
ANEXO 
 
 

 يراطإ قاـفتا
 روسكريملا عمجتو ةيبرعلا رصم ةيروهمج نيب

 
 
 

 ةيروهمجو ،نيتنجرألا ةيروهمجو ةيبرعلا رصم ةيروهمج 
 : ياوجوروأ ةيروهمجو ،ياوجاراب ةيروهمجو ،ةيلارديفلا ليزاربلا
 
 ةمئادو ةحضاو ةيلبقتسم دعاوق ءاسرإ يف مهنم ةبغر -

  ةلدابتملا تارامثتسالاو ةراجتلا ةيمنت زيزعتل
 
 ةيلودلا ةراجتلا مظن زيزعتب  مهتامازتلا ىلع اديكأتو -

 . ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم دعاوقل اقبط
 
 عيسوت يف مهاست ةرحلا ةراجتلا تايقافتا ناب  ارارقإو -

 لكشبو يملاعلا رارقتسالا ميظعتو ،ةيملاعلا ةراجتلا
 . مهبوعش نيب قثوأ تاقالع ةيمنت يف  صاخ

 
 لمشت ال يداصتقالا لماكتلا ةيلمع نأ رابتعالا يف اذخأ -

 ءاشنإ اضيأ لب ةراجتلل لدابتمو يجيردت ريرحت طقف
 .لمشأ يداصتقا نواعت

 
 :يـلي ام ىلع قفتت

 
 (1) ةدام

 
 نم لك مه "ةدقاعتملا فارطألا" ،ةيقافتالا هذه ضارغأل

  .ةيبرعلا رصم ةيروهمجو روسكريملا

 ليزاربلا ةيروهمجو ،نيتنجرألا ةيروهمج يه "ةعقوملا فارطألا"
 رصم ةيروهمجو ،ىاوجوروا ةيروهمجو ،ياوجاراب ةيروهمجو ،ةيلارديفلا
 .ةيبرعلا



 
 

 (2) ةدام
 

 فارطألا نيب تاقالعلا ةيوقت وه ىراطالا قافتالا اذه فده
 تايلآو طورش ريفوتلو ةراجتلا يف عسوتلا زيزعتل ،ةدقاعتملا
 ةمظنم طباوضو دعاوق عم اقفاوت ةرح ةراجت ةقطنم ةماقإل ضوافتلا
 .ةيملاعلا ةراجتلا

 
 (3) ةدام
 

 فارطألا قفتت ،(2)ةداملا يف هيلإ راشملا فدهلا وحن ىلوأ ةوطخك
 ةدايز ىلإ فدهي ،دودحم يليضفت قافتا ماربإ ىلع ةدقاعتملا
 مهقاوسأ ىلإ لاعفلا ذافنلا حنم لالخ نم ةيئانثلا ةراجتلا تاقفدت
 .ةلدابتم ايازم ميدقتب

 
 فدهب ةيرود تاضوافم ءارجإ ىلع ةدقاعتملا فارطألا قفتت

 .دودحملا يليضفتلا قافتالا قاطن عيسوت
 

 (4) ةدام
 

 نوكي .ضوافت ةنجل ءاشنإ ىلع ةدقاعتملا فارطألا قفاوت
 نعو .اهيلثمم وأ ةكرتشملا قوسلا ةعومجم مه روسكريملا نع اهؤاضعأ
 قيقحتلو .اهيلثمم وأ ةيجراخلا ةراجتلا ةرازو ةيبرعلا رصم ةيروهمج
 لمع جمانرب تاضوافملا ةنجل لكشت ،(2) ةداملا يف ددحملا فدهلا
 .تاضوافملل

 
 .كلذ ىلع ةدقاعتملا فارطألا تقفتا املك ضوافتلا ةنجل عمتجتو

 
 
 
 
 
 
 



 (5) ةدام
 

 :قيقحتل ةادأك تاضوافملا ةنجل لمعت
 لك اهقبطي يتلا ةيكرمجلا ةفيرعتلا نع تامولعملا لدابت  (أ

 ىرخألا فارطألا عم ةراجتلاو ةيئانثلا ةراجتلا ىلع فرط
 .ةيراجتلا مهتاسايس نع كلذكو

 
 تاءارجإلا ,قاوسألا ىلإ ذافنلا :نأشب تامولعملا لدابت (ب

 ةحصلاو ةحصلا تاءارجإ ,ةيكرمجلا ريغو ةيكرمجلا
 تاءارجإلا ,أشنملا دعاوق ,ةينفلا تافصاوملا ,ةيتابنلا
 مظنلاو ,ةيضيوعتلا تاءارجإلاو قارغإلا ةحفاكم ,ةيئاقولا
 .ىرخأ لئاسم نمض تاعزانملا ةيوستو ةصاخلا ةيكرمجلا

 
 ةداملا يف ةددحملا فادهألا قيقحت تاءارجإ حارتقاو ديدحت (ج

 .ةراجتلا ليهستب ةقلعتملا كلذ يف امب ,(3)
 
 عمجت نيب ةرح ةراجت ةقطنم  ىلع ضوافتلل ريياعم عضو (د

 .ةيبرعلا رصم ةيروهمج و روسكريملا
 
 
 
