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ةّيميظنت ميسارم
ماــع ناــضمر٨2 يفخّرؤــم٨2١-02مــقر يذــيفنتموــسرم

تايحالص ددحي ،0202 ةنس ويام١2قفاوملا١٤٤١
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناـــــتداملا اـــميسال ،روــــتسدلا ىلــــــع ءاـــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

6 يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـــــــنس يـــــفناج2 قـــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا2٤2-6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص ددحي
،يرحبلا

: يتأي ام مسري

،ةــيفيرلا ةـــيمنتلاو ةـــحالفلا رـــيزو فــــلكي: ىلوألا ةّداملا
دادعإب ،اهلمع جمانربو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ يف

ةــــيمنتلاو ةــــحالفلا تالاــــجم يف ةــــينطولا ةـــسايسلا رــــصانع
ةبقارمو ةــعباتمو ةــيعيبطلا تاءاـــضفلاوتاـــباغلاو ةـــيفيرلا

.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط اهذيفنت

تاعامتجا يفو لوألا ريزولا ىلع هتاطاشن جئاتن ضرعيو
لاجآلاو تايفيكلاولاكشألا بسح ءارزولا سلجمو ةموكحلا
 .ةررقملا

ةـــــــــيــــفيرــــــــلا ةـــــــــــــيمنتلاو ةــــــــحالـــــــفلا رــــــــــيزو سراــــــــمي:2 ةّداملا
ةيمنتلاو ةحالفلاب ةقلعتملا تاطاشنلا عومجم ىلع هتايحالص

.تاباغلاو ةيفيرلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

ىوتسم نيسحت ىلإ يمري لمع لك ريوطت ىلع رهسلا–
،دالبلل يئاذغلا نمألا

،ةـــــــيفيرلاو ةـــــــيحالفلا ةــــــيمنتلا ةـــــيجيتارتـــــسا دادـــــــعإ–
،اهذيفنتو ةيباغلاو

قطانملا ىلع ةظفاحـملا ةيجيتارتسا دادعإ يف ةمهاسملا–
،اهذيفنتوةبطرلا

ةـــيــــتاــبنلاو ةــيــــناوــــيحلا ةورــــــثلا ةـــــيمنت جـــــمارب دادــــــعإ–
 ،اهذيفنتو

نم ةينعملا تاعاطقلا لمع تاططخم رزآت ىلع لمعلا–
،ةيباغلاو ةيفيرلاو ةيحالفلا ةيمنتلا جمارب ديسجت لجأ

تاقاطلل ةينطولا ةــيجيتارتسالا دادـــــعإ يف ةـــــكراشملا–
،ةددجتملا

ةـــــيباغلاو ةـــــيفيرلاو ةـــــيحالفلا ةـــــيمنتلا جـــــمارب عـــــضو–
،اهذيفنت نامضو

هــيلع ةـــظفاحـملاو يــــحالفلا راــــقعلا رــــيطأت تاودأ عــــضو–
،هنيمثتو هلالغتساو

هــــــبشو ةـــــــيبهسلاو اـــــــيلعلا باــــــضهلا يــــــعارم ةـــــــيامح–
اـــــــــهتئيهتو اــــــهيلع ةــــــظفاحـملاو ةـــــــيوارحصلاو ةــــــيوارحصلا

،اهلالغتساو

ليخادم ةيامح دصق ةيحالفلا عورفلا طبض ىلع لمعلا–
ةـــــــيئارشلا ةردـــــقلا ىلــــع ظاـــــفحلا يف ةـــــمهاسملاو نيــــــحالفلا
،ةيساسألا ةيحالفلا تاجتنملا اهنم اميسال ،نيكلهتسملل

ةظفاحـملاو ةيتابنلاو ةيناويحلا ةيثارولا دراوملا ةيامح–
،اهنيمثتو اهيلع

اذكو ،ةيتابنلا ةحصلاو ةيناويحلا ةحصلا ةيامح زيزعت–
،ةيحالفلا تاجتنملا ةمالس

،اـــــــــهذيفنتو رـــــــحصتلا ةــــــحفاكم ةـــــيجيتارتسا دادـــــــــعإ–
 ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

اهلالغتساو ةينطولا ةيوافلحلاو ةيباغلا كالمألا ةئيهت–
،ةيربلا تاناويحلاو تاتابنلا ةيامحو اهعيسوتو

