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( 1  ) ةداملا

.ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  اموي  نيثالث  دعب  هب  لمعيو  ةنسل 2016 ) داسفلا  ةحفاكمو  ةهازنلا  نوناق   ) نوناقلا اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

:- كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندأ  اهل  ةصصخملا  يناعملا  نوناقلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 

.نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةأشنملا  داسفلا  ةحفاكمو  ةهازنلا  ةئيه  ةئيهلا :

.ةئيهلا سلجم  سلجملا :

.سلجملا سيئر  سيئرلا :

.تايدلبلاو ةماعلا  تاسسؤملاو  ةماعلا  ةيمسرلا  تاسسؤملاو  ةيموكحلا  رئاودلاو  تارازولا  ةماعلا : ةرادإلا 

( 3  ) ةداملا

ةمزاللا ةينوناقلا  تافرـصتلا  عيمجب  مايقلا  ةفـصلا  هذهب  اهلو  يرادإو  يلام  لالقتـسابو  ةيرابتعا  ةيـصخشب  عتمتت  داسفلا ) ةحفاكمو  ةهازنلا  ةئيه   ) ىمـست ةئيه  ةـكلمملا  يف  أشنت  أ -
.يندملا ماعلا  يماحملا  ةيئاضقلا  تاءارجإلا  يف  اهنع  بونيو  يضاقتلا  قح  اهلو  ةلوقنملا  لاومألا  كلمتو  دوقعلا  ماربإ  كلذ  يف  امب  اهفادهأ  قيقحتل 

.نامع يف  ةئيهلل  سيئرلا  رقملا  نوكي  ب -

.ريغلا ىدل  ةئيهلا  سيئرلا  لثمي  ج -

( 4  ) ةداملا

:- لالخ نم  داسفلا  ةحفاكمو  ةينطولا  ةهازنلا  ئدابمب  مازتلالا  نامض  ىلإ  ةئيهلا  فدهت 

.اهلماكت نامضو  ةماعلا  ةرادإلا  يف  ةيكولسلا  دعاوقلاو  ميقلا  ةموظنم  ليعفت  أ -

.ةلادعو ةيفافشبو  ةيلاع  ةدوجب  نطاوملل  ةمدخلا  مدقت  ةماعلا  ةرادإلا  نا  نم  دكأتلا  ب -

.صرفلا ؤفاكتو  قاقحتسالاو  ةرادجلاو  ةاواسملا  ريياعمو  ةديشرلا  ةمكوحلا  ئدابمب  ةماعلا  ةرادإلا  مازتلا  نم  دكأتلا  ج -

.تاعيرشتلل ًاقفو  تامولعملا  ىلع  عالطالا  يف  نطاوملا  قح  نامضو  تارارقلا  ذاختاو  تاسايسلا  عضو  دنع  ةيفافشلاب  ةيذيفنتلا  ةطلسلا  مازتلا  نم  دكأتلا  د -

.صرفلا ؤفاكتو  ةاواسملاو  ةلادعلا  ئدابم  ققحي  امبو  ةيفافشب  تاعيرشتلل  ةماعلا  ةرادإلا  قيبطت  نم  دكأتلا  ه -

.مهتبساحمو ةماعلا  ةرادإلا  يف  رارقلا  يذختمو  نيلوؤسملا  ةلءاسم  مظني  ينوناق  راطا  دوجو  نم  دكأتلا  و -

.نوناقلا اذه  ماكحأل  اقفو  مهتاملظتو  نيررضتملا  ىواكش  يقلت  ز -

.ةيمسرلا تاونقلا  لالخ  نم  اهميدقت  طورش  رفاوت  لاح  داسفلا  ةحفاكم  لاجم  يف  ةيلودلا  ةينوناقلا  ةدعاسملا  بلطو  ميدقت  يف  نواعتلا  ح -

تاءارجإلا يف  ريسلاو  تاقيقحتلا  ةرـشابمو  كلذب  ةصاخلا  تامولعملاو  ةلدألا  عمجو  تازواجتلاو  تافلاخملا  نع  فشكلاو  هلاكـشأ ، لكب  يرادإلاو  يلاملا  داسفلا  نع  يرحتلا  ط -
.كلذل ةمزاللا  ةينوناقلاو  ةيرادإلا 

لمعلا نع  هدي  فك  بلطو  ةصتخملا  ةيئاضقلا  ةهجلا  نم  لجعتسم  رارقب  رفـسلا  نم  هعنمو  ةلوقنملا  ريغو  ةلوقنملا  هلاومأ  زجحو  داسفلا  لاعفأ  نم  ًايأ  بكتري  نم  لك  ةقحالم  ي -
.لوعفملا ةيراسلا  تاعيرشتلا  قفو  اهئاغلإ  وأ  تارارقلا  كلت  نم  يأ  ليدعتو  مزل ، اذا  ةيلاملا  هتاقاقحتسا  رئاسو  هتاوالعو  هبتار  فقوو  ةينعملا  تاهجلا  نم 

.ةيصخشلا لايتغا  ةحفاكم  ك -

.اهقيبطت ةمالسو  ةديشرلا  ةمكوحلا  ريياعم  عضوب  يندملا  عمتجملا  تاسسؤم  صاخلا و  عاطقلا  ىلع  ةباقرلا  تاسسؤم  مايق  نم  دكأتلا  ل -

( 5  ) ةداملا

.ةهج يأ  نم  لخدت  وأ  ريثأت  نود  لالقتساو  ةيرحب  اهلامعأو  اهماهم  ةئيهلا  سرامت  أ -

