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 ،باونلا سلجم رقأ

 ،ھصن يلاتلا نوناقلا ةیروھمجلا سیئر رشنیو

 - 1 ةداملا

 لولدم يذ ،ةیحضلا نم ھیف بوغرم ریغ ،فولأملا نع جراخ رركتم ءيش كولس يأ وھ يسنجلا شرحتلا
 وأ لاوقأ ربع ،تدجُو ٍناكم يأ يف ةیحضلا ىلع عقی رعاشملل وأ ةیصوصخلل وأ دسجللً اكاھتنا لّكشی يسنج
 لئاسولا كلذ يف امب شرحتلا ّمت ةلیسو يأبو ةیحابإ وأ ةیسنج تاحیملت وأ تاءاحیإ وأ تاراشإ وأ لاعفأ
 .ةینورتكلإلا

 وأ يسفنلا طغضلا نم عون يأ مدختسی رركتم ریغ ناك ولو  ىعسم وأ لعف لكً ایسنجً اشرحتً اضیأ ربتُعی
 وأ لعافلا اھنم دیفتسی ةیسنج ةعیبط تاذ ةعفنم ىلع لوصحللً ایلعف فدھی يرصنعلا وأ يداملا وأ يونعملا
 .ریغلا

 

 - 2 ةداملا

 حوارتت ةمارغبو ةنس ىتح رھش نم سبحلاب يسنجلا شرحتلا ةمیرج باكترا ىلع مدقأ نم لك بقاعی - أ
 .نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ روجألل يمسرلا ىندألا دحلا فاعضأ ةرشعو فاعضأ ةثالث نیب

 ىندألا دحلا فعض نیرشع ىلإ فاعضأ ةرشع نم ةمارغبو نیتنس ىلإ رھشأ ةتس نم سبحلاب بقاعی - ب
 :نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ روجألل يمسرلا

 .لمعلا ةقالع وأ ةیعبتلا ةطبار راطإ يف ةلصاح شرحتلا ةمیرج تناك اذإ -1



 تاعماجلا وأ تایدلبلا وأ ةماعلا تاسسؤملا وأ ةیركسعلا وأ ةیمسرلا تارادإلا ىدحإ يف شرحتلا عقو اذإ -2
 .لقنلا لئاسو وأ ةیدنألا وأ دھاعملا وأ تاناضحلا وأ سرادملا وأ

 فّسعتو ،تابوقعلا نوناق نم 350 ةداملا يف ھیلع صوصنملا فیرعتللً اقفوً افظوم شرحتملا ناك اذإ -3
 .اھببسب وأ ةفیظولاب مایقلا ضرعمب وأ ،اھب ّفلكملا ماھملا مكحب اھب عتمتی يتلا ةطلسلا لامعتساب

 ىندألا دحلا فعض نیسمخ ىلإ نیثالث نم حوارتت ةمارغبو تاونس عبرأ ىلإ نیتنس نم سبحلاب بقاعی - ج
 :ةیلاتلا تالاحلا يف روجألل يمسرلا

 عیطتسی ال ناك نم ىلع وأ ةیفاضإلا تاجایتحالا يوذ نم صخش ىلع وأ ثدح ىلع مرجلا عقو اذإ -1
 .يسفنلا وأ يدسجلا يحصلا ھعضو ببسب ھسفن نع ةعفادملا

 .ھیلع ينجملا ىلع ةیمیلعت وأ ةیفیظو وأ ةیونعم وأ ةیدام ةطلس ھل نمم يناجلا ناك اذإ -2

 .رثكأ وأ ناصخش شرحتلا لعف بكترا اذإ -3

 ةعفنم ىلع لوصحلل مرجلا باكترا يف يداملا وأ يونعملا وأ يسفنلا دیدشلا طغضلا يناجلا مدختسا اذإ -4
 .ةیسنج ةعیبط تاذ

