
 

 
  

 ةعجارملا ةنجل لمع ةحئال

 



 

 2 ةحفصلا 

  :ديهمت .1
 ةمكوح ةحئالل ًاقفو ةحئاللا هذه يف ةدراولا ماهملاو تاصاصتخالا )ةنجللا( ةعجارملا ةنجل ىلوتت .1.1

 لضفأ عم ىشامتت ةكرشلا لامعأ نأ نم دكأتلا ضرغب ،ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا تاكرشلا
 .تاكرشلا ةمكوح لاجم يف تاسرامملا

 تاصاصتخالا كلت ذيفنت تايلآ كلذ يف امب اهتاصاصتخاو اهلكيهو اهلمع قاطن ةحئاللا هذه حضوت .2.1
 .لمعلا تاءارجإو

 عفرو ،ًايرود ةحئاللا هذه ةعجارم ةقالعلا تاذ تاسرامملا لضفأ ةبكاوم ضرغب ةنجللا ىلع .3.1
 ةيعمجلا لبق نم تاليدعتلا دامتعال ًاديهمت اهيلع ةقداصملل )سلجملا( ةرادإلا سلجمل تايصوتلا
 .ةقبطملا ةمظنألل ًاقفو ةماعلا

 .اهئادأ ىوتسم عفرل هتاهيجوت مدقيو ،ًايرود ةنجللا ءادأ مييقتب سلجملا موقي .4.1
 
  :ةنجللا تاصاصتخا .2
 تاونق ىلع ظفاحتو سلجملا ىلإ اهريراقت ةنجللا عفرتو ،اهيلإ ةلكوملا تاصاصتخالا عيمج ةنجللا سرامت
 ةيافكو ةيلعاف ىدم نم ققحتلاو ةكرــــشلا لامعأ ىلع ةبقارملاب ةنجللا صتختو هعم ةرــــشابم لاــــصتا
 ماهمو تاــصاــصتخا لمــشتو ،ةقالعلا تاذ تايــصوتلاو يأرلا ءادبإو ،ةكرــشلا يف ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ
 :يلي ام ةصاخ ةفصب ةنجللا

 :ةيلاملا ريراقتلا .1.2
 ةيصوتلاو اهيأر ءادبإو سلجملا ىلع اهضرع لبق ةكرشلل ةيونسلاو ةيلوألا ةيلاملا مئاوقلا ةسارد 1.1.2

 .اهتيفافشو اهتلادعو اهتهازن نامضل ،اهنأش يف
 ةـيلاـملا مئاوقلاو سلجملا ريرقت ناـك اذإ اـميف –سلجملا بـلط ىلع ءاـنب – ينفلا يأرلا ءادـبإ .2.1.2

 نيرمثتــسملاو نيمهاــسملل حيتت يتلا تامولعملا نمــضتتو ةموهفمو ةنزاوتمو ةلداع ةكرــشلل
 .اهتيجيتارتساو اهلمع جذومنو اهئادأو ةكرشلل يلاملا زكرملا مييقت

 .ةيلاملا ريراقتلا اهنمضتت ةفولأم ريغ وأ ةمهم لئاسم يأ ةسارد .3.1.2
 مازتلالا لوؤسم وأ هماهم ىلوتي نم وأ ةكرشلل يلاملا ريدملا اهريثي لئاسم يأ يف ةقدب ثحبلا .4.1.2

 .يجراخلا عجارملا وأ ةكرشلا يف
 .ةيلاملا ريراقتلا يف ةدراولا ةيرهوجلا لئاسملا يف ةيبساحملا تاريدقتلا نم ققحتلا 5.1.2
 .اهنأش يف سلجملل ةيصوتلاو يأرلا ءادبإو ةكرشلا يف ةعبتملا ةيبساحملا تاسايسلا ةسارد .6.1.2

 :ةيلخادلا ةباقرلا ماظن .2.2
 ةدحو ىلع رـــشابملا فارـــشالاو ةباقرلا ةزهجأ ىلع فارـــشإلا قيرط نع ةكرـــشلا لامعأ ةبقارم .1.2.2

 .ةيلخادلا ةعجارملا
 دادعإو ،ةكرشلا يف ةيلخادلا ةباقرلا	ماظنل ةءافكو ةيلعافب ةكرشلا ةرادإ قيبطت نم ققحتلا .2.2.2.