ءارجا يأ  ًالطاب  ربتعيو  شيتفتلا ، روضحل  ةئيهلا  لثمي  نم  ةوعدو  كلذـب  سيئرلا  غيلبت  متي  نا  ىلع  صتخملا  ماعلا  يعدـملا  روضحبو  يئاضق  رمأب  الإ  ةـئيهلا  رقم  شيتفت  زوجي  ال  ب -
.كلذل فلاخم 

( 6  ) ةداملا

متيو ىرخأ  ةيسنج  مهنم  يأ  لمحي  الو  ةربخلاو ، ةديحلاو  ةهازنلاو  ةلادعلاب  نوفصتي  نمم  ءاضعأ  ةعبرأو  سيئر  نم  نوكتي  سلجم  اهنوؤش  ىلع  فارـشإلاو  ةئيهلا  ةرادإ  ىلوتي  - 1 أ -
.ءارزولا سيئر  بيسنت  ىلع  ءانب  ةيماس  ةيكلم  ةرادإب  مهنييعت 

.سلجملا وضعل  وأ  سيئرلل  ةدحاو  ةرمل  ديدجتلل  ةلباق  تاونس  عبرأ  سلجملا  يف  ةيوضعلا  ةدم  نوكت  - 1

وأ افلكم  وأ  ابدـتنم  وأ  اراعم  مهنم  يأ  نوكي  نا  زوجي  ـال  اـمك  ةـنهم  وأ  ةـفيظو  وأ  لـمع  يأ  ةـسرامم  مهنم  يـأل  زوجي  ـالو  مهلمعل  اوغرفتي  نا  سلجملا  ءاـضعأو  سيئرلا  ىلع  ب -
.ةهج يأ  نم  تازاجم 

.ءارزولا سيئر  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  ةيلاملا  مهقوقح  رئاسو  سلجملا  ءاضعأو  سيئرلا  نم  لك  بتار  ددحي  ج -

.هبايغ دنع  هماهم  ىلوتي  سيئرلل  ابئان  هئاضعأ  نيب  نم  سلجملا  راتخي  د -

.عورشملا  ريغ  بسكلا  نوناق  سلجملا  ءاضعاو  سيئرلا  ىلع  قبطي  ه -

:- ةيلاتلا نيميلا  كلملا  ماما  مهلامعأ  مهترشابم  لبق  سلجملا  ءاضعاو  سيئرلا  مسقي  و -



" .ةنامأو قدصو  دايحب  ىلإ  ةلوكوملا  ماهملاب  موقأو  ةمظنالاو  نيناوقلا  مارتحاو  روتسدلا  ىلع  ظفاحا  نأو  نطولاو  كلملل  اصلخم  نوكأ  نأ  ميظعلا  هللاب  مسقا  "

دعب ررقي  نأ  يئاضقلا  سلجمللو  يئاضقلا  سلجملا  نم  قبـسم  نذإ  ىلع  لوصحلا  دعب  الإ  سلجملا  وضع  وأ  سيئرلا  فيقوت  وأ  ةقحالم  زوجي  ال  مرجلاب ، سبلتلا  تالاح  ءانثتـساب  ز -
.ةلافك   ريغب  وأ  ةلافكب  هنع  جارفإلا  وأ  اهديدمت  وأ  ةبسانم  اهاري  يتلا  ةدملل  هفيقوت  رارمتسا  وضعلا  وأ  سيئرلا  لاوقأ  عامس 

 

( 7  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  يأ ن  يف  سلجملا  ةدم  لالخ  هئاضعا  نم  وضع  يأ  وأ  سيئرلا  ةمدخ  ءاهنا  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  أ -

.ةماركلا  وأ  فرشلا  سمي  لمعب  ماق  وأ  هيلإ  ةلوكوملا  ماهملاو  ةفيظولا  تابجاوب  لخأ  اذإ  - 1

.نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  داسفلا  قاطن  يف  لخدي  وأ  ةينطولا  ةهازنلا  ئدابمب  لخي  فرصت  وأ  لعف  يأ  بكترا  اذإ  - 2

.سلجملا  هلبقي  رذع  نود  ةدحاولا  ةنسلا  لالخ  ةقرفتم  تاسلج  تس  وأ  ةيلاتتم  تاسلج  ثالث  سلجملا  تاعامتجا  نع  بيغت  اذإ  - 3

(6  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةقيرطلاب  هنع  ليدب  نييعت  متي  بابـسألا  نم  ببـس  يأل  سلجملا  ءاضعا  نم  وضع  يأ  وا  سيئرلا  عقوم  رغـش  اذا  ب -
.سلجملا  ةدم  نم  ةقيبتملا  ةدملا  لامكإل  نوناقلا  اذه  نم 

 

( 8  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  سلجملا  ىلوتي  أ -

.اهذيفنتل ةمزاللا  جماربلا  ططخلا  رارقاو  ةئيهلل  ةماعلا  ةسايسلا  عضو  - 1

.اهب ةيعوتلاو  ةينطولا  ةهازنلا  ريياعم  رارقا  - 2

.هيلإ اهصوصخب  اهتايصوت  لاسراو  اهتاسرامم  وأ  اهتاءارجإ  وأ  ةماعلا  ةرادإلا  تارارق  نم  يأب  قلعتي  هنم ، ةردابمب  وأ  هيلع ، ضرعي  عوضوم  يأ  ةسارد  - 3