ةــــــــيراــيـعملاو ةـــــــيـمــيــظــنــتــلا تاـــــــيــلآلاو تاودألا عـــــــــضو–
تارامثتسالا هيجوتو عيجشتب حمست يتلا ةيداصتقالاو
تاعاطقلا عم رواشتلاب ،اهذيفنتو عاطقلاب صاخلا جاتنإلاو
،ةينعملا

عيراشملا يلماح ةقفارمو ةيتلواقملا لامعأ عيجشت–
ةيمنتلاو ةــحالفلاب ةـــلصلا تاذ ةـــئشانلا تاــــسسؤملا اذــــكو
،تاباغلاو ةيفيرلا

جاتنإلا فيثكتو ةيحالفلا تارمثتسملا ةنرصع نامض–
،يحالفلا
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ةـــــحالفلل ةـــمادتسملاوةـــــجمدنملا ةــــــيمنتلا ىلـــــع رـــــهسلا–
،ةيوارحصلا ةحالفلاو ةيلبجلا

رارــــقلا ذاــــختا ىلــــع ةدـــــعاسمللو مالــــــعإلل ماـــــظن عـــــضو–
،ةيباغلاو ةيفيرلاو ةيحالفلا تاطاشنلا مييقتو ةعباتمو

عيرشتلل اقبط تاداهشلاوصيخارتلاوتادامتعالا حنم–
 ،امهب لومعملا ميظنتلاو

يــــباغلاويــــحالفلا مــــيلعتلل ةـــــمئالم ةـــــسايس عـــــيجشت–
،داشرإلاو ثحبلاو مئادلا نيوكتلاو

ةـــــيمنتلاو ةـــــحالفلاب ةــــــلصلا تاذ تاراـــــكتبالا عــــيجشت–
 ،اهنيمثتوتاباغلاو ةيفيرلا

ظافحلاو تاباغلاو ةحالفلا فرح ءايحإ ةداعإ ىلع لمعلا–
،اهنيمثتو اهريوطتو اهيلع

ءاــيحإ ةداــــعإب نيـــحالفلا نيـــب يـــنهملا نــــماضتلا زـــــيزعت–
نهملاوةينهملا تامظنملاو ةيحالفلا تاينواعتلا ةيمنتو
،صوصخلا ىلع ،ةكرتشملا

تاجتنملا ريدصتب ةصاخلا ةسايسلا ديدحت يف ةكراشملا–
،اهتيقرت طورش اذكوةيحالفلا ةيذغألاوةيحالفلا

عم رواشتلاب ،عاطقلا ةنمقر جمانرب ذيفنت ىلع لمعلا–
.ةينعملا تاعاطقلا

يف ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةـحالفلا ريزو فـــلكي:٣ ةّداملا
،اهنيمثتو ةيحالفلا ةيراقعلا كالمألاىلعةظفاحـملا لاجم
: يتأي امب

ةيحالفلا ةــيراقعلا كالــــمألا ىلـــع ةـــظفاحـملا ىلــــع رــــهسلا–
عــــــــضو اذـــــكو،اـــهعيسوتواــهنيمثتواــــــهتيامحوةــــــيوـــــعرلاو
،ةلصلا تاذ تاودألا

تاـــيفيك عـــــضوويـــــحالفلا راــــــقعلا مـــــيظنت ىلـــــع رــــــهسلا–
.ةيحالفلا يضارألل مادتسملا لالغتسالا

،ةــــيفيرلا ةــــيمنتلاو ةــــــحالفلا رــــــيزو كراــــــشي:٤ ةّداملا
ديدحت يف ،ةيئاملا دراوــــملاب فــــلكملا رـــــيزولا عــــم رواــــشتلاب
رــــــــيوطت طورـــــش اذــــــكو يـــــحالفلا يرـــــلا لاـــــجم يف ةـــــسايسلا
ةيحالفلا يضارألا يقسل ةيئاملا دراوملل ينالقعلا لامعتسالا

جمانرب عضوو ،ةيديلقتلا ريغ هايملا لاـــمعتساو اــهنيمثتو
.اهريوطتو اهميعدتو يقسلا تاينقتب سيسحتلل ينطو

يف ،ةــيفيرلا ةـــــيمنتلاو ةــــــحالفلا رـــــــيزو فـــــــلكي:5 ةّداملا
نع يئاذغلا نمألا ىوتسم نيسحتب ،ةيحالفلا ةيمنتلا لاجم
.ةيحالفلا عورفلا ريوطت قيرط

