
 اجلمهىرية التىنسية
 وزارة شؤون  الشباب والرياضة

 اإلدارة العامة للمصاحل املشرتكة
 إدارة التصرف يف الوثائق والتوثيق

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشرة السنوية للنصوص القانونية والرتتيبية

 8106املتعلقة بوزارة شؤون الشباب والرياضة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8107 



 
 

2 

 الفــــــــــــهــــرس
 النص القانوني صفحةال

ــــر 06 ـــ ـــ ـــ ــ  ألاوامــ

 

 

06 

ًخػلم بظبؽ هظام جإحير ألاغىان اإلايلفين  8106أفريل  01ماعر في  8102لؿىت  130ؤمغ خيىمي غضص 

مادة التربيت البدهيت في  الامخحاهاث واملىاظراث املدرصيت الىطىيتباإلغضاص اإلااصي وباإلشغاف غلى 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………وألاوشطت الرياضيت

 

08 

اإلاؿىضة لفائضة  "بمىحت الخػيينًخػلم " 8106أفريل  81ماعر في  8102لؿىت  218ؤمغ خيىمي غضص 

اطت والتربُت البضهُت مدرس ي التربيت البدهيت  ……………………………………………………الػاملين باإلاػاهض الػلُا للٍغ

 

 

10 

لؿىت  7284ًخػلم بدىلُذ وبجمام ألامغ غضص  8106جىيليت  1ماعر في  8102لؿىت  366ؤمغ خيىمي غضص 

اطت  وحدة جصرف حضب ألاهدافاإلاخػلم بةخضار  8102ؾبخمبر  02اإلااعر في  8102 بىػاعة الشباب والٍغ

 ………………………………………وبظبؽ جىظُمها وػغق حؿُيرها الخصرف في ميزاهيت الدولتإلهجاػ مشغوع جؼىٍغ 

 ..بئحداث مؤصضاث غمىميت للشبابًخػلم  8106جىيليت  84ماعر في  8102لؿىت  486ؤمغ خيىمي غضص  14

 

 

16 

 8107لؿىت  8722ًخػلم بدىلُذ ألامغ غضص  8106أهخىبر  00ماعر في  8102لؿىت  628ؤمغ خيىمي غضص 

الىظغ لىػاعة الشباب الغاحػين ب جؤجير صلً رجاٌ الخػليماإلاخػلم بظبؽ هظام  8107حىٍلُت  2اإلااعر في 

اطت ووػاعة اإلاغؤة وألاؾغة والؼفىلت  ……………………………………………………………………………………………………والٍغ

 اللراراث 19

 

 

19 

اطت ماعر في  ًخػلم بظبؽ الػضص ألاكص ى  8106جاهفي  01كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

كبت والخفلد بالىوالت الىطىيت مليافحت فرق املراالتي ًمىً ؤن ًلىم بها ول غظى مً ؤغظاء  للمؤمىرياث

 .……………………………………………………………………………………………………………………………………حػاطي امليشطاث

 

20 

اطت ماعر في  اإلاىاظغة  هيفيت جىظيمًخػلم بظبؽ  8106جاهفي  00كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

ين لإلصاع بؿل مهىدش مػماري غامالضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت   ......…مُتى اث الػمً اإلاهىضؾين اإلاػماٍع

 

 

22 

اطت ماعر في  اإلاىاظغة  هيفيت جىظيمًخػلم بظبؽ  8106جاهفي  00كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

بؿلً اإلاىخباث ؤو الخىزُم باإلصاعاث  حافظ رئيط للمىخباث أو الخىثيمالضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………الػمىمُت

 

25 

اطت ماعر في  اإلاىاظغة  هيفيت جىظيمًخػلم بظبؽ  8106جاهفي  00كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ..……………………………………بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت جلنيالضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت 

 

27 

اطت ماعر في كغاع مً وػٍغة شاون الشب باالزخباعاث  مىاظرة دارجيتًخػلم بفخذ  8106جاهفي  00اب والٍغ

 ..……………………………………………………………………………………بالؿلً الخلني لإلصاعاث الػمىمُت جلىيينالهخضاب 

 

29 

اطت ماعر في  اإلاىاظغة  هيفيت جىظيمًخػلم بظبؽ  8106جاهفي  00كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 .………………………بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت مضاغد جلنيلفاث للتركُت بلى عجبت الضازلُت باإلا

 

31 

غ اإلاالُت ماعر في  اطت ووٍػ مػاليم ًخػلم بظبؽ  8106فيفري  01كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ………………………………إلاكامت وإلاغاشت ووكىف الػرباث والخدماث إلاضافيت بالهياول الػمىميت للشباب

 

33 

غ اإلاالُت ماعر في  اطت ووٍػ حػريفاث ًخػلم بظبؽ  8106أوث  04كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ………………………………………………………………………الخدماث امللدمت مً كبل املرهب الرياض ي ببرج الضدريت
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36 

اطت ماعر في  ت باإلالفاث للتركُت ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُ 8106أوث  85كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ………………………………………………………………بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت مضاغد جلنيبلى عجبت 

 

37 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ……………………………………………………………………………بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت جلنيبلى عجبت 

 

37 

اطت ماعر في ك ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85غاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 …………………………………………………………بالؿلً اإلاشترن إلاهىضس ي ؤلاصاعاث الػمىمُت مهىدش رئيطبلى عجبت 

 

38 

اطت ماعر في ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85 كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

ين لإلصاعة مهىدش مػماري رئيطبلى عجبت   ..…………………………………………………………بؿلً اإلاهىضؾين اإلاػماٍع

 

39 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ……………………………………………………………بالؿلً اإلاشترن إلاهىضس ي ؤلاصاعاث الػمىمُت اممهىدش غبلى عجبت 

 

40 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

ين لإلصاعة مهىدش مػماري غامبلى عجبت   ………………………………………………………………بؿلً اإلاهىضؾين اإلاػماٍع

 

 

41 

اطت ماعر في كغا ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85ع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

ٌ بلى عجبت  اطت واإلاغؤة  ميشط رياض ي أو اطُين الغاحػين بالىظغ لىػاعة الشباب والٍغ بؿلً اإلايشؼين الٍغ

 ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………وألاؾغة

 

42 

اطت ماعر في ك ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85غاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 …………………………………………………………بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت مضخىخب إدارةبلى عجبت 

 

43 

اطت ماعر في  صازلُت باإلالفاث للتركُت  ًخػلم بفخذ مىاظغة 8106أوث  85كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ………………………………………………………………بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت واجب جصرفبلى عجبت 

 

44 

اطت ماعر في ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85 كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ………………………………………………………………عاث الػمىمُتبالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصا ملحم إدارةبلى عجبت 

 

45 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ……………………………………………………………………بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت مخصرفبلى عجبت 

 

46 

اطت  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85ماعر في كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 …………………………………………بؿلً اإلاخصغفين في الىزائم وألاعشُف مخصرف في الىثائم وألارشيفبلى عجبت 

 

46 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 .……………………………بؿلً اإلاخصغفين في الىزائم وألاعشُف مخصرف مضدشار في الىثائم وألارشيف بلى عجبت

 

47 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 …………………………………………………………بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت مخصرف رئيطبلى عجبت 

 

48 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 …………………………………بؿلً اإلاخصغفين في الىزائم وألاعشُف مخصرف رئيط في الىثائم وألارشيفبلى عجبت 

 

49 

اطت ماعر في  لم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت ًخػ 8106أوث  85كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ……………………………بؿلً اإلاىخباث والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت حافظ رئيط للمىخباث أو الخىثيمبلى عجبت 

 

50 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8106أوث  85كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 …………………………………بؿلً اإلاخصغفين في الىزائم وألاعشُف ائم وألارشيفمخصرف غام في الىثبلى عجبت 

 

50 

اطت ماعر في  ًخػلم فخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث  8106صبخمبر  01كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 …………………………………………بؿلً مدللي وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت محلل مرهسي للتركُت بلى عجبت 
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51 

اطت ماعر في كغاع مً و  اإلاىاظغة  هيفيت جىظيمًخػلم بظبؽ  8106صبخمبر  01ػٍغة شاون الشباب والٍغ

 .……………بؿلً مدللي وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت محلل مرهسي الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت 

 

 

53 

اطت ماعر في  ة صازلُت باإلالفاث ًخػلم بفخذ مىاظغ  8106صبخمبر  01كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

اطت الغاحؼ بالىظغ لىػاعة شاون الشباب  مضير مضدشار في الرياضتللتركُت بلى عجبت  بؿلً بػاعاث مهً الٍغ

اطت  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………والٍغ

 

 

54 

اطت ماعر في  اإلاىاظغة  ىظيمهيفيت جًخػلم بظبؽ  8106صبخمبر  01كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

بالؿلً اإلاشترن للصحافُين الػاملين باإلصاعاث  مضدشار صحفي رئيطالضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………الػمىمُت

 

56 

اطت ماعر في   التركيتُم ًخػلم بظبؽ بحغاءاث جىظ 8106صبخمبر  01كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ………………………………………………………………………باإلاضاعؽ الابخضائُت أصخاذ التربيت البدهيتبلى عجبت  بالشهائد

 

 

58 

اطت ماعر في  اإلاىاظغة  هيفيت جىظيمًخػلم بظبؽ  8106صبخمبر  01كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

اطت الغاحؼ بالىظغ بؿلً بػا مضير مضدشار في الرياضتالضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  عاث مهً الٍغ

اطت  ..………………………………………………………………………………………………………………لىػاعة شاون الشباب والٍغ

 

60 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

ٌ للتركُت بلى عجبت   ……………………………لإلصاعاث الػمىمُت بؿلً ألازصائُين الىفؿاهُين أدصائي هفضاوي أو

