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ماع ناضمر٩2 يفخرؤم26١–٨١ مقر يذيفنت موسرم
طورش ددحي ،٨١02 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٩3٤١
مـــيـــلـــعـــتـــلا وأ نـــيوـــكـــتـــلــــل ةصاخلا ةـسسؤملا ءاشنإ
.اهتبقارمو اهحتفو ينهملا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤-99 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،ممتملاو لدعملا

ناضمر٠2 يف خرؤملا85-57 مقر رمألا ىضتقمبو–
نمضتملاو5791 ةــنس رــبــمــتـــبس62 قـــــفاوملا5931 ماـــــع
،ممتملاو لدعملا ،يندملا نوناقلا

ناضمر٠2 يف خرؤملا95-57 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا5931 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع لاوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج7 يف خرؤملا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو8891 ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤1 ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

ناضمر62 يف خرؤملا11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

ماع نابعش32 يف خرؤملا7٠-59 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تانيمأتلاب قلعتملاو5991 ةنس رياني52 قفاوملا51٤1
،ممتملاو لدعملا
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ىدامج لوأ يف خرؤملا3٠-1٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ٠2 قفاوملا22٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،رامثتسالا ريوطتب

ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

رفص61 يف خرؤملا7٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا92٤1 ماع
51 ةداملا اميس ال ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

،هنم

عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو21٠2 ةـنس رــيارــبــف12 قـــفاوملا33٤1 ماـــــــع لوألا

،ةيالولاب

رفص٠2 يف خرؤملا63-67 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ةيامحلاب قلعتملاو6791 ةنس رياربف٠2 قفاوملا6931 ماع
ةصاخلا تاسسؤملا يف عزـــــــــفـــــــــلاو قـــــــــيرحلا راـــــــــطـــــــــخأ نــــــــــم
،روهمجلا لابقتساب

يف خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةــــــــــنس تشغ51 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ32
 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةــــــــــنس تشغ71 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
 ،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا91٤-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1٠٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا22٤1 ماع لاوش5 يف

ينهملا نيوكتلل ةصاخلا تاسسؤملا ثادحإ طورش ددحي
،اهتبقارمو اهحتفو

يف خرؤملا78-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ٠3
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا89-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنس سرام٤ قفاوملا53٤1 ماع ىلوألا ىدامج2
يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم ميظنت دعاوق ددحي
،اهريسو ةيالولا

خرؤملا111-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا51٠2 ةنس ويام3 قفاوملا63٤1 ماع بجر٤1 يف

،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدعتلاو ديقلا تايفيك

خرؤملا٤32-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا51٠2 ةنس تشغ92 قفاوملا63٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1 يف

ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل  ةعضاخلا

خرؤملا282-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس ربمفون2 قفاوملا83٤1 ماع رفص2 يف

،هل ةجوتملا تاداهشلاو يلوألا ينهملا نيوكتلا ماظن ددحي

خرؤملا361-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا71٠2 ةنس ويام51 قفاوملا83٤1 ماع نابعش81 يف

ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا زكرملل يساسألا نوناقلا ددحي
،دعب نع نيينهملا

خرؤملا212-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا71٠2 ةنس ويلوي٠2 قفاوملا83٤1 ماع لاوش62 يف

مـيـلـعـتـلا راوـطأل ةـجوــتملا تاداــهشلا ثادــحإ تاــيــفــيــك ددــحــي
،ينهملا

  :  يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم51 ةداملل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
ةنس رياربف32 قفاوملا92٤1 ماع رفص61يف خرؤملا7٠-8٠
طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8٠٠2
ينـــهملا مـــيــــلــــعــــتــــلا وأ نــــيوــــكــــتــــلــــل ةصاخلا ةسسؤملا ءاشنإ

.اهتبقارمو اهحتفو

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل ةصاخلا ةسسؤملا :2 ةّداملا
ةسـسؤم يــه ،”ةصاخ ةــسسؤم“ صــنلا بلــص يف ىعدــت يتلا

صاخلا نوناقلل عضاخ يوـنعم وأ يعــيبط صــخش اهــسسؤي
وأ يروضحلا طـــمـــنـــلا يف يلوأ ينـــهـــم نـــيوـــكـــت ميدــــقــــت دصق
باستكا ىلإ فدهي لباقمب ينهم ميلعت وأ لصاوتم نيوكت
اهيلع صوصنملا بعشلا بسح هنم عفرلا وأ ينهم ليهأت

وأ ينهملا نيوكتلا تاصصختو بعشل ةينطولا ةنودملا يف
،ينــهملا مــيــلــعــتــلا عورــف لــيــلد يف ةددحملا ةــيــنــهملا عورــفــلا