.ةئيهلا لمعل  ةلثامملا  ةيلودلاو  ةيميلقإلاو  ةيلحملا  تاهجلا  عم  قيسنتلاو  نواعتلا  - 4

.ةصتخملا  تاهجلا  ىلإ  اهتلاحإ  كلذ  يف  امب  ةئيهلا  ىلا  ةمدقملا  تاملظتلاو  ىواكشلا  صوصخب  ةمزاللا  تارارقلا  ذاختا  - 5

.ةصتخملا ةيئاضقلا  تاهجلا  ىلا  اهتلاحإ  كلذ  يف  امب  داسفلا  اياضق  صوصخب  ةمزاللا  تارارقلا  ذاختا  - 6

ًابذاك ناك  هيلإ  دراولا  رابخإلا  نأ  قيقحتلا  وأ  يرحتلا  ةجيتنب  نيبت  اذإو  ةهج ، يأ  نم  دري  رابخإ  ىلع  ءانب  وأ  هسفن  ءاقلت  نم  داسفلا  اياضق  نم  يأ  ةـعباتمل  ةـمزاللا  تايرحتلا  ءارجإ  - 7
.ةعبتملا ةينوناقلا  لوصألل  ًاقفو  ةصتخملا  ةيئاضقلا  تاهجلا  ىلإ  ةمدقم  ليوحت  متي  ًايديكو 

.ةيسايسلاو ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا  ةيمنتلا  ىلع  داسفلل  ةيبلسلا  راثآلاب  نينطاوملا  ةيعوت  - 8

.ةماعلا اهتارادإو  ةيلودلا  تاسسؤم  ىلع  ةيبوسحملاو  ةطساولاو  داسفلا  رطاخم  نيبت  ةيرود  تارشن  رادصا  - 9

.اهنع ةباين  عيقوتلاب  موقي  نم  ضيوفتو  ةئيهلا  اهمربت  يتلا  تايقافتالاو  دوقعلا  ىلع  قفاوملا  - 10

.لوصألا بسح  هرارقال  اهيف  فئاظولا  تاليكشت  لودج  ىلع  ةقفاوملاو  ةئيهلل  يميظنتلا  لكيهلا  رارقا  - 11

.ءارزولا  سلجمل  اهعفرو  ةئيهلا  لمعب  ةصاخلا  تاعيرشتلا  تاعورشم  حارتقا  - 12

.مهتايحالصو سلجملا  ءاضعا  ماهمب  اهنم  ةقلعتملا  كلذ  يف  امب  ةئيهلا  ةرادإل  ةمزاللا  تاميلعتلا  رادصا  - 13

.اهتارارق ذاختا  ةيفيكو  اهماهمو  اهئاضعا  ددع  اهلكيشت  رارق  يف  ددحي  نا  ىلع  هلامعاب  مايقلا  ىلع  هتدعاسمل  ةمزاللا  ناجللا  ليكشت  - 14

.لوصألا  بسح  هرارقال  ءارزولا  سلجمل  هعفرو  ةيونسلا  ةنزاوملا  عورشم  ىلع  قفاوملاو  ةئيهلل  ةيماتخلا  ةيلاملا  تانايبلا  رارقا  - 15

.باونلاو نايعالا  سلجمو  ءارزولا  سلجمو  كلملا  ىلا  هعفرو  ةئيهلا  لمع  نع  يونسلا  ريرقتلا  رارقا  - 16

.هيلع  سيئرلا  اهضرعي  اهفادهاو  ةئيهلا  لمعب  ةقالع  تاذ  ىرخأ  رومأ  يأ  - 17

.ةقالعلا  تاذ  تاعيرشتلا  قفو  اهيقحتسمل  اهميلستو  اهجراخ  وا  ةكلمملا  لخاد  لاومالا  تناك  ءاوس  داسفلا  لاعفا  نع  ةلصحتملا  لاومالا  دادرتسا  يف  ةمهاسملا  سلجملل  ب -

( 9  ) ةداملا

هتارارق ذختيو  مهنيب  نم  هبئان  وا  سيئرلا  نوكي  نأ  ىلع  هئاضعأ  ةـيبلغأ  روضحب  اينوناق  هعامتجا  نوكيو  ةـجاحلا ، نعد  املك  هبايغ  دـنع  هبئان  وا  هسيئر  نم  ةوعدـب  سلجملا  عمتجي  أ _
.هئاضعأ تاوصأ  ةيبلغأب 

ظفحو  هتارارقو  هتاسلج  رضاحم  نيودتو  رضاحم  نيودتو  هلامعا  لودج  ميظنت  ىلوتي  سلجملل  رس  نيمأ  ةئيهلا  يفظوم  نيب  نم  سيئرلا  يمسي  ب -

( 10  ) ةداملا

.سيئرلا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  ماع  نيمأ  ةئيهلل  نيعي 

( 11  ) ةداملا

اذه ماكحأل  اقفو  ةئيهلا  مامأ  ةـماعلا  ةرادإلا  ةـهجاوم  يف  ملظتي  مدـقتي  نأ  اهنم  يأ  نع  عانتمالا  لاعفا  وأ  تاسرامملا  وأ  تاءارجالا  وأ  ةـماعلا  ةرادإلا  ترارق  نم  ررـضتملل  قحي  أ -
.نوناقلا