 يف لخدت لامعأ نم هتدأ امو ماظنلا اذه ةيافك ىدم يف اهيأرو اهتايصوت نمضتي بوتكم ريرقت
 سيئرلا ةكرشلا زكرم يف ريرقتلا اذه نم ةيفاك ًاخسن سلجملا عدوي نأ ىلع ،اهصاصتخا قاطن
 نم بغري نم ديوزتل ؛لقألا ىلع ًاموي نيرشعو دحاوب ةماعلا ةيعمجلا داقعنا دعوم لبق
  .ةيعمجلا داقعنا ءانثأ ريرقتلا ىلتيو ،هنم ةخسنب نيمهاسملا

 يباقرلا اهرود لظ يف اهنأـشب يأرلا ءادبإو ،اهل ةلاحملا تايحالـصلاو تاـسايـسلا عيراـشم ةـسارد .3.2.2
  .سلجملا نم اهدامتعا لبق

 لـبق ةـيباـقرلا بـناوجلا صخت يتلا عيــــضاوملا يف يأرلا ءادـبإو هـناـجلو سلجملا حئاول ةـعجارم .4.2.2
  .سلجملا نم اهدامتعا
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 اـهنأــــشب يأرلا ءادـبإو هـتاـنوكمو يلخادـلا ةـباـقرلا ماـظنب ةـقلعتملا ةـيذـيفنتلا ةرادإلا ريراـقت ةـعجارم .5.2.2
  .سلجملل

  .يباقرلا ةنجللا رود ءوض يف اهنأشب سلجملل ةيصوتلل عيضاوم نم اهل سلجملا هليحي ام ةسارد .6.2.2

 :ةيلخادلا ةعجارملا    .3.2
  .ةكرشلا يف رطاخملا ةرادإو ةيلاملاو ةيلخادلا ةباقرلا مظن ةعجارمو ةسارد .1.3.2
 .اهيف ةدراولا تاظوحلملل ةيحيحصتلا تاءارجإلا ذيفنت ةعباتمو ةيلخادلا ةعجارملا ريراقت ةسارد .2.3.2
 يف ةـيلخادـلا ةـعجارملا ةرادإو ةـيلخادـلا ةـعجارملا سيئر ةـطــــشنأو ءادأ لـع فارــــشإلاو ةـباـقرلا .3.3.2

 ماهملاو لامعألا ءادأ يف اهتيلاعفو ةمزاللا دراوملا رفاوت نم ققحتلل – تدجو نإ – ةكرــشلا
 ىلإ اهتيــصوت ميدقت ةنجللا ىلعف ،ةيلخادلا ةعجارملل سيئر ةكرــشلل نكي مل اذإو .اهب ةطونملا
 .هنييعت ىلإ ةجاحلا ىدم نأشب سلجملا

 .هتآفاكم حارتقاو ةيلخادلا ةعجارملا سيئر نييعتب سلجملل ةيصوتلا .4.3.2

  :اهيف رمثتسملا تاكرشلا   .4.2
 هب حمست ام قفوو ةعباتلا تاكرشلا يف ةعجارملا ناجل ءادأو ليكشت تاءارجإ ةيلعاف نم دكأتلا .1.4.2

 .ءاكرشلا تايقافتا
 ةـعجارم لالخ نم اـهيف رمثتــــسملا تاـكرــــشلا يف ةـيلخادـلا ةـعجارملا ةرادإ ةءاـفك نم دـكأـتلا .2.4.2

 قفو وأ ،اهيلع رطيست وأ لماكلاب ةكولمملا تاكرشلل ةيلخادلا ةعجارملا ةدوجل يونسلا مييقتلا
 .كلذ لايح هارت امب سلجملل عفرلاو ،ءاكرشلا تايقافتا هب حمست ام

 وأ ،اهيلع رطيـست وأ لماكلاب ةكولمملا تاكرـشلل يجراخلا عجارملا نييعتو حيـشرت ةيلآ نم دكأتلا .3.4.2
 .كلذ لايح هارت امب سلجملل عفرلاو ،ءاكرشلا تايقافتا هب حمست ام قفو

 قلعتي اـميف ةـعباـتلا تاـكرــــشلا يف ةـعجارملا ناـجل نم مئالملاو مزاللا دـيكأـتلا ىلع لوــــصحلا .4.4.2
 .ءاكرشلا تايقافتاو ةيراسلا ةمظنألا عم قفاوتي امب ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةمالسو ةيلعافب

 ةرادإو ةعجارملا ناجلو ،ةيلخادلا ةعجارملا ةرادا نيب ام ةعجارملا لوكوتوربو ماعلا راطإلا دامتعا .5.4.2
 ام قفو وأ ،اهيلع رطيــست وأ لماكلاب ةكولمملا اهيف رمثتــسملا تاكرــشلا يف ةيلخادلا ةعجارملا
 .ءاكرشلا تايقافتا هب حمست

 ةعباتلا تاكرــشلا ىلع اهذيفنتل ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ نم ةحرتقملا ةعجارملا عيراــشم ةــسارد .6.4.2
 ،اهيلع رطيــست وأ لماكلاب ةكولمملا اهيف رمثتــسملا تاكرــشلا يف ةعجارملا ناجل عم قيــسنتلاو
 .ءاكرشلا تايقافتا هب حمست ام قفو وأ
 

