلا اذهب .تاشرولا وأ ةشرولا بيصنتو ريضحت طورشب
:لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ىلع زئاحلا لواقملا ىلع بجي
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نم ةشرولا بيصنت ططخم دادعإ متي ،رمأ نم نكي امهم
ةـــــقفاومل عــــضخيو نيـــــلخدتملا نيـــــلواقملا وأ لواـــــقملا فرـــــط

تاــــقفصلا وأ ةــــقفصلاب هـــــقاحلإ بــــجي .ةدـــــقاعتملا ةــحلصملا
ماربإ دعب ،ةــيداشرإ ةـــقيثوك هــــب ةـــصاخلا لاــــغشألل ةيمومعلا
قحال ليدعت لـــــك .لاــــــغشألل ةــــــيمومعلا تاــــقفصلا وأ ةـــــقفصلا

.اهسفن لاكشألا يف ىرجي ةشرولا بيصنت ططخمل

ةقفرملا ةينقتلا تاركذملا وأ ةركذملا نع رظنلا ضــــــغب.٣٢.١
حـــــــــتفت ،لاـــــــــغشألا رــــــيس نـــــسح ناــــمضلو ةــــيموـــــمعلا ةـــــــقفصلاب
رـــــشؤتو هـــــمقرت ةـــــشرولاب اـــــصاخ الـــــجس ةدــــــقاعتملا ةـــــحلصملا

 :يتأي ام نمضتي ،هيلع

،عورشملل قيقدلا ناونعلا –

،نيلوانملاو نيلخدتملا فلتخم نيوانعو تافصو ءامسأ –
،ءاضتقالا دنع

نيـــلخدتملا نــــم لـــــك لــــخدت ةـــيادبل ةــــيريدقتلا خـــــيراوتلا –
،ءاضتقالا دنع ،نيلوانملاو

زاجنإل نيلواقملا وأ لواقملا فرط نم ةرخسملا دراوملا –
ةحرتقملا كلت عم اــهقباطتو ةددــحـملا ةرـــتفلا لالــــخ لاــــغشألا

،ةيريربتلا ةينقتلا ةركذملا اميسال ،دهعتلا راطإ يف

،ةقفصلا ذيفنتب ةقلعتملا تايلمعلا –

اهلسرت يتلا تاغيلبتلا وأ/و تاميلعتلاو تاظحالملا –
ةينفلا ةراشتسالا بحاص ىلإ اهلثمم وأ ةدقاعتملا ةحلصملا

نم اهيلع رشؤم ةشرولا يف رخآ لخدتم لك ىلإو لواقملاو
،ةلمتحـملا اهدودرب عبتُتو ةينعملا فارطألا

،ةقفصلا ذيفنت ءانثأ عقت يتلا ثداوحلا –

،ءاضتقالا دنع ،ةيخانملا فورظلاب ةقلعتملا تايطعملا –

،اهبابسأو تاعاطقنالا –

،اهبابسأو تاليجأتلا –

اهفقوت وأ لاغشألا عاطقنإ ىلإ يدؤي نأ نكمي ثدح لك –
،اهليجأت وأ/و

،ةزجنملا ةبقارملا –

،ةشرولا تايافن فيرصت عبتت ةيناكمإ –

ةدراولا وأ ةرداصلا ،ةيفرظلاو ةمئادلا ،قئاثولا ةعومجم –
بجي .ةينفلا ةراشتسالا بحاص وأ/و ةدقاعتملا ةحلصملا نم
فرــط نــم يــــنمزلا بــــيترتلا بــــسح تادــــنتسملا هذــــه جردُت نأ
صاــــــــخلا يـــــمويلا لــــــجسلا يف اـــــــهلثمم وأ ةدــــــقاـــــعتملا ةــــــحلصملا
وأ لواقملا فرط نم اذكو اهفرط نم ايروضح عقويو ةشرولل
صاخلا يمويلا لجسلا عقوُي ،تقؤم عمجت ةلاح يف .نيلواقملا
ءاضعأ عـيمج مازــلإ ىلإ يدؤــي اــمم ،ليـــكولا فرــــط نــــم ةــــشرولل
.تقؤملا عمجتلا

طــــــبضت نأ اـــــهلثمم وأ ةدـــــقاعتملا ةــــحلصملا ىلــــــع بــــــــجي
فرـــــصت تـــــحت هـــــعضتو ةـــــشرولل صاـــــخلا يــــمويلا لـــــجسلا
روـــصلاب قـــفريو .هـــيف باــــتتكالاب مـــهل حرـــصملا نيــــلخدتملا

نم خسنو اهؤارجإ مت يتلا براجتلا جئاتنو تاموسرلاو
رضاحمو ةزجنملا لاغشألاب ةصاخلا ةيروضحلا تافوشكلا
ةـــــــقفصلا ذـــــيفنتب قـــــلعتت ىرــــــخأ ةـــــقيثو يأو تاــــــعاــمتجالا
.لاغشألل ةيمومعلا

سفن حتف متي ،صصح ىلإ ةمسقملا عيراشملل ةبسنلاب
.صصحلا ددعب ةشرولل ةصاخلا تالجسلا ددع

يف ةيساسأ ةقيثو ةشرولل صاخلا يمويلا لجسلا دعي
،لاغشألل تقؤملا مالتسالا رارق قبست يتلا تايلمعلا راطإ

.ةقفصلا عوضوم

 :ةشرولا سفن يف نيلواقم ةدع لخدت دنع:٤٢ ةّداملا

بجي يتلا ةيفيكلا ةصاخلا تاميلعتلا رتفد ددحي .٤٢.١
ريسلل ةيرورضلا ريبادتلا ذاختإ يف لواقم لك اهدمتعي نأ
.رخآ كرتشم ءارجإ يأو نيلخدتملا ةمالس ،ةشرولل ديجلا

مدع ةلاح يفو ءانبلا لاغشأل ةبسنلاب ،ةصاخ ةفصب .٤٢.٢
نإــــــف ،ةـــــصاخلا تاـــــميلعتلا رـــــتفد يف تاــــــيلوؤسملا دـــــــيدحت

تايلوؤسملا لمحتي ةــيساسألا لاــــغشألاب فــــلكملا لواــــقملا
.ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا

صوصنم ةفلاخم ماكحأ ادع امو ،تالاحلا عيمج يف.٤٢.٣
ةقلعتملا فيراصملا نإف ،ةصاخلا تاميلعتلا رتفد يف اهيلع
ةيعامجلا ةرادإلا نع ةيتأتملا ةكرتشملا ةحلصملا فيلاكتب
ةـشرولا رــيس نــسحو مــيظنت ناـــمض ىلإ ةـــيمارلاو لاـــــغشألل
،ةـينفلا ةراــشتسالا بـــحاص اــــهب موــــقي يـــتلا ةـــبقارملا دــــــعبو
تاــــــــقفصلا غــــــلابم عـــــم بـــــسانتلاب نيـــــلواقملا نيــــب عزوـــــتت
نكمي ،طورشلا هذهل اقفوو .اهب ةصاخلا لاغشألل ةيمومعلا
داوملا ماكحأل اًقفو ،يبسانت باسح يف تاقفنلا هذه عاديإ

يذلاو ،اذــه ةــماعلا ةـــيرادإلا دوـــنبلا رــــتفد نــــم٠٩ ىلإ٧8 نـــــم
.ةيساسألا لاغشألاب فلكملا لواقملا هكسمي

لاغشألا لمجم ةعباتم لخدتم لواقم لك ىلع بجي.٤٢.٤
هذه يف كرتشم وه ام ىلع نيرخآلا نيلواقملا عم قافتالاو
اهزاجنإل يرورــض وــه اــم لـــكب ةـــقبسملا ةــــياردلاو ،لاــــغشألا

ناــمضو اــهلاغشأب ةـــصاخلا ةــــيرورضلا تارــــشؤملا رــــيفوتو
ةلاح يف ةينفلا ةراشتسالا بــحاص ىلإ اــهتلاحإو اـــهتعباتم
.عازنلا

نيمأت ىلــع نولواـــقملا وأ لواــقملا لـــصحي نأ بــــجي5.٤٢
وأ ثداوـــح عوـــقو ةــــلاح يف رــــيغلا هاــــجت مـــهتيلوؤسم يــــطغي
.اهذيفنت تايفيك وأ لاـغشألا رـــييست بـــبسب رـــيغلل رارـــضأ

يف نيلوؤسم نولواقملا وأ لواقملا لظي ،رمأ نم نكي امهم
.قايسلا اذه
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ةــــــــمزاحلا وأ/و ةــــيعدرـــــلا تاءارـــــجإلا قـــــــيبطتب لالــــــخإلا نود
دوــنبـــلا رتـــفد نم٣2١ ىلإ٩١١ داوـــملا يف اهــــيلـــع صوــــصـــنملا
.اذه ةماعلا ةيرادإلا

لــــمع باـــــقعأ يف ،ةدــــقاعتملا ةــــحلصملا ترـــبتعا اذإ.6.5٢
يتلا كلت اميسال ،ةينمأ ريـــبادتذاــختإ بـــجي هـــنأ ،يـــبيرخت
ىلـــــع زــــئاحلا لواــــقملا ىلــــع بــــجي ،نيــــمدختسملا فدـــــهتست
.لجأ نود اهقيبطت مازتلالا ،ءاضتقالا دنع ،هيلوانمو ةقفصلا

.ضيوعتلاب ةبلاطملل اهلامعتسا مهنكمي ال

ةرداصلا رماوألاب لواقملا مزتلي ،رمأ نم نكي امهم .7.5٢
ءاـــــنبلا تاــــشرو ماــــظن راــــطإ يف ةدـــــقاعتملا ةــــحلصملا نـــــع
.ةررقملا ماظنلا تاءارجإ ذيفنت ،هتقفن ىلع ،نمضيو

يناثلا لصفلا

ةيرادإلا ماكحألاب ةقلعتملا تايفيكلا

لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل
لوألا مسقلا

غيلبتلاب ةقلعتملا تايفيكلا

وأ فرــــطلا مالــــعإب حــــمسي ءارــــجإ وــــه غـــــيلبتلا:6٢ ةّداملا
وأ ةيدام ةليسو يأب ،رارق وأ ةمولعمب ةدــقاعتملا فارــــطألا

تقوو خــــيرات ةدــــكؤم ةـــــفصب دـــــيدحت نــــم نـــــّكمت ةـــــيدام رـــــيغ
.مالتسالا

امهركذ بجي ناذللا مالتسالا تقوو خيرات ربتعي.6٢.١
.يلعفلا غيلبتلل اتقوو اخيرات لصولا يف

.هعوضوم بسح ،ىصقأ لجأل غيلبتلا عضخي نأ نكمي .6٢.٢

ةحلصملا نم تامولعم وأ تارارقب لواقملا غيلبت متي .6٢.٣
 :لجألا نايرس ددحت يتلاو ةدقاعتملا

لباقم ،انوناق ضوفملا هلثممل وأ ،لواقملل ةرشابم امإ–
،لصو

لــــــئاسو رـــــبع وأ ةــــيدام رـــيغ تالداــــبت قــــيرط نــــع اــــمإ–
ةيداملا ريغ لئاسولا لامعتسا طورش ديدحت متي .ةينورتكلإ
ةراشتسا فلم يفو طورشلا رتفد يف ةينورتكلإلا لئاسولا وأ
ةـــــــــقفصلل ةــــــصاـخلا تاــــــمــيلعتلا رـــــتفد يف وأ /وتاــــــسسؤــــملا
،لاغشألل ةيمومعلا

تقوو خـيرات دـــيدحتب حـــمست ىرـــخأ ةــــليسو يأــــب اــــمإ–
.ةمولعملا وأ رارقلا مالتسا

ةقباسلا تارقفلا يف روكذملا غيلبتلا لاسرإ نكمي.6٢.٤
ةــــــصاخلا تاــــميلعتلا رــــتفد يف روـــــكذملا لواـــــقملا ناوــــنع ىلإ
ةلاح يف ،يعامتجالا هرقم ىلإ وأ لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل
.كلذ رذعت

ثلاثلا مسقلا
تاشرولا ماظن

 :لواقملا ىلع بجي ،تاشرولا ماظن راطإ يف:5٢ ةّداملا

ماـــــظنلا رـــــيبادت لـــــك ،هـــــتاشرو ىوــــــتسم ىلــــــع ،ذاــــــختا –
قلعتي اميف ءاوس ،ثداوحلا بنجت اهنأش نم يتلا ةمالسلاو
ةمظنأ لـكل لاـــثتمالا هــــيلع بـــجي .ريــــغلاب وأ نيــــمدختسملاب
،ةصتخملا ةطلسلا تاميلعتو

تاـــتـــفالـــلا كلذـــكو تاشروـــلا ةسارـــحو ةءاــــضإ ناــــمـــض –
يذلا جايسلاب لفكتي ،كلذك .اهب ةصاخلا ةيجراخلاو ةيلخادلا

،اًيرصح اهب لفكتيو ةشرو لك ةعيبط بساني

لمتحي رطخ يأ عنمل ةمزاللا تاطايتحالا عيمج ذاختا –
مدع ةلاح يف ماعلا قيرطلا اميسال ،ريغلل لاغشألا هببست نأ
 ،ريخألا اذه فارحنإ

تاقرطلا ربعو لوط ىلع ةرطخلا روبعلا طاقن ةيامح –
ةبسانم ةليسو يأ وأ ةتقؤملا ةيامحلا زجاوحب ،ةلصتملا
،رمألا مزل نإو ةءاضم ،ءاضتقالا دنع ،نوكت نأ بجي .ىرخأ

،ةسورحم

ةصاخلا تاءاشنإلاو لاغشألا ببست ال نأ ىلع رهسي نأ –
ككسلاو تاقرطلا ىوتسم ىلع رورملا ةكرحل هتسسؤمب

هب حرصم ريغ قئاع يأ ةيوجلاو ةيئاملا كلاسملاو ةيديدحلا
،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا يف

اهيلع صوصنملا نمألاو ماظنلا تاءارجإ لكب لفكتي نأ –
.ةداملا هذه يف

تاـــــــــفـــــصاوــــــــملل لواـــــــــقــــملا لاـــــثـــتما مدــــــــع ةـــــــلاــــــح يف .5٢.١
ةــحــلصمــلــل نـــكـــمـــي ،هالـــعأ تارـــقـــفـــلا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا
ذاــختا ،ةــينفلا ةراــشتسالا بــحاـــص نــم حارـتـــقاب ،ةدــــــقاعتملا
يذلا لواقملا باسح ىلعو تقو يأ يف ،ةمزاللا ريبادتلا

راذعإلا ءاقب نم مايأ )٠١( ةرشع دعب ،اضيأ اهبقاوع لمحتي
.در نود

ذاــــختا نـكمي ،كـيشولا رـطخلا وأ ئراوـــــطلا ةـــلاح يف.5٢.٢
قــبسم راــعشإ نود ةــقــباسلا ةرــقــفــلا يف ةروــكذملا رــيــبادــتــلا

.لجأ نودو

نــــم لواــقملا يــفعي ال ةدـــقاعتملا ةــحلصملا لــــخدت نإ .5٢.٣
.ةيلوؤسم يأ

دــــعب ،ةدــقاعتملا ةــحلصملل نـــكمي ،ةرورـــضلا دــــنع .5٢.٤
لامعلا لصف بلطت نأ ،ةينفلا ةراشتسالا بحاص ةراشتسا
لــمــحــتــي ،ةــلاحلا هذـــه يف .ةشروـــلا نـــم لواـــقملا يفـــظوـــم وأ
 .تالاقإلا هذه بقاوع اًيرصح لواقملا

،ايبيرخت الـمع هـــليوانمو لواــــقملا فــــشتكي اـــمدنع.5.5٢
،روفلا ىلع ،ةينفلا ةراشتسالا بحاص هيبنت مهيلع نيعتي
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 :يتأي ام قيرط نع ةمدخلا رماوأ غّلبت.7٢.٣

ربتعي ،مالتسالاب راعشإ لباقم اهيلع ىصوم ةلاسر–
،غيلبتلا خيرات وه مالتسالاب راعشإلا خيرات

وه عاديإلا خيرات ربتعي ،عاديإلا لصو لباقم هيجوتلا–
،غيلبتلا خيرات

رتفد ددحي ،مالتسالا تابثإ عم ةيدام ريغ ةليسو يأ–
تاميلعتلا رتفد وأ/و تاسسؤملا ةراشتسا فلمو طورشلا
فارطألا ديدحتل ةبسانملا ةيداملا ريغ لئاسولا ،ةصاخلا
.تالدابتلا عبتت نمضتو ةدقاعتملا

ةحلصملا ىلإ رثكأ وأ ةدحاو ةخسن عاجرإب لواقملا موقي
خيرات راهظإو اهيلع عيقوتلا دعبو مالتسالا دنع ةدقاعتملا
.اهمالتسا

اذإ وأ ةمدخلا رمأ غيلبت يف تابوعص دوجو ةلاح يف.7٢.٤
ةدقاعتملا ةحلصملل نكمي ،مالتسالاب رارقإلا لواقملا ضفر
ةــمدخلا رــمأ هــغــيــلــبــتــل يئاضقـــلا رضحـملا حــلاصمل ءوــجــلـــلا
.ينعملا

نم ةمدخلا رمأ غيلبت يف ةبوعص دوجو ةلاح يف .5.7٢
ريخألا اذه ضفر اذإ وأ لواقملل يئاضقلا رضحـملا فرط

رضحم دادعإب ةدقاعتملا ةحلصملا موقت ،مالتسالاب رارقإلا
.ةمدخلا رمأ غيلبت ةباثمب دعي يذلاو زجع

غـــيلبتلا خـــيرات ،ةـــمدخلا رــــمأ مالـــتسا خـــيرات رــــبتعي6.7٢
اًملتسم ةمدخلا رمأ ربتعي ،كلذ ثودح مدع ةلاح يف ،يلعفلا

.غيلبتلا لاسرإ وأ ميلست خيراتل يلاوملا مويلا يف

رــــماوأ تاـــــفصاومل لاـــــثتمالا لواــــقملا ىلـــــع بـــــجي.7.7٢
.اهغيلبت روف ةيذيفنت ربتعتو .هل ةغلبملا ةمدخلا

ةــــمدخلا رـــمأ تاـــفصاوم نأ لواــــقملا ظــــحالي اـــــمدنع.7٢.٨
طوقس ةلئاط تحت ،هيلع بجي ،هتقفص تامازتلا زواجتت
ةــحــلصملا ىلإ ةررــبملاو ةــبوــتـــكملا ةـــظـــحالملا ميدـــقـــت ،قحلا
.اهغيلبت خيرات نم ءادتبا مايأ )٠١( ةرشع لجأ يف ةدقاعتملا

.كلذ فالخب رمؤي مل ام ةمدخلا رمأ ذيفنت فقوي ال

لاـــــــغشألا تاـــمدخب ةـــــقلعتملا ةـــــمدخلا رـــــماوأ لـــــسرت .7٢.٩
،لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلا ىلع زئاحلا لواقملا ىلإ ةلوانملا

.تاظفحتلا ميدقت يف قحلا كلمي هدحو يذلاو

ىلإ ةمدخلا رماوأ لسرت ،تقؤملا عمجتلا ةلاح يف .0١.7٢
ميدـــقت يف قــحلا كلـــمي هدـــحو يذــــلا ،تــــقؤملا عـــمجتلا لــــيكو
.تاظفحتلا

لاسرإ ىلإ ةمدخلا رمأ فدهي ،رمأ نم نكي امهم.7٢.١١
ةـيدـقاـعـتــلا طورشلا دودــح يف ةدــقاــعــتملا ةــحــلصملا تاــفصاوــم
ةقلعتملا كلتو ةصاخلا تاميلعتلا رتفد يف اهيلع صوصنملا

ةيرادإلا دونبلا رتفد نم ةانثتسملا ريغو ةقبطملا ماكحألاب
.ةماعلا

زئاحلا لواقملا ىلإ غيلبتلا متي ،ةلوانملا ةلاح يف .5.6٢
وأ هلوانم باسحلو هباسحل لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ىلع
.هيلوانم

ليــكول غـــيلبتلا لـــسري ،تــــقؤملا عــــمجتلا ةـــــلاح يف .6.6٢
.عمجتلا اذه ةعيبط تناك امهم تقؤملا عمجتلا

يناثلا مسقلا
ةمدخلا رماوأب ةقلعتملا تايفيكلا

ةحلصملا نع رداص بوتكم رمأ وه ةمدخلا رمأ:7٢ ةّداملا
فدهي يذلا ،ةدايقلا يف اهتطلس نع ريبعتلا راطإ يف ةدقاعتملا
يف جردـنـت تاــموــلــعــم وأ ةررــبــم تارارــقــب لواــقملا غــيــلــبــت ىلإ
.اهيلع زوحي يتلا لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ماعلا راطإلا

بحاص فرط نم ةحرتقملا ،ةمدخلا رماوأ ةباتك متت .7٢.١
ةحلصملا فرط نم ةعقّوملاو ،ءاضتقالا دنع ،ةينفلا ةراشتسالا
لواقملا ملتسيو .اهليجستو اهميقرتو اهخيرأت متي ،ةدقاعتملا

.خرؤم مالتسا لصو

راطإ يف جردنت يتلا ةمدخلاب رماوألا عاونأ لثمتت .7٢.٢
 :يتأي اميف ،صوصخلا ىلع لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

ةــيمومعلا تاــــقفصلا غـــيلبت ةـــنمضتملا ةـــــمدخلا رـــــماوأ–
،لاغشألل

اــــــهفقوتو لاــــغشألا ةــــيادب ةــــنمضتملا ةــــمدخلا رــــماوأ–
،اهفانئتساو

وأ /و ةيفاضإلا لاغشألا ىلع صنت يتلا ةمدخلا رماوأ–
،اهب لومعملا ةيميظنتلا طورشلا قفو ،ةيليمكتلا لاغشألا

،ةلوانملا لاغشأ راطإ يف جردنت يتلا ةمدخلا رماوأ–

ةيطارتشالا طاسقألا ذيفنت نمضتت يتلا ةمدخلا رماوأ–
،اهديكأت رارق دعب

لاوـــحألا ءوـــس ةـــظحالم دـــعب ،صـــنت يـــتلا ةـــمدخلا رــــماوأ–
يف ةـــشرولل صاــــخلا يـــمويلا لـــــجسلا يف ةــــجردملا ،ةــــيوجلا
ةياهنل عقوتملا خيراتلا ريخأت وأ ليجأت ىلع ،يلعفلا تقولا
ةـــــيوجلا لاوـــــحألا ءوـــس ماـــيأ ددـــــعــل قـــــفاوملا ذـــــيفنتلا لاـــــجآ
لاوـــحألا ءوــس ماـــيأ ددـــعل لـــمتحـملا مـــصخلا دـــعب ،ةــــبوسحـملا
،ةصاخلا تاــميلعتلا رــتفد يف اــيفازج اـــهيلع قـــفتملا ةــــيوجلا

هذه عوقو دعب هذه ةمدخلا رماوأ دادعإ متي ،لاحلا ةعيبطبو
.ثادحألا

اًرربم ةمدخلا رمأ دادعإ نوكي نأ بجي ،رمأ نم نكي امهم
راطإ يف ،رشابم ريغ وأ/و رشابم لكشب ،جردني نأ بجيو
دعي ال نأ بجي ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ماعلا عوضوملا
وأ ةتقؤم ةقيرطب ،لاوحألا نم لاح يأب ،اذه ةمدخلا رمأ
.ةيوستلا ناونعب
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،ىوصقلا لاجآلا ةصاخلا تاميلعتلا رتفد ددحي نأ نكمي
ميدقت هلالخ لواقملا ىلع بجي يذلا ددحـملا لجألا راطإ يف

ءادتباو ةدقاعتملا ةحلصملا ةقفاومل لاغشألا ذيفنت جمانرب
ةداملا ماكحأل اقبط ،ةقفصلا ىلع عيقوتلاب غيلبتلا خيرات نم
.هاندأ٤.٩2

لاغشألل يلعفلا ءدبلا ةصاخلا تاميلعتلا رتفدل نكمي
.اهيلع ةقفاوملاو اهذيفنت جمانرب ضرعب

،صوصخلا هجو ىلع لاغشألا ذيفنت جمانرب ددحي .٩٢.٤
ةلصفملا ةمانزرلا اذكو اهلامعتسا متي يتلا قرطلاو داتعلا
يف لخدتلا تارتف ديدحتب كلذو ةدعملا ،لاغشألا ذيفنتل
لجأ راطإ يف لاغشألا لحارم يف وأ /وءانبلا لاغشأ فلتخم
تاءاشنإلاو ةشرولا بيصنت ططخم قفريو لاغشألا ذيفنت
.جمانربلا اذهب ةتقؤملا

وأ /وةكرتشملا ةينقتلا تاميلعتلا رتفد ناك اذإ .5.٩٢
بسح ،لواقملا دعي ،كلذ ىلع صني ةصاخلا تاميلعتلا رتفد
نامضل يميظنت ططخم وأ /و ةدوجلا نامض ططخم ،ةلاحلا

ةدوجلا رـيـيستـب ةـقـلـعـتملا رـيـبادـتــلا اــنــيــبــم ،ةشروــلا ةدوــج
.هيلع قفاوت يتلا ةدقاعتملا ةحلصملل هغّلبيو

ططخملا وأ/و ططخملا اذه ريبادت نع الوؤسم لواقملا دعي
كلت ءاــــــــــنثتساب ،اـــــهليدعت يف رــــــح رــــــيخألا اذـــــهو .يـــــميظنتلا
غلبت .لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا بجومب دقعلا يف ةروكذملا
يتلاو اهسفن لاكشألا بسح ةدقاعتملا ةحلصملا ىلإ تاليدعتلا

.ايئادتبا ةدئاس تناك

ريضحت ةرتف ربتعت ،حيرص صن دوجو مدع ةلاح يف .6.٩٢
لاـغشألل ةــيــموــمــعــلا ةــقــفصلا ذــيــفــنــت لــجأ يف ةــجردــم لاــغشألا
يتلاو ،اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد نم٠٣ ةداملا يف ةددحـملا

:نيتلحرم ىلإ ،ةلاحلا هذه يف ،اهميسقت نكمي

،لاغشألا ريضحتب قلعتت ىلوأ ةلحرم–

.لاغشألل يلعفلا زاجنإلاب قلعتت ةيناث ةلحرم–

ىلإ اهغالبإو ،ةقيقد ةقيرطب نيتلحرملا نيتاه دادعإ بجي
قالطناب صاخلا ةمدخلا رمأب غيلبتلا لكشيو نيلخدتملا لك
.نيتلحرملا اتلكل اغيلبت لاغشألا

نمضتت ةقفص راطإ يف طسق لك طبتري نأ نكمي.7.٩٢
راطإ يف ،قيبطت ةقفص لكو ،يطارتشا طسقو تباث طسق
ةقفص راطإ يف ةصح لك ،ءاضتقالا دنع وأ ،جمانرب دقع
طورـــــشلا قفو لاغشألا ريضحت ةرتفب ،ةصصحم ةيمومع
ماوقلاو بـــــسنلا بـــــسحو ةـــــقباسلا تارــــــقفلا يف ةروــــــكذملا
.اهب ةقلعتملا

ددـــحـملا لــــجألا ءاـــضقنا دــــنعو ،رــــمأ نــــم نــــكي امـــــهم .٩٢.٨
دـــيدمت نـــكمي ال ،لواـــقملا لـــعفب لاــــغشألا ريـــضحتل حونـــمملا

ثلاثلا مسقلا
لاغشألا ذيفنتل يلامجإلا لجألاب ةقلعتملا تايفيكلا

اهتدمو لاغشألا ذيفنت لجأو

ةيمومعلا ةـقفصلا ذيفنتل يلامجإلا لــــــجألا:٨٢ ةّداملا
.لاغشألل

،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنتل يلامجإلا لجألا لثمتي
ىلع عزوملا كلذ وه ،هب لاثتمالا لواقملا ىلع يغبني يذلا

تآشنـــم عزـــن كلذ يف امب لاـــغشألل ماـــعـــلا ذـــيـــفـــنـــتـــلا تارـــتـــف
.ةيلصألا اهتلاحىلإ عقاوملاو تايضرألا ةداعإو ةشرولا

ةيمومعلا تاقفصلا ذيفنتل يلامجإلا لجألا لمشي.٨٢.١
 :يتأي ام لاغشألل

رتفد نم٩2 ةداملا يف ةددحـملا لاغشألا ريضحت ةرتف–
،اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا

عزن كلذ يف امب لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت لجأ–
اـــــهتلاح ىلإ عــــقاوملاو تاـــيضرألا ةداـــــعإو ةـــــشرولا تآــــشنم
ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد نم٠٣ ةداملا يف ةددحـملا ةيلصألا

.اذه

لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنتل يلامجإلا لجألا ربتعي
مــيــظــنــت يف اــهــيــلــع صوصنملا تالاحلا ءاــنــثــتساـــب ،اـــتـــباـــث
ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد راطإ يفو ةيمومعلا تاقفصلا

.اذه

لاغشألا ريضحت ةدم:٩٢ ةّداملا

مايقلا لواقملل حمست يتلا ةرتفلا لاغشألا ريضحت يطغي
ةـــــقلعتملا ةــــينقتلاو ةــــيرادإلا ماــــهملاو تاءارـــــجإلا فـــــلتخمب
نم يـــتلاو ،لاـــغشألل ةـــيمومعلا ةـــقفصلا عوـــضوم ،لاـــغشألاب
هذـــــه ذـــيفنت يف يلــــعف ءدــــب يأ لـــــبق اــــهديسجت يرورــــضلا
غــــيلبتلا خــــيرات نـــم ءادـــــتبا ةرــــتفلا هذــــه بــــسحت ،لاــــغشألا

دـــنع يــــهتنتو لاــــغشألل ةـــيمومعلا ةــــقفصلا ىلــــع عـــــيقوتلاب
.هاندأ٩2.٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا قئاثولا ميلست

لاغشألا ريضحت ةرتف جاردإ ةدقاعتملا ةحلصملا ررقت .٩٢.١
تاسسؤملا ةراشتسا فلم يف وأ/و طورشلا رتفد يف همدع نم
،ةصاخلا تاميلعتلا رتفد يف اذكو ،تاجايتحالا ديدحت ءانثأ
.اهتيبلت بجي يتلا تاجايتحالا ديدحت ءانثأ

،صوصخلا هجو ىلع ،ةدقاعتملا ةحلصملا ىلع بجي .٩٢.٢
اهنأ وأ ةقفصلا ذيفنت لجأ يف ةرتفلا هذه جاردإ بوجو ررقت نأ
صني يتلا .ةصاخ تايفيك اهلو ةددحم ةرتف عوضوم نوكت
رتفد اذكو تاسسؤملا ةراشتسا فلم وأ/و طورشلا رتفد اهيلع
.ةصاخلا تاميلعتلا

اــهــيــلــع صوصنملا لاـــغشألا رـــيضحت ةرـــتـــف تناـــك اذإ .٩٢.٣
قسانتلا اذكو ىرخألا لاجآلا عم اهقفاوت نامض لجأ نم ةددحم

تايفيكو يئاهنلا اهلجأ ديدحت بجي هنإف ،زاجنإلاو ذيفنتلا يف
.لماكلاب اهريسو اهذيفنت
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.ىرـخألا طاسقألا عـم اـهـطــبارــتو اــهــلسلستو اــهــبــيــكرــت اذــكو
،ةنّيحـملا ،لاغشألا ذيفنتل ةلماشلا ةلصفملا ةمانزرلا لّكشت
،طورشلا هذه لظ يفو ،ةيدقاعت ةقيثو دعتو ،ةرورضلا دنع
.ةيطارتشالا طاسقألا ةقفص قئاثوب قحلت نأ بجي

ةـــــــلئاط تـــــحتو لاـــــغشألل تــــقؤملا مالـــــتسالا لــــــبق .6.0٣
ماــــيقلا لواـــــقملا ىلــــع بــــجي ،ةـــــبسانملا ةــــيعدرلا رــــيبادتلا

اــــهتلغش يـــتلا نــــكامألا ةداــــعإو ةــــشرولاتاءاــــشنإ بـــحسب
ةلازإو كيكفت اميسال لمـــشي .ةـــيلصألا اـــهتلاح ىلإ ةـــشرولا

ةداــــعإو ةدـــــئازلا داوـــــملا ءالــــــخإو عـــــقوملاتاءاـــــشنإو تادــــــعم
ةــــتقؤملاتاءاــــــــشنإلاو ،تاــــــساسألا مدـــــه( تاـــيضرألا لــــيهأت
.طيحـملا ةفاظنو )... ةيوستلاو

 لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ةدم:١٣ ةّداملا

ةيحالصلا ةرتف لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ةدم لكشت
دقعلو تابلط تاذ ةقفصلل ،صوصخلا هجو ىلع ةددحـملا
عوضوم ،لاغشألا لواقملا ذفني ،ةرتفلا هذه لالخ .جمانربلا
ذيفنت لاجآ ةدع وأ لجأ ىلع ءانب ،جمانربلا دقع وأ ةقفصلا

راطإ يف ،ةلاحلا بسحو ةرتفلا هذه دودح يف اهنع ربعم
تاقفص راطإ يف وأ تابلطلا تاذ تاقفصلل بلط تادنس

.جماربلا دوقعل ةبسنلاب قيبطتلا

)١( ةنسب ةدملا ددحت ،تابلط تاذ ةقفص ةلاح يف.١٣.١
،ديدجتلا ةلاح يف .ديدجتلل ةلباق وأ ةتباث نوكت دق ةدحاو
يف تابلطلا تاذ ةقفصلل ةيلامجإلا ةدملا نع ريبعتلا متي
اهديدجتو ةنسلا لخادتت نأ نكمي .تاونس )٥( سمخ دودح
.رثكأ وأ نيتيلام )2( نيتنس عم لمتحـملا

ةــيــعــجرــم ةــيــقاــفــتا لــكش جماــنرــبــلا دــقــع يستــكــي .١٣.٢
نأ نــكــمــي ةرــتــف صخــي دــقو .تاوــنسلا ةددــعــتــم وأ ةـــيوـــنس
نأ نكمي ال ،رثكأ وأ نيتيلام )2( نيتنس ىدم ىلع لخادتت
ذــيفنت مـتي .تاوــنس )٥( ســمخ ةدـــم لاوـــحألا لــــك يف زواـــجتت
قيبطت تاقفص ةدع وأ ةقفص ماربإ لالخ نم جمانربلا دقع
جماـنرــبــلا دــقــع ةدــم دودــح يف اــهذــيــفــنــت لــجأ جردــنــي يتــلاو
.اهب ةقلعتملا

ددملاو لاجآلا باسحو ديدحت تايفيك:٢٣ ةّداملا

ذـيـفـنــتــلــل يلاــمــجإلا لــجألا باسحو دــيدحت تاــيــفــيــك ددحت
 :ةيتآلا طورشلا قفو ددملاو

،روهشلاب ةدملا ددحتو .مايألاب وأ /و روهشلاب لجألا ددحي –

،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا يف ةروــكذم ،ةدم وأ /ولجأ لــك –
يلاوملا مويلا نم )٠٠ اس( رفصلا ةعاسلا دنع لمعلا يف أدبت
لجألا اذهل ةيادبلا ةطقن لــثمي يذــلا دــقعلا هــيف مت يذـــلا موــــيلل
،ةدملا هذه وأ /و

ميوقتلا مايأ بسح كلذ متي ،مايألاب لجألا ددحي امدنع –
 ،لجألا نم ريخألا مويلا نم ليللا فصتنم يف يهتنيو

رـــــــيبادتلاب لالــــــخإلا نودو ،ةــــــلاـــحلا هذــــــه يفو .ةرـــــتفلا هذــــــهل
لاغشألا ريضحت ءاهنإ يف ريخأت يأ نإف ،ةبسانملا ةيعدرلا

.لاغشألا ذيفنت لجأ يف زييمت الب بستحي

 لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت لجأ:0٣ ةّداملا

حونمملا لجألا لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت لجأ دعي
امب ،دقعلا يف اهيلع قفتملا لاغشألا زاجنإ لجأ نم لواقملل

ىلإ نكامألاو تايضرألا ةداعإو ةشرولا داتع بحس كلذ يف
خــيرات نـــم ةدــتمملا ةرـــتفلا عــم قـــفاوتيو ،ةـــيلصألا اـــهتلاح
ءاضقنا خيرات ةياغ ىلإ لاغشألا ءدبل ةمدخلا رمأب غيلبتلا
ةقفص لـكل ةــصاخلا تاـــميلعتلا رـــتفد ددـــحي .ذيــــفنتلا لــــجأ

.لاغشألا ذيفنت لجأ ،لاغشألل ةيمومع

ةقيرطب لاغشألا ريضحت ةرتفل طيطختلا مت اذإ .0٣.١
رمأب غيلبتلا قيرط نع لاغشألا ذيفنت لجأ أدبي ،ةصاخ
ددحـملا لجألا ءاضقنا دنع ،رمأ نم نكي امهم وأ ،ةمدخلا
اهيلع صوصنملا طورشلا قفو ،ةروكذملا ةرتفلل حونمملا

.هالعأ٩2.8و٩2.٣ نيتداملا ماكحأ يف

لجأ نم ءزــج لاــغشألا ريـــضحت ناــــك اذإ اــــم ةـــــلاح يف .0٣.٢
رـــمأب غــيلبتلا دـــنع رـــيضحتلا ةرــــتف أدــــبت ،لاــــغشألا ذــــيفنت
.لاغشألا قالطنال ةمدخلا

راطإ يف ،ةصاخلا تاميلعتلا رتفد ددحي نأ نكمي .0٣.٣
،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ةصصخملا لاغشألا ذيفنت لجأ
وأ لاغشألا نم ةنيعم رطشأ ذيفنتل ةيئزج ةيذيفنت لاجآ
يف .تامدخ ةعومجم وأ تآشنم نم ءازجأ وأ ةنيعم تآشنم
يتلا لاغشألا ذيفنتل ةلصفملا ةـــمانزرلا قـــحلت ،ةـــلاحلا هذـــه
دـــعتو ،ةقـــفصلا قـــئاثوب ةدـــقاعتملا ةـــحلصملا اـــهيلع تـــقفاو
.ةيدقاعت ةميق تاذ ةقيثوك

ةــــــــحلصملا ددـــــــــحت ،ةـــــــصصخملا لاـــــــغـشألا ةـــــــلاح يف .0٣.٤
عقت يتلاو ةصح لكب ةصاخلا لاغشألا ذيفنت لجأ ةدقاعتملا

راطإ يف ،حنملا طورشل اًقفو نيلواقملا وأ لواقملا قتاع ىلع
لمجم ذيفنت لاجآ نمضتت لاغشألا ذيفنتل ةلصفم ةمانزر
لخدتلا خيراوت اًضيأ ةلصفملا ةمانزرلا هذه ددحت .صصحلا
لّكـشي .اــــهطبرو اــــهلسلستو اــــهبكارتو ةــــصح لـــــكب ةــــقلعتملا
دــنع ةــنّيحـملا ،لاـــغشألا ذيــفنتل ةـــلماشلا ةــــلصفملا ةــــمانزرلا
نأ بجي ،طورشلا هذه لــظ يفو ،ةــيدقاعت ةـــقيثو ،ةرورـــضلا

ةـــصحلا لـــك ةـــقفصلا قــــئاثوب يلاوـــتلا ىلــــع ةـــصح لـــــك قــــحلت
.اهل ةقفاوملا

ةحلصملا ددحت ،ةيطارتشالا طاسقألا ةقفص ةلاح يف.5.0٣
قتاع ىلع عقت يتلاو طسق لك لاغشأ ذيفنت لجأ ةدقاعتملا
اــمب ،لاـغشألا ذـيفنتل ةـلماش ةــلصفم ةــمانزر نــمض ،لواـــقملا

ذيفنت لجأ دودح يفو ،طاسقألا لمجم ذيفنت لاجآ كلذ يف
كلذك ددحت .ةيطارتشا طاسقأب لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا
طسق لكل لخدتلا خيراوت ذيفنتلا ةلماشلا ةلصفملا ةمانزرلا
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ءازجأو ديج لكشب ةأشنملازاجنإ مامتإل ةيرورض ،دقعلا يف
ةصاخلا تامدخلا هذه بلطت .لاغشألا تامدخ وأ ةأشنملا

تاـــمدـــخ يه .ةـــمدخلا رـــمأب اـــيراـــبـــجإ ةــــيــــفاضإلا لاــــغشألاــــب
 .ةقفصلل يلوألا رعسلا اهيلع قبطني

ةيليمكتلا لاغشألا تامدخ رعس .٤٣.١

طورشلــل ةــيــلــيـــمـــكـــتـــلا لاـــغشألا تاـــمدـــخ راـــعسأ عضخـــت
ةاعارم ةيناكمإ مدع ةلاح يف .ةقفصلل ةيساسألا ةيداصتقالا
،تامدخلا هذهل ةيلوألا ةقفصلا يف ةددحـملا ةيدقاعتلا راعسألا

ةلثامم لالخ نم ،ءاضتقالا دنع ،ةديدج راعسأ ديدحت نكمي
طورشلا ةاـــعارـــم عـــم اـــًهـــباشت رـــثـــكألا لاـــغشألا تاـــمدـــخ عــــم
هغيلبتو ةمدخلا رمأ دادعإ رهش يف اهب لومعملا ةيداصتقالا
ةلاح يفو .ةيلوألا ةقفصلا طورش كلذكو اهيلع صني يذلا
ةيراجلا راعسألاذاختا متي ،ةلثامملل ةقلطملا ةلاحتسالا
.ةنراقملل طورشك ةلوادتملا

اهسسؤت يتلا ،ضوافتلا ةنجل راطإ يف ضوافتلا دعب
ةرربم تاحارتقا ىلع ءانبو ،ةدقاعتملا ةحلصملا اهسأرتو
غلبت ،لواقملاو ةينفلا ةراشتسالا بحاص فرط نم انوناق
،ةدــيدجلا راــعسألاــب ةــقــفرــم ةــيــلـــيـــمـــكـــتـــلا لاـــغشألا تاـــمدـــخ
 .ةمدخلا رمأب لواقملل

وأ ةيفازج اراعسأ امإ ةديدجلا راعسألا نوكت نأ نكمي
اراـــعسأ ةدـــيدجلا راـــعسألا نوـــكـــت نأ نـــكـــمـــيو ،ةدـــحو راـــعسأ

.ةنّيعم طورشل اقفو ةتقؤم

ةـــيدوـــلا ةـــيوستـــلا ءارـــجإ قـــبـــطـــي ،قاـــفـــتالا مدـــع ةــــلاــــح يف
رتفد نم٧١١و٦١١ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تاعازنلل
.اذه ةماعلا ةيرادإلا ءابعألا

ةعوفدم ةقــفـــصلل ةيليـــمــــكتلا لاغـــشألا ةلاـــــح .٤٣.١.١
يفازجو يلامجإ رعس ساسأ ىلع رجألا

يلامجإ رعس ساسأ ىلع اهرجأ عفد متي ةقفص ةلاح يف
وأ /و تاليدعت ةدقاعتملا ةحلصملا بلطت امدنعو ،يفازجو
يف ذخأي نأ ردجي ،ةدمتعملا تاططخملاب قلعتت تافاضإ
ةلمتحـملا ةيفاضإلا ءابعألا ديدجلا يفازجلا رعسلا نابسحلا
عم ،تارييغتلا هذه ىلإ رظنلاب لواقملا اهلمحتي دق يتلا
اــقــيــبــطــت كلذو ،ءاضتــقالا دــنــع ،ضوـــعملا ررضلا داـــعـــبـــتسا
.٤٣.٣.١ ةداملل

اــــقحلم لـــصفم يرــــيدقتو يــــفصو فـــشك دوــــجو ةـــــلاح يف
،هرصانع لامعتسا متي ،يفازــــجلاو يلامــــجإلا رعــــسلا ليلحتب
ةيفازجلا راعسألا دادعإ يف ،هيف ةدراولا ةدحولا راعسأ اميس ال
٤٣.١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلل اًقفو ،ةديدجلا
.هالعأ

مكحب ةلطع موي وه لجألا نم ريخألا مويلا نوكي امدنع –
ةياهن ةياغ ىلإ لجألا ديدمت متي ،ةيمسر ةلطع موي وأ نوناقلا
،ليللا فصتنم دنع ،يلاوملا لوألا مويلا

مــــتــــي ،رـــــهشألاـــــب ةدملا وأ /ولـجألا دــيدحت مــتــي اــمدــنــع –
ةياغ ىلإ ةدملا وأ /ولجألا ةيادب رهش خيرات نم اهباسح
،ةرتفلا هذه وأ /ولجألا اذه هيف يهتني رهش رخآ خيرات

هيف يهتني يذلا رهشلا يف لثامم خيرات كانه نكي مل اذإ –
كلذ نم ريخألا مويلا يف اهتيحالص يهتنت ،ةدملا وأ /ولجألا
،ليللا فصتنم يف ،ةدملا وأ /ولجألا ةياهن نم رهشلا

مايأ جراخ وهف ،لمعلا مايأب لجألا ديدحت متي امدنع –
.ةينوناقلا لطعلا مايأو ةحارلا

عبارلا مسقلا

هجئاتنو هدودحو لاغشألا ماوق ليدعت

لاغشألل يدقاعتلا غلبملاو لاغشألا غلبم:٣٣ ةّداملا

 :يتأي امب دصقي ،اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد ناونعب

تقو ردقملا غـــلبملا وـــه لاــــغشألا غــــلبم:لاغشألا غلبم –
ساسأ ىلع ،لاغشألا غلبم ناصقن وأ ةدايزب رارقلاذاختا
نييحت نودو موسرلا باستحا نود ةقفصلل ةيلوألا راعسألا
ةديدج راعسأ ديدحت ةيلامتحا ةاعارم عم راعسألا ةعجارم وأ

.هاندأ٤٣.١ ةداملل اقيبطت كلذو

يدــــــــقاـــــــعتلا غـــــــلــبملا :لاـــــغــــشألل يدــــــــقاــــعتلا غـــــــلبملا –
قحالمب لدعملاو ،غّلبملا ةقفصلل يلوألا غلبملا وه لاـغشألل
متي .ةدكؤم ةيطارتشا ةلمتحم طاسقأ اذكو ،ةغّلبمو ةعقّوم
راـــــعسألا ىلإ عوـــــجرـــــلاـــــب لاـــــغشألل يلوألا غــــــلــــــبملا رــــــيدــــــقــــــت
ةــــلاــــح يف .راــــعسألا ةــــعـــــجارـــــم وأ نييحت نود يأ ،ةـــــيساسألا

غلبملا”و ”غـــلـــبملا“ لـــمشي ،ةـــيـــطارــــتشا طاسقأ تاذ ةــــقــــفص
طسقـــلا ىلإ ةــــفاضإلاــــب ،هالــــعأ ناددحـملا لاـغشألل ”يدـقاـعــتــلا
.اهذيفنت ررقت يتلا ةيطارتشالا طاسقألا كلت ،تباثلا

لاغشألا ماوق ةدايز:٤٣ ةّداملا

لاغشألا غلبم نيب ةنراقم لالخ نم لاغشألا ماوق ةدايز ردقت
قلعتت .لاغشألل يدقاعتلا غلبملاو اهزاجنإ عمزملاو ةزجنملا

 :لاغشألا نم )2( نيتئفب

ريغ ،لاغشأ تامدخ يه:ةيليمكتلا لاغشألا تامدخ –
يلامجإلا عوضوملا راطإ يف لخدت ،دقعلا يف اهيلع صوصنم
زاجنإ مامتإل اــًيرورض اًرــمأ اــهذــيــفــنــت دــعـــي يتـــلاو ةـــقـــفصلـــل
.لاغشألا تامدخ وأ ةأشنملا رصانعو ديج لكشب ةأشنملا

ايرابجإ ةيليمكتلا لاغشألاب ةصاخلا تامدخلا هذه بلطت
.ةمدخلاب رمأب

لاـــــغشألا تاــمدخ يـــه:ةيفاضإلا لاــــــغشألا تاـــمدخ –
اهيلع صوصنملا كلت نم ربكأ تايمكب ،اهزاجنإ دعي يتلا
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اهتايفيكو لاغشألا ماوق ةدايزب ةقلعتملا دودحلا.٤٣.٣
اهجئاتنو

اهتايفيكو لاغشألا ماوق ةدايزب ةقلعتملا دودحلا فلتخت
ةررقملا رجألا عفد ةعيبط بسح اهنع ةبترتملا جئاتنلاو
 :يتآلا وحنلا ىلع كلذو ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل

ةعوفدملا لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلل ةبسنلاب .٤٣.٣.١
يفازجو يلامجإ رعس ساسأ ىلع رجألا

ىلع رجألا ةعوفدملا لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلل ةبسنلاب
تاميلعتلا رتفد ددحي نأ بجي ،يفازجو يلامجإ رعس ساسأ
ةدايزلا يف ،ىصقأ دحك )%٠2( ةئاملاب نيرشع ةبسن ةصاخلا
طورش يأ تحتو تالاــــح يأ يفو .ةــــيــــلاــــتـــــتملا تاداـــــيزـــــلا وأ

وأ /و تاليدعتلل اعبت ةبسنلا هذه زواجت نكمي ،تايفيكو
تاططخملا ىلع ةدقاعتملا ةحلصملا اهترجأ يتلا تافاضإلا
.خسفلا اهل قحي ،ةدمتعملا

ةــبسنــلا قوــفــت ةــيــلاــتــتملا تاداــيزــلا وأ ةداــيزــلا تناـــك اذإ
رـــــــتـــــــفد يف ةددحـملاو ةـــــــئاملاـــــــب )%٠2( نــــيرشعـــــل ىوصقـــــلا
دـقــعــل يروــفــلا خسفــلا لواــقــمــلــل قــحــي ،ةصاخلا تاــمــيــلــعــتــلا

دق نوكي نأ طرشب ،ضيوعت نود لاغشألل ةيمومعلا هتقفص
لجأ دودح يف ةدقاعتملا ةحلصملا ىلإ يباتكلا بلطلا لسرأ
ةـمدخلا رـمأب غـيــلــبــتــلا خــيراــت نــم ءادــتــبا ًاــموــي )٠٣( نيثالـــث
تاططخملاب ةنراقم تافاضإلا وأ /و تاليدعتلا نمضتملا
.اهيلع قفاوملا

