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نيناوقو ءارآ
سلــجملا ةــيروــهــمجلا سيــئر راـــطـــخإ نأ اراـــبـــتـــعاو–

ددـحـي يذـلا يوضعـلا نوـناـقـلا ةـقـباــطــم ةــبــقارمل يروــتسدــلا
،روتسدلل ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش
،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81 ةداملا ماكحأل اقفو ءاج

:عوضوملا يف

يوضعــلا نوــناــقــلا تارــيشأت صخــي اـــمـــيـــف :الوأ
:راطخإلا عوضوم

نم٨٣1 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف -1
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض روتسدلا
: راطخإلا

ةشقانم جلاعت روتسدلا نم831 ةداملا نأ ارابتعا–
يهو ،اهيلع ةقداصملاو نيناوقلا عيراشمل ناملربلا يتفرغ
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا اذهل ادنس لكشت كلذب
.هكرادت نّيعتي اوهس ّدعي هتاريشأت نمض اهجاردإ مدعو

ىلوألا ةرقفلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف -2
نوناقلا تاريشأت نمض روتسدلا نم1٤1 ةداملا نم
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

نم1٤1 ةداملا ىلإ هدانتسا يف عّرشملا نأ ارابتعا–
ىلإ ةراشإلا نود ،اـــهــــنــــم3و2 نيترــقــفــلا صصخ روــتسدـــلا
،يوضع نوناقب عيرشتلا تالاجم تددح يتلا ىلوألا ةرقفلا

نيناوقلل ةصصخم ىرخأ تالاجم كانه نأ ىلع تصنو
طورش ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا اهنيب نمو ةيوضعلا

هيلع صوصنملا ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو
لكشت كلذب يهو ،روتسدلا نم881 ةداملا نم2 ةرقفلا يف
رمألا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلل ايروتسد ادنس

مدعو ،هتاريشأت نمض اهيلإ دانتسالا ةرورض يعدتسي يذلا
.هكرادت نّيعتي اوهس دعي اهيلإ ةراشإلا

نــم يناــثــلا لصفــلا ناوـــنـــع صخـــي اـــمـــيـــف: اـيــناــث
 : يتأي امك ررحملا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

يناثلا لصفلا"

." ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةسرامم طورش

،يوضعــلا نوــناــقــلا نــم يناــثـــلا لصفـــلا نأ اراـــبـــتـــعا–
عفدلا ةسرامم طورش“ ناونع تحت ءاج ،راطخإلا عوضوم
،"ةيروتسدلا مدعب

اـهـترـقــف يف روــتسدــلا نــم881 ةداملا نأ اراـــبــــتــــعاو–
تايفيكو طورش ديدحت ،يوضعلا نوناقلا ىلإ ليحت ةيناثلا

 ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت

ماع ةدعقلا يذ02 يفخرؤم٨1/د.م/ع.ق.ر/٣0 مقر يأر
ةبقارمب قلعتي ،٨102 ةنس تشغ2 قفاوملا٩٣٤1
طورــــش ددـــــــحي يذلا يوــــــضعلا نوـــــناــــقلا ةقباــــــطم
.روتسدلل ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو

––––––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
٤ يف ةخرؤملا ةلاسرلاب ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81 ةداملا

سلـجـمـلـل ةـماـعــلا ةــناــمألاــب ةــلــجسملاو81٠2 ةـــنس وـــيـــلوـــي
دصق ،3٠ مقر تحت81٠2 ةنس ويلوي٤ خيراتب يروتسدلا

طورش ددـــحـــي يذـــلا يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا ةـــقـــباـــطــــم ةــــبــــقارــــم
،روتسدلل ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو

٦81و1٤1 داوـــــــــملا امـــــيس ال ،روتـــــــسدلا ىلع ءاـــــــنبو–
،هنم )3 ةرقفلا(191و )ىلوألا ةرقفلا(981و881و )2 ةرقفلا(

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لــمــع دــعاوــقــل ددحملا٦1٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ٦ قـــــفاوملا٧3٤1
،يروتسدلا سلجملا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

:لكشلا يف

تايفيكو طورش ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا نأ ارابتعا–
هعورشم عدوأ ،راطخإلا عوضوم ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت
يأر ذخأ دعب ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم لّوألا ريزولا

،روتسدلا نم )3 ةرقفلا(٦31 ةداملل اقفو ،ةلودلا سلجم

،راــطــخإلا عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا نأ اراــبــتـــعاو–
هتقباطم ةبقارم دصق يروتسدلا سلجملا ىلع ضورعملا
831 ةداملل اقفو ةشقانم عوضوم هعورشم ناك ،روتسدلل
سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم روتسدلا نم
ىلع روتسدلا نم )2 ةرقفلا(1٤1 ةداملل اقفو لصحو ،ةمألا

