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ميلعتلا ةرئاد اهمظنت يتلا مدقلا ةرك ةلوطب نم ىلوألا ةخسنلا يه2022 ةيضايرلا باعلألا سأك
.ً)اماع14 نم لقأ يأ(2009 /2008 ديلاوم نم مه اهيف نيكراشملا ةبلطلل ةيرمعلا ةئفلاو ،ةفرعملاو

 ةحصلاو ،لداعلا بعللا ؛ةيسردملا ةضايرلل ةيباجيإلا بناوجلا عيمج زيزعت ةلوطبلا هذه ميظنت نم فدهن
 الإ ،ةضايرلابناوج نم ماه بناج زوفلا نأ حيحص .حرملاو ،ةيسفانتلا حورلاو ،ةكراشملاو ،ةيندبلا ةقايللاو
.ةايحلا يف حاجنلاو زوفلا نم اننكمت يتلا تاودألا ريوطتل ربكأ ةيمهأ يلون اننأ

 كلت ءاهتنا دعبو .تايفصتلا ةلحرم يف ةبلاط32وً ابلاط32 مضتً اقيرف64 سفانت ةلوطبلا دهشت فوس
 ةخسن لوأ يفنيزئافلانيقيرفلا جيوتت متيل ،ةيئاهنلا ةارابملا يف بقللا ىلعةلهأتملا قيرفلا سفانتت ةلحرملا
.ةلوطبلا هذه نم

ةلوطبلا ليصافت1.1

تايفصتلا
بايإلاو باهذلا تايرابم
 ةفيلخ ةنيدم ،تكيركلل يبظوبأ بعلم:ناكملا
2022 سرام5 ،تبسلا:خيراتلا

بولغملا جورخ تايرابم
 ةفيلخ ةنيدم ،تكيركلل يبظوبأ بعلم:ناكملا
2022 سرام6 ،دحألا :خيراتلا

صاخلا دايبملوألا تاسفانم ثدحلا عم قفارتت◉

 مّلستل ةلوطبلابقل لماح قيرفلا جيوتت لفح روضحل ةثلاثلا ةبترملا ىلع لصاحلا قيرفلا ةوعد متت◉
)يمسرلا يسردملا سابللا قيرفلا وبعال يدتري نأ بجي( تايلاديملا

ةيئاهنلا ةارابملا
 ةريزجلا يدانب دياز نب دمحم داتس بعلم:ناكملا
2022 سرام20 ،دحألا:خيراتلا

.ةارابملا ءاهتنا دعب جيوتتلا لفح ماقيس

ةمدقملا  .1
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ةمظنملا ةنجللا1.2

 دعاوقلا ذافنإو ،لاثتمالا نامضو ،ةلوطبلا ةرادإ نع ةلوؤسم نوكت ةلقتسم ةمظنم ةنجل نيعُتس
.ةلوطبلا ميق ديسجت نامضو ،ةمظنألاو

.نعطلل ةلباق ريغو ،ةمزلمو ،ةيئاهن ةيضايرلا باعلألا سأكل ةيميظنتلا ةنجللا اهذختت يتلا تارارقلا

 سرادملا ليجست2.1

 باستنالا ةرامتسا ميدقت لالخ نم ةلوطبلا يف اهتكراشم ديكأت ةكراشملا سرادملا عيمج ىلع نيعتي◉
 ربع هنلعتو يبظوبأ– ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد هددحت يذلا وحنلا ىلع ةبولطم ىرخأ قئاثو يأو
 تقولا يف ةرئادلل قئاثولا كلت عيمج ميدقت بجي .ددحملا دعوملا يف ةلصلا تاذ ميماعتلا /ميمعتلا
 ةددحملا تابلطتملاب اهئافو مدع وأ /و ةينمزلا دودحلاب ةكراشملا سرادملا مازتلا مدع ةلاح يفو ،ددحملا
 .اهتكراشم ءاغلإ يف قحلاب ةرئادلل ةعباتلا ةلوطبلل ةمظنملا ةنجللا ظفتحت ،ةمزاللا قئاثولا ميدقتل

 ًالهؤم قفارملا اذه نوكي نأ بجيو ،قيرف لكل18 نس قوف ملعم /بردم /قيرف دئاق ةقفارم بجي◉
 بجي .ةسردملا قيرفل لثممك ةسردملا لبق نمً ايمسرً انيعم نوكي نأو ،ةربخلابً اعتمتمو ً،ابسانم ًاليهأت
 .قيرف لكل نيبعاللا ءامسأ ةمئاق يف مهب ةصاخلا لاصتالا ليصافتو قرفلا يلثمم ءامسأ جاردإ
 ةيعامتجالا بناوجلا عيمج نعو ،مهقرف يبعال كولس نع ةيلوؤسملاب قرفلا ولثمم /ةداق علطضي
 .ةكراشملاب ةلصلا تاذ ىرخألا

 ةدحاو ةعاس لبق اهل ةددحم تايرابم لوأ ناكم ىلإ ةلوطبلا يف ةكراشملا قرفلا عيمج لصت نأ بجي◉
.اهئدب دعوم نم لقألا ىلع