ةعوفدم لاغشألل ةيــمومــعلا تاقفصلل ةبسـنلاب .٤٣.٣.٢
ةدحولا راعسأ لودج ساسأ ىلع رجألا

ةأشنملا ءازجأو تآشنملازاجنإ لامكتساب لواقملا مزتلي .أ
،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا اهيطغت يتلا لاغشألا تامدخ وأ/و
ةـنراــقــم ،ةــيــلاــع لاــغشألا ماوــق يف ةداــيزــلا ةــيــمــهأ تناــك اــمــهــم
تاـــعبتلا نـــع ةــجتان ةداـــيزلا هذـــه نوــــكت دــــق .يدــــقاعتلا غـــــلبملاب
وأ ةقفصلا يف اهيلع صوصنملا تايمكلا ةيافك مدع وأ ةينقتلا

،زواجتلل رخآ ببس لك

ماوق يف ةيلاتتم تادايز وأ ةدايز ثودح ةلاح يف.ب
وأ ةدايزلا نأ املاط ملظت يأ ميدقت لواقملل نكمي ال ،لاغشألا
نــــــــــيرشع زواــــــــجتت ال ةـــــــيلوألا راـــــــعسألاب ةردــــــــقملا تاداــــــيزـــــلا

،لاغشألل يدقاعتلا غلبملا نم )%٠2( ةئاملاب

ةبسن نم ربكأ ةيلاتتملا تادايزلا وأ ةدايزلا تناك اذإ.ج
يروـــفـــلا خسفـــلا لواـــقـــمـــلـــل قـــحـــي ،)%٠2( ةــــئاملاــــب نـــــيرشع
نوكي نأ طرشب ،ضيوعت نود لاغشألل ةيمومعلا هتقفصل
لجأ دودح يف ،ةدقاعتملا ةحلصملا ىلإ ًايباتك ًابلط لسرأ دق
جتنيس يذلاو ،ةمدخلا رمأ غيلبت نم ءادتبا ،ًاموي )٠٣( نيثالث
،ةددحـملا ةبسنلا زواجتت لاغشألا غلبم يف ةدايز هذيفنت نع

ةــعوفدملا ةــقفصلل ةـــيليمكتلا لاــــغشألا ةــــلاح٤٣.١.٢
 ةدحولا راعسأ لودج ساسأ ىلع رـجألا

راعسأ لودج ساسأ ىلع رجألا ةعوفدم ةقفص ةلاح يف
يف تارـيـيـغـت ةدـقاـعـتملا ةـحـلصملا بلــطــت اــمدــنــعو ،ةدــحوــلا

ءابعألا نابسحلا يف ديدجلا ةدحولا رعس ذخأي ،لاغشألا ماوق
هذــه ةــجــيــتــن ،لواــقملا اــهــلــمــحــتــي دــق يتـــلا هاـــندأ ةـــيـــفاضإلا
،ءاــضتقالا دـــنع ،ضوــعملا ررـــضلا داــــعبتسا عــــم ،تارـــــييغتلا

.٤٣.٣.2 ةداملا قيبطتب

لودجب اقحلم ةدحولا راعسأل يعرف ليصفت كانه ناك اذإ
ةدحولا راعسأ اميسال ،هرصانع لمعتست ،ةدحولا راعسأ
ةدحولا راعسأ دادعإل ساسأك ،يعرفلا ليصفتلا يف ةدراولا
.ةديدجلا

ةتقؤملا راعسألا ةلاح .٤٣.١.٣

ةيمومعلا ةقفصلا يف ةددحـملا تايمكلا حمست ال امدنع
نمض نوكت يتلا تالاحلا ءانثتساب ،اهفده قيقحتب لاغشألل
ةحلصملل نكمي ،قحلملا مامتإ راظتنا يفو ،لواقملا ةيلوؤسم
ةيليمكت تامدخ ءادأب حمست ةمدخلاب رماوأ رادصإ ةدقاعتملا

ةحلصملل نكمي ،ًايئانثتساو ،ءاضتقالا دنع .ةديدج راعسأب
.ةتقؤم راعسأب ةمدخلاب رماوأ رادصإ ةدقاعتملا

لكشب ةديدجلا راعسألا وأ ةتقؤملا راعسألا هذه ددحت ال
بحاص يأر دعب ،ًاتقؤم ةدقاعتملا ةحلصملا اهررقتف ،يئاهن
ةقفرم نوكت نأ بجي .لواقملا ةراشتساو ةينفلا ةراشتسالا

وأ ،ةدحولا راعسأب قلعتي رمألا ناك اذإ ،يعرف ليصفتب
.يفازجلاو يلامجإلا رعسلاب قلعتي رمألا ناك اذإ ليلحت

ةيفاضإلا لاغشألا تامدخ رعس .٤٣.٢

ةقفصلا دقع يف ةددحـملا تايمكلا حمست ال امدنع.٤٣.٢.١
يتلا تالاحلا ءانثتساب ،اهفده قيقحتب لاغشألل ةيمومعلا

،ةيفاضإ لاغشأ عقوت نكمي ،ةلواقملا ةيلوؤسم ىلع عقت
ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت يف اهيلع صوصنملا طورشلا نمض

.هقاطن وأ ةقفصلا عوضوم ليدعت نودو هب لومعملا

تآشنملا لاغشأ رجأ ديدست متي ،ةلاحلا هذه يف .٤٣.٢.٢
ةيفاضإلا تايمكلاب ةينعملا لاغشألا تامدخو تآشنملا ءازجأو
سفن قيبطت لالخ نم ،ةدقاعتملا ةحلصملا اهب ترمأ يتلا
ىلع ةمربملا ةقفصلا غلبم ليلحت يف وأ ،يفازجلا رعسلا
سفن قيبطت قيرط نع وأ ،يفازجلاو يلامجإلا رعسلا ساسأ

ةــقــفــــــــصلل ةــيــــــــمــكلاو ةــيرــيدــقــتلا لــيــصاــفــتلا يف ،ةدـــــحوـــلا رـــعـــس
.ةدحولا راعسأ لودج ساسأ ىلع ةمربملا

رــــعسلا ساــسأ ىلــع ةــمربملا تاـــقفصلا ةـــلاح يف .٤٣.٢.٣
نكمي ال ةيفاضإلا لاغشألا رجأ عفد نإف ،يفازجلاو يلامجإلا
ىلع تاططخملل تافاضإ وأ/و تاليدعت نم ّالإ جتنت نأ
.اقباس يفازجلاو يلامجإلا رعسلا ساسأ
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ماوق يف ةيلاتتم تاضيفخت وأ ضيفخت ةلاح يف .5٣.٢.١
زوــــــــجي ال ،هاـــــندأ٦٣ ةداــــملا قـــــــيبطت ءاـــــنثتسابو ،لاـــــــغشألا
راعسألاب ردقملا ،ضيفختلا نأ املاط ملظت يأ عفر لواقملل
غــــــــلبملا نـــــــم )%٠2( ةــــــئاملاب نــــــيرــــشع زواـــــــجتي ال ،ةــــــيلوألا
.لاغشألل يدقاعتلا

ربكأ ةيلاتتملا تاضيفختلا وأ ضيفختلا ناك اذإ .5٣.٢.٢
،رمألا ةياهن يف ،لواقملل نكميف ،ةيوئاملا ةبسنلا هذه نم
ببسب ،هب قحلأ يذلا ررضلا نع يضيوعت لدب بلط ميدقت
دوجو مدع ةلاح يف .راطإلا اذه يف تثدح يتلا تاضيفختلا
ينوناقلا ماظنلا لبق نم ضيوعتلا ديدحت متي ،يدو قافتا
قحلاب لالخإلا نود ةصتخملا ةمكحـملا نم رمأب صتخملا

نمضو هســـــفن لكـــــشلاب هب ةبــــلاــــطملا بــــجي يذلا خــــســـفلا يف
.هالعأ٤٣.٣.2 ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا سفن

ةعوفدم ،لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلل ةبسنلاب.5٣.٣
 طلتخم رعسب رجألا

اـــيلـــك رـــجألا ةعوـــفدـــم ةيموـــــمعلا لاغشألا ةقفصل ةبسنلاب
نإف ،٦١.٤ ةداملا يف ةددحـملا طورشلل اًقفو طلتخم رعسب
قحلا حنمت يتلا ،ةيلاتتملا تاضيفختلا وأ ضيفختلا ةبتع

،اهرجأ عفد ةعيبط نوكت يتلا كلت عم قفاوتت ،ضيوعتلا يف
،٤٣.٣.2و٤٣.٣.١ نيـــــتداـــملا يف نــــيددـــحـملا نيعوــــنلا نيـــب نـــــم
.احيجرت رثكألا

تابلطلا تاذ لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلا ةلاح .5٣.٤

بـــــقاعتملا ذــــيفنتلاب ةداــــملا هذــــه ماـــــكحأ قـــــلعتت ال.5٣.٤.١
،تابلطلا تاذ لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا راطإ يف ،تابلطلل

يذلا ىندألا غلبملا دح يف لظي تابلطلا هذه مكارت نأ املاط
.ةدقاعتملا ةحلصملا هب مزتلت

غلبم لصي مل اذإو ،تابلط تاذ ةقفص ذيفنت ءانثأ .5٣.٤.٢
ىندألا دحلا نم )%٠8( ةئاملاب  نينامث ىلإ ةيونسلا تابلطلا
نإف ،تايمكلا وأ ةميقلا ثيح نم ،ةقفصلا يف ددحـملا غلبملل
ناك يذلا حبرلا شماه يواسي ضيوعت يف قحلا لواقملل

لوصولل اهؤادأ نيعتي لازي ال يتلا تامدخلا ىلع هققحيس
.ىندألا دحلا اذه ىلإ

ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا طورشلا هذه لظ يف .5٣.٤.٣
،تابلطلا تاذ ةقفصلل ةريخألا ةنسلا غولب متي ال امدنعو
تاذ ةقفصلا هذه ديدجت ليجأتب ةدقاعتملا ةحلصملا موقت
ءدبلاو اهتاجايتحا قاطن ليدعت ،ءاضتقالا دنعو ،تابلطلا

.ديدج ءارجإ يف

تآشنملاب قلعتملا يلوألا ماوقلا ليدعت:6٣ ةّداملا
لاغشألا تامدخو ةأشنملا رصانعو

ىلع ّنيعـــــتي ،كلذ ةدــــــــقاعـــتملا ةـــحلـــصملا تـــــضرــــــف اذإ .د
يف اهيلع صوصنملاو ةدايزلاب لاغشألا ماوق ذيفنت لواقملا
ةيوئاملا ةبسنلا دودح يف ،ضارتعالا لحم ةمدخلا رمأ راطإ
ةاوتحـملا ةيمكلا ةـعجارم بجي ،ةـلاحلا هذـــــه يف .هالعأ ةددحـملا

،ةددحـملا ةبسنلا قفو ةمدخلا رمأ يف

لكشب لواقملاو ةينفلا ةراشتسالا بحاص ىلع نيعتي. ـه
نوضغ يف ،اهلثمم وأ ةدقاعتملا ةحلصملا غيلبت ،كرتشم
يذـــلا يرــيدقتلا خـــيراتلا لـــبق ،لــــقألا ىلــــع ،اًموـــي )٠٣( نيـثالث

يدقاعتلا غلبملا زواجتي دق وأ لاغشألا غلبم هيف غلبيس
،لاغشألل

يلاـــتتملا ذـــيفنتلاب هالـــــعأ ةروــــكذملا ماــــكحألا قـــــلعتت ال.و
هذه مكارت نأ اــملاط ،تاــبلط تاذ ةـــقفص راـــطإ يف ،تاـــبلطلل
هب مزتلي يذلا غــلبملل ىـــصقألا دـــحلا دودـــح يف ىـــقبي رـــماوألا
.لواقملا

ةعوفدم ،لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلل ةبسنلاب.٤٣.٣.٣
 ةطلتخم راعسأب رجألا

لك روجأ عفدُت يتلا لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ةبسنلاب
ةداملا يف ةددحـملا طورشلا قفو ،طلتخم رعسب تامدخلا

اهل يتلا ،ةيلاتتملا تادايزلا وأ ةديازتملا ةبسنلا نإف ،٦١.٤
عــفد ةــعــيــبــط نوــكــت يتــلا كلــت عــم قــفاوـــتـــت خسفـــلا يف قحلا
،٤٣.٣.2و٤٣.٣.١ نيتداملا يف نيددحـملا نيعونلا نيب نم ،اهرجأ
ةحلصملا ىلإ يباتكلا بلطلا لاسرإ طرشب ،ًاحيجرت رثكألا
ءادتبا ،اًموي )٠٣( نيثالث لجأ نوضغ يف اهلثمم وأ ةدقاعتملا

ىلإ اهذيفنت يدؤي يتلاو ،ةمدخلا رمأب غيلبتلا خيرات نم
.لاغشألا ماوق ةدايز

كلذ نع بترتي امو لاغشألا ماوق ضيفخت:5٣ ةّداملا

ةعوفدم لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلل ةبسنلاب .5٣.١
 يفازجو يلامجإ رعسبرجألا

متي يتلا لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلل ةبسنلاب.5٣.١.١
رــتــفد ددــحــي نأ بجــي ،يفازــجو يلاــمــجإ رــعسب اـــهرـــجأ عـــفد
وأ ضيـــفـــخــــت ةــــبسن يأ نــــم ءادــــتــــبا ةصاخلا تاــــمــــيــــلــــعــــتــــلا

طورش يأ تحتو تالاـــح يأ يفو ،ةـــيـــلاــــتــــتــــم تاضيــــفــــخــــت
وأ /وتالــــيدــــــعــــتلل اعــــبــت دـــــــحلا اذــــــه زواــــجت مـــتي ،تايــــفــــيكو
ىلع ةدــقاـــعـــتملا ةـــحـــلصملا اـــهـــب تماـــق يتـــلا تاضيـــفـــخـــتـــلا
وأ خسفلا يف قحلا حنمت اهيلع قفاوملا ةدمتعملا تاططخملا
.ضيوعتلا

ضيفختلا زواجتي ال نأ بجي ،رمأ نم نكي امهم .5٣.١.٢
نيرشع ةبتع لاوحألا نم لاح يأب ةيلاتتملا تاضيفختلا وأ
 . )%٠2( ةئاملاب

يتـلا ،لاـغشألل ةـيـموـمـعـلا تاـقـفصلـل ةــبسنــلاــب.5٣.٢
ةدحولا راعسأ لودجل اًقفو اهرجأ عفد متي
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ةراشتسالا بحاص لبق نم ذيفنتلا لجأ ليدعت قاطن حرتقي
وأ ةدقاعتملا ةحلصملا هررقتو ،لواقملا عم رواشتلا دعب ةينفلا

ةقبطملا تاءارجإلل اقفو لواقملا ىلإ هغيلبتب موقي يذلا اهلثمم
.لاجملا اذه يف

لاجآ ةياهنل عقوتملا خيراتلا ليدعت وأ ليجأت .7٣.٣
لاوحألا ءوس ببسب لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت
.ةيوجلا

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا موهفم يف ،دصقي .7٣.٣.١
ءادأ لعجت يتلا ةيوجلا فورظلا ،ةيوجلا لاوحألا ءوسب ،امهب
،اليحتسم وأ لامعلا ةمالس وأ ةحص ىلع العف اًريطخ لمعلا

.هتينقت وأ هتعيبط ةاعارم عم

مــــــجني يــــتلا ،ةــــيوجلا لاوــــحألا بارــــطضا ةـــــلاح يف .7٣.٣.٢
عّقوتملا خيراتلا نإف ،تاشرولا يف لمعلا نع فقوت اهنع
وأ لجؤي لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت لاجآ ءاهتنال
ةرتف غلبت .ةيوجلا لاوحألا بارطضا ةرتف لداعت ةدمب رخؤي
رمأ قيرط نع لواقملا ىلإ هذه ةيوجلا لاوحألا بارطضا
.ةدملا ددحي يذلا ةمدخلا

اهتظحالم تمت يتلا مايألا ددع ةدملا هذه يواست .7٣.٣.٣
فاقيإ اهلالخ مت يتلاو ،ةبوتكم ةليسو لك قيرط نع ايلعف
كلتل اقفو ،عّقوتملا ريغ ةيوجلا لاوحألا ءوس ببسب لمعلا
دــنــع ،ئــيسلا سقـــطـــلا ماـــيأل يفازجلا ددـــعـــلا مصخـــب ،ماـــكـــحألا
ةــقــفصلــل ةصاخلا تاــمــيــلــعــتــلا رــتــفد يف نــّيـــبملا ،ءاضتـــقالا

.قفاوت عوضوم يه يتلاو

ةلومشملا ةينوناقلا تازاجإلا وأ لطعلا مايأ فاضت .7٣.٣.٤
.ةرتفلا كلت باسح ىلإ ةيوجلا لاوحألا تابارطضا ةرتف يف

لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت لاجآ ليدعت .7٣.٤
.ةطورشمطاسقأب

تامـيلــــعتلا رتـــفد يف ددــــحـملا لجألا نوـــــكي امدـــــنع .7٣.٤.١
طورشم طسق ذيفنتل ةمدخلا رمأ غيلبتل ةقفصلل ةصاخلا

 :وهف ،قباسلا طسقلا ذيفنت لجأل ةبسنلاب ددحي ،هديكأت دعب

فرط نم قباسلا طسقلا كلذل ذيفنت لجأ ديدمت ةلاح يف–
ةرتفب ديدجلا طسقلا ديكأت لجأ ددمي ،ةدقاعتملا ةحلصملا

،ةلثامم

نع رظنلا ضغبو لواقملا لعفب ظحالم رخأت ةلاح يف–
ةرتفل ةلثامم ةرتفل لجألا ددمي ،ةمئالملا ةيعدرلا ريبادتلا
،ذيفنتلا لجأ صخي اميف رخأتلا

ةــــــماـــنزرلا ةـــــعــــجارم بــــــجي هــــّنإــــف ،رــــــمأ نــــم نـــــكي اــمـــــــهم.5.7٣
لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلاب ةقحلملا ،لاغشألا ذيفنتل ةلصفملا

وأ لـــــيدعتلا راـــبتعالا نيــــعب ذـــخأ مـــتي ىـــتح ،ةــــيدقاعت ةقــــيثوك
.تيرجأ يتلا ةيلاتتملا تاليدعتلا

قـــلـــعـــتملا يلوألا ماوـــقــــلا ىلع تالــــيدــــعــــتــــلا ىرجت اــــمدــــنــــع
ثيـــحـــب ،لاـــغشألا تاــــمدــــخو ةأشنملا رصاــــنــــعو تآشنملاــــب
ىلإ عوجرلاب هرجأ عفدي يذلا ،لاغشألل ديدجلا ماوقلا فلتخي

ةبسنبو ،عورشملا ةياهن دنع ،هيلع قبطملا رعسلا ةعيبط
نــكــمــي ،ناصقــنـــلاـــبو ،)%٠2( ةــــئاملاــــب نـــــيرشع نـــــع دـــــيزـــــت
ىلع ءانب يضيوعت لدب بلط ميدقت ،رمألا ةياهن يف ،لواقملل
ماوـــــقلا يف تالــــيدعتلا هذــــه ءارــج نـــم هـــب قـــحلأ يذــــلا ررــــضلا
.عورشملل بقترملا

سماخلا مسقلا
ذيفنتلا لجأ ريخأتو ليدعت

لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ةدمو

لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت لجأ ليدعت:7٣ ةّداملا

،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت لجأ ليدعتب دصقُي
ىلإ عوجرلاب ،ذيفنتلا لجأب ةقلعتملا ةرتفلا صيلقت وأ ديدمت
قيرط نع ّالإ بترتي ال يذلا ،ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت
.قحلم

بجي ،قحلم ماربإ راظتنا يفو ةنيعم فورظ قفو.7٣.١
لاغـــــــشألا يف ةداـــــيز بلـــــطتت يتلا ةمدـــــخلا رماوأ نمـــضتت نأ

رصاــنــع ةــعــيــبــط يف وأ تآشنملا ةــعــيــبــط يف رـــيـــيـــغـــت وأ /و
هذــه ذــيــفــنــت لاــجآ دــيدمت ،لاـــغشألا ةـــعـــيـــبـــط يف وأ تآشنملا
ةيداصتقالا طورشلا رّيغت نودو ةرورضلا دنع ،تامدخلا
لــجأب ةــقــلــعــتملا كلــت اــمــيسال ،ةـــيـــلوألا ةـــقـــفصلـــل ةـــيساسألا
.تالالتخا نود يلوألا ذيفنتلا

تامدخلا ذيفنت لاجآ لظت ،رمأ نم نكي امهم.7٣.١.١
اهديسجت نيح ىلإ ةتقؤم ،راطإلا اذه يف ةددحـملا ،ديازتلاب

.ةقبسملا ةيجراخلا ةباقرلا ةساردل عضخي قحلم راطإ يف

طسق وأ لاغشألا لك ذيفنت لجأ ليدعت ريربت نكمي.7٣.٢
طاـــسقأ تاذ ةــــــقفص راــــطإ يف ،لاـــــغشألا نـــــم طاــــسقأ ةدـــــــع وأ
 :يتأي امـــب ،ةيطارتشا

ةنيعم عاونأ ةيمهأ يف ليدعت وأ لاغشألا غلبم رييغت –
وأ /و ةأشــــنملا رصاــــنع ةعــــيــــبط وأ /و تآشــــــنملا ةعـــيبط نم
،لاغشألا ةعيبط

لاغشألا وأ /و ةأشنملا رصانع وأ /و تآشنملا لادبتسا –
لالخإلا نود ،ةيادبلا يف اهيلع قافتالا مت يتلا كلتب ةفلتخملا

،ةيلوألا ةقفصلل ةيساسألا ةيداصتقالا طورشلاب

،ةشرولا ةروريس ءانثأ ةعّقوتم ريغ تابوعص ثودح –

قتاع ىلع عقت يتلا ةيديهمتلا تايلمعلا ذيفنت يف رخأت –
دق يتلا ةيلبقلا لامعألا وأ رخآ فرط وأ ةدقاعتملا ةحلصملا

.ىرخأ ةقفص عوضوم نوكت
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صــــخي اــــــميف ةــــيروــــضحلا تانياعــــملاب ماـيــــقلا مــــتي .٩٣.١
بلطب ةيرود ةفصب اهذيفنت فورظ وأ ةذفنملا تامدخلا

ةحلصملا وأ/و ةينفلا ةراشتسالا بحاص وأ لواقملا نم ءاوس
.ةدقاعتملا

بسح رجألا ةعوفدم لاغشألاب رمألا قلعتي امدنع.٩٣.١.١
تاــمدخلاــب ةصاخلا تاــنــياــعملا نإف ،ةدــحوــلا راــعسأ ةــمــئاـــق
يتلا تايمكلا باسحل ةيرورضلا رصانعلا صخت ةذفنملا

تاعبتلا لكب لفكتلا اميس ال ،رابتعالا نيعب ذخأت نأ بجي
مييقت قرط فلتخمك راطإلا اذه يف اهل عوضخلا بجي يتلا
ةزيمملا رصانعلا اذكو نزولاو سايقلاو باستحالاو ةيمكلا
،هــقــيــبــطــت يغــبــنــي يذــلا ةدــحوــلا رــعس دــيدــحــتــل ةـــيرورضلا

راعسأل ةيعرفلا ليصافتلا دحأ قاحلإ متي امدنع اميسال
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلاب ةدحولا

ةظفاحـملا دصق متت يتلا ةيروضحلا تانياعملا نإ .٩٣.٢
ةدـــــــقاعتملا فارـــــطألا دـــــحأب ةـــــصاخلا ةـــــنكمملا قوـــــقحلا ىلــــع
مييقت ىلع الو قوقحلا هذه دوجو ىلع ال اقبسم مكحت ال
.تايلوؤسملا

تانياعملا خيرات ةينفلا ةراشتسالا بحاص ددحي.٩٣.٣
ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث فرظ يف بلطلا لواقملا مدقي امدنع
ريرحت ةيروضحلا تانياعملا نع جتني .بلطلا اذه خيرات نم
ةراشتسالا بحاص فرط نم اروف دعي ةينآ ةنياعم رضحم
.لواقملا عم ايروضح ةينفلا

ةنياعملا رضحم ىلع عيقوتلا لواقملا ضفر اذإ.٩٣.٣.١
يف ،هـــــيلـــع بـــجي ،تاظفـــحتب ّالإ هيــــلع عّقوي ال وأ ،اذه ةـــيـنآلا
هتاظحالم ايباتك ددحي نأ ،ةيلاوملا )٥١( رشع ةسمخلا مايألا

.ةينفلا ةراشتسالا بحاصل هتاظفحتو

نم زاعيإب ةبولطم ةنياعملا تناك اذإ ام ةلاح يف .٩٣.٣.٢
مل اذإو ،ةدقاعتملا ةحلصملا وأ/و ةينفلا ةراشتسالا بحاص

ىضتقا اذإ ،وأ مزاللا تقولا يف يعدتسا يذلا لواقملا رضحي
هذه يف ةدعملا ةنياعملا نإف ،انوناق لهؤملا هلثمم ،رمألا
.ظفحت نود ةلوبقم دعت فورظلا

نأ ،مزاللا تقولا يف ،بلطي نأ لواقملا ىلع نّيعتي.٩٣.٤
نأ نكمي ال يتلا تامدخلل ةبسنلاب ةضقانتم تانياعم ماقت
نوــكــت اـــمدـــنـــع اـــمـــيسال ،ةـــقـــحال تاـــنـــياـــعـــم عوضوـــم نوـــكـــت
يفو .اــهــيــلإ لوصوــلا رذــعــتــي وأ كلذ دــعــب ةــيــفـــخـــم تآشنملا

ىلإ دنتسي ال وهف ،هباسح ىلعو سكعلا تبثأ اذإو كلذ فالخ
ةينفلا ةراشتسالا بحاص رارق ىلع هجاجتحا يف ساسأ يأ
لـك رـبــتــعــت ،رــمأ نــم نــكــي اــمــهــم .تاــمدخلا هذــهــب ةــقــلــعــتملا

.ظفحت نود ةلوبقم فورظلا هذه يف ةدعم ةنياعم

ةـــــينفلا ةراـــشتسالا بــــحاص مــــقي مل اذإ اـــم ةـــــلاـــــح يف.5.٩٣
.٩٣.٣ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ةيروضحلا تانياعملاب
كلذب لواقملا ربخي ،ةبولطملا مايأ )8( ةينامثلا يف٩٣.٤و

ةيمومع ةـــــقفص ذــــيفنت ةدمو لــــجأ رـــــيخأت:٨٣ ةّداملا
لاغشألل

لاغشألل ةيمومع ةقفص ذيفنت لجأ ريخأت.٨٣.١

،لاغشألل ةيمومع ةقفص ذيفنت لجأ ريخأتب دصقي .٨٣.١.١
ىلع رـــــثأ يأ نود لاــــغشألا ءاـــهتنال يرــــيدقتلا خـــيراتلا ليــــجأت
.لاغشألا ذيفنت لجأب ةقلعتملا ةرتفلا

بجيو ةمدخلا رمأ دادعإ متي ،فورظلا عيمج يف.٨٣.١.٢
ريخأتلا ةرتفل ةقفاوملا ةينمزلا ةرتفلا ةدم ىلإ ريشي نأ

.لاغشألا ءاهتنال ديدجلا يريدقتلا خيراتلا اذكو

ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت لجأ ريخأت ريربت نكمي.٨٣.١.٣
ةقفص راطإ يف ،طاسقأ ةدع وأ طسق ذيفنت لجأ وأ لاغشألل
 :يتأي امب ،ةطورشم طاسقأب

ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا يف لاغشألا عاطقنإ–
،هاندأ٣١١

.ةتقؤملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح–

ذيفنتلا لاجآ ريخأت ةدم ةينفلا ةراشتسالا بحاص حرتقي
عــــم رواـــشتلا دــعب لاــغشألا ءاــهتنال يرــيدقتلا خــيراتلا ليـــجأتو
،لواقملا غلبت يتلا ةدقاعتملا ةحلصملا هررقت يذلاو ،لواقملا

.ةبولطملا ةيميظنتلا طورشلا مارتحا لظ يف

وأ ةتقؤملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ،ةقفاوملا متت .٨٣.١.٤
لجآ ريخأت ىلع ،لاغشألا ذيفنت قيعت ةيعيبط ةرهاظ يأ
يف لاـغشألا ءاـهـتـنال يرـيدـقـتـلا خـيراــتــلا لــيــجأت وأ ذــيــفــنــتــلا
ددمل ةلداعملا ددملل ةبسنلاب ،ةبولطملا ةيميظنتلا طورشلا

.لاغشألا اهلالخ تقلع يتلاو ،رهاوظلا هذه

طاـسقألا صـــخي امــيــــف ذيـــفـــــنتلا لاــــــجآ رــــيــــخأـــــت.٨٣.٢
ةطورشملا

تاـــــميلعـتلا رــــــتـــفد يف لـــــــجألا دـــــيدـــحت متي امدــــنـــــع .٨٣.٢.١
،طورشم طسق ذيفنتل ةمدخلا رمأ غيلبتل ةقفصلل ةصاخلا

،رخآ طسق ذيفنت لجأ لصأل ةبسنلاب فرعي ،هديكأت دعب
تمت لواقملا ببسب هريخأت وأ لجألا اذه ديدمت ةلاح يف وهف
ةدم لداعت ةدمب هرييغت مت يتلاو ذيفنتلا اذه يف هتظحالم
.ريخأتلا وأ ديدمتلا

ةــمانزرلا ةــعجارم بـــجي هــــنإف رـــمأ نـــم نـــــكي اــــمهم.٨٣.٣
لاـغشألل ةـيـموـمــعــلا ةــقــفصلاــب ةــقــحــلملا ،لاــغشألل ةــلصفملا

وأ ريخأتلا رابتعالا نيعب ذخألا متي ىتح ،ةيدقاعت ةقيثوك
.تيرجأ يتلا ةيلاتتملا تاريخأتلا

سداسلا مسقلا

ةيروضحلا تانياعملاو تابثإلا تايلمع

ةـــيلــــــمعب ،ةداـــــملا هذــــــه موـــــــهفم يف ،دــــصــــقي:٩٣ ةّداملا
يتلاو ناديملا يف اهذيفنت متي يتلا ةيداملا ةيلمعلا ،تاـبثإلا

عباط تاذ ةقيثو اهنع جتنيو ةضقانتم نوكت نأ نكمي
.”ةنياعملا“ ىّمست ،يمسر
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نم وضع لك ،نماضتملا تقؤملا عّمجتلا ةلاح يف.0٤.٣
لمجمل ةبسنلاب ايلام طقف دهعتي ال تقؤملا عّمجتلا ءاضعأ
لمتحم زجع لك ضّوعي نأ اضيأ هيلع بجي نكل ةقفصلا

نيعملاو تقؤملا عمجتلا ءاضعأ دحأ لثمي .هئاكرشب صاخ
ةـحــلصملا ءازإ نيلواــقملا عــيــمــج ،لــيــكوــك مازــتــلالا دوــقــع يف

ذيفنت ةرتف لك لالخ ةينفلا ةراشتسالا بحاصو ةدقاعتملا
 .لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

تــــــــــقؤــــــملا عـــمـــجـــتلا يف ةلمــــتــــحـملا تالــــيدـــــعتلا.0٤.٤
تاسسؤملل

لــــحم نوــــكي نأ تاـــسسؤملل تـــقؤملا عـــمجتلل نـــكمي ال
يف هتليكشت وأ هتعيبطب وأ هلكشب رمألا قلعت ءاوس ليدعت
عيقوت خيراتو ضورعلا عاديإ خيرات نيب ةدتمملا ةرتفلا
.ةقفصلا

تاسسؤملل تقؤملا عمجتلا لكش ليوحـت.5.0٤

،لاغشألل ةـيمومعلا ةــــقفصلا ذـــــيفنت ةــــلحرم لالــــخ.١.5.0٤
لكشملا تاسسؤملل تقؤملا عّمجتلا ليوحت متي نأ نكمي ال
لكش نم ّالإ ،لقألا ىلع ،نيــــيداــــصتقا نيلـــماـعتم )٣( ةثالث نم
دعي مل اذإ ام ةلاح يف ،ايرصحو ،نماضتم لكش ىلإ كرتشم
يف اهيلع صوصنملا طورشلا عمجتلا ءاضعأ دحأ يفوتسي
ةـــيـــعضو يف دـــجاوـــتـــي هـــنأ وأ باـــتــــتــــكالاــــب هــــحــــيرصت راــــطإ
 .هب ةطبترم تسيل بابسأل هتمهم يدؤي نأ اهيف ليحتسي

عمجتلا لكش ليوحت متي نأ بجي ،قايسلا اذه يف.٢.5.0٤
 .ةقفصلا خسف ةلئاط تحت ابوجو تقؤملا

نــــــــكمي ،ةــــلواــــنـــملاب حاـــــمـــــسلا مت اذإ اــــم ةـــــلاــــــح يف.٣.5.0٤
رــيدــقــت ،حرــتــقـــي نأ لوحـملا تاسسؤمـلــل تقؤملا عــمــجــتــلــل
يف نيلواـنــم ةدــع وأ لواــنــم ،ةدــقاــعــتملا ةــحــلصملا داــمــتــعاو
.ةبولطملا طورشلا راطإ

تاسسؤملل تقؤملا عمجتلا لكش ليوحت سركي.٤.5.0٤
ةعجارمل اعبت لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل قحلم راطإ يف

.عّمجتلل ةيلصألا ةيقافتالا

عّمجتلا لكش ىلإ ةراشإلا بجي ،رمأ نم نكي امهم.5.5.0٤
فلم يف وأ/و طورشلا رتفد يف حنملا دعب ضورفملا تقؤملا
.تاسسؤملل ةراشتسالا

اقافتا تاســـسؤــــملل تقؤــــــملا عمـــجتلا ةيــــقافتا دـــــعت .6.0٤
نيب تاـــــــقالـــعلا مظـــنت يتــــلا دــــــــعاوقلا عيـــــمج ددـــــحي ،اــــيعوــــط
،ةكرتشم ةحلصم مهطبرت نيذلا ،عّمجتلا ءاضعأ فلتخم
ىلع عّمجتلا ةيقافتا زوحت ال .ةدقاعتملا ةحلصملا هاجتا اذكو
.اينوناق اعباط

 :يتأي ام صوصخلا ىلع تقؤملا عّمجتلا ةيقافتا ددحت

،وضع لكل يئابجلاو يراجتلاو ينوناقلا فيرعتلا –

،هرودو ليكولا فيرعت –

تاــنــياــعملا خــيراــت ددحت ،يتــلا ةدـــقاـــعـــتملا ةـــحـــلصملا لـــثمم
يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو رخأت يأ نود ،غيلبتلاب
ةينفلا ةراشتسالا بحاصو لواقملا مالعإ متي.٦2.٣ ةداملا

يذلا ةدقاعتملا ةحلصملا لثمم روضحبو خيراتلاب ايوس
.كلذ رمألا ىضتقا اذإ ريبخ هدعاسي

ةروكذملا٩٣.٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا فورظلا يف.6.٩٣
 :ةيتآلا ةصاخلا ريبادتلا قيبطت متي ،هالعأ

مت يذـــــلا ةـــــيـــــنــــــفــــــلا ةراشتسالا بحاص رضحــــــي مــــــل اذإ –
لثمم موقي ،ددحـملا خيراتلا يف هلثمم وأ اينوناق هؤاعدتسا
تانياعملاب لمتحـملا ريبخلا هدعاسمو ةدقاعتملا ةحلصملا

،سعاقت ةلاح هقح يف ليجست عم

ةراشتسالا بحاص ضفر اذإ ريبادتلا سفن قيبطت متيو –
.تانياعملاب مايقلا انوناق لثمملا وأ رضاحلا ةينفلا

قيبطت متيو ةيروضح ةنياعملا ربتعت ،فورظلا هذه يف
 .٩٣.٣.2و٩٣.٣.١و٩٣.٣ داوملا ماكحأ

عباسلا مسقلا
ةلوانملاو تاسسؤملل تقؤم عمجت

تاسسؤملل تقؤم عمجت:0٤ ةّداملا

ةدع نيب تقؤم قافتا وه تاسسؤملل تقؤملا عمجتلا نإ
وأ دهعتلل ةبسنلاب كرتشم ضرع دادعإ دصق تاسسؤم
ةيعضولا عمجتلا اذه لكشي .ةيمومع ةقفص ذيفنتل حشرتلا
نيلـماـعـتـم ةدـع وأ نييداصتـقا نيلـماـعــتــم اــهــيــف مــظــنــي يتــلا
عـــمـــجـــتـــلا اذــــه زوــــحــــي نأ نود تقؤم عــــمجت يف نييداصتــــقا
بسح عـــمـــجـــتـــلا ةـــيـــقاـــفــــتا بجومب هؤاشنإ مت يذــــلا تقؤملا

ةـــــــيصخـــشلا ىلــــع ،هاـــــندأ ةروــــكذـــــــملا٠٤.٦ ةداـــــــملا نوــــــمــضـــم
حشرــتــت نأ تاسسؤمــلــل عــمــجــتــلا اذـــه حـــمسي .ةـــيـــنوـــناـــقـــلا
ةدحاو لك تحشرت نإ كلذ اهنع رذعتي ةيمومع ةقفصل
.اهدحول

لـــك نوـــكـــي نأ تاسسؤمـــلـــل تقؤملا عـــّمـــجـــتـــلا ضرـــتــــفــــي
افرط ،راطإلا اذه يف ،نييداصتقالا نيلماعتملا نم لماعتم

ةـــفصب اذـــهو لاـــغشألل ةـــيسيـــئرـــلا ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةــــقــــفصلا يف
.ةرشابم

لــــــكش تاـــسسؤملل تــــقؤملا عـــمجتلا ذــــخأي نأ نــــــكمي .0٤.١
تاسسؤمل تقؤم عّمجت وأ ةنماضتم تاسسؤمل تقؤم عمجت
،كلذ ةيمومعلا ةقفصلا ةعيبط تضتقا اذإ ،هنأ ريغ .ةكرتشم
اذــهــل ينــماضتــلا لــكشلا مزــلــت نأ ةدــقاــعـــتملا ةـــحـــلصملا نـــكـــمـــي
.طورشلا رتفد يف تقؤملا عمجتلا

نوكي ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنتل ةبسنلاب.0٤.٢
لـــكش يف مـــظـــنملا ،تاسسؤمــــلــــل تقؤملا عــــّمــــجــــتــــلا لــــيــــكو
،عّمجتلا ءاضعأ نم وضع لك عم ابوجو انماضتم ،كرتشم
ىلإ اذهو ةدقاعتملا ةحلصملا عم ةيدقاعتلا مهتامازتلا نأشب
.تامازتلالا هذه هيف يهتنت يذلا خيراتلا ةياغ
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،لواــنــمــلــل رشاــبملا عــفدــلاو عــفدــلا تاــيــفــيـــكو طورش –
تايفيك ،ءاضتقالا دنعو ،ةلوانملا دقع يف اهيلع صوصنملا

لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا راعسأ تناك اذإ راعسألا ريغت
.كلذل عضخت

هطورش ةقفاومو لوانملا لوبق لمحي ةقفصلا غيلبت ّنإ
.عفدلل

دــــعب هـــبلط ميدقتو ةــــلوانملاب حاــــمسلا متي اــــمدنع.١٤.٢.٢
لباقم ،لواقملا ملسي ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا حنم غيلبت
ةلاسر يف ،اهل ثعبي وأ ةدقاعتملا ةحلصملل عاديإ لصو
تامولعملا نمضتي احيرصت ،مالتسا لصوبو اهب ىصوم
 .هالعأ ةروكذملا١٤.2.١ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا

ةتبثملا عفدلل هطورش ىلع ةقفاوملاو لوانملا لوبق متي
صوصنملا تايفيكلا بسح ةلوانملا دقع راطإ يف انوناق
.هاندأ ةروكذملا١٤.٥ ةداملا يف اهيلع

ءادتبا ،موي )٥١( رشع ةسمخ لجأ ةدقاعتملا ةحلصملا ىدل
لواــنملا لوــبـــق رارـــقذاختال ،قـــئاـــثوـــلا مالـــتسا خـــيراـــت نـــم
.عفد طورش ىلع ةقفاوملاو

نأ لواقملا عـيطتسي ،ةـــقفصلا مارــــبإ دــــعبو هـــنأ رــــيغ .١٤.٣
نـــــيذـــــلا ءالؤه لادـــــبـــــتسال اـــــمـــــيس ال ،ددـــــج نيلواــــــنمب حّرصي
بابسأل ،مهماهم لامكتساب مهل حمست ال ةلاح يف نودجاوتي
تاردــــــق ،راــــبتعالا نيــــعب ذــــخألا مت اذإ.مـــهتدارإ نــــع ةــــجراخ
يف دمتعملا حشرتملا ضرع يف هميدقت مت يذلا لوانملا

ددجلا نولوانملا زوحي نأ بجي ،حشرتملا اذه تاردق مييقت
طورـشلا سفـــنل اوبيـــجـــتسيو تاردــــقلا ســــفن ،مهب حرــــصملا
فــــــلـــــــم يف وأ /و طورشلا رـــــــتـــــــفد يف اـــــــهـــــــيـــــــلـــــــع صوصنملا
.تاسسؤملل ةراشتسالا

 .ةيلامو ةيرادإ طورش ةدع ةلوانملا دقع مزلتسي.١٤.٤

 :يتأي ام ،يرادإلا بناجلاب ةقلعتملا طورشلا صخت

لاــــجــــم ىلع ،ةــــحارص طورشلا رــــتــــفد صنـــــي نأ بجـــــي–
ةيساسألا ماهملا ضعبل ادانتسا ةلوانملل يساسألا لخدتلا
،انكمم كلذ نوكي امدنع ،لواقملا اهب موقي نأ يغبني يتلا

،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا يفو

ةـخسن ،ةدـقاـعـتملا ةـحــلصمــلــل اــبوــجو لواــقملا مــيــلست–
ةسسؤملاب ريخألا اذه طبري يذلا ةلوانملا دقع نم ةعقوم
،ةلوانملاب صاخلا ءزجلا ذيفنتب ةينعملا

ىلإ لواــنملا داــمــتــعا بلــطو ةـــلواـــنملا حـــيرصت لـــيوحت–
اهنأش نم يتلا قئاثولا عيمجب قفرم ،ةدقاعتملا ةحلصملا

.لوانملل ةيلاملاو ةينقتلاو ةينهملا تاردقلا ريربت

،ةــلوانملل يلاــملا بـــناجلاب ةــــقلعتملا طورـــــشلل ةـــــبسنلاب
اقفو اــهب لــــفكتلا مـــتي يتلا ،لوانملل عــفدلا تاــيفيك اـــميس ال
.اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد نم8٧ ةداملا ماكحأل

صني ام اميسال( ةدقاعتملا ةحلصملا ءازإ تامازتلالا –
،)تقؤملا عمجتلل كراشتملا وأ نماضتملا عباطلا هيلع

،تقؤملا عمجتلا ءاضعأ فلتخم رود –

،ءاضتقالا دنع ،وضع لكل ةيكنبلا تانيطوتلا –

،وضع لكب ةطونملا تايلوؤسملا –

.ةديفم ىرخأ ماكحأ لك –

تاسسؤملل تقؤملا عمجتلا نم نيلكشلا الك يف .7.0٤
يف ةددـــــحـملا مازــــتلالا دوـــــقـــع ىلع عيــــقوتلا مــــتي ،نـــيروكذــــملا
فرط نم ءاوس ،اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد نم٧ ةداملا

،تقؤم عمجت يف نيمظنملا ،نييداصتقالا نيلماعتملا عيمج
ليثمتل ةيرورضلا تالهؤملا تبثأ اذإ ليكولا فرط نم وأ

.نييداصتقالا نيلماعتملا ءالؤه

ةلوانملا:١٤ ةّداملا

اــهــلالــخ نــم لـــكوـــي يتـــلا ةـــيـــلـــمـــعـــلا ،”ةـــلواـــنملاـــب“ دصقـــي
،تاسسؤملل تقؤم عمجت راطإ يف مظنم وأ هدحول ،لواقملا

لماعتمل ،ةلماكلا هتيلوؤسم تحتو ةلوانم دقع ةطساوب
ةـقـفصلا نــم ءزــج ذــيــفــنــت ،”لواــنملا“ ىــعدــي ،رــخآ يداصتــقا
.ةدقاعتملا ةحلصملا عم ةمربملا لاغشألل ةيمومعلا

راطإ يف ةلوانملا ىلإ ءوجللا نكمي ال ،رمأ نم نكي امهم
يف ةددحـملا ةبسنلا دودح يف الإ لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

نوناقلل ةعضاخ ةسسؤم لوانملا نوكي نأ نكمي.١٤.١
حمست ال نأ بجي ،هنأ ريغ.ةيبنجأ ةسسؤم وأ يرئازجلا
امدنع ّالإ بناجألا نيلوانملا ىلإ ءوجللاب ةدقاعتملا ةحلصملا

ةـبسنــلاــب ،يرــئازجلا نوــناــقــلــل ةــعضاخلا تاسسؤملا نوــكــت
ةباجتسالا اهتعاطتساب سيل ،هتلوانم يغبني يذلا ءزجلل

 .ةدوجلاو ريياعملا صخي اميف اميسال ،اهتاجايتحال

طورـــــــشلا بســـــحو ةـــــلوانــــملاب حاــــمـــــسلا مــــتي اــــمدنع.١٤.٢
ةراشتسالا فلم يف وأ/و طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا
ضرعلا يف لوانملاب حيرصتلا نكمي ،تاسسؤملاب ةصاخلا
.ةقفصلا ذيفنت لالخ وأ

حـــــــيرصتلا متو ةــــــلوانــــملاب حاـــــمسلا مـــــتي اـــــمدــــنع .١٤.٢.١
ةدـقاـعـتملا ةـحـلصمـلــل حشرــتملا مدــقــي ،ضرــعــلا يف اــهــبــلــطــب
صوــــــصخلا ىلـــــع ،هـــــيف رـــــيشي حرــــتقملا لواـــــنملاب حـــــيرــصت
 :يتأي ام

ناونعو ةيسنجلاو ةسسؤملا مسا وأ ةيمستلاو مسالا –
،حرتقملا لوانملا

،لوانملل ةيلاملاو ةينهملاو ةينقتلا تاردقلا –

،ةلوانملل حشرتملا فرط نم ةحرتقملا تامدخلا ةعيبط –

،ةلوانملل حشرتملا فرط نم ةحرتقملا تامدخلا ةبسن –
،اهب حومسملا ىوصقلا ةبسنلا دودح يف
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يعامتجالا رقملا يف متت ةقفصلاب ةقلعتملا تاغيلبتلا لك
تاميلعتلا رتفد يف نيبم هناونع نوكي يذلا لواقملاب صاخلا
.اهيلع زئاحلا لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ةصاخلا

ةماقإلا لحـمل هرييغت ةلاح يف ،لواقملا ىلع نيعتي.٢٤.٣
2٤.١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا مارتحا راطإ يفو
ةلاسر قيرط نع ،كلذب ةدقاعتملا ةحلصملا راطخإ ،هالعأ

يتلا اموي )٥١( رشع ةسمخلا يف مالتسا لصو عم اهب ىصوم
.رييغتلا اذه خيرات يلت

عمـــجـــتلا ةلاـــح يف اـــضـــيأ ةداـــملا هذـــه ماـــكـــحأ قـــبــــطت .٢٤.٤
.تاسسؤملل تقؤملا

تاغيلبتلاب مايقلا ةلاحتسا ةلاح يفو رمأ نم نكي امهم.5.٢٤
هذهب مايقلا نكمي ،اقباس ةروكذملا نكامألاو طورشلل اقفو
رقم ىوتسم ىلع ،درلل ةمراص ةدمل عضخت يتلا تاغيلبتلا

.لاغشألا زاجنإ لحم ةيدلب

عساتلا مسقلا
ءاعدتسالاو لاغشألا نكامأ يف دجاوتلا

ةشرولا دعومو

ةشرولا يف ارضاح نوكي نأ لواقملا ىلع بجي:٣٤ ةّداملا
ةـــــــقفاوم بــــلطب موـــقي نأ وأ ،لاــــغشألا ذيـــفنت ةرـــتف لــــك لالـــــخ
 .هلحم لحي نأ هناكمإب لهؤم لثمم ىلع ةدقاعتملا ةحلصملا

ةيرورضلا تاــطلـــسلا لـــثـــمــملا اذـــه زوــــحي نأ بــــجي.٣٤.١
تارارقلاذاختإو ةقفصلا عوضوم لاغشألا ذيفنت نامضل
بايغ ببسب اهفيقوت وأ ةيلمع يأ ريخأت مدعل ةيرورضلا
 .لواقملا

،ةدقاعتملا ةحلصملل مدقي نأ لواقملا ىلع نيعتي.34.2
بجي .هلثــــمم لوــــبقل ابوــتكم ابلط ،لاغشألا ذيفنت ةيادب لبق
،لثمملا اذهب ةقلعتملا تالهؤملا لك بلطلا اذه نمضتي نأ

نم هل ةضوفملا تايحالصلا ىدمب قيقدلا فيرعتلاب مايقلاو
ةيوست اذكو لاغشألا ريس يف مكحتلا ثيح نم لواقملا فرط

،مايأ )٠١( ةرشع لجأ ةدقاعتملا ةحلصملا ىدل .تاباسحلا
حرتقملا لثمملا لوبق رارقذاختال ،بلطلا مالتسا خيرات دعب
.الوأ

بتاكم ،رمألا ىضتقا امّلك ،هلثمم وأ لواقملا روزي.٣٤.٣
دــــنــع ،ةــيــنــــفلا ةراــشــتــسالا بــحاـــص وأ ةدــقاــعــتــملا ةــحــلــصــملا
.ةشرولل ةيناديملا مهترايزو مهتالوج يف مهقفاريو ،ءاضتقالا