نا اهل  ةديؤملا  تادنتسملاو  قئاثولاب  ةززعم  ةياغلا ، هذهل  دعملا  جذومنلا  ىلع  ءارجإلا  تذختا  وأ  رارقلا  تردصأ  يتلا  ةهجلاو  بابسألاو  عئاقولا  ةصالخ  ةنمـضتم  تاملظتلا  مدقت  ب -
ً.انوناق هلثمي  نمم  وأ  ملظتلا  مدقم  نم  اعقوم  جذومنلا  اذه  نوكي  نا  ىلع  تدجو ،

هرارق نوكي  نأ  ىلع  ةئيهلل ، اهدورو  خيرات  نم  ًاموي  رـشع  ةسمخ  ةدم  لالخ  هضفر  وا  ملظتلا  لوبقب  هرارق  سلجملا  ردصيو  اهيلإ  ةمدقملا  تاملظتلا  نم  ققحتلا  ةئيهلا  رـشابت  ج -
.نيتلاحلا نيتاه  نم  يأ  يف  ًاببسم 

يتلا لئاسولابو  ةنكمملا  ةعرـسلاب  ملظتلا  عوضوم  لحل  ةـمزاللا  تاءارجالا  ذاختا  هئاضعا  نم  ًايأ  وأ  سيئرلا  سلجملا  ضوفي  ملظتلا ، لوبقب  سلجملا  نم  رارق  رودـص  لاح  يف  د -
.ةبسانم اهاري 

.ةيندملا تامكاحملا  لوصأ  نوناق  يف  اهيلع  صوصنملا  يحنتلا  وا  درلا  وأ  ةيحالصلا  مدع  تالاح  ملظتلا  هيلا  لاحملا  وضعلا  وأ  سيئرلا  ىلع  قبطت  ه -



( 12  ) ةداملا

.ةصتخملا ةمكحملا  ىلا  وأ  صتخملا  ماعلا  يعدملا  ىلا  فلملا  ةلاحا  سلجملا  ىلع  بترتيف  ةيئازج ، ةميرج  ىلع  يوطني  نوناقلا  اذه  ماكحأل  اقفو  مدقملا  ملظتلا  نا  نيبت  اذا  أ _

.ماع رمأب  قلعتي  هعوضوم  نأ  دجو  اذإ  ةروكذملا  ةدملا  ءاضقنا  دعب  هلوبق  سلجمللو  ةعقاولا ، ىلع  رهشأ  ةتس  دعب  ملظتلا  لبقي  ال  ب -

( 13  ) ةداملا

:- يلي امم  ايأ  نمضتت  اهب  مايقلا  نع  عانتمالا  وأ  اهتاءارجإ  وا  ةماعلا  ةرادإلا  تارارق  نأب  هتاءارجا  لامكتسا  دعب  سلجملل  نيبت  اذإ  أ -

.تاعيرشتلا ةفلاخم  - 1

.زييمتلاو ةاواسملا  قيقحت  مدع  وأ  فسعتلا  وأ  فاصنإلا  مدع  - 2

.ةلداع ريغ  تاءارجإ  وأ  ةينوناق  ريغ  تاميلعت  ىلإ  دانتسالا  - 3

.أطخلا وأ  ريصقتلا  وأ  لامهإلا  - 4

.ملظتلا عوضوم  لوح  ةبسانم  اهاري  يتلا  تايصوتلا  ميدقت  يف  قحلا  هلو  اهنم  وكشملا  ةماعلا  ةرادإلا  ىلإ  هلاسرإو  اهب  لصفم  ريرقت  ةباتك  سيئرلا  ىلعف 

.ةلثامم ةدمل  ةدملا  هذه  ديدمت  سيئرلا  نم  بلطلا  اهلو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  هيلا  راشملا  ريرقتلا  اهملست  خيرات  نم  اموي  رشع  ةسمخ  لالخ  درلا  ةماعلا  ةرادإلا  ىلع  ب -

ليحي ةـماعلا  ةرادإلاو  ةـئيهلا  نيب  فالخ  عقو  وأ  ةـمزاللا  تاءارجالا  ذاختا  تضفر  وأ  ةداملا  هذـه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  ةددـحملا  ةدـملا  لالخ  درلا  نع  ةـماعلا  ةرادإلا  تعنتما  اذا  ج -
ً.ابسانم هاري  يذلا  رارقلا  ذاختال  ءارزولا  سلجم  ىلإ  رمألا  سيئرلا 

( 14  ) ةداملا

.اهتارارق نم  تاملظتلا  ةعباتملو  تاعيرشتلاو  ةينطولا  ةهازنلا  ريياعمب  اهمازتلا  ىدم  نم  ققحتلل  ةماعلا  ةرادإلا  ىدل  رثكا  وأ  دحاو  طابترا  طباض  نييعت  سيئرلل  أ -

.ترارقلا ىلع  تيوصتلا  قح  هل  نوكي  نأ  نود  ةماعلا  ةرادإلا  يف  ىرخأ  ناجل  يأو  تايرتشملاو  تاءاطعلا  ناجل  تاعامتجا  روضح  طابترالا  طباضل  زوجي  ب -

.ةياغلا هذهل  سلجملا  اهردصي  تاميلعت  ىضتقمب  طابترالا  طباضب  ةقلعتملا  نوؤشلا  رئاس  ددحت  ج -

( 15  ) ةداملا

ةيجراخلاو ةـيلخادلا  اـهتاقالع  يفو  اـهرداوك  فيظوتو  ةـيئارجإلاو  ةـيميظنتلا  اـهماهم  ءادأ  يف  حاـصفإلاو  ةـينالعلا  يف  اـهتميقو  ةيفافـشلا  ئداـبم  قيبطتب  ةـماعلا  ةرادـإلا  مزتلت  أ -
.اهتادقاعتو