)٠2( نورشع اـهردـق ةـيـجوــغادــيــب باــعــيــتسا ةــقاــط تبــثــيو
،ينهملا ميلعتلا يف ابصنم )٠3( نوثالث وأ نيوكت بصنم
.لقألا ىلع

مظني  يونعم وأ يعيبط صخش لك لثتمي نأ بجي
صاخشأ )٠1( ةرشع عمجي اينهم انيوكت ةمظتنم ةفصب
.ةصاخ ةسسؤم حتف دصق موسرملا اذه ماكحأل ،لقألا ىلع

وذ نيوكتلا موسرملا اذه قيبطت لاجم نم ىنثتسي
.ينيدلا عباطلا

ةموظنملا تانوكم دحأ ةصاخلا ةسسؤملا لثمت :3 ةّداملا
عضو يف كراشتو .نييـنـهملا مـيـلـعـتـلاو نـيوــكــتــلــل ةــيــنــطوــلا
،ذيفنتلا زّيح نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةينطولا ةسايسلا

رـــيوـــطـــتـــل ينـــطوـــلا دـــهجلا يف مـــهاستو ،اـــهـــفادـــهأ قــــيــــقحتو
.لصاوتملاو يلوألا ينهملا نيوكتلا ةيقرتو
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وأ ةقحلم ئشنت نأ ةصاخلا ةسسؤملا نكمي :٤ ةّداملا
ةيالولا ميلقإب ،ةدعابتم وأ ةرواجتم ةنكمأ يف تاقحلم ةدع
.ةسسؤملا هذه اهيف دجوت يتلا

سفنو ةيجوغاديبلا طورشلا سفن ىلإ ةقحلملا عضخت
ةسسؤملا هــــل عضخــــت يذــــلا يئاــــبجلاو ينوــــناــــقــــلا ماــــظـــــنـــــلا
.ةيلصألا

موهفم يف ننقم طاشن ةصاخلا ةسسؤملا طاشن:5 ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

ينهملا نيوكتلا تارود بيجتست نأ بجي :6 ةّداملا
ةصاخلا تاسسؤملا لبق نم ةنومضملا ينهملا ميلعتلا وأ

سيياقملل ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط تاداهشلاب ةجوتملاو
ةعوضوملا ةيمومعلا تاسسؤملا ىلع ةقبطملا ةيجوغاديبلا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت

يناثلا لصفلا

 ةصاخ ةسسؤم حتفو ءاشنإ طورش

لوألا مسقلا

ةصاخ ةسسؤم ءاشنإ طورش

دامتعا ىلإ ةصاخلا ةسسؤملا ءاـشنإ عــضخي:٧ ةّداملا
ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب حنمي
تابلط ةساردل ةيئالولا ةنجللا حارتقا ىلع ءانب ،نيينهملا
صنلا بلص يف ىعدت يتلا ةصاخ ةسسؤم ءاشنإل دامتعالا
نيوكتلل ةيئالو ةيريدم لك ىدل ةأشنملاو ،”ةيئالولا ةنجللا“
.نيينهملا ميلعتلاو

لبــق نم داـمـتـعالا بــلــط عدوــي نأ بــجي :٨ ةّداملا
مـــيـــلـــعـــتـــلاو نـــيوـــكـــتـــلـــل ةـــيـــئالوـــلا ةـــيرـــيدملا ىدـــل ،سسؤملا
ينقت فلمب اقفرم ،ةصاخلا ةسسؤملا دوجو رقم نيينهملا

.ةصاخ ةسسؤم ءاشنإل طورشلا رتفدل اقبط هنيوكت متي

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب طورشلا رتفد ددحي
. نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب

بــــلط لــكـــل ســسؤــملا يفوــتــسي نأ بــجي :٩ ةّداملا
 : ةيتآلا طورشلا ،دامتعا

 : ايعيبط اصخش سسؤملا نوكي امدنع

،لقألا ىلع ،ةنس )52( نيرشعو اسمخ هرمع نوكي نأ–

،ةيرئازجلا ةيسنجلا لمحي نأ–

،ةيندملا هقوقحب عتمتي نأ–

ةحنج وأ ةيانج ةجيتن ةبوقعل ضرعت دق نوكي ّالأ–
،كولسلا نسحل ةفلاخم

فلاخم كولسل يبيدأت ءارجإل ضرعت دق نوكي ّالأ–
،يوبرتلا طسولا قالخأل

)2( نيتنس لجأ يف دامتعالا بحس لحم نوكي ّالأ–
 . دامتعالا بحس خيرات نم  ءادتبا

 : ايونعم اصخش سسؤملا نوكي امدنع

 : يتأي ام صوصخلا ىلع ،سسؤملل رفوتي نأ بجي

،ةيلام ةمذ–

،باعيتسا ةقاط–

.عيقوتلاب ضوفم ليكو–

ةصاخلا ةسسؤملل اريدم سسؤملا نوكي نأ نكمي امك
71 ةداملا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا طورشلا هــــيــــف ترــــفوــــت اذإ
 .هاندأ

