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 ةيوضعلا ةدمو ةرادالا سلجم ءاضعا

 تاونس ثالث نع ديزت ال ةدمل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا مهنيعت ءاضعأ ةسمخ نم سلجملا ءاضعأ ددع نوكي 
 يف كلذو ،ةماعلا ةيعمجلا نم رارق ىلع ءانب ىرخأ ددمل مهضعب وأ مهلك سلجملا ءاضعأ نييعت ةداعإ زوجيو
 .سلجملا ءادأ ميوقت ءوض

 ةردالا سلجم ةيوضع ريياعم

 :يلي ام سلجملا وضع يف طرتشي

( نورشعو سمخ نع هرمع لقي ال  ايعيبط  اصخش حشرملا نوكي نأ -1  ميلعت ىوتسم ىلع ً     الصاحو ً       اماع )25                           ً       ً           
 .سويرولاكبلا ةجرد نع لقي ال بسانم

           ً                                                                                    هينئاد عم  احلص وأ تابيترت ىرجأ وأ ةنامألاو فرشلاب لخت ةميرجب نيدأ نأ هل قبس نمم حشرملا نوكي الأ -2
ةكلمملا يف ةيراس تاميلعت وأ ماظن يأل  اقفو سلجملا ةيوضعل حلاص ريغ وأ                               ً                                    . 

 .دحاو نآ يف ةمهاسم تاكرش رشع                     ً                    نم رثكأ ةرادإ سلجمب  اوضع حشرملا نوكي الأ -3

 .ةلودلا يفظوم نم حشرملا نوكي الأ -4

 ً        ارداقو اهب لمعت يذلا طاشنلا ةعيبطو ةكرشلا ةطشنأب لصتي لامعا لاجم يف ةيلمع ةربخ هل نوكي نأ -5
 .اهمهفو ةيلاملا ريراقتلاو تانايبلا ةءارق ىلع

 رفاوتو ةحضاولا ةيلبقتسملا ةيؤرلاو طيطختلاو يجيتارتسالا هيجوتلا لاجم يف ةزيمتم تاربخ هل نوكت نأ -6
 ةيلاحلا ةكرشلا ةطشنأب ةلصلا تاذ تاعوضوملا نم كلذ ريغو ،ةبسانملا ةيصخشلاو ةينهملا تاراهملا
 رامثتسالا وا ،رطاخملا ةرادإ وا ،ةمكوحلا وا ،نوناقلا وا ،ةبساحملا وا ،داصتقالا وأ ،ةرادإلاب وأ ،ةيلبقتسملاو
 .ليومتلاو

 تاريغتملل ً                                                                 اعباتمو صوصخلا هجو ىلع ةكلمملا ىفو ماع لكشب ةيداصتقالا عاضوألا ىلع ً              اعلطم نوكي نأ -7
 .ماع لكشب ينطولا داصتقالاو لامعالا طاشن ىلع اهتاريثأتو ةماعلا

 .ةيداصتقالاو ةيسايسلا عاضوألا تاروطتب ملع ىلعو ةيجراخ تالاصتا هل نوكتو ،ةيبنجأ ةغل ديجي نأ -8

 تقولاو دهجلا لذبو يركفلا ءاطعلاب ناحمست ً           ايبط قئالو ةبسانم ةيحص ةلاحو نس يف حشرملا نوكي نأ -9
 .هتايلاعف يف طاشنب ةمهاسملاو سلجملا ىلع ةضورعملا تاعوضوملا ةسارد يف

 .رشعملا بيطو ثيدحلا نسحو ةبيطلا ةعمسلاب عتمتي نأ -10

 .سلجملا يف وضعك هتابجاوب مازتلالل دادعتسا ىلعو ةيوضعلا لوبق يف ً              ابغار نوكي نأ -11

 قيرفك لمعلل مهلهؤت يتلا تاردقلاو تاربخلا نيعمتجم سلجملا ءاضعأ يف رفوتت نأ ةماع ةفصب ىعاريو §
 .رمتسملا راهدزالاو ومنلا وحن ةكرشلا ةدايق نم مهنكمي امبو اهفادهأو ةكرشلا تاياغ قيقحتل قسانتم

 ريرقتلا يف نييلاحلا ءاضعألا يف اهرفوت ىدم نع حصفتو ءاضعألا رايتخا ريياعم ةكرشلا حضوت نأ بجيو §
 .ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإ مدقملا سلجملل يونسلا
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  نيلقتسملاو نييذيفنتلا ريغ ءاضعألا

 ثلث وأ ،نيوضع نع نيلقتسملا ءاضعألا ددع لقي الو ،نييذيفنتلا ريغ ءاضعألا نم سلجملا ءاضعأ ةيبلغأ نوكت
 .رثكأ امهيأ ،سلجملا ءاضعأ

 سلجملا ةيوضعل حيشرتلا

 :ةيلاتلا تاءارجإلا بسح سلجملا ءاضعأ حيشرت نوكي

 .حيشرتلا بلط ميدقت .1
 لئاسو فلتخمب نيرخآ نيحشرم نع ثحبلل كلذكو تاحيشرتلا ةساردل هئاضعأ نم ةنجل سلجملا لكشي .2