 :يجراخلا عجارملا .5.2
 ققحتلا دعب مهئادأ مييقتو مهباعتأ ديدحتو مهلزعو يجراخلا عجارملا حيشرتب سلجملل ةيصوتلا .1.5.2

 .مهعم دقاعتلا طورشو مهلمع قاطن ةعجارمو مهلالقتسا نم
 عم ،ةعجارملا لامعأ ةيلعاف ىدمو ،هتلادعو هتيعوضومو يجراخلا عجارملا لالقتسا نم ققحتلا .2.5.2

 .ةلصلا تاذ ريياعملاو دعاوقلا رابتعالا يف ذخألا
 جرخت ةيرادإ وأ ةينف ًالامعأ هميدقت مدع نم ققحتلاو ،هلامعأو يجراخلا عجارملا ةطخ ةعجارم .3.5.2

 .كلذ لايح اهتايئرم ءادبإو ،ةعجارملا لامعأ قاطن نع
 .يجراخلا عجارملا تاراسفتسا نع ةباجإلا نم دكأتلا .4.5.2
 .اهنأشب ذِختا ام ةعباتمو ةيلاملا مئاوقلا ىلع هتاظحالمو يجراخلا عجارملا ريرقت ةسارد .5.5.2
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 :مازتلالا نامض .6.2
 ةطشنأ مجحو ةعيبط عم بسانتي امب مازتلالا ةرادإل ةحضاو ةيجيتارتسا ريوطت ىلع فارشإلا 1.6.2

 ةيجراخلاو ةيلخادلا تاريغتملا ىلع ًءانب اهثيدحتو اهتعجارمو اهذيفنت نم ققحتلاو ،ةكرشلا
 .ةكرشلل

 ءادبإو ،ةقبطملا ةمظنألل ًاقفو اهتايلآو اهتاءارجإو مازتلالاب ةصاخلا ةيلخادلا ةباقرلا مظن دامتعا 2.6.2
 .سلجملا نم اهدامتعا لبق اهنأشب يأرلا

  .اهنأشب ةمزاللا تاءارجإلا ةكرشلا ذاختا نم ققحتلاو ةيباقرلا تاهجلا ريراقت جئاتن ةعجارم .3.6.2
 .ةقالعلا تاذ تاميلعتلاو تاسايسلاو حئاوللاو ةمظنألاب ةكرشلا مازتلا نم ققحتلا .4.6.2
 ميدقتو ،ةقالعلا يوذ فارطألا عم ةكرشلا اهيرجت نأ حرتقملا تالماعتلاو دوقعلا ةعجارم .5.6.2

 .سلجملا ىلإ كلذ لايح اهتايئرم
 تاءارجإلاب اهتايصوت ءادبإو ،سلجملا ىلإ اهنأشب ءارجإ ذاختا ةرورض ىرت لئاسم نم هارت ام عفر .6.6.2

 .اهذاختا نيعتي يتلا
 

 داسفلاو لايتحالا ةحفاكم .7.2
 ءادأ يف يجراخلا عجارملاو )ةينوناقلا نوؤشلا( ةيذيفنتلا ةرادإلا ةيلعاف ىلع فارشإلا 1.7.2

 .داسفلاو لايتحالا ةحفاكمب قلعتي اميف مهتايلوؤسم
 ءاـطخأ دوجو رطاـخمل مهمييقت نأــــشب يجراـخلا عجارملاو ةـيذـيفنتلا ةرادإلا نم راــــسفتــــسالا 2.7.2

 .تامييقتلا كلت راركتو ىدمو ةعيبط كلذ يف امب ،داسفلاو لايتحالاب ةقلعتم ةيرهوج
 ملع ىلع اوناك اذإ امع يجراخلا عجارملاو )ةينوناقلا نوؤــشلا( ةيذيفنتلا ةرادإلا نم راــسفتــسالا 3.7.2

 تباجتـسا يتلا ةيفيكلاو ،ةكرـشلا ىلع رثؤي ،موعزم وأ هب هبتـشم وأ يلعف ،داـسف وأ لايتحا يأب
 يف ةيباقرلا ةئيبلا ىلع تلخدُأ يتلا ةيرهوجلا تارييغتلا كلذ يف امب ،تالاحلا كلتل ةكرـــشلا اهب
 .ةكرشلا

 وأ لايتحا يأ نع يجراخلا عجارملاو )ةينوناقلا نوؤـشلا( ةيذيفنتلا ةرادإلا نم ريراقت ىلع لوـصحلا 4.7.2
 يف يـسيئر رود مهل نيذلا نيفظوملا وأ ةرادإلا نمـضتيو ،ًايرهوج نكي مل وأ ناك ءاوـس ،داـسف
 .سلجملل ةبسانملا تايصوتلا ميدقتو ،ةكرشلل ةيلخادلا ةباقرلا ماظن

 ،داــــسفلاو لاـيتحالاـب ةـقلعتم ةـلقتــــسم تاـقيقحت ءارجإو غالبإلا نم لـكل ةـيلآ دوجو نم دـكأـتلا 5.7.2
 .تايلآلا كلت ةيلعاف ةبقارمو مييقتو
 

 

 :تاظوحلملا ميدقت تابيترت .8.2
 وأ ةيلاملا ريراقتلا يف زواجت نأشب مهتاظوحلم ميدقت ةكرشلا يف نيلماعلل حيتت ةيلأ عضو ةنجلل 1.8.2

 مجح عم بسانتي لقتسم قيقحت ءارجإب ةيلآلا هذه قيبطت نم ققحتلا ةنجللا ىلعو ةيرسب اهريغ
 .ةبسانم ةعباتم تاءارجإ ينبتو زواجتلا وأ أطخلا

 
 

 :سلجملاو ةنجللا نيب ضراعتلا ثودح .9.2
 ةنجللا ةيصوتب ذخألا سلجملا ضفر اذإ وأ ،سلجملا تارارقو ةنجللا تايصوت نيب ضراعت لصح اذإ 1.9.2

 ةعجارملا سيئر نييعت وأ هئادأ مييقتو هباعتأ ديدحتو هلزعو يجراخلا عجارملا نييعت نأشب
 .اهب هذخأ مدع بابسأو ،اهتارربمو ةنجللا ةيصوت سلجملا ريرقت نيمضت بجيف ،ةيلخادلا

 
 



 

 5 ةحفصلا 

  :ةنجللا ميظنت .3
 :ةنجللا ليكشت .1.3

 وأ نيمهاسملا نم ءاضعأ ةسمخ ىلإ ةعبرأ نم ةنجل ةكرشلل ةماعلا ةيعمجلا نم رارقب لكشت	 .1.1.3
 سلجملا سيئر ةيوضع مضت الأو لقألا ىلع لقتسم وضع مهنيب نم نوكي نأ ىلع مهريغ نم
 .ةيبساحملاو ةيلاملا نوؤشلاب صتخم مهنيب نم نوكيو ،نييذيفنتلا سلجملا ءاضعأ نم ًايأ وأ

 نأ ىلع ةـنجللا لـمع ةـحئال  - سلجملا نم حارتقا ىلع ًءاـنب - ةـكرــــشلل ةـماـعلا ةـيعمجلا ردــــصت .2.1.3
 ةيفيكو ،اهئاـــضعأ رايتخا دعاوقو ،اهماهمو ،ةنجللا لمع تاءارجإو طباوـــض ةحئاللا هذه لمـــشت
 دحأ روغش لاح يف تقؤم لكشب اهئاضعا نييعت ةيلآو ،مهتآفاكمو ،مهتيوضع ةدمو ،مهحيشرت
  .ةنجللا دعاقم

 ةكرشلل ةيلاملا وأ ةيذيفنتلا ةرادإلا يف نيتيضاملا نيتنسلا لالخ لمعي ناك وأ لمعي نمل زوجي ال .3.1.3
   .ةنجللا يف ًاوضع نوكي نأ ،يجراخلا عجارملا ىدل وأ

 ءاهنإب وأ ،سلجملا ةرود لمع ةدم ءاهتناب يهتنتو ،اهليكشت خيرات نم ةنجللا لمع ةدم أدبت .4.1.3
 ةيوضع ةدم عم ةنجللا لمع ةيوضع ةدم قفاوتت نأ بجيو ،ةماعلا ةيعمجلا لبق نم اهتامدخ
 .سلجملا

 

 :ةنجللا ءاضعأ تامازتلا .2.3

 امب ةنجللا سيئر راطخإو ،اهلامعأ يف ةلعافلا ةكراشملاو ةنجللا تاسلج روضح يف ماظتنالا .1.2.3
 .ةنجللا تاسلج ىدحإ نع هبايغ بجوتسي

 .نيمهاسملا ةلئسأ نع ةباجإلل ةنجللا ءاضعأ نم هبيني نم وأ ةنجللا سيئر روضح .2.2.3
 ةيعمجلا ريغ يف ،نيمهاــسملل حــصفي نأ ةنجللا وــضعل زوجي الو ،ةكرــشلا رارــسأ ىلع ةظفاحملا .3.2.3

 ًالــضف ،هؤافعإ بجو الإو هلمعب همايق ببــسب ةكرــشلا رارــسأ نم هيلع فقو ام ،ريغلا وأ ،ةماعلا
 .كلذ ىلع بترتت رارضأ يأ نع ضيوعتلاب هتبلاطمو هتلءاسم نع

 .ةكرشلا يف ةيذيفنت لامعأ يأب مايقلا مدع .4.2.3
 تاذ ةـثيدـحلا تاروطتلا ةـبكاومو ،هـب ةـطونملا لاـمعألا ةـلوازمل ةـبجاولا ةـينهملا ةـياـنعلا لذـبي نأ .5.2.3

 .ةكرشلا لامعأب ةقالعلا
 نم درجتي نأو ،لالقتـسالاو ةيعوـضوملاو قدـصلاو ةفعلاو ةهازنلاب ىلحتي نأو لدعلاب فـصتي نأ .6.2.3

 .نيرخآلا تاهجوتو ءارآل همكح عضخي الأو ةيصخشلا حلاصملا
 .ةنامألاو فرشلاب ةلخم ربتعت ةطشنأ وأ لامعأ يأ يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةفصب كرتشي الأ .7.2.3
 هـل نمم وأ ،دروم وأ ،لـيمع وأ ،عباـت وأ ،فظوم يأ نم نأــــش تاذ ةـميق هـل ءيــــش يأ لـبقي الأ .8.2.3

 وأ رثؤي وأ اعوـضومو الكـش ةنجللا وـضع ةيلالقتـسا يف فعـض ىلإ يدؤت دق ةكرـشلاب لمع ةقالع
 .تارارق نم هيلإ لصوتي اميف رثؤي هنأ ضرتفي

 حــصفي امك ،ةقالعلا كلت ةعيبطو ةكرــشلا نيبو هنيب تمت يتلا تايلمعلا نع سلجملل حــصفي نأ .9.2.3
 ةحئال هبلطتت ام قفو كلذو ةكرــشلا يف نييذيفنتلا نيريدملاو سلجملاب هطبرت يتلا ةقالعلا نع
 .ةكرشلا اهدمتعت يتلا كولسلا
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 :ةنجللا سيئر .3.3

 زاجنإ ىلع فارشإلا ةنجللا سيئر ىلوتيو ،ةنجللا ةيوضع ةدمل اسيئر مهنيب نم ةنجللا ءاضعأ راتخي .1.3.3
 :يلي ام صوصخلا هجو ىلعو اهماهمل ةنجللا
 لودجو ةنجللا تاعامتجا نم عامتجا لك ناكمو خيراتو تقو ديدحتو داقعنالل ةنجللا ةوعد .أ

 .ةنجللا ءاضعأ عم قيسنتلا دعب كلذو لامعألا
 .سلجملا ىلإ اهتايصوتو اهلامعأ جئاتن عفرو ،ةنجللا تاعامتجا ةسائر .ب
 ىلع اهـضرعو ةنجللا نيمأ عم قيـسنتلاب ةنجللا ةطـشنأ نع ةيرود ريراقت دادعإ ىلع فارـشإلا .ج

 نم خــــسن ريراـقتلا هذـهب قفريو ،ةـنجللا نم اـهداـمتعا دـعب ،سلجملل اـهعفرل ًادـيهمت ةـنجللا
 .ةنجللا رضاحم
 نع ةباجإلل ةماعلا تايعمجلا روــضح ةنجللا ءاــضعأ نم هبيني نم وأ ةنجللا سيئر ىلع بجي .د

 .نيمهاسملا ةلئسأ
  .كلذ يعدتست ىرخأ ةهج يأو سلجملا مامأ ةنجللا ليثمت .ه

 :ةنجللا نيمأ .4.3

 رفاوتت نأ ىلع اهئاضعأ نيب نم اهل ًانيمأ نييعت ةنجلل نكميو	،ةنجللا ةنامأ سلجملا ةنامأ ىلوتت .1.4.3
 ةئيه نع ةرداصلا تاكرشلا ةمكوح ةحئال هيلع تصن ام بسح بصنملل ةبسانملا تابلطتملا هيف
 اهل رضاحم دادعإو ةنجللا تاعامتجا قيثوتب ةقلعتم هتايلوؤسمو هماهم نوكتو ،ةيلاملا قوسلا
 ،هئاهتناو هتيادب تقوو هخيراتو عامتجالا ناكم نايبو ،تالوادمو تاشاقن نم راد ام نمضتت
 ءاضعألا ءامسأ نيودتو ،مظنمو صاخ لجس يف اهظفحو ،تيوصتلا جئاتنو ةنجللا تارارق قيثوتو
 ءاضعألا عيمج نم رضاحملا هذه عيقوتو – تدجو نإ – اهودبأ يتلا تاظفحتلاو نيرضاحلا
 .نيرضاحلا

 تاـمولعملاو قئاـثولاو لـمعلا قاروأو ةـنجللا لاـمعأ لودـجب ةـنجللا ءاـــــضعأ ةـنجللا نيمأ دوزي .2.4.3
 ةـقالع تاذ ةـنجللا ءاـــــضعأ نم يأ اـهبلطي ةـيفاـــــضإ تاـمولعم وأ قئاـثو يأو ،هـب ةـقلعتملا
 نم لقألا ىلع ةيميوقت مايأ ةــسمخ لبق كلذو ،عامتجالا لودج يف ةلومــشملا تاعوــضوملاب
 .عامتجالا خيرات

 .اهداقعنا نم رهش لبق ةنجللا تاعامتجا ديعاومب ةنجللا ءاضعأ ةنجللا نيمأ غلبي .3.4.3
 ةـنجللا ءاــــضعأل ةـيرود ريراـقت عفرو ةـنجللا تارارق ذـيفنت ةـعباـتم ةـيلوؤــــسم ةـنجللا نيمأ ىلوتي .4.4.3

 ةلكوملا ىرخألا ماهملا عيمج ةيدأت ةيلوؤـــسم ةنجللا نيمأ ىلوتي امك ،تارارقلا ةلاح ًةنمـــضتم
 .ةنجللا لبق نم هيلإ

  .اهيلع تيوصتلا وأ ةنجللا تارارق نم يأ يف ةكراشملا ةنجللا نيمأل قحي ال .5.4.3

 :نووعدملا .5.3

 نيرخآ صاخشأ ةوعد ةرورضلا تعد ام ىتم زوجيو ،اهتاعامتجا روضح طقف ةنجللا ءاضعأل قحي .1.5.3
 هذختت رارق يأ ىلع تيوصتلا يف قحلا نيوعدملل نوكي الأ ىلع ،هنم ءزج وأ عامتجا يأ روضحل
 .ةنجللا

 كلت يف ةكراـشملا مهنم تبلط دق ةنجللا نكت ملام شاقن يأ يف نووعدملا كراـشي نأ قحي ال .2.5.3
  .تاشاقنلا

 رارـسأ ءاـشفإ مدع ةنجللا تاعامتجال نيوعدملا صاخـشألا نم مهريغو ةنجللا ءاـضعأ ىلع بجي .3.5.3
 تادنتــسمل ضارعتــساو تاــشاقن نم هتنمــضت امو تاعامتجالا ةيرــس ىلع ةظفاحملاو ةكرــشلا
 .نورضاحلا اهيلع علطا
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 :ةنجللا لمع ةدم .6.3

 ءاهنإب وأ ،سلجملا ةرود لمع ةدم ءاهتناب يهتنتو ،اهليكشت خيرات نم ةنجللا لمع ةدم أدبت .1.6.3
 .سلجملا ةيوضع ةدم عم ةنجللا لمع ةيوضع ةدم قفاوتت نأ بجيو ،سلجملا لبق نم اهتامدخ

 :ةنجللا تامدخ ءاهتنا .7.3

 ةءاسإ ببسب اهئاضعأ دحأ وأ لماكلاب ةنجللا ءاضعأ ةيوضع ءاهنإ ،سلجملا نم رارقب زوجي .1.7.3
 ةكرشلا فادهأب ًارضم سلجملا هربتعي يذلا فرصتلا ءوس وأ ةنجللا يف ةبصنمل وضعلا مادختسا
 .ةصاخ ةفصب ةنجللاو ةماع ةفصب اهتعمسو

 يطخ راعــشإ ميلــستب كلذو ،ةنجللا ةيوــضع نم ةلاقتــسالا ةنجللا ءاــضعأ نم وــضع يأل زوجي .2.7.3
 ميلــــست خيرات نم ًارابتعا لوعفملا ةيراــــس ةلاقتــــسالا حبــــصتو ،ةنجللا سيئرو سلجملا سيئرل
 .ةلاقتسالا ذيفنتل ًاقحال ًاتقو راعشإلا ددح اذإ الإ ،راعشإلا

 تاعامتجا ةثالث نم رثكأل ةنجللا تاعامتجا روـــضح نع فلخت اذإ ةنجللا وـــضع ةيوـــضع طقـــست .3.7.3
 ةـنجللا ءاــــضعأ ةـيبلغأ هـيلع قفاوي لوبقم رذـع وأ ةـنجللا سيئر نم قبــــسم نذإ نود ةـيلاـتتم
 .نورضاحلا

 

 وــضعلا لمكيو ،رغاــشلا زكرملا يف ،سلجملا لبق نم هدامتعال ،ليدب وــضع حيــشرت ةنجلل قحي .4.7.3
 .ةنجللا وضع يف اهرفاوت بجاولا طورشلا رابتعالا يف ًاذخآ ةيقبتملا ةدملا ديدجلا

 :ةنجللا ءاضعأ تالدبو تآفاكم .8.3

 امك ىرخأ تالدبو ،روضح لدبو ،ةيونس تآفاكم ىلع لوصحلا ةنجللا ءاضعأ نم وضع لكل قحي .1.8.3
 ءاضعأو ةرادإلا سلجم ءاضعأ حيشرت" ةسايسو ،ةكرشلل ساسألا ماظنلا يف هيلع صوصنم وه
 ."ةيذيفنتلا ةرادإلا تآفاكمو ،مهتآفاكمو ،هنع ةقثبنملا ناجللا

 نم ةنجللا تاعامتجا روـضح لباقم رفـسلا فيلاكت نع ضيوعت ىلع لوـصحلا ةنجللا ءاـضعأل قحي .2.8.3
 ىرخأ فيلاكت يأ ىلإ ةفاــضإ ،عامتجالا داقعنا ناكم وأ سيئرلا ةكرــشلا عقوم ىلإ هتماقإ ناكم
 .ةكرشلا يف اهب لومعملا ةسايسلا بسح تالصاوملاو ةماقإلاب ةطبترم

 :ةنجللا تاعامتجا .9.3

  :عامتجالل ةوعدلا .1.9.3

 لاح يف عامتجالا ىلإ وعدي نأ ةنجللا سيئر ىلع بجوتي امك ،اهسيئر نم ةوعدب ةنجللا عمتجت .أ
 .ةنجللا سيئرل ًاهجوم ًايباتك ًابلط ةنجللا ءاضعأ نم نينثا ميدقت
 .كلذ ىلإ ةجاحلا تعد املك وأ ًايونس تارم عبرأ ىندأ دحبو اهماهم ذيفنت ضرغب ةنجللا دقعت .ب
 ؛ةثيدحلا لاـصتالا لئاـسو نم يأ مادختـسا هل زوجيف ،ًايـصخـش ةنجللا ءاـضعأ دحأ روـضح رذعت نإ .ج
 .ةنجللا عامتجا روضحل
 ،هخيراتو ،عامتجالا تقو ةوعدلاب حــــضوي نأ ىلع ٍفاك تقوب عامتجالا تاوعد لاــــسرإ نيعتي .د

  .عامتجالا يف شقانتس يتلا قئاثولا ىلإ ًةفاضإ ،لامعألا لودجو ،هناكمو
 هـيلع قفتي رخآ ناـكم يأ يف وأ ةـكرــــشلل سيئرلا زكرملا يف اـهتاـعاـمتجا عيمج ةـنجللا دـقعت .ه
 .ةنجللا ءاضعأ

  :تيوصتلاو ينوناقلا باصنلا .2.9.3

  .ةنجللا عامتجا داقعنال ينوناقلا باصنلا لمتكيل ةنجللا ءاضعأ ةيبلغأ روضح بجي .أ
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 يف هنع تيوصتلا وأ هنع ةباين ةنجللا عامتجا روضحل رخآ وضع ليكوت ةنجللا وضعل زوجي ال .ب
  .تاعامتجالا
 ذخؤي تاوصألا يواست لاح يفو ،عامتجالل نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأ تاوصأب ةنجللا تارارق ردصت .ج

 رارقلا ذاختا ليجأت تاوصألا يواست لاح يف سيئرلل زوجيو عامتجالا سيئر هل توص يذلا رارقلاب
  .ةساردلا نم ديزمل
 ،ةلجاعلا رومألا يف الإ نيقرفتم ءاضعألا ىلع اهضرع ةقيرطب هتارارق ردصي نأ سلجملل زوجي ال .د

 ام ءاضعألا يثلث لبق نم اهيلع ةقفاوملا ةلاح يف لوعفملا ةيراس تارارقلا كلت دعتو
 سلجملا ىلع تارارقلا ضرعتو ،اهيف ةلوادملل سلجملا عامتجا – ةباتك – ءاضعألا دحأ بلطي مل
 .عامتجالا رضحم يف اهتابثإل هل ٍلات عامتجا لوأ يف

 :ةنجللا لامعأ لودج .3.9.3

 لامعأ لودج ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةيلخادلا ةعجارملاو ةنجللا سيئر عم قيسنتلاب ةنجللا نيمأ دعُي
 عجارُت نأ ىلع ،اهتايولوأو اهتيمهأل ًاقفو شاقنلل ةحورطملا عيضاوملا ةلودجو ،ةنجللا عامتجا
 .ءاضعألا ىلع اهعيزوت لبق ةنجللا سيئر لبق نم دمتعُتو