ةراــــيز وأ عاــــمـــتـــجا لك دعب رــــــضاـــحم دادــــعإ بــــجي .٣٤.٣.١
وأ لواـقملا روضحــب اــهــب ماــيــقــلا مت يتــلا ةشروــلــل ةــيــنادــيــم

يتلا تاظحالملا لك رضاحـملا هذه لجست نأ بجي .هلثمم
ةــــيـــنادـــــــيــملا تاراـــيزـــلاو تاـــعاــمـــــتــجالا يف نوـــــــكراـــشــــملا اـــــهادــــبأ

يف رضاحـملا هذه لجست .مهنم دحاو لك فرط نم اهعيقوتو
.ةشرولل يمويلا لجسلا

يف روكذملا ةلوانملا دقع  ابوجو نمـــضـــتي نأ بــــــجي.5.١٤
:ةيتآلا تامولعملا ،هالعأ١٤.2.2 ةداملا

ةسسؤم مزـــــلـــــي يذـــــلا صخشلا ةـــــيسنــــــجو بقــــــلو مسا –
،ةلوانملا

،ءاضتقالا دنع ،ةلوانملا ةسسؤم مساو رقم –

،ةلوانملا لحم تامدخلا غلبمو عوضوم –

ةلوانملا لحم تامدخلا زاجنإل ينمزلا لودجلاو لجأ –
،ءاضتقالا دنع ،ةيلاملا تابوقعلا قيبطت تايفيك اذكو

دنع ،رشابملا عفدلاو عفدلا تايفيكو راعسألا ةعيبط –
دنب ىلع دقعلا صن اذإ ،راعسألا ةعجارمو نييحتو ءاضتقالا

،راعسألا ريغت

،تامدخلا مالتسا تايفيك –

،تانيمأتلاو تايلوؤسملاو تالافكلا ميدقت –

.تاعازنلا ةيوست –

بجومب لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا غلبم ليدعت مت اذإ.6.١٤
دقع دعي ،ةلوانملا لحم لاغشألا تامدخ غلبم ريغتي ،قحلم
راطإ يف ةدقاعتملا ةحلصملل ملسيو ةلوانملل يليدعت ديدج
.ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا

عيزوت يف ليدعت لك ،دعاوقلا سفنل اضيأ عضخي.١.6.١٤
نيب وأ هيلوانم وأ هلوانمو لواقملا نيب لاغشألا تامدخ
.لواقملا سفن يلوانم فلتخم

ةقفصلا ذيفنت يف لخدتي يذلا لوانملا ىلع نيعتي.7.١٤
هذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقفو ،لاغشألل ةيمومعلا
.ةدقاعتملا ةحلصملل هدوجو نلعي نأ ،ةداملا

دوـــجوـــــب مـــلعت يتلا ةدقاعــــتملا ةحلـــصملا ىلع نيعـــــتي .١٤.٨
لواقملا راذعإ ،ةقفصلا ذيفنت ناكم يف هب حرصم ريغ لوانم
،مايأ )8( ةينامث فرظ يف عضولا كرادتل ،كلذ يف ببستملا

ةخساف وأ/و ةيعدر ريبادتذاختا متي ،لاثتمالا مدع ةلاح يفو
.٣2١ ىلإ٩١١ نم داوملا ماكحأ يف هيلع صوصنم وه امك

نماثلا مسقلا
لواقملا ةماقإ لحم

لواقملا ةماقإ لحم:٢٤ ةّداملا

برقلاب ةماقإ لحم راتخي نأ لواقملا ىلع نّيعتي .٢٤.١
ةــحــلصملا مــلــعــي نأو لاــغشألا زاــجــنإ مــتــي نـــيأ ةشروـــلا نـــم
يئاهنلا مالتسالا ةياغ ىلإ اذهو ،ةماقإلا هذه ناكمب ةدقاعتملا
.لاغشألل

رشع ةسمخلا لالخ مازتلالا اذهل ةباجتسالا مدع نإ.٢٤.٢
نإف ،هتقفص ىلع عيقوتلا غيلبت خيرات يلت يتلا اموي )٥١(
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نامتكلا بوجو:5٤ ةّداملا

ةراشتسالا بحاصو ةدقاعتملا ةحلصملا ىلع ّنيعتي.5٤.١
نيذلا ،هلثممو ،تقؤم عمجت يف وأ هدحول ،لواقملاو ةينفلا
رصانع وأ قئاثو غيلبت اوملتسا وأ تامولعملا ىلع اوعلطإ

لــكذاــختاب ،موــتكم عــباطب ةرــشؤم ،اــهتعيبط تـــناك اـــمهم
يذــــــلا رــــيغلل اــــهبيرــست بـــــنجت دـــــصق ةــــيرورـــضلا رــــيبادـــــتلا

.اهيلع فرعتي نأ يغبني ال

بلطي نأ فرط يأل نكمي ال ،رمأ نم نكي امهم.5٤.١.١
.هسفنب اهنع نلعأ رصانع وأ قئاثو وأ تامولعم نامتك

نأ ،تقؤم عمجت يف وأ هدحول ،لواقملا ىلع بجي.5٤.٢
ضرفت يتلا نمألا ريبادتو نامتكلا تامازتلاب هيلوانم ملعي
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت راطإ يف هيلع

قئاثولاو تامولعملا ،اذه نامتكلا مازتلا نم ىصقي .5٤.٣
يف اـهـيـلـع نـلـعملا روـهــمــجــلــل ةــحاــتملا مــيــظــنــتــلا رصاــنــع وأ
ةـــقـــفصلاـــب ةــــيــــنــــعملا فارــــطألا عالــــطإ هــــيــــف مت يذــــلا تقوــــلا
 .لاغشألل ةيمومعلا

عــــمــــجت يف وأ هدــــحول ،لواــــقـــملا ءاــــفو مدـــع ةـــلاــــح يف.5٤.٤
ةداملا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالاب هيلوانمو ،تقؤم
ةــــخسافلا وأ/و ةــــيعدرلا رــــيبادتلاذاــــخـتا مــــتيــــس ،٥٤.2و٥٤.١
رتفد نم٣2١ ىلإ٩١١ نم داوملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا
.اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا

رشع يداحلا مسقلا
ةلماعلا ديلا ةيامحو لمعلاب ةقلعتملا طورشلا

،لواقملا ىلع ضرفت يتلا تامازتلالا لثمتت:6٤ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا كلت ،هيلوانمو ،عّمجت يف وأ هدحول
طورشلابو ةلماعلا ديلا ةيامحب ةقلعتملا تاميظنتلاو نيناوقلا
.لمعلاب ةقلعتملا

ةيامح لوح ميظنتلا وأ/و عيرشتلا روطت ةلاح يف.6٤.١
،ةقفصلا ذيفنت لالخ لمعلاب ةقلعتملا طورشلاو ةلماعلا ديلا

فرــط نــم ةــبوــلـــطملا ةـــلـــمـــتحـملا تالــيدـــعـــتـــلا نـــع جتـــنـــيس
دادعإ ،ةديدجلا دعاوقلل لاثتمالا دصق ،ةدقاعتملا ةحلصملا

.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا فارطأ نيب مربم ،قحلم

لوــــــح مـــيظنتلا وأ/و عــــيرــشتلا روـــــــطت نــــع جــــــــتــــن اذإ.6٤.٢
ةيلاقتنا ماكحأ ،لمعلاب ةقلعتملا طورشلاو ةلماعلا ديلا ةيامح
ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت طورش نأو ،يئانثتسا ماظن وأ/و
لواـقملا ىلع نـّيـعـتـي اـهـقـيـبـطــت لاــجــم يف دــجاوــتــت لاــغشألل
 .ةديدجلا ماكحألا هذه قيبطت

هـــــيـــــلواــــنــــم ،عــــّمـــــجت يف وأ هدــــــحوـــــل ،لواـــــقـــــملا رـــــطــخــــي.6٤.٣
ىقبيو مهيلع قبطت يتلا ةداملا هذه يف ةروكذملا تامازتلالاب
ةقفصلا ةدم لك لالخ تامازتلالا هذه مارتحا ىلع الوؤسم
.لاغشألل ةيمومعلا

لواقملا مازلإ يف قحلا ةدقاعتملا ةحلصملا كلمت .٣٤.٤
هــــل رـــــخآ بــــبس يأ وأ يــــنهم روـــصق بـــبسب هــــلثمم رــــييغتب
.لاغشألا ريسب ةقالع

شغلا نع الوؤسم لواقملا ىقبي ،رمأ نم نكي امهم.5.٣٤
.لاغشألا ذيفنت يف هلثمم اهبكتري نأ نكمي يتلا بويعلاو

تقؤملا عمجتلا ىلع اضيأ ةداملا هذه ماكحأ قبطت .6.٣٤
.تاسسؤملل

رشاعلا مسقلا
نامتكلاو ةيّرسلا ىلع ةظفاحـملا

ةيّرسلا ىلع ةظفاحـملا بوجو:٤٤ ةّداملا

وأ ايلك ،لاغشألل ةـــيموـــمعلا ةقفـــصلا زيـــمـــتت امدـــنع.٤٤.١
يف لاغشألا ذيفنت بجي امدنع وأ ةيّرسلا عباطب ،ايئزج
دصق ،ةمئاد ةفصب ةصاخ تاطايتحاذاختا بجي نيأ نكامأ
،ةساسحلا طاقنلا ىلع ةظفاحـملا وأ ةيّرسلا ىلع ةظفاحـملا

نكامأ يف ،عالطالا ىلإ نيحشرتملا ةدقاعتملا ةحلصملا وعدت
ةقلــــعــــتملاو لوـــــعفملا ةيراــــسلا تامـــيلــــعـــتلا ىلع ،مـــــهــــتالـــحــم
دهعتم لك ربتعي ،رمأ نم نكي امهم .ةيّرسلا ىلع ةظفاحـملاب

 .تاميلعتلا هذه ىلع علطا دق ،كلذب هراطخإ مت

ةقفصلا رصانعب لواقملا ةدقاعتملا ةحلصملا غلبت.٤٤.٢
ةيئاقولا ريبادتلاو ةيّرس ربتعت يتلا لاغشألل ةيمومعلا
.اهدامتعا يغبني يتلا ةصاخلا

،تـــــقؤم عـــمجت يف وأ هدــــحول ،لواــــقملا ىلـــع بــــجي.٤٤.٣
قئاثولا ىلع ةظفاحـملا نامضل ريبادتلا لكذاختا هيلوانمو
،راــطــخإ مــهــيــلــع بجــي اــهــتــياــمــحو مــهــل ةــحوـــنـــمملا ةـــيّرسلا
لجأ نود ،ةينفلا ةراشتسالا بحاصو ةدقاعتملا ةحلصملا

لك ةيرس ىلع ظافحلا مهيلع بجي .ثداح لكو عايض لكب
اهيلع اوعلطي نأ نكمي يتلا ةصاخلاو ةساسحلا تامولعملا

.ةقفصلا ذيفنت ةبسانمب

لكل ،تـــقؤم عـــمـــجت يف وأ هدــــحول ،لواقملا عـــضــــخي.٤٤.٤
ةقلعتملا تاميلعتلا بجومب اهيلع صوصنملا تامازتلالا

طاــقــنــلاو ةــيرسلا ىلع ةــظــفاحـملاـبو نيمدـخــتسملا ةــبــقارمب
.اهيلع صوصنملا رذحلا ريبادت نع ةجتانلا وأ ةساسحلا

ىلع لمعلا ،تقؤم عمجت يف وأ هدحول ،لواقملا ىلع نّيعتي
نأ هل نــــكمي ال .ماــــكحألاو تاـــميلعتلا هـــيلوانم مارــــتحا ضرــــف
.هلكش ناك امهم ضيوعت يأب ةبلاطملل كلذ لغتسي

عـــــــمجت يف وأ هدـــــحول ،لواــــقملا ءاــــفو مدـــــع ةـــــلاــــــح يف.5.٤٤
ةداملا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالاب هيلوانمو ،تقؤم
ةخـــسافلا وأ/و ةيــــعدرلا ريبادـتلاذاـختا متــــيس ،٤٤.٤ ىلإ٤٤.١
رـــــتفد نـــم٣2١ ىلإ٩١١ داوــــملا ماــــكحأ يف هــــيلع صوــــصنملا
.اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا
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هدحول ،لواقملا نمضي ،ةقفصلا ىلع عيقوتلا درجمب.٨٤.١
ةحلصملل ،ةلوانملا لحم ءزجلل ةبسنلاب اذكو ،عّمجت يف /وأ
داوملا وأ مزاوللاب ةقلعتملا بلاطملا لك ةيبلت ةدقاعتملا

ةكولمملا لاغشألا ذيفنتل ةلمعتسملا لئاسولاو ءانبلا طامنأو
ميماصت وأ موسر وأ تاداهش وأ عارتخالا تاءارب باحصأ نم
.ةيراجت وأ ةيعانص تامالع وأ

،لوصحلا ،عّمـــجت يف وأ هدــــــحول ،لواـــــقـــملا لــــفـــــكــــتي.٨٤.١.١
لمحتو ةيرورضلا صيخارتلاو تالزانتلا ىلع ءاضتقالا دنع
.اهب ةقلعتملا تاضيوعتلاو تاواتإلاو قوقحلا فيلاكت

نم ةدقاعتملا ةحلصملا دـــض ةهـــجوم ةوــــعد ةلاـــح يف.٨٤.٢
وأ جذامنلا وأ تاداهشلا وأ تاءاربلا باحصأ ،ريغلا فرط

ةلمعتسملا ةيراجتلا وأ ةيعانصلا تامالعلا وأ ميماصتلا
هيلوانم فرط نمو ،عّمجت يف وأ هدحول ،لواقملا فرط نم
نم ةعومجملا هذه لخدتت نأ بجي ،لاغشألا ذيفنت دصق
نع ةدقاعتملا ةحلصملا ضيوعتو ةمكحـملا ىدل نيلمعتسملا

اذــــــــكو اــــــــهدض رداصلا مــــــــكحلا يف ةــــــــنــــــــمضتملا رارضألا لـــــــــك
.اهتلمحت يتلا فيراصملا

ةدقاعــــــتملا ةحلـــصملا نكــــمي ،ريـــغلا قوـــــــقــح ةاـــعارم عـــــم.٨٤.٣
تاءارــــب تاذ ةزــــهــــجألا حالصإ ىلع لــــمــــعــــلا وأ ،اـــــهـــــتاذـــــب ،حالصإ
امب لضفأ لكشب لاغشألا يف ةجمدملا وأ ةلمعتسملا عارتخالا

لوصحلاو ،ابسانم اهل ودبي يذلا فرط نم اهحلاصم مدخي
.حيلصتلا اذهل ةيرورضلا رايغلا عاطق ىلع ابسانم هارت امبسح

،ةدقاعتملا ةحلصملا نم حيرص صيخرت ءانثتساب.٨٤.٤
تاياغل لاــمعتسا نــع ،عــّمجت يف وأ هدــحول ،لواــقملا عــنتمي
لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنتب ةقلعتملا كلت ريغ ىرخأ
اـهـب هــتدوز يتــلا قــئاــثوــلاو تاــموــلــعملا ،اــهــبــحاص وــه يذــلا
 .ةدقاعتملا ةحلصملا

ثلاثلا لصفلا
ةقفصلل ةينقتلا ماكحألاب ةقلعتملا تايفيكلا

لاغشألل ةيمومعلا

لوألا مسقلا
ديتوتلاو تآشنملا نيطوت ططخم

تآشنملا نيطوتل ماعلا ططخملا:٩٤ ةّداملا

هجوملا ططخملا وه تآشنملا نيطوتل ماعلا ططخملا نإ
ططخم ناك ءاوس ،تآشنملا نيطوت عضوم ةقدب ددحي يذلا
ةبسنلاب ،ءاضتقالا دنع ،اذكو ،عافترالا ططخم وأ حطسلا

،ةـمدخلاـب رـمأب لواـقـمـلـل طـطـخملا اذـه غـلــبــي .ةــتــباــث مــلاــعمل
ةــقــفصلا غـــيـــلـــبـــت خـــيراـــت يلت يتـــلا ماـــيأ )٠١( ةرشعــــلا لالـــــخ
.لاغشألل ةيمومعلا

رشع يناثلا مسقلا
ةئيبلا ةيامح

ةئيبلا ةيامح:7٤ ةّداملا

ىلع هيلوانمو ،عّمجت يف وأ هدحول ،لواقملا رهسي.7٤.١
ةيعيرشتلا ماكحألا ،اهب نوموقي يتلا تامدخلا لك مرتحت نأ

راطإ يف ةئيبلا ةيامح لاجم يف اهب لومعملا ةيميظنتلاو
.ةمادتسملا ةيمنتلا

بجي ،ةدقاعتملا ةحلصملل حيرص بلط ىلع ءانب.7٤.٢
لالخ هتعاطتساب ،عّمجت يف وأ هدحول ،لواقملا نوكي نأ
يف ةمدقملا تامدخلا نأ ىلع ليلدلا ميدقت ،لاغشألا ذيفنت
دنع ،هيلوانم فرط نم اذكو لاغشألل ةيمومعلا هتقفص راطإ
ةــقــلــعــتملا كلــتو ةــيــئيــبــلا تاــبــلــطــتملا يفوــتست ،ءاضتـــقالا

.ةصاخلا تاميلعتلا رتفد يف ةددحـملا ةمادتسملا ةيمنتلاب

يتلا رـيبادــتـــــلا لك لواــــقملا ذــــختي ،راــــطإلا اذـــــه يف .7٤.٢.١
،ةئيبلاب رضت نأ اهنأش نم يتلا رصانعلا يف مكحتلاب حمست
تاثاعبناو ةقفصلا ذيفنت لالخ ةمجانلا تايافنلا اميس ال
تاــــياــــفنلاو ،ةثولـــملا تاـــجــــتنـــملا ةرـــخبأو ،ةنــــخدألاو رابـــــغلا
تاـــــناوــــيـــــحلا ىلع ريثأـــــتلاو ةيـــــتوـــــصلا تاــــجاــــعزإلاو ةـــــلئاـــسلا

نأ نكمي يتلا كلت اميسال ،ماع لكشب ثولتلاو تاتابنلاو
.ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملا ركعت

ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم تامدخلا نوكت امدنع.7٤.٣
،ةصاخ ةيئيب ريبادت هيف قبطت ناكم يف ،ذيفنت لاغشألل

ماكحألا يف اهيلع صوصنملا ةيمحـملا تالاجملا يف اميسال
عضخـي نأ بجـيو ،اـهـب لوـمـعملا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةــيــعــيرشتــلا
ةصاخلا تابلطتملل ،هيلوانمو ،عّمجت يف وأ هدحول ،لواقملا
.ةوجرملا

ةيامح لوح ميظنتلا وأ/و عيرشتلا روطت ةلاح يف.7٤.٤
،ةقفصلا ذيفنت لالخ ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا

فرــط نــم ةــبوــلـــطملا ةـــلـــمـــتحـملا تالــيدـــعـــتـــلا نـــع جتـــنـــيس
دادعإ ،ةديدجلا دعاوقلل لاثتمالا دصق ،ةدقاعتملا ةحلصملا

.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا فارطأ نيب مربم قحلم

لوــح مــيــظــنــتــلا وأ/و عــيرشتــلا روــطـــت نـــع جتـــن اذإ.5.7٤
ةيلاقتنا ماكحأ ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامح
ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت طورش نأو ،يئانثتسا ماظن وأ/و
مزـــلـــم لواـــقملا ّنإف هـــقـــيـــبـــطـــت لاـــجـــم يف دـــجاوـــتـــت لاـــغشألل
.ةديدجلا ماكحألا هذه قيبطتب

رشع ثلاثلا مسقلا

ةيراجتلا ةيعانصلا ةيكلملا

ةــــــيعانصلا ةـــــيكلملاب ةقلعتملا تانامضلا:٨٤ ةّداملا
ةيراجتلا
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ةـــــــيفاـــضإلا تاـــــفاـــشــــكتسالا لــــــــك نوـــــكت نأ بــــــــجي.٢.١.١5
ةياقولا ريبادت عيمج اذكو ،رمألا اهاضتقا يتلا ةلمتحـملا
.ةمدخلاب رمأ عوضوم كلذ نع ةضخمتملا

مل امو ،اقباس روـكذملا ةـــمدخلاب رــــمألا راــــظتنا يف .٢.٢.١5
لواقملا ىلع بجي ،اهذاختا يغبني يتلا ريبادتلا ريرقت متي
،تآشنـــمـــلـــل ةرشاـــبـــم ةرواـــجملا لاـــغشألا فـــقوـــب موـــقــــي نأ

.هالعأ١٥.2 ةداملا عوضوم

داتوألا ىلع ةظفاحـملاو ديتوتلا رضحم:٢5 ةّداملا

غيلبت دعب صاخلا ديتوتلاو ماعلا ديتوتلاب مايقلا مت اذإ
نم ةيلمعلا رضحم دادعإ متي ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

،اــيــفارــغوــبــطــلا يف سدــنــهملا وأ/و يراــقــعـــلا رـــيـــبخلا فرـــط
نأ لبق ةينفلا ةراشتسالا بحاص فرط نم هيلع قداصملاو
.ةمدخلاب رمأ قيرط نع لواقملل هغيلبت متي

داتوألا ىلع ظافحلا ىلع رهسي نأ لواقملا ىلع بجي.١.٢5
.كلذب رمألا ىضتقا املك اهليدبت وأ اهتماقإ ةداعإو

ةيفاضإلا تاديتوتلا:٣5 ةّداملا

،لاغشألا ذيفنت ةرتف لك لالخ لواقملا ىلع نيعتي.١.٣5
ددـعـب صاخلا دـيــتوــتــلا الاــمــتــحاو ،ماــعــلا دــيــتوــتــلا لاــمــكــتسا
.ةيرورض اهنأ رهظي يتلا داتوألا

تمت يتلا داتوألا نأ ىلع لواقملا رهسي نأ بجي.٢.٣5
نيبو اهنيب زييمتلا نكمي يليمكتلا ديتوتلا ناونعب اهتماقإ
.ماعلا ديتوتلا ناونعب اهتماقإ تمت يتلا كلت

بحاص اهب ماق يتلا تاصوحفلا نع رظنلا ضغب.٣.٣5
ىلع دــيـــحوـــلا لوؤسملا لواـــقملا ىـــقـــبـــي ةـــيـــنـــفـــلا ةراشتسالا
.ةيفاضإلا تاديتوتلا

يناثلا مسقلا
ءانبلا تانوكمو تاجتنمو داومب ةقلعتملا تافصاوملا

ءانبلا تانوكمو تاجتنمو داوم ردصم:٤5 ةّداملا

تاجتنمو داوم ردصم راتخي نأ لواقملل نكمي .١.٤5
اــهــتــقــباــطـــم رـــيرـــبـــت ىلع ةردـــقـــلا طرش ءاـــنـــبـــلا تاـــنوـــكـــمو
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا يف ةددحـملا طورشلل

بحاص فرصت تحت عضي نأ لواقملا ىلع نيعتي.٢.٤5
عــــبتت لـــــحارم نــــمضت يـــتلا قــــئاثولا ،ةــــينفلاةراــــشتسالا

ءانب .زاــجنإلا ةـــيلمع يف ةـــلمعتسملا ءاـــنبلا داوـــمو تاـــجتنم
لاـــمـــعـــتسا نـــكـــمـــي ال ،لواـــقـــمـــلـــل يلاـــجـــعــــتسالا بلــــطــــلا ىلع
ةقفاوملاو اهصحف دعب ّالإ افنآ ةروكذملا داوملاو تاجتنملا
 .ةينفلاةراشتسالا بحاص فرط نم اهيلع ةتقؤملا

مالتسالا ةياغ ىلإو ةقفاوملا هذه نع رظنلا ضغب.٣.٤5
ةروكذملا داوملاو تاجتنملا ضفر نكمي ،لاغشألل تقؤملا

دعب لاغشألا قالطناب ،ةمدخلاب رمأ هيجوت ةلاح يف.٩٤.١
ططخملا غيلبت نإف ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلاب غيلبتلا
خيرات هاصقأ لجأ يف متي نأ بجي تآشنملا نيطوتل ماعلا

.لاغشألا قالطناو ،ةمدخلاب رمأ غيلبت

ماعلا ديتوتلا:05 ةّداملا

عقومل ناديملا يف ملاعم لعج يف ماعلا ديتوتلا لثمتي
ططخملا بجومب ددحـملا اهراسم ديدحت وأ تآشنملا نيطوت
ىلع ةدشب ةــتــبــثــم ةــمــقرــم داــتوأ ةــطساوــب نيطوــتــلــل ماــعـــلا
ملاعم ىلإ ،ايولعو ايحطس ،اهسوؤر طبر متي ثيح ضرألا

يف روــــكذم داــتوألا عــقوم نإ .٩٤ ةداــملا يف ةروــكذم ةــتباث
.ماعلا ديتوتلا ططخم

يف داــــتوألا عـــقوم ىلإ ةراـــشإلا تــــــمت اذإ اـــــــم ةــــلاح يف .١.05
لحم ريخألا اذــــــه لحي ،تآشــــنملا نيــــطوتل ماعلا طــــــطـــخملا

.هالعأ روكذملا ماعلا ديتوتلا ططخم

ةــــقفــصلا غــــيـــلبت لــــبق ماـــــــعلا دــــيتوتلا ذـــــيفـــنت مت اذإ .٢.05
،تآشنملا نيطوتل ماعلا ططخملا نمضتي ،لاغشألل ةيمومعلا
ةراشإلا ،هالعأ ةددحـملا طورشلا نمض لواقملا هغيلبت مت يذلا
.داتوألا عقوم ىلإ

ةـــقفصلا غــيلبت لـــبق ماـــعلا دـــيتوتلا ذــيفنت مــــتي مل اذإ.٣.05
رـتـفد يف ةـفـلـتـخـم ماـكـحأ ءاـنـثـتساــبو ،لاــغشألل ةــيــموــمــعــلا
ىلع ،لواقملا هب موقي ديتوتلا اذه نإف ،ةصاخلا تاميلعتلا

.ةينفلا ةراشتسالا بحاص روضحب هباسح

ةــيـــنــــطاـــبلا تآــــشـــنـــملل صاــــخلا دـــيــــتوـــــتلا:١5 ةّداملا
ةنيفدلاو

تآشنملا نم برــــقلاب لاــــغشألا ذــــيفنت بوــــجو دــــنع.١.١5
تاكبشلا لك وأ كالسألا ،تاونقلا اميس ال ،ةنيفدلاو ةينطابلا
ذـــخأــــت ،رـــيـــغلاب وأ ةدــــقاـــعتملا ةحلــــصملاب ةطــــبترــــملا ىرخألا
ةيثالث ةقبسملا تانيعلا ذخأ اهقتاع ىلع ةدقاعتملا ةحلصملا
اهنييعت دصق لواقملل جئاتنلا غلبتو ةنطابلا تآشنملل داعبألا

ديتوتلا اذه .صاخلا ديتوتلا ةطساوب ناديملا ىلع قيقد لكشب
يف روكذملا ماعلا ديتوتلا ططخم ىلع مسري هتاذب صاخلا
.هالعأ٠٥ ةداملا

بحاص ىلعو ةدقاعتملا ةحلصملا ىلع اضيأ نيعتي .١.١.١5
مت يتـــلا تآشنملا يلغـــتسم ىدـــل عـــمـــج ةــــيــــنــــفــــلا ةراشتسالا

ذيفنت لالخ اهقيبطت بجي يتلا ةيئاقولا ريبادتلا ،اهميلعت
.لواقملل اهغيلبتو ،ةقفصلا عوضوم ،لاغشألا

مــتي مل ،ةـــيرفحأ وأ ةـــينطاب عــــيراشم فــــشك مت اذإ.٢.١5
ملعي ،ةقفصلا غيلبت دعب صاخلا ديتوتلا يف اهملاعم نييعت
ةـيــنــفــلا ةراشتسالا بحاصو ةدــقاــعــتملا ةــحــلصملا ،لواــقملا

عــــمجب مـــث اــيروضح اـــهعفرب كلذ دــــعب موــــقي.اــــهب ايــباتك
لاغشألا ذيفنت ءانثأ اهقيبطت يغبني يتلا ةيئاقولا ريبادتلا

.ةقفصلا عوضوم
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ةـــــــحلـــصــــملا فرـــــــط نـــــم لواـــــــــقـــــملا عاـــــضـــــخا مت اذإ.١.٣.55
صيـخرـت ىلإ ةــيــنــفــلاةراشتسالا بحاص وأ/و ةدـــــقاـــــعــــــتملا
ىلع ددــحــم ضيــفــخــتــلــل هــلوــبــق لــباــقــم اــمــهالــك وأ اــمــهدــحأ
راــــعسألا ىلــع جاــجتحالا هـــل نـــكمي ال هـــنإف ،ةـــتقؤملا راــــعسألا
 .ضيفختلا اذه نع ربعت يتلا

رــــييغت نـــع جـــتني ال نأ بـــجي ،رـــمأ نـــم نـــكي اــــمهم.٢.55
تابارطضا ،ريغت ءانبلا تانوكمو تاجتنمو داوم ردصم
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ةيساسألا ةيداصتقالا فورظلا

ءانبلا تانوكمو تاجتنمو داوم ةيعون:65 ةّداملا

داوم نم رايتخا وأ ةئف وأ عون لك زيمتي نأ بجي .١.65
اميسال ،ةبولطملا صئاصخلاب ءانبلا تانوكمو تاجتنمو
ادانتسا ،ءاضتقالا دنع ،ةددحـملا ءادألا تايوتسمو فانصألا
ذيفنتو لمع ةيعون لضفأ تاذ نوكت نأ بجي.ريياعملل

ةقفصلا يف ةددحـملا طورشلا راطإ يفو ةينفلا دعاوقلل اقبط
.لاغشألل ةيمومعلا

تاـــــــــجتنمو داوـــــم لــــــمعتسي نأ لواـــــــقـملل نــــــكــــمي ال .٢.65
يف ةددحـملا كلت نع ةفلتخم ةيعون نم ءانبلا تانوكمو
 .ةقفصلا

يتلا بوــيـــعلا وأ شــــغلا نع الوؤـــــسم لواـــقــــملا ىقبي.٣.65
نيومت يف نولوانملاو لامعلاو ناوعألا اهب موقي نأ نكمي
.اهلامعتساو داوملا

داوــمب ةـــقلعتملا براـــجتلاو تاراــــبتخالا:75 ةّداملا
ءانبلا تانوكمو تاجتنمو ءانبلا

تاجتنمو داوم بيترتو عضو ىلع لواقملا رهسي .١.75
.ةبولطملا ةبقارملاب مايقلاب حمسي لكشب ءانبلا تانوكمو
،نوكت ىتح اهزييمت متي ىتح ةيرورضلا ريبادتلا لك ذختي
.اهصحف راظتنا يف ،ةضوفرم وأ ةلوبقم

ءانبلا تانوكمو تاجتنملاو داوملا جارخإ بجي .١.١.75
قــيبطت مـتي ،ءاـــضتقالا دــــنع .ةــــشرولا نــــم اـــــهضفر مت يــــتلا
.هاندأ ةروكذملا٤٦ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا

صوصنملا تارشؤملا ىلإ ادانتسا تابقارملا متت .٢.75
رتفد يف وأ/و ةكرتشملا ةينقتلا تاميلعتلا رتفد يف اهيلع
صئاصخلا نمضتت يتلا قئاثولا يف وأ /و ةصاخلا تاميلعتلا
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ةصاخلا ةينقتلا

مايقلا متي اذإ ةقفصلل ةصاخلا قئاثولا اضيأ ريشت.٢.١.75
وأ عناصملا يف ،ةشرولا ىوتسم ىلع ةبولطملا تابقارملاب
.ءاضتقالا دنع ،نيلوانملاو لواقملا رجاحم وأ تالحـملا

قــــــتاع ىلـــع ةــــبوــلطملا ةــــبقارملا ةـــيلوؤــــسم عـــــقـــــت .٢.٢.75
مت اذإ كلذب مايقلاب فلكُي يذلا ةينفلا ةراشتسالا بحاص

صنت نأ نكمي هنأ ريغ .لاغشألا ةبقارمو ةعباتمب هفيلكت
نيعي نأ ىلع ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ةصاخلا قئاثولا

.نالهؤم وأ ةلهؤم ةباقر ةئيه وأ/و لهؤم ربخم هلحم

نـــم ،بوــيع اــهبوشت وأ ةـــئيدر ةـــيعون تاذ تـــناك اذإ ،اــــفنآ
.ةينفلاةراشتسالا بحاص وأ/و ةدقاعتملا ةحلصملا فرط

ىلعو لواـــقملا فرـــط نـــم اـــهـــلادــــبــــتسا مــــتــــي ةــــلاحلا هذــــه يف
.هباسح

ةحلصملا تنيع اذإ ام ةلاح يف لواقملا ىلع نيعتي.٤.٤5
املك ،لوصحلا ةراعتسالا وأ جارختسالا نكامأ ةدقاعتملا
ةـــــيرورضلا ةـــــيرادإلا صيـــــخارـــــتـــــلا ىلع ،كلذ رـــــمألا ىضتــــــقا

.اهتراعتساو داوملا جارختسال

تاواتإلاو لغشلا تاضيوعت لك لواقملا لمحتي.٤.١.٤5
.ةراعتسالا وأ جارختسالل ةبسنلاب ،ريغلل ةقحتسملاو ةلمتحـملا

فـيـلاـكـت رــمأ نــم نــكــي اــمــهــم ،لواــقملا لــمــحــتــي.٤.٢.٤5
،ءاضتقالا دنعو ةراعتسالا وأ جارختسالا نكامأ لالغتسا

.حاتتفالا فيلاكت

لمحتي ،ةدقاعتملا ةحلصملا دض نعط لك ءاصقإب.٤.٣.٤5
نــع ةــبــترــتملا ةــلــمــتحـملا رارضألا ةـــــفــــــلــــــكــــــت اضيأ لواــــــقملا
ةفصبو ،روبعلا قرط ديدحت قيرط نع ،داوملا جارختسا

نكامأ لالغتسال ةيرورضلا ةئيهتلا لاغشأ قيرط نع ةماع
.ةراعتسالا وأ جارختسالا

،لواقملا نمضي ،ةقباسلا ماكحألا نع رظنلا ضغب .٤.٤.٤5
دانسإ مت اذإ ام ةلاح يف هالعأ ةروكذملا رارضألاب لفكتلا
.ةدقاعتملا ةحلصملا ىلإ فيلاكتلا

ةيقافتالاو تادهاعملا نع ةجتانلا ماكحألا ةاعارم عم.٤5.5
ةــلــمــعـــتسملا داوملاو تاـــجـــتـــنملا نوـــكـــت نأ بجـــي ،ةـــيـــلودـــلا
،رئازجلا يف ةعونصم وأ يرئازج لصأ نم لاغشألا ذيفنتل
.تاجايتحالا هذه يبلي نأ ينطولا جاتنإلل نكمي ال امدنع ّالإ

تانوكمو تاجتـنمو داوم ردـــــصم ريـــيغت:55 ةّداملا
ءانبلا

تاـــــــجتنمو داوـــم ردـــصم رـــيغي نأ لواــــقملل نــــكمي ال .١.55
اذإّ الإ ةصاخلا تاميلعتلا رتفد يف ةددحـملا ءانبلا تانوكمو
ةيفاك ريغ ةقفاوملا ،ةراعتسالا وأ جارختسالا نكامأ نأ ّنيبت
رطخي نأ بجي ،ةلاحلا هذه يف .ةيمكلا وأ ةيعونلا ثيح نم
هذهب ةينفلاةراشتسالا بحاص بسانملا تقولا يف لواقملا
ابوتكم اصيخرت ةينفلا ةراشتسالا بحاص ردصي .فورظلا
،نيعـيو ،ءاـنـبـلا تاـنوـكـمو تاـجـتـنــمو داوــم ردصم رــيــيــغــتــل
 .ةديدج ةراعتساو جارختسا نكامأ ،لواقملا نم حارتقاب

تاجتنم وأ داوم ردصم رييغت يدؤي ال نأ بجي.١.١.55
،ذــيــفــنــتو لــمـــعـــلاو ةدوجلا ىلع اساسأ ءاـــنـــبـــلا تاـــنوـــكـــم وأ

ةقفصلا يف ةددحم اهطورش يتلاو ةينفلا دعاوقلا ةقباطم
.لاغشألل ةيمومعلا

صيخرتلا صن اذإ ّالإ ةقـــفاوـــملا راعـــسألا ريـــغـــتت ال.١.٢.55
.ةديدج راعسأ قيبطت ليدبتلا نع جتني هنأ ىلع حونمملا

يف اهيلع صوصنملا تايفيكلل اعبت راعسألا هذه دادعإ متي
.هالعأ ةروكذملا٤٣.١ ةداملا
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ةيعون ىلع ةظفاحـملا نأ ىلع ةقفصلا تّصن اذإ.٣.٨5
بلـطـتـت ءاـنـبـلا تاـنوـكـم وأ تاـجـتـنــمو داوــم ضعــب ةــيــمــكو
نزاـــخملا ءاـــنـــب لواـــقملا ىلع نـــّيـــعـــتــــي ،نزــــخــــم يف اــــهــــعضو
،ةلاحلا هذه يف .ةشرولا جراخ ىتح اهريفوت وأ ،ةيرورضلا

فيتستلاو نحشلاو نيزختلا فيراصم لواقملا لمحتي
.لقنلاو ةظفاحـملاو

ثلاثلا مسقلا
رجفتملا يبرحلا داتعلا

ةيمومعلا ةقفصلل ةصاخلا قئاثولا تناك اذإ:٩5 ةّداملا
ىلع يوتحي نأ نكمي لاغشألا ناكم نأ ىلإ ريشت لاغشألل
ةـصاخلا رــيبادتلا لواــقملا قــبطي ،رـــجفنم رــــيغ يـــبرح داــــتع
ةلهؤملا ةطلسلا فرط نم هيلع صوصنملا نمألاو بيقنتلاب
.ةصتخملا

يبرح داتع ىلع روثعلا مت اذإ ،رمأ نم نكي امهم.١.٩5
:لواقملا ىلع بجي ،هدوجو ملاعم ديدحت مت وأ رجفتم

عــــنمو رواـــــجملا طـــــيحـملا يف لاـــــغشألا فـــيقوتب ماــــيقلا.أ
زجاوحو ،ةراشإلا تاتفالو جايسلا قيرط نع هيف ةكرحلا
يذاحـملا طيحـملا رصحب حمست ةليسو يأ وأ داشرإلا ةزهجأ
.هل

ةدقاعتملا ةحلصملا ةينفلا ةراشتسالا بحاص مالعإ.ب
داتعلا بحس يف عورشلا دصق ةرشابم ةلهؤملا تاطلسلاو
.رجفني مل يذلا

صيخرتلا مالتسا دعب الإ لاغشألا ةرشابم ىلإ ةدوعلا مدع.ج
.ةمدخلاب رمأ بجومب كلذب

ىلع بجي ،برح داتعل يئاجفلا راجفنالا ةلاح يف.٢.٩5
ةدقاعتملا ةحلصملا ،ةينفلاةراشتسالا بحاص مالعإ لواقملا

يف ةددحـملا ريبادتلاذاختإو ةرشابم ةلهؤملا تاطلسلا اذكو
.هالعأ ةروكذملا٩٥.١ ةداملا نم جو أ نيترقفلا

ةبترتملاو انوناق ةرربملا تاقفنلاب لواقملا لفكتي ال .٣.٩5
.ةداملا هذه ماكحأ نع

عبارلا مسقلا
ةشرولا يف اهيلع روثعملا اياقبلاو ضارغألاو داوملا

اـــهيلع روــــثعملا راـــــثآلاو ضارـغألاو داوملا:06 ةّداملا
ةشرولا يف

ةشرولا يف راثآو ضارغأو داوم ىلع روثعلا ةلاح يف .١.06
،مدهلا تايلمع يف وأ تايرفحلا يف اميسال ،لاغشألا لالخ
غالـــبإو لاـــغشألا نـــع يروـــفـــلا فـــقوـــتـــلا لواـــقملا ىلع بجــــي

غّلبي يذلا ،ةدقاعتملا ةحلصملاو ةينفلا ةراشتسالا بحاص
.ةلهؤملا تاطلسلا هرودب

ايصخش ةينفلاةراشتسالا بحاص موقي ام ةلاح يف.٣.75
ةيرورضلا ةزهجألا هفرصت تحت لواقملا عضي ،براجتلاب
ةراشتسالا بحاص هــباسحل لــباــقــم عــفدــب فــلــكــي ال هـــنـــكـــلو
.ةينفلا

تاداهشلا ةينفلا ةراشتسالا بحاص ىلإ لواقملا لسري.٤.75
،اهــــساـــسأ ىلع يتلاو  ،تـــــمت يـــتلا ةبـــقارـــملا جئاـــتن تبثت يتلا

وأ داوم لامعتسا نكمي اذإ ةينفلا ةراشتسالا بحاص ررقي
.ءانبلا تانوكم وأ تاجتنم

ةيرورضلا تانيعلا لك ريفوت لواقملا ىلع نّيعتي.75.5
لواقملا نمضي ،ءاضتقالا دنع .هباسح ىلع ةبقارملاب مايقلل
تانيع ذخأب مايقلاب حمست يتلا تازيهجتلاو عينصت داتع
ةــعــنصملا تاــجــتــنملا دادــعإ لــحارــم فــلـــتـــخـــم يف داوـــم نـــم
.ةزهاجلا

داوم نيومت لوبقب ةبولطملا تابقارملا حمست مل اذإ.75.6
ةراشتسالا بحاصل نــكــمــي ،ءاــنــبــلا تاــنوــكــمو تاــجــتــنـــمو
دصق ةيفاضإ تابقارمب يصوي نأ لواقملا ةقفاومبو ةينفلا
،هنم ءزج وأ نيومتلا اذه لكل لمتحـملا لوبقلاب حامسلا

فيراصملا لواقملا لمحتي .كلذ نود وأ راعسألا ضيفختب
.ةريخألا تاصوحفلا هذه نع ةبترتملا

لهؤم ربخم اهب موقي يتلا ةبولطملا تابقارملا متت .75.7
نم يلاجعتسا بلطب )نالهؤم وأ( ةلهؤم ةباقر ةئيه وأ/و
.هباسح ىلعو لواقملا

ةنومملا ءانبلا تانوكمو تاجتنمو داوم:٨5ةّداملا
ةدقاعتملا ةحلصملا فرط نم

ةدقاعتملا ةحلصملا نيومت ىلع ةقفصلا صنت امدنع.١.٨5
لواقملا نإف ،ءانبلا تانوكم وأ تاجتنم وأ داوم ضعبل
درــجمب اــهــب لــفــكـــتـــي يرورضلا تقوـــلا يف هراـــطـــخإ مت يذـــلا

.ةشرولا يف لالغتسالا زيح اهعضو

عبتت لحارم نمضت يتلا قئاثولا اضيأ عضوت .١.١.٨5
تحت ةعوضوملا ءانبلا تانوكمو تاجتنملاو داوملا هذه
 .ةدقاعتملا ةحلصملا لبق نم لواقملا فرصت

روضحب ءانبلا تانوكمو تاجتنمو داومب لفكتلا متي.٢.٨5
رضحم عوضوم نوكت نأ بجيو ةدقاعتملا ةحلصملا لثمم
.اهب لفكتلا مت يتلا تايمكلا نمضتي يروضح

ءاــــــنبلا داوـــــــــم يف اــــــــبوــــيع لواــــــــقملا ظـــــــــــحال اذإ.٢.١.٨5
بجي ،ةدقاعتملا ةحلصملا فرط نم اهب ةدوزملا تاجتنملاو
ةينفلا ةراشتسالا بحاصل ايباتك هتاظحالم مدقي نأ هيلع

قئاثولا دادعإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لجأ يف
،كلذ ةظحالم هيف نكمت يذلا تقولا يف مالتسا نمضتت يتلا

داوــــملل هذـــــــهل يلعــــفلا لالغـــتسالا لبــــق ،رمأ نــــم نــــكي امــــهمو
نأ هــــنكمي ال ،حــــــيحص لـــــكشب كلذ مــــــتي مـــــل اذإ .تاــــجتنملاو
عم لاغشألا قــــباطت مدـــع ةـــلاح يف هــــتايلوؤسم نــــم برـــهتي
.ةقفصلا تافصاوم
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ةقفصلا غيلبتل قفاوملا لوألا مويلا دعب ،ليدعت مت اذإ.٤.١6
ةـيــموــمــعــلا قرــطــلا لاــمــعــتسا طورش ،لاــغشألل ةــيــموــمــعــلا
ةـقـيـثو بجومب تالآلا ةـكرــح وأ لــقــنــلــل ةــبسنــلاــب ةــعــّقوــتملا

هب قحلت تاليدعتلا هذه نأ لواقملا ظحال اذإو ،ةيميظنت
)٥( ةسمخ هتدم لجأ دودح يف ،هيلع بجي ،عقوتم ريغ اررض

ىلع لوصحلا ،ءاضتقالا دنع ،هنكمي ّالأ ةلئاط تحت ،مايأ
ةرربمو ةللعم ،ةبوتكم ةظحالملا ميدقت ،ررضلا اذه حيلصت
 .ةينفلاةراشتسالا بحاصل

نأ نكمي فالخ لكل ةبسنلابو رمأ نم نكي امهم.١6.5
٧١١و٦١١ نيـــــــتداملا ماــــكحأ قــــبطت ،راـــــطإلا اذـــــه يف أرـــــطي
تاعازنلا ةيوست تايفيكب نيتقلعتملاو ،هاندأ نيتروكذملا

.يضارتلاب

سداسلا مسقلا
تايفيكو لاغشألا نع ةمجانلا ةفلتخملا رارضألا

اهذيفنت

يــــــتلا رارـــضألا عاوــــنأ لـــــكب لواــــقملا لــــفكتي:٢6 ةّداملا
،ةدـــــــقاعتملا ةـــــحلصملا كالـــمأل وأ يـــمدختسمل اـــهب ببـــستي
طبترت ال يتلاو ،اهذيفنت تايفيك وأ لاغشألا ريس ةجيتن

رـمأ ماـكــحأ وأ لاــغشألل ةــيــموــمــعــلا ةــقــفصلا هــيــلــع صنــت امب
.ةمدخلا

ةحلصملا اهب ببستت يتلا ،اهعاونأ لكب رارضألا نإ.١.٢6
ةقفصلا ذيفنت ةجيتن ،لواقملا كالمأ وأ لامعل ةدقاعتملا
.ةدقاعتملا ةحلصملا اهب لفكتت ،لاغشألل ةيمومعلا

ةــصاخلا تازــــيمملاو عوـــضوملا ناــــك اذإ اـــم ةــــلاــح يف .٢.٢6
،ىربك رطاخم ىلع يوطنت لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلاب
وأ/و تانامض ىلع ةصاخلا تاميلعتلا رتفد صني نأ بجي
.ةضرتفملا رطاخملا بسح ايبسن ةدعم ،تانيمأت

ةداملا هذه يف اهيـــلع صوــــصـــنملا ماــــكـــحألا قـــيــــعت ال .٣.٢6
.هالعأ ةروكذملا١٦ ةداملا ماكحأ قيبطت

عباسلا مسقلا
 اهنم صلختلاو اهتبقارمو ةشرولا تايافن رييست

صلختلاو اهتبقارمو ةشرولا تايافن رييست:٣6 ةّداملا
اهنم

ةجتانلا تايافنلا عاونأ لك نم صلختلا ةيلوؤسم عقت .١.٣6
ةرتفلا لالخ لواقملا قتاع ىلع ،ةقفصلا عوضوم ،لاغشألا نع
،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنتل يلكلا لجألا يطغت يتلا

.هالعأ ةروكذملا82 ةداملا موهفمب

دصقي ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا موهفمب.١.١.٣6
امب ،ةصاخلا تايافنلاو ةدماخلا تايافنلا ،تايافنلا ةعيبطب

.ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا كلذ يف

هــنــم تبــلــط اذإ ،ضيوـــعـــت ىلع لوصحلا لواـــقـــمـــلـــل قـــحـــي
ةيانعب اهيلع ةظفاحـملا وأ اهجارختسا ةدقاعتملا ةحلصملا

 .ةصاخ

دق راثآو تاودأ ىلع لاغشألا لالخ روثعلا مت اذإ.٢.06
لواقملا ىلع بجي ،يخيرات وأ يرثأ وأ ينف عباط تاذ نوكت
 .ةدقاعتملا ةحلصملاو ةينفلاةراشتسالا بحاص مالعإ

وأ ضارــــغألا ناـــــكم رـــيغي الأ لواــــقملا ىلــــع بـــــجي.٢.١.06
تاطلسلا يأر دعب ةدقاعتملا ةحلصملا صيخرت نود راثآلا
.ةلهؤملا

ىلع اهداجيإ مت يتلا راثآلاو ضارغألا لصف مت اذإ .٢.٢.06
نمآ ناكم يف اهعضو لواقملا ىلع نيعتي ،ةفدص ضرألا

.ةدقاعتملا ةحلصملاو ةينفلاةراشتسالا بحاص مالعإو

بجي ةيرشب اياقب ىلع لاغشألا لالخ روثعلا مت اذإ.٣.06
ةحلصملاو ةـيـنـفـلاةراشتسالا بحاص مالــــــــعإ لواــــــــقملا ىلع
.اروف ةدقاعتملا

،هالعأ٠٦.٣و٠٦.2 نيتداملا يف ةروكذملا تالاحلا يف.٤.06
ةداملا ماــكــحأ موــهــفمب لاــغشألا فــيــقوــت نــع رـــظـــنـــلا ضغـــبو
ىلــــع لوــــصحلا يف لواـــــقملل قــــحي ،هاـــــندأ ةروـــــكذملا٣١١.١
 .راطإلا اذه يف ةدبكتملاو ،انوناق ةرربملا ،تاقفنلا ضيوعت

سماخلا مسقلا

ةيمومعلا قرطلاب ةقحلملا رارضألا

،زارتحالا ليبس ىلعو ابوجو ،لواقملا ذختي:١6 ةّداملا
.ةيمومعلا قرطلاب رارضألا قاحلإ بنجت دصق ريبادتلا لك