.ةقالعلا تاذ  تاعيرشتلا  ماكحأ  ةاعارم  عم  كلذو  اهيلع  نينطاوملا  عالطال  ةحاتم  نوكت  ةماعلا  تامولعملاب  ةصاخ  ةذفان  ريفوت  ةماعلا  ةرادإلا  ىلع  ب -

( 16  ) ةداملا

:- يلي ام  نوناقلا  اذه  تاياغل  ًاداسف  ربتعي  أ -

.تابوقعلا نوناق  يف  ةدراولا  ةماعلا  ةقثلاب  ةلخملا  مئارجلاو  ةفيظولا  تابجاوب  ةلخملا  مئارجلا  - 1

.ةيداصتقالا مئارجلا  نوناق  يف  ددحملا  ىنعملاب  ةيداصتقالا  مئارجلا  - 2

.عورشملا ريغ  بسكلا  - 3

ةعفنم قيقحت  اهنأش  نم  نوكيو  كلذ  بجوتـست  ةمظنالاو  نيناوقلا  تناك  اذا  حلاصملا  يف  ضراعت  ىلا  يدؤت  دـق  عفانم  وأ  تاكلتمم  وأ  تارامثتـسا  نع  حاصفإلا  وأ  نالعإلا  مدـع  - 4
.اهنالعإ نع  عنتمملل  ةرشابم  ريغ  وأ  ةرشابم  ةيصخش 

.تايعمجلا وأ  ةيحبرلا  ريغ  تاكرشلا  وأ  ةماعلا  ةمهاسملا  تاكرشلا  لاومأ  وأ  ةماعلا  لاومألا  رده  ىلإ  يدؤي  عانتما ، وأ  لعف ، لك  - 5

.نوناقلا ماكحال  ًافالخ  ةطلسلا  لامعتسا  ةءاسا  - 6

ً.الطاب قحت  وا  ًاقح  يغلت  يتلا  ةيبوسحملاو  ةطساولل  ةماعلا  ةرادإلا  يفظوم  لوبق  - 7

.ةصاخ عفانم  قيقحتل  ةفيظولا  مكحب  ةحاتملا  تامولعملا  مادختسا  - 8

.ةكلمملا اهيلع  تقداص  يتلا  ةيلودلا  تايقافتالا  يف  ةدراولا  داسفلا  مئارج  - 9

:- يلي اميف  رظنلاب  ةئيهلا  صتخت  ال  ةداملا ، هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  ام  ةاعارم  عم  ب -

.دارفالا نيب  ىواكشلاو  تاعزانملا  - 1

اذه بكترم  ةلاحا  اهلامعال  اهتسرامم  ءانثا  يف  يئازج  مرج  ىلع  يوطني  لعف  يأ  رهظ  اذا  اهيلع  بجوتي  يتلاو  ىرخأ  ةيباقر  ةيمسر  ةهج  يأ  صاصتخا  يف  لخدت  يتلا  ىواكشلا  - 2
.ةماعلا ةباينلل  لعفلا 

.يئاضقلا وأ  يرادإلا  نعطلل  ةلباقلا  تاملظتلاو  ىواكشلا  - 3

وا ًالكش  ةقالعلا  تاذ  تاعيرشتلا  وا  روتسدلا  بجوتسي  نيذلا  صاخشالا  دحا  داسفلاب  هيلع  ىكتشملا  ناك  لاح  يف  ةقالعلا  تاذ  تاعيرشتلا  يف  ةدراولا  ةصاخلا  ماكحالا  يرـست  ج -
ً.ايئاضق هتقحالم  وا  هعم  قيقحتلل  ةصاخ  تاءارجا 

( 17  ) ةداملا

.سلجملا نم  اهيلا  ةلاحملا  اياضقلا  يف  رظنلا  ىلوتت  داسفلا  اياضقب  ةصصختم  ةباين  ةماعلا  ةباينلا  ىدل  نوكي  نوناق ، يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  أ -

.ةداملا هذه  نم  (أ ) ةرقفلا يف  اهيلا  راشملا  ةصصختملا  ةباينلا  يف  لمعلل  نيماعلا  نيعدملا  نم  مزاللا  ددعلا  ةنس  لك  ةيادب  يف  يئاضقلا  سلجملا  يمسي  ب -

( 18  ) ةداملا

ًاقفو ةـئيهلا  ىدـل  لمعلل  ةيمـسر  ةسـسؤم  وأ  ةرئاد  وأ  ةرازو  يأ  نم  فظوم  يأ  وأ  ةيركـسعلاو  ةـينمألا  ةزهجألا  دارفأ  وأ  طابـض  نم  يأ  فيلكت  وأ  ةراعإ  وأ  بادـتنا  بلط  سيئرلل 
.ةذفانلا تاعيرشتلل 

( 19  ) ةداملا

.ةفصلا هذهب  نوعتمتي  يذلا  ةئيهلا  يف  نيلماعلا  سلجملا  ددحيو  مهماهمب ، مهمايق  تاياغل  ةيلدعلا ، ةطباضلا  ةفص  سلجملا  ءاضعأو  سيئرلل  نوكي 



( 20  ) ةداملا

نود بلطلل  ةباجتـسالا  ةـهجلا  هذـه  ىلعو  تناك ، ةـهج  يأ  نم  قئاثو  وأ  تامولعم  وأ  تانايب  يأ  بلط  اهماهمب  اهمايق  ليبس  يف  ةـئيهلل  ةذـفانلا ، تاعيرـشتلا  ماكحا  ةاعارم  عم  أ -
.ةينوناقلا ةيلوؤسملا  ةلئاط  تحت  ءاطبإ 