 

 

61 

اطت ماعر في  حاهفي  00ًخػلم بدىلُذ اللغاع اإلااعر في  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

بالؿلً  مضدشار صحفياإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  هيفيت جىظيماإلاخػلم بظبؽ  8102

  ……………………………………………………………………………………اث الػمىمُتاإلاشترن للصحافُين الػاملين باإلصاع 

 

62 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ت.........ُن للفىُين الؿامين للصحت الػمىمبالؿلً اإلاشتر  فني صام رئيط للصحت الػمىميتللتركُت بلى عجبت 

 

62 

اطت ماعر في كغاع مً وػٍغة شاون ا ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث  8106أهخىبر  8لشباب والٍغ

 ..................بالؿلً اإلاشترن للصحافُين الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت مضدشار صحفي رئيطللتركُت بلى عجبت 

 

63 

اطت ماعر في  زلُت باإلالفاث ًخػلم بفخذ مىاظغة صا 8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ................................................................بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت جلني رئيطللتركُت بلى عجبت 

 

 

64 

اطت ماعر في  ماي  82ًخػلم بدىلُذ اللغاع اإلااعر في  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 حافظ مىخباث أو جىثيماإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  هيفيت جىظيمظبؽ اإلاخػلم ب 8107

 ...........................................................................................................بؿلً اإلاىخباث والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت

 

65 

اطت ماعر في كغاع مً وػٍغة شاون الشبا ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث  8102ؤهخىبغ  8ب والٍغ

 .......................................للتركُت بلى عجبت خافظ مىخباث ؤو جىزُم بؿلً اإلاىخباث والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت

 

66 

اطت ماعر في  مىاظغة صازلُت باإلالفاث ًخػلم بفخذ  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

ٌ للتركُت بلى عجبت   ...................................................................بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت جلني أو

 

66 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ......................................................بؿلً اإلاىخباث والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت مىخبي أو مىثمت بلى عجبت للتركُ

 

 

67 

اطت ماعر في  حىان  80ًخػلم بدىلُذ اللغاع اإلااعر في  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

بؿلً  مىخبي أو مىثمة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت اإلاىاظغ  هيفيت جىظيماإلاخػلم بظبؽ  8102

 .......................................................................................................................اإلاىخباث والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت
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68 

اطت ماعر ف حاهفي  00ًخػلم بدىلُذ اللغاع اإلااعر في  8106أهخىبر  8ي كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 فني صام رئيط للصحتاإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  هيفيت جىظيماإلاخػلم بظبؽ  8102

 ..............................................................................الػمىمُت بالؿلً اإلاشترن للفىُين الؿامين للصحت الػمىمُت

 

 

69 

اطت ماعر في  حىان  80ًخػلم بدىلُذ اللغاع اإلااعر في  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

بالؿلً الخلني  جلني رئيطاإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  8102

 ......................................................................................................................................اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت.

 

70 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ...................................................وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت بؿلً مدللي واضؼ برامجللتركُت بلى عجبت 

 

71 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ..............................................................بؿلً مدللي وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت محللللتركُت بلى عجبت 

 

 

72 

اطت ماعر في  ماي  82ًخػلم بدىلُذ اللغاع اإلااعر في  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

بؿلً مدللي وجلىيي  محللاإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  هيفيت جىظيماإلاخػلم بظبؽ  8107

 ......................................................................................................................................ت لإلصاعاث الػمىمُتؤلاغالمُ

 

73 

اطت ماعر في  ًخػلم بفخذ مىاظغة صازلُت باإلالفاث  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ............................ين الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت.بالؿلً اإلاشترن للصحافُ مضدشار صحفيلى عجبت للتركُت ب

 

 

73 

اطت ماعر في  حىان  80ًخػلم بدىلُذ اللغاع اإلااعر في  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

ٌ للتركُت بلى عجبت  اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث هيفيت جىظيماإلاخػلم بظبؽ  8102 بالؿلً الخلني  جلني أو

 .......................................................................................................................................اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت

 

 

74 

اطت ماعر في  حاهفي  00ًخػلم بدىلُذ اللغاع اإلااعر في  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

بؿلً مدللي  واضؼ برامجاإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  هيفيت جىظيماإلاخػلم بظبؽ  8102

 ...........................................................................................................................وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت

 

 

76 

اطت ماعر في  حىان  80ًخػلم بدىلُذ اللغاع اإلااعر في  8106أهخىبر  8كغاع مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

ٌ اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  هيفيت جىظيماإلاخػلم بظبؽ  8102 بؿلً  أدصائي هفضاوي أو

 ..............................................................................................................ن لإلصاعاث الػمىمُتألازصائُين الىفؿاهُي
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 األوامر

 

ًخػلم بضبط هظام جؤجير ألاغىان امليلفين باإلغداد املادي  8106أفريل  01مؤرخ في  8106لضىت  130أمر حىىمي غدد 

 .اف غلى الامخحاهاث واملىاظراث املدرصيت الىطىيت في مادة التربيت البدهيت وألاوشطت الرياضيتوباإلشر 

 

 بن عئِـ الحيىمت،

اطت،  باكتراح مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

لػام ألغىان الضولت اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي ا 0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

بإغظاء ؾلً الخفلض  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص 0847هىفمبر  8اإلااعر في  0847لؿىت  851وغلى ألامغ غضص 

اطت والتربُت البضهُت وشاون اإلاغؤة وألاؾغة والؼفىلت واإلاؿىين، وغلى حمُؼ الىصىص التي  البُضاغىجي لىػاعحي الشباب والٍغ

 ،8101حىٍلُت  08اإلااعر في  8101لؿىت  0442هلدخه ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص 

اطت والتربُت  8115حىان  84اإلااعر في  8115لؿىت  0278وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ مشمىالث وػاعة الشباب والٍغ

 البضهُت،

اإلاخػلم بظبؽ هظام جإحير ألاغىان اإلايلفين باإلاشاعهت في  8112ؾبخمبر  2اإلااعر في  8112لؿىت  8822وغلى ألامغ غضص 

هلدخه ؤو جممخه وزاصت ألامغ  مسخلف الامخداهاث واإلاىاظغاث اإلاضعؾُت التي جىظمها وػاعة التربُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي

 ،8102حىان  2اإلااعر في  8102لؿىت  8887غضص 

اإلاخػلم بةخضار ميافإة مالُت حؼافُت للمضعؾين اإلايلفين  8101حاهفي  00اإلااعر في  8101لؿىت  52وغلى ألامغ غضص 

اطت اإلاشاعهين في ازخباعاث ماصحي باإلشغاف غلى الازخباعاث الخؼبُلُت المخدان الباوالىعٍا وإلاضعس ي التربُت البضهُت ؤو  الٍغ

اطت المخدان الباوالىعٍا،  التربُت البضهُت والٍغ

م بظبؽ الىظام ألاؾاؾـي الخاص بؿلً عحاٌ الخػلُم  8107ماي  08اإلااّعر في  8107لؿىت  0212وغلى ألامغ غضص 
ّ
اإلاخػل

اطت ووػاعة اإلاغؤة وألاؾغة والؼ فىلت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه الـغاحػين بالىـظغ لىػاعة الشباب والٍغ

 ،8102حاهفي  85اإلااعر في  8102لؿىت  058وزاصت ألامغ الحيىمي غضص 

م بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااّعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الّغئاس ي غضص 
ّ
 اإلاخػل

 اإلاخػلم بدؿمُت ؤغظاء بالحيىمت، 8104ؾبخمبر  08اإلااعر في  8104لؿىت  087وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً  8104ؾبخمبر  85اإلااعر في  8104لؿىت  0152وغلى ألامغ الحيىمي غضص 

اطت، اطت الغاحؼ بالىظغ لىػاعة شاون الشباب والٍغ  بػاعاث مهً الٍغ

ت  .وغلى عؤي اإلادىمت ؤلاصاٍع
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 : حي هصهًصضع ألامغ الحيىمي آلا

 ٌ ـ ًظبؽ هظا ألامغ الحيىمي هظام الخإحير اإلاؼبم غلى ألاغىان اإلايلفين باإلغضاص اإلااصي وؤلاشغاف غلى الازخباعاث  الفصل ألاو

اطُت اإلاىصىص غليها بالجضٌو الخالي  : الخؼبُلُت لالمخداهاث واإلاىاظغاث اإلاضعؾُت الىػىُت في ماصة التربُت البضهُت وألاوشؼت الٍغ

 

اطُت بلى ـ  8ل الفص حؿىض عئاؾت مغاهؼ الامخداهاث واإلاىاظغاث اإلاضعؾُت الىػىُت في ماصة التربُت البضهُت وألاوشؼت الٍغ

اطت باكتراح مً اإلاىضوب الجهىي لشاون  ؤغظاء ؾلً الخفلض البُضاغىجي الغاحػين بالىظغ لىػاعة شاون الشباب والٍغ

اطت وبػض مىافلت ؤلاصاعة الػامت ل  .لتربُت البضهُت والخيىًٍ والبدثالشباب والٍغ

دُل عئِـ اإلاغهؼ كائمت اؾمُت فيهم ممظاة مً ػغفه غلى  ًخىلى عئؾاء اإلاغاهؼ حػُين مؿاغضيهم وؤغظاء لجان الازخباعاث، ٍو

إشير اإلاىضوب الجهىي اإلاسخص جغابُا الظي ًخىلى بضوعه بخالتها غلى ؤلاصاعة الػامت للتربُت البضهُت والخيىًٍ والبدث بػض الخ