 نيبعاللاءامسأ عم نيبعاللا ءامسأب ةحئال ميدقت قرفلا يلثمم /ةداق ىلع نوكي ،ةارابم لك لبق◉
   .ماكحلا ىلإ طايتحالا

 فقوت ةرتف لالخ طقف نكمم اذهو ،تايرابملا نم جورخلا وأ لوخدلل تارم5 نيبعاللا ليدبت نكمي◉
.ماكحلا ةقفاومب بعللا

ةلوطبلا يف ليجستلا .2
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 ةرفاص قالطإ دنع بعلملا ضرأ ىلع اوناك نيذلا نيبعالل طقف حمسي ،ةيحيجرتلا ءازجلا تابرضل ةبسنلاب◉
 .اهذيفنتب ةارابملا ةياهنل ةنلعملا مكحلا

 ديربلا ربع ةلوطبلل ةيميظنتلا ةنجللا ىلإ نيبعاللا ءامسأب ةحئال لاسرإ قرفلا يلثمم /ةداق ىلع بجي◉
 خيراوتو ،ءامسأ ةحئاللا هذه لمشت نأ بجيو ،ةلوطبلا ءدب نم دحاو عوبسأ لبق ّنيعملا ينورتكلإلا
 .ةكرتشمو كرتشم لكل ةيتارامإلا ةيوهلا ةقاطب مقرو،eSIS ماظن ىلع ةبلطلا ماقرأو ،داليملا

 لجأ نم ققحتلا تايلمع ءارجإل ةيلصألا ةيتارامإلا ةيوهلا ةقاطب زاربإ نيبعاللا عيمج ىلع بجي◉
 .مهل ةصصخملا رواسألا ىلع لوصحلا

.نيبعاللا عيمج مضت يأ ؛باصنلا ةلمتكم قرفك ليجستلا ةكراشملا قرفلا عيمج نم بلطي◉

 نيبعاللحامسلا نكمي ال ،)يلصألا رفسلا زاوج وأ( ةيتارامإلا ةيوهلا ةقاطب ةيحالص ءاهتنا لاح يف◉
 .ةروكذملا ةيلصألا قئاثولا زاربإو رادصإ ىتح ةلوطبلا يف ةكراشملل ليجستلاب

نيبعاللا ةيلهأ2.2

 حئاوللً اقفو مهسرادم يف لوصألا بسح مهليجست طرشب ةلوطبلا يف ةكراشملل نيلهؤم نوبعاللا نوكي
.ةكراشملا سرادملا حئاولو يبظوبأ– ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد

ةيرمعلا تائفلا2.3

.2009 ربمسيد31 ىلإ2008 رياني1 دعب وأ يف نودولوملا نوبعاللا◉

.طقف ةدحاو ةسردم ليثمت نيبعالل نكمي◉
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 ةحئاللا يف مهؤامسأ ةجردم قيرف لوؤسمو بعال لكل يمسر دامتعا رادصإب ةلوطبلا ومظنم موقي
 ىلإ لوصولا مهنم بلطتي نيفظوملا دحأ رود نأ تابثإ نكمأ اذإ ةيفاضإ تادامتعا حنم نكميو .ةيئاهنلا
.ةيفاضإتادامتعا حنم نأشب يئاهنلا رارقلا يبظوبأ– ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ذختتو .قرفلا قطانم

 بعال وأ لوؤسم يأ دامتعا ءاغلإ يف قحلاب ةلوطبلا ومظنمو يبظوبأ– ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ظفتحتو
 .دامتعالا طورشو ماكحألً اقفو ينعملا درفلا كولس ببسب

 امب( صاخشألاعيمج لاثتمابً ايئاقلت ةكراشملا سرادملا دهعتت ،ةيضايرلا باعلألا سأك ةلوطب لوخد ىدل
 يأو ،فويضلا ،نييمسرلا نيلثمملا ،نييمالعإلا نيفظوملا ،نيلوؤسملا ،نيريدملا ،نيبردملا ،نيبعاللا مهيف
 )ةكراشملا سرادملا نع ةباينلاب كلذو ،ةلوطبلا ةرتف لاوط تايرابملا لالخ ةنيعم ماهمب علطضي رخآ صخش
 ،تادعملا حئاولو ،كولسلا دعاوق ةنودمو ،مدقلا ةركل يلودلا داحتالا نيناوقو ةلوطبلا ةمظنأو دعاوقل
 .كلذ نامضو ،ىرخأ تارارق وأ /و تاهيجوتو ةيهيجوت ئدابمو ةمظنأ يأ نع ًالضف

 :يلي امب صاخ لكشب قرفلا ولوؤسمو نوبعاللا ديفتي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