دامتعالا بلط ةساردب ةيئالولا ةنجللا فلكت :0١ ةّداملا
فــلــكملا رــيزوــلـــل اـــهـــيأر ءادـــبإو ،سسؤملا لـــبـــق نـــم عدوملا

 .نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب

نيوكتلل يئالولا ريدملا ةيئالولا ةنجللا سأري :١١ ةّداملا
 : مـهركذ يتآلا ءاضعألا نم لكشتتو ،نيينهملا ميلعتلاو

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
 ،يملعلا

 ،هلثمم وأ ةيبرتلاب فلكملا يئالولا ريدملا–

 ،هلثمم وأ ةحصلاب فلكملا يئالولا ريدملا–

 ،هلثمم وأ ليغشتلاب فلكملا يئالولا ريدملا–

،هلثمم وأ ةفاقثلاب فلكملا يئالولا ريدملا–

وأ ةضاـــيرـــلاو باـــبشلاــــب فــــلــــكملا يئالوــــلا رــــيدملا–
،هلثمم

،هلثمم وأ ةحالفلاب فلكملا يئالولا ريدملا–

،هلثمم وأ ةحايسلاب فلكملا يئالولا ريدملا–

وأ ةماعلا ةرادإلاو ميظنتلاب فلكملا يئالولا ريدملا -
،هلثمم

،هلثمم وأ بئارضلاب فلكملا يئالولا ريدملا–

،هلثمم وأ ةراجتلاب فلكملا يئالولا ريدملا–

،هلثمم وأ نكسلاو نارمعلاب فلكملا يئالولا ريدملا–

،هلثمم وأ ةيندملا ةيامحلاب فلكملا يئالولاريدملا–

،ةيالولاب ةيديلقتلا ةعانصلاو فرحلا ةفرغ نع لثمم–

،ةيالولاب لمعلا ةيشتفم نع لثمم–

ميلعتلا وأ ينهملا نيوكتلل ةيمومع ةسسؤم ريدم–
،ةلاحلا بسح ،ينهملا
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ينهملا ميلعتلاوأ نيوكتلل ةصاخ ةسسؤم ريدم–
.هئارظن لبق نم نيعي

ارظن صخش يأب ةيئالولا ةنجللا نيعتست نأ نكمي
.اهلامعأ لودج يف ةجردملا لئاسملا يف هتراشتسال ،هتاءافكل

ةيئالولا ةيريدملا حلاصم ةيئالولا ةنجللا ةنامأ ىلوتت
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

 .هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةيئالولا ةنجللا دعت

رارق بجومب ةيئالولا ةنجللا ءاضعأ نــّيـعي:2١ ةّداملا
ىلع ءانب ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم
ثالث ةدمل اهيلإ نومتني يتلا ةيصولا ةطلسلا نم حارتقا
 .ديدجتلل ةلباق تاونس )3(

هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
ةــياـــغ ىلإ دـــيدجلا وضعـــلا هـــفـــلـــخـــيو ،اـــهسفـــن لاـــكشألا بسح
.ةدهعلا ءاضقنا

نوــكـملا داــمـتـعالا فــلــمل عادــيإ لــك لوــخي :3١ ةّداملا
ةيئالولا ةيريدملل ةلهؤملا ةحلصملا لبق نم هنم ققحتملاو
لصو ىلع لوصحلا يف قحلا ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل
.ةيئالولا ةنجللا ةنامأ لبق نم هبلاطل ملسي عاديإ

لجأ يف دامتعالا بلط ةيئالولا ةنجللا سردت :٤١ ةّداملا
رادصإ خيرات نم ءادتبا هنايرس أدبي ،رهشأ )3( ةثالث هاصقأ

.عاديإلا لصو

بلاـــط نـــكـــمــــي ،ددحملا لــــجألا يف درــــلا مدــــع ةــــلاــــح يفو
نيوكتلاب فلكملا ريزولا ىلإ ىوكشب مدقتي نأ دامتعالا