: يتأي امب فلكي ،ةفصلا هذهبو

ةداــيزو ةـــيجاتنإلا نيـــسحتل زــــيفحتلا تاــــيفيك دـــــيدحت–
،ةيحالفلا عورفلا ةيقرتوجاتنإلا

مـيـظـنـت نيسحت لاـجـم يف لـيدــعــتــلا رــيــبادــتــب ةرداــبملا–
 ،هتياهنو جاتنإلا ةيادب دنع تامدخلا لمعو

اهتيقرتو اهنيمثتو نطوملا تاجتنم ريوطت ىلع رهسلا–
،ةدوجلا ةمالع ربع

ةيثارولا دراوملاو جاتنإلا دراوم ىلع ظافحلا ىلع رهسلا–
اهتيمنتو اهنيمثتو اهتيامحو ةحالفلاو ةيذغتلا لجأ نم
،ةمادتسملا

تاـــــمظنملا عـــــم رواــــشتلاب ةــــيكراشت ةــــسايس ةـــــيقرت–
عومجمل ةيدينجت ةيكيمانيد ءاطعإ دصق ةحالفلل ةينهملا

،عاطقلا يلعاف

راطإ يف ةكرتشملا نهملاو ةنهملا طيشنت يف ةكراشملا–
،عورفلا طبضو ريوطت

ةيبرتو ةحالفلل ةديدج تارمثتسم ءاشنإ ةمظنأ دادعإ–
،اهتعباتمو تاناويحلا

ةطشنألا اذكوةيحالفلا باطقألا ريوطت جمارب ديدحت–
،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،ةحالفلا يف ةجمدملا

جاـــمدإوةـــيعانصلا ةـــــعارزلا لاــــجم يف ةــــسايسلا دــــيدحت–
ةـــــــننكملا رــــيوطت طورـــــش اذـــــكوةــــيئاذغلا ةـــــعانصلا عورـــــــف
،نيينعملا ءاكرشلا عم رواشتلاب ،ةيحالفلا

.اهتيقرتو ةيجولويبلا ةحالفلا عيجشت–

يف ،ةـــيفيرلا ةــــيمنتلاو ةــــحالفلا رــــيزو فــــــلكي:6 ةّداملا
طبض ىلع رــهسلاب ،يـــباغلاو يـــحالفلا جاـــتنإلا طــبض لاـــجم
ةعباتملل ةمظنأ عضو قيرط نع ةيباغلاو ةيحالفلا عورفلا

.مييقتلاو

 : ةفصلا هذهبو

ةـــيلامجإلا تاودألل ةــيليمكتلاو ةـــصاخلا رـــيبادتلا ررـــقي–
،يباغلاو يحالفلا داصتقالا طبضل

يف تاجتنملا ضرـــع تاـــكبش زـــيزعتو فـــييكت نـــمضي–
ةمئالم تآــشنم عـــضو ىلع عـــيجشتلا رـــبع اـــميسال ،قوــــسلا
رــــــطأو لــــــيوحتلاو بـــــيضوتلاو نـــــيزختلاو عــــيبلاو عـــــمجلل
 ،ةيرورض ةيميظنت

،يحالفلا جاتنإلا عورف طبض ةمظنأ عضي–

تاـــــــجتنملا راــــــعسأ يف رــــيثأتلاو دــــــصرلا تاودأ روــــــطي–
.جاتنإلا لماوعو

يف ،ةــــــيفيرلا ةــــيمنتلاو ةــــحالفلا رـــــيزو فـــــلكي:7 ةّداملا
ةشيعم راطإو ىوتسم نيــسحتب ،ةـــيفيرلا ةـــيمنتلا لاـــجم

تاعاطقلا عم رواشتلاب ،عاطقلاب ةلصلا تاذ فايرألا ناكس
ةيمنت ةيكيمانيدل ةــــمئالملا فورـــظلا رــيفوت رــــبع ،ىرــــخألا
 .ةيفيرلا تاءاضفلا
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تاجتنملاو تاناويحلاو تاتابنلا عبتت ةمظنأ زيزعت–
،اهنم ةصلختسملا