ةدــقــعـــنملا هـــتسلـــج يف ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا ةـــقداصم
هــتسلـــج يف ةـــمألا سلـــجـــمو ،81٠2 ةـنس وــيــنوــي٥2 خـيراـتـب
ةرود لالــــــخ ،81٠2 ةـــــــنس وـــــــيلوي لوأ خــــــيراتب ةدـــــــــــقعنملا
ةــــــــنس رـــــــــبمتبس٤ خــــــــيراتب ةــــــــــحوتفملا ةـــــيداعلا ناـــــملربلا

٧1٠2،
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اذـــه ىلإ روـــتسدـــلا ماـــكـــحأ ضعـــب لـــقـــن نأ اراـــبـــتـــعاو–
درجم وه لب ،اعيرشت هتاذ ّدح يف لكشي ال يوضعلا نوناقلا

رــخآ صن لاــجــم ىلإ اـــهـــيـــف صاصتـــخالا دوـــعـــي ماـــكـــحأل لـــقـــن
ليدعتلاو ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ ثيح نم هنع فلتخي
،روتسدلا يف ةررقملا ةباقرلاو

يفرحلا لقنلا اذهب عّرشملا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
نم881 ةداملا نــــــم ىلوألا ةرــــــقــــــفــــــلا نــــــم لّوألا ءزجلا صنــــــل
عـــيزوـــتـــل يروــــتسدــــلا أدــــبملاــــب لــــخأ دــــق نوــــكــــي ،روــــتسدــــلا
،يوضعلا نوناقلا نم٥ ةداملا ربتعت مث نمو ،تاصاصتخالا

.روتسدلل ةقباطم ريغ ،راطخإلا عوضوم

7 ةداملا صن يف "ةلقتسم" ةملك صخي اميف .٣
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم01 ةداملا نم2 ةرقفلاو
: عوضوملا يف امهداحـــــــتال نيتعمتجم نيتذوخأم ،راطخإلا

،لوبقلا مدع ةلئاط تحت ،طرتشا عّرشملا نأ ارابتعا–
ةلقتسمو ةبوتكم ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةركذم نوكت نأ

،ةببسمو

يتملك مدختسا يروتسدلا سسؤملا نأ ارابتعاو–
نيتـمزالـم نيتـفص اـمـهراـبــتــعاــب "ةــيــلالــقــتسا"و "ةــلــقــتسم"
يف ةــيــلالــقــتسالا ةــفص اــهــل رــقأ يتــلا تاــطــلسلاو تاــئيــهـــلـــل
يف كلذ درو امك ةيرادإلاو ةيلاملا ةيلالقتسالا وأ ،اهلمع
،روتسدلا نم2٠2و891و٤91و281و٦٧1و٦٥1 داوملا

نيتداملا يف هــلاـــمـــعـــتسا دـــنـــع عّرشملا نأ اراـــبـــتـــعاو–
روكذملا ىنعملل ارياغم ىنعمب ةلقتسم ةملك نيتروكذملا
ةــيروــتسدــلا مدــعــب عــفدــلا ةرــكذــم نوــكــت نأ هـــب دصقـــي ،هالـــعأ

،ةيلصألا ىوعدلا ةركذم نع ةلصفنم ةركذم

"ةلقتسم" ةملك لامعتسا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
،يوضعلا نوناقلا نم٠1 ةداملا نم2 ةرقفلاو٧ ةداملا ّصن يف

.هكرادت نّيعتي اوهس ّدعي ،راطخإلا عوضوم

صن يف ةدراولا "اروف" ةملك صخي اميف .٤
،يوـــــضعلا نوـــــناقلا نـــــم٨ ةداــــــملا نــــــم ىلوألا ةرقفلا

 : راطخإلا عوـــــضوم

يضاــق ةسارد ةــيــفـــيـــك ددحت ةداملا هذـــه نأ اراـــبـــتـــعا–
ىدم نم دكأتلاب ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةركذم عوضوملا

ىلإ اهلاسرإ لبق ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوبق طورش رفوت
،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا

امك ”نيحلا يف“ ىنعم ديفت "اروف" ةملك نأ ارابتعاو–
)3 ةرقفلا(111 ةداملا ّصن لالخ نم روتسدلا يف سركم وه
،يوضعلا نوناقلا نم22و٦1 نيتداملا لالخ نم اذكو هنم
،راطخإلا عوضوم

نمض ةجردملا داوملا يف ةدراولا ماكحألا نأ ارابتعاو–
نمضتت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم يناثلا لصفلا

مامأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ تايفيكو طورش نم ّالك
اذه ناونع نأو ،روتسدلا اهيلع صن امك ةيئاضقلا تاهجلا
،هنمض ةجردملا داوملا نومضم سكعي ال لصفلا

نم يناثلا لصفلا ناونع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
اـيـئزـج اـقـباـطـم دـعـي ،راـطـخإلا عوضوـم يوضعــلا نوــناــقــلا
  .روتسدلل

،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا داوـــم صخـــي اـــمــــيــــف: اــثــلاـــث
: راطخإلا عوضوم