 .نيينهملا ميلعتلاو

يناثلا مسقلا

ةصاخ ةسسؤم حتف

رتفدب قفرملا دامتعالا رارق نـّيبي نأ بجي:5١ ةّداملا
  : يتأي ام طورشلا

،ةصاخلا ةسسؤملا سسؤم بقلو مسا—

،ةسسؤملا ريدم بقلو مسا—

،ةسسؤملا ةيمست—

،ةسسؤملا ناونع—

،عــّقوتملا حتفلا خيرات—

،تدجو نإ ،تاقحلملا نم ةقحلم لك ناونع—

،ةسسؤملا باعيتسا تاقاط—

ةسسؤملا لبق نم ةنومضملا نيوكتلا تاصصخت—
نم صاصتخا لك يف ةفدهتسملا ليهأتلا تايوتسم اذكو
،تاصاصتخالا هذه

 .نيوكتلا طامنأ—

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةيئالولا ةيريدملا غــّلبت
 .سسؤملا ىلإ دامتعالا رارق ةينعملا

اهلوصح دعب ،ةصاخلا ةسسؤملا حتف طبتري :6١ ةّداملا
نيوكتلل يئالولا ريدملا هملسي حتف صيخرتب ،دامتعالا ىلع
نيقبسملا نيطرشلا ساسأ ىلع دعيو ،نيينهملا ميلعتلاو
 :  نييتآلا

ىلع اــــــتاـــــــبـــــــثإ ،ةصاخلا ةسسؤملا سسؤم ميدـــــــقـــــــت–
طاشن ةسرامم زـــمر تحت يراـــجـــتـــلا لــــجسلا يف هــــلــــيــــجست
نيوكتلل ةصاخ ةسسؤم " هناونع يرصحلا ينهملا نيوكتلا
،"ينهملا

ةيريدملل ةعباتلا ةلهؤملا ةينقتلا حلاصملا ريرقت–
ةـبـقارمل اـعـبـت دـعملا نييـنـهملا مـيـلـعـتـلاو نـيوـكـتـلـل ةــيــئالوــلا

يف ةددحملا طورشلا ىلإ دنتست  ناكملا نيع يف تمت ةقبسم
. هالعأ8 ةداملا يف هيلع صوصنملا طورشلا رتفد

لسرـــت ،طورشلا رـــتـــفد دوـــنـــب مارـــتـــحا مدـــع ةـــلاـــح يفو
نــيوــكــتــلــل يئالوــلا رــيدملا نــم سسؤملا ىلإ ةــلــّلــعــم ةرـــكذـــم
خيرات نم ،رثكألا ىلع ،مايأ )8( ةينامث دعب ،نيينهملا ميلعتلاو
يــف طورشلا رتفدل لاثتمالا دصق ةقبسملا ةبقارملا ءارجإ
.)2( نيرهش زواجتي ّالأ ىلع ةكرتشم ةفصب ددحي لجأ

فـــلــــكملا رــــيزوــــلا فرــــط نــــم داــــمــــتــــعالا رارــــق ىــــغــــلــــي
ىلع ،لجألا اذه ءاضقنا دنع نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب
مارتحا مدع ةلاح يف ةيئالولا ةنجللا همدقت ريرقت ساسأ
. طورشلا رتفد دونب سسؤملا

ثلاثلا لصفلا

مييقتلاو ةصاخلا ةسسؤملا ةبقارمو ريس
نيوكتلل يجوغاديبلا

 لوألا مسقلا

 ةصاخلا ةسسؤملا ريس

ةيلعفلا ةرادإلا تحت ةصاخلا ةسسؤملا عضوت :٧١ ةّداملا
ةيجوغاديبلاو ةيرادإلا تاطاشنلاب فلكم ريدمل ةمئادلاو
طورشلا هيف رفوتت نأ بجيو ،سسؤملا لبق نم نــّيعي
 : ةيتآلا

،ةيسنجلا يرئازج نوكي نأ–

،ةيندملا هقوقحب عتمتي نأ–

 :  يتأي ام تبثي نأ–

،ةلداعم ةداهش وأ لاع نيوكت وأ ميلعت ةداهش اّمإ٭
تالاجملا يف تاونس )5( سمخ نع لقت ال ةينهم ةربخ تبثيو
،ةيبرتلا وأ ميلعتلا وأ نيوكتلاب ةطبترملا
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ىلع ،تاونس )5( سمخ اهردق ةينهم ةربخ  اّمإو٭
مـيـلـعـتـلا وأ نـيوـكـتـلـل ةــيــموــمــع ةسسؤم رــيدــم ةــفصب لــقألا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول ةعبات نيينهملا

ةحنج وأ ةيانج ببسب ةبوقعل ضرعت دق نوكي ّالأ–
،كولسلا نسحل ةفلاخم

كولس ببسب يبيدأت ءارجإل ضرعت دق نوكي ّالأ–
،يوبرتلا طسولا قالخأل فلاخم

ةيلقعلاو ةيندبلا هتيلهأ تبثت ةيبط ةداهش مدقي نأ–
.ريدم ةفيظو ةسراممل

ةصاخلا ةسسؤملل اسسؤم ريدملا نوكي نأ نكمي امك
 .هالعأ9 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا هيف ترفوت اذإ