تائيهلل ةيجولونكتلاو ةيملعلا لاغشألا يف ةمهاسملا–
،ةصصختملا ةيلودلاو ةينطولا

ةعوضوملا لكايهلا قيرط نع اميسال ،ةباقرلا ةسرامم–
ةــيــتاــبــنــلا ةــحصلاو ةــيرــطــيــبـــلا تاـــطـــلسلاو هـــتـــياصو تحت
،ةيتابنلا ةينقتلاو

يف ةصصختملا ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا عم نواعتلا–
.ةيتابنلا ةينقتلاو ةيتابنلا ةحصلا تالاجم

يف ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةــحالفلا رـــــيزو فــــــلكي :٩ ةّداملا
:يتأي امب ،تاباغلا لاجم

،ةــــيوافلحلا ةـــــيطغألاو ةــــــينطولا ةــــــيباغلا كالـــــمألا ةرادإ–
 ،اهعيسوتو اهنيمثتو اهتيمنتو اهتيامحو اهرييستو

ططخمورحصتلا ةحفاكمل ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ–
،هـــــــــتيمنتوهـــــــــــعيسوـــتورــــــضخألا دـــــــــــسلا لــــــــيهأت ةداــــــعإل لــــــــــمع
،نيينعملا ءاكرشلا عم رواشتلاب امهذيفنتو

ةحفاكم قيرط نع ةــيعيبطلا دراوـــملا ىلـــع ةــــظفاحـملا–
،ةيلبجلا قطانملا يف فارجنالا ةحفاكمو رحصتلا

رييستلاو ةيعيبطلا ةيئيبلا ةـــمظنألا ىلـــع ةــــظفاحـملا–
،ةــيربلا تاـــتابنلل مــــئادلا لالـــــغتسالاو نيــــمثتلاو ةـــــيامحلاو
ةظفاحـملاو ةبطرلا قطانملاو ةـــيربلا تاــــناويحلا ةــــيامحو
 ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،اهليهأت ةداعإو اهيلع

ةيئيبلا ةمظنألا اهرفوت يتلا تامدخلاو علسلا ريوطت–
.اهنيمثتو اهتيقرتو ،ىرخألا ةرجشملا تاحاسملاو ةيباغلا

يف ،ةيفيرلا ةـــيمنتلاو ةـــــحالفلا رــــيزو فـــــلكي:0١ ةّداملا
:يتأي امب ،ةيباغلاوةيحالفلا تالاجملا يف رامثتسالا لاجم

هيجوتوعيجشت دصق ةيزيفحتلا تاءارجإلا لك حارتقا–
 ،جتنملا رامثتسالا معدو جاتنإلا نيمثتو

ةيحالفلا تانيمأتلاو ضورقلاب ةقلعتملا ةمظنألا حارتقا–
تارامثتسالا هيجوت اهنأش نم يتلا تاقيقحتلاو تاساردلاو

،عاطقلا يف

ثــــيح نــــم تاـــجاحلا ةـــيطغت عــــيسوت طورــــش دــــــيدحت–
،ليومتلا

اهجمدو اهفيثكتو ةيعانصلا ةـعارزلا ةــــنرصع ناـــمض–
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،عرف لك بسح

ةدئافل يلاملاو يداصتقالا ريطأتلا تارامثتسا ميمصت–
،اهمييقتو اهماجسنا ىلع لمعلاو يباغلاويحالفلا جاتنإلا

،عاطقلل ةبسانملا ةيابجلا ريبادت حارتقا–

: ةفصلا هذهبو

تاططخم ديسجتل ةيكراشت ةسايس ةيقرت ىلع لمعي–
 ،ةيفيرلا ةيمنتلا

فـــلتخم راـــطإ يف ةرـــخسملا لــــئاسولا لــــك نيب قــــسني–
 ،فرحلاو ةيداصتقالا تاطاشنلا ةيمنتل معدلا ةمظنأ

قــطانملا بـــسح زـــيــفحتلا تاـــيوتسمو لاــــكشأ فــــيكي–
،ةيئيبلا ةيعارزلاو ةيعيبطلا

تاـــــططخم نيـــب ةــــبراقملا تاــــيفيكولاــــكشأ حرــــتقي–
،ةيفيرلا ةيمنتلا جماربو

تاـــطاشنلل ةــــلودلا زــــيفحتب صاــــخ ءارـــجإ لــــك حرــــتقي–
،هذيفنت ىلع لمعيو ،ةيفيرلا