 .غليها مً ػغفه في ؤحل ال ًلل غً غشغة ؤًام كبل اهؼالق الازخباعاث

حؿىض ميافإة مالُت لألغىان اإلايلفين باإلغضاص اإلااصي وؤلاشغاف غلى الازخباعاث الخؼبُلُت لالمخداهاث واإلاىاظغاث ـ  1الفصل 

 : اإلاضعؾُت اإلاىصىص غليها بالفصل ألاٌو ػبلا للجضٌو الخالي

 

ؼ الجاعي  2سظؼ اإلايافأث اإلاالُت اإلاىصىص غليها بالفصل جـ  2الفصل  بت غلى الضزل ػبلا للدشَغ بلى الحجؼ بػىىان الظٍغ

 .به الػمل وال جسظؼ بلى الحجؼ بػىىان اإلاؿاهمت في ؤهظمت الخلاغض

ل ـ  3الفصل   .8102ًجغي الػمل بإخيام هظا ألامغ الحيىمي ابخضاء مً غغة ؤفٍغ
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لؿىت  52جمؼ بين اإلايافأث اإلادضزت بملخط ى هظا ألامغ الحيىمي واإلايافإة اإلادضزت بملخط ى ألامغ غضص ـ ال ًمىً ال 4الفصل 

اإلاخػلم بةخضار ميافإة مالُت حؼافُت للمضعؾين اإلايلفين باإلشغاف غلى الازخباعاث  8101حاهفي  00اإلااعر في  8101

اطت الخؼبُلُت المخدان الباوالىعٍا وإلاضعس ي التربُت البضهُت ؤو  اطت اإلاشاعهين في ازخباعاث ماصحي التربُت البضهُت والٍغ الٍغ

 .المخدان الباوالىعٍا

غ اإلاالُت ميلفان، ول فُما ًسصه، بدىفُظ هظا ألامغ الحيىمي الظي ًيشغ  5الفصل  اطت ووٍػ ـ وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 .بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت

 .8106أفريل  01جىوط في 

 رئيط الحىىمت                                                                                                      

 ًىصف الشاهد                                                                                                      

                                                                                       إلامضاء املجاور 

 وزير املاليت     

 محمد رضا شلغىم 

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت

                                                                       ماجدولين الشاروي    

                                                                                         

املضىدة لفائدة مدرس ي التربيت  "ًخػلم "بمىحت الخػيين 8106أفريل  81مؤرخ في  8106لضىت  218أمر حىىمي غدد 

 .البدهيت الػاملين باملػاهد الػليا للرياضت والتربيت البدهيت

  

 بن عئِـ الحيىمت،

اطت،باكتراح مً وػٍغة شاون الش  باب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه، وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

اطت والتربُت  8115حىان  84اإلااعر في  8115لؿىت  0278وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ مشمىالث وػاعة الشباب والٍغ

 البضهُت،

 اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً عحاٌ الخػلُم 8107ماي  08اإلااعر في  8107لؿىت  0212وغلى ألامغ غضص 

اطت ووػاعة اإلاغؤة وألاؾغة والؼفىلت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  الغاحػين بالىظغ لىػاعة الشباب والٍغ

 ،8102حاهفي  85اإلااعر في  8102لؿىت  058ألامغ الحيىمي غضص 

ائضة مضعس ي التربُت البضهُت اإلاخػلم بةخضار "مىدت الخػُين" لف 8107حىان  8اإلااعر في  8107لؿىت  8051وغلى ألامغ غضص 

اطت والتربُت البضهُت،  الػاملين باإلاػاهض الػلُا للٍغ
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ت  8102ؤوث  4اإلااعر في  8102لؿىت  2082وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بةخضار مىدت الخػُين لفائضة مضعس ي اللغت الاهلليًز

ػاعة التربُت الػاملين بماؾؿاث الخػلُم الػالي والبدث، وؤلاغالمُت واإلاضعؾين الػاملين باإلاضاعؽ ؤلاغضاصًت واإلاػاهض الخابػت لى 

 ،8102ؤوث  01اإلااعر في  8102لؿىت  0114هما جم جىلُده باألمغ الحيىمي غضص 

ت زاصت لفائضة مضعس ي  8105ؾبخمبر  00اإلااعر في  8105لؿىت  0888وغلى ألامغ الحيىمي غضص  اإلاخػلم بةخضار مىدت شهٍغ

اطت،التربُت البضهُت الغاحػين   بالىظغ لىػاعة الشباب والٍغ

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 اإلاخػلم بدؿمُت ؤغظاء بالحيىمت، 8104ؾبخمبر  08اإلااعر في  8104لؿىت  087وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

ت  .وغلى عؤي اإلادىمت ؤلاصاٍع

 : مغ الحيىمي آلاحي هصهًصضع ألا 

 ٌ اطت  الفصل ألاو ت إلاىدت الخػُين اإلاؿىضة لفائضة مضعس ي التربُت البضهُت الػاملين باإلاػاهض الػلُا للٍغ ـ جظبؽ اإلالاصًغ الشهٍغ

 : والتربُت البضهُت وفلا لبُاهاث الجضٌو الخالي

 

ب 8الفصل  ت غلى الضزل وبلى الحجؼ بػىىان اإلاؿاهمت في ـ جسظؼ مىدت الخػُين اإلاىصىص غليها بالفصل ألاٌو بلى الظٍغ

ؼ الجاعي به الػمل   .هظام الخلاغض والحُؼت الاحخماغُت وعؤؽ اإلااٌ غىض الىفاة ػبلا للدشَغ

ـ ًيخفؼ ألاؾاجظة اإلاىخمىن بلى عجبتي ؤؾخاط ؤٌو مميز صعحت اؾخثىائُت جغبُت بضهُت وؤؾخاط ؤٌو مميز جغبُت بضهُت  1الفصل 

ش الحصىٌ غلى التركُت بلى الغجبخين اإلاظوىعجينبمىدت الخػُين ا  .إلاىصىص غليها بالفصل ألاٌو بضاًت مً جاٍع

حىان  8اإلااعر في  8107لؿىت  8051جلغى حمُؼ ألاخيام الؿابلت اإلاسالفت لهظا ألامغ الحيىمي وزاصت ألامغ غضص  ـ 2الفصل 

 .اإلاشاع بلُه ؤغاله 8107
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غ اإلاالُت ميلفان، ول فُما ًسصه، بدىفُظ هظا ألامغ الحيىمي الظي ًيشغ وػٍغة شاون الشباب و  ـ 3الفصل  اطت ووٍػ الٍغ

 .بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت

 .8106أفريل  81جىوط في 

 رئيط الحىىمت                                                                                          

 ًىصف الشاهد                                                                                        

 إلامضاء املجاور 

 وزير املاليت

 محمد رضا شلغىم 

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت

 ماجدولين الشاروي 

 

 

املؤرخ في  8101لضىت  2185ًخػلم بدىليح وإجمام ألامر غدد  8106جىيليت  1مؤرخ في  8106لضىت  366أمر حىىمي غدد 

املخػلم بئحداث وحدة جصرف حضب ألاهداف بىزارة الشباب والرياضت إلهجاز مشروع جطىير الخصرف  8101صبخمبر  06

 .في ميزاهيت الدولت وبضبط جىظيمها وطرق حضييرها

 

 بن عئِـ الحيىمت،

اطت،  باكتراح مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم باللاهىن ألاؾاس ي للميزاهُت وغلى حمُؼ الىصىص التي  0824صٌؿمبر  2اإلااعر في  0824لؿىت  52لى اللاهىن غضص وغ

 ، 8117ماي  02اإلااعر في  8117لؿىت  78هلدخه ؤو جممخه وزاصت اللاهىن ألاؾاس ي غضص 

الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت اإلاخػلم بظبؽ  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

لت بغضاصها  اإلاخػلم بظبؽ مدخىي  0882حاهفي  02اإلااعر في  0882لؿىت  78وغلى ألامغ غضص  جإهُل مسؼؼاث ؤلاصاعة وػٍغ

 وبهجاػها ومخابػتها،

 اإلاخػلم بةخضار وخضاث جصغف خؿب ألاهضاف،  0882حىٍلُت  2اإلااعر في  0882لؿىت  0822وغلى ألامغ غضص 

اطت والتربُت  8115حىان  84اإلااعر في  8115لؿىت  0278وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ مشمىالث وػاعة الشباب والٍغ

 البضهُت،

ل  87اإلااعر في  8112لؿىت  0875وغلى ألامغ غضص  ت  8112ؤفٍغ اإلاخػلم بظبؽ هظام بؾىاص الخؼؽ الىظُفُت باإلصاعة اإلاغهٍؼ

 وؤلاغفاء منها،

ل  01اإلااعر في  8114لؿىت  282وغلى ألامغ غضص  ت لخيؿُم وكُاصة مشغوع جؼىٍغ  8114ؤفٍغ اإلاخػلم بةخضار لجىت وػاٍع

 ُت الضولت خؿب ألاهضاف وبظبؽ مشمىالتها وجغهُبتها وػغق حؿُيرها، الخصغف في ميزاه
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اطت والتربُت البضهُت، 8114ماي  4اإلااعر في  8114لؿىت  0087وغلى ألامغ غضص   اإلاخػلم بدىظُم وػاعة الشباب والٍغ

هضاف إلهجاػ مشغوع اإلاخػلم بةخضار وخضة جصغف خؿب ألا  8112صٌؿمبر  21اإلااعر في  8112لؿىت  7008وغلى ألامغ غضص 

 8107لؿىت  812جؼىٍغ الخصغف في ميزاهُت الضولت وبظبؽ جىظُمها وػغق حؿُيرها مثلما جم جىلُده وبجمامه باألمغ غضص 