اهماظن دادعإب ةصاخلا ةسسؤملا ريدم مزلي:٨١ ةّداملا
،ةسسؤملا لخاد يف يلخادلا ماظنلا اذه قيلعت متيو .يلخادلا

.ذيملت وأ صبرتم لكل  هنم ةخسن ميلست بجيو

ةــــبسنــــلاــــب  يلخادــــلا ماــــظــــنــــلاــــب يصوـــــلا مالـــــعإ مـــــتـــــيو
لكب ةينوناقلا نسلا اوغلبي مل نيذلا ذيمالتلاو نيصبرتملل
.لاصتاو مالعإ ةليسو

باتتكاب ةصاخلا ةسسؤملا سسؤم  مزلي:٩١ ةّداملا
نيمدــخــتسمـــلـــل ةـــيـــندملا ةـــيـــلوؤسملا ةـــيـــطـــغـــتـــل ناـــمض لـــك
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذيمالتلاو نيصبرتملاو
.امهب

راعسألاب ةصاخلا تاسسؤملا ّغلبت نأ بجي :02 ةّداملا
ذيمالت ىلعو ينهملا نيوكتلا يصبرتم ىلع اهقبطت يتلا
قيلعتلا قيرط نعو ايباتك روهمجلا ملع ىلإ ،ينهملا ميلعتلا

.لاصتاو مالعإ ةليسو لكبو

ةيريدملا ملعي نأ سسؤملا ىلع بجي :١2 ةّداملا
ريدم لادبتسا ةلاح يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةيئالولا
.)1( ادحاو ارهش زواجتي ال لجأ يف ،ةصاخلا ةسسؤملا

اتقؤم هفالختسا متي ،ريدملا بصنم روغش ةلاح يفو
هنيعي ةينعملا ةصاخلا ةسسؤملا ةذتاسأ كلس نم وضعب
.رهشأ )3( ةثالث ىدعتت ال ةرتفل سسؤملا

يلخادلا ريشأتلا اذكو متخلا لمحي نأ بجي :22 ةّداملا
ةرابعلا ةصاخلا ةسسؤملل ةيراهشإلا تاراشإلل يجراخلاو
ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل ةصاخ ةسسؤم" : ةيتآلا ةديحولا

مـث نييـنـهملا مـيـلـعـتـلاو نـيوــكــتــلا ةرازو فرــط نــم ةدــمــتــعــم
داـمـتــعالــل يرازوــلا رارــقــلا خــيراــتو مــقرو اــهــتــيــمست اــهــيــلــت
."اهناونع اذكو رارقلا اذهل اقبط ةرفوتملا ةينهملا بعشلاو

سفن لامعتسا ةصاخلا ةسسؤملا نكمي ال :32 ةّداملا
نــيوــكــتــلــل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤمــلــل ةصصخملا تاــيــمستــلا

ةصاخلا تاسسؤملل ةـصصخملا كلت الو ،نيينهملا ميلعتلاو
نمضتت ّالأ بجي امك .ةدوجوملا ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل
. ةيبنجأو ةيلود تايمستو عــجارم

عيراشم ماربإ ةـصاـخلا ةســسؤــملا نكــمي ال:٤2 ةّداملا
صيخرتلا دعبّالإ ةيبنجألا تاسسؤملاو تائيهلا عم نواعت
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم قبسملا
نوؤشلاب فلكملا ريزولا ىلع قافتالا عورشم ضرعي يذلا
.ةيجراخلا

رــيرــقت لاــسرإــب ةــصاــخلا ةســسؤــملا مزــلت:52 ةّداملا
ةــــيـــــئالوـــــلا ةـــــيرـــــيدملا ىلإ ةسسؤملا تاـــــطاشن نـــــع يسادس

 .ةينعملا نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

ريزولا ىلإ ،هالعأ ةروكذملا ريراقتلا ةليصح لسرتو
يئالولا ريدملا لبق نم نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا
.ةينعملا ةيالولاب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

يناثلا مسقلا

يجوغاديبلا مييقتلاو ةصاخلا ةسسؤملا ةبقارم
نيوكتلل

ةــبــقارــملا ىلإ ةــصاــخلا ةســسؤــملا عضــخت:62 ةّداملا
اذـكو رـفوـتملا نـيوـكـتـلـل يجوـغادـيـبـلاو ينــقــتــلا شيــتــفــتــلاو
كلس لبق نم ميلعتلاو نيوكتلا ريس طورش ريدقتو مييقتل
نييــنــهملا مــيــلــعــتــلاو نــيوــكــتــلا عاــطــقــل نيلــهؤملا نيشتــفملا