نوـــــناـــــقـــــلا نـــــم ىلوألا ةداملا صخـــــي اــــــمــــــيــــــف .1
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

طورش ديدحـــــت ىلإ يوضعلا نوناقلا اذه فدهي"
ماكحأل اقبط ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو
."روتسدلا نم٨٨1 ةداملا

ديدحت عّرشملا لوخ يروتسدلا سسؤملا نأ ارابتعا–
هل ددحو ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش
صن نأو ،لاجملا اذه يف يوضعلا نوناقلا عوضوم ايرصح
ةملك المعتسم اقيقدو احيرص ءاج881 ةداملا نم2 ةرقفلا
يروتسدلا سسؤملا دصق نأب ديفي يذلا رمألا ،"ديدحت"

عوضوــــــم ،يوضعــــــلا نوــــــناــــــقــــــلا نوـــــــمضمو عوضوـــــــم رصح
،راطخإلا

الدب ”فدهي“ ةملك لمعتسا نيح عّرشملا نأ ارابتعاو–
لّوــخ يروــتسدـــلا سسؤملا نأ هـــنـــم مـــهـــفـــي دـــق "ددـــحـــي" نـــم
ديدحت ىلع لمعلا ،يوضعلا نوناقلا اذه لالخ نم عرشملا

لذب يأ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش
طورشلا كلـــت دـــيدـــحــــتــــب ةــــجــــيــــتــــن قــــيــــقحت سيــــلو ةــــياــــنــــع
ةرقفلا ةحارص كلذ ىلع صنت امك ايرصحو ةقدب تايفيكلاو
،روتسدلا نم881 ةداملا نم2

الدب "فدهي" ةملك لامعتسا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
،يوضعــــلا نوــــناــــقــــلا نــــم ىلوألا ةداملا صن يف "ددــــحــــي" نــــم
.روتسدلل ايئزج اقباطم ّدعي ،راطخإلا عوضوم

،يوضعلا نوناقلا نم٥ ةداملا صخي اميف .2
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

مدــــعــــب عــــفدـــــلاـــــب يروـــــتسدـــــلا سلـــــجملا رـــــطـــــخـــــي"
وأ اــيــلــعــلا ةـــمـــكحملا نـــم ةـــلاـــحإ ىلع ءاـــنـــب ةـــيروـــتسدـــلا

."ةلودلا سلجم

نوناقلا اذه نم٥ ةداملا يف جردأ عّرشملا نأ ارابتعا–
ةرـــقـــفـــلا نـــم لّوألا ءزجلا صن ،راــــطــــخإلا عوضوــــم ،يوضعــــلا
ايفرح القن دعي كلذو ،روتسدلا نم881 ةداملا نم ىلوألا

،يروتسد مكحل
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،ايرصح دوعي يذلا صاصتخالا ةسرامم نأ ارابتعاو–
يروـــــــتسدـــــــلا سلـــــــجملا ىلإ ،يروـــــــتسدـــــــلا سسؤملا ةدارإبو
دودحلاب ،مهتايحالص ةسرامم دنع ،ةاضقلا ّديقتي نأ يضتقت
صوصنملا طورشلا رفوت ىدم ريدقتب طقف حمست يتلا

،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم9 ةداملا يف اهيلع
يعيرشتلا مكحلا ةيروتسدل مهريدقت ىلإ كلذ دتمي نأ نود
اذه لظ يفو ،عازنلا فارطأ دحأ لبق نم هيلع ضرتعملا
،راطخإلا عوضوم،يوضعلا نوناقلا نم9 ةداملاّ نإف ،ظفحتلا

.روتسدلل ةقباطم ّدعت

نوناقلا نم )2 ةرقفلا(٤1 ةداملا صخي اميف -6
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

صوصنملا طورشلا ءافيتسا مت اذإ ةلاحإلا متتو"
." يوضعلا نوناقلا اذه نم٩ ةداملا يف اهيلع

،يوضعلا نوناقلا نم٤1 ةداملا نم2 ةرقفلا نأ ارابتعا–
ىلإ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإب رقت ،راطخإلا عوضوم
طورشلا رفوت ةلاح يه ةديحو ةلاح يف يروتسدلا سلجملا
عبتيو ،يوضعلا نوناقلا نم9 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
طورشلا كلت رفوتت ال امدــــــــنع هنأ ،ةفلاـــــخملا موهـــــفمبو كلذ
،يروتسدلا سلجملا ىلإ عفدلا ةلاحإ متت ال

سلجملا لوخت روتسدلا نم281 ةداملا نأ ارابتعاو–
اميس ال ،روتسدلا مارتحا ىلع رهسلا ةيحالص يروتسدلا

 ،تايرحلاو قوقحلا مارتحا نامض

أدبملا مارتحا يضتقت ةيحالصلا هذه نأ ارابتعاو–
ةـــطـــلسلا نيب تاصاصتـــخالا عـــيزوـــتـــب يضاـــقـــلا يروـــتسدـــلا
ةـلـقـتسم ةـئيـه هراـبـتـعاــب يروــتسدــلا سلــجملاو ةــيــئاضقــلا

