
 ةيمومعلا ةفيظولا يف بادتن'ا نوناق
 : ماع ميدقت
 سكــع فشكــي تارــظانYاو تارابتــخWا ربــع هرــيربــت نأ Wول عورــشم هرــهوج يف راعــش وهو  ،ةءافكــلا نــع ثحبــلا عفادــب تارــظانملــل اــهءاجتــِلا ةيــبرتــلا ةرازو ةــصاــخ و ةــموكحلا  رربــت
 ةـلأسـم يهف فـئاـظولا نـم امـهريـغ يف اـمأ ةيـجوغاديـب ةـلأسـم يه هـتاـيوتـسم لكـب ميلعتـلا عاطـق يف ةـصاـخ و ةيـمومعلا ةفيـظولا يف ةءافكـلاـف.راعشـلا اذـه عفر هلـجأ نـم يتلا تاـياغـلا
 رابتــخا ربــع سيــلو مييقتــلا نــم نكمتــن ىتح ةنيعــم ةينــمز ةّدY ةفيــظولل ةيــناديYا ةــسرامYاــب Wإ نوكي نأ نكمــي W ةيــجوغاديبــلا ةءافكــلا مييقــت نإــف gتــلاحــلا اتلــك يفو ةتحــب ةيبــيرــجت
 فراعYا لوح ةلئـسأـب ةهـجوم وأ، ةيبـيرـجتلا ةيـجوغاديبـلا ةءافكـلا مييقـت ةـلأسمـب اهـل ةـقrـع W، ةـّماـع تـناـك ءاوس ةلئـسأ لكـش يف تاـعاسـلا ضعبـل يباتـك وأ قئاـقدـلا ضعبـل يهافـش
.  حشرتملل ةبستكYا
 نـم دـيدعـلا ىلع ةلـشاـف ةـموظنم ةيحـض رـمwا ةـياهـن يف وه تاداهشـلا باحـصأ نـم لمعـلا نـع ّلطعYا ّنأ 2006 يف هسيـسأـت ذنـم لمعـلا نـع gلطعYا تاداهشـلا باحـصأ داحـتإ ربتعـي
 بـحاصـك هعـم لـماعتـلا بجـي يلاتـلاـبو .)...gـناوقلا،صاخـلا عاطقـلا ةـشاشـه،ةيميلعتـلا ةـسايسـلا، يعامتـجWا ةـلودـلا رود بايـغ، ةوشرـلاو داسفـلا،ةـيداصتـقWا ةـسايسـلا ( تاـيوتسYا

 هذـه نـم هـلوانـت بجـي لمعـلا نـع gلطعYا تاداهشـلا يلماحـل ماعـلا عاطقـلا يف بادتـن'ا نإـف انـه نـمو .دrبـلا يف يداصتـق'ا ومنلاو روطتلا قيعي لكشمـك W ةـماركـلاو لغشـلا يف قح
 ةداهـش نأو دrبلـل ةيلبقتسYا رداوكلا اعيمـج مهـنأ ىلع gلطعYا عم لـماعتـلا Wوأ يضتقت ةـلادعـلاـف.قحلا باحـصأ فاصـنإ يف ةاواسـمو ةيـفافـشو ةـلادـع رثـكأ لولـحلا نوكتل ةـيوازـلا
.ةءافكلا بسح بادتن'ا ةرظانم ةلوقم ّحصت W يلاتلابو صاخلا عاطقلا وأ ماعلا عاطقلا يف ءاوس لمعلل مهقاقحتِسا ليلدو مهتءافكل تابثإ ةقيثو يه اهيلع لصحتYا جرختلا
 نـم كـلذو ةيـفافشـلاو صرفـلا ئـفاكـت يهو ةيـقوقح ةـبراقـم ىلع اـساـسأ موقت ماعـلا عاطقـلا يف بادتـن'ا ةيلمـع يف لمعـلا نـع gلطعYا تاداهشـلا باحـصأ داحـتإ تاـحرتقـمو ةـيؤر نإ

 اهنــم ةــصاــخو تاــيوتسYا عيمــج ىلع اهــب رمــت يتلا ةبعصــلا ةيــلاقتــنWا ةلــحرYا( دrبلــل ماعــلا مييقتــلا نــم قلطنت لمعــلا نــع gلطعملــل ةلــماــش ةيملــع ةــساردو ةيــعوضوم ةءارــق لrــخ
 : ىلع موقت ةبراقYا هذه ّنإ . مهدئاهش فrتِخاب مهتلاطب تاونس ديازتو لمعلا نع gلطعYا ددع ديازت وهو صاخلا ىلإ  )يعامتجWاو يداصتق'ا عضولا