.I؛فنعلا نم يلاخلا يدولا بعللاب مازتلالاو ،لداعلا بعللا دعاوق مارتحا

.IIكلذلً اقفو تاقوألا عيمج يف فرصتلا

:يلي امب ةكراشملا سرادملا دهعتت ةلوطبلا لوخد ىدلو

.Iنيبعاللا رصحلا سيلو صوصخلا هجو ىلع– اهئاضعأ ديقت نامضو ةمظنألاو دعاوقلا كلتب ديقتلا –
؛هيزنلا بعللا ئدابمبو اهب

.IIباعلألا سأكةلوطب نع ةلوؤسملا تاهجلا نع ةرداصلا تارارقلاو تاميلعتلا عيمجب ديقتلاو ةقفاوملا 
 ؛اهل لاثتمالاو ،ةمظنألاو دعاوقلا هذه ماكحأ بجومب ةيضايرلا

.III؛ةررقملا ةلوطبلا تايرابم عيمج يف ةكراشملا

.IVميلعتلا ةرئاد عم قافتالاب ةمظنملا ةنجللا اهتعضو يتلا ةلوطبلاب ةقلعتملا تابيترتلا عيمج ىلع ةقفاوملا 
؛يبظوبأ– ةفرعملاو

.Vدض مهنعةباينلاب تابجاوو ماهمب نوعلطضي نيرخآ صاخشأ يأو ءاضعألل مئالملا نيمأتلا نامض 
.ضرملاو ،ثداوحلاو ،تاباصإلا- رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع- كلذ يف امب ،راطخألا عيمج

 دامتعالا .3

 ةكراشملا سرادملا تايلوؤسم .4
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:يلي امع ةلوؤسم ةكراشملا سرادملا عيمج نوكت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

.I؛اهئاضعأ تافرصتو كولس

.IIةباينلاب تابجاوو ماهمب نوموقي صاخشأ يأو اهؤاضعأ اهدبكتي يتلا ةئراطلا تاقفنلاو فيلاكتلا عفد 
 ؛ةلوطبلا ءانثأ اهنع

.IIIةمظنملا ةنجللا وأ /و يبظوبأ– ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد اهمظنت يتلا تاعامتجالا عيمج روضح 
.ةلوطبلل

.لماكلابمدقلا ةرك بعلم ضرأ ىلع ىرجُتو ،مدقلا ةركل يلودلا داحتالا حئاوللً اقفو تايرابملا ماقت◉

.نيدعاسم ماكح عم نيلهؤم ماكح تايرابملا دوقي◉

.ةلوطبلا يف ةكراشملل يبظوبأ– ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ةقفاوم ىلع قرفلا عيمج لوصح بجي◉

 لك .قرف4 مضت ةعومجم لك ،تاعومجم8 اهب كراشت بايإو باهذ ةلحرم نم ةلوطبلا فلأتت◉
 جورختايرابمل ىلعألا طاقنلا ةبحاص قرفلا لهأتت ،ةلحرملا هذه ةياهن يف .تايرابم3 بعلي قيرف
.يلاتلا مويلا يف ماقت يتلا بولغملا

تايفصتلا تايرابم ديعاوم◉

ةقيقد2X15 :راغصلا نوبعاللا•
ةقيقد2X15 :تاريغصلا تابعاللا•
قئاقد5 :نيطوشلا نيب ةحارتسالا•

 بولغملا جورخ /لهأتلا تايرابم ديعاوم◉

ةقيقد2X 25 :راغصلا نوبعاللا•
ةقيقد2X 25 :تاريغصلا تابعاللا•
قئاقد10 :نيطوشلا نيب ةحارتسالا•

ةيئاهنلا تايرابملا ديعاوم◉

ةقيقد2X 25 :راغصلا نوبعاللا•
ةقيقد2X 25 :تاريغصلا تابعاللا•
قئاقد10 :نيطوشلا نيب ةحارتسالا•

ةلوطبلا ةبيكرت .5
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نيبعاللا ددع5.1

 قرفلا ىلع نيعزوم ةبلاط32وً ابلاط32 وهو ةلوطبلا يف نيكراشملا نيبعالل ىصقألا ددعلا ديدحت مت◉
 حمسيو ،تقولا سفن يف بعلملا ضرأ ىلع دوجولا يف ىمرم سراح مهدحأً ابعال11 ـل حمسي .ةكراشملا
 .تايرابملا لالخ قيرف لكل تاليدبت5 ـب

 سراح مهدحأ ،11 وه تقولا سفن يف بعلملا ضرأ ىلع هدوجوب حومسملا قيرف لك يف نيبعاللا ددع◉
ىمرم

.ةكراشملا قرفلا يف نيبعال7 دجو اذإ الإ تايرابملا ءدب نكمي ال◉

 تاليدبتلا ددع5.2

.ماكحلا ةقفاوم طرشب تايرابملا تايرجملً اقفو كلذ متيو ،قيرف لكل نيبعال5 ليدبت نكمي◉

تاليدبتلا ءارجإ ةيفيك5.3

 ،سامتلا ةيمر ،ةينكرلا ةلكرلا ،ىمرملا ةلكر :لثم ،بعللا فقوت تاقوأ لالخ طقف تاليدبتلا ءارجإ نكمي◉
.خلإ