تــــــــناك اذإ ،ةـــــــقفـــصلا عوـــــضوم لاــــغـــــشألا ةــــبساــــنــــمب.١.١6
ةيمومعلا قرطلاب تقحلأ يتلا رارضألا حالصإو تامهاسملا

فيلاكتلا نوكت ،تالآلا ةكرح وأ يربلا لقنلا لئاسو ببسب
.لواقملا قتاع ىلع ايرصح

ةـــــــبسنلاب ،لاـــــغشألل ةــــيموــــمعلا ةـــــقفصلا تــــــصن اذإ.٢.١6
لثم ريبادت ىلع ،اذه تالآلا ةكرح وأ ةيربلا لقنلا لئاسول
تارـــتـــف وأ ةـــعرسلا وأ ةـــلوـــمحلا دـــيدحت وأ ةـــيــــمازــــلإ كلاسم
لــمــحــتــي فوسف ،ماــكــحألا هذــهــب لواــقملا دــيــقــتــي مــلو ،عـــنملا
.تاحالصإلاو تامهاسملا فيلاكت هدحول

لقنلا لـــئاسو ةـــفلاخمب رــــمألا قـــــلعت اذإ كلذك رـــــمألاو.٣.١6
وأ تارارقلا وأ رورملا نوناق ماكحأل تالآلا ةكرح وأ يربلا
يتــلاو ةصتــخملا تاــطـــلسلا فرـــط نـــم ةذـــخـــتملا تاررـــقملا

لواــقملا ّنإف ،ةــيــموــمــعــلا تاــقرــطــلا ىلع ةــظـــفاحـملاـب مـتـهـت
.تاحالصإلاو تامهاسملا هدحول لمحتي
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تاــــــيلمـعـل ةــــبسنـلاـب.ةــــيــلصألا اـــــهــتـــلاـــح ىلإ ةــــقـــفصلا عوــــضوـــم
عضــــــخي ،ةيلوألا اهـــــتلاح ىلإ نكامألا ةداعإو فــيظنتلاو ريهطتلا
،ةصاخلا تاميلعـــتلا رتفد يف اهيلع صوصنملا ماكحألل لواقملا

يف ةددـــحـملا ةيـــنـــــمزلا تارتفلا بســــــــــــح ذفـــــنت ،ءاــــضــــــتقالا دــــــنـــعو
 .لاغشألا ذيفنتل ةلماشلا ةمانزرلا

نم ءزجل وأ لكل ،يئزجلا وأ يلكلا ذيفنتلا مدع نإ.١.٤6
اهيلع صوصنملا طورشلا بسحو هالعأ ةروكذملا تايلمعلا

مارــتــحاــب ،ءاضتــقالا دــنــع ،و ةصاخلا تاــمــيــلــعــتـــلا رـــتـــفد يف
ذــيــفــنــتــل ةــلــماشلا ةــماــنزرــلا يف ةددحـملا ةـيـنـمزـلا تارــتــفــلا
ةـــــحـــــلصملا فرـــــط نـــــم راذـــــعإل لواــــــقملا ضرــــــعــــــي ،لاــــــغشألا
 .ةدقاعتملا

يف اقباس ةروكذملا تايلمعلا لواقملا زجني مل اذإ.٢.٤6
،اموي )٥١( رشع ةسمخو مايأ )8( ةينامث نيب حوارتي لجأ
تالآلا زجح نكمي ،راذعإلاب غيلبتلا مالتسا خيرات نم ءادتبا

اهعزن متي مل يتلا تايافنلاو ضاقنألاو داوملاو تآشنملاو
ىلإ وأ نــيزــخــتــلا ىلإ ءاوس ،اــهــعوــن بسح اــيــئاــقــلــت اــهــلــقــنو
ريياعمو اهفانصأ بسح اهلبقتست نأ نكمي يتلا عقاوملا

ميظنتلاو عيرشتلا يف هيلع صوصنم وه امك ،اهتروطخ
رطاخملا اذكو فيراصملا لك لواقملا لمحتي .امهب لومعملا
.اهب ةطبترملا

لالخإلا نود اقباس ةددحـملا ريبادتلا قيبطت متي.٣.٤6
يف اهتايفيكو اهماوق ديدحت بجي يتلا ،ةيلاملا تابوقعلاب
رـيـبادـتـلا قـيـبـطـتـب لالـخإلا نود ،ةصاخلا تاـمـيـلــعــتــلا رــتــفد
رتفد نم١2١ ىلإ٩١١ داوملا يف اهيلع صوصنملا ةيعدرلا
 .اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا

عساتلا مسقلا
تامدخو ةأشنملا رصانعو تآشنملا ةبقارمو براجت

لاغشألا

رصانعو تآشنملا ةبقارموبراجت ذيفنت متي:56 ةّداملا
يف هيلع اصوصنم كلذ نوكي امدنع لاغشألا تامدخو ةأشنملا
ةـيـعـيرشتـلا ماـكـحألل اـقـبـط ،لاـغشألل ةــيــموــمــعــلا ةــقــفصلا راــطإ

ءانبلل ةينقتلا ةباقرلا راطإ يف اهيلع صوصنملا ةيميظنتلاو
ةـيـنـقـتـلا ةـباـقرـلاو ةـيـئاملا دراوملا لـكاـيــهــل ةــيــنــقــتــلا ةــباــقرــلاو

،ةصاخلا ةينقتلا ةباقرلا اذكو ةيمومعلا لاغشألا عاطق تآشنمل
ةيمومعلا هتاقفص دانسإب مزلمعاطق وأ ةرئاد لكل ،تدجو نإ
صئاصخ بسح ،اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد ىلإ لاغشألل
ةـقـلـعـتملا اـهـيـلـع صوصنملا تاــيــفــيــكــلاو لاــغشألا نــم ةــئف لــك
 .كلذب

رشاعلا مسقلا

بويعلاو تايانبلا ةقباطم
ءانبلا يف ةلجسملا تالالتخالاو

تالالـــــــتخالاو بوــــيعلاو تاـيانبلا ةقباطم:66 ةّداملا
ءانبلا يف ةلجسملا

اـهـلـقـنو تاـياـفـنـلا عـمـج تاـيـلـمـعـب لواـقملا لـفــكــتــي.٢.٣6
دـنـع ،ةـيــنالــقــعــبو اــيــئيــب اــهــتجلاــعــمو اــهزرــفو اــهــنــيزــخــتو
عاونأ لك نم صلختلاو فيرصتلا تايلمع اذكو ،ءاضتقالا
بسح ،ةـقـفصلا عوضوــم ،لاــغشألا نــع ةــبــترــتملا تاــياــفــنــلا
كلذو ،اهلابقتسال ةدعملا نكامألا وحنو مئالملا لوكوتربلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

،كلذ رمألا ىضتقا املكو لاغشألا ةعيبطل ارظن .٢.١.٣6
تاــــموــــلــــعملا لـــــكـــــب لواـــــقملا ةدـــــقاـــــعـــــتملا ةـــــحـــــلصملا دوزـــــت
لواقملل حمست يتلاو ،راطإلا اذه يف لخدت يتلا ،ةيرورضلا

لـظ يف ةـقـباسلا ةرــقــفــلا يف ةروــكذملا تاــيــلــمــعــلاــب ماــيــقــلاــب
اذه يف امهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا
 .لاجملا

ىضتقا املك ،ةصاخلا دونبلا رتفد ددحي نأ بجي.٢.٢.٣6
ةروكذملا تايلمعلا رييستب ةقلعتملا ماكحألا لك ،كلذ رمألا

،لاغشألا نم ةئــف لكلو راـــــطإلا اذه يف .ةــــقباـــسلا تارـــــقفلا يف
لوادج ىلإ ءوجللا ةصاخلا دونبلا رتفد ضرفي نأ نكمي
.ةشرولا تايافن ةعباتم

ةدع دوجو ةلاح يف وأ/و ةئزجملا لاغشألا ةلاح يف.٣.٣6
ةـقــفص لــكــب ةصاخلا قــئاــثوــلــل نــكــمــي ،ةشروــلا يف نيلواــقــم
رييست قيسنت ىلع صنت نأ ،يلاوتلا ىلع لاغشألل ةيمومع
اهسفن طورشلا بسح متت باسح راطإ يف تايافنلا ةلازإو
.هالعأ ةروكذملاو٤2.٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملاو

عبتت لحارم ةدقاعتملا ةحلصملا نمضت نأ بجي.٤.٣6
.لاغشألا نع ةجتانلاو ةشرولاب ةصاخلا ةدماخلا تايافنلا

رصانع لكب ةدقاعتملا ةحلصملا لواقملا دوزي ،راطإلا اذه يف
لوادج ىلإ ءوجللا قيرط نع اميس ال ،تايافنلا هذه عبتت
.ةشرولا تايافن ةعباتم

ةصاخلا تاـياـفـنـلاو ةصاخلا تاـياـفـنـلـل ةــبسنــلاــب.٤.١.٣6
ةـــخسن عـــم ةدـــقاعتملا ةـــحلصملل لواـــقملا مّلسي ،ةرــــيطخلا
تايافنلا فرص ةنياعم رضاحم ،ةينفلاةراشتسالا بحاصل
لواـــــقملا فرـــــط نـــــم اـــــيروضح ةـــــعــــــّقوملا ،اــــــفــــــنأ ةروــــــكذملا

ةلازإ وأ نيمثتل ةدمتعملا وأ ةصخرملا تآشنملا يرّيسمو
.ةصاخلا تايافنلا  هذه

عاونأ لك نم ةلازإب لواقـــملا مـــقـــي مــل اذإ اـــم ةـــلاــــح يف.٣6.5
مــتي ،ةــقفصلا هذـــه عوـــضوم ،لاــــغشألا نـــع ةـــجتانلا تاـــيافنلا

.هاندأ ةروكذملا٤٦ ةداملا ماكحأ قيبطت

نماثلا مسقلا
ةلمعتسملا ريغ داوملاو تادعملا ةلازإ

،لاغشألا مدقت ساسأ ىلعو ،لواقملا ىلع بحي:٤6 ةّداملا
ةعوضوملا نكامألا ةداعإو فيظنتو ريهطتب هباسح ىلع مايقلا

،لاغشألا ذيفنت دنع ةدقاعتملا ةحلصملا فرط نم هفرصت تحت
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نأ لواقملا نكمي ،ءانبلا يف بيع يأ ظحالي مل اذإ .٣.٢.66
٦٦.٣ ةداملا ماكحأ راطإ يف ةمدقملا تاقفنلا ضيوعتب بلاطي

 .هيلإ تبسن اذإ ام ةلاح يف

اذــــــه يف فالــــخ بوـــشن دـــنعو ،رــــمأ نــــم نــــكي اــــمـــــهم .٤.66
نيتقلعتملاو هاندأ٧١١و٦١١ نيتداملا ماكحأ قبطت ،راطإلا

.يضارتلاب تاعازنلا ةيوست تايفيكب

عبارلا لصفلا
ةيمومعلا ةقفصلل ةيلاملا ماكحألاب ةقلعتملا تايفيكلا

لاغشألل

لوألا مسقلا
هتايفيك فلتخمو ةيوستلا ماظن

 هتائفو تاقيبستلا ماظن:76 ةّداملا

تاقيبستلا ماظن .١.76

حوــــــنمملا لــــــيوــــمتلا ،تاــــــقـــيبستلا ماـــــــظنب دــصقي .١.١.76
،لوصحلاب هل حمسي يذلا ةدقاعتملا ةحلصملا لبق نم لواقملل
امك .هتنيزخ شاعنإل يدقن قيبست ىلع ،طورشلا ضعب قفو
تانيومتلا نيوكت لباقم ةيدقن ةئبعت لكش ذخأي نأ نكمي
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنتل ةيرورضلا

تاــــــــقفــــصلا ةـــــــلاــــح يف الإ تاـــــــقـــيــــــــبستلا عــــــفدـــــت ال .١.٢.76
يف اهيلع صوصنملا دودحلا اهغلبم لصي يتلا ةيمومعلا

تاءارجإلا ىلإ ءوجللا ضرفتو ،ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت
اهماربإو ةيمومعلا تاقفصلا دادعإ لاجم يف ةذختملا ّةيمسّرلا

.اهتبقارمو

ةيمومعلا ةقفصلا ةيوـــست تايفـــيكب قلعــــتي امــــيف.١.٣.76
ةراشتسا فلم يف قبسم لكشب صني نأ بجي ،لاغشألل
تاـــقـــيـــبست حـــنــــم ىلع ،طورشلا رــــتــــفد يف وأ/و تاسسؤملا
دــــنــــعو لاـــغــــشألل ةيـــموــــمعلا تاقــــــفـــصلا باحــــصأ نيلواــــــقـــــملل
عــــفدلا نــــم اودافـــــتسا نيذلا نيدــــمـــــتعملا نيلواـــــنملل ،ءاضتقالا
ىقبت ،رمأ نم نكي امهمو .اهقيبطت تايفيك اذكو رشابملا

ةرتف لك لالخ دييقتلل ةلباق ريغ تايفيكلاو طورشلا هذه
 .لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت

،قـــــــبسملا لــــــيكشتلل ،تاــــــقيبستلا عــــــفد عـــــضــــــخي .١.٤.76
سفنب تاقيبستلا عاجرإ ةلافكل ،ةدقاعتملا ةحلصملا ةدئافل
:ةيتآلا طورشلا نمض ،ةميقلا

،يرئازجلا نوناقلل نوعضخي نيذلا نيلواقملل ةبسنلاب–
نم ،ةميقلا سفنب تاقيبستلا عاجرإ ةلافك ردصت نأ بجي
.يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ةيلام ةسسؤم وأ كنب

تآشنملا فلتخمل ةبسنلابو مسقلا اذه ناونعب دصقي .١.66
 :يتأي ام ،لاغشألا تامدخو ةأشنملا رصانعو

ةــــينقتلا تاــــفصاوملا تاـــــبلطتم ءاـــــفيتسا:ةـــــقباطملا –
وه امك دــيجلا ذيــفنتلا تاــــعبتو ذيـــفنتلا طورـــشو ةـــصاخلا

ةقبطملا ةصاخلاو ةماعلا قئاثولا بجومب هيلع صوصنم
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ىلع

ريصقت وأ بيع وه ،للخ اضيأ ىّمست يتلا:بويعلا –
ةأشنم نم رصنع وأ ،ةأشنم ذيفنت دنع لمعلا ناقتإ مدع وأ
هلامعتسا وأ هريسب رضي نأ نكمي يذلا لاغشألا تامدخ وأ
الو ةروطخلا ميدع ،فيفط بيعب رمألا قلعتي .هتيلامج وأ
ةـــمالس ىلع ةروـــطـــخ وأ ةرـــيـــبــــك ئواسم يأ هــــنــــع بترــــتــــت
وأ ةأشنملا نم رصنع وأ ةأشنملا ةمالس ىلع وأ نيلمعتسملا

.لاغشألا تامدخ

سمي صقن وه ءانبلا يف لالتخالا:ءانبلا يف لالتخا–
تامدخ وأ ةأشنملا نم رصنع وأ ةأشنم زاجنإ وأ ميمصت
ولو اهطوبه وأ اهرايهنا وأ اهريمدت ىلإ يدؤي يذلا لاغشألا

رصنع وأ ةأـشنملا ءاــنب يف لالــتخالا لـــعجيو .يـــئزج لـــكشب
لامعتسالل ةحلاص ريغ لاغشأ تامدخ يف وأ ةأشنملا نم
 .هل صصخملا

لاغشألا ذيفنت لحارم لك لالخ لواقملا ىلع نّيعتي .٢.66
بويعلا عيمج ةجلاعم ،نامضلا ةرتف يطغت يتلا كلت وأ
.ةقباطملا مدع ىلإ دوعت يتلا بويعلا ىتح ،ةلجسملا

دجوي هنأب ةينفلا ةراشتسالا بحاص ضرتفي امدنع.٣.66
تامدخ يف وأ ةأشنملا نم رصنع وأ ةأشنم يف ءانب بيع
نأ ،نامضلا ةرتف ءاضقنا ةياغ ىلإ اذهو ،هنكمي ،لاغشألا

فشـــكلاب حمـــــست يـــتلا ريبادـــتلا ،ةمدــــخلا رمأ قيرــــط نع ددــــحي
.ءانبلا بيع نع

يئزجلا مدهلا ،ءاضتقالا دنع ،ريبادتلا هذه لمشت نأ نكميو
،لاــــــــــغشألاتامدخ وأ ةأـــشنملا نم رـــصنع وأ ةأــــشنملل يلـــكلا وأ

.كلذب ةدقاعتملا ةحلصملا غالبإ بجيو

هذه ذيفنت ،ةينفلا ةراشتسالا بحاص ىلع نكمي امك
نكل ،ريغلا فرط نم اهذيفنت ىلع لمعلا وأ هسفنب ريبادتلا

بجـي يذـلا لواـقملا روضحـب تاـيــلــمــعــلا هذــهــب ماــيــقــلا بجــي
.ةلاحلا هذه يف اصيصخ هؤاعدتسا

نـــــــع رــــظــــنلا ضـــــــغبو ءاـــــنـــــبلا يف بـــــيع ظـــــــحول اذإ .٣.١.66
ةداعإب ةقلعتملا تاقفنلا عقت ،نيلخدتملا فلتخم ةيلوؤسم
لاغشألا تامدخ وأ ةأشنملا نم رصنع وأ ةأشنملا لمجم لح
تحمس يتلا ةلمتحـملا تايلمعلا نع ةمجانلا تاقفنلا اذكو
لالـــــخإلا نود ،لواـــــقملا قـــــتاـــــع ىلع ،ءاـــــنــــــبــــــلا بيــــــع زارــــــبإب
ةدقاعتملا ةحلصملا هب بلاطت نأ نكمي يذلا ضيوعتلاب
.كلذل ةجيتن
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نم نوديفتسي نيذلا نيدمتعملا نيلوانملل قحي .0١.١.76
دودح تامدخلل يلكلا غلبملا زواجتي يذلاو ،رشابملا عفدلا
طرشب تاقيبستلا نم كلذك ةدافتسالا ،ةيمومع ةقفص ماربإ
تايفيك راطإ يف بناجلا اذه ىلع ةلوانملا دقع صني نأ
ةقفاوم عوضوم اذه لك نوكي نأ ىلع ،تانامضلا اذكو عفدلا
 .ةدقاعتملا ةحلصملا

بسح ،تاــقــيــبستــلــل ىصقألا غــلــبملا ددــحـــي ،راـــطإلا اذـــه يف
يلخت نإف ،ىرخأ ةهج نم .ةلوانملا لحم تامدخلل يلكلا غلبملا
تاــقــفصلا باـــحصأ تاـــقـــيـــبست نـــم ةداـــفـــتسالا نـــع نيلواـــقملا
نيدمتعملا مهيلوانم ةدافتسال اقئاع دعي ال ،لاغشألل ةيمومعلا

رشابملا عفدلا نم نيديفتسملاو ةدقاعتملا ةحلصملا لبق نم
ةدافتسالا ىلع مهتهج نم لوصحلاو ،ةلوانملا لحم تامدخلل
اذه يف ةــحوـــنـــمـــملا تاقـــيـــبـــستلا دـــــيدـــست مــــتيو .تاقيــــبــــــستلا نم
.ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملاو اهسفن طورشلا بسح راطإلا

يأل ،لاغشألل ةـــيمومعلا ةـــــقفصلا خـــــسف ةـــــلاح يف .١.١١.76
ةقلعتملا تاباسحلا ةيفصتب اروف مايقلا بجي ،ناك ببس
.تاقيبستلاب

ىلع ،ةيفازج ،ةلاحلا بسح ،تاقيبستلا ىّمست .١.٢١.76
.باسحلا ىلع عفدلا ىلع ،ةيئانثتسا ةفصبو ،تانيومتلا

يفازجلا قيبستلا .٢.76

لــــــباقم نود عـــــفدلا يف يفازــــجلا قـــــيبستلا لثـــمتي .٢.١.76
،ةيمومع ةقفص عوضوم ،لاغشألا تامدخل يداملا ذيفنتلل
.ةذفنملا ةمدخلل ،ةماعلا ةدعاقلل ءانثتساكو

ىوــصق ةــبسنب اـــيئدبم يفازـــجلا قيـــبستلا ددـــحي .٢.٢.76
يلوألا رـــــــعسلا نـــم )%٥١( ةــــئاملاب رــــشع ةــــــسمخب ردـــــــــقت
يف اهيلع صوصنملا طورشلا ىلإ ءوجللا مت اذإ ّالإ ،ةقفصلل
قـيــبستــلا حــنمب حــمسي يذــلا ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلا مــيــظــنــت
.ىلعأ ةبسنب يفازجلا

امك .ةدحاو ةرم يفازجلا قيبستلا عفدي نأ نكمي .٢.٣.76
ةـــــيمومعلا ةـــقفصلا صـــنتو طاـــسقأ ةدــــع يف عـــفدي نأ نـــكمي
.ينمزلا اهبقاعت ىلع لاغشألل

حــــــنم نإـــف ،تاــــبلطلا تاــــقفص ةـــــلاحل ةــــبسنلاب.٢.٤.76
يف ةددحـملا طورشلا نمض متي يفازجلا قيبستلا ةداعتساو
.هالعأ٧٦.١.٧ ةداملا

نإف ،ةيطارتشالا طاسقألا تاقفص ةلاحل ةبسنلاب.5.٢.76
ةددحـملا طورشلا نمض متي يفازجلا قيبستلا ةداعتساو حنم

.هالعأ٧٦.١.8 ةداملا يف

لواقملل ةحونمملا ةيفازجلا تاقيبستلل نكمي ال .6.٢.76
.راعسألل ةعجارم عوضوم نوكت نأ

ةـلاـفــك ردصت نأ بجــي ،بناــجألا نيلواــقــمــلــل ةــبسنــلاــب–
نوناقلل عضاخ كنب نم ،ةميقلا سفنب تاقيبستلا عاجرإ
نم يبنجأ كنب نع رداص ،لباقم نامض اهلمشي ،يرئازجلا
.ىلوألا ةجردلا

غــــلبم نــــم مـــصخي نأ بــــــجي ،ةـــــلوانــــملا ةــــــلاـــــح يف .5.١.76
غـلـبـم نـم ،ةـقـفصلا بحاص ،لواـقـمـلـل ةــهــجوملا تاــقــيــبستــلا

لواــنملا لــبــق نــم اــهذــيــفــنــت نيعــتــي يتـــلا لاـــغشألا تاـــمدـــخ
نم ريخألا اذه دافتسا اذإ ام ةلاح يف ،يوناثلا لماعتملا
.ةلوانملا لحم تامدخلا ناونعب رشابملا عفدلا

.يئاــــــهــــن اعــــفد ةـــــحوــــنمـــملا تاـــقـــيـــبـــســـتلا دـــعــــت ال .6.١.76
غلابملا نم ةـحوـــنـــمـــملا تاقــيــبـــســـتـــلا مــــصـــخــــت ،اـــهدـــيدـــســتــــلو
اقيبست حنم قيرط نع لواقملل قحال تقو يف ةقحتسملا

بسح ،باسحلا ديصر ىلع ةيوستلا وأ/و باسحلا عفد ىلع
ماـــكحألا راــطإ يف ،ةـــقفصلا يف ةددـــحـملا تاـــيفيكلاو ةرـــيتولا
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

ّالإ ،تاقيبستلا حنمت ال ،تابلطلا تاقفص ةلاح يف .7.١.76
دنس غلبمو تابلطلا ةقفصل ىندألا غلبملا ناك اذإ ام ةلاح يف

ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ دح زواجتي لواقملل ّملسملا بلطلا
،تاقيبستلل ىصقألا غلبملا ددحي ،راطإلا اذه يفو .لاغشألل

ةدقاعتملا ةحلصملا رهست .ّملسملا بلطلا دنس غلبم بسح
امدنع ،ايلك ةحونمملا تاقيبستلل يلكلا ديدستلا متي نأ ىلع
نم )%٠8( ةئاملاب نينامث ىلإ ةعوفدملا غلابملا ةميق لصت
.تاقيبستلا هذهب طبترملا بلطلا دنس غلبم

،ةـــــيطارـــــتشالا طاــــــسقألا تاذ تاـــــــقفصلا ةــــــلاح يف .١.٨.76
غلبم وأ تباثلا طسقلا غلبم ناك اذإ ّالإ تاقيبستلا حنمت ال
تاـــقـــفصلا مارـــبإ دـــح زواــــجــــتــــي دــــكؤملا يطارــــتشالا طسقــــلا
ىصقألا غلبملا ددحي ،راطإلا اذه يفو .لاغشألل ةيمومعلا
يطارتشالا طسقلا وأ تباثلا طسقلا غلبم بسح تاقيبستلل
يلكلا ديدستلا ىلع ةدـــقاـــعـــتملا ةــحـــلـــصــــملا رــــهـــســــت .دــــكؤــــملا
غلابملا ةمــيــق لــصــت امدــنــع ،اـــيلــك ةــحوــنــمملا تاــقــيــبــســــتلل
بلطلا دنس غلبم نم )%٠8( ةئاملاب نينامث ىلإ ةعوفدملا
.تاقيبستلا هذهب طبترملا

تاسسؤم عّمجت لكش ىلع لواقملا نوكي امدنع .١.٩.76
تامدخلا ةصح غلبم بسح تاقيبستلا ريدقت متي ال ،اتقؤم
عّمجت ءاضعأ نم وضع لك فرط نم اهذيفنت نّيعتي يتلا
غــــلـــــبملا ذـــــخأي هـــــّنإف ،ةـــــلاحلا هذـــــه يفو .تقؤملا تاسسؤملا
اـــقـــفو تاـــقـــيـــبستـــلا حـــنمل ناـــبسحلا يف ةـــقـــفصلـــل يلاـــمــــجإلا
طسقـــلا وأ تباـــثـــلا طسقـــلا غــــلــــبــــم ،هالــــعأ ةددحـملا طورشلــــل
،ةيطارتشالا طاسقألا تاقفصل ةبسنلاب ،دكؤملا يطارتشالا

مــــــتيو .تاـــــبلطلا تاـــــقفصل ةـــــبسنلاب ،بـــــلطلا دنــــس غـــــلبمو
هالعأ ةروكذملا طورشلا بسح ةحونمملا تاقيبستلا ديدست
.ةلاح لك ىلإ دانتسالابو
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ةئاملاب نيعبس ةبسن ،لاوحألا نم لاح يأب ،هالعأ٧٦.٣و2.٧٦
ةروكذملا طورشلا نمض ،ةقفصلل يلامجإلا غلبملا نم )%٠٧(
غـلـبـمو تاـبـلـطـلا تاـقـفصل ةـبسنـلاـب بلـطـلا دــنس غــلــبــم ،هالــعأ
تاقفصلل ةبسنلاب ،دكؤملا يطارتشالا طسقلا وأ تباثلا طسقلا

.ةيطارتشالا طاسقألاب

ةقبطملا تاءارجإلا بسحو لاجآلا يف قيبستلا اذه ددسي
صوصنملا تايفيكلا بسح ديدستلا تاءارجإ متت .ةلجاعلا

٧٦.١.٧ نيتداملا يف ،تالاحلا بسحو٧٦.١.٦ ةداملا يف اهيلع
.هالعأ٧٦.١.8و

باسحلا ىلع عفدلا ماظن:٨6 ةّداملا

لاغشألل باسحلا ىلع عفدلا١.٨6

،لواـــــــقم لـــــكل باــــســــحلا ىلع عــــفد مدــــقـــي نأ نـــــكـمي.١.١.٨6
تايلمعب مايقلا تبثأ اذإ ،لاغشألل ةيمومع ةقفص بحاص
يداملا ماوــقــلا دودــح يف ،ةــقــفصلا هذــه ذــيــفــنـــت يف ةـــيرـــهوـــج
نوكي ايئدبم .يئزج لكشب ةذفنم ةمدخ لباقمو يدقاعتلا
ةقفصلا صنت نأ نكمي هنأ ريغ ،ايرهش باسحلا ىلع عفدلا
ةــعــيــبــط عــم مءالــتــت لوــطأ ةرــتــف ىلع ،لاــغشألل ةــيــموــمــعـــلا
ميدـــقـــت ىلع ،ةـــلاحلا بسح عـــفدـــلا اذـــه فـــقوـــتــــيو .تاــــمدخلا
رــتــفد يفو طورشلا رـــتـــفد يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا قـــئاـــثوـــلا
.ةصاخلا تاميلعتلا

نيومتلا دنع باسحلا ىلع تاعفدلا .٢.٨6

ةيمومعلا تاقفصلا باحصأ ديفتسي نأ نكمي.٢.١.٨6
تاجتنمب نيومتلا دنع باسحلا ىلع تاعفد نم ،لاغشألل
لـــكش ىلع عـــفد لـــحـــم نـــكـــت مـــل يتــــلاو ةشروــــلا يف ةــــمــــّلسم
نـــم ،)%٠8( ةــئاملا يف نيــنامث ردـــقب نـــيومتلا ىلـــع قـــيبست
ةدعملا نيومتلل ةدحولا راعسأ قيبطتب بوسحـملا اهغلبم
تمت يتلا تايمكلا ساسأ ىلع ةدوصقملا ةقفصلل اصيصخ
.اهتنياعم

اذه نم لواقملا ديفتسي ال ،رمأ نم نكي امهم.٢.٢.٨6
يف ةانتقملا تانيومتلا صخي اميف ّالإ باسحلا ىلع عفدلا
.رئازجلا

رتفد صن اذإ ّالإ ،باسحلا ىلع عفدلا دادعإل ةبسنلاب .٣.٨6
فالخ ىلع لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ةصاخلا تاميلعتلا
ةـــيوستـــل ةدـــعاـــقــــك مدــــخــــتسملا ماــــظــــنــــلا قــــبــــطــــي هــــنإف ،كلذ
حئاوللا نم اقالطناو ،ايرهش دادعإب حمسي يذلا تاباسحلا
ةحلصملا فرط نم ةلوبقملا تافوشكلا وأ تايعضولا وأ
١٧ داوملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا راطإ يف ،ةدقاعتملا

.هاندأ٤٧ ةداملا ماكحأل اقباطم ايرهش اباسح ،هاندأ٣٧و2٧و

ةذـــــفـــــنملا لاغـــشألل يرهــــشلا باســــحلا اذـــهل نوــــــكت .٣.١.٨6
لـمـعـتسيو ةـمدـقملا ةــمدخلا ةــمــيــق ،ةزــجــنملا تاــنــيوــمــتــلاو
ةدئافل ،هالعأ ةروكذملا باسحلا ىلع تاعفدلا ميدقتل ةدعاقك
.لواقملا

ىلع عفد نم يفازج قيبست نم ةصح ددست امدنع.7.٢.76
لبق مصخت اهنإف ،باسح ديصر ىلع ةيوست وأ باسحلا

وأ باسح ىلع عــفدــلا غــلــبــم نــم راــعسألا ةــعــجارــم قــيـــبـــطـــت
.باسحلا ديصر ىلع ةيوستلا

 :نيومتلا ىلع قيبستلا .٣.76

نأ لاغشألل ةـيمومعلا تاــــقفصلا باحــــصأل نـــــكمي .٣.١.76
هيلع صوصنملا يفازجلا قيبستلا ىلإ ةفاضإلاب ،اولصحي
اوــتــبــثأ اذإ اــم ةــلاــح يف نــيوــمـــتـــلا ىلع قـــيـــبست ىلع ،هالـــعأ

ةيرورض تاجتنم وأ داومل ةدكؤم تابلط وأ ادوقع مهتزايح
.ةقفصلا عوضوم ،لاغشألا تامدخ ذيفنتل

نأ ةدـــــقاــــــعتملا ةــــــحلصملل نــــــــكمي ،راـــطإلا اذــــــه يف .٣.٢.76
،نيومتلا ىلع قيبست نم ديفتسملا لواقملا ىلع ضرفت
يف ةــيــنــعملا تاــجـــتـــنملا وأ داوملا عضوـــب اـــحـــيرص اـــمازـــتـــلا
زاـــجـــنإل ةـــلـــماشلا ةـــماـــنزرـــلا عـــم قـــفاوـــتـــي لـــجأ يف ةشروــــلا
.قيبستلا عاجرتسا ةلئاط تحت ،لاغشألا

نيومتلا ىلع قيبستلا غلبم زواجتي نأ نكمي ال .٣.٣.76
نـــم لاـــح يأب ،حوـــنـــمملا يفازجلا قـــيـــبستـــلا غـــلــــبــــم عــــماجلا
مــيــظــنــت يف اــهــيــلــع صوصنملاو ىوصقــلا ةـــبسنـــلا ،لاوـــحألا
.ةقفصلل يلامجإلا غلبملاب ةنراقم ،ةيمومعلا تاقفصلا

دــــــيدستو حــــنم مـــتي ،تاــــبلطلا تاـــــقفص ةـــــلاح يف .٣.٤.76
ةداملا يف ةددحـملا طورشلا نمض ،نيومتلا ىلع قيبست
.هالعأ٧٦.١.٧

حنم متي ،ةيطارتشالا طاسقألا تاقفص ةلاح يف .5.٣.76
يف ةددحـملا طورشلا نمض نيومتلا ىلع قيبستلا ديدستو
.هالعأ٧٦.١.8 ةداملا

نم نيومتلا ىلع قيبستلا نم ةصح ةداعتسا دنع .6.٣.76
مصخت اهنإف ،باسح ديصر ىلع ةيوست وأ باسح ىلع عفد
وأ باسح ىلع عفدلا غلبم نم راعسألا ةعجارم قيبطت دعب
.باسحلا ديصر ىلع ةيوستلا

 :باسح ىلع عفد نم قيبست .٤.76

،ةيئانثتسا ةفصب ،حنمت نأ ةدقاعتملا ةحلصملل نكمي
اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا ةاعارم عمو
ةداملا يف هيلع صوصنملا باسحلا ىلع عفدلا نم اقيبست
 :ةيتآلا ةحيرصلا طورشلا بسح ،هاندأ8٦

ىلع عــفدلا بلـــط ةـــيوستل يدـــقاعتلا لــــجألا ىـــضقنا اذإ –
،لواقملا همدق يذلا باسحلا

،لاوحألا نم لاح يأب ،قيبستلا غلبم زواجتي ال نأ بجي –
،باسحلا ىلع عفدلا غلبم نم )%٠8( ةئاملاب نينامث ةبسن

يفاضإلا قيبستلا اذه نم ةدافتسالا زواجتت ال نأ بجي –
نيــــــتداــــملا عوــــــضوم ،ةــــــــحوــــــنمملا تاـــــــــقيبستلا عـــــم اـــــــهعمج دــــــنع
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،يلامجإلا رعسلا تددح يتلا تاباسحلا يف اهنع فشكلا متي
املثم ،رعسلا اذهل ليدعت ىلإ يدؤت نأ ،لاوحألا نم لاح يأب
.ةلاحلا بسح ،لواقملا ضرع وأ دهعتلا يف دراو وه

،ناـــــصـــقـــنلا وأ ةداــــيزلاب لاـــــغـــشألا ةيوــــســـت مــــتي .٢.٣.07
ةديدج راعسأ قيرط نع ،ةمدخلا رماوأ قيرط نع ةرداصلا

ةداملا ماــــــــكــــــــحأ بجومب ةددحـملا طورشلا نــــمض ةــــبستــــحــــم
.هالعأ٤٣.١.١

،يئاهنلاو ماعلا باســــحلا غلبم قفاوـــتي نأ بــــجي .٢.٤.07
،هاندأ٧٧ ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا قفو دعملا
راـــعسألا تارـــيـــغـــت ،ءاضتـــقالا دـــنـــعو ،راــــبــــتــــعالا نيعــــب اذــــخأ
يفازجلاو يلامجإلا رعسلا عم ،ةقفصلا يف اهيلع صوصنملا
ناصقـــنـــلاـــب ةروـــمأملا لاـــغشألا غـــلــــبــــم نــــم هــــمصخ مت يذــــلا

روـكذـم وــه اــمــك ،ةداــيزــلاــب ةروــمأملا لاــغشألاــب ةــعوــفرملاو
.افلاس

 :ةكرتشم ماكحأ .٣.07

نأ ،لاوـــــــــحألا نـــــــم لاـــــــح يأـــــــــب ،لواـــــــقملل نـــــــكمي ال .٣.١.07
دعلا تايلمعل ةبسنلاب ديلاقتلاو تاداعلا هحلاصل رضحتسي
.نزولاو سايقلاو

ةصاخلا حئاوللاو حئاوللاب ةقلعتملا تايفيكلا:١7 ةّداملا
 :لاغشألل

تاـــيفيكب أدــبملا ثـــيح نـــم ،لاــــغشألا حــــئاول قـــــلعتت .١.١7
.ةيندملا ةسدنهلا تاسراممل اقفو ةزجنملا لاغشألا عاديإ

ةزجنملا تانياعملا نم اقالطنا ،لاغشألا حئاول دعت.٢.١7
لاغشألاب ةقلعتملا ةيمكلاو ةيعونلا رصانعلل ،ةشرولا يف

تيرجأ يتلا تاباسحلل اقفو ،ةزجنملا تانيومتلاو ةذفنملا
لامعتسالل ةلباقلا تايمكلا ديدحتل رصانعلا هذه ىلع ءانب
.هاندأ ةروكذملاو ةتقؤملا باسحلا تافوشك دادعإل ،ةرشابم

لكل ةبسنلاب ،ءاضتقالا دنع ،لاغشألا حئاول لمشت .٣.١7
ةدحولا راعسأ لودج يف ددحم وه امك ةدحولا رعس مقر ،دنب
.ةلصلا يذ يئزجلا قافنالا غلبم اذكو

لاغشألا مدقت ىلع ءانب ،لاغشألا حئاولذاختإ متي.٤.١7
ةــعــباــتملاــب فــلــكملا ةــيـــنـــفـــلا ةراشتسالا بحاص فرـــط نـــم
اذـــهـــل هؤاـــعدـــتسا مـــتـــي يذـــلا لواـــقملا روضحـــبو ،ةــــبــــقارملاو
اهيلع صوصنملا طورشلا نمض ،دمتعملا هلثمم وأ ضرغلا

مل اذإو هنأ ريغ .ايروضح ،هالعأ ةروكذملاو٣٤.2 ةداملا يف
ذاختا مــتــي ،هــلــيــثمت مــتــي مــلو ءاــعدــتسالــل لواـــقملا بجـــتسي
.ةيروضح ربتعتو هبايغ يف لاغشألا حئاول

يذلا لواقملا لبق نم ةقفاوملل لاغشألا حئاول مدقت.١7.5
ةراشتسالا بحاص بتاكم يف اهنم ةخسن ذخأي نأ نكمي
.ةينفلا

ةدــــــقاعتملا ةــــحلصملا موــــقت ،قاــــفتالا مدـــــع ةـــــلاـــــح يف .٤.٨6
ةلوبقملا غلابملا ىلإ ادانتسا ،باسحلا ىلع تاعفدلا ديدستب
.ةينفلا ةراشتسالا بحاص فرط نم

باسحلا ديصر ىلع ةيوستلا ماظن:٩6 ةّداملا

تصن اذإ ،تقؤملا باسحلا ديصر ىلع ةيوستلا فدهت .١.٩6
ناوـنـعـب لواـقـمـلـل ةـقـحــتسملا غــلاــبملا عــفد ىلإ ،ةــقــفصلا اــهــيــلــع
 :يتأي ام مصخ عم ،ةيدقاعتلا تامدخلل يداعلا ذيفنتلا

،لمتحـملا نامضلا عاطتقا–

دنع ،لواقملا قتاع ىلع ىقبت يتلا ةيلاملا تامارغلا–
،ءاضتقالا

ىلع ،باسحلا ىلع عفدلاو تاقيبستلا ناونعب تاعفدلا–
ةدـقاـعـتملا ةـحـلصملا اـهـعـجرـتست مـل يتــلا ،اــهــعاوــنأ فالــتــخا

.دعب

عاجرتسا ،يئاهنلا باسحلا ديصر ةيوست دنع بترتي .٢.٩6
يتلا تالافكلا ىلع ديلا عفر ،ءاضتقالا دنعو ،نامضلا تاعاطتقا

.لواقملا اهنّوك

يناثلا مسقلا
تاباسحلا ةيوست تايفيك نمضتملا ماظنلا

تاباسحلا ةيوست تايفيك:07 ةّداملا

،ةصاخلا تاميلعتلا رتفد يف ةصاخ طورش دجوت مل ام
تانيومتلاو ةذفنملا لاغشألل ةتقؤملا تاباسحلا دادعإ متي
ةدعاقك لمعتستو ةزجنملا ةمدخلا ةميق اهل يتلاو ةزجنملا

 :يتآلا وحنلا ىلع ،باسحلا ىلع تاعفدلا ديدستو دادعإل

 :ةدحولا راعسأ لودج ساسأ ىلع ةرجألا .١.07

تايمك ىلع قيبطتب تقؤملا باسحلا فشك دعي .١.١.07
ةزجنملا لاغشألا تامدخ وأ ةأشنملا رصانع وأ تآشنملا

وأ لاــغشألا قــحاوــل راــطإ يف ،ماــظــتـــناـــب ةـــظـــحالملاو اـــيـــلـــعـــف
يف ددحم وه امك ،لاغشألا تافوشك وأ لاغشألا تايعضو
ةـــــقفصلا لودـــجل ةدـــحولا راــــــعسأ ،هاــــندأ٣٧و2٧و١٧ داوـــــملا
جتانلا غلبملا باسح رابتعالا نيعب اذخأ ،لاغشألل ةيمومعلا

حنم ةيناكمإو ،ءاضتقالا دنع ،راعسألا ريغت دنب قيبطت نع
.كلذ ىلإ لاغشألا ةقفص تراشأ اذإ ،ةدايز وأ ضيفخت

 :يفازجلاو يلامجإلا رعسلا ساسأ ىلع ةرجألا٢.07

دادعإل يفازجلاو يلامجإلا رعسلا ليلحت مدختسي .٢.١.07
.ءاضتقالا دنع ،راعسألا تاريغت باسحو ةتقؤملا تاباسحلا

لجست دـــق يتلا ةلمــــتـــحـملا تاـــفالـــتـــخالل نكــــمي ال.٢.٢.07
رعسلا ليلحت يف ةدراولا تايمكلل ةبسنلاب ،ذيفنتلا لالخ
نع ةجتان تاريغتلا هذه نوكت نأ نود ،يفازجلاو يلامجإلا
دق يتلا ءاطخألا كلذكو ،ةدقاعتملا ةحلصملا نم حيرص رمأ
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غـــــــــلبي نأ ةـــينـــفلا ةراـــشــتــــسالا بـــــحاص ىلـــــع بــــــجي .٣.٢7
ةيعضو ،ءاضتقالا دنع ،ميدقت وأ ،ايباتك هتقفاومب لواقملا
رشع ةسمخ لجأ لالخ اذهو ،اهيلع ةقفاوملل ةلدعم لاغشأ
.عاديإلا اذه خيرات نم ارابتعا ،اموي )٥١(

ماـــيأ )٠١( ةرشع لـــجأ يف ،لواـــقملا ىلع نــــّيــــعــــتــــي .٣.١.٢7
هذه عاجرإ ،ةلدعملا لاغشألا ةيعضو غيلبت خيرات نم  ءادتبإ
.ايباتك هتاظحالم ميدقت وأ هتقفاوم ةنمضتم ،ةيعضولا

لاـــغشألا ةــيعضو رـــبتعت ،لــــجألا اذــــه ءاــــضـقنا دـــــعب .٣.٢.٢7
.لواقملا فرط نم ةلوبقم

لاغشألا تافوشكب ةقلعتملا تايفيكلا:٣7 ةداملا

تامدخ وأ ةأشنملا رصانع وأ تآشنملا نوكت امدنع .37.1
اهيلإ لوصولا نكمي ال وأ اقحال اهؤافخإ بجاولا لاغشألا

بجي ،اهيف ةذفنملا تايمكلا نم ققحتلا نكمي ال ،يلاتلابو
بحاص عــــم اــــيروضح اــــهــــمــــيوــــقـــــت نـــــمضي نأ لواـــــقملا ىلع
.اهتعباتمو لاغشألا ةبقارمب فلكملا ةينفلا ةراشتسالا

مايقلا بجي هنأب ةينفلا ةراشتسالا بحاص ردق اذإ.٢.٣7
بجي ،لواقملا فرط نم حرتقملا لاغشألا ميوقتل تاليدعتب
بحاص فرــــــط نــــــم لدــــــعملا لاـــــــغشألا ميوـــــــقـــــــت ضرـــــــعـــــــي نأ
.ةقفاوملل لواقملا ىلع ةينفلا ةراشتسالا

وأ لاغشألا ميوقت ىلع عيقوتلا لواقملا ضفر اذإ.٣.٣7
فورظلاو ضرعلا نمضتي رضحم دعي ،ظفحتب هيلع عّقوي
.ينعملا لاغشألا ميوقت دادعإ تقفار يتلا

نــــم ءادـــتبا ،ماـــيأ )٠١( ةرـــشع لـــجأ لواــــقملا زوـــــحي.٣.١.٣7
هـــــتاظحالم ءادـــــبإل ،هالـــــعأ روـــكذملاو رـــضحـملا دادــــعإ خـــيرات
.ايباتك

لاــــــغشألا ميوــــقت رــــبتعي ،لـــــجألا اذـــــه ءاـــــضقنا دـــــعب .٣.٢.٣7
.ظفحت يأ نود لواقملا لبق نم اعّقومو الوبقم

قفو ةدعملا لاغشألا تاميوقت نابسحلا يف ذخؤت ال .٤.٣7
يف نوناقلا هب حمسي اميف اهمادختسال ،لواقملا طورش

نم اهيلع ةقفاوملاو اهلوبق مت اذإ ّالإ عفدلا يف قحلا ءاطعإ
.ةينفلا ةراشتسالا بحاص فرط

ةـــــــتقؤملا تاباسحلاب ةقلعتملا تايفيكلا:٤7 ةّداملا
ةــيرهشلا تاــــباسحلاو

،يرهش تقؤم باسح عورشم دادعاب لواقملا موقي.١.٤7
يذلا عفدلل بلط ةباثمب ربتعي يذلا ،رهش لك ةياهن لبق
صني مل ام ،ةينفلا ةراشتسالا بحاص ىدل لواقملا هعيدي
.كلذ فالخ ىلع ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد

ميوقت يرـهشلا تـــقؤملا باــــسحلا عورــــشم يوــــتحي .٢.٤7
،ةذفنملا ةيروضحلا تانياعملا نع ةجتانلا ةزجنملا لاغشألا
دنع ،وأ لاغـــــشألا تايــــعضو وأ لاـــــغـــشألا حئاوــــل نـــم اـــقالــــطنا
نمض اهيلع قفاوملاو ةلوبقملا لاغشألا تاميوقت ،ءاضتقالا
اذكو ،هالعأ٣٧و2٧و١٧ داوملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا
.ةزجنملا تانيومتلا

وأ لاغشألا حئاول ىلع عيقوتلا لواقملا ضفر اذإ .١.١7.5
ضرـعـلا ىلع يوـتـحـي ارضحـم ررـحـي ،ظــفــحــتــب اــهــيــلــع عــقو
.ظفحتب عيقوتلا وأ عيقوتلا ضفر تقفار يتلا فورظلاو
.ظفحتب ةعّقوملا وأ ةعّقوملا ريغ قئاثولاب رضحـملا قفري

وأ لاغشألا حئاول ىلع عيقوتلا لواقملا ضفر دنع.٢.١7.5
،ماــــيأ )٠١( ةرشع لـجأ هـل حــنــمــي ،ظــفــحــتــب اــهــيــلــع عــيــقوــتــلا
هتاظحالم ميدقت ضرغب ،قئاثولا ميدقت خيرات نم اقالطنا

.ايباتك

لاغشألا حئاول رابتعا متي ،لجألا اذه ءاضقنا دعب.٣.١7.5
دعت ةينعملا لاغشألا حئاول نإف ،ةلاحلا هذه يفو .هنم ةلوبقم
.ظفحت يأ نود لواقملا فرط نم ةعقوم

تافوـشك يف لاغــــشألا حئاول نابســــــحلا يف ذــــخؤــــــت ال.١7.6
تمدــق يتــلا تاـــعـــفدـــلا مـــعدـــل تدـــعأ يتـــلا ةـــتـــقؤملا باسحلا
ةراشتسالا بحاص فرــط نــم اــهــلوــبــق مت املاــط ،لواـــقـــمـــلـــل
.ةينفلا

،ةــهــج نــم لاــغشألا حــئاوـــلـــل لواـــقملا لوـــبـــق صخـــي .١7.7
راشي نأ بجي .ةقبطملا راعسألا ،ىرخأ ةهج نمو تايمكلا
راعسأ لودج ماقرأل ةقفاوملا ماقرألا بسح ةريخألا هذهل
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل تادحولا

رصتقي لاغــشألا تاقـــحلم لوـــبق رصــــتقي امدنـــــع .١.١7.7
ةـــحيرـــص ةراـــشإ ميـــدــــقت مـــتي نأ بـــجي ،تايــــــــــمكلا ىلع طقـــــف
،راعسألا لوح ايباتك هتاظفحت ميدقت هيلع بجي يذلا ،لواقملل

لاغشألا ةحئال ميدقت خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠١( ةرشع لجأ يف
.اهيلع ةقفاوملل ةينعملا

بسانملا تقولا يف ريثي نأ لواقملا ىلع نيعتي .٨.١7
مزاوللاو تامدخلاو لاغشألل ةبسنلاب لاغشألا حئاولذاختا
،ةقحال ةبقارمو تانياعم عوضوم نوكت نأ اهنكمي ال يتلا
ةفلاخم تاتابثا هيدل نوكت مل ام ،هيلع بجي ،كلذ نود
ةراشتسالا بحاص تارارـــق لوـــبـــق ،هـــتـــقـــفـــن ىلعو اـــهـــمدـــقـــي
.ةينفلا

لالخ ،ةيروضح لاغشألل ةصاخ حئاولذاختا نكمي.٩.١7
ةردابمب وأ ،لواقملا نم بلط ىلع ءانب ءاوس ،لاغشألا ذيفنت
اماكحأ تانياعملا رهظت نأ نود ،ةدقاعتملا ةحلصملا نم
ةلمتحم تابلاطم لوبق لوح ،أدبملا ثيح نم ولو ،ةقبسم
.اهميدقت قبس يتلا وأ ةديدج