 ،8107حاهفي  02اإلااعر في 

 اإلاخػلم بةخضار وخضة جصغف خؿب ألاهضاف بىػاعة الشباب 8102ؾبخمبر  02اإلااعر في  8102لؿىت  7284وغلى ألامغ غضص 

اطت إلهجاػ مشغوع جؼىٍغ الخصغف في ميزاهُت الضولت وبظبؽ جىظُمها وػغق حؿُيرها،  والٍغ

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 غظىًٍ بالحيىمت،اإلاخػلم بدؿمُت  8104هىفمبر  85اإلااعر في  8104لؿىت  874وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

ت،  وغلى عؤي اإلادىمت ؤلاصاٍع

 .وبػض مضاولت مجلـ الىػعاء

 : ًصضع ألامغ الحيىمي آلاحي هصه

 ٌ واإلاشاع بلُه  8102ؾبخمبر  02اإلااعر في  8102لؿىت  7284مً ألامغ غضص  7و 2و 8ـ جلغى ؤخيام الفصىٌ  الفصل ألاو

 :ؤغاله، وحػىض هما ًلي

اطت إلهجاػ مشغوع جؼىٍغ الخصغف : جىطؼ وخضة ا)جدًد(  8الفصل  لخصغف خؿب ألاهضاف بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 : في ميزاهُت الضولت جدذ بشغاف الىػٍغ وجخىلى اللُام باإلاهام الخالُت

ـ جيؿُم مسخلف مغاخل ؤلاهجاػ مؼ وخضة الخصغف خؿب ألاهضاف إلهجاػ مشغوع جؼىٍغ الخصغف في ميزاهُت الضولت اإلادضزت 

 : ، اإلاشاع بلُه ؤغاله وزاصت فُما ًخػلم بـ8112صٌؿمبر  21اإلااعر في  8112لؿىت  4112الُت بملخط ى ألامغ غضص بىػاعة اإلا

 .جىفُظ ومخابػت اللغاعاث اإلاىبثلت غً فغق الػمل اإلادضزت الؾخىماٌ وطؼ ميىهاث اإلاىظىمت *

 .اهُت بالىػاعةاإلاؿاهمت في وطؼ وجىفُظ مسؼؽ اجصاٌ خىٌ ؤلاػاع اللاهىوي الجضًض للميز  *

 .بهجاػ صعاؾت جلُُمُت خىٌ جلضم جغهيز مىظىمت الخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف *

 .ـ كُاصة ومخابػت مسخلف ألاشغاٌ اإلاخػللت بترهيز مىظىمت الخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف بالىػاعة

 .غلى طمت اإلاخضزلين في جغهيز اإلاىظىمت بالىػاعة ـ بوشاء كاغضة مػؼُاث لجمؼ اإلاػلىماث والىزائم اإلاخػللت باإلاشغوع ووطػها

ـ طبؽ مسؼؽ جيىًٍ ؾىىي خىٌ مىظىمت الخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف والػمل غلى جىفُظه وجلُُمه اؾخئىاؾا 

ت  .باإلاسؼؽ الؿىىي اإلاػض مً ػغف الىخضة اإلاغهٍؼ

 .ـ اإلاؿاهمت في بغهامج خىهمت الىػاعة

 .زاهُت الىػاعة باليؿبت للؿىت اإلاػىُت خؿب الخلؿُم البرامجيـ اإلاؿاهمت في ؤشغاٌ بغضاص مي

 .ـ خظىع ؤشغاٌ مىاكشت اإلايزاهُت الؿىىٍت للىػاعة غلى مؿخىي وػاعة اإلاالُت

غ ول زالزت ؤشهغ للجىت اإلاخابػت والخلُُم خىٌ جلضم ؤشغاٌ جغهيز اإلاىظىمت غلى مؿخىي الىػاعة ملاعهت بااللتزاماث  ـ عفؼ جلاٍع

 .الؿىىٍت

 :ـ مؿاهضة عئؾاء البرامج في

 .جىظُم خىاع الخصغف مؼ مسخلف اإلاخضزلين في البرامج الػمىمُت وطبؽ الغوػهامت اإلاخػللت به *

 .مغاحػت البرامج والبرامج الفغغُت *

 .جثبُذ وجلُُم ؤهضاف وماشغاث كِـ ألاصاء الخاصت بيل بغهامج *

 .طبؽ ؤهم ألاوشؼت الىفُلت بخدلُم ؤهضاف البرهامج *
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 بغضاص بػاع الىفلاث مخىؾؽ اإلاضي اللؼاعي ؾىىٍا وجدُِىه، *

 .بغضاص وزائم اللضعة غلى ألاصاء اإلاصاخبت إلاشغوع اإلايزاهُت الؿىىٍت وكاهىن غلم اإلايزاهُت اإلادالت غلى وػاعة اإلاالُت *

 : ؿب اإلاغاخل الخالُتوطلً خ 8102ؾبخمبر  08: ججضص مضة بهجاػ اإلاشغوع بسمـ ؾىىاث ابخضاءا مً )جدًد(  1الفصل 

 : الؿىت ألاولى : جخىلى الىخضة ؤؾاؾا بالخيؿُم مؼ مسخلف اإلاخضزلين وزاصت عئؾاء البرامج بهجاػ ألاشغاٌ الخالُت *

ـ وطؼ عابؽ بين اللؿم الخاص بالخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف غلى مؿخىي اإلاىكؼ ؤلالىترووي الغؾمي الخاص بالىػاعة 

 .خصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضافواإلاىكؼ الغؾمي لل

 .ـ الاهؼالق في وطؼ مىظىمت مػلىماجُت إلاخابػت اللضعة غلى ألاصاء

 .ـ طبؽ وجىفُظ وجلُُم بغهامج الخيىًٍ الؿىىي الخاص بمىظىمت الخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف

 .م البرامجيـ اإلاؿاهمت في ؤشغاٌ بغضاص ميزاهُت الىػاعة باليؿبت للؿىت اإلاػىُت خؿب الخلؿُ

 .ـ خظىع مىاكشاث ميزاهُت الىػاعة للؿىت اإلاػىُت بىػاعة اإلاالُت

غ الؿىىي لللضعة غلى ألاصاء بالخيؿُم مؼ مسخلف البرامج  .ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص الخلٍغ

 .ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص بػاع الىفلاث مخىؾؽ اإلاضي الىػاعي 

 .صاء مؼ مسخلف البرامجـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص اإلاشغوع الؿىىي لللضعة غلى ألا 

 .ـ جيؿُم جغهيز مىظىمت الغكابت الضازلُت بالىػاعة

 : الؿىت الثاهُت : جخىلى الىخضة ؤؾاؾا بالخيؿُم مؼ مسخلف اإلاخضزلين وزاصت عئؾاء البرامج بهجاػ ألاشغاٌ الخالُت *

اإلاىكؼ ؤلالىترووي الغؾمي  ـ اؾخىماٌ وطؼ عابؽ بين اللؿم الخاص بالخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف غلى مؿخىي 

 .الخاص بالىػاعة واإلاىكؼ الغؾمي للخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف

 .ـ مىاصلت وطؼ مىظىمت مػلىماجُت إلاخابػت اللضعة غلى ألاصاء

 .ـ طبؽ وجىفُظ وجلُُم بغهامج الخيىًٍ الؿىىي الخاص بمىظىمت الخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف

 .غضاص ميزاهُت الىػاعة باليؿبت للؿىت اإلاػىُت خؿب الخلؿُم البرامجيـ اإلاؿاهمت في ؤشغاٌ ب

 .ـ خظىع مىاكشاث ميزاهُت الىػاعة للؿىت اإلاػىُت بىػاعة اإلاالُت

غ الؿىىي لللضعة غلى ألاصاء بالخيؿُم مؼ مسخلف البرامج  .ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص الخلٍغ

 .عي ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص بػاع الىفلاث مخىؾؽ اإلاضي الىػا

 .ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص اإلاشغوع الؿىىي لللضعة غلى ألاصاء مؼ مسخلف البرامج

 .ـ جيؿُم جغهيز مىظىمت الغكابت الضازلُت بالىػاعة

 .ـ جثبُذ بػاع اللضعة غلى ألاصاء

 .ـ الاهؼالق في جغهيز عكابت الخصغف

 .ـ الاهؼالق في جغهيز الخضكُم الضازلي

 : ؤؾاؾا بالخيؿُم مؼ مسخلف اإلاخضزلين وزاصت عئؾاء البرامج بهجاػ ألاشغاٌ الخالُت الؿىت الثالثت : جخىلى الىخضة *

 .ـ جؼىٍغ وجدُين الغابؽ الخاص بمىظىمت الخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف

 .ـ مؿاهضة عئؾاء البرامج غلى اؾخغالٌ اإلاىظىمت اإلاػلىماجُت إلاخابػت اللضعة غلى ألاصاء

 .ج الخيىًٍ الؿىىي الخاص بمىظىمت الخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضافـ طبؽ وجىفُظ وجلُُم بغهام

 .ـ اإلاؿاهمت في ؤشغاٌ بغضاص ميزاهُت الىػاعة باليؿبت للؿىت اإلاػىُت خؿب الخلؿُم البرامجي

 .ـ خظىع مىاكشاث ميزاهُت الىػاعة للؿىت اإلاػىُت بىػاعة اإلاالُت

غ الؿىىي لللضعة غلى  .ألاصاء بالخيؿُم مؼ مسخلف البرامج ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص الخلٍغ
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 .ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص بػاع الىفلاث مخىؾؽ اإلاضي الىػاعي 

 .ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص اإلاشغوع الؿىىي لللضعة غلى ألاصاء مؼ مسخلف البرامج

