
:ةيسنرفلا ةقرولل لماكلا صنلا

ةديدجلا ةموكحلل جمانرب عورشم

يناسنإلا عضولاو 19-ديفوك ةحئاج -ًالّوأ
:اهيلإ ةبسنلاب ًةيولوأ ةحئاجلا هذه ةحفاكم نم ةينانبللا ةموكحلا لعجتس
 صاخشأللً امعد نمضتت نأ ىلع ،اهرشنو ةحئاجلا ةحفاكمل ةطخ دادعإ -1
.ةشاشه رثكألا

.بعشلا حلاصل ةيعامتجالا ةيامحلا زيزعت -2

توريب رامعإ ةداعإو بآ نم عبارلا راجفنا تاعبت ً-ايناث
:ةيلاتلا ةدعصألا ىلع ةينانبللا ةموكحلا لمعتس-
ةيلودلا ةيناسنإلا ةدعاسملا
 ذيفنتلا عضوم ةيلودلا ةرسألا نم ةمدقملا تادعاسملا عضو ةيلمع ليهست
 هذه قيسنتب موقت ةدحتملا ممألا نأبً املع ،ةلاعفو ةفافشو ،ةلجاع ةقيرطب
 يف نيينانبللاو توريب معد رمتؤم هيلإ صلخ ام بجومب كلذو ،تادعاسملا
 ىلعو ،ةدحتملا ممألا عمً اماتً انواعت نواعتلاب كلذ متيو .بآ رهش نم عساتلا
.تاجايتحإلا مييقتو تامولعملا ةكراشم ةطساوب ،صوصخلا هجو

ةيلودلا ةدعاسملا ةمكوح
 ةدعاسملا لاصيإ متي نأ لجأ نم ذيفنتلا عضوم ةددحم ةمكوح عضو متيس
 ،توريب راجفنال ةباجتسالا قايس يفو يناسنإلا ديعصلا ىلع ةمّدقملا ةيلودلا
 ةفافش ةقيرطب بعشلا ىلإ ،ةيوينبلا تاحالصإلا معدل ةصصخملا كلت امك
.ةدحتملا ممألا ةياعرب بقعتلل ةلباقو
 يلودلا كنبلا هّدعأ يذلا ريرقتلا تايصوت ساسأ ىلع رامعإلا ةداعإ ةيادب
 رارضألل عيرسلا مييقتلا( ةدحتملا ممألاو يبوروألا داحتالا عم نواعتلاب
)توريب يف تاجايتحالاو
توريب أفرم ليهأت ةداعإ
.ةدياحم تاءارجإلً اقفو ةعرسب ضورع جاردتسا قالطإ-



توريبأفرمليهأتةداعإ
.ةدياحم تاءارجإلً اقفو ةعرسب ضورع جاردتسا قالطإ-

 يف ةلماك ةقيقحلا نايبت حيتي ّلقتسمو دياحم قيقحت ءارجإ :دياحملا قيقحتلا
 يلاجم يف نييلودلا نانبل ءاكرش نم ةدناسمب ،راجفنالا بابسأب قلعتي ام
.ةلوقعم ةينمز لهم راطإ يف كلذو ،تاربخلاو نواعتلا

تاحالصإلا ً-اثلاث
 ام يف يندملا عمتجملا عم رظنلا تاهجولً امظتنم ًالدابت ةموكحلا يرجتس-
.اهنمضتي يتلا تاحالصإلابو اهجمانربب قلعتي
.يلودلا دقنلا قودنص عم تاضوافملل يروف فانئتسا-
 ،يلودلا دقنلا قودنص اهبلط يتلا ةيئاقولا ريبادتلا ىلع ةعيرسلا ةقفاوملا-
 تاباسح يف قيقدتلاو لورتنوك لاتيباكلاب قلعتملا نوناقلا كلذ يف امب
 فيلكت مت يذلا يفرصملا قيقدتلا يفً اروف ةرشابملا قيرط نع( نانبل فرصم
.)هب نامياو رفيلوأ ةكرش
 تاضوافملا صخي ام يف لمعلل ينمز لودج رشنو دامتعا متيس ،ةياغلا هذهل
)هاندأ عجار( ً.اموي رشع ةسمخ ةلهم يف كلذو يلودلا دقنلا قودنص عم

ءابرهكلا عاطق -1
)رهش ةلهم يف(ً اروف اهذاختا بولطملا ريبادتلا
 نوناقلا راطإ يف ءابرهكلا عاطقل ةمظانلا ةئيهلا يف نيلوؤسملا نييعت-

 ةيلعفلا تايناكمإلاب ةئيهلا هذه ديوزت عم ،تاليدعت نود نم 2002/462
اهلمع ةسراممل
 ةطساوب ءابرهكلا ديلوت لماعمب قلعتي ام يف ضورع تاجاردتسا قالطإ
.تادّلوملاب ةناعتسالا صيلقتل ةيولوأ تاذ ربتعُت يتلا ،زاغلا
.ةيلاحلا هتغيصب اتاعلس لمعم عورشم نع يلختلا
)رهشأ ةثالث ةلهم يف( ةياغلل ريصق لجأ يف اهذاختا بولطملا ريبادتلا
 كلذ لاطي نأ ىلع ،ةيجيردت ةقيرطب ةفرعتلا عفرل ينمز لودج نع نالعإلا-
.ةيداملا ةيحانلا نمً ارادتقا رثكألا نيكلهتسملا ًالوأ



ةيداملاةيحانلانمًارادتقارثكألانيكلهتسملاًالوأ

ليماسرلا ليوحتل ةمّظنملا ةباقرلا -2
)رهش ةلهم يف(ً اروف اهذاختا بولطملا ريبادتلا
 ىلع ،هدامتعاو لورتنوك لاتيباكلا لوح نوناق عورشم زاجنإ ناملربلا ىلع •
 فلتخم ةقفاومب ىظحي نأو ،تاونس عبرأ ىدم ىلعوً اروف هقيبطت متي نأ
.يلودلا دقنلا قودنص ماسقأ

يلامو يئاضق ميظنتو ،ةمكوح -3
)رهش ةلهم يف(ً اروف اهذاختا بولطملا ريبادتلا
 عقوم قالطإو رديس رمتؤمل ةيلحملا ةعباتملا ةعومجمل ٍناث عامتجا دقع •
 ليومتلاو عيراشملا تانوكم( هئازجأ لكب رمتؤملا ةعباتمل صصخم ينورتكلإ
.رديس ةعباتمب صاخلا يعجرملا راطإلا يف درو املً اقفو ،)تاحالصإلاو
.نانبل فرصم تاباسح يف لماكلا قيقدتلل يلعفلا قالطإلا •
 ءاضعأ( ةيلاملاو )ىلعألا ءاضقلا سلجم ةاضق( ةيئاضقلا تانييعتلا زاجنإ •
 تاعاطقل ةمظانلا تائيهلا( ةيعاطقلاو )ةيلاملا قاوسألا ىلع ةبقارملا ةئيه
 ىلع دمتعت ةفافش ريياعملً اقفو كلذو ،)يندملا ناريطلاو تالاصتالاو ءابرهكلا
.ةءافكلا
.ءاضقلا ةيلالقتسا لوح نوناق حارتقا ىلع ناملربلا ةقفاوم •
 كنبلا( ةلقتسم ةيلود ةسسؤم لبق نم ةماعلا ةرادإلا لوح ةسارد قالطإ •
.صصختم بتكم عم )ةيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم وأ يلودلا

بيرهتلاو داسفلا ةحفاكم -4
)رهش ةلهم يف(ً اروف اهذاختا بولطملا ريبادتلا
 ةيرورضلا تاردقلا اهحنمو داسفلا ةحفاكمل ةينطولا ةئيهلا ءاضعأ نييعت •
.اهلامعأل يلعفلا قالطإلاو اهب ةطونملا تامهملاب مايقلل
 ةيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ةدهاعم ىلإ مامضنالا راسم قالطإ •
.ملاعلا يف داسفلا ةحفاكم لوح 1997 ماعل
.ةيكرمجلا تاحالصإلل يروفلا قيبطتلا •
)رهشأ ةثالث ةلهم يف( ةياغلل ريصقلا ىدملا ىلع اهذاختا بولطملا ريبادتلا



ةيكرمجلاتاحالصإلليروفلاقيبطتلا
)رهشأ ةثالث ةلهم يف( ةياغلل ريصقلا ىدملا ىلع اهذاختا بولطملا ريبادتلا
 راطم يفو سلبارطو توريب يأفرم يف ةباقرلا زيزعتو ةباقر تاباوب ءاشنإ •
ً اقفو ،تالماعملا فيفختو دودحلا ىلع ىرخألا رورملا طاقن يفً اضيأو ،توريب
.ةرادإلا يف ةعبتملا لهملل

ماعلا ءارشلا حالصإ -5
)رهش ةلهم يف(ً اروف اهذاختا بولطملا ريبادتلا
 ءارشلا حالصإ لوح نوناق عورشم قيبطتو دامتعاو دادعإب ناملربلا موقيس •
.ماعلا
 ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلاو ةصخصخلل ىلعألا سلجملل ةموكحلا حنمتس •
.هماهمب مايقلل ةمزاللا ةيلاملاو ةيرشبلا تاردقلا HC4P(( صاخلاو

ةماعلا ةيلاملا -6
 قداص لكشب نّيبي ،ةيلاملل يحيحصت نوناق عورشم ىلع تيوصتلاو دادعإ •
.ٍرهش نوضغ يف كلذو 2020 ةنسلل تاباسحلا عضو
.)2020 ماع ةياهن لبق( 2021 ةنسل ةسناجتم ةينازيم دامتعاو دادعإ •

تاباختنالاً-اعبار
 ةنس ةلهم يف ةديدج ةيعيرشت تاباختنا ميظنت ىلع ةموكحلا صرحتس •
.ىصقأ دحك
 ام ،لماك لكشب يندملا عمتجملا ّمض عم يباختنالا نوناقلا حالصإ متيس •
.يندملا عمتجملا تاعلطتل اًليثمت رثكأ نوكي نأب ناملربلل حمسي