 عمجت نيب ةرح ةراجت ةقطنم ةماقإل قافتا نأشب ضوافتلا (ـه

 ريياعملل اقبط ةيبرعلا رصم ةيروهمجو روسكريملا
 .اهيلع قفتملا

 
 .ةدقاعتملا فارطألا اهددحت يتلا ىرخألا ماهملا ذيفنت (و
 

 
 
 
 



 (6) ةدام
 

 ةراجتلا صرف نع ةلدابتملا ةفرعملا عيسوت لجأ نمو
 ةطشنأ ةدايزب ةدقاعتملا فارطألا موقت ،نيفرطلا الكل رامثتسالاو
 ,ةيراجتلا تاثعبلا ,ةيشاقنلا تاقلحلا ةماقإ لثم ةراجتلا ةيمنت
 .قاوسألاو  ،تاودنلا ،ضراعملا
 

 
 (7) ةدام

 
 ةكرتشملا ةطشنألا ةيمنت زيزعت ىلع ةدقاعتملا فارطألا لمعت

 ةيعارزلا تالاجملا يف نواعتلا تاعورشم ذيفنت ىلإ فدهت يتلاو
 جمارب ,تامولعملا لدابت لالخ نم ىرخأ تالاجم نمض ةيعانصلاو
 .ةينفلا تاثعبلاو ,بيردتلا

 
 

 (8) ةدام
 

 ةراجت عيونتو عيسوت ةدايز ىلع ةدقاعتملا فارطألا لمعت
 اقبطو ضوافتلا ةنجل اهددحت يتلا ةقيرطلاب مهنيب اميف تامدخلا
  .(ستاج) تامدخلا يف ةراجتلل ةماعلا ةيقافتالل

 
 

 (9) ةدام
 

 قثوأ تاقالع ةيمنت يف نواعتلا ىلع ةدقاعتملا فارطألا قفاوت
 ,ناويحلاو تابنلا ةحص تالاجم يف ةينعملا اهتاسسؤم نيب
 تاءارجإب لدابتملا فارتعالا ,ءاذغلا ةمالس ,ةيسايقلا تافصاوملا
 هذهب ةقلعتملا تاقافتالا لالخ نم ،ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا
 .ةلصلا تاذ ةيلودلا ريياعملل اقبط تاعوضوملا

 
 
 
 
 



 (10) ةدام
 

 نم اموي نيثالث رورم دعب ذافنلا زيح قافتالا اذه لخدي -  1
 ربعو ةباتك  ،راطخإلاب ايمسر ةدقاعتملا فارطألا مايق
 .ةمزاللا ةيلخادلا تاءارجإلا لامكإب ةيسامولبدلا تاونقلا

 
 ام ايئاقلت ددجيو ،تاونس ثالث ةدمل قافتالا اذه ىرسي -  2

 ربع يباتك راطخإب مدقتلا ةدقاعتملا فارطألا دحا ررقي مل
 اذه ذختي نأ بجيو .هديدجت مدع ةيسامولبدلا تاونقلا
 .تاونس ثالثلا ةدم ءاضقنا نم اموي نيثالث لبق رارقلا
 خيرات نم رهشأ ةتس دعب ةيقافتالاب لمعلا يهتنيو
 .راطخإلا

 
 ةهج يه ياوجاراب ةموكح نوكت ,1 ةرقف (10) ةداملا ضارغأل -  3

 .روسكريملا بناج نم ةيقافتالا هذه عاديإ
 
 ،3 ةرقف (10) ةداملا يف ةررقملا عاديإلا فئاظوب ءافوللو -  4

 ءاضعأ لودلا يقاب راطخإب ياوجاراب ةموكح موقت
 .ذافنلا زيح قافتالا اذه لوخد خيراتب روسكريملا

 
 

 (11) ةدام
 

 قيرط نع ةدقاعتملا فارطألا ةقفاومب ةيقافتالا هذه ليدعت نكمي

  .ةيسامولبدلا تاونقلا ربع تاراطخإلا لدابت
 

 2004 ويلوي 7 موي يف , نيتنجرألا ةيروهمج , وزاوجإ وتريوب ةنيدم يف ررح

 عيمجو ةيبرعلا ,ةيزيلجنإلا ,ةيلاغتربلا ،ةينابسألا تاغللاب نيتخسن نم

 صنلاب دتعي ريسفتلا يف فالخ يأ ةلاح ىفو .ةيجحلا تاذ اهل صوصنلا

 .يزيلجنإلا

 

      



 
 نع                                              ةموكح نع

 ةموكح
           نيتنجرألا ةيروهمج                                  ةيبرعلا رصم ةيروهمج
 
 
        ( اسليب ليئافر )                                      ( تاحرف يدجم .د) 
 
 
 
 
 
 
 
 ةموكح نع                                                            
     ةيلارديفلا ليزاربلا ةيروهمج                                                     
 
 
         (ميروما سنوين زيول ويسليس)
         
 
 
 نع                                                                      
 ةموكح
 ةيروهمج                                                          
 ياوجاراب
 
 
 ( سيلور ديشر الايل )   
            
 
 ةموكح نع                                                           
 ياوجوروأ ةيروهمج                                                       
           
  



  ( ىتربوا ريديد )          
 