 .ـ جيؿُم جغهيز مىظىمت الغكابت الضازلُت بالىػاعة

 .ـ الاهؼالق في جغهيز عكابت الخصغف

 .جغهيز الخضكُم الضازلي ـ الاهؼالق في

 : الؿىت الغابػت : جخىلى الىخضة ؤؾاؾا بالخيؿُم مؼ مسخلف اإلاخضزلين وزاصت عئؾاء البرامج بهجاػ ألاشغاٌ الخالُت *

 .ـ الخصغف في الغابؽ الخاص بمىظىمت الخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف

 .لى ألاصاءـ اإلاؿاهمت في جؼىٍغ اإلاىظىمت اإلاػلىماجُت إلاخابػت اللضعة غ

 .ـ طبؽ وجىفُظ وجلُُم بغهامج الخيىًٍ الؿىىي الخاص بمىظىمت الخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف

 .ـ اإلاؿاهمت في ؤشغاٌ بغضاص ميزاهُت الىػاعة باليؿبت للؿىت اإلاػىُت خؿب الخلؿُم البرامجي

 .ـ خظىع مىاكشاث ميزاهُت الىػاعة للؿىت اإلاػىُت بىػاعة اإلاالُت

غ الؿىىي لللضعة غلى ألاصاء بالخيؿُم مؼ مسخلف البرامجـ كُاصة ؤ  .شغاٌ بغضاص الخلٍغ

 .ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص بػاع الىفلاث مخىؾؽ اإلاضي الىػاعي 

 .ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص اإلاشغوع الؿىىي لللضعة غلى ألاصاء مؼ مسخلف البرامج

 .ـ مىاصلت جيؿُم جغهيز مىظىمت الغكابت الضازلُت بالىػاعة

 .صلت جغهيز عكابت الخصغفـ مىا

 .ـ مىاصلت جغهيز الخضكُم الضازلي

 : الؿىت الخامؿت : جخىلى الىخضة ؤؾاؾا بالخيؿُم مؼ مسخلف اإلاخضزلين وزاصت عئؾاء البرامج بهجاػ ألاشغاٌ الخالُت *

 .ـ الخصغف في الغابؽ الخاص بمىظىمت الخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف

 .ىمت اإلاػلىماجُت إلاخابػت اللضعة غلى ألاصاءـ اإلاؿاهمت في جؼىٍغ اإلاىظ

 .ـ طبؽ وجىفُظ وجلُُم بغهامج الخيىًٍ الؿىىي الخاص بمىظىمت الخصغف في اإلايزاهُت خؿب ألاهضاف

 .ـ اإلاؿاهمت في ؤشغاٌ بغضاص ميزاهُت الىػاعة باليؿبت للؿىت اإلاػىُت خؿب الخلؿُم البرامجي

 .إلاػىُت بىػاعة اإلاالُتـ خظىع مىاكشاث ميزاهُت الىػاعة للؿىت ا

غ الؿىىي لللضعة غلى ألاصاء بالخيؿُم مؼ مسخلف البرامج  .ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص الخلٍغ

 .ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص بػاع الىفلاث مخىؾؽ اإلاضي الىػاعي 

 .ـ كُاصة ؤشغاٌ بغضاص اإلاشغوع الؿىىي لللضعة غلى ألاصاء مؼ مسخلف البرامج

 .الضازلُت وعكابت الخصغف والخضكُم الضازلي ـ مىاصلت ؤشغاٌ ؤهظمت الغكابت

 

 : حشخمل الىخضة اإلاىصىص غليها بالفصل ألاٌو ؤغاله غلى الخؼؽ الىظُفُت الخالُت )جدًد( 8 2الفصل 

ت  .ـ عئِـ الىخضة بسؼت وامخُاػاث مضًغ غام بصاعة مغهٍؼ

ت8ـ )  .( بػاعاث بسؼت وامخُاػاث مضًغ بصاعة مغهٍؼ

ت( بػاعاث بسؼت وامخ8ـ )  .ُاػاث واهُت مضًغ بصاعة مغهٍؼ

ت7ـ )  .( بػاعاث بسؼت وامخُاػاث عئِـ مصلحت بصاعة مغهٍؼ
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مىغع  7، واإلاشاع بلُه ؤغاله، فصل 8102ؾبخمبر  02اإلااعر في  8102لؿىت  7284جظاف بلى ؤخيام ألامغ غضص  ـ 8الفصل 

 :ًليهما 

 

ألاهضاف إلهجاػ مشغوع جؼىٍغ الخصغف في ميزاهُت الضولت : ًخم جلُُم هخائج ؤغماٌ وخضة الخصغف خؿب  مىرر  2الفصل 

اطت خؿب اإلالاًِـ الخالُت  : لىػاعة شاون الشباب والٍغ

 ـ هجاغت مخابػت جىفُظ مشغوع الخصغف في ميزاهُت الضولت،

 ـ مضي اخترام آحاٌ اإلاشغوع ومغخلُخه،

 ـ مضي اخترام وجىفُظ اإلاهام اإلاىوىلت للىخضة،

 .ػ الصػىباث التي حػترض اإلاشغوعـ هجاغت الخضزل لخجاو 

 

غ اإلاالُت ميلفان، ول فُما ًسصه، بدىفُظ هظا ألامغ الحيىمي الظي ًيشغ  ـ 1الفصل  اطت ووٍػ وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 .بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت
 

 .8106جىيليت  1جىوط في 

 رئيط الحىىمت                                                                                  

 ًىصف الشاهد                                                                                 

 إلامضاء املجاور 

 وزير املاليت

 محمد رضا شلغىم 

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت

 ماجدولين الشاروي 
 

 .ًخػلم بئحداث مؤصضاث غمىميت للشباب 8106جىيليت  84ي مؤرخ ف 8106لضىت  486أمر حىىمي غدد 
 

 بن عئِـ الحيىمت،

اطت،  باكتراح مً وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

 مىه، 4اإلاخػلم بالهُاول الػمىمُت للشباب وزاصت الفصل  8100هىفمبر  5اإلااعر في  8100لؿىت  008وغلى اإلاغؾىم غضص 

اطت والتربُت  8115حىان  84اإلااعر في  8115لؿىت  0278وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ مشمىالث وػاعة الشباب والٍغ

 البضهُت،

 اإلاخػلم بةخضار ماؾؿاث غمىمُت للشباب، 8108صٌؿمبر  02اإلااعر في  8108لؿىت  2211وغلى ألامغ غضص 

 م بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها،اإلاخػل 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 اإلاخػلم بدؿمُت غظىًٍ بالحيىمت، 8104ماعؽ  04اإلااعر في  8104لؿىت  72وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 
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 اإلاخػلم بدؿمُت ؤغظاء بالحيىمت، 8104ؾبخمبر  08اإلااعر في  8104لؿىت  087وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

ت،  وغلى عؤي اإلادىمت ؤلاصاٍع

 .مجلـ الىػعاءوبػض مضاولت 

 : ًصضع ألامغ الحيىمي آلاحي هصه

 ٌ ت آلاحي بُانها الفصل ألاو  : ـ ؤخضزذ اإلااؾؿاث الػمىمُت للشباب طاث الصبغت ؤلاصاٍع
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اطت وجخمخؼ بالصخصُت اإلاػىىٍت والاؾخلالٌ اإلاالي ولها ميزاهُاث  وجسظؼ هظه اإلااؾؿاث إلشغاف وػاعة شاون الشباب والٍغ

 .يزاهُت الضولتملحلت جغجُبُا بم

غ اإلاالُت ميلفان، ول فُما ًسصه، بدىفُظ هظا ألامغ الحيىمي الظي ًيشغ  ـ 8الفصل  اطت ووٍػ وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 .بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت

 .8106جىيليت  84جىوط في 

 رئيط الحىىمت                                                                                                 

 ًىصف الشاهد                                                               إلامضاء املجاور             

 وزير املاليت            

 محمد رضا شلغىم         

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت  

 ماجدولين الشاروي         

 

 1املؤرخ في  8102لضىت  8216ًخػلم بدىليح ألامر غدد  8106أهخىبر  00مؤرخ في  8106لضىت  628د أمر حىىمي غد

املخػلم بضبط هظام جؤجير صلً رجاٌ الخػليم الراجػين بالىظر لىزارة الشباب والرياضت ووزارة املرأة  8102جىيليت 

 .وألاصرة والطفىلت

 

 بن عئِـ الحيىمت،

غة اإلاغؤة وألاؾغة والؼفىلت،باكتراح مً وػٍغة شاون الش اطت ووٍػ  باب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هل دخه ؤو جممخه، وزاصت والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 
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اإلاخػلم بظبؽ مشمىالث وػاعة شاون اإلاغؤة وألاؾغة  8112ؾبخمبر  88اإلااعر في  8112لؿىت  8181وغلى ألامغ غضص 

 والؼفىلت،

اطت والتربُت اإلاخػلم بظبؽ مشمىال  8115حىان  84اإلااعر في  8115لؿىت  0278وغلى ألامغ غضص  ث وػاعة الشباب والٍغ

 البضهُت،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً عحاٌ الخػلُم  8107ماي  08اإلااعر في  8107لؿىت  0212وغلى ألامغ غضص 

اطت ووػاعة اإلاغؤة وألاؾغة والؼفىلت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وز اصت الغاحػين بالىظغ لىػاعة الشباب والٍغ

 ،8102حاهفي  85اإلااعر في  8102لؿىت  058ألامغ الحيىمي غضص 

اإلاخػلم بظبؽ هظام جإحير ؾلً عحاٌ الخػلُم الغاحػين  8107حىٍلُت  2اإلااعر في  8107لؿىت  8722وغلى ألامغ غضص 

