
يىَيى سُت  7انًىافق  2224شىال عاو 42يؤرخ في  42/ ق.و د /42قزار رقى 

 ، يتعهق بًزاقبت دستىريت األيز انًتعهق بحًايت انًعهىياث وانىثائق اإلداريت4242

  

 إٌ انًجهػ انسؼرٕض٘،

  

، 2222َٕٕٚٛ ؼُح  2تُاء ػهٗ إذطاض ضئٛػ انجًٕٓضٚح انًجهػ انسؼرٕض٘، تانطؼانح انًؤضذح فٙ 

، لظس يطالثح 65ذحد ضلى  2222َٕٕٚٛ ؼُح  2ٔانًؽجهح تاألياَح انؼايح نهًجهػ انسؼرٕض٘ تراضٚد 

 زؼرٕضٚح األيط انًرؼهك تحًاٚح انًؼهٕياخ ٔانٕثائك اإلزاضٚح،

  

  

 يُّ، 224ٔ  298انفمطج األٔنٗ(  297ٔ  242ٔ  239ٔتُاء ػهٗ انسؼرٕض الؼًٛا انًٕاز  -

  

انًحسز نمٕاػس  2229يإٚ ؼُح  22انًٕافك  2442ضيضاٌ ػاو  7فٙ  ٔ تًمرضٗ انُظاو انًؤضخ -

 ػًم انًجهػ انسؼرٕض٘، انًؼسل ٔانًرًى،

  

 ٔتؼس االؼرًاع إنٗ انؼضٕ انًمطض، -

  

  

  

  

 في انشكم :

  

، تًٕجة انًطؼٕو 2222اػرثاضا نشغٕض انًجهػ انشؼثٙ انٕطُٙ انص٘ ذى حهّ فٙ أٔل ياضغ  -

 ،2222فثطاٚط ؼُح  22انًٕافك  2442ضجة ػاو  9ؤضخ فٙ انً 77-22انطئاؼٙ ضلى 

 32ٔاػرثاضا أٌ األيط يٕضٕع اإلذطاض ذى ػطضّ ػهٗ يجهػ انٕظضاء فٙ جهؽرّ انًُؼمسج تراضٚد  -

 ، تؼس أذص ضأ٘ يجهػ انسٔنح،2222يإٚ ؼُح 

  

  

 انسؼرٕض،يٍ  242ٔ  239ٔاػرثاضا أٌ األيط ، يٕضٕع اإلذطاض ، جاء ٔفما نهًازذٍٛ  -

  

ٔاػرثاضا أٌ إذطاض ضئٛػ انجًٕٓضٚح انًجهػ انسؼرٕض٘ انًطالثح زؼرٕضٚح األيط انًرؼهك تحًاٚح  -

 ( يٍ انسؼرٕض.2)انفمطج  242انًؼهٕياخ ٔانٕثائك اإلزاضٚح، جاء ٔفما ألحكاو انًازج 

  

 في انًىضىع :

  

 فيًا يخص تأشيزاث األيز يىضىع اإلخطار : -

  

 يٍ انذستىر ضًٍ تأشيزاث األيز يىضىع اإلخطار : 42اإلستُاد إنى انًادة فيًا يخص عذو  -

  

يٍ انسؼرٕض يفازْا أَّ ال ًٚكٍ ذمٛٛس انحمٕق ٔانحطٚاخ ٔانضًاَاخ إال  34اػرثاضا أٌ انًازج  -

تًٕجة لإٌَ، ٔألؼثاب يطذثطح تحفظ انُظاو انؼاو ٔاأليٍ، ٔحًاٚح انثٕاتد انٕطُٛح ٔكصا ذهك 

 ًاٚح حمٕق ٔحطٚاخ أذطٖ ٚكطؼٓا انسؼرٕض،انضطٔضٚح نح

  



ٔاػرثاضا أٌ األيط انًرؼهك تحًاٚح انًؼهٕياخ ٔانٕثائك اإلزاضٚح ٚجطو انؼسٚس يٍ األفؼال ٔٚؼالة  -

ػهٛٓا تؼمٕتاخ جعائٛح األيط انص٘ لس ٚمٛس يٍ يًاضؼح تؼض انحمٕق ٔانحطٚاخ انًكفٕنح زؼرٕضٚا يًا 

يٍ انسؼرٕض، ٔيٍ ثى فئٌ ْصِ انًازج ػس ؼُسا زؼرٕضٚا  34انًازج ٚهعو انًشطع يطاػاج احرطاو أحكاو 

 أؼاؼٛا نأليط يٕضٕع اإلذطاض،

  

  

يٍ انسؼرٕض ضًٍ ذأشٛطاخ االيط يٕضٕع  34ٔاػرثاضا تانُرٛجح، فئٌ ػسو االؼرُاز إنٗ انًازج  -

 اإلذطاض، ٚؼس ؼٕٓا ٚرؼٍٛ ذساضکّ.