رهشا ةثالث  ىلع  ديزت  ةدم ال  سبحلاب  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأل  ًاقفو  ةبولطملا  قئاثولا  وا  تامولعملا  وا  تانايبلا  ميدقت  نع  رربملا  ريغ  ريخأتلا  وا  عانتمالا  ىلع  بقاعي  ب -
.رانيد ةئامسمخ  ىلع  ديزت  ةمارغب ال  وا 

تاهجلا ىلع  ياردالاو  يلاملاو  ينفلا  قيقدتلا  لامعأب  مايقلل  ةصـصختملا  تاهجلا  وأ  تاكرـشلا  وأ  صاخـشالا  نم  ًايا  فلكت  نا  داسف  ةيـضق  يا  يف  قيقحتلا  ءانثا  يف  ةـئيهلل  ج -
.ةيلاملا اهتافرصت  عيمجو  اهتاباسحو  اهدويقو  ةيلاملا  اهتانايب  ةحص  نم  ققحتلل  نوناقلا  اذه  ماكحأب  ةلومشملا 

( 21  ) ةداملا

اذا سلجمللو  ىوكـشلا ، يف  يرحتلاو  قيقحتلا  تاءارجا  ءدب  خـيرات  نم  رهـشأ  ةـثالث  زواجتي  دـعوم ال  يف  اهتارارق  رادـصإب  ةـئيهلا  مزتلت  رخآ ، عيرـشت  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع 
.ةلثامم ةيفاضا  ةدمل  دعوملا  كلذ  ديدمت  ةرورضلا  تضتقا 

( 22  ) ةداملا

عالطالاب ريغلل  حامسلا  وأ  اهزاربا  وأ  اهؤاشفا  زوجي  الو  ةيرس  مهفئاظو  مكحب  اهيف  نيلماعلا  نم  يأ  اهيلع  علطي  وأ  ةئيهلل  درت  يتلا  اهخـسنو  قئاثولاو  تانايبلاو  تامولعملا  ربتعت  أ -
.نوناقلا ماكحال  ًاقفو  الا  اهيلع 

.ةنس نع  لقت  ةدم ال  سبحلاب  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحا  فلاخي  نم  لك  بقاعي  رخآ ، عيرشت  يا  يف  اهيلع  صنلا  درو  دشا  ةبوقع  يأب  لالخإلا  نود  ب -

وا اهيف  مهلمع  ءاهتنا  دعب  ىتح  نوناقلا  اذه  نم  ( 20  ) ةداملا نم  ج )  ) ةرقفلاو ( 18  ) ةداملا يف  مهيلا  راشملا  نم  يأو  ةئيهلا  يف  نيلماعلا  عيمج  ىلع  ةداملا  هذه  ماكحا  يرست  ج -
.مهيلا ةلوكوملا  ةمهملا  ءاهتنا 

نيتاه اتلكب  وأ  رانيد  فالآ  ةـسمخ  ىلع  دـيزت  الو  رانيد  ةئامـسمخ  نع  لقت  ةـمارغب ال  وأ  رهـشا  ةـعبرا  نع  لقت  ةدـم ال  سبحلاب  بقاعي  رخآ ، عيرـشت  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  د -
.ةصتخملا تاطلسلل  وا  ةئيهلل  اهنع  غالبإلاب  مقي  ملو  داسف  دوجو  نع  ةلدأ  هيدل  تارفاوت  ماع  فظوم  لك  نيتبوقعلا 

( 23  ) ةداملا

فالآ ةسمخ  ىلع  ديزت  الو  رانيد  ةئامـسمخ  نع  لقت  ةمارغب ال  وأ  رهـشأ  ةعبرأ  نع  لقت  ةدم ال  سبحلاب  بقاعي  رخآ  عيرـشت  يأ  يف  اهيلع  صنلا  درو  دشأ  ةـبوقع  يأب  لالخإلا  نود  أ -
.اهفصن ةبوقعلل  فاضي  راركتلا  لاح  يفو  نوناقلا  اذه  نم  ( 16  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تافرصتلاو  لاعفألا  نم  ًايأ  بكترا  نم  لك  نيتبوقعلا  نيتاه  اتلكب  وأ  رانيد 

.ةصتخملا ةمكحملا  نم  رارقب  خسفلا  وأ  لاطبإلل  ًالباق  نوكي  ًاداسف  لكشي  لعف  ةجيتن  هيلع  لوصحلا  مت  ةعفنم  وأ  قافتا  وأ  دقع  لك  - 1 ب -

تاءارجإلل ًاقفو  زايتمالا  ىلع  قيدصتلا  نوناق  ءاغلإ  ةصتخملا  تاهجلا  ىلعو  ةصتخملا  ةمكحملا  نم  رارقب  ذفان  ريغ  نوكي  ًاداسف  لكشي  لعف  ةجيتن  هيلع  لوصحلا  مت  زايتما  لك  - 2
.ةيروتسدلا

مت هنا  ةـنيبلا  رهاظ  نم  اهل  نيبت  اذا  زايتما  وأ  ةـعفنم  وأ  قافتا  وأ  دـقع  يأب  لمعلا  فقو  ةـصتخملا  ةـمكحملا  نم  لجعتـسم  ءارجإك  بلطت  نا  اهتاقيقحت  ءارجا  ءانثا  يف  ةـئيهلل  - 3
.ىوعدلا يف  تبلا  نيح  ىلا  كلذو  داسف  لعف  ةجيتن  هيلع  لوصحلا 

