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 تايوتحملا

 ليلدلا فيرعت ةقاطب
 ةمدقملا

 ةيعمجلا نع
  ةحئالا فادهأ
 قاطنلا
 طورشلا
 ةسايسلا
 تاءارجإلاو ةيذيفنتلا تاسايسلا

 ةحوللا ةزهجألا صيصخت Lياعم
 تافورصملا ديدست
 معدلا ميدقت
 عيزوتلا ةداعإ
 ةقورسملا وأ ةدوقفملا ةزهجألا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ليلدلا فيرعت ةقاطب

 .راثيإ ةيعمج cوسنم لكلً ادشرم نوكيل فلملا اذه دادعإ مت
 رادصإلا خيراتو مقر

 2021 ربمسيد /لوألا
  



 

 

 

 ةمدقملا

 ،دعبو مارتحاو ريدقت ةيحت
 

pةكبشلا دراوم لك مادختسال ةددحملا ماكحألاو طورشلا ةقيثولا هذه لث 
 .راثيإ ءاضعألاب عربتلا طيشنتل ةيLخلا ةيعمجلا يف بوساحلاو

 

   

 ةيعمجلا نع

 

 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ءاضعألاب عربتلا طيشنتل ةيعمج لوأ نم ةيعمجلا دعت
 اهلوح ةئطاخلا ماكحألاو تاروصتلا ةلازإو ءاضعألاب عربتلا ةفاقث زيزعتب ىنعت

 ~حص مهتمدخ لالخ نم دودحملا لخدلا يوذ نم يوضعلا لشفلا ىضرم ~كpو
 .دعاو يحص عمتجم وحن ةكلمملا ةيؤر تاعلطت ةبكاومل ~عمتجمو ~يوعوتو

 ءاشنإلا خيرات

 ةقفاو� م٢٠١٠ ماع يف راثيإ ءاضعألاب عربتلا طيشنتل ةيدوعسلا ةيعمجلا ةيادب
 ةيLخلا ةيعمجلا( ىمسم تحت ةيعمجلا سيسأت ىلع ةيع�تجالا نوؤشلا ةرازو
 مقربو ،راثيإ راصتخاو ،)ةيقرشلا ةقطنملاب ءاضعألاب عربتلا طيشنتل ةيدوعسلا
 .577 صيخرت
 

 



 

 

 

 ءاضعألاب عربتلا طيشنت / ةركفلا

 يوضعلا لشفلا ىضرم ةجاح دسيل ءاضعألاب عربتلا ةفاقث ززعي ايعمتجم اخانم قلخ
 قيقحتو اصوصخ ةيقرشلا ةقطنملاوً امومع ةكلمملا يف ءاضعألاب ~عربتملا نم
 ةيمالعإلاو ةينيدلا ةيعوتلا لالخ نم ءاضعألاب عربتلا عم يعمتجملا لعافتلا

 ةلازإو ءاضعألاب عربتلا ةفاقث رشنو يوضعلا لشفلا ىضرم ةدعاسمل ةيعمتجملاو
 .ءاضعألاب عربتلا ىلع عمتجملا تائف ةفاك ثحو اهب قلعتم ضومغ يأ
 



 

 

  

 :قاطنلا
 وأ اهكلp يتلا ةيبوساحلا دراوملا يمدختسم عيمج ىلع قبطنت ةسايسلا هذه

 مه )طقف مهيلع رصتقت الو( طورشلا مهلمشت نيذلا دارفألا . راثيإ ةيعمج اهريدت
 .فويضلا ،نوعوطتملا ،نوبردتملا ،نوفظوملا ،سلجملا ءاضعأ
 

 :طورشلا •
 نذإلا كيدل يتلا بوساحلا تافلمو ،تابساحلا طقف ل�عتسا كنك� •

 ت�لك ~مخت لواحت وأ ،رخآ صخش باسح مادختسا كل زوجي الو .اهل�عتساب
 .نيرخآلا ~مدختسملا رس

 ةصصخملا دراوملا عيمجل مئالملا مادختسالا نع ةيلوؤسملا كقتاع ىلع عقت •
 .ةزهجألا تايجمرب وأ ةجلاعم ةكبشو ،بوساح نم اهيف ا� ،كل
 .كب ةصاخلا رسلا ت�لك ةي�حل ًالوقعمً ادهج لذبت نأ كيلع •
 ماظن لثم ،ةكبشلا نم لوصولا ةعونمم ءازجأ ىلإ لوصولا ةلواحم مدع بجي •