اطت ووػاعة اإلاغؤة وألاؾغة والؼفىلت، هما جم جىلُده باألمغ الحيىمي  اإلااعر  8102لؿىت  052غضص بالىظغ لىػاعة الشباب والٍغ

 ،8102حاهفي  85في 

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 اإلاخػلم بدؿمُت ؤغظاء بالحيىمت، 8104ؾبخمبر  08اإلااعر في  8104لؿىت  087وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 .ٍتوغلى عؤي اإلادىمت ؤلاصاع 

 :ًصضع ألامغ الحيىمي آلاحي هصه

 ٌ ـ ًلغى ملضاع مىدت الخيالُف البُضاغىحُت اإلاؿىضة لغجبتي ؤؾخاط ؤٌو مميز صعحت اؾخثىائُت جغبُت بضهُت وؤؾخاط  الفصل ألاو

ائُت مميز صعحت اؾخثىائُت جغبُت بضهُت وعجبتي ؤؾخاط ؤٌو مميز صعحت اؾخثىائُت للشباب والؼفىلت وؤؾخاط مميز صعحت اؾخثى

 8107حىٍلُت  2اإلااعر في  8107لؿىت  8722مً ألامغ غضص  2للشباب والؼفىلت اإلاىصىص غليها بالجضٌو الىاعص بالفصل 

ػىض هما ًلي  : اإلاشاع بلُه ؤغاله، َو

 
 

 8102حاهفي  85اإلااعر في  8102لؿىت  052ًجغي الػمل بإخيام هظا ألامغ الحيىمي بضزىٌ ألامغ الحيىمي غضص  ـ 8الفصل 

 .اإلاشاع بلُه ؤغاله، خيز الىفاط 8107حىٍلُت  2اإلااعر في  8107لؿىت  8722اإلاخػلم بدىلُذ ألامغ غضص 
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غ اإلاالُت ميلفىن، ول فُما ًسصه، بدىفُظ هظا  1الفصل  غة اإلاغؤة وألاؾغة والؼفىلت ووٍػ اطت ووٍػ ـ وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 .ىعٍت الخىوؿُتألامغ الحيىمي الظي ًيشغ بالغائض الغؾمي للجمه
 

 .8106أهخىبر  00جىوط في 

 رئيط الحىىمت                                                                                                                          

 ًىصف الشاهد                                                                                                                      

 إلامضاء املجاور  

 وزير املاليت     

  محمد رضا شلغىم

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت

 ماجدولين الشاروي       

 وزيرة املرأة وألاصرة والطفىلت

 هسيهت الػبيدي        
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 القرارات

ًخػلم بضبط الػدد ألاكص ى للمؤمىرياث التي ًمىً  8106جاهفي  01اضت مؤرخ في كرار مً وزيرة شؤون الشباب والري

 .أن ًلىم بها ول غضى مً أغضاء فرق املراكبت والخفلد بالىوالت الىطىيت مليافحت حػاطي امليشطاث
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اطُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي  0885فُفغي  2اإلااعر في  0885لؿىت  00وغلى اللاهىن ألاؾاس ي غضص  اإلاخػلم بالهُاول الٍغ

 ،8100حىٍلُت  07اإلااعر في  8100لؿىت  22هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم غضص 

اطُت وغلى 0887ؤوث  2اإلااعر في  0887لؿىت  017وغلى اللاهىن غضص   اإلاخػلم بدىظُم وجؼىٍغ التربُت البضهُت وألاوشؼت الٍغ

 ،8112حىٍلُت  87اإلااعر في  8112لؿىت  78حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اللاهىن ألاؾاس ي غضص 

اطت، 8114ؤوث  2اإلااعر في  8114لؿىت  57وغلى اللاهىن غضص   اإلاخػلم بميافدت حػاػي اإلايشؼاث في مجاٌ الٍغ

م بدىظُم وطبؽ ػغق حؿُير الىوالت الىػىُت إلايافدت اإلاخػل 8112حاهفي  02اإلااعر في  8112لؿىت  012وغلى ألامغ غضص 

ل  81اإلااعر في  8101لؿىت  288حػاػي اإلايشؼاث، هما جم جىلُده وبجمامه باألمغ غضص   01، وزاصت الفصل 8101ؤفٍغ

 مىه، ()حضًض

ت والخفلض لخػاػي اإلاخػلم بظبؽ هظام جإحير ؤغظاء فغق اإلاغاكب 8107حاهفي  01اإلااعر في  8107لؿىت  57وغلى ألامغ غضص 

اض ي، هما جم جىلُده وبجمامه باألمغ الحيىمي غضص   2016حىٍلُت  02اإلااعر في  8102لؿىت  0025اإلايشؼاث في اإلاجاٌ الٍغ

 )حضًض( مىه، 8وزاصت الفصل 

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 اإلاخػلم بدؿمُت غظىًٍ بالحيىمت، 8104ماعؽ  04اإلااعر في  8104لؿىت  72مغ الغئاس ي غضص وغلى ألا 

 اإلاخػلم بدؿمُت ؤغظاء بالحيىمت، 8104ؾبخمبر  08اإلااعر في  8104لؿىت  087وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت واإلاغؤة وألاؾغة اإلااعر في  ؽ الػضص ألاكص ى للمإمىعٍاث التي اإلاخػلم بظب 8107ؤوث  82وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .ًمىً ؤن ًلىم بها ول غظى مً ؤغظاء فغق اإلاغاكبت والخفلض

  : كغعث ما ًلي

 ٌ ـ ًظبؽ هظا اللغاع الػضص ألاكص ى للمإمىعٍاث التي ًمىً ؤن ًلىم بها ول غظى مً ؤغظاء فغق اإلاغاكبت  الفصل ألاو

 : م بُاهاث الجضٌو الخاليوالخفلض بالىوالت الىػىُت إلايافدت حػاػي اإلايشؼاث وف
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اطُين ؤو زمؿت 5ًمىً ؤن ًخجاوػ ؤزظ الػُىاث البُىلىحُت زمؿت ) ـ 8الفصل  خُىاهاث وطلً بؼلب مً ؾلؼت  (5)( ٍع

غ اإلاهمت ظمً طلً بخلاٍع  .اإلاغاكبت ٍو

اإلاشاع بلُه  8107وث ؤ 82ـ ؤلغُذ حمُؼ ألاخيام الؿابلت اإلاسالفت لهظا اللغاع وزاصت ؤخيام اللغاع اإلااعر في  1الفصل 

 .ؤغاله

ـ اإلاضًغ الػام للىوالت الىػىُت إلايافدت حػاػي اإلايشؼاث ميلف بدىفُظ هظا اللغاع الظي ًيشغ بالغائض الغؾمي  2الفصل 

 .للجمهىعٍت الخىوؿُت

 .8106جاهفي  01جىوط في 

 اطلؼ غليه                                                                                   

 رئيط الحىىمت                                                                                 

 ًىصف الشاهد                                                                                  

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت

 ماجدولين الشاروي

 

ًخػلم بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت  8106جاهفي  00ً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في كرار م

 .بامللفاث للتركيت إلى رجبت مهىدش مػماري غام بضلً املهىدصين املػماريين لإلدارة
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 
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اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً اإلاهىضؾين  0888حىٍلُت  05اإلااعر في  0888لؿىت  0528وغلى ألامغ غضص 

ين لإلصاعة هما وكؼ بجمامه باألمغ غضص   ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  002اإلاػماٍع

ىمت بلى اإلاخػلم بخفىٍع بػع صالخُاث عئِـ الحي 8102ماعؽ  00اإلااعر في  8102لؿىت  282وغلى ألامغ الحيىمي غضص 

اطت،   وػٍغ الشباب والٍغ

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 .اإلاخػلم بدؿمُت ؤغظاء بالحيىمت 8104ؾبخمبر  08اإلااعر في  8104لؿىت  087وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 : كغعث ما ًلي

 ٌ ين لإلصاعة ـ جىظم اإلا الفصل ألاو ىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مهىضؽ مػماعي غام بؿلً اإلاهىضؾين اإلاػماٍع

 .وفلا ألخيام هظا اللغاع

ىن الغئؾاء اإلاترؾمىن في عجبتهم واإلاخىفغ فيهم  ـ 8الفصل  ًمىً ؤن ًترشح للمىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله اإلاهىضؾىن اإلاػماٍع

ش زخم كائمت الترشحاث ( ؾىىاث ؤكضمُت5شغغ زمـ )  .غلى ألاكل في هظه الغجبت في جاٍع

ظبؽ هظا اللغاع ـ 1الفصل  اطت ٍو  : جفخذ اإلاىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 ـ غضص الخؼؽ اإلاػغوطت للخىاظغ،

ش زخم كائمت الترشحاث،  ـ جاٍع

ش فخذ اإلاىاظغة  .ـ جاٍع

اطت 2الفصل   .ـ حشغف غلى اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله لجىت ًخم حػُين ؤغظائها بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 : وجخىلى هظه اللجىت بالخصىص

 ـ اكتراح كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم اإلاشاعهت في اإلاىاظغة،

 ـ جلُُم ملفاث اإلاترشحين،

 ـ جغجِب اإلاترشحين خؿب الجضاعة،

 .تراح اإلاترشحين الظًً ًمىً كبىلهمـ اك

م الدؿلؿل ؤلاصاعي  ـ 3الفصل  ًجب غلى اإلاترشحين للمىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله ؤن ًغؾلىا مؼالب جغشحهم غً ػٍغ

 : وحسجل هظه الىزائم وحىبا بمىخب الظبؽ لإلصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح وجيىن مغفىكت بالىزائم الخالُت