( 24  ) ةداملا

لمتحم بيهرت  وا  ماقتنا  وا  ءادتعا  يا  نم  مهب  ةلصلا  يقيثو  صاخشالاو  مهبراقاو  داسفلا  اياضق  يف  ءاربخلاو  نيربخملاو  دوهـشلاو  نيغلبملل  ةمزاللا  ةيامحلا  ريفوت  ةئيهلا  ىلوتت  أ -
:- يلي ام  لالخ  نم 

. مهتماقا نكاما  يف  مهل  ةيامحلا  ريفوت  - 1

. مهدوجو نكاماو  مهتيوهب  ةقلعتملا  تامولعملا  نع  حاصفالا  مدع  - 2

. مهتمالس لفكي  امبو  ةثيدحلا  لاصتالا  تاينقت  مادختسا  لالخ  نم  مهتاداهشو  مهلاوقأب  ءالدإلا  - 3

. يفسعت لصف  وأ  ةلماعم  ءوس  وا  زييمت  يأ  نم  مهنيصحتو  مهلمع  نكامأ  يف  مهتيامح  - 4

. ةرورضلا دنع  مهئاويإل  نكامأ  ريفوت  - 5

. مهتمالس نمضي  يرورض  لمع  يأب  مايقلا  وأ  ءارجإ  يأ  ذاختا  - 6

ىلإ تدأ  يتلا  فورظلا  لاوز  لاـح  مهنع  ةـيامحلا  عفر  متي  نأ  ىلع  ةـيامحلا ، يبلاـطب  ةـطيحملا  فورظلا  هضرفت  اـمل  ًاـقفو  سلجملا  نم  ةـيامحلا  ريفوت  تاـبلطب  تبلا  متي  ب -
. اهضرف

. ةياغلا هذهل  ردصي  ماظن  ىضتقمب  مهب  ةلصلا  يقيثو  صاخشالاو  مهبراقاو  ءاربخلاو  نيربخملاو  دوهشلاو  نيغلبملل  ةبولطملا  ةيامحلا  ريفوتب  ةقلعتملا  رومألا  عيمج  مظنت  ج -

هذهل سلجملا  اهردصي  تاميلعت  بجومب  مهتيامح  ةئيهلا  ررقت  نيذلا  نيربخملاو  دوهـشلاو  نيغلبملل  ةـيلام  تادـعاسم  فرـص  سيئرلل  رخآ ، عيرـشت  يا  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  د -
. ةياغلا

( 25  ) ةداملا

.فرشلاب ةلخم  ةحنج  وا  ةيانج  يأل  ةيامحلا  هل  ةحونمملا  صخشلا  باكترا  لاح  يف  وا  اهحنم  طورش  ةفلاخم  لاح  يف  سلجملا  نم  رارقب  ةحونمملا  ةيامحلا  طقست 

( 26  ) ةداملا

ةمارغبو ال ةنس  ىلع  ديزت  الو  رهشا  ةتس  نع  لقت  ةدم ال  سبحلاب  مهدوجو  نكامأب  وا  ءاربخلا  وا  نيربخملا  وا  دوهشلا  وا  نيغلبملا  ةيوهب  ةقلعتم  تامولعم  ىـشفأ  نم  لك  بقاعي  أ -
.رانيد فالا  ةرشع  زواجتت 

هذـه يف  اكيرـش  يـشفملا  ربتعيف  اهتاذ  ةرقفلا  يف  مهيلع  صوصنملا  صاخـشالا  نم  يأب  مرج  قاـحلإ  ىلإ  ةداـملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  هيلع  صوصنملا  ءاـشفالا  ىدأ  اذا  ب -
.يلصألا لعافلل  ةررقملا  ةبوقعلاب  بقاعيو  ةميرجلا 

( 27  ) ةداملا

نع فشكلل  هب  اوماق  ام  ببـسب  ءاربخلا ، وا  نيربخملا  وا  دوهـشلا  وا  نيغلبملا  دحا  ىلع  ىدتعا  نم  لك  بقاعي  رخآ ، عيرـشت  يأ  يف  اهيلع  صنلا  درو  دشأ  ةـبوقع  يأب  لالخالا  نود 
نع لقت  ةدـم ال  سبحلاب  داسفلا  نع  غالبالا  نم  وا  مهتداهـشب  ءالدالا  نم  مهعنم  وا  مهدـض  ةطلـسلا  لامعتـسا  يف  فسعت  وا  مهنيب  لماعتلا  يف  ّزيم  وا  مهتلماعم  ءاسا  وا  داسفلا 

.رانيد فالا  ةرشع  ىلع  ديزت  ةمارغبو ال  نيتنس  نع  لقت  ةدمل ال  سبحلا  ةبوقعلا  نوكتف  ىرخا  ةيدام  هاركا  ةليسو  يأ  وا  حالسلا  راهشإب  ديدهتلا  وا  ةوقلا  مادختسا  لاح  يفو  ةنس ،

( 28  ) ةداملا



.لعافلل ةررقملا  ةبوقعلاب  داسف  ةميرج  يف  ضرحملا  وأ  لخدتملا  وأ  كيرشلا  نم  لك  بقاعي  أ -