ضرتعملا يعيرشتلا مكــــــحلا ةيروتــــــسد يف لصــــــفلاب ةفلـــــكم
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف هيلع

مدعب عفدلا ةلاحإ رارق لاسرإ ةيناكمإ نأ ارابتعاو–
سلجملا ىلإ فارطألا ضئارعو تاركذمب اقفرم ةيروتسدلا
- ةـلودــلا سلــجــم وأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا فرــط نــم يروــتسدــلا

عفدلا لوبق دنع يهو ،ةديحو ةلاح يف  متي ،ةلاحلا بسح
ةدراولا تاءارجإلاو طورشلا ىلإ عوجرلاب ةيروتسدلا مدعب

،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم٤1 و9 نيتداملا يف
رارقلا نم ةخسن لاسرإ مدع كلذ نم مهفي ،لباقملاب هنإف
سلجملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ ضفرل ببسملا
،هالعأ ةروكذملا ايلعلا ةيئاضقلا تاهجلا فرط نم يروتسدلا

ةيروتسد ريدقت يف ةريخألا هذه لصفت دق ،ةلاحلا هذه يفف
سلجملا نكمتي نأ نود هيلع ضرتعملا يعيرشتلا مكحلا
ةيئاضقلا تاهجلا كلت مارتحا ىلع عالطالا نم يروتسدلا

 ،اهتاصاصتخال

نأ دصقي ةملكلا هذه هلامعتساب عّرشملا نأ ارابتعاو–
ةيروتسدلا مدعب عفدلا اهمامأ راثي يتلا ةيئاضقلا ةهجلا

ىدم نم دكأتلا دعب ةلجعتسمو ةيولوأ ةفصب هيف لصفت
نم9 ةداملا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا هــــلوــــبــــق طورش رــــفوــــت
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

،يوضعلا نوناقلا نم8 ةداملاّ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ظفحتلا ةاعارم عم روتسدلل ةقباطم ّدعت ،راطخإلا عوضوم
 .هالعأ راثملا

،يوضعلا نوناقلا نم٩ ةداملا صخي اميف -٥
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

مت اذإ ،ةــــيروــــتسدـــــلا مدـــــعـــــب عـــــفدـــــلا لاسرإ مـــــتـــــي"
: ةيتآلا طورشلا ءافيتسا

ضرــتــعملا يعـــيرشتـــلا مـــكحلا ىلع فـــقوـــتـــي نأ–
،ةعباتملا ساسأ لكشي نأ وأ عازنلا لآم هيلع

حيرصتلا قبس دق يعيرشتلا مكحلا نوكي ّالأ–
يروــتسدــلا سلــجملا فرــط نـــم روـــتسدـــلـــل هـــتـــقـــباـــطمب
،فورظلا ريغت لاح ءانثتساب

."ةيدجلاب راثملا هجولا مستي نأ–

ضورعملا يوضعلا نوناقلا نم9 ةداملا نأ ارابتعا–
ددحت ،روتسدلل هتقباطم ةبقارمل يروتسدلا سلجملا ىلع
مدــــعــــب عــــفدــــلا لاسرإ مــــتــــي اـــــهـــــئاـــــفـــــيـــــتساـــــب طورش ةـــــثالـــــث
،ةيروتسدلا

لكب ددحي نأ عّرشملل دوعي ناك اذإ هنأ ارابتعاو–
لباقملاب هنإف ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوبق طورش ةدايس
طورشلا هذه قيبطت نأ نم دكأتلا يروتسدلا سلجملل دوعي
وأ ىرخألا تاطلسلا تاصاصتخاب ساسملا هنأش نم سيل
،يروتسدلا سلجملل ةلوخملا تاصاصتخالا

نم281 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلل اقبطو هنأ ارابتعاو–
فـلـكـت ةـلـقـتسم ةــئيــه يروــتسدــلا سلــجملا نإف ،روــتسدــلا

ارصح دوعت ةمهملا هذه نأو ،روتسدلا مارتحا ىلع رهسلاب
ىلع رهسلا هدحو هلو هل دوعي ةجيتنلابو ،هصاصتخا لاجمل

اذه اهررقي يتلا لئاسولاو تاءارجإلل اقفو روتسدلا مارتحا
 ،صاصتخالا اذه نع ةعبانلا ريسفتلا ةطلس لالخ نم ،ريخألا

،ةيئاضقلا تاهجلا ةاضقل هرارقإب ،عرشملا نأ ارابتعاو–
عوجرلاب ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوبق طورش رفوت ىدم ريدقت
ةسارد عم ،فورظلا ّريغتو ،يروتسدلا سلجملا تاداهتجا ىلإ
دصقي ال ،عازنلا فارطأ دحأ نم راثملا هجولل يدجلا عباطلا