  

 سؼرٕض ضًٍ ذأشٛطاخ األيط يٕضٕع اإلذطاض :يٍ ان 47فًٛا ٚرض ػسو االؼرُاز إنٗ انًازج  -

  

، ذُض ػهٗ أَّ نكم شرض انحك فٙ ؼطٚح 3ٔ  2يٍ انسؼرٕض فٙ فمطذٛٓا 47اػرثاضا أٌ انًازج  -

يطاؼالذّ ٔاذظاالذّ انراطح فٙ أ٘ شكم كاَد، ٔأٌ حًاٚح األشراص ػُس يؼانجح انًؼطٛاخ شاخ 

 انطاتغ انشرظٙ حك أؼاؼٙ،

  

  

ط يٕضٕع اإلذطاض، ٚضغ لٕاػس نحًاٚح انًؼهٕياخ ٔانٕثائك اإلزاضٚح ؼٕاء كاَد ٔاػرثاضا أٌ األي -

يٍ انسؼرٕض ذؼس ؼُسا زؼرٕضٚا  47شرظٛح أٔ ػًٕيٛح ذًهكٓا انؽهطاخ انؼًٕيٛح، ٔيٍ ثى فئٌ انًازج 

 نأليط يٕضٕع اإلذطاض،

  

طاخ األيط، يٕضٕع يٍ انسؼرٕض ضًٍ ذأشٛ 47ٔاػرثاضا تانُرٛجح، فئٌ ػسو االؼرُاز إنٗ انًازج  -

 اإلذطاض، ٚؼس ؼٕٓا ٚرؼٍٛ ذساضکّ.

  

انًتضًٍ انقاَىٌ انًذَي، انًعذل وانًتًى، ضًٍ  75-77فيًا يخص عذو اإلستُاد إنى األيز رقى  -

 تأشيزاث األيز يىضىع اإلخطار :

  

 اػرثاضا أٌ انفظم انطاتغ يٍ األيط يٕضٕع اإلذطاض انص٘ جاء ذحد ػُٕاٌ انًؽؤٔنٛح انًسَٛح -

ٔانرأزٚثٛح، ٚؽرُس فٙ ذأؼٛؽّ نهًؽؤٔنٛح انًسَٛح ٔانرأزٚثٛح ػًا ٚظٛة انؽهطاخ انؼًٕيٛح يٍ ضطض 

َرٛجح َشط ٔثٛمح يظُفح أٔ إفشاء يؼهٕياخ ذرظٓا، ٔيا ذطذثّ يٍ حك فٙ انرؼٕٚض َرٛجح شنك، إنٗ 

انًٕافك  2395ضيضاٌ ػاو  22انًؤضخ فٙ  58-75لٕاػس انمإٌَ انًسَٙ، يًا ٚجؼم يٍ األيطضلى 

 ٔانًرضًٍ انمإٌَ انًسَٙ، انًؼسل ٔانًرًى، ؼُسا نأليط يٕضٕع اإلذطاض، 2975ؼثرًثط ؼُح  26

  

انًرضًٍ انمإٌَ انًسَٙ، انًؼسل  58-75ٔاػرثاضا تانُرٛجح، فئٌ ػسو االؼرُاز إنٗ األيط ضلى  -

 ٔانًرًى، ضًٍ ذأشٛطاخ االيط، يٕضٕع اإلذطاض، ٚؼس ؼٕٓا ٚرؼٍٛ ذساضکّ.