 .لاصتالا
 ةفاك داعبتسا دعب ةيوضعلل نيحشرملا تالهؤمو ءامسأب ةرصتخم ةمئاق ةيوضعلل حيشرتلا ةنجل مدقت .3

 .ةمزاللا طورشلا اهباحصأ يف رفوتي ال يتلا ءامسألا
   .نييئاهنلا نيحشرملا رايتخال تيوصتلا ءارجإو اهيف لوادتلل سلجملا ىلع ةمئاقلا ضرعت .4
 مهلوبق ىدم ىلع فرعتلل ةكرشلل ةماعلا ةيعمجلا ىلع ضرعلل سلجملا مهراتخي نم ءارآ عالطتسا متي .5

 .ةماعلا ةيعمجلا ةطساوب مهرايتخا لاح ةيوضعلا

 ةماعلا ةيعمجلا ةطساوب نييعتلا

 حيشرتلا تارربم حيضوت عم ،ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ىلع نيحشرملا نأشب ةرادالا سلجم تايصوت ضرعت
 يف لدعلا ةاعارمبو طورشلا مهيف رفوتت نيذلا نيحشرملا / حشرملا ةيعمجلا راتختو ،حشرم لكل ةبسنلاب
 .سلجملا يف تاربخلا لماكتو نزاوت كلذكو ،ةيلقالا ليثمت

 سلجملا ةيوضعل نيحشرملا بناج نم حاصفإلا ةرورض

 تامازتلا يأ هيدل تناك اذإ ام نايبو اهتدمو ةيجراخلا هتامازتلا نع حصفي نأ سلجملا ةيوضعل حشرملا ىلع بجي
 .ةكرشلا حلاصم عم هحلاصم يف ً               اضراعت ببست دق

 ةيوضعلاب غالبإلا

 ةنامألا سيئرلا هجوي امك ،ةماعلا ةيعمجلا رارقب مهغالبإل ءاضعألا / وضعلاب لاصتالا هضوفي نم وأ سيئرلا ىلوتي
 .سلجملل مداق عامتجال وأ روضحل مهتوعدو ةكرشلا نع لماك فلمب ددجلا ءاضعألا وأ وضعلا ديوزت ىلإ ةينفلا

  ةكرشلاب يذيفنت بصنم يأو سلجملا سيئر بصنم نيب عمجلا رظح

 بصنم يأ وأ بدتنملا ةرادالا سلجم وضع وأ يذيفنتلا سيئرلا بصنمو سلجملا سيئر بصنم نيب عمجلا رظحي
 .ةكرشلاب رخآ يذيفنت

  ةرادالا سلجم ءاضعأ ةيلالقتسا

 تايلوئسملا لمحتو تارارقلا ذاختاو مهتابجاو ءادأ نم مهنيكمت ىلإ سلجملا ءاضعأ ةيلالقتسا أدبم فدهي
 .تاصاصتخالا يف عزانت وأ حلاصملا يف براضت دوجو نود نم اهفادهأو ةكرشلا تاياغل ةققحملا
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  سلجملا ةيوضع ءاهتنا

 سلجملا ةيوضعل ً                         احلاص ريغ حبصأ اذإ وأ هتافو وأ وضعلا ةلاقتساب وأ هتدم ءاهتناب سلجملا ةيوضع ىهتنت
 ،ةكلمملا يف ةيراس تاميلعت وأ ماظن ىأل ً                   اقفو وأ سلجملا وضع يف ةطرتشملا ريياعملا لك وأ دحأ هداقتفال
 اذه ضرعي نأ ىلع رغاشلا زكرملا يف ً     اوضع ً                                                        اتقؤم نيعي نأ سلجملل زاج سلجملا ءاضعأ دحأ زكرم رغش اذإو
 ددع طبه اذإو ،هفلس ةدم ديدجلا وضعلا لمكيو اهل عامتجا لوأ يف ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ىلع نييعتلا
 نكمم تقو برقأ يف ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةوعد بجو هتاعامتجا ةحصل مزاللا باصنلا نع سلجملا ءاضعا
 ةيوضعلا ءاهتنا قرط نم ةقيرط يأب سلجملا ءاضعأ دحأ ةيوضع ءاهتنا دنع ،ءاضعألا نم مزاللا ددعلا نييعتل
 . كلذ ىلإ تعد يتلا بابسالا نايب عم ً     اروف ةصتخملا تاهجلا رطخت نأ ةكرشلا ىلع بجي

  سلجملا ءاضعأ لزع

 لوزعملا وضعلا قحب لالخإ نود كلذو مهضعب وأ سلجملا ءاضعأ عيمج لزع تقو لك يف ةماعلا ةيعمجلل زوجي
 نأ طرشب لزتعي نأ سلجملا وضعلو قئال ريغ تقو يف وأ لوبقم رربم ريغل لزعلا عقو اذإ ةكرشلا ةلءاسم يف
 .ةكرشلا هاجت ً                      الوئسم ناك الأو قئال تقو يف كلذ نوكي