 تالاحلا لك يف ىصقألاو ىندألا امھیدح يف ةمارغلاو سبحلا اتبوقع فعاضت ةدواعملا وأ راركتلا لاح يف
 )ج( و )ب( نیترقفلا يف اھیلع صوصنملا تالاحلا يفً اعم ةمارغلاو سبحلا يتبوقعب مكحیو هالعأ ةروكذملا
 .ةداملا هذھ نم

 

 - 3 ةداملا

 :ةیلاتلا تالاحلا ءانثتساب ررضتملا ىوكش ىلع ةقحالملا فقوتت

 ھعضو ببسب ھسفن نع ةعفادملا عیطتسی ال نمم وأ ةیفاضإلا تاجایتحالا يوذ نم ةیحضلا تناك اذإ -1
 .يسفنلا وأ يدسجلا يحصلا

 .ثدح ىلع مرجلا عقو اذإ -2

 .رثكأ وأ ناصخش مرجلا بكترا اذإ -3

 لوصحلل ةیحضلا ىلع يرصنعلا وأ يونعملا وأ يسفنلا وأ يداملا دیدشلا طغضلا شرحتملا مدختسا اذإ -4
 .ةیسنج ةعیبط تاذ ةعفنم ىلع

 .ةیفیظو وأ ةیونعم وأ ةیدام ةطلس ھیدل نم لبق نم مرجلا بكترا اذإ -5

 .نئاش مرج يسنجلا شرحتلا ربتعی راركتلا لاح يف



 .قبسم نذإ يأ ىلع لاصحتسالا يسنجلا شرحتلا ةمیرج يف ةقحالملا بجوتست ال ،لاوحألا عیمج يف

 نامض لجأ نم ةمزاللا تاءارجإلا عیمج ذاختاو ةیسفنلا اھتلاح ةاعارم بجی ،ةیحضلا ىلإ عامتسالا دنع
 .ةمكاحملاو يئادتبالاو يلوألا قیقحتلا لحارم عیمج يف كلذو ،دوھشلا ةیامحو اھتیامح

 

 - 4 ةداملا

 لاعفأل عوضخلا تضفر يتلا ةیحضلا ھل ضرعتتً انوناق ةسركملا قوقحلاب ساسم وأ زییمت لك رظُحی
 وأ اھلمع دقع دیدجت وأ لقنلا وأ ةیقرتلا وأ رجألا ةھجل امیسال ،رشابم ریغ مأ رشابم ٍلكشب ناكأ ،شرحتلا
 .اھقحب ةیبیدأت تابوقع ضرف

 يف شرحتلا نع غیلبتلاب ماق نم ھل ضرعتیً انوناق ةسركملا قوقحلاب ساسم وأ زییمت لك كلذك رظُحیو
 وأ لاح يأ يف ةداھشب ءالدإلاب ماق نم وأ ررضتملا ىوكش نود نم ةماعلا ىوعدلا اھیف كرُحت يتلا تالاحلا
 .اھقحب ةیبیدأت تابوقع ضرف

 فاعضأ ةسمخ نیب حوارتت ةمارغبو رھشأ ةتس ىلإ رھش نم سبحلاب ةداملا هذھ ماكحأ فلاخی نم لك بقاعی
 .نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ روجألل يمسرلا ىندألا دحلا فعض نیرشعو

 

 - 5 ةداملا

 .ةمدخلا نم فرصلا اھنمو ةیبیدأتلا تابوقعلا لازنإ نود ةیئازجلا تاقحالملا لوحت ال

 نع ضیوعتلا يف قحلاً امئاد ھیلع ينجملل ىقبیو ،ةیئازجلا ةقحالملا ىلع ةیبیدأتلا ةقحالملا ةرشابم قلُعت ال
 .ھب قحل يذلا يداملا وأ يونعملا وأ يسفنلا ملألا

 

 - 6 ةداملا

 نامضو يسنجلا شرحتلا ایاحض ةدعاسم ىلوتی ،ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو ىدل ،صاخ قودنص أشنی
 ةیاقولاو مئارجلا هذھ نم دحلا ىلإ ةلیآلا لبسلا ریفوتو ،عمتجملا يف مھجامدناو مھلیھأت لفكی امب مھل ةیاعرلا
 .اھیبكترم لیھأتو اھنم