.تاليدبتلاب ملع ىلع ةلوطبلا ولوؤسم /ماكحلا ودعاسم نوكي نأ بجي◉

.سامت طخ برقأ نم بعلملا ةرداغم هلادبإ متي يذلا بعاللا ىلع بجي◉

.مكحلا ةرفاص عامس دعب طقف بعلملا ضرأ ىلإ لوخدلا ليدبلا بعالل حمسي◉

.ليدبتلا ةيلمع تمت دق نوكت ةروكذملا تاوطخلا لامتكا عم◉
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لهأتلا تاددحمو قرفلا بيترت5.4

:يلاتلا وحنلا ىلع طاقنلا حنمتو .طاقنلا ساسأ ىلع قرفلا بيترت مئاوق ديدحت متي

.ةراسخلا ةلاح يف ةطقن0 ،لداعتلا ةلاح يف ةطقن1 ،زوفلا ةلاح يف طاقن3◉

 نم ةارابملا ةجيتن ىلإ لوألا ماقملا يف دنتسي زئافلا نأشب رارقلا نإف ،طاقنلا ددع يف ناقيرف ىواست اذإ◉
.ةرشابملا ةنراقملا ثيح

.ةجيتنلا ديدحت يف مساحلا لماعلا فادهألا قرف ربتعي ،لداعتلاب ةارابملا تهتنا لاح يف◉

 رركت لاح يف.ةجيتنلا ديدحت يف مساحلا لماعلا وه فادهألا نم ربكألا ددعلا حبصي ،يواستلا لاح يف◉
  .زئافلا ديدحتل ةيدقن ةعطق يمرب ةعرقلا ىرجُت ،لداعتلا

.ةرشابملا ةنراقملل لودج عضو بجي ،طاقنلا ددع يف قرفلا نم رثكأ وأ3 لداعت لاح يف◉

 لماعلا ةرشابملا ةنراقملا نع مجانلا فادهألا قرف نوكي ،طاقنلا ددع يف ةكراشملا قرفلا لداعت لاح يف◉
 .ددحملا

 .لودجلا يف ةلجسملا فادهألا ددع ،ًاريخأو ،ةرشابملا ةنراقملا نع مجانلا فادهألا قرف بسحي ،كلذ دعب◉

 ةيدقن ةعطق يمرب ةعرقلا ىرجُت ،تاوطخلا كلت لك دعب زئافلا قيرفلا ديدحت نم نكمتلا مدع لاح يف◉
.زئافلا ديدحتل

 دعاوقلً اقفو ةيحيجرتلا ءازجلا تابرض ماظن قبطي ،لداعتلاب بولغملا جورخ ةلحرم تايرابم تهتنا اذإ◉
فاضت ،ةلجسملا فادهألا نم ٍواستم ددع ىلع تالكرلا نم تالوج5 عم ،مدقلا ةركل يلودلا داحتالا
.ئجافملا توملاب ةلاحلا هذه فرعت ،نيقيرفلا دحأ لجسي ىتح ةدحاو ةلكر نم ةيفاضإ تالوج

 ساردملا قرف ءاضعأ ىلع ًالوأ بجي ،ةبراقتم قيرفلا سبالم ناولأ نأ ماكحلا ىأر اذإ ،تايرابملا ءدب لبق◉
.ةيساسألا مهناصمق قوف رياغم نول نم مامكأ الب ناصمق ءادترا وأ ،ةليدبلا سبالملا ءادترا ةامسملا
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.ةلوطبلا نم اهداعبإ متي ىتح اهتايرابم عيمج بعلب ةكراشملا سرادملا قرف دهعتت◉

 لبق مايأ7هاصقأ دعوم يف كلذب مايقلا ةلوطبلا نم باحسنالاب بغري ةسردم يأ قيرف ىلع نيعتي◉
.ةلوطبلا يف ةارابم لوأ

 كلذ يف امب ،ةيفاضإ ةيبيدأت تاءارجإ ضرف ةلوطبلل ةمظنملا ةنجلل- باحسنالا فورظ ىلع ًءانب- زوجي◉
 .ةقحاللا ةيضايرلا باعلألا سأك تاسفانم نم ةكراشملا ةسردملا درط

 بّيغتلا وأ ،ةارابم فقوت يفً اببس هكولس نوكي وأ ،ةلوطبلا نم بحسني كراشم قيرف يأ درط متي دق◉
.ةيضايرلا باعلألا سأك تاسفانم نم ةارابم يأ نع

 تايرابملا نع بّيغتلا وأ ،تايرابملا بعل ةيناكمإ مدع لاح يف وأ ،ةكراشم ةسردم باحسنا لاح يف◉
 يذلا ءارجإلا ذختتو ،صاخلا اهريدقتلً اقفو كلذ نأشب ررقت ةلوطبلل ةمظنملا ةنجللا نإف ،رهاق ببسل
ً.ايرورض هارت