كلتل ةلثامم ةيريدقت ةطلس ةيئاضقلا تاهجلا هذه حنم كلذب
،يروتسدلا سلجملل ايرصح ةلوخملا
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لصف مدـــع ةـــلاـــح يف هــــنأ رــــقأ عّرشملا نأ اراــــبــــتــــعاو–
اهيلع صوصنملا لاجآلا يف ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا

ايئاقلت عفدلا لاحي ،يوضعلا نوناقلا اذه نم٤1 ةداملا يف
 ،كلذ قيبطت ةيفيك ديدحت نود يروتسدلا سلجملا ىلإ

عفدلا ةلاحإ هرارقإب عّرشملا نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ةجيتن ،يروتسدلا سلجملا ىلإ ايئاقلت ةيروتسدلا مدعب
،ةددحملا لاجآلا يف ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا لصف مدع
مدعب عفدلا فلم ةينعملا ةيئاضقلا ةهجلا لاسرإ دصقي هنإف
،ظفحتلا اذه لظ يفو ،يروتسدلا سلجملا ىلإ ةيروتسدلا

ةقباطم ،راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا نم ةداملا هذه ّدعت
.روتسدلل

،يوضعلا نوناقلا نم22 ةداملا صخي اميف-٩
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

،ةيروهمجلا سيئر اروف يروتسدلا سلجملا ملعي"
.يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقيبطت هراطخإ دنع

يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر ملعي امك
مهتاظحالم هيجوت مهنكمي نيذلا ،لوألا ريزولاو ينطولا
ضورعملا ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح يروتسدلا سلجملل
."هيلع

نم ىلوألا ةرقفلا يف صن عرشملا نأ ،ةهج نم ارابتعا–
سلجملا لبق نم ةيروهمجلا سيئر مالعإ ىلع ةداملا هذه
،يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقيبطت هراطخإ دنع يروتسدلا

مدعب عفدلاب يروتسدلا سلجملا راطخإ نأ ارابتعاو–
ليحت يتلا ،روتسدلا نم881 ةداملا هيلع صنت ةيروتسدلا

تايفيكو طورش ديدحت ،يوضعلا نوناقلا ىلإ2 اهترقف يف
 ،اهقيبطت

مدعب عفدلاب يروتسدلا سلجملا راطخإ نأ ارابتعاو–
نوـناـقـلـل اـقـيـبـطـت سيـلو روـتسدـلـل اــقــبــط مــتــي ةــيروــتسدــلا
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

22 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ايئزج ةقباطم ّدعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم
 ،روتسدلل

ةرقفلا يف جردأ عّرشملا نأ ،ةيناث ةهج نم ارابتعاو–
سلـــــــجملا مالـــــــعإب يضقـــــــي اـــــــمـــــــكـــــــح ةداملا هذــــــــه نــــــــم ىلوألا
عفدلاب هراطخإ درجمب ةيروهمجلا سيئر اروف يروتسدلا

ةيروهمجلا سيئر ةيناكمإ هرارقإ نود ،ةيروتسدلا مدعب
2 ةرــــقــــفــــلا يف رــــقأ نيح يف ،عــــفدــــلا لوــــح تاــــظــــحالـــــم ءادـــــبإ
عم عفدلاب مهمالعإ لّوألا ريزولاو ناملربلا يتفرغ يسيئرل
،مهتاظحالم ميدقت ةيناكمإ

سيــــئر لّوــــخ يروــــتسدــــلا سسؤملا نأ اراــــبـــــتـــــعاو–
داوملا بــــــجومب ،روــــــتسدلا يــــــماح هراـــــبتعاب ةــــــيروهمجلا

نيناوقلا رادـــــصإ ،روــــتسدلا نـــــم٥٤1و٤٤1و )2 ةرــــــــقفلا(٤8

مارتحا ىلع رهسلا ةمهم نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
281 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا روتسدلا

ةخسن لاسرإ يضتقت ،ةيفافشلا تابلطتمو روتسدلا نم
وأ ايلعلا ةمكحملا ررقت هلالخ نم يذلا ببسملا رارقلا نم
سلجملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ مدع ةلودلا سلجم
،يروتسدلا

نم٤1 ةداملا نإف ،ظفحتلا اذه ةاعارمبو هنأ ارابتعاو–
.روتسدلل ةقباطم ّدعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

٥1و٣1و )ىلوألا ةرقفلا(11 داوملا صخي اميف-7
ةذوخأم ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم٩1و٨1و
: ةلعلاو عوضوملا يف اهداحــــتال ةعمتجم

دق داوملا هذه يف "راطخإ" ةملك مادختسا نأ ارابتعا–
راطخإ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا نكمي هنأ هنم مهفي
ةينعملا ةيئاضقلا ةهجلا نكمي هنأو ،يروتسدلا سلجملا

ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا راطخإ عازنلا يف لصفلاب
سلـجـم وأ اـيــلــعــلا ةــمــكحملا راــطــخإ يضاــقــتملا نــكــمــي هــنأو
،ةرشابم ةلودلا

ىلع ،تددح روتسدلا نم٧81 ةداملا نأ ارابتعاو–
سيئر يف يروتسدلا سلجملا راطخإ تاهج ،رصحلا ليبس

سلــــجملا سيــــئر وأ ةــــمألا سلــــجــــم سيــــئر وأ ةــــيروــــهــــمجلا
ابئان نيسمخ ىلإ ةفاضإ ،لّوألا ريزولا وأ ينطولا يبعشلا
،ةمألا سلجم نم اوضع نيثالث وأ

نع يروتسدلا سلجملا راطخإ نكمي هنأ ارابتعاو–
ةمكحملا نم ةلاحإ ىلع ءانب ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيرط

روتسدلا نم881 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا
سيـلو يروــتسدــلا سلــجــمــلــل عــفدــلا ةــلاــحإ اــمــهــتــلوــخ يتــلا
،هراطخإ

)ىلوألا ةرقفلا(11 داوملا نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم91و81و٥1و31و
.روتسدلل ايئزج ةقباطم

،يوضعلا نوناقلا نم12 ةداملا صخي اميف-٨
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

سلــجــم وأ اــيــلــعـــلا ةـــمـــكحملا لصف مدـــع ةـــلاـــح يف"
لاحي ،٤1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا يف ةلودلا
."يروتسدلا سلجملا ىلإ ،ايئاقلت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا

راطخإ ةيناكمإ ددح يروتسدلا سسؤملا نأ ارابتعا–
ءانب ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيرط نع يروتسدلا سلجملا

ماكحأل اقبط ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإ ىلع
،روتسدلا نم881 ةداملا
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ةـيروــهــمجلا سيــئرــل رــقأو ،اــهــيــلــع ناملرــبــلا ةــقداصم دــــعــب
تيوصتلا مت نوناق يف ةيناث ةلوادم ءارجإ بلط ةيناكمإ
عفدلا لوح هتاظحالم ءادبإ ،ىلوأ باب نم هنكمي هنأو ،هيلع
مــكــح ىلع هــبــجومب ضارــتــعالا مــتــي يذـــلا ةـــيروـــتسدـــلا مدـــعـــب
يتلا هتايرحو هقوقح كهتني هنأ ضاقتم يعدي يعيرشت
،روتسدلا هل اهنمضي

عّرشملا دصق نكي مل اذإ هنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
هتاظحالم ءادبإ ةيناكمإ يف ةيروهمجلا سيئر ةيحالص لافغإ

يسيئرل ةحارص كلذ هرارقإب ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح
ّدعت ،ظفحتلا اذه لظ يفو ،لّوألا ريزولاو ناملربلا يتفرغ
ةقباطم ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم ةداملا هذه
.روتسدلل

يوضعلا نوناقلا نم62 ةداملا صخي اميف -01
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

."ةيمسرلا ةديرجلا يف يروتسدلا سلجملا رارق رشني"

ةروكذملا٦2 ةداملا يف رشي مل عّرشملا نأ ارابتعا–
ةيمسرلا ةديرجلا اهب ينعي ةيمسرلا ةديرجلا نأ ىلإ هالعأ
لكشي كلذو ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

.هكرادت نيعتي  اوهس

ةيريسفتلا تاظفحتلا ىلإ ةراشإلا صخي اميف : اعبار
تايفيكو طورش ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا تاريـشأت نمض
 :راطخإلا عوضوم ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت

نــــــــم )ةرـــــيخألا ةرــــــــــقــفــلا(191 ةداـــــــــملا نأ اراــــــــبتعا–
هتارارـقو يروــتـسدـلا سلجملا ءارآ نأ ىلـع صنــت روــتــسدــلا

تاـطلـسلاو ةـيـمومـعلا تاـطـلسـلا عيمـجل ةمزـلـمو ةـيـئاــهـن
،ةيئاضقلاو ةيرادإلا

كلذ نم يروــتـسدــلا سسؤملا دــصــق نأ اراــبـتــعاو–
سلجملا اـــهذـــخـــتـــي يتـــلا تارارـــقـــلاو ءارآلا نأ رارـــقإ وـــه
،هيف يضقملا ءيشلل ةقلطملا ةّيـجحلا يستـكت يروتسدـلا

 ،اهقوطنم وأ اهبابسأ يف ءاوس

هــــتسرامم يف يروــــتسدــــلا سلــــجملا نأ اراـــــبـــــتـــــعاو–
مكح ةقباطمب حرصي امدـنع هنإف ةيروتـسدلا هتايحالصـل
يرـيـسـفـتـلا ظــفــحــتـلا ةاــعارـم ةــطـيرش روــتـسدـــلـل يعـــيرشـت
ظــــفـحــتـلا اذــــه نإـف ،ةـــــقـــــباـــــطملاـــــب حـــــيرـصـتـلا هـــــب دـيـقـي يذـلا