لاغشألا تايعضوب ةقلعتملا تايفيكلا:٢7 ةّداملا

تايفيكب ،أدبملا ثيح نم ،لاغشألا تايعضو قلعتت.١.٢7
.ةزجنملا لاغشألا عاديإ

لكشب اهعاديإب موقيو لاغشألا تايعضو لواقملا دعي .٢.٢7
ةراشتسالا بحاص ىدـــــل ،اـــــيرورض كلذ ناـــــك اـــــمـــــّلــــــكو يرود
اــهارــي يتــلا تالــيدــعــتــلا ءارــجإو ةــبــقارمب موــقــي يذــلا ةــيــنــفــلا

.ةيرورض
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لـيدـعــت وأ لوــبــقــب ةــيــنــفــلا ةراشتسالا بحاص موــقــي .٩.٤7
.لواقملا لبق نم دعملا يرهشلا تقؤملا باسحلا عورشم
.يرهشلا باسحلا ،ذئدنع ،لدعملا وأ لوبقملا عورشملا حبصي

،ةيرهشلا تاباسحلا يف ةدراولا رصانعلا يستكت ال .٤7.0١
.ةدقاعتملا فارطألا طبرت الو ايئاهن اعباط

لواقملا ةبلاطم قحب ةدقاعتملا ةحلصملا ظفتحت .١١.٤7
جذومنلا بسح ،يرهشلا تقؤملا باسحلا عورشم دادعإب
.هل همدقت يذلا

لاغشأل يونسلا باسحلاب ةقلعتملا تايفيكلا:57 ةّداملا
ةسسؤملا

باسح ،ةسسؤملا لاغشأل يونسلا باسحلاب دصقي .١.57
لجأ اهلمشي يتلا ةيميوقت ةنس لك هدادعإ متي يذلا لاغشألا

.ارهش )8١( رشع ةينامث لجألا اذه قوفي نوكي امدنع ،ذيفنت

)8١( رشع ةينامثلا زواجتي لجألا اذه نوكي امدنع .٢.57
ةدـــعملا ةـــيرـــهشلا تاـــباسحلا ناـــبسحلا يف ذـــخأ عــــمو ،ارــــهش
يف ةروـــكذملا طورشلا نـــمض اـــهـــيـــلـــع قـــفاوملاو ةـــلوـــبــــقملاو
،ةـيـمـيوـقـت ةـنس لـك ةـياــهــن دــنــع دادــعا مــتــي ،هالــعأ٤٧ ةداملا

ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم ،ةسسؤملا لاغشأل ايونس اباسح
 :نيءزج ىلإ مّسقيو ،لاغشألل

تآـــــــشنملا رــــصانعو تآـــــشنملا ،لوألا ءزـــــجلا نـــــمضتي –
ةفـــصب يداــــملا اــــهماوق دـــــــيدحت مت يـــتلا لاــــغشألا تاــــمدخو
،ةيئاهن

وأ تآشنملا رصانع وأ تآشنملا ،يناثلا ءزجلا نمضتي –
ةفصب ّالإ يداملا اهماوق ديدحت متي مل يتلا لاغشألا تامدخ
.ةتقؤم

ىلإ روضــــحلل ،ةـــــمدــــخلا رـــــمأب ،لواـــــقــــملا ةوــــعد مــــــتي .٣.57
تاباسحلا ىلع عالطالل ،ةينفلا ةراشتسالا بحاص بتاكم
نــكــمــي .ةــقــفاوـــمـــلـــل اـــهـــئاضماو ةسسؤملا لاـــغشأل ةـــيوـــنسلا
هتافاوم ،ةينفلا ةراشتسالا بحاص نم بلطي نأ لواقملل
لاـــغشألا تاـــباسح اذـــكو ةـــمـــعادـــلا قـــئاـــثوــــلاو تاساــــيــــقــــلاــــب
.ةينعملا ةسسؤملل

لاغشأل يونسلا باسحلا ىلع عيقوتلا ضفر ةلاح يف .٤.57
يتلا فورظلاو ضرعلا نمضتي رضحم دادعإ متي ،ةسسؤملا

.اذه يونسلا باسحلا دادعإ تقفار

لاغشأل ةيوــــــنــــسلا تاــــباـــســـحلا لوـــــبـــق نع بــــترــــتي .57.5
ءاوس ،ايئاهن ريخألا اذه طبر ،لواقملا لبق نم ةسسؤملا

تآشنملا رصانعو ،تآشنملا تايمكو ةعيبط صخي اميف
يداملا اهماوق ديدحت متي مل يتلا ةزجنملا لاغشألا تامدخو
.اهيلع ةقبطملا راعسألا صخي اميف وأ ،ةيئاهن ةفصب

هيلع صوصنملا ،ةمدخلا رمأل لواقملا لثتمي مل اذإ .57.6
لاــــغشأل يوــنسلا باـــسحلا لوـــبق ضــــفري وأ٥٧.٣ ةداـــــملا يف

نــم اــقالــطــنا ،اذــه باسحلا غــلــبـــم باستـــحا مـــتـــي .٢.١.٤7
راعسألل ةــعجارم الو نييـــحت نود ،ةـــقفصلل ةـــيلصألا راــــعسألا

.ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا باستحا الو

ةجاحلا دنع ،يرهشلا تقؤملا باسحلا فشك مسقني .٣.٤7
 :ءازجأ )٤( ةعبرأ ىلإ

،ةيهتنملا لاغشألا ،لوألا ءزجلانمضتي –

،ةيهتنملا ريغ لاغشألا ،يناثلا ءزجلانمضتي –

،ةانتقملا تانيومتلا ،ءاضتقالا دنع ،ثلاثلا ءزجلانمضتي –
.اذه ةماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفد نم8٦.2 ةداملل اقيبطت

نكميو يلام رثأ هل رخآ رصنع لك ،عبارلا ءزجلا  نمضتي –
.هتفاضا

لاغشألا صيخلت دعملا لاغشألل تقؤم باسح لك ريشُي
.اذه ةقباسلا ةتقؤملا تاباسحلا ناونعب ةيهتنملا

،ةشرولا يف ةعوضوملا تانيومتلا غلبم جاردإ نكمي ال .٤.٤7
مت دق تانيومتلا تناك اذإ الإ يرهشلا تقؤملا باسحلا يف

.لواقملا لبق نم اهنمث عفدو اهؤانتقا

يتـــلا رصاـــنـــعــــلا يرــــهشلا تقؤملا باسحلا ددــــحــــي.٤7.5
دـنـع ،اـهزـيـيـمــتــب ،ةــفاضملا ةــمــيــقــلا ىلع ةــبــيرضلــل عضخــت
ةــــفاضملا ةــــمــــيـــــقـــــلا ىلع ةـــــبـــــيرضلا بسن بسح ،ءاضتـــــقالا
.ةقبطملا

،يرهشلا تقؤملا باسحلا عورشمب لواقملا قفري.٤7.6
 :ةيتآلا ةيريربتلا قئاثولا

اقالطنا ةذفنملا نابسحلا يف ةذوخأملا تايمكلا باسح–
يف ةروكذملاو ةيروضحلا تانياعملا يف ةدراولا رصانعلا نم
،هالعأ٤٧.2 ةداملا

اــمدــنــع ،راــعسألا ةــعــجارــم وأ نييحت تالـــماـــعـــم باسح–
،راعسألا تاريغتل ةضّرعم لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا نوكت
،تاتابثالا ميدقت عم

نم ةلوبقملا نيلوانملل رشابملا عفدلا تابلط نم خسن–
يرهشلا تقؤملا باسحلا ناك اذإ ام ةلاح يف ،لواقملا فرط
8٧ ةداملا يف نيبم وه امك ،ةلوانم لحم تامدخ نمضتي
.هاندأ

نم دعملا يرهشلا تقؤملا باسحلا عورشم ربتعي .٤7.7
رضحــــم ةــــباــــثمب ،ةروــــكذملا طورشلا نــــمض لواــــقملا فرـــــط
ىلع تاـعـفد ميدـقـتـل ساسأك لـمــعــتسيو ،ةزــجــنملا ةــمدــخــلــل
عــجارم ىلإ ارـــيشمو اـــخرؤم عــفدلل اـبلط لـــكشيو باـــسحلا
.ةقفصلا

بحاص ىلإ اذه يرهشلا عفدلا بلط لواقملا لسري .٨.٤7
دـيدـحــتــب حــمست يتــلا لــئاسوــلا ةــفاــكــب ،ةــيــنــفــلا ةراشتسالا

.دكؤم خيرات
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هب صاخلا يئاهنلا باسحلا عورشم لواقملا لسري .67.6
حمست يتلا لئاسولا لكب ،ةينفلا ةراشتسالا بحاص ىلإ
،اموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ لجأ يف ،دكؤم دعوم ديدحتب
وــه اــمــك ،لاــغشألا مالــتسا رارـــق غـــيـــلـــبـــت خـــيراـــت نـــم ءادـــتـــبا

دوجو مدع ةلاح يف وأ هاندأ .٣٩.2 ةداملا يف هيلع صوصنم
نيثالثـب ةددحـملا لاجآلا دحأ ةياهن دنع ،غيلبتلا اذه لحم
.هاندأ٣٩.2و2٩.2.2 نيتداملا يف ةددحـملاو اموي )٠٣(

عورشم لاسرإ يف لواقملا رخأت اذإ ام ةلاح يف .67.7
دــعــي ،ةــباــجــتسا نود راذــعإ دـــعـــبو ،يئاـــهـــنـــلا باسحلا فشك

ىلع يئاــهــنــلا باسحلا اــيــئاــقــلــت ةــيــنــفــلا ةراشتسالا بحاص
باسحلا عم ،لواقملا ىلإ باسحلا اذه غّلبيو .لواقملا ةقفن
.هاندأ٧٧ ةداملا يف ددحم وه امك ماعلا

باسحلا عورشم يف ةدراولا تانايبلاب مزلم لواقملا .٨.67
صيــــخــــلــــت لواــــقملا ىلع بجــــي ،راـــــطإلا اذـــــه يفو .يئاـــــهـــــنـــــلا
ربتعتّ الإو ،اهعفر متي مل يتلاو هنع ةرداصلا تاظفحتلا

.ةلطاب

عورشم ةينفلاةراشتسالا بحاص لدعي وأ قفاوي .٩.67
عورشملا ربتعيو .لواقملا لبق نم دعملا يئاهنلا باسحلا
.ايماتخ اباسح ،لدعملا وأ لوبقملا

متي ،يئاهـــنلا باـــســـحلا عورـــشـــم لــــيدعـــت ةـــلاــــح يف .67.0١
بحاص فرط نم ةلوبقملا غلابملل تقؤم ساسأ ىلع عفدلا
.ةينفلاةراشتسالا

ماـــــــعلا باـــســـحلاب ةقـــلعــــــتملا تايـــــــفــــيــــكلا:77 ةّداملا
يئاهنلاو يئزجلا باسحلاو يئاهنلاو

)DGD( راصتخاب ماعلا يئاهنلا باسحلا –أ

،ةــــيقفاوت ةـــــقيثو يئاـــــهنلاو ماـــــعلا باـــــسحلا رــــــبتعي .١.77
يلاملاو ينوـــناـــقـــلا ذـــيـــفـــنـــتـــلا لاـــفـــقا ىلإ دـــحاو نآ يف فدـــهـــت
.تاضارتعالا لكل ادح عضوو لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل

لـــــــك صــــيلقت ىلإ ،يئاـــــهنلاو ماـــــعلا باــــسحلا فدـــــهي .٢.77
اـطـيسب ىـطـعـم اـهـلـعـجو ،ةـقــفصلــل يلاملا ذــيــفــنــتــلا رــيــياــعــم
قوقحلاو تابلاطملا عيمج لحم لحي يذلا ،”باسح ديصر“
اــهــب بلاــطــت نأ نـــكـــمـــي ناـــك يتـــلا ةـــطـــيسوـــلا تاـــمازـــتـــلالاو
ريغتو ريخأتلا دئاوفو ةيلاملا تابوقعلا ثيح نم ،فارطألا
هذـــه ىلع لوصحلا مـــتـــيو .لاـــغشألا ماوــــق لــــيدــــعــــتو راــــعسألا
ةيلاتتملا تالدابتلاو تاحارتقالا ميظنت ءارجإ دعب ةجيتنلا

.ةلاعفلا فارطألا فلتخم نيب

عورـــــــــشم دادـــــــعإب يــــئاــــهنلاو ماــــــعلا باـــــسحلا أدــــــــبي .٣.77
صـخي اـميف اـــميسال ،لواــــقملا مزـــــلي يذـــــلا يــــــئاهنلا باـــــــسحلا
ةــــحــــلصملا مزــــلــــي اـــــماـــــع اـــــباسح حـــــبصيو ةذـــــفـــــنملا لاـــــغشألا
لواقملا ةقفاوم درجمب ايئاهن ماعلا باسحلا حبصي .ةدقاعتملا

ام اذه ،ةعطاق ةروصب فارطألا نيب قافتا مربي كلذبو ،هيلع
،ســـملل لـــباق رـــيغ اــــعباط يئاــــهنلاو ماــــعلا باــــسحلل يــــطعي
.ضارتعا يأل اّدح عضيو

نيعتي ،تاظفحت ءادبإ عم هيلع عقوي وأ ،هل مدقملا ةسسؤملا
تاظفحتلا هذه تارربم ،ليصفتلابو ايباتك ميدقت هيلع
،ةينفلا ةراشتسالا بحاصل تابلاطملا هذه غلبم ديدحتو
ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالثب ددحـملا مزاللا لجألا ءاضقنا لبق
.ركذلا فلاسلا ةمدخلا رمأ غيلبت خيرات نم

عزانتم ةيعضو لك نع بترتي ،راطإلا اذه يف.57.6.1
ةيوست ةنجل ىدل ىوكش ميدقت ،ةضراعم نع تأشنأ اهيلع
يف ّالإ متت نأ ىوكشلا هذهل نكمي ال .يضارتلاب تاعازنلا

.افلاس ددحـملا مزاللا لجألا دودح

ىواكش عفر لواقملل حمسي ال ،رمأ نم نكي امهم .57.7
دعب ،هيلع عالطالل يعدتسا يذلا يونسلا باسحلا نأشب
،لجألا اذه ءاضقنا دعب .هالعأ ةنّيبملا ةمزاللا لاجآلا ءاضقنا

ىتح ،هفرط نم الوبقم ،ينعملا يونسلا باسحلا ربتعي
امك ،ةرربم ريغ تاظفحت ءادبإ عم هعّقو وأ ،هعّقوي مل ولو
.هالعأ٥٧.٦ ةداملا يف نّيبم وه

،ةـسسؤملا لاـــــــغشأل ةـــــيونسلا تاــــباسحلا رـــــبتعت ال .٨.57
عوضوم ،لوألا ءزجلا صخي اميف ّالإ ،ةيماتخو ةحيحص

.اهيلع ةدقاعتملا ةحلصملا ةقفاوم دعبو ،هالعأ٥٧.2 ةداملا

يئاهنلا باسحلا فشكب ةقلعتملا تايفيكلا:67 ةّداملا

يئاهنلا باسحلا فشك عورشم دعي ،لاغشألا مامتا دعب .١.67
رـــهشلاـــب قــــلــــعــــتملا يرــــهشلا تقؤملا باسحلا عورشم ةــــيــــعمب

.تامدخلا ذيفنتل ريخألا

)8١( رشع ةينامث لاغشألا ذيفنت لجأ زواجتي امدنع .١.١.67
يوــــنس باسح رــــخآ كلذــــك دــــعــــي ،لاــــغشألا مامتإ دــــعــــبو ،ارـــــهش
.هالعأ٥٧ ةداملا ماكحأ موهفمب ،ةسسؤملا لاغشأل

ةـــــنياعمب يئاــــهنلا باــــسحلا فــــشك عورـــــشم موـــــــــقــــي .٢.67
دـعـب ،لواـقملا اـهـب بلاـطـي يتـلا غـلاـبـمـلــل ةــيــلاــمــجإلا ةــمــيــقــلا

ةاــعارــم عــم اــهــمــيــيــقــت مــتــيو ،اــهــلــمــجــم يف ةــقــفصلا ذــيــفــنــت
.ايلعف ةزجنملا تامدخلا

نــم اــقالطنا يئاــهنلا باـــسحلا فـــــشك عورــــشم دـــــعي .٣.67
اذـــكو اـــهسفـــن طورشلا بسحو ،ةـــقـــفصلـــل ةــــيــــلصألا راــــعسألا
هالــــعأ٤٧ ةداـــملا يف ةددـــحـملا ةـــيرهشلا ةــــتقؤملا تاــــباسحلا

ةداملا يف ةددحـملا ةسسؤملا لاغشأل ةيونسلا تاباسحلاو
.ةلاحلا بسح ،هالعأ٥٧

يتلا ءازجألا سفن يئاهنلا باسحلا عورشم لمشي .٤.67
تانيومتلا ءانثتساب ،تقؤملا يرهشلا باسحلا اهنمضتي
ةداملا يف ددحم وه امك ،يلام رثأ اهل يتلا ىرخألا رصانعلاو
٤٧.٣.

قئاثولاو رصانعلاب يئاهنلا باسحلا عورشم قفري .67.5
.لبق نم اهميدقت متي مل اذإ ةلاح يف ،٤٧.٦ ةداملا يف ةروكذملا
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،ةقحتسملا غلابملا ةميق ىلع ضارتعا دوجو ةلاح يف .٨.٢.77
باسحلا يف ةلوبقملا غلابملا ةيوستب ةدقاعتملا ةحلصملا موقت
مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث لجأ يف ،يئاهنلا

فرـط نـم ةادـبملا تاـظـفـحــتــلاــب اــقــفرــم ماــعــلا باسحلا غــيــلــبــت
ضفر اهلجأ نم يتلا تارربملا مالتسا خيرات دنع وأ لواقملا
.هيلع عيقوتلا لواقملا

عفدب ةدقاعتملا ةحلصملا موقت ،فالخلا لح دعب.٨.٣.77
نم ءادتبا ريخأتلا دئاوف ،ءاضتقالا دنع ،اهيلإ فاضت ،ةلمكت
.لواقملا فرط نم مدقملا بلطلا خيرات

مزلم لواقملا ربتعي ،ةيئزج تاظفحتلا تناك اذإ.٨.٤.77
ةقلعتملا ريغ ماعلا باسحلا رصانع ىلع ةينمضلا ةقفاوملاب
.هتاظفحتب

لواــــقملا فرــــط نـــم الوـــبقم ماــــعلا باــــسـحلا رــــبـــــتعي.٩.77
،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل يئاهنلاو ماعلا باسحلا حبصيو

 :اذإ ام ةلاح يف

ةحلصملل ،اعّقوم ماعلا باسحلا ةلاحإب لواقملا مقي مل –
.٦٧.٦ ةداملا يف ددحـملا لجألا يف ،ةدقاعتملا

ةـــــسمخ لـــــجأ يف ،ماــــعلا باـــــسحلا ةــــلاحإب لواــــقملا ماـــــق –
،عيقوتلا هضفر ريربت نودو عيقوت نود اموي )٥٤( نيعبرأو
،ديدحت نودو هتاظفحتل تارربملا ليصفتلاب ميدقت نودو
.هب بلاطي يذلا غلبملا ،ءاضتقالا دنع

يــــــــئزجلا باــــسحلا لــــيكشتب ةــــــــقلعتملا تاــــــيفيكلا – ج
يئاهنلاو

ةزايح قح ،ةدقاعتملا ةحلصملا لمعتست امدنع .77.0١
ءازجأ ضعب وأ تآشنملا رصانع ضعب وأ تآشنملا ضعب
قبسي نأ بجي ،لاغشألل لماكلا مامتالا لبق ،لاغشألا تامدخ
دادعا هرثإ ىلع متي يذلاو ،يئزج تقؤم مالتسا ،ةزايحلا هذه
نــــع نالــــعإلا مــــتــــي ،ةــــلاحلا هذــــه يفو .يئاــــهــــن يئزـــــج باسح
داوملا يف ةددحـملا طورشلا بسح يئزجلا تقؤملا مالتسالا

.٤٩ ىلإ١٩

باسحلا لوبقو دادعإب ةقلعتملا طورشلا لثمتت .١١.77
ماــــعــــلا باسحلا ىلع ةــــقــــبــــطملا كلــــت يه ،يئاــــهــــنـــــلا يئزجلا

.هالعأ ةحضوملا يئاهنلاو

تآشنملا ضعب ةزايح ىلإ ءوجللا رثؤي ال نأ بجي.٢١.77
لاغشألا تامدخ ءازجأ ضعب وأ تآشنملا رصانع ضعب وأ

.ةيقبتملا لاغشألل يداعلا ريسلا ىلع

 :صصح ةدع نمضتت يتلا تاقفصلا ةلاح –د

ماع باسح ،ةيمومع ةقفص لكل نوكي نأ بجي .٣١.77
ةيمومعلا ةقفصلا ميسقت نع بترتي هنأ ريغ .دحاو يئاهنو
يئاــــهــــنو ماــــع باسح دادـــــعإ ،اـــــبوـــــجو ،صصح ىلإ لاـــــغشألل
مالتسالا نع نالعإلا مت ولو ىتح ،ةصح لكل هنع ربعملاو
.صصحلا عيمجل ةماع ةفصب

.يئاهنلاو ماعلا باسحلا ليكشتب ةقلعتملا تايفيكلا –ب

عورشم دادــــعإ ،ةيـــنـــفلا ةراشـــتـــسالا بـــحاـــص ىلوــــتي .٤.77
 :يتأي امم نوكتي ماعلا باسحلا

صوصنملا طورشلا بسح دـــــعملا يئاــــــهــــــنــــــلا باسحلا –
.هالعأ٦٧ ةداملا يف اهيلع

باسحلا نــــم اــــقالـــــطـــــنا دـــــعملا ،باسحلا دـــــيصر فشك –
طورشلا بسح ،ريخألا تقؤملا يرهشلا باسحلاو يئاهنلا
نم ،ءاضتقالا دنع ،وأ هالعأ٤٧و8٦ نيتداملا يف ةددحـملا
طورشلا بسح ،ةسسؤملا لاغشأل تقؤملا يونسلا باسحلا
.هالعأ٦٧.١.١ ةداملا يف ةددحـملا

.باسحلا ديصرو ةيرهشلا تاباسحلا ىلع تاعفدلل صخلم –

صخلملا اذه جئاتن ماعلا باسحلا عورشم غلبم لداعي
.ريخألا

ةــــحلصملا لـــبق نــــم ماـــعلا باـــسحلا عورــــشم عــــّقوي .77.5
.ماعلا باسحلا حبصيو ةدقاعتملا

ماعلا باسحلا غيلبت ةدقاعتملا ةحلصملا ىلع نيعتي .77.6
مــيــلست خــيراــت دــعــب اــموــي )٠٤( نيعــبرأ دودــح يف ،لواـــقـــمـــلـــل
ةراشتسالا بحاصل يئاـــــــهـــــــنـــــــلا باسحلا عورشمل لواــــــــقملا
.ةينفلا

يتلا لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلاب قلعتي اميف .١.77.6
نيعب اذخأ ماعلا باسحلا دعي ،راعسألا ريغت دنب ىلع يوتحت

ةعجارمب حمست يتلا ةيعجرملا ةيلالدتسالا ماقرألا رابتعالا
.ماعلا باسحلا دادعإ خيراتب روشنملا ،باسحلا ديصر

خـيرات يف ةـــيلالدتسالا ماــــقرألا رـــشن مدــــع ةــــلاح يف .٢.77.6
يف باسحلا ديصر ةعجارم عفدتو دعت ،ماعلا باسحلا دادعإ
مالتسالا دعب ىتح اذهو ،ةيلالدتسالا ماقرألا هذه رشن خيرات
 .يئاهنلا

،ماـــــعلا باـــسحلل لواـــقملا لوـــبق خــــيرات نـــم ءادــــتبا.77.7
هذه حبصت ،هاندأ٧٧.٩ ةداملا يف ةددحـملا تايفيكلا بسح
ديصر عفد يف قحلا يطعتو يئاهنلاو ماعلا باسحلا ةقيثولا
.باسحلا

لاـــسرإ عـــم ةدقاـــعتملا ةــــحلصـــملل لواـــــــقـــملا لــــيـــــحي.٨.77
اــعــقوــم ماــعــلا باسحلا ،ةــيــنـــفـــلا ةراشتسالا بحاصل ةـــخسن
ىلإ تدأ يتلا تارربملا مدقي وأ ،كلذ نود وأ ظفحتب ،هيلع
ءادتبا ،ًاموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ لجأ يف ،هيلع عيقوتلا مدع
.ماعلا باسحلا غيلبت خيرات نم

حبصي ،ظفحت نود ماعلا باسحلا لواقملا عّقو اذإ.٨.١.77
مـتـخـيو ،لاـغشألل ةـيـموـمـعـلا ةـقـفصلـل اـيـئاـهـنو اـماــع اــباسح
،سملل لباق ريغ اعباط هل حنمي امم ،فارطألا نيب قافتالا

.ضارتعا يأل دح عضو مث نمو
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يف وأ لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا بحاص ،لواقملا فرط
اـمدـنـع ،لواـنـمـلـل رشاـبملا عـفدـلـل ةـيـمـيـظـنـتـلا تاـيـلآلا راـطإ
ةـحـلصملا لـبـق نــم ادــمــتــعــم ةــيوستــلا نــم عوــنــلا اذــه نوــكــي
.ةدقاعتملا

كلذ مت ءاوس ،لوانملل عفدلا طورش دامتعا لكشي.١.٨7
رشابملا عفدلا راطإ يف وأ ةقفصلا بحاص لواقملا لبق نم
دصق ةمارصلاب ةدقاعتم ةحلصم لك ديقت مازتلا ،لوانملل

قــح ةــياــمــح ناــمض اذــكو يموــمــعــلا بلــطــلا ةـــيـــلاـــعـــف ناـــمض
.عفدلا يف لوانملا

بـــسح ةدـــعملا ةـــيرهشلا تاــــباسحلا ددـــــحت نأ بـــــجي.٢.٨7
قاقحتسا لكل ،هالعأ٤٧ ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا

،ةلوانملا لحم لاغشألل يداملا ماوقلا ،لصفنم وحن ىلعو
ديصر ىلع ةيوستلا وأ باسحلا ىلع عفدلا دادعإ دنع ددحتو
.لوانملل دوعي يذلا ةلوانملا لحم تامدخلا غلبم ،باسحلا

I- بحاص ،دقاعتملا لواقملا لبق نم لوانملل عفدلا
لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

ةــــــفاكب دـــــكأتت نأ ةدـــــقاعــتملا ةــــحلـــــصملا ىلــــع بــــجي.٣.٨7
،لواــقملا لــبــق نــم لواــنــمــلــل مــظــتــنملا عــفدــلا نـــم لـــئاسوـــلا

تامدخلا لمشت امدنع ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا بحاص
قــيرــط نــع ءاوس ،ةــلواــنــم لـــحـــم لاـــغشأ هحلاصل ةزـــجـــنملا
قحي .باسحلا ديصر ىلع ةيوستلا وأ باسحلا ىلع عفدلا
يأ دــنــع ،ةدــقاــعــتملا ةــحــلصملا راــطـــخإ ررضتملا لواـــنـــمـــلـــل
 .راطخإلا اذهب لواقملا غالبإ نيعتي .عفدلا نع لواقملل سعاقت

بـــــــحاص ،لواــــــنملل عـــــفدلا نـــــع لواـــــقملا ســـــعاـــقت نإ .٤.٨7
.ةيعدر ريبادتل هضرعي ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

II- ةدقاعتملا ةحلصملا لبق نم لوانملل رشابملا عفدلا

ةحلصملا لبق نم لوانملل رشابملا عفدلا راطإ يف.٨7.5
موقي نأ ،ءارجإلا اذهب ينعملا لوانملا ىلع بجي ،ةدقاعتملا

 :ميدقتب

بـــحاص ،لواـــقملل ،رـــشابملا عفدلا ىلـــع ةـــقفاوملا بـــلط–
،مالتسالاب راعشإ لباقم ،ةقفصلا

اـبوـحصم ،ةدـقاـعـتملا ةـحـلصمـلـل رشاــبملا عــفدــلا بلــط–
عم باسحلا ديصر ىلع ةيوستلا وأ باسحلا ىلع عفدلاب
.هالعأ روكذملا مالتسالاب راعشإ

)٠2( نيرشع لجأ ،ةقفصلا بحاص ،لواقملا زوحي.٨7.6
وأ ةيلكلا هتقفاوم ءادبإل ،مالتسالاب راعشإلا خيرات نم ،اموي
غالبإب اضيأ موقي .لوانملل رشابملا عفدلا هضفر وأ ةيئزجلا
.ةدقاعتملا ةحلصملا

وأ رــــيتاوفلا نــم ةــخسن ةدــقاعتملا ةــحلصملا لـــسرت.٨7.7
.لاجآلا نسحأ يف ،ةقفصلا بحاص لواقملا ىلإ تايعضولا

ملست ،صصحلا عيمجل يلكلا مالتسالا ةلاح يف .٣١.١.77
،دحاو نآ يف ةصح لكل ماعلا باسحلاب ةقلعتملا عيراشملا

دادعإ ،هالعأ ددحـملا ءارجإلا نمض ،كلذ نع بترتي نأ بجيو
.صصحلا ددع يواست ةيئاهنو ةماع تاباسح

تابلط تاذ تاقفص ةلاح –ـه

دــــــــيدجتل ةـــــلباق تاـــــبـــلط تاذ تاـــــقــــفـــص ةــــــلاـــــح يف .٤١.77
لالخ ةزجنملا تامدخلا عيمجل يئاهن باسح دعي ،تارتفلا

ةلباقلا ةريخألا ةرتفلا ةياهن يفو .تارتفلا هذه نم ةرتف لك
طورشلا بسح يئاــهــنو ماـــع باسح دادـــعإ مـــتـــي ،دـــيدـــجـــتـــلـــل
.هالعأ ةددحـملا

ةيطارتشالا طاسقألا تاذ تاقفص ةلاح –و

دعي ،ةـــيطارتشالا طاـــــسقألا تاذ تاــــــقفص ةـــــلاح يف .77.5١
لك ناونعب ةزجنملا لاغشألا لمجـمل ةبسنلاب يئاهن باسح
طسقلا ةياهن يفو .دكؤم يطارتشا طسق لكو دكؤم طسق
يئاهنو ماع باسح دادعا متي ،تباثلاو ريخألا يطارتشالا

.هالعأ ةددحـملا طورشلا نمض

لباق ريغ عباطلا يف رظنلا ةداعإل ةصاخ تالاح –ز
)DGD( يئاهنلاو ماعلا باسحلل سملل

يف رظنلا ةداعإ ،ةصاخلا تالاحلا ضعب يف ،نكمي .77.6١
،هالعأ٣ .٧٧ ةداملا يف ددحم وه امك سملل لباقلا ريغ عباطلا

نـكــمــي يتــلا تاــحــيــحصتــلا وأ حــيــحصتــلا راــظــتــنا يف اذــهو
ساسملا مدع عباط ةداعتساوينعملا باسحلا ىلع اهؤارجإ
 :ةلاح يف ،تايعضولا هذه قبطت .قباطملا

لكشب يئاهنلاو ماعلا باسحلا دادعإ دنع ،كرتشم قافتا –
،فلاخم

بناج نم مدقملا يئاهنلاو ماعلا باسحلا ةعجارم بلط –
ضرع وأ طاقسإ وأ أطخ دوجو دنع حيحصت ضرغب ،دحاو
،قيقد ريغ

نالـــــطب ىلإ يدؤـــــي شـــغ وأ ةــــيسيلدت تارواــــنم دوــــجو –
.تاباسحلا

 :ةكرتشم ماكحأ – ك

وأ ةـــــيئاهنلا ةــــيئزجلا تاــــباسحلا راــــبتعا نــــكمي ال .77.7١
ةـــقفاوم دــعب ّالإ ،ةـــيئاهنو ةـحيحص يـــئاهنلاو ماـــعلا باـــسحلا
.اهيلع ةدقاعتملا ةحلصملا

يف جردني فالخ يأ دوجو دنعو ،رمأ نم نكي امهم .٨١.77
.هاندأ٧١١و٦١١ نيتداملا ماكحأ قيبطت متي ،راطإلا اذه

ثلاثلا مسقلا
لوانملل عفدلا ماظن

طورــــــشلا لــــــك ،لواــــنملل عـــفدلا ماــــظنب دـــــصقي:٨7 ةّداملا
نم ناك ءاوس ،لوانملل عفدلا قح سركت يتلا تايفيكلاو
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بجاولا غلبملا ،يرهشلا باسحلا عورشم يف ،ديدحت –
عّمجتلا وضعل ةقحتسملا وأ ةقحتسملا غلابملا نم همصخ
ةحلصملا ىلع نّيعتي يذلاو ةزجنملا تامدخلا ءزجب ينعملا
،لوانملا اذهل ةرشابم هعفد ةدقاعتملا

وأ ةلوبقملا ،لوانملل عفدلا باسح نم ةخسن قافرإ –
.ةلوانملاب ينعملا وضعلا فرط نم ةلدعملا

II- ةنماضتم تاسسؤمل تقؤم عمجت ةلاح

ةنماضتم تاسسؤمل تقؤم عّمجت راطإ يف عفدلا متي .٤.٩7
.عمجتلا مساب حوتفم كرتشم باسح يف

سماخلا مسقلا
يزايحلا نهرلاب قلعتملا ماظنلا

اهقحالمو لاــغشألل ةـــــيمومعلا تاـــــقفصلا دـــــعت:0٨ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح يزايحلا نهرلل ةلباق
.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

نهرلا نمــــضــــتملا دقـــعلا ،يزايــــحلا نــــهرلاب دـــــصــــقي .0٨.١
ءاوس ،ةقفصلا بحاص لواقملل زيجي يذلا نيّدلل يزايحلا
لوانملل ،ءاضتقالا دنعو ،تقؤم عّمجت راطإ يف وأ هدحول
،ةلدابتملا  مهنويد اونهري نأ ،رشابملا عفدلا نم ديفتسملا

ةيكنب ةسسؤم ىدل ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت رامث
.ةيلام ةسسؤم وأ ةيكنب تاسسؤم عّمجت وأ

،لواقملل يزايحلا نهرلا نم ةدافتسالا نمضي .0٨.١.١
ءاضتقالا دنعو ،تقؤم عّمجت راطإ يف وأ هدحول ناك ءاوس

لاغشألا ليومتو رشابملا عفدلا نم ديفتسي يذلا لوانملل
.مهل ةلكوملا

اقبسم عيبب ،نيّدلل يزايحلا نهرلا ةيلمع حمست .0٨.٢
ةــيــموــمــعــلا ةــقــفصلا ذــيــفــنــت نــع ةجتاــنــلاو ةــقــحالــلا نوــيدــلــل
كراشـــــيو .قبـــــسم ليوــــمت ىلع لوــــصـــحلا لجأ نم لاغـــــشألل

 :صاخشأ )٣( ةثالث ةيلمعلا هذه يف

ةيمومعلا ةقفصلا بحاصو لواقملا:هقح نع لزانتملا –
،رشابملا عفدلا نم ديفتسملا هلوانم ،ءاضتقالا دنعو ،لاغشألل

تاسسؤملا عمجتو ةيكنبلا ةسسؤملا:هل لزانتملا –
،ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنص وأ ةيكنبلا

اهيلع يتلا ةهجلا وأ ةدقاعتملا ةحلصملا:هيلع لزانتملا –
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت نع جتانلا نيّدلا دادس

يزايحلا نهرلا نايرسو طورش:١٨ ةّداملا

نمضتي ارارق ،لواقملل ةدقاعتملا ةحلصملا مّلست.١٨.١
ةـيـموـمـعـلا ةـقـفصلا راــطإ يف نوــيدــلــل يزاــيحلا نــهرــلا دــقــع“
،هاندأ28.2 ةداملا يف ةددحـملا تايفيكلا بسح ،”لاغشألل
،لاـــغشألل ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةـــقـــفصلا نـــم جرـــخــــتسمب اــــبوــــحصم

ةقلعتملا تاعفدلا فرصب ةدقاعتملا ةحلصملا موقت.٨.٨7
ةــيوستــلا لاــجآ مارــتــحإ لــظ يف ،تاــيــعضوــلا وأ رــيــتاوـــفـــلاـــب
.هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا

ةقفاوم مالتسا خيرات نم ءادتبا ،لجألا اذه يرسي .٨.١.٨7
هذه ءاضقنا خيرات نم وأ ةقفصلا بحاص ،لواقملا ضفر وأ
.لواقملا نم در يأ كانه نكي مل اذإ ،لجألا

لكب لواقملا عالبإ ةدقاعتملا ةحلصملا ىلع بجي .٩.٨7
.لوانملا ةدئافل اهب ماق يتلا تاعفدلا

رشابملا عفدلا ،ةقفصلا بحاص لواقملا ضفر اذإ .٨7.0١
حــيرص لـــكشب لـــلـــعـــي نأ بجـــي ،لواـــنـــمـــلـــل يئزجلا وأ يلكـــلا
ةدقاعتملا ةحلصملا عفدت ال ،ةلاحلا هذه يفو .هضفر بابسأ
.هيلع ضرتعملا ريغ ءزجلا ّالإ

عبارلا مسقلا
تاسسؤملل تقؤملا عمجتلا راطإ يف عفدلا ماظن

تـــــــــــــــقؤـــــم عـــــّمـــــجت راـــــــــطإ يف عـــــــــفدلا ماـــــظــــنب دــــــــــصقي:٩7 ةّداملا
عفدلا قح سركت يتلا تايفيكلاو طورشلا عيمج ،تاسسؤمل
تقؤم عــّمــجــتــب رـــمألا قـــلـــعـــت ءاوس ،تقؤملا عـــمـــجـــتـــلا ءاضعأل

.ةنماضتم وأ ةكراشتم تاسسؤمل

يذلا ديحولا وضعلا تقؤملا عمجتلا ليكو ربتعي.١.١.٩7
يف .ماعلا باسحلا لوبقو تاباسحلا عيراشم ميدقت هنكمي
وأ ةمدقم نوكت يتلا تابلاطملا ّالإ لوبق متي ال ،راطإلا اذه
.تقؤملا عمجتلا ليكو نم ةلسرم

ليكولا لبق نم عّقوم ريغ يئاهن باسح يأ ضفري .١.٢.٩7
.هنع بترتت دق يتلا ةبلاطملل ةبسنلاب ءيشلا سفنو

I- ةكراشتم تاسسؤمل تقؤم عّمجت ةلاح

،ةكراشتم تاسسؤمل تقؤم عمجت راطإ يف عفدلا متي .٢.٩7
ةيقافتا صنت مل ام ،عّمجتلا ءاضعأ نم وضع لك تاباسح يف

.كلذ فالخ ىلع عمجتلا

نم نكمم ددع ربكأ ىلإ ةيرهشلا تاباسحلا مسقنت.٢.١.٩7
مهل عفدلا نيعتي نيذلا ءاضعألا نم دجوي ام ردقب ءازجألا

ينـــــــعملا تقؤملا عـــــــّمـــــــجـــــــتـــــــلا راـــــــطإ يف ،لصفـــــــنـــــــم لـــــــكشب
.تاسسؤملل

I-يف رشابملا عفدلا نم دافتسا يذلا لوانملا ةلاح١
ةكراشتم تاسسؤمل تقؤم عّمجت ةلاح

لوانم فرط نم ةزجنملا لاغشألا تامدخ ةلاح يف .٣.٩7
،ةكراشتملا تاسسؤملل تقؤملا عّمجتلا ءاضعأ دحأل يمتني
سفنب وأ ،ةلاحلا بسح ،ينعملا ليكولا وأ عّمجتلا وضع موقي
 :يتأي امب ،هالعأ٩٧.١.١ ةداملا يف ةددحـملا طورشلا
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مالتسالا لصوب راعشإ ةنمضتملا ةخسنلا عاجرإ ،اهل لزانتملا
ةخسنلاو رارقلا غلبتو هيلع ةلزانتملا ةدقاعتملا ةحلصملل
بساـــحـمللو اهحلاـــصل عفدلا صخرـــت تاــــبثإ ةقيــــثوك ،ةدـــيحولا
بساحمك لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا يف نيعملا ،يـــموــمعلا

.عفدلاب فلكم

،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا ةخسنلا ميلست رذعت اذإو .١٨.٣
نأ ينعملل زوجي هنإف ،بولطملا ّرسلا ىلع اظافح لواقملل
كلت نم اجرختسم ،اهعم دقاعت يتلا ةطلسلا نم بلطي
يف روكذملا نايبلا انمضتمو ،اهلبق نم هيلع اعّقوم ةقفصلا
لداـعـي .بوـلـطملا ّرسلـل ةـمــئالملا تاــناــيــبــلاو ،هالــعأ ةرــقــفــلا

ميلست يزايحلا نهرلا ءاشنإل ةبسنلاب ،ةقيثولا هذه ميلست
.هالعأ ةروكذملاو اهسفن لاكشألا بسح ،اهلماكب ةخسنلا

ةروكذملا خسنلا ميلستب نهرلا ةزايح لاوز متي.١٨.٣.١
ةـباـثمب رـبـتـعــي يذــلا عــفدــلاــب فــلــكملا بساحـملا ىلإ ،هالـــــــعأ
.يزايحلا نهرلا نم نيديفتسملا ءازإ نهرلل زئاحلا ريغلا

يزايحلا نهرلا نع لواقملا عجارت اذإ ام ةلاح يف.١٨.٤
موقت يتلا ةدقاعتملا ةحلصملاً اروف غلبي نأ بجي ،نويدلل
.هالعأ١8.2.2 ةداملا يف روكذملا رارقلا ءاغلإب

نــــــــهرلاب ةـــــينعملا ةيفرصملا تاـسسؤملا:٢٨ ةّداملا
 يزايحلا

ةيفرصم ةسسؤم ىدل الإ يزايحلا نهرلا متي ال .٢٨.١
تاـــقـــفصلا ناـــمض قودـــنص وأ ةـــيـــفرصم تاسسؤم عـــمجتو
 .ةيمومعلا

لوانم ةدافتسا ةلاح يف يزايحلا نهرلا:٣٨ ةّداملا
رشابملا عفدلا نم

عـــــــيمج اــــــيزايح اــــــنهر اوــــنهري نأ نيـــــــــــلواـــنملل زوـــــجي .٣٨.١
،اهنوذفني يتلا تامدخلا ةميق دودح يـف ،اهنم اءزج وأ مهنويد
.مسقلا اذه يف ةّنيبملا طورشلا نمض كلذو

ديفتسم لوانم لكل مّلست نأ بجي ،ضرغلا اذهلو .٣٨.١.١
لصأل ةقباطملاو اهيلع قدصملا ةخسنلا ،رشابملا عفدلا نم
.قحلملل ،ءاضتقالا دنع ،و لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

نأ ،لاغشألل ةيمومع ةقفص بحاص لواقملل نكمي ال .٣٨.٢
يتلاوةلوانم عوضوم ،ةقفصلا ةصحب ةقلعتملا نويدلا نهري
سكعلا ىلعو.رشابملا عفدلا قح نم اهلجأل لوانملا ديفتسي
لاــــغـــــشألل ةيموـــــمعلا ةقفــــــصلا يف لواـــقملا ســـفن نإف كلذ نم
.نويدلل يزايح نهر لحم ةقفص ةصح ةلوانم عيطتسي ال

،لاـــــــــغشألل ةــــــيموــــمعلا ةــــــــــقفصلا لـــــــكشت نأ بـــــــجي .٣٨.٣
طورشلـل اـقــفو ”ةدــيــحو ةــخسن“ صاخلا ناــيــبــلا ةــنــمضتملا
،ةقفصلا ذيفنت لالخ ،نكمت يتلا ةليسولا ،هالعأ ةروكذملا

نود لوحي يلاتلابو ،ةلوانملا نمض جردني ام ،ةفرعم نم
رشابملا عفدلا نم ديفتسملا لوانملا نم لك قوقح لخادت
.نيّدلا ةصح سفن يف هل لزانتملاو

ادنس لثمت ةقيثولا هذه نأ ىلإ ريشي اصاخ انايب انمضتم
ةعومجم وأ ةيكنب ةسسؤم ىدل يزايحلا نهرلا ةلاح يف

ةسسؤمب ىعدت يتلاو ،ةيلام ةسسؤم وأ ةيكنب تاسسؤم
.هل لزانتملا ضرقلا

”ديحولا جرختسملا“ نايب ،صاخلا نايبلاب دصقي.١٨.١.١
يف اديقمو يلسلستلا مقرلاب اقوفرم نوكي نأ بجي يذلا

ليجستلا مقرو ضرغلا اذهل صصخم رّشؤمو مّقرم لجس
.دادعإلا خيراتو

ىلع عوضوملا ،”ديحولا جرختسملا“ صاخلا نايبلا .١٨.٢
نأ بجي ،اهتزايح نهر بجاولا لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

.ةدقاعتملا ةحلصملا لبق نم انوناق دعي رارق عوضوم نوكي

،حوـــــضوب ،رـــكذلا فـــلاسلا رارــــقلا ددــــحي نأ بـــجي .١٨.٢.١
دقع“ ،ديحولا جرختسملاب قفري نأ بجي يذلا دقعلا ةعيبط

.”لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا راطإ يف نيدلل يزايحلا نهرلا
 :يتأي ام رارقلا نمضتي نأ بجي ،ضرغلا اذهل

،ةسسؤملا ةيمست وأ لواقملا مسا –

لواقملا( لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا يف لواقملا ةفص –
،)لوانملاو تقؤملا عّمجتلا وضع ،هدحول

تمــلست يتــلا ،هــل لزاــنــتملا ضرــقـــلا ةسسؤم ةـــيـــمست –
،صاخلا نايبلا نمضتملا ةقفصلا جرختسم

ديدحت( يزايحلا نهرلا عوضوم نيّدلا ديرفت وأ ديدحت –
،يرــيدقتلا اـــهغلبم وأ نوـــيدلا غــلبمو عـــفدلا ناـــــــكمو نـــيدملا

ةريتو بسحو اهقاقحتسا خيراتو ةددحـملا ةرجألا بسح
دــــيصر ىلع ةــــيوستــــلا راـــــطإ يف وأ باسحلا ىلع تاـــــعـــــفدـــــلا
ةيمومعلا ةقفصلا يف لواقملا ةفص عم ةنراقملاب باسحلا
.)لاغشألل

،نيّدلل يزايحلا نهرلا دقع“ نمضتملا رارقلا ررحي١٨.٢.٢
.نيتخسن يف ،”لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا راطإ يف

اهيلع لزانتملا ةدقاعتملا ةحلصملا موقت نأ بجي١٨.٢.٣
.اـمـهـيــلــع عــيــقوــتــلاو نيتــخسنــلا نيتاــه ىلع خــيراــتــلا عضوــب
حــــمست يتــــلا مالــــتسالا لصو تاــــناــــيــــب نــــمضتــــت نأ بجــــيو

مالتسا مقرو خيرات عضوب ،هل لزانتملا ضرقلا ةسسؤمل
نـمضتــت ةــخسن عاــجرإو رارــقــلــل ةــغــلــبملا نيتــخسنــلا نيتاــه
.هـيـلـع ةـلزاـنـتملا ةدـقاـعــتملا ةــحــلصملا ىلإ مالــتسالا تاــناــيــب
نيتغلبملا نيتخسنلا غيلبت دعب ،ةيناثلا ةخسنلا عاجرا متيو

ةدقاعتملا ةحلصملا فرط نم ،هل لزانتملا ضرقلا ةسسؤمل
.هقح نع لزانتملا لواقملا قيرط نعو هيلع ةلزانتملا

عاجرإ مدع وأ تانايبلا هذه لافغإ نع بترتي.١٨.٢.٤
.نيّدلل يزايحلا نهرلا يواسي ال دقعلا نأ ،ةغلبملا ةخسنلا

نيدملا ءازإ يزايحلا نهرلل مزلملا عباطلا حبصي ال.5.١٨.٢
ضرقلا ةسسؤم مايق دنع الإ ،ذيفنتلا بجاو ،هيلع لزانتملا
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تـــــــقؤــــــم عــــــّمجت ةــلاح يف يزايحلا نـــــهرلا:٤٨ ةّداملا
تاسسؤمل

تقؤم عمجت راطإ يف ،نويدلل يزايحلا نهرلا نوكي.٤٨.١
تـقؤملا عــــــمجتلا نــــــيوكت ةـــــــعيبطب اــــــطورشم ،تاـــــــسسؤمل
.ةينماضت وأ ةكرتشم ةعيبط اذ ناك اذإ ام بسح

 :تاسسؤمل كرتشملا تقؤملا عمجتلا ةلاح

ةقـــفـــصلا عوــــضوــــم ،تاـــمدــــخلا ذيـــفــــنت مـــتـــي امدـــــنــــع .٤٨.٢
عم ،ةيدرف ةقيرطب ةسسؤم لك لبق نم لاغشألل ةيمومعلا

مـتـي ،ةصاخلا ةـيـفرصملا مــهــتاــباسح يف ةــيوستــلا تاــيــفــيــك
لكل ةديحو ةخسن ميلست قيرط نع نويدلل يزايحلا نهرلا

.عمجتلا اذه يف وضع

طورشلل ًاقفو ،ةمّلسملا ةديحولا ةخسنلا رصتقت.٤٨.٢.١
،تاسسؤملا ىلوتت يتلا تامدخلا غلبم ىلع ،هالعأ ةروكذملا
ىلـــع ،اــهنع ةــيلوؤسملا ،تــــقؤملا كرــــتشملا عــــّمجتلا ءاــــضعأ
يف اـــــهيلع صوـــصنملا طورــــشلاو اــــهسفن لاـــكشألاو ،يلاوـــتلا
.هالعأ١8 ةداملا

ةمّلسملا ،ةديحولا ةخسنلل صاخلا نايبلا ممتي .٤٨.٢.٢
ةصحـب قــلــعــتــت ةدــيــحو ةــخسن“ ناــيــبــب ،ةــقــباسلا ةــلاحلا يف