 لماك وأ( اهناكم رييغت وأ ،اهتلودج ةداعإ وأ ،رثكأ وأ ةدحاو ةارابم ءاغلإ ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادل قحي◉
 بابسألا كلذ يف امب ،صاخلا اهريدقتلً اقفو بابسألا نم ببس يأل )ةلوطبلا تايرجمو تايرابم
 يمظنم ريدقتل تايرابملا ليجأت رارق دوعي .نمألا وأ ،ةمالسلاو ةحصلاب قلعتت بابسأل وأ ،ةرهاقلا
 .ةلوطبلا

 ريخأت ثودح لاح يف .ةمئاق تقولا كلذ يف ةجيتنلا لظت ،قئاقد8 نم لقأ ةارابملا نمز نم يقب اذإ◉
 ةيادبلا ةلكر قلطنت :يلاتلا لكشلاب ةيضيوعت ةارابم بعل متي ،راطمألا لوطه لثم وجلا لماوع ببسب
 طقف بعلملايف دحاو بعال ىقبي ىتح بعلملا نم بعال جارخإب قيرف لك موقي نيتقيقد لك ،ةداعلاك
.ةارابملاب زوفيً افده لجسي قيرف لوأ .قيرف لكل

 ،ةبوعلملا ريغ تايرابملا ،تاباحسنالا .6
تايرابملا نع بّيغتلا
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 درط تالاح وأ )ءارفص تاقاطب( تاراذنإ كلانه نوكت فوس ،ةيضايرلا باعلألا سأك ةلوطبل ةبسنلاب
 ةلوطبلل ةمظنملا ةنجللا غالبإب ماكحلا موقي ،ًاراذنإ ىقلت وأ ،بعلملا نم بعال درط مت اذإ .)ءارمح تاقاطب(
 هداعبتسا متي وأ،ةيلاتلا ةارابملا يف ةكراشملا نم نكمتي نل درطي بعال يأ .ةرشابم ةارابملا دعب رمألا اذهب
 .ةلوطبلا تايرابم عيمج نم

:اذإ ةاغلم ينعملا قيرفلا جئاتن عيمج حبصت ،تاعومجملا تايرابم ةلاح يف

.هيجو ببس نودب رثكأ وأ ةقيقد15 ةدمل ةارابملا دعوم نع رخأت◉

.لهؤم ريغ بعال ةكراشمب ةارابم بعل◉

.نيبعاللا كولس ءوس ببسب ةارابملا ءاغلإ رارق مكحلا ذختا◉

 يف ينعملا قيرفلا رسخي )تاعومجملا تايرابمب قلعتت رمألا نكت مل اذإ( ةيئاهنلاو ةيئاهنلا فصن تايرابملا يف
.مصخلا قيرفلل3 لباقم0 ةجيتنلا نوكتو هالعأ ةروكذملا تالاحلا

ةيبيدأتلا تاءارجإلا .7

 لئاسملاب ةقلعتملا نوعطلا ميدقت قرفلا ةداق ىلع نيعتي .ةنكمم ريغ ماكحلا تارارقب ةقلعتملا نوعطلا
.ةارابملا ءاهتنا دعب ةقيقد15 هاصقأ دعوم يف ةلوطبلل ةمظنملا ةنجلل ىرخألا

 عيمج .ةررقملا دعاوقلاةحئال يف اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا عيمج يفً اضيأ ةلوطبلل ةمظنملا ةنجللا ّتبتو
.ةمزلم ةنجللا تارارق

 نوعطلا .8

 يأ نومظنملا لمحتي الو .اهيبعالل مئالملا نيمأتلا نامض نع ةيلوؤسملا لماك ةكراشملا سرادملا لمحتت
 بجي .نيكراشملا تاكلتمم نادقف نع وا ،تاكلتمملاب قحلت يتلا رارضألاو ةيصخشلا تاباصإلا نع ةيلوؤسم
.دمتعملا ةيلوؤسملا ءالخإ جذومن عيقوت كراشم بعال لك ىلع

 ةيلوؤسملا .9
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 ؛ةبعللا نيناوقضرف مهلوخت يتلا ةلماكلا ةطلسلاب نوعتمتي نيذلا ماكحلا لبق نم تايرابملا عيمج رادت
.اهميكحتب فلكملا تايرابملا يف مكح لك

 ماكحلا تايلوؤسمو تاطلس11.1

.ةبعللا نيناوق قيبطتب ماكحلا علطضي◉

.ةبعللا نيناوق قيبطتل نيدعاسملا ماكحلا نم نواعتلاب تايرابملا تايرجمب ماكحلا مكحتي◉

.ةلماك تايرابملا تالجسب اوظفتحيو تايرابملا تاقوأ باستحا ةيلوؤسمب ماكحلا علطضي◉

 تايرابملا جئاتنو ،ةبستحملا ريغو ةبستحملا فادهألا كلذ يف امب ،بعللا تايرجم نأشب ماكحلا تارارق◉
 بسح وأ ،نيئطخم اوناك مهنأ اوكردأ لاح يف طقف مهتارارق رييغت ماكحلل زوجي .ةمزلمو ةيئاهن ،ةيئاهنلا
.بعللا فانئتسا لبق كلذ نوكيو ،نيدعاسملا ماكحلا دحأ ةحيصن ىلع ًءانب مهريدقت