 جُت،ـ ؾيرة طا

 ـ وسخت مً كغاع ؤٌو حؿمُت للمترشح،

 ـ وسخت مً كغاع حؿمُت اإلاترشح في الغجبت الحالُت،

 ـ وسخ مً اللغاعاث اإلاخػللت بالػلىباث الخإصًبُت للمػني باألمغ،

ت للمػني باألمغ،  ـ وسخت مً اللغاع الظابؽ آلزغ خالت بصاٍع

 ًىىبه،ـ كائمت في الخضماث ممظاة مً كبل عئِـ ؤلاصاعة ؤو مً 

ـ وسخ مً شهاصاث الضوعاث الخيىٍيُت ؤو اإلالخلُاث التي شاعن فيها اإلاترشح والتي جم جىظُمها مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين 

ش زخم كائمت الترشحاث،  الؿابلخين لخاٍع

 ـ وسخ مؼابلت لألصل مً الشهاصاث الػلمُت،

غ وشاغ ٌػضه اإلاترشح ًخظمً ألاوشؼت وألاغماٌ التي كام بها زالٌ الؿيخين الؿابلخين لؿىت اإلاىاظغة وملترخاث  ـ جلٍغ

غ مصحىبا بمالخظاث الغئِـ اإلاباشغ للمترشح يىن هظا الخلٍغ  .جؼىٍغها وجدؿُنها. ٍو
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ش غلم كائمت الترشحاث،  ًغفع وحىبا ول مؼلب جغشح غير مصحىب بجمُؼ الىزائم اإلاشاع بليها ؤغاله ؤو ًصل بػض جاٍع

ش الدسجُل بمى يىن جاٍع ش ؤلاعؾاٌٍو  .خب الظبؽ لإلصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح صلُال غلى مػغفت جاٍع

اطت  4الفصل  ـ جظبؽ كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم خم اإلاشاعهت في اإلاىاظغة مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 .باكتراح مً لجىت اإلاىاظغة

جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا ليل مترشح  جخىلى لجىت اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله ـ 5الفصل 

ً ) (1ًتراوح بين الصفغ )  (81والػشٍغ

غ في ألاوشؼت التي كام بها اإلاترشح زالٌ الؿيخين ألازيرجين  6الفصل  ـ ًخىلى عئِـ ؤلاصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح جلضًم جلٍغ

 : فخذ اإلاىاظغة باالغخماص غلى الؿابلخين للؿىت التي جم بػىىانها

 ـ جىظُم الػمل،

 ـ هىغُت الخضمت،

 ـ ؤغماٌ الخيىًٍ والخإػير والبدىر،

 .ـ ألاغماٌ اإلاىجؼة والىخائج اإلاخدصل غليها

ؿىض بلى اإلاترشح غضصا ًتراوح بين الصفغ ) ً )1َو  (81( والػشٍغ

ب الجضاعة ػبلا إلاجمىع الػضصًً اإلاخدصل غليهما، وطلً جخىلى لجىت اإلاىاظغة بػض اإلاضاولت جغجِب اإلاترشحين خؿ ـ 7الفصل 

 .وفم ؤخيام الفصلين الؿابؼ والثامً اإلاشاع بليهما

وبطا جدصل مترشحان ؤو غضة مترشحين غلى هفـ اإلاجمىع مً الىلاغ جيىن ألاولىٍت ألكضمهم في عجبت مهىضؽ مػماعي عئِـ 

ت ألهبرهم ؾىا  .وبطا حؿاوث ؤكضمُتهم حػؼى ألاولٍى

ـ جظبؽ كائمت اإلاترشحين الىاجحين نهائُا في اإلاىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون  01صل الف

اطت  .الشباب والٍغ

 .ـ ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 00الفصل 

 .8106جاهفي  00جىوط في 

 اطلؼ غليه                                                                                                             

 رئيط الحىىمت                                         وزيرة شؤون الشباب والرياضت                       

 ًىصف الشاهد                                                  ماجدولين الشاروي                            

 

ًخػلم بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت  8106جاهفي  00كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .بامللفاث للتركيت إلى رجبت حافظ رئيط للمىخباث أو الخىثيم بضلً املىخباث أو الخىثيم باإلداراث الػمىميت

 

 ٍاطت، بن وػٍغة شاون الشباب والغ 

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػـلـم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ـت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُـت طاث الصبغـت ؤلاصاٍع

 ، 8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 
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اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بإغىان ؾلً اإلاىخباث  0888صٌؿمبر  2اإلااعر في  0888لؿىت  8428وغلى ألامغ غضص 

 ؤو الخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت،

صالخُاث عئِـ الحيىمت بلى  اإلاخػلم بخفىٍع بػع 8102ماعؽ  00اإلااعر في  8102لؿىت  282وغلى ألامغ الحيىمي غضص 

اطت،   وػٍغ الشباب والٍغ

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 .اإلاخػلم بدؿمُت ؤغظاء بالحيىمت 8104ؾبخمبر  08اإلااعر في  8104لؿىت  087وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 : كغعث ما ًلي

ٌ الف ـ جىظم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت خافظ عئِـ للمىخباث ؤو الخىزُم بؿلً اإلاىخباث ؤو الخىزُم  صل ألاو

 .باإلصاعاث الػمىمُت وفلا ألخيام هظا اللغاع

بؿلً اإلاىخباث ؤو ًمىً ؤن ًترشح للمىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت خافظ عئِـ للمىخباث ؤو الخىزُم  ـ 8الفصل 

ؾىىاث ؤكضمُت  (5الخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت خافظى اإلاىخباث ؤو الخىزُم اإلاترؾمىن في عجبتهم واإلاخىفغ فيهم شغغ زمـ )

ش زخم كائمت الترشحاث  .غلى ألاكل في هظه الغجبت في جاٍع

ظبؽ هظا اللغاع ـ جفخذ اإلاىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف 1الفصل  اطت ٍو  : بشاون الشباب والٍغ

 ـ غضص الخؼؽ اإلاػغوطت للخىاظغ،   

ش زخم كائمت الترشحاث،     ـ جاٍع

ش فخذ اإلاىاظغة     .ـ جاٍع

اطت 2الفصل   .ـ حشغف غلى اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله لجىت ًخم حػُين ؤغظائها بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 : ه اللجىت بالخصىصوجخىلى هظ

 ـ اكتراح كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم اإلاشاعهت في اإلاىاظغة،   

 ـ جلُُم ملفاث اإلاترشحين،   

 ـ جغجِب اإلاترشحين خؿب الجضاعة،   

 .ـ اكتراح اإلاترشحين الظًً ًمىً كبىلهم   

 

م الدؿلؿل ؤلاصاعي ًجب غلى اإلاترشحين للمىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله ؤن ًغؾل ـ 3الفصل  ىا مؼالب جغشحهم غً ػٍغ

 : وحسجل هظه الىزائم وحىبا بمىخب الظبؽ لإلصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح وجيىن مغفىكت بالىزائم الخالُت

 ـ ؾيرة طاجُت،   

 ـ وسخت مً كغاع ؤٌو حؿمُت للمترشح،    

 ـ وسخت مً كغاع حؿمُت اإلاترشح في الغجبت الحالُت،   

 مً اللغاعاث اإلاخػللت بالػلىباث الخإصًبُت للمػني باألمغ،ـ وسخ    

ت للمػني باألمغ،     ـ وسخت مً اللغاع الظابؽ آلزغ خالت بصاٍع

 ـ كائمت في الخضماث ممظاة مً كبل عئِـ ؤلاصاعة ؤو مً ًىىبه،   

م جىظُمها مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين ـ وسخ مً شهاصاث الضوعاث الخيىٍيُت ؤو اإلالخلُاث التي شاعن فيها اإلاترشح والتي ج   

ش زخم كائمت الترشحاث،  الؿابلخين لخاٍع

 ـ وسخ مؼابلت لألصل مً الشهاصاث الػلمُت،   

غ وشاغ ٌػضه اإلاترشح ًخظمً ألاوشؼت وألاغماٌ التي كام بها زالٌ الؿيخين الؿابلخين لؿىت اإلاىاظغة وملترخاث     ـ جلٍغ
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يىن هظا غ مصحىبا بمالخظاث الغئِـ اإلاباشغ للمترشح جؼىٍغها وجدؿُنها. ٍو  .الخلٍغ

ش زخم كائمت الترشحاث  .ًغفع وحىبا ول مؼلب جغشح ال ًخظمً الىزائم اإلاشاع بليها ؤغاله ؤو ًخم بًضاغه بػض جاٍع

 

اطت ـ جظبؽ كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم خم اإلاشاعهت في اإلاىاظغة مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب وا 4الفصل  لٍغ

 .باكتراح مً لجىت اإلاىاظغة

 

ـ جخىلى لجىت اإلاىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا ليل  5الفصل 

ً ) (0)مترشح ًتراوح بين الصفغ   (81والػشٍغ

 

غ في ألاوشؼت التي كام بها اإلاترشح زالٌ الؿيخين ألازيرجين ًخىلى عئِـ ؤلاصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح جلضًم ج ـ 6الفصل  لٍغ

ش فخذ اإلاىاظغة باالغخماص غلى  : الؿابلخين لخاٍع

 ـ جىظُم الػمل،   

 ـ هىغُت الخضمت،   

 ـ ؤغماٌ الخيىًٍ والخإػير والبدىر،   

 .ـ ألاغماٌ اإلاىجؼة والىخائج اإلاخدصل غليها   

ؿىض بلى اإلاترشح غضصا ًتراوح ب ً )1ين الصفغ )َو  (81( والػشٍغ

 

ـ جخىلى لجىت اإلاىاظغة بػض اإلاضاولت جغجِب اإلاترشحين خؿب الجضاعة ػبلا إلاجمىع الػضصًً اإلاخدصل غليهما، وطلً  7الفصل 