هيـف يضقملا ءيشـلل ةقلطملا ةيجحلا اـضـيأ وـه يسـتـكـي
هاـطـعأ يذــلا رـيـســفـتــلا قـــــفو هـــــقـيــبـطـتــب تاـطـلــسـلا مزــــــلــــــيو
،مكحلا اذهل يروتسدلا سلجملا

تاظفحتلا هذه قيبطت ليهست فده نأ ارابتعاو–
،ةــيــنــعملا ةــيــعــيرشتــلا ماــكــحألا نــع اــهــلصف نــكـــمـــي ال يتـلاو
يوضعلا نوناقلا اذه تارــــيــــشأــــت يف جردــت نأـــب يضـــتــقـــي
روتسدلل اهتقباطمب حيرصتلا ءاج يتلا ةيعيرشتـلا ماكحألا

،يريسفت ظفحتب اديقم

ماكحألا ىلإ ةراشإلا جاردإ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
نوــناــقــلا تارــيــشأــت يف ةــيرـــيسفـــتـــلا تاـــظـــفـــحـــتـــلا عوضوـــم
مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي يذلا يوضعلا
قيـبطتلل ايساسأ اـنامض دعي ،راطخإلا عوـضوــم ،ةيروتسدلا
.هيف يضقملا ءيشلل ةقلطملا ةيجحلا أدبمل يلكلا

: باــبسألا هذــــهل

: يتآلا يأرلاب يلدي

: لكشلا يف

تايفيكو طورش ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ّنإ: الوأ
اقبط هيلع ةقداصملا تمت دق ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت
اــــقباطم كلذب ّدعـــيو ،روــــتسدلا نــــم )2 ةرـــــقفلا(1٤1 ةداـــــملل
،روتسدلل

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ: ايناث
ددحي يذلا يوضعلا نوناـــــــــقلا ةقباــــطم ةبــــقارم صوصـــــــخب

اقيبطت مت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش
.روتسدلل قباطم وهف ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81 ةداملا ماكحأل

 : عوضوملا يف

،يوضعـلا نوـناـقـلا تارـيشأت صخــي اــمــيــف: الوأ
: راطخإلا عوضوم

:يتأي امك ىلوألا ةريشأتلا ةغايص داعت–

ناترقفلا(٦31 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب“ –
881و )2 ةرـــــــــــقــــفـــلا(٦81و٤٤1و1٤1و831و )3و ىــــــــــــلوألا

."هنم٥12و )3و2 ناترقفلا(191و )3و2 ناترقفلا(981و

نــم يناــثــلا لصفــلا ناوــنــع صخــي اـــمـــيـــف: اـيـناــث
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

روتسدلل ايئزج اقباطم يناثلا لصفلا ناونع ّدعي–
: يتأي امك هتغايص داعتو

يناثلا لصفلا“

."ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةسرامم تايفيكو طورش

،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا داوـــم صخــــي اــــمــــيــــف : اــــثــــلاــــث
: راطخإلا عوضوم

داعتو ،روتسدلل ايئزج ةقباطم ىلوألا ةداملا دعت.1
: يتأي امك اهتغايص

تاـيـفـيـكو طورش يوضعـلا نوــناــقــلا اذــه ددــحــي"
٨٨1 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت
."روتسدلا نم

.روتسدلل ةقباطم ريغ٥ ةداملا ّدعت.2
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 : يتأي امك٦2 ةداملا ةغايص داعت -٠1

ةدـــيرجلا يف يروـــتسدـــلا سلـــجملا رارــــق رشنــــي "
."ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمّسرلا

ةيريسفتلا تاظفحتلا ىلإ ةراشإلا صخي اميف: اعبار
طورش ددــحــي يذــلا يوضعــلا نوــناــقــلا تارـــيـشأت نـــمض
:راطخإلا عوضوم ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو

عوضوـــم ،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا تارــــيشأت ىلإ ةــــفاضإ–
 :راطخإلا

ةاـــعارـــم عـــم ،يروـــتسدـــلا سلــــجملا يأر ذــــخأ دــــعــــب“–
12و٤1و9و8 داوملاو ماكحألا لوح ةيريسفتلا تاظفحتلا

."22و

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا داوم ميقرت داعي: اسماخ
.راطخإلا

،يوضعــلا نوــناــقــلا نــم22و12و٤1و9و8 داوملا
عم اهتيروتسدب يأرلا اذه يف حّرصملا ،راطخإلا عوضوم
نوـناـقـلا اذـه يف اـهـلــباــقــت ،ةــيرــيسفــتــلا تاــظــفــحــتــلا ةاــعارــم
.12و٠2و31و8و٧ داوملا يوضعلا

ايلك وأ ايئزج ةقباطملا ريغ ماكحألا ربتعت : اسداس
،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب نع لصفلل ةلباق روتسدلل
.راطخإلا عوضوم