مـيـلـعـتـلاو نـيوـكـتـلـل ةـيـئالوـلا ةـيرـيدملاـب ةـلـهؤملا حــلاصملاو
.ةيزكرملا ةرادإلل ةعباتلا حلاصملا اذكو نيينهملا

ينعملا عاطقلا عم اكرتشم شيتفتلا نوكي نأ نكمي
.ةسسؤملا طاشن لاجم بسح

يجوـــغادـــيـــبـــلاو ينـــقـــتـــلا شيـــتـــفــــتــــلا تاــــيــــفــــيــــك ددحت
مييقت اذكو ةصاخلا ةسسؤملل ةمئادلاو ةيرودلا ةبقارملاو
نم رارق بجومب ،ميلعتلاو نيوكتلا ريس طورش ريدقتو
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا

ةصاخلا تاسسؤملا ذيمالتو وصبرتم مزلي :٧2 ةّداملا
لبق نم ةمظنملا نيوكتلا ةياهن تاناحتما يف ةكراشملاب
ينهملا ميلعتلا وأ ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا
. ةداهش لينل

ةياهن تاناحتما يف ةكراشملا تايفيكو طورش ددحت
نــيوــكـــتـــلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــم رارـــق بجومب ،نـــيوـــكـــتـــلا

 .نيينهملا ميلعتلاو

عبارلا لصفلا

نعطلا تايفيك

لوألا مسقلا

دامتعالا بلط ضفر دعب نعطلا تايفيك

دامتعالا بلطل ضفر لك نوكي نأ بجي:٨2 ةّداملا
.ايباتك هبلاط ىلإ غــّلبيو الــّلعم ةيئالولا ةنجللا نم
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اهمدقي ةضيرع ىلع ءانب فلملا ةسارد ةداعإ متت الو
ضفرلا خيرات  نم رثكألا ىلع ، اموي )٠3( نيثالث دعب بلاطلا
.ةيئالولا ةنجللا اهتدبأ يتلا تاظفحتلا عفر دعب الإ

فلم ةسارد ةداعإ لجأ زواجتي ّالأ بجي :٩2 ةّداملا
نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث ةيئالولا ةنجللا لبق نم دامتعالا

.ةضيرعلا عاديإ خيرات

،داــمــتــعالا فــلــم ةسارد ةداــعإ دــعـــب ضفرـــلا ةـــلاـــح يفو
نيوكتلاب فلكملا ريزولا ىدل انعط سمتلملا مدقي نأ نكمي
غيلبتلا خيرات نم ءادتبا )1( رهش لجأ يف نيينهملا ميلعتلاو
.ضفرلاب

ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا لصفي :03 ةّداملا
نيرهش زواجتي ال لجأ يف نعطلا يف ةيئاهن ةفصب نيينهملا
همدقت ريرقت ساسأ ىلع ،نعطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا )2(
 .نوعطلا ةساردل ةبّصنملا ةصاخلا ةنجللا

ةروكذملا ةصاخلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،هالعأ
 .نيينهملا

يناثلا مسقلا

نعطلا تايفيكو دامتعالا بحس

قلغ هنع جتني يذلا دامتعالا رارق بحسي  :١3 ةّداملا
نيصبرتملا قوقحب ساسملا نود كلذو ،ةصاخلا ةسسؤملا
ءازإ اــهــب نوـــبـــلاـــطـــي يتـــلا نـــيوـــكـــتـــلا روـــط يف ذـــيـــمالـــتـــلا وأ
 : ةيتآلا تالاحلا يف ،ةسسؤملا

نم ةردابمب اهتاطاشن فقوو ةصاخلا ةسسؤملا قلغ–
،)1( ةدحاو ةنس ،لقألا ىلع ،يواست ةرتفل اهسسؤم

،يئزــــج وأ يلك ،يعرش رــــيــــغ رـــــيـــــيـــــغـــــت وأ لـــــيوحت–
،دامتعالا اهلجأ نم حنم يتلا تاطاشنلل

اذــــه يف اــــهــــيــــلــــع صوصنملا طورشلا مارـــــتـــــحا مدـــــع–
داـــمـــتـــعالا ىلع لوصحلا دـــعـــب طورشلا رـــتـــفد اذــــكو موسرملا

،ةصاخلا ةسسؤملا حتفب صيخرتلاو

بلاـط روــهــمجلا لــيــلضت اــهــنــكــمــي تاــموــلــعــم رشن–
نومضملا نيوكتلا ةعيبطو يلخادلا ماظنلا لوح نيوكتلا