اهديدست  ىلع لمعلاو ماعلا عاطقلا يف تاروغشلا ةفاك  ديدحت•
 نم لقأ فئاظو يف ماعلا عاطقلا يف نولغتشي نيذلا ءانثتسا( ليغشتلا بتاكمب gمـّــسرYا ةعماجلا يجيرخ نم ةلحرYا هذه يف لمعلا نع gلطعYا ريهامج رصحو ديدحت•

. ةلحرYا هذه يف ليغشتلا يف  ةيولوأو اقاقحتِسا رثكwا ةئفلا فادهتِسا لجأ نم كلذو  )صاخلا عاطقلاب gمسرYا وأ ىرغصلا عيراشYا باحصأ كلذكو مهدئاهش ىوتسم
.جّرختلا ةنسو ّنسلا ىلع اساسأ زكترت ) ليغشتلا بتاكمب gمّسرYا( لمعلا نع gلطعملل ةقيقد تانايب ةدعاق ءاشنإ•
.مهتلاطب تاونسو ةيملعلا مهتاداهش فrتخإب gلطعYا عيمج gب ةاواسYا نمضي لداع بادتِنا نوناقب لمعلا نع gلطعYا نم ةئفلا هذه فادهتِسا•

 موقي نأ بجـي ةيـمومعلا ةفيـظولا يف بادتـنrِـل ةـلادـع رثـكwا نوناقـلا نأ لمعـلا نـع gلطعYا تاداهشـلا باحـصأ داحـتإ ىرـي )صاخـلا ىلإ ماعـلا نـم( ةلـماشـلا ةـبراقYا هذـه لrـخ نـمو
:يت�اك كلذ ّمتيو .gلطعYا ماسقأ فلتخم gب بسنب عزوYا جرختلا ةنسو ّنسلا يحرتقم ىلع اساسأ

تابادتن'ا عومجم نم 60:رثكأف ةلاطب تاونس ثrث•

 نـم %40( ةطقـن طاقنـلا نـم ةـئاYاـب نوعبرأو جّرـختلا ةنسـل )طاقنـلا عومـجم نـم %60(  طاقنـلا نـم ةـئاYاـب نّوتـس دنسـتو جّرـختلا ةنـسو نسـلا يسايقـم دامتـعإـب gحـشرتYا بيـترـت ّمتـي
.انس ربكwا بادتِنا عقي طاقنلا يف يواستلا دنعو رمعلل )طاقنلا عومجم

تابادتن'ا عومجم نم 40: ةلاطب تاونس ثrث نم لقأ•

 نــم %40( طاقنــلا نــم ةــئاYاــب نوعبرأو جّرــختلا ةنســل )طاقنــلا عومــجم نــم %60(  طاقنــلا نــم ةــئاYاــب نّوتــس دنســتو جّرــختلا ةنــسو نســلا يسايقــم دامتــعإــب gحــشرتYا بيــترــت ّمتــي
.انس ربكwا بادتِنا عقي طاقنلا يف يواستلا دنعو رمعلل )طاقنلا عومجم
 :ةّماه ةظحrم

  رظنلاب ةعجارلا تايبودنYاب gيرادإ،gميق ( يراد'ا رييستلا يف مهبادتنإ متي نأ بجي gعبرwا ّنس اوزواجتو ةلاطب تاونس رشع اوزواجت نيذلا gحّـــشرتملل ةبسنلاب•
. ذاتسأ ةبترب  )...ةينعYا ةرازولل

   .د 200 نع لقت W ةيزمر ةحنم نم هنيكمت عم هلمع ةرشابم لبق رهشأ ةثrث نع لقت W ددجلا gبدتنملل يجوغاديب نيوكت ةرتف كانه نوكت نأ بجي•
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:)ميلعتلا عاطق يف بادتن/ا( ةيليمكت تاحرتقم

 ثXث نم لقا ةرتفل @لطعملل  % 40 و تاونس 3 مهتلاطب تزواجت ن=  % 60( يوئا=ا عيزوتلا سفنب و ماعلا حرتق=ا يف درو امك تافل=ا بسح @حشرت=ا بيترت دعب•
)تاونس

. طقف صبرتلا ىوتحم لوح ةهفاش=اب يمييقت رابتخا حشرتم لك يرجي هتياهن يف يجوغاديب صبرت ىلإ هبادتنا دار=ا ددعلا فعض ىعدي•
.تافل=اب اهيلع لصحت=ا طاقنلا و صبرتلا ةياهن يف اهيلع لصحت=ا طاقنلا @ب عمجلا يواسي يئاهن طاقن عومجم دامتعاب ةلحر=ا هذهب @ينع=ا بيترت داعي  •
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بادتن'ا ةيلمع لحارم
: للووألاا ببابلاا•