 نذإ نود ةيرادإلا تاقيبطتلا جمارب نم اهLغو نامألا جمارب ،يسيئرلا ليغشتلا
 .ماظنلا ريدم وأ بحاص نم

 جماربلا فلت ىلإ يدؤي دق بوساح وأ جمانرب يأ مادختسا وأ عضو مدع بجي •
 .ماظنلا تانوكم وأ ةزهجألا وأ
 وأ نمألا ةمظنأ ةمجاهمل ةداع مدختست يتلا تاودألا مادختسا وأ ليزنت عن� •

 وأ رسلا ت�لك تافشاك لثم( ىرخألا تاكبشلا وأ رتويبمكلا ةمظنأ قارتخا
 خلإ ...ةكبشلا تاحسام

 ةمظنألاو ~ناوقلا عيمجب مزتلت نأ بجي ةيبوساحلا دراوملا ةكبشل مدختسمك •
 اهتمربأ يتلا دوقعلاو تاقافتالا صيخارتلاو عبطلا قوقح ،ةيراسلا ةيلحملا
 .تايجمربلا نم Lثكلل اهكالتما ضرغب ةيعمجلا



 

 

 ةخسن ىلع لوصحلا مدعو نيرخآلا قوقحو ةيصخشلا ةيصوصخلا مارتحا بجي •
 وأ جماربلا ىلإ ةفاضإ ،رخآ امدختسم صخت يتلا تانايبلاو ©ورتكلإلا ديربلل
 متت نل ةصاخلا تافلملا ىلإ لوصولا نأب �لع نذإ نود نم ىرخألا تافلملا
 .اهيلإ لوصولل هيجو ببس كانه نوكي امدنع الإ هيلع ةقفاوملا
 ىلع ةلوقنملا تامولعملا نومضم نم دحت وأ دصرت الً امومع ةيعمجلا •

 رظنلا ةداعإو تامولعملا هذه ىلع لوصحلا يف اهقحب ظفتحت اهنإف ،اهتكبش
 تالكشملاو تافارحنالا .ءادأ يف قيقحتلا :لمشت هذهو .ةنيعم فورظ يف
 هذهلً اكاهتنا لكشي درفلا ناك اذإ ام ديدحتو ،)هيجو ببس عم( ماظنلا يف

 .ةيعمجلا يف ل�عألا عاطق تاجايتحا ةيبلتل ةيرورض نوكت دقو ،ةسايسلا
 

 
 :ةسايسلا
 يف تايفرطلا وأ لومحم وأ يبتكم بساح زاهج يأل يضارتفالا رمعلا غلبي •

 .²دأ دحك تاونس سمخ ةيعمجلا
 تاونس عبرأ ةيعمجلا يف يحوللا رتويبمكلا ةزهجأل يضارتفالا رمعلا غلبي •

 .²دأ دحك
 .²دأ دحك ثالث ةيعمجلا يف ةيكذلا فتاوهلا ةزهجأل يضارتفالا رمعلا غلبي •
 ةلومحملا ةزهجألا ،ةكرحتملاو ةيبتكملا بيساوحلا ةزهجأ لادبتسا يغبني ال •

 ةجاحلا تابثإ متي ´ ام يضارتفالا اهرمع هتني ´ املاط ةيفرطلا ةزهجألاو
 قسنملا ربتعيو .هحالصإ نك� ال وأ لاطعألا Lثك زاهجلا نوكي نأ وأ هلادبتسال
 ةيبتكملا بيساوحلا ةزهجأ ءانتقا ىلع فارشإلا ىلع الوؤسم  يرادإلا

 .ةفلتخملا ماسقألاو تايلكلاب ةيفرطلا ةزهجألاو ،ةلومحملاو
 ايبتكم ابساح( دحاو cوساح زاهج نم ¶كأ ءانتقا فظوم وأ وضع يأل زوجي ال •

 .)لومحم وأ
 تامولعملا ةينقت  بتكم ىلوتي •



 

 

 تاءارجإلا ذاختا بساحملا ىلوتي نأ ىلع ن�ضلا ةرتف يف ةزهجألا ةنايص  •
 .نيدروملا عم ةمزاللا
 ةلاح يف اهب ةصاخلا ن�ضلا ةدم تهتنا يتلا ةزهجألا ةنايصو مييقت متي •