،هجيوتت اذكو هتدمو

يف موسرملا اذه ماكحأ  ةصاخلا ةسسؤملا مارتحا مدع–
،هاندأ1٤ ةداملا يف ددحملا لجألا راطإ

ةيعيرشتلا ماكحألا نع ةجتانلا تامازتلالاب لالخإ لك–
.ةيميظنتلاو

ةروكذملا تالاحلا يف دامتعالا رارق بحسي :23 ةّداملا
.اهيأر ةيئالولا ةنجللا ءادبإ دعب كلذو ،هالعأ13 ةداملا يف

رـــيزوـــلا فرـــط نـــم داـــمـــتـــعالا بحسب حـــيرصتـــلا مـــتــــي
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا

دامتعالا هنم بحس يذلا سسؤملا نكمي :33 ةّداملا
فلكملا ريزولا ىدل انعط مدقي نأ هتسسؤم قلغ هنع جتنو
)٠3( نيثالث زواجتي ال لجأ يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب
.دامتعالا رارق بحسب هغيلبت خيرات نم ءادتبا،اموي

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا لصفي
،)2(نــيرــهش زواــجــتــي ال لــجأ يف نــعــطــلا يف ةــيــئاــهــن ةــفصب
ةنجللا همدقت ريرقت ساسأ ىلع ،همالتسا خيرات نم ءادتبا
.هالعأ٠3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةصاخلا

نـيوـكـتـلـل ةـيـئالوـلا ةـيرـيدملا لـفــكــتــت ،ةــلاحلا هذــه يفو
ةياهن ىلإ ذيمالتلا وأ نيصبرتملا نيوكتب نيينهملا ميلعتلاو
.مهنيوكت راسم

سماخلا لصفلا
ةفلتخم ماكحأ

لوألا مسقلا
ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةدعاسملا

ةينقت ةدعاسم ةصاخلا ةسسؤملا ديفتست  :٤3 ةّداملا
ميلعتلاو نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا نم ةيجوغاديبو
 : يتأي امب صوصخلا ىلع قلعتت،ينهملا

تاسسؤملا يف اهب لومعملا نيوكتلا جمارب عضو–
،اهفرصت تحت نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةيمومعلا

ةيجوغاديبلاو ةينقتلا تازيهجتلا تاططخمب ديوزتلا–
نــيوــكــتــلا عــم ةــفــيــكملا تازــيــهــجــتــلا ءاــنــتــقاـــب حـــمست يتـــلا
،ينعملا

نينوكملل يجوغاديبلاو ينقتلا يليمكتلا نيوكتلا–
.مهفراعم ديدجتو مهاوتسم نيسحت اذكو

ةنمضتم ماكحألا هذه ذيفنت تايفيكو طورش نوكت
عم اهماربإ ةصاخ ةسسؤم لك ىلع بجي يتلا ةيقافتالا يف

اـهـنـــّيـعـت نييـنــهملا مــيــلــعــتــلاو نــيوــكــتــلــل ةــيــموــمــع ةسسؤم
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةيئالولا ةيريدملا

يناثلا مسقلا
ذيمالتلاو نيصبرتملا قوقح

نيوكت دقع ماربإب ةصاخلا ةسسؤملا مزلت :53 ةّداملا
يعرشلا هــّيلو وأ ذيملتلا وأ صبرتملا عم ينهم ميلعت وأ
.طورشلا رتفدب هجذومن قفري

تامازتلاو قوقح ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلا دقع ددحي
.نيفرطلا الك
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 : يتأي ام ،صوصخلا ىلع دقعلا اذه نيبي نأ بجي

مـيـلــعــتــلا وأ نــيوــكــتــلا قالــطــنا خــيراــتو ةدــمو ناــكــم–
،ينهملا

وأ نـيوـكـتـلا جيوـتــتو فدــهــتسملا لــيــهأتــلا ىوــتسم–
 ،ينهملا ميلعتلا

يعاسلا همجحو ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلا راسم–
يقــيــبــطــتو يرــظــن مــيــلــعـــت لـــكـــل يعاسلا مـــجحلاو يلاـــمـــجإلا

،يقيبطتلا صبرتلل يعاسلا مجحلاو

،عفدلا تايفيكو ميلعتلا وأ نيوكتلا ةفلك–

،ذيملتلا وأ صبرتملا حلاصل ثداح نيمأت باتتكا–

.دقعلا فارطأ لبق نم يلخادلا ماظنلا مارتحا–

يف نعطلا قرط ىلع صني ادنب دقعلا نمضتي نأ بجي
نيفرطلا دحأ قتاع ىلع عقت يتلا تامازتلالا مارتحا مدع ةلاح