 ىلع ًارطخلكشي ءيش يأ وأ ،داتعلا /ةسبلألا عاونأ نم عون يأ ءادترا مدعب مازتلالا نيبعاللا ىلع بجي
 .)تارهوجملا نم عون يأ كلذ يف امب( نيبعاللا نم مهريغ وأ مهسفنأ

:لمشيف يمازلإلا سابللا امأ

.ةيضاير ناصمق◉

 نولل هباشم نول تاذ نوكت نأ بجي ،ةقيض ةيلخاد ليوارس ءادترا لاح يفو– ةريصق ةيضاير ليوارس◉
 .ليوارسلل يسيئرلا

 .قاسلاةيطغتل يفكي امب ةليوط براوج◉

.قاسلا تايقاو◉

.يعيبطلا بشعلاب ةاطغم بعلملا ضرأ– ةمئالم ةيضاير ةيذحأ◉

 .بولطملا داتعلاوسابللا نيبعاللا عيمج ىدل نأ نم دكأتلا ةيلوؤسم نيبردملا /نيملعملا قتاع ىلع عقت
.بعللا نم اونكمتي نل قاسلا تايقاو نودتري ال نيذلا نوبعاللا

 ةمالسلاو ةحصلا .10

 ةبعللا نيناوق ضرف ةيحالص .11
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 ةجاحلا لاح يف.ةيبط تامدخ ىلإ جاتحي دق صخش يأ ةدعاسمل تايرابملا تارتف لاوط يبطلا قيرفلا رضحي
 ىلع ءايصوألاو يبطلا رداكلا ريدقتل عضخي امب تايولوألا ددحت ،ىفشتسملا ىلإ صاخشألا لقن ىلإ
.قبطني امثيح صاخشألا

 ،ةيصخش تاباصإ وأ ،ةقاعإ وأ ،ةافو ةلاح يأ نع ةيلوؤسم يأ ةضايرلا باعلألا ةلوطب ومظنم لمحتي ال
.ةلوطبلا هذه لالخ تقو يأ يف ناك ببس يأ نع ةمجان ىرخأ ةراسخ يأ وأ ،تاكلتمملا يف ةراسخ وأ

ةيبطلا ةيلوؤسملا .12

 نيفظوملا كولس دعاوق13.1

 ةلوطب ميق اودسجي نأو ،ةلوطبلا يحاون عيمج يف ةيفارتحالاو ةينهملاب مازتلالا نيفظوملا عيمج ىلع بجي
 ،ةكراشملاو ،ةيندبلا ةقايللاو ةحصلاو ،هيزنلا بعللاو ،ةيسردملا ةضايرلا ميقو ،ةيضايرلا باعلألا سأك
.حرملاو ،ةيسفانتلا حورلاو

.ةئيسم ةغل وأ ظافلأ مادختسا مدعب مازتلالا نيفظوملا عيمج ىلع بجي◉

 .تاقوألا عيمج يف يصخشلا كولسلا يف ىذتحي جذومن ميدقت نيفظوملا عيمج ىلع بجي◉

 ةرادإيف وضعو ،يرادإو ،رمأ يلوو ،سفانم بردمو ،بعال لك عم لماعتلا نيفظوملا عيمج ىلع بجي◉
.ريدقتو مارتحاب ةلوطبلا

 وأ،ةءاسإلا وأ ،ةناهإلا وأ ،فيوختلا لاكشأ نم لكش يأ ةسرامم مدع نيفظوملا عيمج ىلع بجي◉
 دقتعملا وأ ،نسلا وأ ،ةقاعإلا وأ ،قرعلا وأ ،سنجلا ساسأ ىلع رخآ صخش يأ دض زييمتلا وأ ،لالذإلا
 .ةغللا وأ ،يقرعلا لصألا وأ ،ةيعامتجالا ةيفلخلا وأ ،يسنجلا هجوتلا وأ ،يسايسلا وأ ينيدلا

.ةلوطبلا ةمظنأو دعاوق عابتاب مازتلالا نيفظوملا عيمج ىلع بجي◉

 عيمج يفنيبعاللا عيمج كولس نسح ىلع ةظفاحملا ةيلوؤـــسم لمحت نيفظوملا عيمج ىلع بجي◉
.تاقوألا

كولسلا دعاوق ةنودم .13
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 نيبعاللا كولس دعاوق13.2

 نويرادإلاو ،تايرابملا ولوؤسمو ،رومألا ءايلوأو ،نوبردملا اهلذبي يتلا دوهجلا ريدقت نيبعاللا عيمج ىلع بجي
.ةيضاير ةئيبب عتمتلاو ،ةبعللا ةسراممل ةصرفلا ريفوت ليبس يف

 ،يضايرلاو طبضنملا كولسلا ئدابملً اقفو ةبعللا رادتو ىرجُت نأ ىلع لمعلا نيبعاللا عيمج ىلع بجي◉
.ئدابملا كلت ىلع ظافحلا نأشب تايرابملا يلوؤسم ىلع دامتعالا طقف يفكي ال هنأ اوكردي نأو

.ةبعللا نيناوقل رركتملا قرخلا بنجت نيبعاللا عيمج ىلع بجي◉

 ىرخألا تاهجلاعيمجو تايرابملا يلوؤسم تارارقو تاطلسب ديقتلاو لوبقلا نيبعاللا عيمج ىلع بجي◉
.تايرابملا طبضب ةينعملا

 يأب ببستلا نود ةلوليحلل ةنكمملا تاوطخلا لك ذاختاو ،ةبعللا ةعمس زيزعت نيبعاللا عيمج ىلع بجي◉
.اهل ةءاسإ

 نيلوؤسملا قحب تاءاميإ وأ ،ةئيسم ةغل وأ ،ةئيذب ةغل مادختسا مدعب ديقتلا نيبعاللا عيمج ىلع بجي◉
 .نيجرفتملا وأ

 ،ةناهإ وأ ،فيوخت ىلع يوطني نأ لمتحملا نم لعف يأب مايقلا مدعب ديقتلا نيبعاللا عيمج ىلع بجي◉
 وأ ،نسلا وأ ،ةقاعإلا وأ ،قرعلا وأ ،سنجلا ساسأ ىلع رخآ صخش يأ هاجت زييمت وأ ،لالذإ وأ ،ةءاسإ وا
.ةغللا وأ ،يقرعلا لصألا وأ ،ةيعامتجالا ةيفلخلا وأ ،يسنجلا هجوتلا وأ ،يسايسلا وأ ينيدلا دقتعملا

نيبعاللاو نيفظوملا كولس دعاوق كاهتنا تابوقع13.3

:يلي ام ىلإ كولسلا دعاوق ةنودم دونبل بعال وأ فظوم يأ كاهتنا يدؤيس

.ةنجللا ءاضعأ دحأ هل ههجوي ريذحت :لوألا كاهتنالا◉

 متيس ،كولسلا دعاوق ةنودم يف جردم دنب يأل بعاللا وأ ،فظوملا وأ ،ةسردملا كاهتنا رارمتسا لاح يف◉
 .ةلوطبلا نم مرحتو ةسردملا داعبإ
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 نيعجشملا /نيجرفتملا كولس دعاوق13.4

 ولوؤسمو ،رومألا ءايلوأو ،نوبردملا اهلذبي يتلا دوهجلا ريدقت نيعجشملا /نيجرفتملا عيمج ىلع بجي◉
 .ةيضاير ةئيبب عتمتلاو ،ةبعللا روضحل ةصرفلا ريفوت ليبس يف نويرادإلاو ،تايرابملا

 طبضنملا كولسلا ئدابملً اقفو ةبعللا رادتو ىرجُت نأ ىلع لمعلا نيعجشملا /نيجرفتملا عيمج ىلع بجي◉
.ئدابملا كلت ىلع ظافحلا نأشب تايرابملا يلوؤسم ىلع دامتعالا طقف يفكي ال هنأ اوكردي نأو ،يضايرلاو

 عيمجو تايرابملا يلوؤسم تارارقو تاطلسب ديقتلاو لوبقلا نيعجشملا /نيجرفتملا عيمج ىلع بجي◉
.تايرابملا طبضب ةينعملا ىرخألا تاهجلا

 تاءاميإ وأ ،ةئيسم ةغل وأ ،ةئيذب ةغل مادختسا مدعب ديقتلا نيعجشملا /نيجرفتملا عيمج ىلع بجي◉
 .نيجرفتملا وأ نيلوؤسملا قحب

 ىلع يوطني نأ لمتحملا نم لعف يأب مايقلا مدعب ديقتلا نيعجشملا /نيجرفتملا عيمج ىلع بجي◉
 وأ ،قرعلا وأ ،سنجلا ساسأ ىلع رخآ صخش يأ هاجت زييمت وأ ،لالذإ وأ ،ةءاسإ وأ ،ةناهإ وأ ،فيوخت
 لصألا وأ ،ةيعامتجالا ةيفلخلا وأ ،يسنجلا هجوتلا وأ ،يسايسلا وأ ينيدلا دقتعملا وأ ،نسلا وأ ،ةقاعإلا
.ةغللا وأ ،يقرعلا

 فرظ يأ تحت تايرابملا ءانثأ بعلملا ةحاس لوخد مدعب ديقتلا نيعجشملا /نيجرفتملا عيمج ىلع بجي◉
.فورظلا نم

 يه ءاطخألاف ،هبكتري أطخ ىلع ام بعال داقتنا مدعب ديقتلا نيعجشملا /نيجرفتملا عيمج ىلع بجي◉
.مّلعتلا نم ءزج