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب ّدعت: اعباس
.روتسدلل ةقباطم ،راطخإلا

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ يأرلا اذه غلبي : انماث

ةـّيروـهـمــجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف يأرــلا اذــه رشنــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةدقعنملا هتاسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
92 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2و91و81و٧1و٦1 خيراتب
.81٠2 ةنس تشغ2و لوأو ويلوي13و٠3و

يروتسدلا سلجملا سيئر
يـسلدم دارـم

 ،سيئرلل ابئان ،يشبح دـمحم
 ،ةوضع ،يتارسم ةميلس
 ،ةوضع ،باحر ةيداش

 ،اوضع ،ليختوب ميهارـبإ
 ،اوــــضع ،ةلهسوأ اضر دمحم

 ،اوضع ،يوارق رونلا دبع
 ،ةوـــضع ،دابع ةجيدخ
 ،اوـضع ،طيلب ليعاـمس

 ،اوضع ،يمهارب يمشاهلا
 ،اوـــضع ،لولج ةدع دـمحما

.اوــضع ،شيـــنف لاـــمك

صن يف ”ةلصفنم“ ةملكب "ةلقتسم" ةملك لدبتست.3
 .٠1 ةداملا نم2 ةرقفلاو٧ ةداملا

ةاعارـم ةـطـيرش روـتسدـلـل ةـقـباـطـم8 ةداملا دـــعـــت.٤
 .هالعأ راثملا ظفحتلا

ةاـعارـم ةـطـيرش روـتسدـلـل ةـقـباــطــم9 ةداملا ّدــــعـــــت.٥
.هالعأ راثملا ظفحتلا

ةطيرش روتسدلل ةقباطم )2 ةرقفلا(٤1 ةداملا ّدعت.٦
.هالعأ راثملا ظفحتلا ةاعارم

)ىلوألا ةرقفلا(31و )ىلوألا ةرقفلا(11 داوملا دعت.٧
اهتغاــــــيص داــــعتو ،روتــــــــسدلل ايئزج ةقباطم91و81و٥1و
: يتأي امك

مدـــــــعب عـــــــفدلا لاـــــــسرإ ةــــــــلاح يف :11 ةداملا"–
عازنلا يف لصفلا ةيئاضقلا ةهجلا ئجرت ،ةيروتسدلا
سلــجــم وأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا رارــقـــب اـــهـــلصوـــت ةـــياـــغ ىلإ
."... هيلإ عفدلا ةلاحإ دنع يروتسدلا سلجملا وأ ةلودلا

ناكو ضقنلاب نعط ميدقت مت اذإ :٣1 ةداملا"–
رارق راظتنا نود ةيضقلا يف اولصف عوضوملا ةاضق
يروتسدلا سلجملا وأ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا

نــعــطــلا يف لصفــلا ءاـــجرإ مـــتـــي،هـيـلإ عـفدـلا ةــلاــحإ دــنــع
." ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف لصفلا ةياغ ىلإ ضقنلاب

ةيروتسدلا مدعب عفدلا راثي امدنع :٥1 ةداملا"–
نالصفي ،ةرشابم ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا مامأ

يروتسدلا سلجملا ىلع هتلاحإ يف ةيولوألا ليبس ىلع
."هالعأ٤1 ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا نمض

يروـــــــــتسدلا ســــــــلجملا ىلإ لـــــــــسري :٨1 ةداملا"–
دنع ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملل ببسملا رارقلا
."فارطألا ضئارعو تاركذمب اقفرم هيلإ عفدلا ةلاحإ

،يروتسدلا ســــــــلجملا ىلإ عفدلا ةلاحإ دــنع :٩1 ةداملا"–
لصفلا ءاجرإ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا ىلع نيعتي
ناـــك اذإ ّالإ ،ةـــيروـــتسدـــلا مدـــعــــب عــــفدــــلا يف تبــــلا نيح ىلإ
اــمدــنــع وأ ىوــعدــلا ببسب ةــيرحلا نــم اــمورــحـــم ينـــعملا
وأ ةيرحلا نم نامرحلل دح عضو ىلإ ةريخألا هذه فدهت
ىلع وأ ددـــــــــحم لجأ يف لـــــــصفلاب انوـــــناق نيــــــمزلم اناك اذإ

."لاجعتسالا ليبس

ةاعارم ةطيرش ،روتسدلل ةقباطم12 ةداملا دعت.8
.هالعأ راثملا ظفحتلا

ايئزج ةـقـباـطـم22 ةداملا نـــم ىلوألا ةرـــقـــفــــلا دــــعــــت.9
: يتأي امك اهتغايص داعتو ،روتسدلل

ةيروهمجلا سيئر اروف يروتسدلا سلجملا ملعي"
."روتسدلا نم٨٨1 ةداملل اقبط هراطخإ دنع

ظفحتلا ةاعارم عم روتسدلل ةقباطم22 ةداملا دعت–
.هالعأ راثملا