.دقعلا يف

لطعلاو لوخدلا خيراوت نوكت نأ بجي :63 ةّداملا
اميف ،ةصاخلا تاسسؤملا ذيمالتو نيصبرتملل ةيسردملا

لبق نم ةددحملا ةمانزرلل ةقباطم ،يلوألا نيوكتلا صخي
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا

يف مدقملا ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلا حنمي:٧3 ةّداملا
ةداهش يف ذيمالتلاو نيصبرتملل قحلا ةصاخلا تاسسؤملا

.ميلعت وأ نيوكت

وأ ذيـمالــتلا وأ نوــصبرــتملا غــّلـبـي نأ بــجي :٨3 ةّداملا
ررقي ةصاخلا ةسسؤملل قالغإ لكب نويعرشلا مهؤايلوأ
ةنس ةياهن نم ،لقألا ىلع ،)2( نيرهش لبق ،اهسسؤم ةدارإب
 .ةيراجلا نيوكتلا

نم دبال ناك اذإو ،ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ،هنأ ريغ
ىلع نــّيــعتي ،نيوكتلا ةنس ءانثأ ةسسؤملا طاشن فيقوت
نيوكتلل ةيئالولا ةيريدملا اروف كلذب رطخي نأ سسؤملا

نمضت يتلا ةصاخلا ةسسؤملا رقم ثيح نيينهملا ميلعتلاو
.نيوكتلا راسم ةياهن ىلإ ذيمالتلاو نيصبرتملا نيوكت

ثلاثلا مسقلا

تابوقعلا

يف رمتست ةصاخ ةسسؤم لك ضرعتت :٩3 ةّداملا
دــعــب ،ينــهملا مــيــلــعــتــلا وأ ينــهملا نــيوــكـــتـــلا طاشن ةسرامم
عيرشتلل اقبط ةيئازج تابوقع ىلإ ،اهدامتعا رارق بحس

.هب لومعملا

 سداسلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

بــلـط تاـــــفــلم موــــسرــــملا اذـــــه ماــــكــحأل عـضــخت :0٤ ةّداملا
ةـيــئالوــلا ةــيرــيدملا حــلاصم ىدــل ةساردــلــل ةــعدوملادامتعالا

رشن خيرات لبق غلبت مل يتلا نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل
.ةيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه

ينهملا نيوكتلل ةصاخلا تاسسؤملا حنمت:١٤ ةّداملا
لجأ ،موسرملا اذه رادصإ خيرات دنع اهطاشن سرامت يتلا

ةددحملا ةديدجلا ماكحألا عم اهتقباطم لجأ نم ةدحاو ةنس
.موسرملا اذه يف

يف رمتست يتلا ةصاخلا ةسسؤملا ربتعت:2٤ ةّداملا
1٤ ةداملا يف ددحملا لجألا زواجتي لجأ يف اهطاشن ةسرامم

ةيعضو يف ،موسرملا اذه ماكحأ عم اهتقباطم مدع عم هالعأ
رارـــــــق بحسل ضرـــــــعـــــــتــــــــتو ،يعرش رــــــــيــــــــغ طاشن ةسرامم

.هالعأ23 ةداملل اقيبطت اهدامتعا

خرؤملا91٤-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىغلي :3٤ ةّداملا
يذلا1٠٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا22٤1 ماع لاوش5 يف

ينهملا نيوكتلل ةصاخلا تاسسؤملا ثادحإ طورش ددحي
.اهتبقارمو اهحتفو

ةـيراس ىـقـبـت هــقــيــبــطــتــل ةذــخــتملا صوصنــلا ّنأ رــيــغ
اذهل ةديدجلا ةيقيبطتلا صوصنلا رودص ةياغ ىلإ لوعفملا
.موسرملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذــه رــشـني :٤٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر92 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس وينوي

ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر٩2 يفخرؤم36١–٨١ مـقر يذيفنت موسرم
ءاغلإ نمضتي ،٨١02 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٩3٤١
٧2 يـفخّرؤـملا303–٨0 مـقر يذيفـنتلا موسرملا

٨002 ةــنس ربمتـبس٧2قـفاوـملا٩2٤١ ماـع ناـضمر
ةطلس  مــيظـنت دعاوـق اذــكو تايحالص ددــحي يذــلا

.اهلمعو هايملل ةيمومعلا تامدخلا طبض
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيئاملا دراوملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤ -99 ناتداملا اميس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءاـــــــــنبو–
،هنم )2ةرقفلا (

خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ51 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةــــــــــنس تشغ71 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو


