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 :يتالل ًاقفو راجيالا دقع ليجست تاياغل ةذفانلا تاعيرشتلل ًاقفو ةينوناقلا طورشلا ءافيتسا دعب دقعلا لحم نيعلا رجأتسملل رجؤملا رجأ
 

 
 
 رجأتسملا تامازتلا :الوأ

 .ليدعتلا لبق اهتلاح ىلإ نيعلا ةداعإب مزتلي كلذ ةفلاخم ةلاح يفو كلاملا نم يباتك نذإب الإ نيعلا يف تاليدعت يأ ءارجإ مدع .1
 صخش وأ يعيبط صخش ناك ءاوس رجؤملا نم ةيطخ ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب الإ نطابلا نم ةرجؤملا نيعلا ريجأت رجأتسملل زوجي ال .2

 .يرابتعا
 ةرئاد تابلطتم ءافيتسا و رجؤملا نم ةعنامم مدع ميدقتب رجأتسملا موقي ةيراجيالا ةدحولا سفن ىلع ةيراجتلا صيخارتلا ددعت تاياغل .3

 .ةيداصتقالا ةيمنتلا
 

 
 رجؤملا تامازتلا :ًايناث

 
 سيئر رارق ماكحأ نم مكح يأ ةفلاخم ةلاح يف فلاخملا راقعلل ةديدجلا راجيالا دوقع ليجستب ةصاخلا رجؤملا تالماعم فقو ةيدلبلل .1

 ديدجت و ليجست ثيح نم يبظوبأ ةرامإ يف راجيالا دوقع ليجست تاءارجإ و دعاوق نأشب)2011(  ةنسل )4( مقر يذيفنتلا سلجملا
 .دقعلا اذه تابلطتمل ًاقفو تانايبلا ثيدحتو ًايونس دوقعلا

 
 

 
 
 
 
 ةماع ماكحأ :ًاثلاث

 
 ةصصخملا تاراقعلاب عافتنالاو ةينكسلا تادحولا لاغشإ ميظنت نأشب م 2011 ةنسل )1( مقر نوناقلا ماكحأ ةاعارمب نافرطلا مزتلي .1

 .يبظوبأ ةرامإ يف نينطاوملل
 .ةماعلا ةمالسلاو ةحصلا ةمظنا لكب دقعلا افرط مزتلي .2

 
 وا لمعلا ةهج تانايب و ةيوهلا ةقاطب ثيح نم راقعلا يف نينطاقلا تانايبب جذومن ميدقت متي ينكسلا دقعلا ليجست تاياغل .3

 .كلذ تبثي ام قافرا متي نا ىلع ةساردلا
 

 نيدقاعتملا نيب اميف ةصاخلا طورشلا ةيدلبلا لجست  الو ،ةيدلبلا نم دمتعملا دقعلا جذومنب ديقتلا متي راجيالا دقع ليجست تاياغل .4
 تاذ تاهيجوتلاو ميماعتلاو تارارقلاو نيناوقلاو هتاليدعتو )2006( ةنسل )20( مقر نوناقلل اهقيبطت و اهريسفت يف عضخت يتلاو
 .ةذفانلا تاعيرشتلاو يبظوبا ةرامإب ةلصلا

 
 ةصتخملا ناجللا ىلا ءوجللا رجأتسملا ىلعف ،رجؤملا ىلا عجري ببسب هيلع ارطت تاليدعت ةيأ وأ راجيالا دقع ليجست مدع ناك اذإ .5

 موسر رجؤملا لمحتيو ،ةصتخملا ةيدلبلاب هليجستو راجيإلا دقع ىلع عيقوتلا ةحصب مكح رادصتسال )ةيراجيالا تاعزانملا ضف ناجل(
 .عيقوتلا ةحص ىوعد يف لصفلا نيحل يتقو ءارجإ ذاختا بلطب ةصتخملا ناجللا ىلا مدقتي نأ رجأتسمللو ،ليجستلا

 
 مقر يذيفنتلا سلجملا سيئر رارق ماكحأ ًاقفو كلذو تاونس ةعبرا نع اهتدم ديزت ال يتلا راجيالا دوقع ىلع دقعلا اذه ماكحا يرست .6

 .يبظوبأ ةرامإ يف راجيالا دوقع ليجست تاءارجإ و دعاوق نأشب)2011(  ةنسل )4(
 .دقعلا اذه صوصخب أشني هب عازن يأ يف رظنلاب ةيراجيالا تاعزانملا ضف ةنجلو يبظوبأ مكاحم صتخت .7
 2016 ةنس نم 86 مقر يرادالارارقلا هاجتا ةيلوؤسملا نافرطلا لمحتي .8
 ةحيحص جذومنلا يف ةمدقملا تانايبلا عيمج ناب يرايتخاو يعوطب ىرخا ةفص يآبو ةيصخشلا يتفصب هاندا يمسا عقوملا انا دهعتا .9

 عيمج قافرإب مزتلأ امك ةمدقملا تانايبلا يف دمعتم ريغ وا ًادمعتم ناك ءاوس أطخ يأ ةجيتن لمحتا نا يلع اهتحص نم دكأتلا متو
 ذاختا تايدلبلاو ينارمعلا طيطختلا ةرئادل قحي هنإف هالعأ ركذ امل يتفلاخم لاح يفو اهتحص نم دكأتلا دعب ةبولطملا تادنتسملا
 ًالبقتسم تاضيوعت يأب ةرئادلا ةبلاطم مدعو ةينوناقلا تاءارجإلا