غـــــلـــبــــملا راـــــــطإ يف)فورـــحلاب غلـــبملا( ةمّيـــــقـــــملا تاــــــــمدــــخلا
مــــــتي نأو)فورــــحلاب غـــلبملا( ـب ددــــحـملا ةــــــقفصلل يلاــــمجإلا

.”)وضعلل ةيعامتجالا ةيمستلا وأ مسالا( فرط نم اهذيفنت

 :تاسسؤمل نماضتملا تقؤملا عمجتلا ةلاح

ةــــقـــفــــصلا عوـــضوـــم ،تاــــمدـــخلا ذيـــــفـــنت مـــتي امدـــــنـــــع.٤٨.٣
عمجت راطإ يف نيمظنم نيلواقم لبق نم ،لاغشألل ةيمومعلا

باسح يف اــهدـــيدست مـــتـــيو ،ةـــنـــماضتـــم تاسسؤمل تقؤم
ةديحولا ةخسنلا ميلست متي ،تقؤملا عّمجتلا مساب حتفي دحاو
.تقؤملا عّمجتلا مساب ،هالعأ ةروكذملا طورشلل اقفو

تابلطلا تاقفص ةلاح يف يزايحلا نهرلا:5٨ ةّداملا

نوكي ،لاغشألل ةيمومعلا تابلطلا تاقفص ةلاح يف.5٨.١
دح ىلإ لصي يذلاو ،طقف ةيبلطلا نذإ ىلع يزايحلا نهرلا
ىــندألا غــلـــبملا دودـــح يفو لاـــغشألل ةـــيـــموـــمـــع ةـــقـــفص مارـــبإ
.هذه تابلطلا ةقفصل

صوصنملا رارقلاب ةقلعتملا طورشلا ىلإ ةفاضإلاب.5٨.٢
ةخسنلل صاخلا نايبلا قفري ،هالعأ١8.2.2 ةداملا يف هيلع
ناــيــبــلاــب ،هالــعأ ةروــكذملا ةــلاحلا بسح ةرداصلا ،ةدـــيـــحوـــلا
اهتميق ردقت يتلا ةيبلطلا نذإب قلعتي اميف ةديحو ةخسن“
غلبمل ىندألا دحلا راطإ يف)فورحلاب هنع ربعملا غلبملا( ـب
هنع ربعملا غلبملا( ـب ددحـملا تابلطلل ةيمومعلا ةقفصلا

.”)فورحلاب

عـــفدلل ةدمــــتـــعـــملا ةـــلواـــنــــملا تناك اذإ اــــم ةــــلاــــح يف .٣٨.٤
 :رشابملا

غـيـلـبـت لــبــق ةدــقاــعــتملا ةــحــلصملا فرــط نــم ةــلوــبــقــم –
صاخلا نايبلا ،ةديحولا ةخسنلا نمضتت نأ بجي:ةقفصلا
ةــباــتــك( ةــمــيــقملا تاــمدخلا ةصحــب قــلــعــتــت ةدــيــحو ةـــخسن“
ددحـملا ةقفصلل يلامجإلا غـــلبملا راـــطإ يف )فورـــحلاب غـــلبملا

فرـط نـم اـهذــيــفــنــت مــتــي نأو )فورحلاــب غــلــبملا ةـــباـــتـــك( ـب
عفدلا نم ديفتسملا لوانملل ةيعامتجالا ةيمستلا وأ مسالا(
نيّدلا غلبم زواجتي نأ نكمي ال ،ةلاحلا هذه يفو .”)رشابملا
دعب ،ةقفصلل يلامجإلا غلبملا ،لواقملا لبق نم نهرلل لباقلا

نيلوبقملا نيلوانملل ةقحتسملا ةرشابملا تاعوفدملا مصخ
.ةدقاعتملا ةحلصملا فرط نم

ذـيـفـنـت لالـخ ةدـقاـعــتملا ةــحــلصملا فرــط نــم ةــلوــبــقــم –
:ةديحولا ةخسنلا غيلبت دعبو لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

ةديحولا ةخسنلا ليدعت ىلع لوصحلا لوانملا ىلع بجي
نهرلا تحت ةلوانملا لحم ةقفصلا غلبم عضو بنجتي ىتح
نهرلا لوحي ال ىتح اذهو ،لواقملا ةدئافل ايرصح يزايحلا
لاحتسا اذإ .ينعملا لوانملل رشابملا عفدلا نود يزايحلا
ىدل لواقملا فرط نم ةلسرملا ةديحولا ةخسنلا عاجرتسا
،روـكذملا لـيدــعــتــلا ضرــغــل اــهــل لزاــنــتملا ةــيــلاملا ةسسؤملا

 :يتأي امب ًامزلم ينعملا لواقملا نوكي

تبثت اهل لزانتملا ةيلاملا ةسسؤملا نم ةداهش رادصإ•
عــفدــلا قــيــعــي ال يزاــيحلا نــهرــلا عوضوــم نوــيدـــلا غـــلـــبـــم نأ
.لوانملل رشابملا

لـــــــحم ةـــصحلل ةــــقفاوملا ،اــــيئزج دـــــيلا عـــفر وأ رادــــــصإ•
نم ةديفتسملا اهل لزانتملا ةيلاملا ةسسؤملا نم ،ةلوانملا
لوانملل رشابملا عفدلا ءافوب حمسي امم ،يزايحلا نهرلا
.ينعملا

نأ ةدقاعتملا ةحلصملل نكمي ال ،رمأ نم نكي امهم.5.٣٨
لحم ةقفصلا تناك اذإ ،لوانملا نم رشابملا عفدلا لبقت
امب ،يزايحلا نهرلا ضيفخت نكمي الو ،يلك يزايح نهر
.ةلوانملا لحم ةصحلا نم ،كلذ عم بسانتي

ةقفصلا غيلبت دعب ،لواقملا بلط اذإ ام ةلاح يفو.6.٣٨
ةلوانم جاردإب ةدقاعتملا ةحلصملا نم ،لاغشألل ةيمومعلا

تقو ةاخوتم ناك يتلا كلت نم ىلعألا ةقفصلا نم ةصح ىلع
ةدايز لبقت نأ ةدقاعتملا ةحلصملل نكمي ال هنإف ،اهماربإ
.هالعأ ةروكذملا طورشلاب ّالإ ةلوانملا لحم ةصحلا

ليدعت ىلع لوصحلا لواقملا ىلع بجي ،هيلعو .١.6.٣٨
اذــكو ةــلواــنــمــلـــل ةدـــيدـــج تاـــمدـــخ جاردإل ةدـــيـــحوـــلا ةـــخسنـــلا

.اهغلابم
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ىلع ،ةكرتـشــــملا ةـــحلــــصملا تاقـــــفن ةيلوؤــــسم عــــقت .٨٨.٣
يف نيكراشملا نيلواـــــقملا قـــــتاـــــع ىلع ،هالــــــعأ ددحـملا وـحـنـلا
قتاع ىلع ،فورظلا نم فرظ يأ تحت ،عقت الو .ةشرولا
.ةدقاعتملا ةحلصملا

 :تائف )٣( ثالث ىلإ باسحلا اذه تاقفن مسقت.٨٨.٤

،زيهجتلا تاقفن –

،ريسلا تاقفن –

.لالغتسالا تاقفن –

 :)2( نيلصف اساسأ زيهجتلا تاقفن لمشت .٨٨.٤.١

قرــــــــطلاو ىرــــــبكلا لاـــــغشألاو ةـــــيجراخلا تازــــــيهجتلا–
صصحلا عم ةصحلا لقن متي امدنع ةفلتخملا تاكبشلاو
 :ةيانبلل ىرخألا

،تاقرطلل ةتقؤملا ءابعألا•

،هايملل تقؤملا طبرلا•

،ءابرهكلل تقؤملا طبرلا•

،يحصلا فرصلا تاونقل تقؤملا طبرلا•

،قيرطلا ةفاح ىلع تارمملا•

 ،نيزختلا تاحاسم•

،راوسألا•

،ةشرولا ةراشإ حاولأ•

،ةشرولا بتاكم•

.ةفاظنلل ةكرتشملا تآشنملا•

 :ةيوناثلا رصانعلا لاغشأو ةيلخادلا تازيهجتلا–

هايملا:ةيتآلا تامدخلا لمشت يتلا صيصرتلا ةصح•
،راطمألا هايمل تقؤملا فرصلاو تالسغملاو ضيحارملاو

ءابرهكلا:ةيتآلا تامدخلا لمشت يتلا ءابرهكلا ةصح•
.نمألا ءاوضأو رورملا ءاوضأو

: ريسلا تاقفن .٨٨.٤.٢

 :يبسانتلا باسحلا نم ةيتآلا تاقفنلا  مصخ متي

،هايملا كالهتسا•

،ةشرولا تآشنمل ةيرورضلا ةقاطلا تاقفن•

تاسسؤملا قتاع ىلع ةعوضوملا ةيفتاهلا تالاصتالا•
.ةلمعتسملا

 :لالغتسالا تاقفن .٨٨.٤.٣

مل اــم يــبسانتلا باــسحلا نــم ةــيتآلا تاـــقفنلا مـــصخ مـــتي
 : كلذ فالخ ىلع ةحارص صني

طاسقأ تاذ تاقفص لاح يف يزايحلا نهرلا:6٨ ةّداملا
ةيطارتشا

طاسقأ ىلع لاغشألل ةيموـــــمـــعلا تاقـــفـــصلا لاــــح يف .6٨.١
طسقلا ىوس يزايحلا نهرلل الباق نوكي الف ،ةيطارتشا
دح ىلإ لصي يذلا ،تبثملا يطارتشالا طسقلا وأ تباثلا
.لاغشألل ةيمومع ةقفص ماربإ

رارــــــــــقلاــــــب ةقلــــعــــــتـــــملا طورــــــــشلا ىلإ ةـــــفاــــــــضإلاب .6٨.١.١
ةــــــخسنلل صاخلا نايبلا ممتي ،هالــــــعأ١8.2.2 ةداـملا عوضوم
ناـيـــبــــلاب ،افــــنآ ةروــــكذـــملا ةـــلاـــحلا بســــح ةرداـصلا ،ةديحولا
طســــقلا وأ تباـــثلا طســـقلا صـــخي امـــيـــف ةدـــيــــحو ةخسن“
راطإ يف)فورحلاب غلبملا( ـب ردقملا ،تبـــــــــثملا يطارتــشالا
ددحملا ،ةيطارتشا طاســـقأ تاذ ةــــــــقـــفـــصلل يلاـــمــــجإلا غلبملا

.")فورحلاب هنع ربعملا غلبملا( ـب

سداسلا مسقلا
يبسانتلا باسحلاب قلعتملا ماظنلا

يبسانتلا باسحلا:7٨ ةّداملا

ام كرتشملا باسحلا ،”يبسانتلا باسحلاب“ دصقي.7٨.١
تاــــــمدخلا تاــــــقفن عـــــــيمج مـــــضي يذــــــلاو تاـــــسسؤــملا نيـــــب
باـــــــسح ىلـــــع ةدـــــيقملا ةــــــكرتشملا حـــــلاصملاو ةـــــيتسيجوـــللا

.ةشرولا سفن يف نيلخدتملا نيلواقملا فلتخم

نيـب اـــم باـــســـح وأ ،يــــبــــساـــنت باســـح ءاـــشــــنإ مــــــتي .7٨.٢
ةشرو يف نيلواقملا نم ديدعلا لخدتي امدنع ،تاسسؤملا

نم وأ ةفلتخم نهم نم اوناك ءاوس ،تقولا سفن يفو ةدحاو
عمجتلا لالخ نم ةينوناق ةقالع ال مأ مهطبرت ،ةدحاو ةنهم
وأ صصح نم نيديفتسم ،ةلوانملا وأ تاسسؤملل تقؤملا
تاقفص وأ ،صصح ةدع نمضتت تاقفص راطإ يف ،ءازجأ
ةقفص وأ ،تابلط ةقفص راطإ يف وأ ،ةيطارتشا طاسقأب
.جمانرب دقع راطإ يف ةيقيبطت

ةـــــحلصملا اــــهمعدت ال يـــتلا تالــــخدتلا هذــــه بلــــطتت.7٨.٣
ةشرولا تآشنم( ةكرتشم ةيتسجول تاجايتحا ،ةدقاعتملا

.)تاكبشلا فلتخمب طبرلاو ةسارحلاو راوسألاو

ةكرتشملا حلاصملا تاقفن:٨٨ ةّداملا

موقي يتلا كلت يه ةكرتشملا حلاصملا تاذ تاقفنلا.٨٨.١
ةشرولا ريس نسح نامض لجأ نم وأ فدهب ،رثكأ وأ لواقم اهب
،صاخشألا ةمالسو ةفاظنو ،اهميظنتو ةشرولا ريضحتو ،اهلمكأب
.اهذيفنتو لاغشألا قيسنتو

،فورـــــظلا نـــم فرـــظ يأ تــــحت لكــــشت نأ نكــــــمي ال .٨٨.٢
ةدقاعتملا ةحلصملل اهميلست عمزملا تآشنملا وأ مزاوللا

ةحلصم تاقفن ةقفصلا قئاثو نم تلفغأ دق نوكت يتلاو
.ةكرتشم
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يف هترجأ ،نيلواقملا يقاب ىلع ،ءاضتقالا دنع ،حارتقا –
.هب ماق يذلا رييستلا ريظن ضيوعت لكش

يبسانتلا باسحلل ةكرتشملا ماكحألا:0٩ ةّداملا

ةــيوستو ةـــبقارمو رــــييستو ءاـــشنإ تاـــيفيك ددــــحت .0٩.١
نيب مرـــبـــت ةصاـــخ ةـــيـــقاــــفــــتا راــــطإ يف يبساــــنــــتــــلا باسحلا

.ةشرولا يف نيلخادتملا نيلواقملا فلتخم

هإلعأ ةروكذملا ةصاخلا ةيقافتالا نم ةخسن لسرت.0٩.٢
ةدقاعتملا ةحلصملاو ةينفلا ةراشتسالا بحاص ىلإ مالعإلل

نم اهماربإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لجأ يف
.يبسانتلا باسحلا رييستب فلكملا لواقملا فرط

ةيوـستو ريــــيست ةبسانمب ةئــــــــشانلا تاعازــــــنلا عضـــــخت .0٩.٣
ذيفنت لحم ةصتخملا ةيئاضقلا ةطلسلل يبسانتلا باسحلا
يبسانتلا باسحلاب نوينعملا نولواقملا قفتا اذإ الإ ،لاغشألا

.تاعازنلل ةيدولا ةيوستلا طمن ىلع

رييستلا نع ةئشاـنلا تاـــــعازـــنلا لكــــشت نأ نكــــمي ال .0٩.٤
نم لاح يأ يف ،يبسانتلا باسحلل ةيوستلاو ةبقارملاو
.اهمالتساو لاغشألل يداعلا ذيفنتلل اقئاع ،لاوحألا

نأ ةدقاعـــتملا ةحلـــصملل ســـيل ،رـــمأ نم نــــكي امــــهم .5.0٩
،يبسانتلا باسحلا رييست نع ةجتانلا تاعازنلا يف لخدتت
.كلذ فالخ ىلع ةيدقاعتلا ماكحألا تصن اذإ ّالإ

سماخلا لصفلا
مالتسالاب ةقلعتملا تايفيكلا

لوألا مسقلا
هل ةقبسملا تايلمعلاو مالتسالا فيرعت

مالتسالا فيرعت:١٩ ةّداملا

هلالخ نم دكأتت يذلا ينوناقلا ءارجإلا ،مالتسالاب دصقُي .١٩.١
ماكحأ فلتخمل قباطم تامدخلا ذيفنت نأب ةدقاعتملا ةحلصملا
قئاثولا فلتخم يف ةنمضتملاو لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا
.ةينفلا دعاوقلل امومع رثكأ لكشبو اهل ةلكشملا

ةبسانملا ةينقـتلا اهـــنأ ىلع ةيــــنـــفلا دـــعاوـــقلا فرــــعُت .١٩.٢
يف نيينهملا ةفاك اهزوحي نأ بجي ةينقتلا هذه .زاجنإلل
.زاجنإلا ديسجت تقو

ءافيتسا ةلاح يف ايئزج نوكي نأ مالتسالل نكمي .١٩.٣
.طورشلا نم ةلمج

تامازتلا نم مالتسالا نالعإ دعي ،رمأ نم نكي امهم .١٩.٤
قــحـــي ةـــيـــهـــتـــنـــم لاـــغشألا تناـــك اذإو ةدـــقاـــعـــتملا ةـــحـــلصملا
ميدقت ةينفلا ةراشتسالا بحاص مزتلي .مالتسالا لواقملل
.ةصاخلا ةيدقاعتلا هتيلوؤسم ةراثإ ةلئاط تحت ةراشتسالا

،ةسارحلا فيراصم•

،ةفاظنلل ةكرتشملا تآشنملاو ةشرولا بتكم فيظنت•

ببسب باسحلا نم ةحارص اهمصخ متي ىرخأ ةقفن لك•
 :لثم ىرخأ تامدخ

،حالصإلاو فيظنتلا –

.ةئفدتلا –

يف تاليجستلا ريربت بجي ،رمأ نم نكي امهم .5.٨٨
وأ ،نيلواقملا لبق نمريتاوفلا قيرط نع يبسانتلا باسحلا
،نئادــــــلل ةدـــــحاو ،خـــســـن )٣( ثالـــث يف تدــــعأ يتلا حئاوــــــللا

باـــســــحلا كســـمب فلـــكملا صــــخـــشلل نايرــــخألا ناتـــخســــنلاو
.يبسانتلا

ريتاوفلا عفد بلط نع ةحارص لواقم لك لزانتي .١.5.٨٨
نوضغ يف باسحلا كسمب لوؤسملا صخشلل اهمدقي مل يتلا

هاصقأ لجأ يفو ةمدخلا زاجنإ خيرات نم ءادتبا ،)2( نيرهش
.لاغشألل تقؤملا مالتسالا دعب اموي )٥١( رشع ةسمخ

باسحلا ةيوستو رييستب ةقلعتملا قرطلا:٩٨ ةّداملا
يبسانتلا

: تاباسحلا كسمب فلكملا صخشلا.٩٨.١

دوجو نود ةشرولا سفن يف نيلواقم ةدع لخدتي امدنع –
تاميلعتلا رتفد ددحي الو مهنيب عمجت ةينوناق ةطبار يأ
لواــقملا مزــتــلــي ،كلذ لاــغشألل ةــيــموــمــعــلا ةــقــفصلـــل ةصاخلا
كسم ةـــيساسألا ةصحلاـــب وأ ىرـــبــــكــــلا لاــــغشألاــــب فــــلــــكملا
.يبسانتلا باسحلا

عّمجت راطإ يف نيدقاعتم نوـــــلواقملا نوـــــكي اــــمدنع –
باسحلا كسم نوكي ةكراشتم وأ ةنماضتم ةـــفصب تقؤم
.ضّوفملا قتاع ىلع يبسانتلا

يبسانتلا باسحلا كسمب فلكملا لواقملا ىلع بجي .٩٨.٢
: يتأي ام

،اهتاليدعتو ةيلوألا ةينازيملا حارتقا –

ةيلام ةسسؤم ىوتسم ىلع يبسانتلا باسحلا نيطوت –
،ةيكنب وأ

تايفيك اذكو لواقم لكل تامهاسملا ةيبسانت حارتقا –
،لاومألا سوؤر عمج

يقاب مالعإو تاداريإلاو تاقفنلا ةيعضول يرودلا دادعإلا –
،هب نيلواقملا

ةينفلا ةراشتسالا بحاصو ةدقاعتملا ةحلصملا مالعإ –
،يبسانتلا باسحلا يف ةلخدتم ةسسؤم لك ةيعضوب

باـــسحلاب ةــــقلعتملا تاــــباسحلا عاديإ عورــــــشم دادــــــعإ –
،يبسانتلا
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صوصنملا تامدخلا ذيفنت مدعل ةلمتحـملا ةنياعملا –
،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلاب اهيلع

راطإ يف ،تازيهجتلا بيكرت طورش ةقباطم نم دكأتلا –
،مهنامض طارتشاو نيدروملا تافصاومو ،لاغشألا تامدخ

،تافلاخملا وأ بويعلل ةلمتحـملا ةنياعملا –

تايضرألا ليهأت ةداعإو ةشرولا داتع بحس ةنياعم –
،نكامألاو

.لاغشألا مامتإب ةقلعتملا تانياعملا –

اقباس اهيلإ راشملا مالتسالل ةقبسملا تايلمعلا نوكت .29.4
بـــــــحاص فرــــط نـــــم اــــهتاذ ةـــــسلجلا يف ررـــــحي ،رـــــضحم لـــــحم
.ةينفلا ةراشتسالا

اهتاذ ةسلجلا يف ررحـملا رضحـملا عيقوت متي .٢٩.٤.١
بحاصو اهلثمم وأ ةدقاعتملا ةحلصملا فرط نم ايروضح
.لواقملاو ةينفلا ةراشتسالا

اذه نع بترتي ،رضحـملا عيقوت لواقملا ضفر اذإ .٢٩.٤.٢
.رضحـملا ىلع ةنياعم ضفرلا

.رضحـملا نم ةخسن لواقملا ىلإ مّلست .٢٩.٤.٣

هتاحارتقا ساسأ ىلع ةينفلا ةراشتسالا بحاص ملعي .5.٢٩
خيراتل ةيلاوملا مايأ )٥( ةسمخلا ةدم لالخ ةدقاعتملا ةحلصملل
ةقبسملا تايلمعلا يف ةذختملا تاءارجإلاب لواقملا ،رضحـملا
 :يتأي ام نمضتتو ،مالتسالل

تامدخ وأ/و ةأشنملا رصانع ،تآشنملا ”مالتسا مدع“ –
.لاغشألا

وأ/و ةأشنملا رصانع وأ/و تآشنملا “ ظفحتب مالتسالا“ –
ةراشتسالا بحاص حرتقا يتلا تاظفحتلاو لاغشألا تامدخ
.مالتسالل اهعاضخإ ةينفلا

ةأشنملا رصانع ،تآشنملا ”تاظفحت نودب مالتسالا“ –
.لاغشألا تامدخ وأ/و

لــجألا ةــيــنــفــلا ةراشتسالا بحاص مرـــتـــحـــي مـــل اذإ .١.5.٢٩
نم اــــجذوـــــمن لواــــقملا لـــسري ،ةقباــــسلا ةداــــــملا يف نّيـــــبملا
مالـتسا نالـعإ نـم هـنـيـكـمـتـل ةدـقاـعــتملا ةــحــلصمــلــل رضحـملا
.ءاضتقالا دنع ،لاغشألا

رضحـملا دعي ،2٩ ةداملا نم2.٣ ةرقفلا قيبطت ةلاح يف .6.٢٩
بـــــــــحاصل هـــــــــغلبت يـــــتلا ةدـــــــــقاعتملا ةـــــــــحلصملا هـــــــــيلع عـــــــّقوتو
.لواقملا ىلإ ةخسنلسرتو ،ةينفلا ةراشتسالا

رتفد يف مالتسالل ةقبسملا تاـــيلمعلا ةدـــــم ددــــحت .7.٢٩
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلاو طورشلا

تاـــيلمعلا نوــــكت ال نأ بــــجي ،رـــمأ نـــم نـــــــكي اـــمهم .٢٩.٨
عم طــلخ لـــحم ،لاوـــحألا نـــم ةـــــلاح يأ يف مالــــتسالا ةــــقبسملا
.هتاذ مالتسالا نع نالعإلا

مالتسالا قبست يتلا تايلمعلا:٢٩ ةّداملا

عوضوم تاـــمدـــخلا ءاهـــتنا دـــنع لواقــــملا ىلع نيـــــعتي .٢٩.١
بوتكم راعشإ بجومب ةدقاعتملا ةحلصملا مالعإ ،ةقفصلا

ةأشنملا رصانع ،تآشنملا مالتسال ررقملا خيراتلابو ءاهتنالاب
.لاغشألا تامدخ وأ/و

ءاـــعدـــتــــسا دعب ةيـــنـــفلا ةراــــشتــــسالا بـــــحاـــص عرــــشي .٢٩.٢
،تاكبشلا فلتخم يلوؤسمو ينقتلا بقارملا روضحب ،لواقملا

ةأشنملا رصاـــنع ،تآــــشنــــملا مالــــتـسا قبـست يتلا تايلـمعلا يف
ءاهتنالاب راعشإلا يف نيبملا خيراتلا دنع لاغشألا تامدخ وأ/و
.هالعأ روكذملا

ةينفلا ةراشتــسالا بحاـــص مــــقي مـــل اذإ ام لاـــــح يف .٢٩.٢.١
خيراتلا دنع هالعأ ةروكذملا ةقبسملا تايلمعلا ءارجإ فاقيإب
ةدقاعتملا ةحلصملا لواقملا ملعي ،هالعأ ةرقفلا يف روكذملا

.مالتسالاب راعشإ عم اهيلع ىصوم ةلاسرب

تايلمعلا ءارجإ خيرات ةدقاعتملا ةحلصملا ددحت .٢٩.٢.٢
يتلا اموي )٠٣( نوثالثلا هاصقأ دح يف مالتسالل ةقبسملا

.لواقملا فرط نم ةهجوملا ةلاسرلا مالتسا يلت

ةحلصملا فرط نم ددحـملا ديدجلا خيراتلا غلبي.٢٩.٢.٣
ســـفن يف .لواـــقمللو ةــينفلا ةراـــشتسالا بـــحاصل ةدــــقاعتملا
تايلمعلا ءارجإل ديدجلا خيراتلا لالخو هنأب نوغلبُي ،راطإلا
وأ ةرضاـح ةدـقاــعــتملا ةــحــلصملا نوــكــت ،مالــتسالــل ةــقــبسملا

،ىنستي ىتح ريبخ ،ةجاحلا دنع ،اهدعاسيو انوناق ةلثمم
،مازتلالا مالتسال ةقبسملا تايلمعلا لامكتسا ،ءاضتقالا دنع
:تالاح يف ىتح

يذلا ةينفلا ةراشتسالا بحاص ليثمت وأ روضح مدع –
ديدجلا خيراتلا ىلإ هئاعدتسال ةمزاللا تاءارجإلا لك تذختا
بايغلا اذه نوكيو مالتساللةقبسملا تايلمعلا ءارجإل ددحـملا

،ةنياعم دادعإ لحم

لثمملا وأ رضاحلا ةينفلا ةراشتسالا بحاص ضفر –
نأ يغبني .مالتسالل ةقبسملا تايلمعلا يف عورشلا انوناق
.ةنياعم دادعإ لحم ضفرلا اذه نوكي

خيراتل ةدقاعـــتملا ةحلــــصملا ديدــــحت مدـــع ةلاــــح يف .٢٩.٢.٤
روكذملا لجألا ءاهتناب ابستكم لاغشألا مالتسا دعي ،ديدج
.2٩.2.2 ةداملا يف هالعأ

دنــع ،مالـــتـــسالا رارــــقل ةقبــــسملا تايلــــمعلا نمـــضـــتت .٢٩.٣
:ةجاحلا

تامدخ وأ/و ةأشنملا رصانع وأ/و تآشنملا ةفرعم –
،ةذفنملا لاغشألا

ةـقـفصلا يف اـهــيــلــع صوصنملا ةــلــمــتحـملا تاراـبـتـخالا –
،لاغشألل ةيمومعلا
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اًدـــيرف ماــعلا باــسحلا نوـــكي ،لاوــــحألا عـــيمج يف.٤٩.٢.١
،يئزجلا مالتسالل ريخألا رارقلا غيلبتلو ،لاغشألا عيمجل

.هالعأ٦٧.٦ ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا ىلإ دتمي

سداسلا لصفلا
ذيفنتلا دعب ام لاغشأب ةصاخلا قئاثولا ةمزح

بحاصل ،لاغـــشألا ءاهـــتنا دنـــع لواقــــملا مّلـــــسي:5٩ ةّداملا
نـمضتـت ذـيـفـنـتـلا دـعـب اـم قــئاــثو ةــمزــح ةــيــنــفــلا ةراشتسالا

قئاثو فلم اذكو )E.T.D.D( ةزجنملا لاغشألا قئاثو فلم
.)R.O.U.I.D( ةزجنملا ةأشنملا يف قحاللا لخدتلا

لاـــغــــشألا قئاــــــثو نمـــضـــتملا فلـــملا لواــــقملا مّلــــسي .5٩.١
ىصقأ يف ةينفلا ةراشتسالا بحاصل )E.T.D.D( ةزجنملا

طورشلل اًقفو لاغشألا مالتسا لواقملا بلطي امدنع ريدقت
.هالعأ2٩ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ةزجنملا لاغشألا قئاثو نمضتملا فلملا لمشي .5٩.١.١
)E.T.D.D(، لقألا ىلع: 

،زاجنإلا تافصاوم –

،ريسلاو لامعتسالا طورشب ةقلعتملا زجاوملا –

طورــــــشلا بـــسح ةـــفلتخملا تاــــيافنلا ةــــلازإ تاــــنياعم –
.هالعأ٣٦ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

قحاللا لخدتلا قئاثو نمضتملا فلملا لواقملا ّملسي .5٩.٢
ةينفلا ةراشتسالا بحاصل )R.O.U.I.D( ةزجنملا ةأشنملا ىلع

مالتسا رارق غيلبت خيرات دعب )١( دحاو رهش هاصقأ لجأ يف
.لاغشألا

ىلع قحاللا لخدتلا قئاثو نمضتملا فلملا لمشي.5٩.٢.١
 :يتأي ام اميس ال ،)R.O.U.I.D( ةزجنملا ةأشنملا

،لواقملا قتاع ىلع نوكت امدنع فشكلا تاططخم –

نـــم ةــياقولا لـــهست يــتلا زـــجاوملاو ةـــينقتلا تارــــــكذملا –
ةلاح ىلع ظافحلل ةـقحاللا تاــيلمعلا ءاــنثأ ةــينهملا رــطاخملا
،ةزجنملا لاغشألا تامدخو ةأشنملا رصانعو تآشنملا

تازـــــــــيهجتلا رــــــصانعب ةـــــصاخلا ةـــــنايصلا تاــــــميلعت –
نم أزجتي ال اًءزج تازيهجتلا هذه لكشت امدنع ،ةمدختسملا
،ةزجنملا لاغشألا تامدخو ةأشنملا رصانعو تآشنملا

تازــــــيهجتلاب ةـــــطبترـــملا نيـــــعنصملا ناـــــمض طورــــش –
،هالعأ ةروكذملا

يفو ةفرحلا يف اهب لومعملا ىرخألا تايصوتلا عيمج –
 .ةنهملا

،خسن )٣( ثالـــــث يف ،هالـــــعأ ةروــــكذملا قـــــئاثولا مدــــــقت.5٩.٣
.اهخسنب حمست ةينورتكلإ ةيدام ةماعد يف اهادحإ

هذه يف ةروكذملا قئاثولا ميدقت مدع نع بترتي.5٩.٤
ةدقاعتملا ةحلصملا مايق مدع ،هالعأ ةددحـملا لاجآلا يف ،ةداملا

.تقؤملا مالتسالاب

يناثلا مسقلا
ةكرتشملا ماكحألاو يلعفلا مالتسالا

يلعفلا مالتسالا:٣٩ ةّداملا

مالــــــــتسالل ةــــــقبسملا تاـــــــيلمعلا رـــــضحـمل رـــــــظنلاب .٣٩.١
ةحلصملا ىلع بجي ،ةينفلا ةراشتسالا بحاص تاحارتقاو
 :رارقذاختا ةدقاعتملا

،مالتسالا نالعإ –

،مالتسالا نع نالعإلا مدع –

.ظفحتب مالتسالا نالعإ –

نيعتي ،مالتسالا نالعإ ةدقاعتملا ةحلصملا تررق اذإ .٣٩.٢
اذه غيلبت متي .مالتسالا خيرات ديدحتو لواقملا راطخإ اهيلع
لالخ ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا بحاص ،لواقملل رارقلا

صوصنملا رضحـملا دادعإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث
.ةقفصلا مالتسا ةرشابم متي .هالعأ2٩.٤ ةداملا يف هيلع

رضحم ىلع عيقوتلا خيرات دعوم دنع مالتسالا متي .٣٩.٣
.ةدقاعتملا فارطألا لبق نم لاغشألا مالتسال

وــــحـــنلا ىلع ،تاراــــبـــتـــخالا ضـــــعــب نأ اذإ اــــم ةلاـــــح يف .٣٩.٤
عوضوم  ،مالتسالل ةقبسملا تايلمعلا قايس يف هيلع صوصنملا
عضو نم ةددحم ةرتف دعب اهذيفنت بجي ،هالعأ2٩.٣ ةداملا
يف ةمدخلا زيح لاغشألا تامدخ وأ ةأشنملا رصانع وأ تآشنملا

ظفحتبّ الإ مالتسالا نع نالعإلا نكمي ال .ةنسلا نم ةنيعم تارتف
اهيلع صوصنملا طورشلل اًقفو ،تارابتخالا هذه ةعاجن لوح

.ةقفصلاب ةصاخلا قئاثولا يف

،نامضلا ةدم لالخ ،تارابتخالا هذه ذفنت مل اذإ .٣٩.٤.١
متي ،هاندأ8٩و٧٩ نيتداملا يف ةروكذملا طورشلا بجومبو
.مالتسالا ليجأت

لاغشألا رصانعلو لاغشألل ةزايح يأ قبــسي نأ بــــجـــي .39.5
.اهمالتسا ةدقاعتملا ةحلصملا لبق نم لاغشألا تامدخلو

عــقوـــتت ةدقاعـــتملا ةحلــــصملا تناك اذإ ،هنأ رــــيـــــــغ .١.5.٣٩
دادـــعإلا ةاـــعارـــم عـــم ،مالـــتسالا لـــبـــق كلذ مـــتـــي دـــقـــف ،ةزاـــيحلا
.يروضح درجل قبسملا

تامالتسالل ةكرتشم ماكحأ:٤٩ ةّداملا

ةدـــم نــمضتي لاــغشألل ةــــيمومع تاــــقفـص ةـــــلاــــح يف.٤٩.١
ءارــجإ نـــع نالـــعإلا مـــتي ،هاــــندأ٦٩.١ ةداـــملا موـــهفمب ناــــمضلا
مالتسالاو تقؤملا مالتسالا ،نيتلحرم ىلع ةقفصلا مالتسا
.يئاهنلا

ةقـــفـــصلا يف يئزــــج ذيفـــنت لـــجأ دـــيدـــحت مـــتي امدـــنع .٤٩.٢
نكــــمي ،يلامـــجإلا ذيفــــنتلا لـــجأ راـــطإ يف الصــــفنم ةيـــموــمعلا

طورشلل ةقفاوملاتامدخلل يئزجلا تقؤملا مالتسالا عّقوت
.هالعأ ةروكذملا
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يطغي يذلا نامضلاب ةطبترملا تامازتلالا:٨٩ ةّداملا
نامضلا ةدم

مازــتــلإلا ،ناــمضلا ةدــم لالـــخ لواـــقملا ىلع نيعـــتـــي.٨٩.١
 :هيلع بجي يتلا ىرخألا تابجاولاب

ةحلصملا اهنع تغلبأ يتلا تابارطضالا عيمج حيحصت )أ
قباطتت ثيحب ،ةينفلا ةراشتسالا بحاص وأ/و ةدقاعتملا

عم لاغشألا تامدخ وأ/و ةأشنملا رصانعو تآشنملا عم
 .تقؤملا مالتسالا دنع ،اهيلع تناك يتلا ةلاحلا

تامــــيعدـــتلاو تالــــيدــــعــــتلاب ،ءاــــضـــتــــقالا دـــنــــع ،ماــــيـــقلا )ب
ماـــــكــــحألل اًقــــفو تيرــــجأ يتلا تارابــــتـــخالا بقع ةـــــيرورــــضلا
.ةقفصلاب ةصاخلا قئاثولا يف اهيلع صوصنملا

ذيفنتلا دعب ام لاغشألا قئاثو مزح فلتخم ميلست)ج
رصانعو تآشنملا ذيفنت بسح ةينفلا ةراشتسالا بحاصل
ةددحـملا ذيفنتلا طورشل اًقفو لاغشألا تامدخ وأ /وةأشنملا

.هالعأ٥٩ ةداملا يف

ةــــقلــــعـــتملا فيراـــصملا لواــــقملا قـــتاـــع ىلع عــــقـــــت ال.٨٩.٢
بــــحاــــص وأ ةدقاعــــتملا ةحلــــصملا اهددــــحت يتلا لاـــــغـــشألاب
صوصنملا صئاقنلا حيحصت ىلإ فدهت يتلا ةينفلا ةراشتسالا

ناك اذإ ّالإ ،هالعأ8٩.١ ةداملا نم )ج(و)ب( نيترقفلا يف اهيلع
.هيلإ دوعت صئاقنلا هذه ببس

ام نامضب صئاقنلا هذهب طبترملا مازتلالا دتمي ال.٨٩.٣
ةمجانلا راثآلا حيحصتل ةيرورضلا لاغشألا ىلإ دقاعتلا دعب
.ءارتهالا ببسب وأ مادختسالا نع

تـــقؤـــملا يئزـــجلا مالتــــسالل طيطــــختلا مـــتي امدـــــنع.٨٩.٤
٤٩.2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بجومب ،لاغشألل
اذه خيرات نم ءادتبا نايرسلا يف نامضلا ةدم أدبت ،هالعأ
وأ ةــلاــفــكــلا رــيرحت مــتــي هــنأ رــيـــغ ،يلعـــفـــلا يئزجلا مالـــتسالا
نامضلا ةدم ةياـــهن دعب ّالإ ،ةـــــلاحلا بســــح ،نامـــضلا عاـــــطـــتقا

.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم تامدخلا عيمجل

ةياهن يف ةيدقاعتلا هتامازتلا نم لواقملا ءافعإ متي.5.٨٩
،ىرخألا ةصاخلا تانامضلا عيمج ءانثتساب ،نامضلا ةدم
ةيمومعلا ةقفصلاب ةصاخلا قئاثولا اهيلع صنت دق يتلا
يميظنتلا ينوناقلا عباطلا تاذ تانامضلا عيمج وأ ،لاغشألل
.لاغشألا نم ةنيعم تائف اهل عضخت يتلا

طورشلا بسح هالعأ ةروكذملا تالافكلا ريرحت متي .6.٨٩
.ةيمومعلا تاقفصلاب صاخلا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا

ريرحتلا عنم قحب ةدقاعتملا ةحلصملا ظفتحت.١.6.٨٩
هذه يف .نامضلا ةرتف يطغي نامضب عاطتقالا وأ ةلافكلا نع
رارــــقــــلاــــب ةــــبوــــتــــكــــم ةــــلــــيسو يأب لواـــــقملا غـــــّلـــــبـــــُي ،ةـــــلاحلا

.رارقلا اذهذاختا ريربت يف تمهاس يتلا تارابتعالابو

ةصاخلا قئاثولا ددحت نأ بجي ،رمأ نم نكي امهم .5.5٩
لكشلا ،لاغشألا نم ةئف لكل ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلاب
ىلع يوتحي يذلا فلملاب ةقلعتملا تاميلعتلاو ىوتحـملاو
يذـــــلا فـــلملا كلذــــكو )E.T.D.D( ةزــــجنملا لاـــغشألا قـــئاثو
ةزجنملا ةأــشنملا ىلـــع قـــحاللا لـــخدتلا قــــئاثو ىلـــع يوــــتحي
)R.O.U.I.D(.

عباسلا لصفلا
دقاعتلا دعب ام تانامضلاب ةقلعتملا تايفيكلا

تانيمأتلاو

لوألا مسقلا
 دقاعتلا دعب ام تانامضلاب ةقلعتملا تايفيكلا

دقاعتلا دعب ام تانامضلا:6٩ ةّداملا

.دـــقاعتلا دــعب اــم تاـــنامض ةرـــتف ةــــيادب مالــــتسالا رــــبتعي
 :نيفلتخم نيعون تانامضلا هذه يطغت

هذـــه نوــكت اــمدنع ،ناــمضلا ةرـتف يــطغي يذـــلا ناــمضلا –
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا يف اهيلع صوصنم ةرتفلا

،هــب لوــمعملا عــيرشتلا هــضرفي يذـــلا ،يرــشعلا ناـــمضلا –
)٠١( رــــشع ةرــتف يـــطغت يـــتلاو ،لاــــــغشألا نـــم ةـــنيعم ةـــئفل

.تاونس

نامضلا ةدم يطغي يذلا نامضلا:7٩ ةّداملا

ةقفصلا راطإ يف نامضلا ةدم ىلع صنلا متي امدنع.7٩.١
فدهي نامضب نامضلا ةدم ةيطغت بجي ،لاغشألل ةيمومعلا
دض لاغشألا تامدخو ةأشنملا رصانعو تآشنملا نيمأت ىلإ

وأ ،ةــقــباــطملا مدــع نــع أشنــت دــق يتــلا تاـــبارـــطضالا عـــيـــمـــج
دــنــع اــمإ رــهــظــت يتــلاو ،هالــعأ٦٦.١ ةداملا موــهــفمب بوــيـــعـــلا
لالخو تقؤملا مالتسالا دعب وأ ،لاغشألل تقؤملا مالتسالا
مالتسالا نع نالعإلا ىتح نامضلا ةدم اهيطغت يتلا ةرتفلا
.يئاهنلا

تاميلعتلا رتفد يف حيرص صن دوجو مدع ةلاح يف.7٩.٢
ةتس ،هالعأ٧٩.١ ةداملا موهفمب ،نامضلا ةدم نوكت ،ةصاخلا
لاغشأل تقؤملا مالتسالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،رهشأ )٦(
ةدحاو ةنسو ،ةيرجحلا ةفصرألاو رفحلا لاغشأو ،ةنايصلا
.ىرخألا تآشنملل ،لقألا ىلع ،)١(

هذه نع ًالوؤسم نامضلا ةدم لالخ لواقملا ىقبي.7٩.٣
،هذه لاغشألا تامدخو ،هذه ةأشنملا رصانعو ،تآشنملا

.اهيلع ظافحلا هيلع نّيعتيو

صوصنملا طورشلل اًقفو ،نامضلا ةدم ديدمت زوجي.7٩.٤
.هاندأ٩٩ ةداملا يف اهيلع
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 :)2( نيتئف تانيمأتلا هذه يطغت .١0١.٢

 :يطغت يتلا ةيرابجإلا تانيمأتلا –

.ةينهملا ةيندملا ةيلوؤسملا نيمأت•

.ةيرشعلا ةيندملا ةيلوؤسملا نيمأت•

 :اميس ال يطغت ةيرايتخالا تانيمأتلا –

.ةشرولا رطاخم عيمج نيمأت•

عيمج لبق نم ةمدقملا تانيمأتلا مربت نأ بجي .١0١.٣
سفن ىدل ،هالعأ١٠١.١ ةداملا يف نيروكذملا ،نيكراشملا

.نيمأتلا ةكرش

ةيرابجإلا تانيمأتلا:٢0١ ةّداملا

ةينهملا ةيندملا ةيلوؤسملا نيمأت.٢0١.١

نيـــمأت وـــه ةيـــنهـــملا ةيـــندـــملا ةيلوؤــــسملا نيــــمأت.٢0١.١.١
.هالعأ١٠١.١ ةداملا يف نيروكذملا نيلخدتملل يمازلإ

دقع يطغي ،ةينهملا ةيندملا ةيلوؤسملا ناونعب .٢0١.١.٢
نع ةجتانلا ةيداملا ريغو ةيداملاو ةيدسجلا رارضألا ،نيمأتلا
ذـــيـــفـــنـــت راـــطإ يف ثدحت يتـــلا قـــئارحلاو ةــــقرسلاو ثداوحلا
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم تامدخلا

ةرتفلا ةينهملا ةيندملا ةيلوؤسملا نيمأت يطغي .٢0١.١.٣
تامدخلل يئاهنلا مالتسالا ىتح ةشرولا حاتتفا نم ةدتمملا

.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم

١٠١.١ ةداـــــملا يف ةروـــــكذملا فارـــــطألا ىلــــع بــــجي.٢0١.١.٤
وأ ءانب ةبسانمب ةينهم ةيندم ةيلوؤسم مهل نيذلاو هالعأ
تامدخو ةأشنملا رصانعو تآشنملا ليهأت ةداعإ وأ ميمرت
خـــــيرات نــم اًموـي )٠٣( نيــثالث ةرـــتف لالـــخ ررــبت نأ ،لاــــغشألا
،ذيفنتلل ءدب يأ لبقو لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلاب راطخإلا
تبثت تاداهش لالخ نم ،ةبولطملا نيمأتلا قئاثو لمحت اهنأ

.ةدقاعتملا ةحلصملل ةلوفكم ،مهنم لك ةيلوؤسم ىدم

ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت ةرتف لاوطو تقو يأ يف .5.٢0١.١
ةداملا يف نوجردملا ةحلصملا باحصأ نوكي نأ بجي ،لاغشألل
،ةينهملا ةيندملا مهتيلوؤسم تابثإ متي دق نيذلاو ،هالعأ١٠١.١
بلط ىلعً ءانب ،اقباس ةروكذملا ةداهشلا زاربإ ىلع نيرداق
.ةدقاعتملا ةحلصملا

ةيرشعلا ةيندملا ةيلوؤسملا نيمأت .٢0١.٢

باحصأ ىلع بجي ،هب لومعملا عيرشتلل اقبط .٢0١.٢.١
نييــــنــــقــــتــــلا نيبــــقارملاو ،نيلواــــقملاو ،ةــــيـــــنـــــفـــــلا ةراشتسالا
حمسي اّمم ةيرشعلا ةيندملا ةيلوؤسملا نيمأت يف كارتشالا
ىلع يرشعلا نامضلا نم ةدافتسالاب ةدقاعتملا ةحلصملل
.هالعأ٠٠١ ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا

ماـــكحأ قــيبطت مــتي ،عازــن لـــكلو رـــمأ نـــم نـــكي اـــمهم.7.٨٩
.هاندأ٧١١و٦١١ نيتداملا

نامضلا ةدم يطغي يذلا نامضلا ديدمت:٩٩ ةّداملا

ةدم ديدمت يف ةدقاعتملا ةحلصملا بلط ةضراعم .٩٩.١
يف ددحم وه امك نامضلا ةدم تهتنا اذإ ام ةلاح يف نامضلا
ةددحـملا تامدخلاو لاغشألا لواقملا ذفني ملو ،هالعأ٧٩.2 ةداملا

،ءاضتقالا دـــــنع ،بوــــلطم وـــــه اـــم ذـــيفنت اذــــكو8٩.١ ةداــــملا يف
.هالعأ٣ .٦٦ ةداملا ماكحأل ًاقيبطت

رارــقب لواـــقملا راــطخإ بـــجي ،رـــمأ نـــم نــــكي اـمـهم .٩٩.١.١
.نامضلا ةدم ديدمت

لاـغشألا ذـيـفــنــت لاــمــتــكا ىــتــح ناــمضلا ةدــم ددمت.٩٩.١.٢
.تامدخلاو

ةيمومعلا ةقفصلاب ةصاخلا قئاثولا صنت نأ نكمي.٩٩.٢
نامضلا ةدم دعب ام ىلإ دتمت ،ةصاخ تانامض نع لاغشألل
يذلا ميظنتلاوعيرشتلل اقيبطت ،هالعأ٧٩ ةداملا يف ةددحـملا

.لاغشألا نم ةنيعم تائف هل عضخت

تاــــنامضلا يف كارــتشالا نإــف ،رــمأ نــم نـــكي اـــمهم .٩٩.٣
تالافكلا ريرحت ريخأت رثأ هل سيل هالعأ ةروكذملا ةصاخلا
نالعإو نامضلا ةدم ءاهتنا دعب ام ىلإ تانامضلا عاطتقا وأ
.يئاهنلا مالتسالا

يرشعلا نامضلا:00١ ةّداملا

هيلع صوصنم وه امك ،يرشعلا نامضلا ربتعي.00١.١
ىلإ فدهي دقاعتلا دعب امل اًنامض ،هب لومعملا عيرشتلا يف
ةداملا موهفمب ءانبلا بويع نم ةدقاعتملا ةحلصملا ةيامح
.تاونس رشع ةدمل ،هالعأ٦٦.١

بويع نأ نم مغرلا ىلع يرشعلا نامضلا يرسي.00١.٢
.ضرألا يف بويع نم ئشان هالعأ ةروكذملا ءانبلا

تاونس )٠١( رشعلا لجأ ةيادب يئاهنلا مالتسالا دعي .00١.٣
.يرشعلا نامضلا اهيطغي يتلا

يناثلا مسقلا
نيمأتلاب ةقلعتملا تايفيكلا

لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا ناونعب نيمأتلا:١0١ ةّداملا

بقارملاو ،ةينفلا ةراشتسالا بحاص ىلع بجي .١0١.١
وأ ايعيبط اصخش ،رخآ لخدتم لك اذكو ،لواقملاو ،ينقتلا

وأ ءانبلا ةبسانمب ةيلوؤسم هيلع بترتت نأ نكمي ،ايونعم
ةأشنملا رصاـــــنـــــعو تآشنملا لـــــيـــــهأت ةداـــــعإ وأ مـــــيـــــمرــــــتــــــلا

حمست ةفلتخم تانيمأت يف اوكرتشي نأ ،لاغشألا تامدخو
رـــيــــغــــلاو ةدــــقاــــعــــتملا ةــــحــــلصملا هاجت ةــــيــــلوؤسملا ناــــمضب
تاــمدخلا ذـــيفنت نع ةـمجانلا رارــضألا وأ ثداوــحلا اــياحضو
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم



05  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٣١
5353م١٢0٢ ةنس وينوي٤٢

تــــقؤملا عـــمجتلا ءاـــضعأ بــــتتكي:يعامج نيمأت دقع –
سفن ىدل ،كرتشملا ةيرشعلا ةيندملا ةيلوؤسملا نيمأت دقع

لــبق نـــم اذــــه نيـــمأتلا دــــقع باــــتتكا مـــتيو ،نيــــمأتلا ةــــكرش
.تقؤملا عّمجتلا باسحل ،ليكولا

 ةشرولا رطاخم عيمج نيمأت.٤0١.٣

باسحل ةشرولا رطاخم عيمج نيمأت باتتكا متي .٤0١.٣.١
لـــبق نــم ،نــماضتم وأ كرـــتشم ناـــك ءاوـــس ،تـــقؤملا عــــمجتلا
٣٠١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا سفن بسح ،ليكولا
.هالعأ

ةلوانملا ةلاح يف تانيمأتلا:50١ ةّداملا

ةيندملا ةيلوؤسملا يطغي يذلا نيمأتلا ديدمت زوجي .50١.١
ىلإ ،لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلا باحصأ نيلواقملل ةينهملا
هنأ تبث اذإ ،هالعأ١٤ ةداملا طورشل اقفو نيدمتعملا ،نيلوانملا

 .نيلوانملا ءالؤه يطغي رخآ نيمأت دجوي ال

تانامضب نينيدم مهتفصب نيلوانملا داعبتسا متي.50١.٢
٠٠١ ىلإ٦٩ داوملا يف هيلع صوصنم وه امك ،دقاعتلا دعب ام
.هالعأ

وه لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا بحاص لواقملا دعي.50١.٢.١
.هيلوانم اهب موقي يتلا لاغشألا كلذ يف امب ،ديحولا لوؤسملا

ثلاثلا بابلا
ةيوستلا ،تاعازنلا وأ راطخألاب ةقلعتملا ماكحألا

تابوقعلاو ةيدولا

لوألا لصفلا
لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلاب ةقلعتملا راطخألا

لوألا مسقلا
راطخألا فانصأ

رطخلا فيرعت:60١ ةّداملا

ةــــقفصلا زاـــجنإ لالــــخ ةدــــقاعتملا فارــــطألل نــــكمي.60١.١
كلذــــــك نــــكل حـــبرلا ةـــيناكمإ هــــجاوت نأ ،لاـــــغشألل ةـــيمومعلا
ىلع يفضي امم ،دكؤم ريغ ثدح ببسب ،ةراسخلا ةيناكمإ
 .يلامتحالا عباطلا كرتشملا يدقاعتلا لمعلا

رصح نع مئاد ثحب يف ةدقاعتملا فارطألا ىقبت.60١.٢
رــــثؤي نأ نــــكمي يـــتلا اــــهراثآ ةــــهجاومل ،راــــطخألا فــــلتخم
.ةيدقاعتلا مهتامازتلإب ءافولا ىلع مهتاردق ىلع اهنم ضعبلا

 :راطخألا نم )2( نيفنص ديدحت نكمي .60١.٣

،يداعلا وأ عّقوتملا رطخلا –

.عّقوتملا ريغ رطخلا –

ةيرايتخالا تانيمأتلا:٣0١ ةّداملا

حضوم وه امك ،ةيرابجإلا تانيمأتلا ىلإ ةفاضإلاب .٣0١.١
ىلع لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا اضيأ صنت نأ نكمي ،هالعأ
.”ةشرولا رطاخم عيمج“ نيمأت اميس ال ،ةيرايتخا تانيمأت

يرايتخا نيمأت “ةشرولا رطاخم عيمج“ نيمأت دعي .٣0١.٢
،ةـــــــشرولا يف ثدـــــحت دـــــق يتلا ةلـــمتحـملا رارــــضألا عـــــيمج نـــــمضي
نع ةمجانلا ،ةيداملا ريغ وأ ةيداملا وأ ةيدسجلا رارضألا اميس ال
.ةمدختسملا داوملاو تادعملا وأ اهتاذ ةأشنملا وأ ،ةأشنملا ءانب

حاتتفا دنع “ةشرولا رطاخم عيمج“ نيمأت يرسي .٣0١.٣
عوضوم تامدخلل تقؤملا مالتسالا دنع يهتنيو ةشرولا
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

رطاخم عيمج نيمأتل نكمي ال ،رمأ نم نكي امهم.٣0١.٤
.ميمصتلا ءاطخأ وأ ءانبلا بويع يطغي نأ ةشرولا

تقؤملا عـــمــجــــتلا ةـــلاــــح يف تاــــنـــيـــمأـــــتلا:٤0١ ةّداملا
تاسسؤملل

ةينهملا ةيندملا ةيلوؤسملا نيمأت.٤0١.١

تاــــــسسؤملل تـــــقؤملا عــــمجتلا نوـــــكي اـــــمدــــنع.٤0١.١.١
تـــقؤملا عـــمجتلا يف وـــضع لــــك بـــتتكي ،هـــتعيبطب اـــكرتشم
هل قحتسملا ءزجلل ةينهملا ةيندملا ةيلوؤسملا ىلع اًنيمأت

.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا راطإ يف

نـماضتـلاــب مازــتــلالا مــكــحــب ،لــيــكوــلا ىلع بجــي .٤0١.١.٢
نامض ددمي نأ نماضتم وضع هتفصبو هيلع ضورفملا

ماهملا اذكو هنماضت يطغي يذلا ةينهملا ةيلوؤسملا نيمأت
.ةشرولا قيسنت راطإ يف اميس ال ،هل ةلكوملا ةصاخلا

انماضتم تاكرشلل تقؤملا عمجتلا نوكي امدنع .٤0١.١.٣
،تقؤملا عـــمـــجــــتــــلا يف وضع لــــك ىلع بجــــي ،هــــتــــعــــيــــبــــط يف

نأ ،ةينهملا ةيندملا ةيلوؤسملا نيمأتل هباتتكا ىلإ ةفاضإلاب
يدـقاـعـتـلا مـهـنـماضت ةـيــطــغــت لــجأ نــم هــنــيــمأت ناــمض ددــمــي
.ةدقاعتملا ةحلصملا هاجت لدابتملا

ةيرشعلا ةيندملا ةيلوؤسملا نيمأت.٤0١.٢

يمازلإ ةيرشعلا ةيندملا ةيلوؤسملا نيمأت ّدعي.٤0١.٢.١
ناـــك ءاوس ،تاسسؤمـــلـــل تقؤملا عـــمـــجـــتـــلا ءاضعأ عــــيــــمجل
لك رود نع رظنلا ضغبو هتعيبط يف اينماضت وأ اكرتشم
وأ اًطيسب اًوضع ناك ءاوس ،تقؤملا عّمجتلا راطإ يف لواقم
.اليكو

ذـــخـــتـــي نأ نـــكـــمـــي ،يمازـــلإلا بناجلا ىلع ةوالـــع .٤0١.٢.٢
 :)2( نيلكش ةيرشعلا ةيندملا ةيلوؤسملا نيمأت باتتكا

عــــمجتلا يف وـــضع لــــك بــــتتكي:يدرــــف نيــــمأت دــــقع –
قـــــلعتملاو هــــب صاــــخلا نيـــمأتلا دــــــقع تاــــسسؤملل تــــقؤملا

ةــكرش ســـفن ىدــــل ،ةــــيدرفلا ةـــيرشعلا ةــــيندملا ةـــيلوؤسملاب
.نيمأتلا
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ةعّقوتملا ريغ ةينقتلا تاعبتلا صخت نأ نكمي .6.٨0١
،يــــــئانثتسا عـــــباط اــــهل نوــــكي نأ طرــــــشب ،ةـــــــيخانم راـــــــطخأ

 :اميس ال

دهشت يتلاو ةشرولا ةماقإ ةقطنم يف ةرمتسم راطمأ –
لاغشأل ةبسنلاب راطمألا نم ةفيعض ةبسن لوطه ةداعلا يف

،رفحلا

زواجتت يتلا ةرارحلا ةجردو حايرلا ةعرسو تاناضيف –
ةــقــفصلــل ةصاخلا تاــمــيــلــعــتــلا رــتـــفد يف ةـــبـــقـــترملا بسنـــلا
.لاغشألل ةيمومعلا

ةـــعقوتملا رــيغ ةــينقتلا تاــعبتلا مـــجنت نأ نــــكمي .7.٨0١
،تاساردلا ةيعونب لالخإلا نود ،ةعنطصم قئاوع نع كلذك
وأ ةرواــــجملا تاراـــــمـــــعـــــلا تاساسأ صقـــــن ةـــــلاـــــح اـــــمـــــيس ال
ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم ،لاغشألا ةماقإ ناكمل ةطيحـملا
.اهرارقتسا ىلع ارطخ لكشت نأ نكمي يتلاو لاغشألل

،دـــــــتعي نأ لواـــــقملل زوــــجي ال ،رــــمأ نــــم نكي اــــمهم .٨0١.٨
ةـيـموـمـعـلا ةــقــفصلا نــع ةــمــجاــنــلا تاــبــجاوــلا بنــجــتــل ءاوس

نـــع مـجنت دـق يـتلا تاــعبتلاب ،ةــبلاطم يأ عـــفرل وأ لاــــغشألل
 :يتأي ام

،ةيمومعلا قفارملاو يمومعلا كلملل يداعلا لالغتسالا –
اــهعاونأ لــكب كالــسألاو ،تاوــنقلاو بـــيبانألا دـــجاوت اــميس ال
وأ لقنل ةيرورضلا تاشرولا لالخ نم اذكو اهيلع ظافحلاو

ةمقرملا ةيئانثتسالا تالاحلا ادع ام ،تآشنملا هذه ليوحت
،ةصاخلا تاميلعتلا رتفد يف ةحارص

ةحارص اهديدحت مت ،ىرخأ لاغشأ عم نمازتملا ذيفنتلا –
.ةصاخلا تاميلعتلا رتفد يف

عّقوتلا مدع:٩0١ ةّداملا

ةيدقاعت ريغ ةيعضو ةجلاعم ىلإ ،عّقوتلا مدع فدهي.٩0١.١
،يدقاعتلا مازتلإلا ذيفنت حبصي اهرثإ ىلع يتلاو ،ةيئانثتساو
نيدملاب يدؤي لكشب ،ةياغلل فلكم ،اليحتسم نوكي نأ نود
.ةريبك ةراسخ دبكت ىلإ

عضول ةهجوم دعاوق ىلإ ءوجللا ةيعضولا هذه مزلتست .٩0١.٢
نم ،ةلوقعم ةفصب ،فيفختلاب كلذو ،عّقوتلا مدع ةلاحل دح
.هيف غلابملا مازتلالا

،عّقوتم ريغ هنأك ظحالملا ثدحلا نوكي نأ بجي.٩0١.٣
:دحاو نآ يف ،هالعأ8٠١.٣ ةداملا موهفمب

،يئانثتسا –

،عّقوتم ريغ –

.ةيلومشلا عباطب مستي –

يتلا ثادــحألا ،ةـيداعلا وأ ةــعقوتملا راــطخألا لـــكشت .60١.٤
ةفرعم نودـب نــكل اــهثودح عـــقوت ةدــــقاعتملا فارــــطألل نــــكمي
.محجلا وأ خيراتلا

يــــتلا ثادــــــحألا ،ةـــــعقوــــتملا رــــيغ راــــطخألا لـــــــــكشت .5.60١
لظي اهثودح نكل ،ةليحتسم ةدقاعتملا فارطألا اهربتعت ال
.عّقوتم ريغ

ةـــــيمومعلا تاقفصلا يف راطخألا فانصأ:70١ ةّداملا
لاغشألل

يف ةــــــلوبقملا راــــطخألل )٣( ةــــثالثلا فاـــنصألا دــــعت .70١.١
 :لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلا راطإ

 ،ةعّقوتملا ريغ ةينقتلا تاعبتلا –

،عّقوتلا مدع –

.ةرهاقلا ةوقلا –

ةعّقوتملا ريغ ةينقتلا تاعبتلا:٨0١ ةّداملا

ةيدام تابوعص ةعّقوتملا ريغ ةينقتلا تاعبتلا ّدعت.٨0١.١
ذـيـفـنـت ءاـنـثأ لواـقملا ضرـتـعـت يتـلا ةـيـئاــنــثــتساو ةــيداــع رــيــغ
فارـــــــطألل اـــــهببس عـــــجري ال يــــتلاو لاـــــغشألل ةـــــيــموـمعلا ةــــــــقفصلا
نود ،ةينعملا ةقفصلا ماربإ دنع ةعّقوتم نكت ملو ةدقاعتملا
.تاساردلا ةيعونب لالخإلا

تاعبتلا عّقوت مدع ثدح نإف رمأ نم نكي امهم .٨0١.٢
رــيغو ةـينقتو ةـيدام ةـعقاو عـباط هل ،ةــعّقوتملا رــيغ ةــينقتلا
.ةيداصتقا

لعج ةعّقوتملا ريغ ةينقتلا تاعبتلا نع بترتي .٨0١.٣
ةـبوـعص رـثـكأ لاـغشألل ةـيـموـمــعــلا ةــقــفصلا تاــمدــخ ذــيــفــنــت
.ةليحتسم ريغ نكلو

يتلا يداملا عباطلا تاذ تابوعصلا ضيوعت نكمي.٨0١.٤
موهفمب ،ةعّقوتملا ريغ ةينقتلا تاعبتلا رثإ ىلع ثدحت دق
تاعبتلا نع مجنت نأ نكمي امك ،لماكلاب ،هالعأ8٠١.2 ةداملا
راــطخألاو ةــيضرألا ةــلاح نــع ةــصاخ ةــعّقوتملا رـــيغ ةـــــينقتلا
ةــقالــع اــهــل سيــل يتــلاو ةــعــنــطصملا قــئاوـــعـــلا وأ ةـــيـــخاـــنملا

.ةدقاعتملا فارطألاب

نع ةمجانلا ةعقوتملا ريغ ةينقتلا تاعبتلا ربتعت .5.٨0١
ذيفنت ءانثأ ترهظ ةرظتنم ريغ تابوعص ةيضرألا ةلاح
لالــخ نــم ،لاــغشألل ةــيــموــمــعـــلا ةـــقـــفصلا عوضوـــم ،لاـــغشألا

 :صوصخلا ىلع يهو،نكامألا ةيعضو

،اهجارختسا بعصي روخص –

،عبانم وأ ةيفوج هايم دوجو –

،ضرألا تاقبطل ةبعصلا ةعيبطلا –

يعدتست ةرقتسم ريغو ةسناجتم ريغ تايضرأ دوجو –
.تاساسألاب ةقلعتملا صئاصخلا ليدعتو قمعلا ةدايز



05  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٣١
55م١٢0٢ ةنس وينوي٤٢

اذــكو ةشروـــلا تازـــيـــهجتو داـــتـــعـــلاو تاـــنـــيوـــمـــتـــلا ررضت وأ
جاومألاو لويسلاو فصاوعلا ءارج نم ءانبلا ديق تآشنملا

يف ،اهعقوت ةداع نكمي يتلا ىرخألا ةيعيبطلا رهاوظلا لكو
.لاغشألا ذيفنت هيف متي يذلا ناكملاو تقولا

،ةشرولا يف رارضأ وأ فلت وأ رئاسخ دوجو ةلاح يف .٢١١.٣
نكمي ،ةرهاــــــــــــقلا ةوـــــــقلا ةلاـــح يفو ةيعيــــبط ةرـــهاـــظ بــــبسب
يذلا ررضلا نع ،يلكلا بسانتلا ظفح عم ،لواقملا ضيوعت
 :نوكي نأ ةطيرش ،هب قحلأ

رـــيبادتلا ةــفاك ،ةــيعيبط ةرــهاظ ثودـــح ةـــلاح يف ذــــختا–
،هالعأ ةروكذملا2١١.2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

صوصنملا طورشلا بسح ،ايباتك عئاقولا نع اروف غلبأ–
.هالعأ ةروكذملا١١١ ةداملا يف اهيلع

مئاعلا داتعلل ةيئزجلا وأ ةيلكلا ةراسخلا ىنثتست.٢١١.٤
ةــــقفصلا راـــــعسأ يف ةــلوــمشم هـــــنيمأت فـــيلاكت رـــبتعت يذـــلا
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا نم ،لاغشألل ةيمومعلا

.هالعأ ةروكذملا2١١.٣

ثلاثلا مسقلا
ماتلا اهفيقوتو اهليجأتو لاغشألا فقو

لاغشألا فقو :٣١١ ةّداملا

ةـــــقيرطب ماـــيقلا ،ةــــنيعم طورـــــش نــــمض ،لواـــــقملا نـــــكمي
.هتقفص عوضوم ،لاغشألا فقوب ةيدارفنا

ةشرولاب ةطبترم رطاخم ببسب لاغشألا فقو تالاح .٣١١.١

،ةنوفدم وأ ضرألا تحت تآشنم فاشتكا ةلاح يف .٣١١.١.١
ةيرادإلا دونبلا رتفد نم .١٥.2 ةداملا يف ةددحـملا طورشلا بسح
.اذه ةماعلا

بسح ،رــجــفــتــم برــح داــتــع فاشتــكا ةـــلاـــح يف.٣١١.١.٢
ةيرادإلا دونبلا رتفد نم .٩٥.١ ةداملا يف ةددحـملا طورشلا
.اذه ةماعلا

،تاـــــــفلخم وأ تاودأ وأ داوـــــم فاـــــشتكا ةـــــلاح يف .٣١١.١.٣
دوـــــنبلا رــــتفد نــــم٠٦ ةداــــملا يف ةددـــــحـملا طورـــــــشلا بــــــسح
.اذه ةماعلا ةيرادإلا

لاـــــــــغـــشألا فـــــقوب لواــــــقملا ماــــق اذإ اــــم ةــــلاــــــح يف .٣١١.١.٤
،هالــعأ ةروــكذملا٣١١.١ ةداــملل اــقيبطت ،ةــمظتنم ةروــــصب
ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم ،لاغشألا ذيفنت لاجآ ليجأت متي
ددعب ،ةبولطملا تايفيكلا بسحو نوناقلا ةوقب ،لاغشألل
فانئتسا خيراتو لاغشألا فقو خيرات نيب ةلومشملا مايألا
.لاغشألا

مايأ ددع تبثي ةمدخلا رمأ ررحي ،ةلاحلا هذه يف .5.٣١١.١
فــقوــتـــلا ماـــيأل ةـــيـــلـــعـــفـــلا تاـــنـــياـــعملا دـــعـــب ،لاـــغشألا فـــقو
صاــــخلا يـــمويلا لـــجسلا يف ،يـــقيقحلا اـــهتقو يف ،ةــــلجسملا

.ةشرولاب

ةرهاقلا ةوقلا:0١١ ةّداملا

ةــــقفصلا راــــطإ يف ةرــــهاقلا ةوــــقلا موــــهفم لمـــــشي.0١١.١
مواقي الو عّقوتم ريغ ثدح وأ لعف لك ،لاغشألل ةيمومعلا

،مهعنمتو ةدقاعتملا فارطألا ةدارإ نع لقتسمو ٍصعتسمو
ةــيدقاعتلا مــهتامازتلا ذـــيفنت نـــع ةـــيئاهن وأ ةـــتقؤم ةــــفصب
.ةلدابتملا

ةقفصلل ةصاخلا تاميلعتلا رتفد ددحي نأ نكمي .0١١.٢
رهاوظلا فلتخم صئاصخل ةبسنلاب ،لاغشألل ةيمومعلا
حايرلا ةعرسو ديلجلاو ةرارحلا ةجردك ،ةيعيبطلا ةيخانملا

بسن ديدحت ،لويسلا عافتراو جوملا مجحو رايتلا ةعرسو
نأ لواقملل ،لاوحألا نم لاح يأب ،نكمي ال يتلا ةرهاقلا ةوقلا

.اهب جتحي

رـــــضحتسي نأ ،فارـــطألا نـــم فرـــط يأل نـــكمي ال.0١١.٣
هلعف نع مجان نايسن يأ وأ تاسرامم وأ لعف يأ هحلاصل
.ةرهاق ةوق ةلاح اهنأ ىلع

 ذيفنتلل ةكرتشم ماكحأ:١١١ ةّداملا

نم فرــــــــط دقــــتــعي امدـــنـــعو ،رـــــمأ نـــــــم نـــــكي امـــــهم .١١١.١
نم مازتلا يأب ءافولا عيطتسي ال هنأب ةدقاعتملا فارطألا
ةعّقوتملا ريغ ةينقتلا تاعبتلا ببسب ،ةيدقاعتلا هتامازتلإ
،راطخإب موقي نأ هيلع بجي ،ةرهاق ةوق دوجو ةلاح يف وأ
ةرشع زواــجتـــت ال ةدـــم يف ،للعــــم يأرـــب رـــخآلا فرـــــطلا ً،اروف
.مايأ )٠١(

ريبادتلا ةفاكذاختا ةدقاعتملا فارطألا ىلع بجي .١١١.٢
زواجتت ال ةدم يفو لاجآلا برقأ يف ،نامضل ،ةيرورضلا

ةينقتلا تاعبتلاب قلعتملا غيلبتلا خيرات دعب ،)2( نيرهش
تاـبجاولا ذــيفنت ،ةرـــهاقلا ةوـــقلا ةــــلاح يف وأ ةــــعّقوتملا رـــــيغ
نيذه وأ دحأ قيرط نع ،ةلاحلا بسح ،ةرثأتملا ةيدقاعتلا
 .نيثدحلا

ةدم ءاضقنا دعب ،ةرهاقلا ةوقلا رارمتسا ةلاح يف.١١١.٣
ةيمومعلا ةقفصلا خسف نكمي ،اقباس ةروكذملا )2( نيرهش

نــم بلــطــب وأ ةدــقاــعـــتملا ةـــحـــلصملا نـــم ةرداـــبمب ،لاـــغشألل
.لواقملا

يناثلا مسقلا
رارضألاو رئاسخلا

رارضألاو رئاسخلا:٢١١ ةّداملا

حنــمـــي ال ،لاغــــشألل ةـــيـــــموـــمـــعلا ةقــــفـــصلا راـــــطإ يف.٢١١.١
ةمجانلا فلتلاورارضألاو رئاسخلا نع ضيوعت يأ لواقملل
ءاطخأ وأ هيدل لئاسولا بايغو هرصبت مدعو هلامهإ نع
.اهبكترا

ىلعو هتاقفن ىلع لمحتي نأ لواقملا ىلع بجي.٢١١.٢
رثأت نود لوحت يتلا ةيرورضلا ريبادتلا ةفاك ،هتيلوؤسم
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ةدقاعتملا ةحلصملا ددحت ،لاغشألا ذيفنت ليجأت دنع .٤١١.٢
ذــيفنتلا فاــنئتسا وأ فـــقول ةـــمدخ رـــماوأ قـــيرط نـــع اـــهتارتف
.كلذ ةرورضلا تضتقا املك ،ةللعم

ليـــجأت نمـــــضـــتملا ةـــمدـــخلا رمأ ددــــحي نأ بــــجي .٤١١.٢.١
،ءاضتقالا دنعو ،ليجأتلل لاغشألا فقوت خيرات ،لاغشألا
بجي ،لاغشألا فانئتسا ةلاح يف .ليجأتلل ةيريدقتلا ةدملا
.لواقملل غّلبي ةمدخلا رمأ عوضوم ةريخألا هذه نوكت نأ

يتلا ةمدخلا رماوأ عيمج ريرحت متي نأ بجي .٤١١.٢.٢
صوصنملا طورشلا بسح لاغشألا ليجأت راطإ يف لخدت
.هالعأ ةروكذملاو٧2 ةداملا يف اهيلع

وأ ليجأت ديدحتب ةدقاعتملا ةحلصملا موقت امدنع.٤١١.٣
،ةدحاو )١( ةنس نع لقت ةدمل لاغشألل ةيلاتتم تاليجأت
ةبلاطملا ،ةشرولا ةسارحب ظفتحي هنأ امب ،لواقملل قحي
ررضلاو ةسارحلا هذـه اـهضرـفـت يتـلا فــيــلاــكــتــلا ضيوــعــتــب
نم لاغشألا ليجأت ءارج ،هل ضرعتي دق يذلا ،انوناق تبثملا

فانئتسا راظتنا ةرتف لالخو ةدقاعتملا ةحلصملا فرط
.لاغشألا

ةدمل لاـغشألا ةدـقاــعــتملا ةــحــلصملا لــجؤت اــمدــنــع.٤١١.٤
قحي ،ذيفنتلا ةيادب دعب وأ لبق يأ ،ةدحاو )١( ةنس قوفت
لالخإلا نود ،ايباتك كلذ بلط اذإ ،هتقفص خسف لواقملل
.نيتلاحلا اتلك يف ،ءاضتقالا دنع هل حنمي دق يذلا ضيوعتلاب

لـــيـــجأتـــلا تالاـــح ىلع ءيشلا سفـــن قـــبـــطــــنــــيو .٤١١.٤.١
ىتح ، )١( ةدحاو ةـنس ةـيلكلا اهــتدم زواــجتت يـــتلا ةـــيلاتتملا

.كلذ نوضغ يف لاغشألا فانئتسا مت ولو

ةروكذملاو٤١١.٣ ةداملا ماكحأ قيبطت نكمي ال.٤١١.٤.٢
رمأ قيرط نع غلبملا لواقملا مقي مل اذإ ام ةلاح يف ،هالعأ
زواجت تبثي يذلا ليجأتلا نم )تارتف ةدع وأ( ةرتفل ةمدخلا

يباتك بلط ميدقتب ،هالعأ ةروكذملاو )١( ةدحاو ةنس ةدم
مويلا نم ارابتعا ،اموي )٠٣( نوثالث اهاصقأ ةدم يف خسفلل
فـــلـــتـــخمل وأ لـــيـــجأتـــلـــل قــــفاوملا يوــــنسلا لــــجألا يلي يذــــلا
.ةيلاتتملا تاليجأتلا

نكمي ،لاغشألا ةيادب دعب ةقفصلا خسف مت اذإ .٤١١.٤.٣
تآشنملل تقؤملا مالتسالل يروفلا عورشلا سامتلا لواقملا

اهمالتسا مث ،ةزجنملا لاغشألا تامدخ وأ ةأشنملا رصانعلو
ماكحأ مارتحا لظ يف ،نامضلا لجأ ءاضقنا دعب ،يئاهنلا
لصفلا نم لوألا مسقلاو،سماخلا لصفلا نم لوألا مسقلا
.ماعلا ةيرادإلا دونبلا رتفدل يناثلا بابلا نم عباسلا

لاغشألل يلكلا فيقوتلا:5١١ ةّداملا

يئاهنلا فــــقوــــتلا لاغـــــشألل يلــــكلا فيـــقوـــتلا دـــــعي .5١١.١
متتو .لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم ،لاغشألا ذيفنتل
قيرط نع ،لواقملل غّلبيو ةدقاعتملا ةحلصملل ررقم بقع
ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح دعملا ةمدخلا رمأ
 .هالعأ ةروكذملا٧2

تاقيبستلا ةيوست مدع ببسب لاغشألا فقو ةلاح .٣١١.٢
.باسحلا ىلع

،ةيلاتتم تاقيبست )٤( ةعبرأ ةيوست مدع ةلاح يف .٣١١.٢.١
يلاـــملا نزاوـــتلا كلذب اددــــهـــم ،يلاـــتلابو ،بساــــنملا تــــقولا يف

مغر ،لواقملل اديكأ اررض اقحلم لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل
اذــه رــطضي نأ نــكــمــي ،ةــيــلــبــقــتسملا رــيــخأتــلا دــئاوــف باسح
.لاغشألا فقول ريخألا

عورشم مّلست خيرات نم اموي )٠2( نيرشع دعب .٣١١.٢.٢
،راـــطخإب ،لواـــقملا موـــقي ،عـــفدلل )٤( عــــبارلا باـــسحلا فــــشك
ةحلصملا ،مالتسالا لصوب راعشإ عم اهيلع ىصوم ةلاسرب
لاغشألا فقوب هتين ،ةينفلا ةراشتسالا بحاصو ةدقاعتملا

خيرات نم ارابتعا ً،ادحاو )١(ً ارهش زواجتت ال ةدم لالخ
 .هالعأ روكذملا مالتسالاب راعشإلا

،لواقملا غيلبتب ةدقاعتملا ةحلصملا مقت مل اذإ .٣١١.٢.٣
ىصوم ةلاسرب ،هالعأ ةروكذملا دحاو )١( رهش ةدم دودح يف

ةــلصاومب رــمأي اررــقــم ،مالـــتسالا لصوـــب راـــعشإ عـــم اـــهـــيـــلـــع
.لاغشألا فقو لواقملل زوجي ،لاغشألا

،لواقملل زوجي ،لاغشألا ةلصاومب رمألا ةلاح يف .٣١١.٢.٤
راظتنا يف باسحلا ىلع تاقيبست عفد نع ةدايز ،ةبلاطملا
.ررضلا نع ضيوعتلا يف قحلاب ،ةيوستلا

لالــــخإلا نودو لاغــــشألا ةلــــصاومب رــــمألا ةلاــــح يف.5.٣١١.٢
،ررضلا نع ضيوعتب ةبلاطملاب لواقملل لمتحـملا قحلاب
لك عفد يف رخأت نع ةمجانلا ةقحتسملا دئاوفلا هل ددسي
.ةيوستلا راظتنا يف ةيرهشلا تاباسحلا ىلع تاقيبستلا

ةروصب لاغشألا فقوب لواقملا ماق اذإ ام ةلاح يف .6.٣١١.٢
٣١١.2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ،ةمظتنم
ةقفصلا عوضوم ،لاغشألا ذيفنت لاجآ لجؤت ،هالعأ ةروكذملاو
ةبولطملا تايفيكلا بسحو نوناقلا ةوقب ،لاغشألل ةيمومعلا

خيراتو لاغشألا فقو خيرات نيب ةلومشملا مايألا ددعبو
.اهفانئتسا

مايأ ددع تبثي ةمدخلا رمأ ررحي ،ةلاحلا هذه يف .7.٣١١.٢
فــقوــتــلا ماــيأل ةــيــلــعــفــلا تاــنــياـــعملا دـــعـــب ،لاـــغشألا فـــقوـــت
.ةشرولاب صاخلا يمويلا لجسلا يف ،اهتقو يف ،ةلجسملا

نيلوألا )2( نيقيبستلا ،لقألا ىلع فرص متي مل اذإ .٣١١.٢.٨
ةتس زواجتت ال ةدم يف ،ةيوستلا يف نيرخأتملاو باسحلا ىلع
سيل قحلا لواقمللف ،لاغشألل يلعفلا فقوتلا دعب ،رهشأ )٦(
بلط ميدقت اضيأ هنكميو لب ،لاغشألا فانئتسا مدع يف طقف
.اهزوحي يتلا لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا خسف نمضتي يباتك

لاغشألا ليجأت:٤١١ ةّداملا

لـــيــــجأت يف قــــحلاب ةدقاعـــتملا ةـــحلـــصـــملا ظـــفــــتــــحت .٤١١.١
.لاغشألا
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قلعتي امدنع نايبت عم ،هفورظو ضارتعالا ىوتحـمل رربمو
ىرخأ ةهج نمو ،اهعفد بولطملا غلابملا ،ةهج نم رمألا
باسحلا دعاوق اميس ال ،تابلطلا هذهل ةمعادلا تارربملا
 .ةبولطملا غلابملا ديدحتل ةقبطملا

يئاهنلاو يئزجلا باسحلاب ةقلعتملا ةبلاطملا ةلاح .6١١.٤
.يئاهنلاو ماعلا باسحلاو

،ءاضتقالا دنع ،وأ ماعلا باسحلاب ةبلاطملا تقلعت اذإ .6١١.٤.١
ريرقتلا لّوحي ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل يئزجلا باسحلاب
 :هاصقأ لجأ يف يفرظلا

غيلبت خـــيرات نـــم ءادـــتبا ،اـــموي )٥٤( نوـــعبرأو ةــــسمخ –
٧٧.8 ةداملا ماكحأ موهفمب ماعلا باسحلل ،ةدقاعتملا ةحلصملا
.هالعأ ةروكذملا

ةـــحلصملا غــيلبت خــيرات نـــم ءادــــتبا ،اــــموي )٠٣( نوـــــثالث –
موـهفمب يــــئزجلا باــــسحلاب رــــمألا قـــــلعتي اــــمدنع ،ةدـــــقاعتملا
.هالعأ ةروكذملا٧٧.١١ ةداملا ماكحأ

ةـلـئاـط تحت ،يفرــظــلا رــيرــقــتــلا نــمضتــي نأ بجــي .6١١.٤.٢
باسحلا غيلبت لبق اهتغايص تمت يتلا ىواكشلا ،قحلا طوقس

٧٧.8.١ ةداملا ماكحأ موهفمب ايئاهن اهتيوست متي مل يتلاو ماعلا
.هالعأ ةروكذملا

غّلبت ،ةيــنــــفلاةراـــشــــتـــسالا بـــحاـــص يأر ذـــــخأ دـــــعب .5.6١١
يف ليكولا ،ءاضتقالا دنع وأ/و لواقملا ةدقاعتملا ةحلصملا

اــهرارــق ،يفرــظــلا رــيرــقــتــلا بحاص ،تقؤملا عــّمــجــتــلا ةــلاــح
 :هاصقأ لجأ يف رربملا

مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥٤( نوعبرأو ةسمخ –
ماـكـحأ موــهــفمب ماــعــلا باسحلاــب قــلــعــتملا ،يفرــظــلا رــيرــقــتــلا
.هالعأ ةروكذملا٧٧.8 ةداملا

رـــــيرقتلا مالـــتسا خـــيرات نـــم ءادــــتبا ،اـــموي )٠٣( نوــــثالث –
ةداــملا ماــكحأ موــهفمب يئزـجلا باــسحلاب قـــلعتملا يفرـــظلا

.هالعأ ةروكذملا٧٧.١١

لاجآلا دودح يف ،ةدقاعتملا ةحلصملا ىلع نّيعتي .6.6١١
،ءاضتقالا دنع ،وأ/و لواقملل رارقلا غيلبت ،اقباس ةروكذملا
.تقؤملا عمجتلا ةلاح يف ليكولل

ماــكــحألاــب دــيــقــتــلا مدــع ّنإف ،رــمأ نــم نـــكـــي اـــمـــهـــم .7.6١١
لك لوبق قيعي ،يفرظلا ريرقتلاب ةقلعتملا ،هالعأ ةروكذملا

.تاعازنلل ةيدولا ةيوستلل ةئيه لك نم نعط

تاعازنلل ةيدولا ةيوستلا ةنجلل ءوجللا:7١١ ةداملا

،ىوكشلل ةدقاعتملا ةحلصملا ةباجتسا مدع ةلاح يف .7١١.١
ناــكــمإب ،٦١١.٥ ةداملا يف اــــــهــــــيــــــلــــــع صوصنملا طورشلا بسح
،تقؤـــــملا عمـــجتلا ةلاـــح يف ليكولا ،ءاضـــــــتقالا دنـــــــع ،و لواــــــقـــملا
طورش بسح ،تاــــعازــــنــــلــــل ةــــيدوــــلا ةــــيوستـــــلا ةـــــنجل راـــــطـــــخإ
صوصنملا تايفيكلا ىلإ عوجرلاب اذهو لكشلاو صاصتخالا

.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت يف اهيلع

دــعب وأ لــــبق ءاوــس لاــغشألل يلـــكلا فـــيقوتلا مـــتي .5١١.١.١
ةــيمومعلا ةــــقفصلا عوـــضوم ،لاــــغشألا ذــــيفنت يف قالــــطنالا
.لواقملل ةّغلبملا لاغشألل

يلكـلا فـيـقوـتـلا ةدــقاــعــتملا ةــحــلصملا ررــقــت نيح.5١١.٢
.ةينعملا لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا خسف اروف متي ،لاغشألل

متي ،لاغشألا ذيفنت يف قالطنالا دعب خسفلا مت اذإ.5١١.٣
ةروكذملا٤١١.٣.٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا قيبطت
.هالعأ

،ءاضتقالا دنع ،لواقملا حنم نكمي ،ةلاحلا هذه يف .5١١.٣.١
يلكــلا فــيــقوــتــلا اذــه نــع ةــبــترــتملا رــئاسخلا نـــع ضيوـــعـــت
اموي )٠٣( نيثالث دودح يف بلطل هعاديإ ةلاح يف لاغشألل
فيقوتلا نمضتي يذلا ةمدخلا رمأ غيلبت خيرات نم ءادتبا
.لاغشألل يلكلا

يناثلا لصفلا
اهتيوست تايفيكو تاعازنلا

لوألا مسقلا
عازنلا لبق ام ةلحرمب ةقلعتملا تايفيكلا

يفرظلا ريرقتلا:6١١ ةّداملا

لواــــقــــملاو ةدــــقاعـــتملا ةحلــــصملا لثــــمم ىلع بــــجي .6١١.١
ليكولا ،ءاضتقالا دنع ،وأ لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا بحاص
ةيوستل مهدهج ىراصق اولذبي نأ ،تقؤملا عمجتلا ةلاح يف

ةيمومعلا ةقفصلا ماكحأ ريسفتب قلعتي لمتحم عازن لك
.ايدو اهعوضومب ةقلعتملا تامدخلا ذيفنت وأ/و لاغشألل

عازنلل يدو لح نع ثحبلا ةدقاعتملا ةحلصملا ىلع بجي
حمس امّلك ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا هذه ذيفنت نع مجانلا

 :يتأي امب لحلا اذه

،فرط لك قتاع ىلع ةعقاولا ءابعألل نزاوت داجيإ –

،ةقفصلا عوضومل عرسأ ذيفنتل لصوتلا –

.رعس لقأبو عرسأ ةيئاهن ةيوست ىلع لصحتلا –

ةيوست ةئيهل قبسملا ءوجللا لبقو عازنلا ةلاح يف .6١١.٢
يف ةصتخم ،تاعزانملاب ةفلكم ةئيه لك اذكو ،ايدو عازنلا

ةيمومعلا ةقفصلا بحاص ،لواقملا ىلع نيعتي ،لاجملا اذه
،تقؤملا عمجتلا ةلاح يف ليكولا ،ءاضتقالا دنع ،وأ لاغشألل
دــحاو نآ يف ةــهــجوــم ،اــهــغــيــلــبـــت قـــيرـــط نـــع ،هاوـــكش ميدـــقـــت
لكش يف ،ةينفلا ةراشتسالا بحاصلو ةدقاعتملا ةحلصملل
.ةيريربت ةقيثو لكب بوحصم يفرظ ريرقت

نأ بجي ةيفصو ةقيثو ،”يفرظلا ريرقتلا”ـب دصقي.6١١.٣
لصفمو قيقد ضرع ،فالخلا ىوحف نع ةدايز ،اهيف نّودي
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ةقفصلا نع ةبترتملا ةيفاضإلا ءابعألاو لواقملا أطخ ببسب
مادــخــتسا ،اـــهدوـــجو مدـــع ةـــلاـــح يفوأ ،ةدـــيدجلا تاـــقـــفصلا وأ
قوقحلاب لالخإلا نود ،ءاضتقالا دنع ،ذيفنتلا نسح ةلافك
.روصق دوجو ةلاح يف هدض اهتسرامم نكمي يتلا

تاقفـــصلا وأ ةقـــفـــصلا نع بــــترـــت اذإ ام ةلاــــــح يف.٩١١.٣.٢
ةبلاطملا ،سعاقتملا لواقملا قحي ال ،تاقفنلا يف صيلقت
ةحلصملل ةبستكم ىقبت يتلا ةررحـملا غلابملا نم ةصحب
.ةدقاعتملا

صخت يتلا لاغشألل ةيمومعلا تاقفصلل ةبسنلاب.٩١١.٤
مامتإ يف عورشلا ةدقاعتملا ةحلصملل نكمي ،ينطولا عافدلا
لاــكشألا بسحو ،هراــتــخــت يذـــلا لـــكشلا لـــيضفـــتـــب لاـــغشألا

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلاو
ءارجإلا لوح جاجتحا يأ عفر لواقملل ىنستي نأ نود ،امهب
رمألا ةياهن يف هلعجت يتلا غلابملا رعسبو ،هرايتخا مت يذلا

.ةدقاعتملا ةحلصملل انيدم

ماــــمتإ رارـــقذاــختإ ةدــــقاعتملا ةـــحلصملل نــــكمي.٩١١.٤.١
ةقيرطلا سفنب لمعلا متي ،ةحلملا ةرورضللً ارظن لاغشألا
ةـــعيبط تــناك اــمهم ،ةـــقباسلا ةرـــقفلا يف اـــهيلع صوـــصنملا
عاــــفدلا يــنعت ال يـــتلاو لاـــغشألل ىرـــخألا ةـــيمومعلا ةـــــقفصلا
.ينطولا

تاــقورــــخ وأ ةـــيلايــــــتـــحا لاـــمــــعأ ةظــــحالم لاـــــح يف.5.٩١١
ةذختملا تامازتلإلاب ديقتلا مدع وأ لمعلا طورشل ةرركتم
لالخإلا نود ،ةدقاعتملا ةحلصملل نكمي ،لواقملا قتاع ىلع
نأ نــكــمملا نــم يتــلا تاــبوــقــعــلاو ةــيـــئاضقـــلا تاـــعـــباـــتملاـــب
نم ايئاهن وأ ةددحم ةدمل هئاصقإ ،لواقملا اهل ضرعتي
اهلخدت ناديم وأ اهصاصتخال ةعباتلا تاقفصلا يف ةكراشملا

ءاصقإلاب ةقلعتملا ةيميظنتلا تاءارجإلل ءوجللا لالخ نم
.اهب لومعملا

نــــم بلــــطي ،يــــعدر ءارــــجإ لـــك ىلإ ءوــــجللا لـــبــــق .١.5.٩١١
هددحت لـــجأ يف هـــب ةصاخلا عاـــفدـــلا رصاـــنـــع ميدـــقـــت لواـــقملا
.يمسر غيلبت ةطساوب ةدقاعتملا ةحلصملا

تقؤملا عمجتلا ةلاح يف ةيعدرلا تاءارجإلا:0٢١ ةداملا
كرتشملا

عمجتلا وضع ،نيلواقملا دحأ لاثتما مدع ةلاح يف .0٢١.١
ءزج ذيفنتل ،هيلع عقت يتلا تامازتلالل ،كرتشملا تقؤملا

هراذعإب ةدقاعتملا ةحلصملا موقت ،اهب فلكملا لاغشألا نم
.ددحم لجأ يف لاثتمالل

ةلاسر قيرط نع ،ليكولل راذعإلا غيلبت بجي .0٢١.١.١
طورشلا بسح رشنيو ،مالتسالاب لصو لباقم ،اهب ىصوم
بسح هلجأ لوعفم يرسي .هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحـملا
٩١١.١.2 ةداملا يف اـــــــهــــــــيــــــــلــــــــع صوصنملا اــــــــهسفــــــــن طورشلا
 .هالعأ ةروكذملا

ةلاح يف لـيكولا ،ءاــــضتقالا دنــــع ،وأ لواــــــقملا هــــجوي .7١١.٢
موــقي وأ ،اــهيلع ىــصوم ةـــلاسر ،يـــكاشلا ،تـــقؤملا عـــمجتلا

لصو لـباــقــم ،ةــنــجــلــلا ةــناــمأ ىدــل يفرــظــلا رــيرــقــتــلا عادــيإب
.هالعأ ةروكذملا٦١١.٣ ةداملا ماكحأ موهفمب ،مالتسالا

طورشلا رتفد يف جردي نأ بجي ،رمأ نم نكي امهم .7١١.٣
ءارـــــــــجإ ىلإ ءوـــــجللا ،تاـــــسسؤــملا ةراـــــشتسا فــــلم يف وأ/و
.يئاضق ءارجإ لك لبق ،اذه ايدو تاعازنلا ةيوست

يناثلا مسقلا
عازنلا ةلحرمب ةقلعتملا تايفيكلا

عازنلاب قلعتملا ءارجإلا ىلإ ءوجللا:٨١١ ةّداملا

لواقملاو ةدقاعتملا ةحلصملا ةباجتسا مدع ةلاح يف .٨١١.١
اميف لك ،تقؤملا عمجتلا ةلاح يف ليكولا ءاضتقالا دنع ،وأ
،عازــــنلل ةيدولا ةيوستلا تالواحم لك ذافن دعبو ،هصخي
ةيئاضقلا تاــــــئيهلا ىدــل عازــنلاب قـــــلعتملا ءارـــجإلا ىلإ ءوــــجللا
.ةصتخملا

ثلاثلا لصفلا
خسفلا تاءارجإو ةيعدرلا تاءارجإلا

لوألا مسقلا
 ةيعدرلا تاءارجإلا

سعاقتملا لواقملا لايح ةيعدرلا تاءارجإلا:٩١١ ةّداملا

ةيمومعلا ةقفصلا ماكحأب لواقملا ديقت مدع ةلاح يف .٩١١.١
،ةدقاعتملا ةحلصملا موقت ،هل ةّغلبملا ةمدخلا رماوأل وأ لاغشألل
.ددحم لجأ يف اهب ديقتلل هراذعإب

ةلاسر قيرط نع لواقملل راذعإلا غلبي نأ بجي .٩١١.١.١
طورــــشلا بـــسح هرــشنو مالـــتسا لـــصو لـــباقم ،اـــهب ىـــصوم
.هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحـملا

نـــــم ءادـــتبا ،راذـــعإلا ذـــيفنت لــــجأ لوــــعفم يرــــسي .٩١١.١.٢
.رشنلل لوألا خيراتلا

ةجلاعم مدع ةلاح يفو ،مراصلا لجألا اذه زواجت دنع .٩١١.٢
،ةدقاعتملا ةحلصملل نكمي ،هيلإ بوسنملا ريصقتلا لواقملا

تاءارجإلا قيبطت ىلإ ءوجللا ،عورشملا بحاص ةراشتسا دعب
ةيعيرشتلا ماكحألا يف اهيلع صوصنملا ةخسافلا وأ /وةيعدرلا

 .ةيميظنتلاو

لظ يف ،ةدقاعتملا ةحلصملا مربت ،خسفلا ةلاح يف .٩١١.٣
ةديدج تاقفص ،اهب لومعملا ةيميظنتلا طورشلا مارتحا
.هزاجنإ ىقبت ام ذيفنتل

سعاقتملا لواقملل ةقحتسملا غلابملا نم عطقت .٩١١.٣.١
ةدـــقاـــعـــتملا ةـــحـــلصملاـــب قحلأ يذـــلا ررضلا حالصإل اـــغــــلــــبــــم
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سيل عدرلا تايوتسمو ذيفنتلا تايفيك زفحت نأ بجي
قباطملا ذيفنتلل ةيولوألا ءاطعإو لمعلا ىلع لواقملا طقف
هلعجت نأ اضيأ بجي نكل ،ةيدقاعتلا هتامازتلإل رمتسملاو
تامدخلل ديجلا ذيفنتلا ىلإ ءيست يتلا تاروانملا بنجتي
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم

اهباسح تايفيكو ةيلاملا تامارغلا ةبسن لكشت.١٢١.٣
نم ديدعلا اهنم ءافعإلا راطإ ديدحت وأ اهقيبطت طورشو
ةصاخلا تاميلعتلا رتفد يف اهديدحت بجي يتلا تاظحالملا

.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلاب

صوصنملا ةيدقاعتلا ةيلاملا تامارغلا مصخ متي.١٢١.٤
ةيمومعلا ةقفصلا دونب بجومب ،لواقملا ىلع ةقبطملاو اهيلع
تايفيكلاو طورشلا بسح متتس يتلا تاديدستلا نم لاغشألل
.لاغشألل ةينعملا ةيمومعلا ةقفصلا راطإ يف ةددحـملا

وأ/و اهـــــــــلثــــمم وأ ةدقاعــــتملا ةحلـــــصـــملا نم رــــــمأب.5.١٢١
مراصلا لجألل ًاقفوو ،ةمدخلا رمأ بجومبو عورشملا بحاص

ةقباطملا مدع عفر لواقملا ىلع نيعتي ،ةقيثولا هذه يف ددحـملا
لاغشألا تامدخ وأ/و ةأشنملا رصانعو تآشنملا صخت يتلا

ةقفصلاب ةصاخلا ةيدقاعتلا ماكحألل ةبسنلاب اهتقباطم ةداعإو
.لاغشألل ةيمومعلا

لاثتمالا مدــــعل ةـــــقبطملا ةــــيلاملا تاـــــبوقعلا قـــــبطت.6.١٢١
ةينقتلا تافصاوملا مارتحا مدع وأ/و ةيدقاعتلا تامازتلالل
تاحيحصتلاو مدهلا نع ةجتانلا فيلاكتلل لماشلا مييقتلا دعب
ريطأت ةداعإل ةيرورضلا لاغشألاو تازيزعتلاو ،تالادبتسالاو
ةيدقاعتلا تامازتلالل مراصلا مارتحالا لظ يف لاغشألا عيمج
ةـــيـــموـــمعلا ةقـــفــــصلا يف ةددــــحـملا ةيــــنــــقــتلا تافــــصاوــــــملا وأ/و
.لاغشألل

عوـــضوم لـــــماشلا مـــييقتلا اذــــه نوـــــكي نأ بـــــجي.١.6.١٢١
قباطملا يأرــلا دــعب ةدـــقاعتملا ةـــحلصملا فرـــط نــــم ةقــــفاوم
.ةينفلاةراشتسالا بحاصل

ةـــــميقلا ىلــــع مــــسرلل ةــــيلاملا تاــــبوقعلا عــــضخت ال.7.١٢١
.ةفاضملا

هتنياعم درجمل ريخأتلا ىلع ةيلاملا تابوقعلا قبطت.١٢١.٨
بحاص فرط نم وأ/و اهلثمم وأ ،ةدقاعتملا ةحلصملا لبق نم
.ةينفلاةراشتسالا

ذيــــفـــنت يف لواــــقـــملا ىلإ بوســــنملا ريــــخأـــتلا ةـــلاــــح يف .١٢١.٩
لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا تامدخب رمألا قلعت ءاوس ،لاغشألا
متي ،يئزجلا ذيفنتلا لجأ اهل ديدحت مت يتلا تامدخلا نم ءزج وأ

 :قيبطت ،يلاوتلا ىلع

غلبملا ىلإ ادانتسا بسحت ريخأتلا ىلع ةيلام ةبوقع –
،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا لمجمب موسرلا باستحا نود
.ةقفصلا ذيفنت لجأل ةبسنلاب ريخأتلل