 ببااددتنالاا للبق ام ةلحررم

: تتابااددتنالاا ةئيیهھھھ لليیكشت +
. ةجابيیددلاا صصن يف اهھيیلع ققفتملاا ططووررشلاا ببسح تتابااددتنالاب ننيیيینعملاا ننيیحشررتملاا ددررج *
.تتابااددتنالاب ةيینعملاا ةماعلاا  تتاسسؤؤملاا ددررج*
.مموومعلل ددررجلاا جئاتن ررشن *

: يناثلاا ببابلاا•

 ببااددتنالاا ةلحررم

: ةباقررلاا ةئيیهھھھ لليیكشت +
.ةيیئاضقلاا ةئيیهھلاا ننع ننيیلثمموو ةيیباقنلاا للكايیهھلاا ننع ننيیلثمموو ببااددتنالاب ةيینعملاا ةةررااززوولاا ننع ننيیلثمم ةبيیكررتلاا 

 :بب ممووقت تتابااددتنإلاا ةئيیهھھھ +
.اهھيیلع ققفتملاا سسيیيیاقملاا ىلع ااددامتعاا ببااددتنالل ةةووعددلاا*
. ةبقااررملاا ةئيیهھل ةلصااووتم ةبقااررم + ددعب ننع لليیجستلاا ةيیلمع ققالططناا *



.اهھيیلع ققفتملاا سسيیيیاقملاا ىلع ااددامتعاا ببااددتنالل ةةووعددلاا*
. ةبقااررملاا ةئيیهھل ةلصااووتم ةبقااررم + ددعب ننع لليیجستلاا ةيیلمع ققالططناا *
.اهھيیلع للصحتملاا ططاقنلاا ععوومجموو مميیسررتلاا ددددعوو  ةيینططوولاا ففيیررعتلاا ةقاططب ممقرر عم ننيیحّشررتملل ةيیئاهھنلاا ةمئاقلاا ررشن *
. ةبقااررملاا ةئيیهھل ممددقت ءاططخأأ ددووجوو ةةررووص يف حشررتلاا يف ننووعططلاا مميیددقتل اموويی 15 ةلهھم ءاططعإإ *
. ننيیحجانلل ةيیلووألاا ةجيیتنلاا ننالعإإ *
. ةبقااررملاا ةئيیهھل ممددقت ءاططخأأ ددووجوو ةةررووص يف جئاتنلاا يف ننووعططلاا مميیددقتل اموويی 15 ةلهھم ءاططعإإ *
. ننيیحجانلل ةيیئاهھنلاا ةجيیتنلاا ننالعإإ *
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ةيمومعلا ةفيظولا يف بادتن'ا نوناقل ةماعلا طوطخلا
 تازكترYا
: ىلع حرتق=ا اده زكتري

. ةيلعفلا ةلاطبلا تاونس رايعم ىلع ساسsاب موقت نأ بجي بادتن/ا طورش ّنإ•
.ةلاطب تاونس ثXث نم لقا )ةئا=اب 40( ةيقبلا نأ @ح يف ةلاطب تاونس ثXث زواجت مهنم ةئا=اب 60 براقي ام @ب @لطع=ا عومجم عزوت ةيمسرلا تاءاصحuا ّنأ•
  ةلصاح ةءافك ليلد اهسفن يه ) هب فرتعم لكيه وأ ةيمومع ميلعت وأ نيوكت ةسسؤم يأ نم( اهيلع لصحتم ةداهش لك رابتعا•
 gفدهتسYا

. ةشه و ةيفرظ ةفصب @لغتش=ا وأ طاشن يأ نوسرامي / نم مه @فدهتس=ا نأ يأ تاءانثتسا نود و مهاوس نود ايلعف @لطع=ا بادتن/ا نوناق فدهتسي نأ ةرورض
 مّدق=ا حرتق=ا نم ةرظتن=ا فادهsا : فادهwا

) ةلاطب تاونس ثXث نم رثكأ( ةلاطبلا مهب تلاط نيدلا @لطع=ا نم نكمم ددع رثكأ صاصتما•
.)ةلاطب تاونس ثXث نم لقا ( جرختلا يثيدح @لطع=ا مامأ قافأ كرت•
. @لطع=ا فانصأ عيمج @ب فاصنuا قيقحت و ةيفافش رثكأ نامض•
: ةلخادتYا فارطwا
: ظحXم و بقارم و ررقم @ب ةلصلا تاذ فارطsا لك كيرشت ةرورض هجئاتن و هتاءارجإ ةعباتم و حرتق=ا اذه قيبطت ةيعوضوم نامضل

 ةينع=ا تارازولا•
لمعلا نع @لطع=ا تاداهشلا باحصأ داحتا•
)ةينع=ا تاعاطقلا تاباقن( لغشلل يسنوتلا ماعلا داحت/ا•
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لمعلا نع gّلطعYا تاداهشلا باحصأ داحتإ