عيجشتواهتيمنتو ةيفيرلا ميلاقألا ةئيهت ىلع رهسي–
،ةيحايسلا ةيحالفلا تاطاشنلا

تاناويحلا ةيبرتو ةباغلا نيب لماكتلا تاسايس روطي–
،يفيرلا ءاضفلا لامعتسا يف ىرخألا تاطاشنلاو ةحالفلاو

قطانملاوةيفيرلا تايدلبلا يف ةيلحـملا ةيمنتلا يف مهاسي–
،ةيوارحصلاوةيبهسلاوةيلبجلا

.فايرألا ناكس ةشيعم فورظ نيسحت يف مهاسي–

يف ،ةـــــيفيرلا ةـــــيمنتلاو ةــــحالفلا رــــيزو فــــــلكي:٨ ةّداملا
ةيامحو ةيذغألل ةيحصلا ةمالسلاو ةيناويحلا ةحصلا لاجم
: يتأي امب ،ةيتابنلا ةحصلا

ةيناويحلا ةحصلا ىلع ةظفاحـملا تاسايس ذيفنتو ديدحت–
ناسنإلا ىلإ ناويحلا نم ةلقنتملا ضارمألا اهيف امب اهنيسحتو
،ناويحلا ةحارو

ةـــيذغألل ةـــيحصلا ةــــمالسلا تاــــسايس ذـــــيفنتو دــــــيدحت–
،يناويحلاو يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا

،ةيرطيبلا ةلديصلا ةطشنأ ةعباتمو ةبقارم زيزعت–

ةعباتمو ةنسحلا ةيرطيبلا تاسرامملا ةيقرت نامض–
،ةرطايبلل ينطولا ماظنلا لالخ نم اهب لمعلا

: ةيتآلا تالاجملا يف تاسايسلا ذيفنتو ديدحت–

،ةينقتلا اهتباقرواهتيامحو تاتابنلا ىلع ةظفاحـملا *

اهريثكتو اهجاتنإو لئاتشلاوروذبلا ىلع ةقداصملا *
،اهقيوستو

،ةيتابنلا تازايحلا ةيامح *

داوــــم ىلـــع ةــــقداصملا صــــخي اـــميف تاـــسايسلا ذـــــيفنت *
.اهقيوستو يحالفلا لامعتسالا تاذ ةيتابنلا ةحصلا
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ةكرتشملا نهملاونيينهملا هاجت نماضتلا لامعأ عيجشت–
،مهنيب اميفو

يلـــــــماح ةـــــقفارمو زـــــيفحتل ماـــــظن عــــــــضو يف ةــــــكراشملا–
ةئشانلا تاسسؤملاو ةرغصملا تاسسؤملا راطإ يف عيراشملا
.تاباغلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب ةلصلا تاذ

يف ةــيفيرلا ةــــيمنتلاو ةـــــحالفلا رـــــيزو عــــــضي:١١ ةّداملا
،ةباقرلا ماظن ،هصاصتخال ةعباتلا تاطاشنلا ةباقر لاجم
هلئاسو ددــحيو ،هــــميظنتو هـــــتايجيتارتساو هـــــفادهأ دــــعيو
 .تايوتسملا لك ىلع ةباقرلل ينطولا ماظنلا عم ماجسنالاب

لاجم يف ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو موقي:2١ ةّداملا
دـــــــعاوقلا قـــــباطي اـــــمبو ،فارـــــطألا ددـــــعتملاو يـــــئانثلا نواــــــعتلا

: يتأي امب ،ةيلودلا تاقالعلا لاجم يف تاءارجإلاو

اــــهل مدــــــقــيو ،ةـــــينعملا ةــــصتخملا تاـــــطلسلا كراــــــشي–
ةــــــيئانثلاو ةــــــيلودــــــلا تاــــــضواــــفملا عــــــيمج يف هـــــــتمهاسم
لاجمل ةعباتلا تاطاشنلاب ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملاو
،هصاصتخا

ةــــــيلودلا تاــــقافتالاو تاـــــيقافتالا قـــــيبطت ىلــــع رـــــهسي–
ريبادتلا ،اهب فلكملا ةيرازولا هترئاد صخي اميف ،ذفنيو
،ةيدقاعتلا تامازتلالا ديسجتب قلعتت يتلا

نوؤـــــــشلاب فــــــلكملا رـــــيزولا عـــــم رواـــــشتلاب ،نــــــمضي–
جلاعت يتلا ةيلودلا تائيهلا ىدــــل عاـــطقلا لـــــيثمت ،ةــــيجراخلا
.هتايحالص راطإ يف لخدت يتلا لئاسملا