نيعجشلاو نيجرفتملا كولس دعاوق كاهتنا تابوقع13.5

 بردم لبق نم تاجردملا ةرداغم ةددحملا كولسلا دعاوق ةنودمب مزتلي ال عجشم /جرفتم يأ نم بلطُيس
.هداعبإ متي ىتح تايرابملا فنأتست نلو .هعجشي يذلا قيرفلا
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 ًادعاصف نآلا نمةـــفورعملا يبظوبأ– ةـــفرعملاو ميلعتلا ةرئاد اهمظنت يتلا ةـــيضايرلا باعلألا سأك نأب رقأ
 دكؤأو ،2009 ربمسيد31 ىلإ2008 رياني1 دعب وأ نم ةرتفلا يف نيدولوملا نيبعاللً ايلاح يه "ةلوطبلا" ـب
 كلذ بجومب انأو ،اهتطشنأو ةلوطبلا يف ةكراشملاب بغرييتياعر يف يذلا لفطلا /يلفط نأ يعطق لكشب
ProActive ةيميداكأ يلخأ Soccer School Ltd، نم ةيعرفلا اهتاكرش عيمجو تكيركلل يبظوبأ يدان 
.اهتطشنأو ةلوطبلا هذه يف يتياعر يف يذلا لفطلا /يلفط ةكراشم نع مجنت ةيلوؤسم يأ

 ،ةكرحلا ديقت ةيدسج ةباصإ هيدل ناك اذإ ةلوطبلا يف كراشي نل يتياعر يف يذلا لفطلا /يلفط نأب رقأ
 غّلبأس ينأبو ،ةلثامم ةيحص فورظ يأ وأ ،ةيسفنت ضارمأ ،سفنتلا يف ةبوعص ،ةرارحلا يف عافترا ،لاعس
 .تالاحلا وأ ضارعألا كلت نم يأ روهظ لاح يف ةرشابم نيمظنملا

 لبق نم ةددحملا ةيزارتحالا تاءارجإلاب ديقتلا ىلع يتياعر يف يذلا لفطلا /يلفط نع ةباينلاب قفاوأ
 تاداشرإب مازتلالاو ديقتلا– رصحلا ال لاقملا ليبس ىلع– كلذ يف امب ،19-ديفوك سوريف نأشب نيمظنملا
 يف يذلا لفطلا /يلفط ءادتراب مازتلالاو ،يتياعر يف يذلا لفطلا /يلفط ليمحتو ليزنتو تارايسلا فوقو
 .ءاضتقالا بسح ةلوطبلا تايلاعف دعبو /لالخ /لبق يديألا مقعم مادختساو ،هجوملا ةمامك يتياعر

 رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع– كلذ يف امب راطخألا ضعب ىلع يوطنت اهتطشنأو ةلوطبلا يف ةكراشملا نأ كردأ
 لماك لمحتأ يننأو ،اهب ررضلا قاحلإ وأ تاكلتمملا نادقفو ،ضرملاو ،)ةافولا تالاح اهيف امب( تاباصإلا–
 .يتياعر يف يذلا لفطلا /يلفط نع ةباين راطخألا هذهب ملعلا ةيفلخ ىلعو ةحارص ةيلوؤسملا

 نيلثمملا ،نيلوؤسملا ،ءايصوألا ،ةثرولا نع ةباينو ،يتياعر يف يذلا لفطلا /يلفط نع ةباين قفاوأ
 ،يبظوبأ– ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ضيوعتو ةمذ ءاربإ ىلع هب نيلكوملا /نييئاضقلا سارحلا،نييصخشلا
ProActive ةيميداكأو ،Joe Lewis ةكرشو Soccer School Ltd، يفظومو ،تكيركلل يبظوبأ يدان 
 ،تابلاطملاو ،ىواعدلا بابسأو ،تاءارجإلاو ،تامازتلالاو ،تايلوؤسملا عيمجو يأ لباقمو نم تاهجلا هذه
 ةكراشم ببسب ةدبكتملا رارضألاو ،)ةمكحملا فيلاكتو نيماحملا باعتأ كلذ يف امب( فيلاكتلاو ،تاقفنلاو
 قاحلإ وأ يتياعر يف يذلا لفطلا /يلفط ةباصإ وأ ،اهتطشنأو ةلوطبلا يف يتياعر يف يذلا لفطلا /يلفط
.هتاكلتمم يف ررضلا

ProActive ةيميداكأو ،Joe Lewis ةكرشو ،يبظوبأ– ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد لوخأ Soccer School 
Ltd، مسا مادختسا قح ،اهل ةيعارلا تاهجلاو ،اهئالكوو ،تاهجلا كلت يفظومو ،تكيركلل يبظوبأ يدان 
 نم اهريغو ،ثبلا جمارب وأ ،تاعوبطملا يف كلذ هباش ام وأ /و هتروص وأ /و ،يتياعر يف يذلا لفطلا /يلفط
 ال تنك لاح يفو .ةلوطبلا هذه يف كراشمك هتلاحبً اطبترم مادختسالا اذه نوكي نأ طرشب ةلثامملا داوملا
.رمألاب بيردتلا قيرف ءاضعأ دحأ غلبأس ،نذإلا اذه حنمب بغرأ
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