 .يذيفنتلا ريدملا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعبو اهل ةجاحلا
 ةيلآل طيطختلاو ريراقتلا دادعإو مييقتب "تامولعملا ةينقت بتكم" موقت •

 كلذو ،يساردلا ماعلا ةيادب يف يونس ساسأ ىلع ةزهجألا لادبتسا
 .ةيعمجلا عم رواشتلاب
 ىلإ ةيداعلا لادبتسالا ةرود جراخ عقت يتلا لادبتسالا تابلط مدقت •

 ."بساحملا"
 :ةيلاتلا Lياعملا ىلع لادبتسالا تابلط مييقت ةيلمع فقوتت •

 .ن7ضلا ةرتف ءاهتنا §
 .لادبتسالل ةيلمع ةجاح وأ ةثيدح ةينقت دوجو §
 .لمعلل ةديدج تابلطتم وأ تاينقت دوجو §
 .ةرركتم لاطعأ §
 .ةينازيملا رفوت §

 بتكم" لبق نم ةددحملا ةيسايقلا تافصاوملا قفو ةزهجألا عيمج ءارش بجي •
 مادختسالل سيلو( لمعلل مادختسالا ةزهجأب ةصاخلاو "تامولعملا ةينقت
 .)يصخشلا
 لبق نم ةددحملا كلت Lغ ةيسايق تافصاوم عابتا زوجي ،ةرورضلا دنع •

 .ةرادإلا سلجم ةقفاوم دعب ،"تامولعملا ةينقت  بتكم"
 قفاوتت ال ءارش ةيلمع يأ نع ًالوؤسم نوكي نل "تامولعملا ةينقت بتكم" •

 ةيسايقلا تافصاوملا نكت ´ ام ،هلبق نم ةددحملا ةيسايقلا تافصاوملاو
 ً.اقبسم اهد�تعا مت ةمدختسملا



 

 

 لضفأ رايتخال ~صصختملا عيبلا ءالكو Lشتستو "تامولعملا ةينقت بتكم" ميقت •
 رعسلاو زارطلا ةدوجو ةيملاعلا ةيراجتلا تامالعلا ثيح نم ةيعمجلا بساني ام
 .ةءافكلاو

 ةزهجأ عيزوتو مالتساو ءارش ةيلمع ىلع "تامولعملا ةينقت  بتكم" فرشت •
 .ةيفرطلا ةزهجألاو ةلومحملاو ةيبتكملا بيساوحلا
 ليغشتلا ماظنل ةروصب ةدوزم ةلومحملاو ةيبتكملا بيساوحلا ةزهجأ لك نوكت •

 تارادإلاو ةيعمجلا تاجايتحاو ىش�تتلً اصيصخ ةعوضوم قبسم ليمحت تاذ
 تامولعملا ةينقت  بتكم" لبق نم اهيلع ةقفاوملا دعب كلذو ،ةفلتخملا

 ."ةرادإلا سلجمو
 .ةزهجألا مالتساو لادبتسا ةيلمع قيثوت يغبني •
 ةيفرطلا ةزهجألاو ةلومحملاو ةيبتكملا بيساوحلا ةزهجأ ةفاك لاسرإ متي •

 حسم دعب كلذو ،ةيعمجلا نزاخم ىلإ اهكالهتسا وأ اهلادبتسا متي يتلا
 .اهيوتحت يتلا تامولعملا ةفاكو اهتركاذ

 
 :تاءارجإلاو ةيذيفنتلا تاسايسلا

 فظوملا ىدل نوكي نأ بلطتت ةمهملا فئاظولا ضعب نأ ةيعمجلا كردت •
 :قلطنملا اذه نمو .ةلقنتملا تانايبلا ىلع لوصحلا ةيحالص
 Vفوت ىلع ةوالع ،رمألا مهمهي نمل ةيحول بيساوح ةزهجأ Vفوت ةيعمجلل زوجي §

 نم ززعت ةزهجأ مادختسا ةيمسرلا مهتابجاو يضتقت نيذلا [لماعلل ةمزاللا تامدخلا
 .[فظوم وأ ءاضعأ اوناك ءاوس مهئادأ

 تامادختسا وأ ةيولخلا تامدخلا Vفوتب قلعتي يدام معد يأ ةيعمجلا رفوت نل §
 .ةيتوصلا تاملاكملا يف ةزهجألا