 :عامتجالا رضحم .4.9.3

 مايأ ةسمخ لالخ ةنجللا ءاضعأ ىلا عامتجالا رضحم نم ىلوألا ةدَّوَسُملا لسريو ةنجللا نيمأ دعي .أ
 .ىصقأ دحك لمع
 مهملست خيرات نم ٍفاك تقو لالخ رضحملا نع مهتايئرمو مهتاظوحلم ةنجللا ءاضعأ مدقي .ب

 .ةنجللا نيمأ لبق نم رضحملل ىلوألا ةدَّوَسُملل
 ىلإ هتعد يتلا ةيساسألا بابسألا نيبي نأ ىلع ةنجللا هذختت رارق يأ ىلع ظفحتلا وضع يأل زوجي .ج

 تارارقلا ىلع دجو نإ هظفحت رصتقيف هماتتخا لبق ةنجللا عامتجا نم وضع يأ جرخ اذإو .ظفحتلا
 يتلا دونبلا ىلع هتبغر ىلع ًءانب رضحملا يف صني نأ ىلع ،اهتشقانم رضح يتلا دونبلاب ةقلعتملا
 .كلذ يف ةباتك هتبغر ىدبأ اذإ اهتشقانم رضحي مل
 .ءاضعألا تاظوحلم ىلع ًءانب ىلوألا ةدَّوَسُملا ةنجللا نيمأ لدعي .د
 ةيناثلا ةدَّوَسُملل مهملست خيرات نم لمع يموي لالخ رضحملا نع مهتاظوحلم ةنجللا ءاضعأ مدقي .ه

 .ةنجللا نيمأ لبق نم
 عيمج لبق نم هعيقوت درجمب ًايمسر رضحملا ربتعيو ةيئاهنلا هتروصب رضحملا ةنجللا نيمأ دعي .و

  .نيرضاحلا ءاضعألا
 .ةنجللا ءاضعأ ىلإ هيلع قداصُملاو دمتُعملا رضحملا ةنجللا نيمأ لسري .ز
 دحأك عامتجالا كلذل يلاتلا عامتجالا لامعأ لودج يف هتاظوحلم جاردإ ةنجللا ءاضعأ دحأ دارأ اذإ .ح

 .عامتجالا لامعأ لودج يف كلذ ةلودجل ةنجللا سيئر عم قسنُي ،ةسيئرلا عيضاوملا
 تاعامتجا يف اهتشقانم مت ىرخأ عيضاوم ةيأو اهنع ةرداصلا تارارقلا ذيفنت جئاتن ةنجللا عباتُت .ط

 .ةقباس
 

 ريراقتلا .4
 .سلجملا ءاضعأ نم يأل تادنتسملا عم عالطالل ًاحاتم - هدامتعا دعب - رضحملا نوكي .1.4
 سلجملا تاــصاــصتخا نمــض عقت يتلا رومألا يف سلجملا ىلإ ةبــسانملا تايــصوتلا ةنجللا مدقت .2.4

 .ةنجللا ماهم ىلع تقولا تاذ يف رثؤتو
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 تامولعملا رداصمو دراوملا .5
 اهتاــصاــصتخا ءادأ نم اهنكمي امب اهل ةمزاللا تامولعملاو دراوملا عيمج ىلإ لوــصولا ةنجلل قحي .1.5

 .هجو لمكأ ىلع اهتايلوؤسمو اهماهمو
 ةيراشتسالا عيراشملا هيسرتل ةيذيفنتلا ةرادإلا هيجوتو ةرشابم ةروصب دقاعتلا دامتعا ةنجلل قحي .2.5

 ةطانملا تايلوؤـسملاو ماهملا ةعيبط عم قفتي امبـسح ةنجللا اهددحت ةيراـشتـسا تاكرـش ىلع
 .ءارشلا ةسايس قيبطت تالاحلا هذه لثم يف طرتشي الو ،اهب

 
 ةماع ماكحأ .6

 يأ فاضُت وأ فذحُت وأ لدعُت الو ،اهيلع ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم خيرات نم ةذفان ةحئاللا هذه دعت .1.6
 .ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم ىلع ًءانب الإ ،ةحئاللا هذهل داوم

 نم اهريغو اهب ةصاخلا ةمكوحلا ةحئالو ةكرشلل ساسألا ماظنلل لمكم ةحئاللا هذه دعت .2.6
 .ةقالعلا تاذ ةمظنألا

 ةيلخاد حئاول وأ تارارق وأ تاءارجإ نم اهعم ضراعتي ام لك لحم لحتو ةحئاللا هذه يغلت .3.6
 .ةكرشلل

 نم ةرداصلا ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا هنأشب قبطي ةحئاللا هذه يف صن هنأشب دري مل ام لك .4.6
 .ةصتخملا تاهجلا