دادرتسا ىلإ  تدا  تاّنيب  وا  ةلدأ  وا  تامولعم  ةصتخملا  تاطلـسلل  وا  ةئيهلل  مدق  داسف  ةـميرج  يف  ًاضرحم  وأ  ًالخدـتم  وأ  ًاكيرـش  وأ  ًالعاف  ناك  نم  لك  ةـبوقعلا  يثلث  نم  ىفعي  ب -
.داسفلا نع  ةلصحتملا  لاومالا 

.داسفلا فاشتكا  لبق  تامولعملا  ميدقت  مت  اذا  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  نيروكذملا  قحب  ةقحالملا  يرجت  ال  ج -

( 29  ) ةداملا

عناوم تالاح  نم  يأ  رفاوتل  ةـبوقعلا  نم  ءافعالا  وا  ةـقحالملا  فقوب  وأ  ماعلا  قحلا  ىوعد  طاقـسإب  ةـمكحملا  نع  رارق  رودـص  لوحي  ـال  رخآ ، عيرـشت  يأ  يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع 
.داسفلا نع  ةلصحتملا  لاومالا  دادرتسا  يف  رارمتسالا  نود  ةيلوؤسملا  ءافتنال  وا  باقعلا 

( 30  ) ةداملا

مت يتلاو  داسفلا  لاعفا  نع  ةلصحتملا  عفانملاو  لاومالا  ةرادإو  ظفحل  صصخي  تاحلاصملاو ) تايوستلا  تاناما  باسح   ) ىمسي يزكرملا  كنبلا  ىدل  تاناما  تاباسح  ءاشنا  ةئيهلل 
.اهيقحتسمل اهميلست  نيح  ىلإ  واهيلع  زجحلا  وا  اهدادارتسا 

( 31  ) ةداملا

.اهتاذ ةنسلا  نم  لوألا  نوناك  رهش  نم  نيثالثلاو  يداحلا  مويلا  يف  يهتنتو  ةنس  لك  نم  يناثلا  نوناك  رهش  نم  لوألا  مويلا  يف  ةيلاملا  اهتنس  أدبتو  ةلقتسم ، ةنزاوم  ةئيهلل  نوكت  أ -

:- يلي امم  ةئيهلل  ةيلاملا  دراوملا  نوكتت  ب -

.ةماعلا ةنزاوملا  يف  اهل  دصري  ام  - 1

.يندرأ ريغ  ردصم  نم  تناك  اذا  اهيلع  ءارزولا  سلجم  ةقفاوم  ةطيرش  اهلوبق  سلجملا  ررقي  ىرخأ  دراوم  يأو  حنملاو  تابهلاو  تادعاسملا  - 2

.ةبساحملا ناويد  ةباقرل  ةئيهلا  تاباسح  عضخت  ج -

( 32  ) ةداملا

.ةيموكحلا رئاودلاو  تارازولا  اهب  عتمتت  يتلا  تاليهستلاو  تاءافعإلاب  ةئيهلا  عتمتت 

( 33  ) ةداملا

.ةيموكحلا رئاودلاو  تارازولا  ىدل  اهب  لومعملا  رفسلاو  لاقتنالا  ماظنو  لاغشالا  ماظنو  مزاوللا  ماظنو  يلاملا  ماظنلاو  ةيندملا  ةمدخلا  ماظن  ةئيهلا  ىلع  قبطي  أ -

راشملا ةمظنألا  يف  اهيلع  صوصنملا  ماعلا  نيمألا  تايحالص  ماعلا  نيمألا  سراميو  صتخملا  ريزولا  تايحالـص  سيئرلا  سرامي  ةداملا ، هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  ذيفنت  تاياغل  ب -
.ةرقفلا كلت  يف  اهيلا 

( 34  ) ةداملا

: - نم لك  ىغلي  أ -

ةنسل 2008. ( 11  ) مقر ملاظملا  ناويد  نوناق  - 1

ةنسل 2006. ( 62  ) مقر داسفلا  ةحفاكم  ةئيه  نوناق  - 2

.نوناقلا اذه  ماكحأل  ًاقفو  اهب  اهريغ  لدبتسي  وأ  لدعت  وأ  ىغلت  نأ  ىلإ  هاضتقمب  ةرداصلا  تاميلعتلاو  ةمظنألاب  لمعلا  رمتسي  نا  ىلع  ب -

و امهيلع ، ةبترتملا  تامازتلالا  قوقحلا و  عيمج  اهيلا  لقنتو  اهتادوجوم  عيمج  اهيلإ  لوؤتو  داسفلا  ةحفاكم  ةئيهو  ملاظملا  ناويد  نم  لكل  يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  ةـئيهلا  ربتعت  ج -
.ةقباسلا مهتامدخل  ًارارمتسا  ةئيهلا  يف  مهتامدخ  ربتعتو  داسفلا  ةحفاكم  ةئيهو  ملاظملا  ناويد  وفظوم  اهيلإ  لقني 

ماهم داسفلا  ةحفاكم  ةئيه  سيئر  سراميو  نوناقلا  اذه  ماكحأل  ًاقفو  هليكـشت  نيح  ىلإ  سلجملا  ماهم  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذافن  دنع  مئاقلا  داسفلا  ةحفاكم  ةـئيه  سلجم  سرامي  د -
.نوناقلا اذه  ماكحأل  ًاقفو  سيئر  نييعت  نيح  ىلإ  هتايحالصو  سيئرلا 

( 35  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  ةمظنألا  ءارزولا  سلجم  ردصي 

( 36  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحأ  ذيفنتب  نوفلكم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر 
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