  

 ضًٍ تأشيزاث األيز يىضىع اإلخطار : 27-25يًا يخص عذو االستُاد إنى انقاَىٌ رقى ف -

  

 2228َٕٕٚٛ ؼُح  22انًٕافك  2439ضيضاٌ ػاو  25انًؤضخ فٙ  27-28اػرثاضا أٌ انمإٌَ ضلى  -

انًرؼهك تحًاٚح األشراص انطثٛؼٍٛٛ فٙ يجال يؼانجح انًؼطٛاخ شاخ انطاتغ انشرظٙ، ٚٓسف إنٗ 

ٕاػس حًاٚح األشراص انطثٛؼٍٛٛ فٙ يجال يؼانجح انًؼطٛاخ شاخ انطاتغ انشرظٙ يًٓا كاٌ ذحسٚس ل

 يظسضْا أٔ شكهٓا، ٔيٍ ثًح فٕٓ ٚؼس ؼُسا أؼاؼٛا نأليط يٕضٕع اإلذطاض،

  



، ضًٍ ذأشٛطاخ األيط، يٕضٕع 27-28ٔاػرثاضا تانُرٛجح، فئٌ ػسو االؼرُاز إنٗ انمإٌَ ضلى  -

 ٍ ذساضکّ.اإلذطاض، ٚؼس ؼٕٓا ٚرؼٛ

  

  

 نهذِ األسباب

  

 يقزر يا يأتي :

  

 في انشكم :

  

أٌ إجطاءاخ اإلػساز ٔانًظازلح ػهٗ األيط انًرؼهك تحًاٚح انًؼهٕياخ ٔانٕثائك اإلزاضٚح،  أوال :

 يٍ انسؼرٕض، فٓٙ زؼرٕضٚح. 242جاءخ ذطثٛما نهًازج 

  

يطالثح زؼرٕضٚح األيط انًرؼهك أٌ إذطاض ضئٛػ انجًٕٓضٚح انًجهػ انسؼرٕض٘ ترظٕص  ثاَيا:

يٍ  224( ٔانًازج 2)انفمطج  242تحًاٚح انًؼهٕياخ ٔانٕثائك اإلزاضٚح، ذى ذطثٛما ألحكاو انًازج 

 انسؼرٕض، فٕٓ زؼرٕض٘.

  

 فٙ انًٕضٕع :

  

 فًٛا ٚرض ذأشٛطاخ األيط يٕضٕع اإلذطاض: أوال :

  

 ذأشٛطاخ األيط يٕضٕع اإلذطاض.يٍ انسؼرٕض ضًٍ  47ٔ 34ذضاف اإلشاضج إنٗ انًازذٍٛ  -

  

 2975ؼثرًثط ؼُح  26انًٕافك  2395ضيضاٌ ػاو  22انًؤضخ فٙ  58-75إزضاج األيط ضلى  -

 ٔانًرضٍ انمإٌَ انًسَٙ، انًؼسل ٔانًرًى، ضًٍ ذأشٛطاخ األيط يٕضٕع اإلذطاض.

 2228ح َٕٕٚٛ ؼُ 22انًٕافك  2439ضيضاٌ ػاو  25انًؤضخ فٙ  27-28إزضاج انمإٌَ ضلى  -

ٔانًرؼهك تحًاٚح األشراص انطثٛؼٍٛٛ فٙ يجال يؼانجح انًؼطٛاخ شاخ انطاتغ انشرظٙ، ضًٍ 

 ذأشٛطاخ األيط يٕضٕع اإلذطاض.

 ذؼس أحكاو األيط انًرؼهك تحًاٚح انًؼهٕياخ ٔانٕثائك اإلزاضٚح، زؼرٕضٚح. ثاَيا :

  

 ٚثهغ ْصا انمطاض إنٗ ضئٛػ انجًٕٓضٚح. ثانثا :

  

 ا انمطاض فٙ انجطٚسج انطؼًٛح نهجًٕٓضٚح انجعائطٚح انسًٚمطاطٛح انشؼثٛح.ُٚشط ْص رابعا:

  

انًٕافك  2442شٕال ػاو  26ٔ 25ٔ 24تٓصا ذسأل انًجهػ انسؼرٕض٘ فٙ جهؽاذّ انًُؼمسج تراضٚد 
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 ضئٛػ انًجهػ انسؼرٕض٘

  

 كًال فُٛش

  

  

  

  



 يحًس حثشٙ، َائثا نهطئٛػ،

 يؽطاذٙ، ػضٕج ؼهًٛح

 شازٚح ضحاب، ػضٕج،

 إتطاْٛى تٕذرٛم، ػضٕا،

 يحًس ضضا أٔ ؼٓهح، ػضٕا،

 ػثس انُٕض لطأ٘، ػضٕا،

 ذسٚجح ػثاز، ػضٕج،

 ؼًاػٛم تهٛظ، ػضٕا،

 انٓاشًٙ تطاًْٙ، ػضٕا،

 أيحًس ػسج جهٕل، ػضٕا،

 ػًط تٕضأ٘، ػضٕا

 