 :نم قودنصلا لوُمی

 .ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةیونسلا ةماعلا ةنزاوملا يف دامتعا ةیاغلا هذھل دصُریو ةلودلا تامھاسم -1

 .تابھلا -2



 فاضت ،نوناقلا اذھ نم ةیناثلا ةداملا يف اھنع صوصنملا ،تامارغلا ةمیق نم )%10( ةیاملاب ةرشع -3
 لبق نم اھدیدست ةلھم ددحت نأ ىلع قودنصلا حلاصل ھیلع موكحملا اھددسی اھب موكحملا ةمارغلا ىلعً امكح
 ةرادإ لحت نأ ىلع 2008-44 نوناقلا نم اھیلی امو 63 ةداملا بسحب لصحتو ،ىوعدلاب رظانلا يضاقلا
 .اھلیصحت ةعباتم ةھجل ةیبیرضلا ةرادإلا لحم قودنصلا

 .ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نع ردصی يمیظنت رارق بجومب قودنصلا ماظن ددُحی

 

 - 7 ةداملا

 .ةیمسرلا ةدیرجلا يف هرشن روف نوناقلا اذھب لمُعی

 

 2020 لوألا نوناك 30 يف ادبعب

 نوع لاشیم :ءاضمالا

 

 ةیروھمجلا سیئر نع ردص

 ءارزولا سلجم سیئر

 باید ناسح :ءاضمالا

 

 ءارزولا سلجم سیئر

 باید ناسح :ءاضمالا

 

 ةبجوملا بابسألا

 

 قوقحل يملاعلا نالعإلاو ةیلودلا قیثاوملاب نانبل مازتلا ىلع ھتمدقم يف صن دق ينانبللا روتسدلا ناك امل
 .ناسنإلا

 ةیرحلاو ةایحلا يف درف لك قح ىلع ھنم ةثلاثلا ةداملا يف صن دق ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ناك املو
 الو ةصاخلا ھتایح يف يفسعت لخدتل دحأ ضیرعت زاوج مدع ىلع صن امك .ھصخش ىلع نامألا يفو



 كلت وأ لخدتلا كلذ لثم نم نوناقلا ھیمحی نأ يف صخش لك قح ىلعو ،ھتعمسو ھفرش سمت تالمحل
 .تالمحلا

 ممألا نع رداصلا ةیندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دھعلا ماكحأ عم ضراعتی يسنجلا شرحتلا ناك املو
 . 1964 ماع ةدحتملا

 .ھتماركو ناسنإلا فرش نم لانی ،يدسجلا وأ يسفنلا ءاوس ،ةفلتخملا ھلاكشأب فنعلا ناك املو

 .فنعلا لاكشأ نم لكش دعی ً،ایدسج مأ ناكً ایظفل ،يسنجلا شرحتلا ناك املو

 يفً اصوصخ (Tabou) اھب ثیدحلا مرحی يتلا لئاسملا نم يسنجلا شرحتلا رابتعا زئاجلا نم دعی مل املو
 .ةریخألا ةنوآلا يف تدیازت يتلا ةیعوتلا تالمح لظ

 يسنجلا شرحتلا مئارج نم ةیامحلا نمؤت تاعیرشت رارقإ ،لودلا فلتخمب ةوسأو ،يرورضلا نم ناك املو
 .بكترملا نسو سنجو ةیحضلا نس وأ سنج نع رظنلا فرصب ،عمتجملا يف ةفیعضلا فارطألل

 ،كلذل

 نم يسنجلا شرحتلا مئارج يبكترم ةبقاعمو يسنجلا شرحتلل نوضرعتی نیذلا صاخشألا ةیامح ةیغبو
 ھتشقانم نیجار قفرملا نوناقلا حارتقاب میركلا يباینلا سلجملا نم مدقتن ،ةیناث ةھج نم مھلیھأت ةداعإو ،ةھج
 .هرارقإو

 