 ىلع لوصحلا دعب ةيحوللا ةزهجألا ديروت نع لوؤسملا وه  تامولعملا ةينقت بتكم §
 . يذيفنتلا ريدملاو ةرادإلا سلجم ةقفاوم

 



 

 

 :ةيحوللا ةزهجألا صيصخت +ياعم
 بوساح ىلع لوصحلل اًرايعم تسيل ةيصخشلا ةحارلا قيقحت يف ةبغرلا •

 :يلي �ك ةيحول بيساوح ىلع لوصحلا Lياعم ديدحت نك� .يحول
 وأ بتكملا نع اًديعب ليوط تقو ءاضق بلطتت فظوملل ةيفيظولا ماهملا تناك اذإ §

 عم فظوملا لصاوت ةرورض يضتقت لمعلا ةعيبط نأ ةيعمجلا ىرتو ،لمعلا ةقطنم
 .ةيعمجلا يف تانايبلا ةدعاق

 لمعلا تاعاس جراخ تانايبلل لوصولا يضتقت فظوملل ةيفيظولا ماهملا تناك اذإ §
 .ةيداعلا وأ ةررقملا

 يقطنم ريربتب ةبوحصم لث7م زاهج يأ وأ يحول بوساح ءارش تابلط نوكت نأ بجي §
 .ةلصلا تاذ ةيسسؤملا ةدافتسالا ىدم حضويو ،زاهجلل ةيلمعلا تامادختسالا صخلي

 نم ةمدختسملا ىرخألا ةيسايقلا ةيبوساحلا تادعملا لحم لحت ال ةيحوللا بيساوحلا §
 ةيزكرملا ةينازيملا نم اًءزج تسيل اهتاصصخم نأ 7ك ،[فظوملاو ءاضعأ لبق
 ةيحوللا بيساوحلا نإ ثيحو .يضارتفالا اهرمع نابإ ةزهجألل ةينقتلا ةنايصلل ةصصخملا

 Vفوت يف رمتست فوس ةيعمجلا نإف ،ةيفيظولا تابلطتملا عيمج ققحت ال دق
 .اهب [لماعلل ةلومحم وأ ةيبتكم بيساوح

 دعبو ،فظوملل رشابملا سيئرلا لبق نم ةلاح لكلً اقفو ةدح ىلع بلط لك مييقت متي §
 بسح ٌلك ،هنع بوني نم وأ يذيفنتلا ريدملا ةقفاوم ىلع لوصحلا يغبني كلذ
 .هصاصتخا

 
 :تافورصملا ديدست

 .ةيصخشلا تايرتشملا نÁ ديدست ىلع ةقفاوملا زوجي ال •
 .ةرركتملا ةيرهشلا موسرلا فيلاكت ديدست ىلع ةقفاوملا زوجي ال •

 
 :معدلا ميدقت

 ةينقت بتكم عم لصاوتلا ~مدختسملل نك� ،ىرخألا ةزهجألا نم ديداعلا رارغ ىلع
 .مزاللا معدلا ميدقتل تامولعملا



 

 

 :عيزوتلا ةداعإ

 نوكت يتلاو ،ل�عتسالا ةحلاص ةزهجألا عيزوت ةداعإ تامولعملا ةينقت  بتكم ىلوتي
 ،ةلصلا تاذ ت�هملا ءاهتنا دعبو ،ةيعمجلاب تارادإلاو دارفألا ىلع ةديج ةلاح يف

 ةصتخملا تايعمجلا ىلإ اهب عربتلا وا ،ةيعمجلا ىلإ ةيحوللا ةزهجألا ةداعإ متي
 ،ديدج لكشب ةينمألا تافلملا دادعإو تانايبلا لك فذح متي ثيح ،ةزهجالا ةنايصلاب

 ةيحوللا ةزهجألا ىلع تامالع قصل بجيو .ددجلا ~مدختسملل ةزهجألا ميلستو
 .~مدختسملا تايوهو ةيعمجلل ةكولمملا ةزهجألا زييمتل
 
 :ةقورسملا وأ ةدوقفملا ةزهجألا
 ىتح ةقرسلل اهضرعت وأ ةزهجألا نادقف دنع ةيرشبلا دراوملا مسق غالبإ ةعرس بجي

 ىلع ةدوجوملا تانايبلا نادقف رطخ نم فيفختلل ةمزاللا تاوطخلا ذاختا نك�
 .ةزهجألا
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