ةـــــــــيفيرلا ةـــــيمنتلاو ةــــــحالـــفلا رــــــيزو عـــــــجشي:٣١ ةّداملا
يـــــتلا تاـــــطاشنلا ىلــــع قــــبطملا يــــملعلا ثـــــحبلاونـــــيوكتلا

.اهالوتي

: ةفصلا هذهبو

مئادلا نيوكتلاو يباغلاويحالفلا ميلعتلا ةسايس ذفني–
،داشرإلاو ثحبلاو

يقيبطتلا يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثتو رشن ىلع رهسي–
يف تاراــهملاو فراــــعملا لــــيوحتو مــــــيمعت اذــــــكو تاراــــكتبالاو
،ةيباغلاوةيحالفلا تالاجملا

عضو ربع ةينقتلاو ةيملعلا تاءافكلا دينجت لامعأ معدي–
ةيمنتلاو ثحبلل ةيتاعوضوملا تاكبشلاوثحبلا تادحو
،ىرـــــخألا تاــــعاطقلا عــــم نواـــعتلابوةـــكرتشملا نــــهملا لوـــــح
 .يملعلا ثحبلا عاطق اهنم اميس الو

يف ،ةــــيفيرلا ةـــيمنتلاو ةــــــحالفلا رــــيزو نـــــكمي:٤١ ةّداملا
يـــعيرشت عـــباط يذ صــــن يأـــب ةرداــــبملا ،هـــــتايحالص راـــــطإ

.هصاصتخا تالاجم يف يميظنتو

ماظنلا ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو عضي:5١ ةّداملا
.يباغلاويفيرلاو يحالفلا مالعإلل ينطولا

: ةفصلا هذهبو

ىلــــع رــــهسيو ،هـــميظنتو هــــتايجيتارتساو هـــــفادهأ دــــــعي–
،اهسيياقم طبضو ةيئاصحإلا تايطعملا ةيقادصم نيسحت

عم ماجسنالاب ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا هلئاسو ددحي–
.تايوتسملا لك ىلع لكايهلا ةنمقرل يعاطقلا جمانربلا

ىلع ةيفيرلا ةــيمنتلاو ةــــحالفلا رــــيزو رـــــهسي:6١ ةّداملا
رــــــــيطأت تاـــــجايتحال ةـــــلهؤملا ةـــــيرشبلا دراوـــــملا ةــــــيمنت
نيناوقلا دعاوق دادعإ يف مهاسيو ،اهالوتي يتلا تاطاشنلا
 .عاطقلا يفظوم ىلع ةقبطملا ةيساسألا

يف ةينعملا تاعاطقلا عومجم عم مهاسي ،ةفصلا هذهبو
ديدجتوىوـــتسملا نيـــسحتو نــــيوكتلا جــــمارب ذـــيفنتو دادـــــعإ
.ةيرشبلا دراوملا نيمثتوفراعملا

نم ةــيفيرلا ةــيمنتلاو ةـــحالفلا رــــيزو ققــــحتي:7١ ةّداملا
لك اذكو ،ةزـكرمملا رـــيغو ةـــيزكرملا لـــكايهلل نـــسحلا رــــيسلا

 .هتياصو تحت ةعوضوم ةئيه وأ ةسسؤم

دصق ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو حرتقي:٨١ ةّداملا
ميظنت ،هيلإ ةدنسملا فادهألا زاجنإو هماهم ذيفنت نامض

ىلع رهسيو ،هتطلس تحت ةعوضوملا تاسسؤملاو ةرادإلا
نيب قيسنتلل وأ/و رواشتلل ةئيه لك ثادـــحإ اذــــكو اــــهريس

عجنألا لفكتلاب حمسي نأ هنأش نم رخآ زاهج لكو تارازولا
تاــــــميظنتلاو نيــــناوــــقلا راـــــطإ يف هـــــيــــــلإ ةدـــــنسملا ماــــهملاب
 .اــهب لوـــمعملا

2٤2-6١ مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ماـــكحأ ىـــغلت:٩١ ةّداملا
ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف خّرؤملا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص ددحي يذلا6١٠2
 .يرحبلا ديصلاو

ةّيمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رـــشني:02 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماــع ناـــضمر82 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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