ةــجاحلا نود لوــعــفملا يراس راذــعإلا اذــه رـــبـــتـــعـــي .0٢١.٢
لواقملا عم نماضتم دعي يذلا ،ليكولا لايح ،حيرص نايبل
راذعإلا اذهل ريخألا اذه لثتمي مل اذإ ام ةلاح يفو .ببستملا

لواقملا لحم لولحلا ليكولا ىلع نيعتي ،ةددحـملا لاجآلا يف
.لاغشألا نم هب صاخلا ءزجلا ذيفنتل سعاقتملا

هيلع عقت يتلا تامازتلالل ليكولا لاثتما مدع ةلاح يف .0٢١.٣
عــمــجــتــلا راــطإ يف نــيرــخآلا نيلواــقملا قسنـــمو لـــثمم هـــتـــفصب
ةددحـملا تايفيكلل ًاقفو اهذيفنت لجأ نم هراذعإ متي ،تقؤملا

.هالعأ ةروكذملا٠2١.١.١ ةداملا يف

وعدت ،ىودج نود راذعإلا اذه يقب اذإ ام ةلاح يف .0٢١.٤
،تقؤملا عـــمـــجـــتـــلا ءاضعأ نيلواـــقملا ةدـــقاـــعـــتملا ةـــحــــلصملا
.اموي٥١ هتدم لجأ دودح يف ديدج ليكو ،مهنيب نم ،نييعتل

صوصنملا ماكحألا قيبطت متي ،ةلاحلا هذه يف .0٢١.٤.١
.هالعأ نيتروكذملا٠٤.٥.٣و٠٤.٥.١ نيتداملا يف اهيلع

وأ سعاقتملا لواقملا نم لك لاثتما مدع ةلاح يف .5.0٢١
تاءارـجإلا قـيـبـطـت مـتـي ،راذـعإلا اذـهـل تقؤملا عـمـجــمــلــل لــيــكوــلا
.هالعأ نيتروكذملاو٩١١.٣و٩١١.2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

يف اـهـيـلـع صوصنملا رـيــبادــتــلا لاــمــكــتسا روــف .١.5.0٢١
لكب ميدقلا ليكولا لحم ديدجلا ليكولا لحي ،ةقباسلا ةرقفلا

.هتابجاوو هقوقح

ةيلاملا تابوقعلا:١٢١ ةّداملا

اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطتب لالخإلا نود .١٢١.١
،لواقملا فرط نم ذيفنتلا مدع نإف ،هب لومعملا عيرشتلا يف
تاـــمازتلالل قــباطملا رــيغ ذـــيفنتلا وأ ةددـــحـملا لاـــجآلا يف

ةـــينقتلا تاـــميلعتلا رـــتفد عوـــضوم كلت اـــميس ال ،ةـــيدقاعتلا
.ةيلاملا تابوقعلا قيبطتل لواقملا ضرعي ،ةكرتشملا

 :تابوقعلا نم )2( نيعون حارتقا نكمي .١٢١.١.١

ذيفنت مدع بقاعت يتلا ،ريخأتلا ىلع ةيلاملا تابوقعلا –
ذـــــيفنت لاـــجآ يف لواـــقملا فرــط نــم ةــيدقاعتلا تاـــمازتلالا
اـــهيلع صــنت اــمدنع ،ذيـــفنتلل ةــيئزجلا لاــجآلا وأ/و ةـــقفصلا
ةلصفم ةــمانزر قــفو ةــفيكملاو لاــغشألل ةــيمومعلا ةــقفصلا
٠٣.٣ ةداملا يف ةددحـملا طورشلا بسحو لاغشألا ذيفنتل
.هالعأ ةروكذملاو

قــــــباطملا رـــــيغ ذــــيفنتلاب ةــــصاخلا ةــــيلاملا تاــــــبوقعلا –
ةــينقتلا تاــفصاوملا مارــتحا مدـــع وأ/و ةـــيدقاعتلا تاـــمازتلالل

.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا راطإ يف

دنع ةقبـــطملا ةــــيلاــــملا تابوــــقعلا نوـــكت نأ نــــكــــمي .١٢١.٢
 :ةلاحلا بسح زاجنإلا يف ريخأتلا

يتلاو ةيعدر ريبادتل عضختو ددحم فقس زواجتت ال –
ةيمومعلا ةقفصلا خسف ىلإ تالاحلا ضعب يف يدؤت نأ نكمي
،لواقملا قتاع ىلع ارصح ةيلوؤسملا عقت ثيح لاغشألل

.اهل فقس ددحي ال –
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خسفلا:٣٢١ ةّداملا

.هنع بترت يذلا ببسلا بسح ةفلتخم قرطب خسفلا متي

ةيلوؤسملا بسنتو دحاو فرط نم خسفلا نوكي.٣٢١.١
 :هبابسأ نوكتو ،ةدقاعتملا ةحلصملا ىلإ هيف ةيرصحلا

ذاـفـنـتسا دـعـبو لواـقملا هــبــكــترــي رــيــبــك أطــخ ةــلاــح يف –
،ءاضتقالا دنع ،وأ تاراذعإلا صخي اميف ةليدبلا لئاسولا
ةــحــلصمــلــل نــكــمــي ،ءاضقــلا قــيرــط نــع رــظحلا تحت عضوـــلا
ةــيــموــمـــعـــلا ةـــقـــفصلـــل يئزـــج خسف رادصإ اضيأ ،ةدـــقاـــعـــتملا
،هاوس نود لواقملا ةيلوؤسم تحت لاغشألل

.ةماعلا ةحلصملا رربمب نكل أطخل لواقملا باكترا نود –

ةدارإ نــع ةـــجراخ فورـــظب يدـــقاعتلا خــــسفلا ررـــبي.٣٢١.٢
 :ةلاح يف ،اميسال اذهو لواقملا

،تامدخلا ةعباتم ةثرولا نمضي ال امدنع لواقملا ةافو –
،اهزوحي ناك يتلا لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا عوضوم

ةحلصملا تقفاو اذإ ّالإ ،ةيئاضقلا ةيوستلا وأ سالفإلا –
نع يــــصولل نيــــنئادلا لـــيكو صـــخري دق ةلاـــح يف ،ةدقاـــعتملا

مدقتلا هنمو ةسسؤملا لالغتسا ةعباتمب ،ةمكحـملا قيرط
ةـــقـــفصلا ذـــيـــفـــنـــت مامتإ لـــبـــقـــي ،طاشنـــلا ةـــعـــباـــتمل ضورـــعــــب
بجي ،ةلاحلا هذه يف .لواقملا سفن عم لاغشألل ةيمومعلا
لـيوحت نـمضتـي قـحـلــم يف ةــيــعضوــلا هذــهــب لــفــكــتــلا مــتــي نأ
 .رييستلا

ةينمأ وأ ةيظفحت ريبادت ذاختا متي ،رمأ نم نكي امهم
يـــــــئاهنلا رارـــــقلا راـــــظتنا يف ،ةـــــلجعتسملا اـــــهترورض رــــهظت
قتاع ىلع عضوتو ،ةدقاعتملا ةحلصملا فرط نم ،ةمكحـملل
.لواقملا

قيعي يذلاو ،مئادلاو رهاظلا لواقملل يدسجلا زجعلا–
،ةلاحلا هذه يفو .لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ذيفنتلا نسح
.اهخسفب موقت نأ ةدقاعتملا ةحلصملل نكمي

ضيوعت نودب وأ/ ضيوعتـب خسفلا .٣٢١.٣

رربــملاو دـــحاو فرـــط نم خســــفلا عوـــقو ةلاــــح يف.٣٢١.٣.١
يذلا يدقاعتلا خسفلاو ،لواقملا هبكترا يذلا ريبكلا أطخلاب
يأ طارتشا نكمي ال ،هالعأ٣2١.2 ةداملا يف هبابسأ تركذ
.هنع ضيوعت

ةحلصملاب رربملاو دحاو فرط نم خسفلا ةلاح يف .٣٢١.٣.٢
،ررضلا نــع ،ءاضتــقالا دــنــع ،لواــقملا ضيوــعــت نــكــمــي ،ةـــماـــعـــلا
ام ةلاح يف اهيلع لصحتي نأ هناكمإب ناك يتلا ةدئافلاو دبكتملا
.تامدخلا لك زجنأ اذإ

روـط يف لاــــغشألل ةــــيمومع ةـــــقفص خـــــسف ةــــلاح يف .٣٢١.٤
لــبــق نــم ةــعــّقوملا خسفــلا ةـــقـــيـــثو صنـــت نأ بجـــي ،زاـــجـــنإلا

غلبملا ىلإ ادانتسا بسحت ،ريخأتلا ىلع ةيلام ةبوقع –
مل يتلا تامدخلا نم ءزجل موسرلا باستحا نود يئزجلا

يـــئزجلا لـــجألاب ةــصاخلا تارـــيخأتلل كلذو اـــهذيفنت مـــتي
 .ينعملا تامدخلا ءزجل قفاوملا

صوــصنملا يــئزجلا لــجألا ىلــع رــخأتلا ةــلاح يف .0١.١٢١
ةــــمانزرلل ةـــبسنلاب لاـــغشألل ةـــيمومعلا ةـــقفصلا يف هـــيلع
ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك لاغشألا ذيفنتل ةلصفملا

مــتي نـل هــنإف لــماشلا ذــيفنتلا لــجأ مارــتحا مــغر ،هالــعأ٠٣.٣
.تامارغلا ضفخ

عوضوم ريخأتلا ىلع ةيلاملا تامارغلا تناك اذإ .0١.١.١٢١
.اهضيوعتب ،ةدقاعتملا ةحلصملا موقت ،تاموصخ

ةياغ ىلإ ةيلاملا تامارغلا قبطت ،خسفلا ةلاح يف .١٢١.١١
نع فقوتلا موي ةياغ ىلإ خسفلا رارق غيلبتل جردملا مويلا

ةـــــيوستلا وأ لواــــــقملا ةاــــفو ةــــلاح يف ةــــسسؤملا تاــــطاشن
اذـــــــهل يدــــسجلا زــــجعلا وأ ةــــيئاضقلا ةــــيفصتلا وأ ةــــيئاضقلا
.ريخألا

ةيلاملا تامارغلا ديدست نم ءافعإلا ةيلوؤسم عقت.١٢١.٢١
امدنع لخدتتف .ةدقاعتملا ةحلصملا قتاع ىلع ريخأتلا ىلع
ةلاحلا هذه يف ،هل تمّلس يذلا لواقملا ىلإ ريخأتلا بسني ال
 .اهفانئتساب وأ لاغشألا فيقوتب رماوأ

،ذيفنتلا لاجآ قيلعت متي ،ةرـهاقلا ةوــــقلا ةلاــــح يف .١٢١.٣١
ةددحـملا دودحلا يف ،ريخأتلا نع ةيلاملا تامارغلا قبطت الو
اهذختت يتلا اهفانئتسا وأ لاغشألا فيقوت رماوأ بجومب
.ةدقاعتملا ةحلصملا يلاتلاب

ببسب ةيلاملا تامارغلا نم ءافعإلا ىلع بترتي.١٢١.٤١
.ةيرادإ ةداهش ريرحت ،هالعأ نيتروكذملا )2( نيتلاحلا يف ريخأتلا

يناثلا مسقلا
 خسفلا تاءارجإ

خسفلا تاءارجإ:٢٢١ ةّداملا

،هتامازتلال صقانلا ذيفنتلا وأ لواقملا ذيفنت مدع نإ.٢٢١.١
،مــّـلس بسح تاـــبوـــقـــع ىلإ يدؤي ،دـــقـــع لــــك يف لاحلا وــــه اــــمــــك
.ةقفصلا خسف ىلإ ةيلام تامارغ قيبطت نيب ام حوارتي

لصاحلا ىلإ بسنت ةريطخ صئاقن دوجو ةلاح يف.٢٢١.٢
ةــــحلـــصـــملا فرـــط نـــم مّلســـملا راذــــعإلا مـــغرو ،ةقـــــفـــــصلا ىلع
.ةــــيموــــمعلا ةقفصلا ءاهنإ ررقُي نأ ريخألا ذهل نكمي ،ةدقاعتملا

ةيلوؤسم تـــــحت وأ طـــــيسب خـــــــسفلا اذــــه نوــــــكي نأ نـــــكميو
.هاوس نود لواقملا

جئاتنلا ةدقاعتملا ةحلصملا لمحتت ،ىلوألا ةلاحلا يف.٢٢١.٣
تاعبتلا لواقملا لمحتي ،ةيناثلا ةلاحلا يف اّمأ ،ةلمتحـملا
.لاغشألا لامكتسا نع ةمئاقلا ةيلاملا
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ةيفصتلا باسح:5٢١ ةّداملا

ةيوستب ريرقت ميدقت متي ،ةقفصلا خسف ةلاح يف .5٢١.١
 :طورشلا هذه بسح ،تاباسحلا ةيفصتب طبترم

ةيمومعلا ةقفصلاب ةصاخلا ةدعملا تاباسحلا قحلت –
،خسفلا رارقب لاغشألل

ةيمومعلا ةقفصلاب صاخلا ةيفصتلا باسح ديدحت متي –
نم ررقم بجومب ،ماعلا باسحلا لحم لحي يذلا لاغشألل
.لواقملل غّلبيو ،ةدقاعتملا ةحلصملا

 :يتأي ام ةيفصتلا باسح نمضتي.5٢١.٢

 :لواقملا باسح ىلع مصخ–

ىلع باسح وأ قيبستلا ناونعب ةعوفدملا غلابملا ةميق•
،ديصرلا

،ةلمتحـملا اهقحالمو ةقفصلا فرط نم ةددحـملا ةميقلا•
نأ ريخألا اذهل نكمي ال يتلا ،ةقفصلا بحاصل ةلكوملا لئاسولاو
فرـط نــم اــهــنــع لزاــنــتملا لــئاسوــلا ةــمــيــق اذــكو ،اــهــعــجرــتسي
،يضارتلاب ةقفصلا بحاصل ةديازملا ةطلسلا

،ريخأتلا ببسب ةيلاملا تابوقعلا ةميق•

ةقفص ماربإ نع ةجتانلا ةيفاضإلا تاقفنلا ،ءاضتقالا دنع•
 .ةقفصلا بحاص ةيلوؤسمو باسح ىلع

 :لواقملا باسح ىلع دامتعا–

دئاوفلا كلذ يف امب ،ةذفنملا لاغشألل ةيدقاعتلا ةميقلا•
،ءاضتقالا دنع ،ةقحتسملا

،راجيإلا وأ دادرتسالا غلابم•

ىلإ ءوجللا نع ةجتانلا تاضيوعتلا غلبم ،ءاضتقالا دنع•
٥٣.١.١ نيتداملا قيبطت وأ ةماعلا ةحلصملا لجأ نم دقعلا خسف
.هالعأ نيتروكذملا٥٣.2.2و

لواقملل ةيفصتلا باسح ةدقاعتملا ةحلصملا غلبت.5٢١.٣
عيقوت خيراتل نايلاوملا )2( نارهشلا هاصقأ لجأ يف لوصفملا
.٤2١ ةداملا يف هيلع صوصنملا رضحـملا

ىلع لاغشألل ةــــيــــموـــمـــعلا ةـــقـــفــــصلا خــــســـــــف مت اذإ .5٢١.٣.١
باــــسح غـــيلبت مــــتي نــــل ،هرــــطاخم باـــــــسحو لواـــــقملا ةيلوؤسم
ةــــيوستلا دـــــعبّ الإ رــــيخألا اذــــــه ىلإ ةـــــــخوسفملا ةـــــــقفصلا ةــــــيفصت
 .لاغشألا مامتإل ةمربملا ةيمومعلا ةقفصلل ةــــيئاهنلا

ةيئزجلا ةيفـــصتلاب مايــــــقلا نكـــــمي ،ةلاـــحلا هذـــــه يف .5٢١.٣.٢
ميظنتلا مارتحا راطإ يف ،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلل ةتقؤملاو
 .هب لومعملا

،ةزجنملا لاغشألا قفو دعملا باسحلا ميدقت ىلع نيفرطلا
طورش عيمج ذيفنتلو ،دعب اهزاجنإ متي مل يتلا لاغشألاو
.ماع لكشب ةقفصلا

ةيفصتلا تايلمع:٤٢١ ةّداملا

وأ لواقملا روـضـــحب عورـــشلا مـــتي ،خســـــفلا ةلاح يف .٤٢١.١
مت نيذلاو يفصملا وأ فرصتملا وأ يصولاب وأ قوقحلا يوذ
يف اهيلع صوصنملا طورشلا نمض ًاينوناق مهؤاعدتسا
 :يف ،ةقفصلاب ةصاخلا قئاثولا

،ةأشنملا رصاــنــعو ،تآشنملاــب ةــقــلــعــتملا تاــنــياـــعملا –
اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ،ةذفنملا لاغشألا تامدخو

،هالعأ٩٣ ةداملا يف

،ةنّومملا ءانبلا داوم درج –

.ةشرولا تادعمو داتعلل يفصولا درجلا –

٤2١.١ ةداملا يف ةروكذملا تايلمعلا نوكت نأ بجي.٤٢١.٢
.ضرغلا اذهل ررحم رضحم عوضوم

ةراــــــشتسالا بـــــحاص يأر رـــــضحـملا اذــــــه نـــــمضتي.٤٢١.٣
وأ/و ةأشنملا رصانعو تآشنملا ةقباطم صخي اميف ةينفلا

نسح دوــيـــقو ماـــكـــحأل ةـــبسنـــلاـــب ةذـــفـــنملا لاـــغشألا تاـــمدـــخ
يف اهيلع صوصنملا ىرخألا ةينقتلا تافصاوملاو ذيفنتلا
.لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا

،هالعأ روكذملا رضحـملا ةدقاعتملا ةحلصملا عّقوت.٤٢١.٣.١
تامدخ وأ/و ةأشنملا رصانعو تآشنملا مالتسا نمضتيو
.ةذفنملا لاغشألا

،هالــعأ روــكذملا مالــتسالل يلـعفلا خـيراتلا قــفاوي.٤٢١.٣.٢
لــجأ ةــيادــب ةــطــقــنــب رــمألا قـــلـــعـــت ءاوس ،خسفـــلا ذاـــفـــن خـــيراـــت
ةيوستلا يف هيلع صوصنملا لجألا قالطنا ةطقن وأ نامضلا
ةقفصلاب ةصاخلا ةملتسملا لاغشألل ،ءاضتقالا دنع ،ةيئاهنلا
.لاغشألل ةيمومعلا

يتلا )٠١( مايأ ةرشعلا يف ةدقاعتملا ةحلصملا ددحت.٤٢١.٤
بجي يتلا ريبادتلا ،رضحـملا اذه ىلع عيقوتلا خيرات يلت
تآشنملا ىلع ةظفاحـملا نامضل ةشرولا قلغ لبق اهذاختا
،ءاضتقالا دنع ،حارتقاو ،اهنمأو ةذفنملا ةأشنملا رصانع وأ
.ةأشنملا رصانع ضعب مده ةرورضب قلعتت ىرخأ ريبادت

،ددحـملا لجألا يف ريبادتلا هذه لواقملا دفني مل اذإ.5.٤٢١
طورشلل ًاقفو ايئاقلت اهذيفنتب ةدقاعتملا ةحلصملا موقت
.ةبولطملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا

،ضيوعتلا قح لّوخت يتلا خسفلا تالاح ءانثتساب.6.٤٢١
،لاــغشألل ةــيــموــمــعــلا ةــقــفصلا ىلع زــئاحلا لواــقملا لــفـــكـــتـــي
.٤2١.٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ريبادتلاب ،خسفلا عوضوم
.هالعأ
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رــيغو ةــسسؤملا لاــغشأ ذــيفنتل اــصيصخ دــعملا داـــتعلا –
.ىرخأ تاشرو يف داتعملا لكشلاب لامعتسالل لباق

ةأشنملا رصانعو تآشنملا ءارش ةداعإ رعس بساني .6٢١.٣
ةداـــــــملا يف روــــــكذملا داــــتعلا اذـــــكو ةــــتقؤملا لاـــــغشألا تاـــمدخ وأ/و
نــــــم ةــــمدقملا تاــــقفنلا نـــــم كلـــــهتسملا رـــــيغ ءزــــجلا ،هالـــــعأ2.٦2١
.لواقملا فرط

كلت ىلع ،ءاـــضتقالا دــــنع ،تاــــقفنلا هذــــه رــــصتقت .6٢١.٣.١
.تامدخلل يداعلا ذيفنتلاب ةقلعتملا

ءالخإ ،لواقملا ىلع نّيعتي ،خسفلا تالاح عيمج يف .6٢١.٤
يف لاغشألا ذيفنتل ةيرورضلا نكامألاو نزاخملاو تاشرولا
.ةينفلاةراشتسالا بحاص هددحي يذلا مراصلا لجألا

اهبلج متي يتلا داوملا ةدقاعتملا ةحلصملا ينتقت .5.6٢١
ةددحـملا طورشلا يفوتست تناك اذإ ،ةمدخلا رمأ قيرط نع

وأ قوسلا راــــعسأ بسح ،ةصاخلا تاــــمــــيــــلــــعـــــتـــــلا رـــــتـــــفد يف
نم ناك اذإو .ةلثامملا تآشنملا جمد نع ةجتانلا راعسألا
ساسأ ىلع ،ذخألا متي ،جمدلا ةيلمعب مايقلا امامت ليحتسملا
ةاعارم عم اذه لكو ،ةقبطملا ةيداعلا راعسألاب ،ةنراقملا
ةقفصلل ةصاخلا تاميلعتلا رتفد سفن يف ةفلاخملا ماكحألا
.لاغشألل ةيمومعلا

راــــــعسألا رـيغت ناك اذإ ام ةلاح يف خسفلا:7٢١ ةّداملا
)%05( ةئاملاب نيسمخ ةبسن زواجتي

اهزواـــجتو راعـــسألا ريـــغت ببـــسب خـــســـفلا ةلاـــح يف.7٢١.١
٦2١.٥و٦2١.2 ةداملا ماكحأ قبطت ،)%٠٥( ةئاملاب نيسمخ
.هالعأ

يذلا ضيوعـــــتلا ّالإ ،ضــــيوـــعت يأ لواقــــملل قــــحي ال.7٢١.٢
.هالعأ٦2١.٥و٦2١.2 ةداملا قيبطت نع بترتي

،راعسألا ريغتب ةقلعتملا ماكحألا قيبطت ةلاح يف.7٢١.٢.١
خيرات نم ءادتبا ،)2( نيرهش نم رثكأ رورم دعب اميسال
خـــيراـــت ةـــياـــغ ىلإ ،لواـــقملا فرـــط نــــم مدــــقملا ،خسفــــلا بلــــط
،لجألا اذه دعب ةقبطملا راعسألا نإف ،خسفلا رارقب هغيلبت

يف ،لواــقملاو ةدــقاــعــتملا ةــحــلصملا نيب اــهــتشقاــنـــم مـــتـــيس
اهيلإ فاضت يتلا ةيقيقحلا تاقفنلل ةقفاوملا راعسألا دودح
.ةدافتسالل )%٥( ةئاملاب ةسمخ ةبسن ةيفازج

لواقملل عفدلا متي ،قافتا يأل لصوتلا مدع ةلاح يف.7٢١.٣
،ةدقاعتملا ةحلصملا لبق نم ةددحـملا ةتقؤملا راعسألا قفو
وــه اــمــك عازــنــلــل ةــيدوــلا ةــيوستــلــل نــعــط ميدــقــت ةاــعارــم عـــم
ميدقت ،ءاضتقالا دنعو ،هالعأ٧١١ ةداملا يف هيلع صوصنم
ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا نمض يئاضقلا ءارجإلا

.هالعأ8١١

خسفلا ةلاح يف داوملاو داتعلا عاجرتسا:6٢١ ةّداملا

 :خسفلا نع نالعإلا تالاح يف.6٢١.١

ةــلاح يف ةــثرولا( لواــقملل لــيدب داــمتعا مدــــع ببـــــسب –
ةيوستلا وأ سالفإلا ةلاح يف ،فرصتملا وأ يفصملا ،ةافولا
هـــل دعــت مـــل وأ لواــقملا حــبصي اــمدنع كلذـــك نــكل )ةـــيئاضقلا
،لاغشألل ةيمومعلا ةقفصلا هحنم دعب ةينوناقلا ةفصلا

صوــصنملا طورــشلا بــسح لواــنملا ةــمهاسم بـــبــسب –
،هالعأ١٤ ةداملا يف اهيلع

ةينفلاةراشتسالا بحاصل لواقملا حيرصت مدع ببسب –
حيرصت مدعو ،ءاضتقالا دنع ،وأ ةدقاعتملا ةحلصملل وأ/و
اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ،انوناق دمتعملا لوانملا

اميف اميس ال ،ةيديك لامعأ يأ فاشتكاب ،هالعأ١٤ ةداملا يف
،ينطولا عافدلا صخت يتلا لاغشألا صخي

 :ةدايزلا ببسب –

ماوـــق وأ/و ةأــشنملا رــصانعو تآــشنملا لاــغشأ ماوــق يف•
ةــــئاملاب نــيرشع اـــهتبسن زواــجتت يــتلا لاـــــغشألا تاـــمدخ
)٠2%(،

حالــصإلاو ةـنايصلا تاــمدخب ةــقلعتملا لاـــغشألا ماوـــق يف•
.)%٠٥( ةئاملاب نيسمخ اهتبسن زواجتت يتلا

:ضيفختلا ببسب –

وأ/و ةأـــــشنملا رـــصاـــنعو تآـــــــشنملا لاــــغشأ ماوــــق يف•
ةئاملاب نيرشع اهتبسن زواجتت يتلا لاغشألا تامدخ ماوــق
)٠2%(،

حالصإلاو ةنايصلا تامدخب ةقلعتملا لاغشألا ماوق يف•
.)%٥٣( نيثالثو ًاسمخ اهتبسن زواجتت يتلا

وأ ،هالــــعأ٤١١ ةداـــملا موـــهفمب ،لاـــغشألا لـــيــجأت بـــبسب –
ديزت ةدمل ،هالعأ٥١١ ةداملا موهفمب ،لاغشألل يلكلا فيقوتلا

،ةدحاو )١(ةنس نع

ةباقرلا دعب ،ءاضتقالا دنع ،و لواقملا ريصقت ببسب –
،ةيئاضقلا

.ةينوناقلا ةيوستلا وأ سالفإلا وأ لواقملا ةافو ببسب –

نيذلا نيرضاحلا قوقحلا يوذ وأ لواقملا عم ،عورشلا متي
صوصنملا تاـيـلـمـعـلاــب ماــيــقــلا يف ،اــنوــناــق مــهؤاــعدــتسا مت
.هالعأ٤2١.١ ةداملا يف اهيلع

،كلذب ةمزلم ريغ يهو ،ةدقاعتملا ةحلصملل زوجي .6٢١.٢
 :ايئزج وأ ايلك عاجرتسا

لاـــــغشألا تاـــــمدــــخ وأ/و ةأــــــشنملا رـــــــصانعو تآـــــشنملا –
طورش ىلع ةينفلاةراشتسالا بــحاص قــفاو يـــتلا ةتـــقؤملا

 ،اهتقباطمو اهذيفنت
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،ةداملا مولعو تايضايرلا ةيلك ،سانول يلع –

ةـــيــــــناـــــسنإلا مولـــــعلا ةيـــلـــك ،ىسيــــع نـــب يدهــــملا دـمـــحم –
.ةيعامتجالاو

`````````````````````````H`````````````````````````

قــفاوـــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤــــم يذيــــــفـــــــنت موسرم
ةحايسلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام42
.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو

`````````````````````````

2441 ماع لاوـــش21 يف خّرؤــــم يذيــــفـــــنت موـــسرــــم بــــجومب
يتآلادّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا
،اقباس– ةيديلقتلا ةـــعاـــنـــــصلاو ةـــحاـــيـــسلا ةرازوــــب ،امهاـــــمـــسا
:ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

ةعانصلا ريوـطـــــتل ارـــــيدــــم هـــتـــفــــصب ،رورـــــعز نــــب يرـــــكش–
،فرحلاو ةيديلقتلا

تاسسؤم ريطأتل ريدم ةبئان اهتفصب ،ياـب رصان ةمــــيعن –
.فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا معد

`````````````````````````H`````````````````````````

قـــفاوـــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤــــم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وــــيام42
ةعانـــصلاو ةحايــــسلاو ةيـــنارـــمــــعلا ةئيـــــهتلا ةرازوــــب
.اقباس– ةيديلقتلا

`````````````````````````

2441 ماع لاوــــش21 يف خّرؤـــــم يذيـــفـــــنت موـــسرـــم بــــجومب
حاتفلا دبعّديـسلا ماهـــمىهـــنت ،1202 ةنـــس وـــياـــم42 قــــفاوـــملا

ميظـــنتلا ةيرــــيدم يف ميظـــنتلل رــــيدم بئاـــن هتفـــصب ،ةنــــقوب
ةينارمعلا ةئيهــتلا ةرازوــــب قئاــــثولاو ةيـــــنوـــناقلا نوؤــــشلاو
ةفيظوب هفيلــكتل ،اقباـــس– ةـــيدـــيلقـــتلا ةـــعاـــنـــصلاو ةـــحاـــيــــسلاو
.ىرخأ

`````````````````````````H`````````````````````````

قــفاوـــملا2441 ماــــع لاوـــــش21 يفخّرؤــــم يذيـــفــــنت موسرم
.لجيج ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام42

`````````````````````````

2441 ماـــع لاوـــش21 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موـــسرـــم بــــجومب
،مهؤامسأ ةيــتآلا ةداــــسلا ّنيعي ،1202 ةنـــــس وـــياــــم42 قــــفاوـــملا

:لجيج ةعماجب

يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،رــيدم بئان ،دــــياز نـــب ضاير –
نيوكتلاو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاويناثلاو لوألا نيروطلا
 ،جردتلا يف يلاعلا

قفاوملا2441 ماــــع لاوـــش21 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موسرم
رـــيدــــم ماـــهــــم ءاـــهــــنإ نـــمـــضـــتـــي ،1202 ةـــنـــس وـــياــــم42
.ةنيطنسق ةيالو يف نيدهاجملا

`````````````````````````

2441 ماــــع لاوــــــش21 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موـــسرــــم بجومب
،ةدومح ديحو ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنــس ويام42 قـــفاوــــملا

هفيلكتل ،ةنيــــطـــنســــق ةــــيالو يف نــــيدـــهاــــجملل ارــــيدــــم هتــــفــــصب
.ىرخأ ةفيظوب

`````````````````````````H`````````````````````````

قـــفاوــــملا2441 ماع لاوـــش21 يفخّرؤـــم يذيــــفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وـياـــم42
.لجيج ةعماجب

`````````````````````````

2441 ماع لاوش21 يف خّرؤــــم يذيفـــنت موــــسرم بجومب
قازرلا دبع ّديسلا ماهم ىهـنـــت ،1202 ةنــــس وـــياـــم42 قــــفاوــــملا

يف يلاعلا نيوكـتلاب افّلــــكم ،رــــيدــــم بئاـــن هــتـــفــــصب ،ةرـــيـــــمــع
نيوكتلاو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا
.هبلط ىلع ءانب ،لجيج ةعماجب جردتلا يف يلاعلا

`````````````````````````H`````````````````````````

قــــــفاوــــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤــــم يذـــيفنت موسرم
ةعــــماــــجب ماهـــم ءاهــــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس وـــياــــم42
.3 ةنيطنسق

`````````````````````````

2441 ماــــــع لاوــــش21 يف خّرؤــــم يذيفــــنت موـــسرـــم بـــجومب
يتآلادّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا
:3 ةنيطنسق ةعماجب ،امهامسا

نيوــكـــتلاب ةّفلــــكم ،رـــــيدم ةبئان اهتــــفــــصب ،يساــــس داــــعـــس –
يملعلا ثحبلاو يعماـجلا ليــــهأــــتلاو ثلاـــثلا روــــطلا يف يلاــــعلا

 ،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلاو

.ةيـــساـــيسلا مولــــعلا ةيــــلكل اديـــمع هتفــــصب ،شيروب ضاير –
`````````````````````````H`````````````````````````

قـــفاوـــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤـــــم يذيـــفــــنت موسرم
نيتيلك يديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام42
.ةلقرو ةعماجب

`````````````````````````

2441 ماــــع لاوـــش21 يف خّرؤـــم يذيــــفـــنت موــــسرم بــــجومب
،امهامسايتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا

:ةلقرو ةعماجب نيتيلكل نيديمع امهتفصب

ةّيدرف ميسارم
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ةيجراخلا تاقالعلاب ةفلكم ،ريدم ةبئان ،ينوطيق ماهلإ –

،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

ةثيدحلا تايجولونكتلا ةيلكل ةديمع ،شيرفوب تازيز –

،لاصتالاو تامولعملل

.قيثوتلاو تابتكملا ملع دهعمل اريدم ،شونكع ليبن –

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةعـــماـــجب نييــــعتلا نـــــمـــضـــتـــي ،1202 ةنـــس وـــياـــم42
.3 ةنيطنسق

`````````````````````````

2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،امهامسايتآلا ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا

:3 ةنيطنسق ةعماجب

يلاعلا نيوكتلاب ةفلكم ،ريدم ةبئان ،دـمحم نب ةميرك –

نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف

،جردتلا دعب اميف يلاعلا

.ةيسايسلا مولعلا ةيلكل ةديمع ،شميرف ةكيلم –

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـــعـــماـــجـــب نيـــيـــعـــتلا نمـــضـــتي ،1202 ةــــنـــس وـــياــــم42
.مناغتسم

`````````````````````````

2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مهؤامسأةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا

:مناغتسم ةعماجب

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،ىلحي يراوه –

اذكو ،تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا

،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

مالعإلاو ةقيقدلا مولعلا ةيلكل اديمع ،ينيسح نيدلا رون –

،يلآلا

ةــــيداـــصتـــقالا مولـــــعلا ةيلكل اديـــمــــع ،ةــــعاـــش رداـــقلا دبع –

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو

 .ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا دهعمل اريدم ،ميم راتخم –

ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،ةيـــحلوب بيطلا –
،رييستلا مولعو

.تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع ،طيوش زيزعلا دبع –
`````````````````````````H`````````````````````````

قـــفاوـــملا2441 ماـــــع لاوــــش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريمألا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنـس وياــــم42
.ةنيطنسقب ةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع

`````````````````````````

2441 ماع لاوش21 يف خّرؤـــم يذيـــفــــنت موـــسرــــم بــــجومب
،مهؤامسأةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا

:ةنيطنسقب ةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماجب

نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،لالعش نب ضاير يماس –
يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا

،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو

ةيجراخلا تاقالعلاب افلكم ،ريدم بئان ،ةريصن راتخم –
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

ةراضحلاو بادآلا ةيلكل اديمع ،نيسحلا خيشلا نب ضاير –
.ةيمالسإلا

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيتيلك يديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام42
.1 ةنيطنسق ةعماجب

`````````````````````````

2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسايتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا

:1 ةنيطنسق ةعماجب نيتيلكل نيديمع

،ةقيقدلا مولعلا ةيلكب ،يليو نيدلا نيز –

 .تاغللاو بادآلا ةيلكب ،بتاك نسح –

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع لاوــش21 يفخّرؤــــم يذيفنت موسرم
ةعـــماـــجب نيـــيـــــعتلا نمـــضـــتـــي ،1202 ةـــنـــــس وــــياـــم42
.2 ةنيطنسق

`````````````````````````

2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلادّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا
:2 ةنيطنسق ةعماجب ،مهؤامسأ
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لمعلاوةيديـــلقـــتلا ةعانــــصلاو ةحايــــسلا ةرازوــــب ،مـــهؤامــــسأ
:يلئاعلا

،تاساردلل اريدم ،ةدومح ديحو–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،يردن نيدلا رون–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،شوخرت سيرد–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،مانغ حلاص دـمحم–

فرحو نهملا ريطأتو ميظنتل ةريدم ،ياب رصان ةميعن–
،ةيديلقتلا ةعانصلا

،يلئاعلا لمعلل اريدم ،رورعز نب يركش–

ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلل اريدم ،ةنقوب حاتفلا دبع–
،قئاثولاو

،لئاسولاو ةماعلا ةرادإلل اريدم ،شولش يلاليج–

،ميظنتلل ريدم ةبئان ،نتام ةميعن–

يلئاــــعلا لمــــعلا ريطأــــتل رــــيدـــم ةبئان ،ةـــيـــبـــيرج ىنـــبل–
،هميظنتو

ةعانصلا معد تاسسؤم ريطأتل ريدم ةبئان ،يدبعل دنه–
،فرحلاو ةيديلقتلا

يلئاـــعلا لمـــعلا ريوــــطتل رــــيدم ةــــبئان ،ةكراـــــبم ةكيلم–
،هتيقرتو

،نيمدختسملل ريدم ةبئان ،لاوحز ةيفاو–

ةزهجألا ةعباتمو تاليهأتلل ريدم بئان ،يقسم ناميلس–

،ةبختنملا

تاسسؤم تاردق مييقتل ريدم بئان ،تاكس ةعمجوب–
،عاطقلا

،ةيداصتقالا تاساردلل ريدم بئان ،شيليعب قيفر–

،تايئاصحإلل ريدم بئان ،ةشيعوب دـمحم–

،ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،عماوج دـمحم–

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،يقوش ميسن دـمحم–

قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.ركسعم ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام42

`````````````````````````

2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا

:ركسعم ةعماجب

،اماع انيمأ ،يمشاهلب يراوه –

ةيجراخلا تاقالعلاب افلكم ،ريدم بئان ،ةثانخ حبار –
،ةيملعلا تارهاظتلاولاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،ميرم نب دلاخ –
نيوكتلاو يملعلا ثحبلاويعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع ،ةلكابد دـمحم –

.تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع ،سامرك راتخم –

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.ةلقرو ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام42

`````````````````````````

2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا

:ةلقرو ةعماجب

يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،قالعوب كرابم –
نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاويعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا

،ةداملا مولعو تايضايرلا ةيلكل اديمع ،يكشب لامج –

.ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،رجحم نيساي –

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع لاوش21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةحايسلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام42
.يلئاعلا لمعلاوةيديلقتلا ةعانصلاو

`````````````````````````

2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا
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،اوضع ،ةيلاملا ريزوةلّثمم ،سانو ةيدرو –

.”اوضع ،دامتعالل ةيرئازجلا ةئيهلا لثمم ،يبرعلانيسح –

يــف خرؤــملا رارــقــلانـــم٦ةدامـــلاماــــــكحألدــــعـــت:٢ ةداملا
١2٠2 ةنس رياربف٠١ قـفاوــملا2٤٤١ ماــع ةـيـناــثلا ىداـــمـج٧2
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

عيمج روضحب ّالإ ةنجللا تاعامتجا حصت ال:٦ ةداملا “
.اهئاضعأ

نوضغ يف ةنجللا عمتجت ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو
ةفصب اهيأر يدبت نأ اهـــــنكمي الو ،ةــــيلاوملا ماــيأ )٤( ةعبرألا

روضحب ّالإ اهيلع ةضورعملا تابلطلا تافلم لوح ةحيحص
.”لقألا ىلع ،اهئاضعأ نم )٤( ةعبرأ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

اـــشاــب دــمحــم

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

٢٤٤١ ماــــع ناـــضـــمر لّوأ يــفخّرؤـــــم كرـــــتـــشم يرازو رارــق
بــــــــصاـــنم دادـــــــــعت ددـــــــــــحي ،١٢0٢ ةنـــــــس لـــيرــــبأ٣١ قــفاوــــملا
ناوـــــــــعألاب صاــــخلا دقـــــــعلا ةدــــمو اهفـــيــــنصتو لــــــــغـــــــــشلا
تاـــمدخلا وأ ةــــنايصلا وأ ظـــــــفحلا تاــــطاشن يف نيلماعلا
ثاـــــــحبألاو تاــــــساردلل يـــــنطولا زــــــكرملا ناوـــــــــنعب
.ءانبلل ةـــــــــلماكتملا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا  ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

يــف خّرؤــملا8٠٣-٧٠ مــقر يــساـــئرــلا موــسرملا ىـضـتــقمب–
يذلا٧٠٠2 ةــنـس ربمتبس٩2 قــفاوملا82٤١ ماــع ناضمر٧١
مهــــقوقـــحو نــــــيدقاعـــتملا ناوــــــعألا فيــــظوت تاــــيـــــفـــيك ددــــــحي
ةقلعـــــتملا دــــعاوقلاو مهبتاورل ةلكــــشملا رصانــــعلاو مهتاــبجاوو
امـــيـــس ال ،مهـــيلع قبـــطملا يبـــيدأتلا ماـــــظنلا اذكو مـــــهريـــيستب
،هنم8 ةداملا

لوأ يف خرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،لوألا ريزولا نييعت

ةعانصلا ةرازو

وينوي١٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤمرارق
ىدامج7٢ يفخّرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،١٢0٢ ةنس

١٢0٢ ةنسريارـــبـــف0١ قـــفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع ةيــــناـــــثلا
ةفلكملا ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعتنمضتملاو
حنم تابـلطب ةقلعــتملا تافلـــملا ةعـــباـــتمو ةــــساردب
اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج صخر

 .تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف
–––––––––––

  ،ةعانصلا ريزو ّنإ

بجر٩ يـف خرؤملا8٧-١2 مقر يسائرلا موسرـملا ىضتقمب –
نييعت نمضتملاو١2٠2 ةنسرياربف١2 قفاوملا2٤٤١ ماع
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ

يـف خرؤملا2١٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىضــتـقـمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع لوألا عيبر٩2
تادعمو طوطخ ةكرمج ةصخر حنم تايفيكو طورش ددحي
عــلسلا جاـــتنإ تاـــطاشن راـــطإ يف اــــهديدجت مت يـــتلا جاــــتنإلا

 ،هنم٤١ ةداملا اميس ال ،ممتملاولدعملا ،تامدخلاو

يـف خرؤملا٣٩٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحييذلا

2٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ءاضعأ نييـــعت نـــمـــضتـــملاو١2٠2 ةنـــس رـــيارـــــبـــف٠١ قـــــفاوـــملا
ةقلعتملا تافلملا ةعباتمو ةساردب ةفلكملا ةينقتلا ةنجللا

مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج صخر حـنم تاـــبلطب
،تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت

: يتأي ام رّرقي

رارـــقلانم2 ةداـــملا ماـــكــــــــحأممتتو لدعت: ىلوألا ةداملا
رياربف٠١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يف خرؤملا

  :يتأيامكررحتو ،هالعأ روكذملاو١2٠2  ةنس

ةداـــــــسلاو ناتّديـــــــــسلا ،ةنـــجللا يف ءاضــــــعأنــّيــــــــعي :2ةداملا“
: مهؤامسأ ةيتآلا

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لّثمم ،يفسويفسوي –

،اوضع ،ةــــعانصلا رــــيزوةلّثـــمم ،يداز نب ةديرف –

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لّثمم ،واوزأ ريمس –

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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يف خرؤملا٦٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضـتــقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

٥ يف خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضـتــقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي امنورّرقي

موـــسرــــملا نـــم8ةداـــــمــلا ماـــــــكـحأل اـــقـــيــــــبـطــت: ىلوألا ةدامــلا
قــفاوـملا82٤١ ماعناضمر٧١ يف خرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا

ىلإرارقلااذهفدهي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتـبس٩2
صاخلادقعلاةدمواهفينصتولغشلابصانمدادعتديدحت

،تامدخلاوأةنايصلاوأظفحلاتاطاشنيفنيلماعلاناوعألاب
،ءانبللةلماكتملاثاحبألاوتاساردللينطولازكرملاناونعب
: يتآلالودجلابسح

٩ يف خرؤملا8٧-١2 مقر يسائرلا موـسرملا ىضـتــقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا2٤٤١ ماع بجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

مرحم٦ يف خرؤملا٩١٣-28 مقر موـسرملا ىضـتــقمبو–
لعج نمضتملاو28٩١ ةنس ربوتكأ٣2 قفاوملا٣٠٤١ ماع
ازكرم ءانبلاب ةقلعتملا ثاحبألاو تاساردلل ينطولا دهعملا

،ممتملاو لدعملا ،ءانبلل ةلماكتملا ثاحبألاو تاساردلل اينطو

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضـتــقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٩8١-8٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضـتــقمبو–
8٠٠2 ةنس ويلوي لّوأ قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2
لدعملا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ممتملاو

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةــــــّيمسّرلا ةدـــــيرجلايــف رارـــــقلا اذـــــه رـــــــشني :٢ ةداملا

.١2٠2 ةنس ليربأ٣١ قــفاومــلا2٤٤١ ماـــعناضمرلّوأ يـــف رــئازـــجلاــب رّرــح

مقرلافنصلا
يلالدتسالا تيقوتلاب

لماكلا
تيقوتلاب

يئزجلا
تيقوتلاب

لماكلا
تيقوتلاب

يئزجلا

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
دادعتلا)٢(

) ٢+١(

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح
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ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو

يبيرعلب قراط دمحـم

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم –
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم –
.اهنامدإو تاردـــــخملا ةحفاـــكمل ينــطولا ناويدلا نع لثمم –

مـــــكــــحب هنـــــكمي صــــــخــــش يأب نيعـــــتــــــست نأ ةنــــجللا نـــــكــــــمي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم ،هتالهؤمو هتاصاصتخا

رـــــــيزولا نـــــم رارــــق بــــــــجومب ةـــنـــــجللا ءاـــضـــــعأ ّنيــــــعي :٤ ةداملا
مهتاطــــــلس نم حارـــــتقا ىلع ءانب ةينالديصلا ةعانـــصلاب فلكملا
. ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل اهنوعبتي يتلا

بسح هفالختسا متي ،ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا

.ينهملا ّرسلاب ةنجللا ءاضعأ مزلي :5 ةداملا

ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ةرود يف ةنّجللا عمتجت :6 ةداملا
.رهش لك يف )١( ةدحاو ةرم اهسيئر نم

،ةرورضلا تضتقا اّملك ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ اهنكميو
.اهئاضعأ ةيبلغأ وأ اهسيئر نم بلطب

لامعألا لودج اذكو تاءاعدتسالا ةنّجللا سيئر ّدعي :7 ةداملا
خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )8( ةينامث لبق ءاضعألا ىلإ اهلسريو
.عامتجالا

ىلإ ةيداعلا رـــيــــغ تارودلا يف لــــــــجألا اذــــه صــــيــــلقت نـــكــــمي
.مايأ )٥( ةسمخ

ةيبلغأ روضحب ّالإ ةنجّللا تاعامتجا حصت ال :٨ ةداملا
يف ديدج عامتجا جمربي ،باصنلا لمتكي مل اذإو ،اهئاضعأ
حصيو ،لجؤملا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،ةنجّللا عامتجا

ةطيسبلا ةيبلغألاب ةنّجللا ءارآ ىلع ةقداصملا متت :٩ ةداملا
نوـــــكي ،تاوـــصألا ددــــع يواــــست ةلاح يفو .نـــــيرـــضاــــحلا ءاـــــضعألل

.اّحجرم سيئرلا توص

لجس يف لجستو ،رضاحم يف ةنّجللا ءارآ نّودت :0١ ةداملا
.ةنجّللا سيئر نم هيلع رشؤمو مقرم

،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو رقم يف ةنّجللا ّنطوت :١١ ةداملا
.ةرازولا هذهل ةصتخملا حلاصملا اهتنامأ ىلوتتو

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجّللا دعت:٢١ ةداملا

هلسرتو ،اهتاطاشن نع ايونس اريرقت ةنّجللا دعت :٣١ ةداملا
.ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ىلإ

تاقفنلا ةينالديصلا ةــعانصلا ةرازو لمـــحتت :٤١ ةداملا
.ةنجّللا ريسب ةقلعتملا

ةّيـــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــــشني:5١ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـيام٧2 قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع لاوــــش٥١ يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةنس ويام7٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش5١ يفخّرؤــــــــــم رارـــــــــــق
ةيودألاو داوملل ةينطولا ةنجللا ةليكشت ددحي ،١٢0٢
.اهريسو اهميظنتو ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش8١ يف خّرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لّدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١
،هنم٥٤2 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

٩ يف خرؤملا8٧-١2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا2٤٤١ ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤ يف خرؤملا٩٧٣-٩١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا٩١٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
داوملل ةينمألاو ةيقنتلاو ةيرادإلا ةبقارملا تايفيك ددحي
،ممـــتملاو لّدــعملا ،اـــيلقع ةرــــثؤملا صــــئاصخلا تاذ ةـــــيودألاو
،هنم رركم٩٣ ةداملا اميس ال

يف خّرؤملا١٧2-٠2 مــــقر يذيــــفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنسربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري
موسرملا نم رركم٩٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا

١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا٩٧٣-٩١ مقر يذيفنتلا
اذــه فدــهــي ،هالــعأ روــكذملاو٩١٠2 ةــنس رــبــمسيد١٣ قـــفاوملا
تاذ ةيودألاو داوملل ةينطولا ةنجللا ةليكشت ديدحت ىلإ رارقلا
.اهريسو اهميظنتو ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

تاذ ةــيودألاو داوـــملل ةـــينطولا ةـــنجللا ىلوــــتت :2 ةداملا
،هالــعأ ىلوألا ةداــــملا يف ةروـــكذملا اــــيلقع ةرـــثؤملا صــــئاصخلا

شيتفتلاو ةبقارملاب ةقلعتملا ريراقتلا مييقت ماهم اميس ال
صخي اميف ةينالديصلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع ةزجنملا
قراوفلا اذكو ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا
ةيودألاو داوملا هذه تانوزخم درج دنع اهتنياعم تمت يتلا

،ةـيـنـمألاو ةـيـنـقـتـلاو ةـيرادإلا ،ةـيرورضلا رـيـبادـتـلا حارـتــقاو
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط

تاذ ةـــــــيودألاو داوــــملل ةيـــنـــطولا ةنــــجللا لكــــــشــــتت:٣ ةداملا
: نم ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

،اسيئر ،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم –
،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو نع نالثمم –
،ينطولا كردلا نع لثمم –
،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم –
،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم –

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