 .وفم ؤخيام الفصلين الؿابؼ والثامً اإلاشاع بليهما

ولىٍت ألكضمهم في عجبت خافظ مىخباث ؤو وبطا جدصل مترشحان ؤو غضة مترشحين غلى هفـ اإلاجمىع مً ألاغضاص جيىن ألا 

ت ألهبرهم ؾىا  .جىزُم وبطا حؿاوث ؤكضمُتهم حػؼى ألاولٍى

ـ جظبؽ كائمت اإلاترشحين الىاجحين نهائُا في اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت خافظ عئِـ للمىخباث ؤو  01الفصل 

اطتالخىزُم بؿلً اإلاىخباث ؤو الخىزُم باإلصاعاث الػمىم   .ُت مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ـ 00الفصل 

 .8106جاهفي  00جىوط في 
 

 اطلؼ غليه                                                                                          

 رئيط الحىىمت                                     اب والرياضت وزيرة شؤون الشب       

 ًىصف الشاهد                                             ماجدولين الشاروي                 
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ًخػلم بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت  8106جاهفي  00رة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في كرار مً وزي

 .بامللفاث للتركيت إلى رجبت جلني بالضلً الخلني املشترن لإلداراث الػمىميت

 

اطت،   بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

 فياإلااّعر  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ـت طاث  0822صٌؿمبر  12 ُّ ت واإلااّؾؿاث الػمىم ُّ ـم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الّضولت والجماغاث اإلادل
ّ
اإلاخػـل

دخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم غضص 
ّ
ـت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هل ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28الصبغـت ؤلاصاعٍّ

8100 ، 

ل  08اإلااعر في  0888لؿىت  280وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً الخلني اإلاشترن  0888ؤفٍغ

صٌؿمبر  82اإلااعر في  8112لؿىت  8222لإلصاعاث الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص 

 ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  007وألامغ غضص  2003

اإلاخػلم بخفىٍع بػع صالخُاث عئِـ الحيىمت بلى  8102ماعؽ  00اإلااعر في  8102لؿىت  282الحيىمي غضص  وغلى ألامغ 

اطت،   وػٍغ الشباب والٍغ

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 .اإلاخػلم بدؿمُت ؤغظاء بالحيىمت 8104ؾبخمبر  08ر في اإلااع  8104لؿىت  087وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 : كّغعث ما ًلي

 ٌ ـ جىظم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت جلني بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت وفلا ألخيام  الفصل ألاو

 .هظا اللغاع

ضون الخلىُىن اإلاترؾمىن في عجبتهم واإلاخىفغ فيهم شغغ زمـ ـ ًمىً ؤن ًترشح للمىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله اإلاؿاغ 8الفصل 

ش زخم كائمت الترشحاث5)  .( ؾىىاث ؤكضمُت غلى ألاكل في هظه الغجبت في جاٍع

ظبؽ هظا اللغاع 1الفصل  اطت ٍو  : ـ جفخذ اإلاىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 ػغوطت للخىاظغ،ـ غضص الخؼؽ اإلا

ش زخم كائمت الترشحاث،  ـ جاٍع

ش فخذ اإلاىاظغة  .ـ جاٍع

اطت  2الفصل  ـ حشغف غلى اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله لجىت ًخم حػُين ؤغظائها بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 : وجخىلى هظه اللجىت بالخصىص

 اإلاىاظغة،ـ اكتراح كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم اإلاشاعهت في 

 ـ جلُُم ملفاث اإلاترشحين،

 ـ جغجِب اإلاترشحين خؿب الجضاعة،

 .ـ اكتراح اإلاترشحين الظًً ًمىً كبىلهم

اطت  ـ 3الفصل  ًجب غلى اإلاترشحين للمىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله ؤن ًغؾلىا مؼالب جغشحهم بلى وػاعة شاون الشباب والٍغ

م الدؿلؿل ؤلاصاعي مغفىكت بالىزائم ال  : خالُتغً ػٍغ
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 ـ وسخت مً كغاع اهخضاب اإلاترشح،

 ـ وسخت مً كغاع حؿمُت اإلاترشح في عجبت مؿاغض جلني،

ت للمػني باألمغ،  ـ وسخت مً اللغاع الظابؽ آلزغ وطػُت بصاٍع

 ـ وسخت مؼابلت لألصل مً الشهاصة الػلمُت التي جسىٌ للمترشح خم الخىفُل،

 صاعة ؤو مً ًىىبه،ـ كائمت في الخضماث ممظاة مً كبل عئِـ ؤلا 

 ـ وسخ مؼابلت لألصل مً شهائض اإلاشاعهت في اإلالخلُاث 

ش زخم كائمت الترشحاث،  ؤو صوعاث الخيىًٍ اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين ألازيرجين الؿابلخين لخاٍع

ش زخم كائمت الترشحاث ؤو ؾىىاث التي حؿبم جاٍع 5ـ وسخ مً كغاعاث الػلىباث الخإصًبُت اإلاؿلؼت غلى الػىن زالٌ الخمـ 

 بشهاصة جثبذ زلى اإلالف ؤلاصاعي للمترشح مً ؤي غلىبت جإصًبُت،

 .ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت

ش غلم كائمت الترش غفع وحىبا ول مؼلب جغشح غير مصحىب بجمُؼ الىزائم اإلاشاع بليها ؤغاله ؤو ًصل بػض جاٍع حاث، ٍو

ش الدسجُل بمىخب الظبؽ لإلصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح صلُال غلى طلً يىن جاٍع  .ٍو

 

جخىلى لجىت اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا بلى ول مترشح  ـ 4الفصل 

 : ػبلا للملاًِـ الخالُت

 ،(( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت0هلؼت واخضة )ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )

 (،( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت8ـ ؤكضمُت اإلاترشح في عجبت مؿاغض جلني )هلؼخان )

ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له 

ً )1لػضص بين الصفغ )ومغصوصًخه واهظباػه، ًتراوح هظا ا  (،81( والػشٍغ

ش زخم الترشحاث  ـ فتراث الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين ألازيرجين اللخين حؿبلان جاٍع

لاغ ( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو ملخلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص اإلاؿىض الجملي ؤعبؼ ه1.5)هصف هلؼت )

(7)) ، 

ش زخم الترشحاث بسمـ )5ـ جىفُل مً لِؿذ له غلىباث جإصًبُت زالٌ الخمـ )  ( هلاغ،5( ؾىىاث ألازيرة التي حؿبم جاٍع

( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظًً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق 05ـ جىفُل الشهائض الػلمُت بػضص ؤكصاه زمـ غشغة )

 : ت مؿاغض جلني وطلً غلى الىدى الخاليالشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجب

 ( هلؼت،05شهاصة الضهخىعا ؤو شهاصة مػاصلت لها : زمـ غشغة ) *

 .( هلاغ01شهاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة مػاصلت لها : غشغ ) *

 .( هلاغ5شهاصة ألاؾخاطًت ؤو ؤلاحاػة ؤو شهاصة مػاصلت لهما : زمـ ) *

 (8لػالي ؤو شهاصة مػاصلت لها : هلؼخان )شهاصة زخم اإلاغخلت ألاولى مً الخػلُم ا *

 

  .جخىلى لجىت اإلاىاظغة بػض اإلاضاولت جغجِب اإلاترشحين خؿب الجضاعة ػبلا إلاجمىع ألاغضاص اإلاخدصل غليها ـ 5الفصل 

وبطا جدصل مترشحان ؤو غضة مترشحين غلى هفـ اإلاجمىع مً الىلاغ جيىن ألاولىٍت ألكضمهم في عجبت مؿاغض جلني وبطا 

ت ألهبرهم ؾىاحؿاو   .ث ؤكضمُتهم حػؼى ألاولٍى
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ـ جظبؽ كائمت اإلاترشحين اإلالبىلين نهائُا في اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب  6الفصل 

اطت  .والٍغ

 .ـ ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 7الفصل 

 .8106جاهفي  00جىوط في 

 اطلؼ غليه                                                                                      

 رئيط الحىىمت            وزيرة شؤون الشباب والرياضت                             

 ًىصف الشاهد        ماجدولين الشاروي                                                 

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دارجيت باالدخباراث الهخداب  8106جاهفي  00ر مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في كرا

 .جلىيين بالضلً الخلني لإلداراث الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

 اإلااّعر في 0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ـت طاث اإلا 0822صٌؿمبر  12 ُّ ت واإلااّؾؿاث الػمىم ُّ ـم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الّضولت والجماغاث اإلادل
ّ
خػـل

ـت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هّلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم غضص  ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28الصبغـت ؤلاصاعٍّ

8100 ، 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً الخلني اإلاشترن  0888ل ؤفٍغ 08اإلااعر في  0888لؿىت  280وغلى ألامغ غضص 

 ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  007لإلصاعاث الػمىمُت، هما وكؼ جىلُده وبجمامه باألمغ غضص 

ل  02اإلااعر في  8112لؿىت  0120وغلى ألامغ غضص   اإلاخػلم بظبؽ ؤخيام زاصت لخدضًض الؿً اللصىي وطبؽ 8112ؤفٍغ

هُفُت اخدؿابها لخمىين خاملي الشهاصاث الػلُا مً اإلاشاعهت في اإلاىاظغاث الخاعحُت ؤو مىاظغاث الضزىٌ بلى مغاخل الخيىًٍ 

 لالهخضاب في اللؼاع الػمىمي،

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في وغلى كغاع وػٍغ ا اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الخاعحُت باالزخباعاث الهخضاب  8118ؤهخىبغ  05لٍغ

 .8107صٌؿمبر  88جلىُين بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت هما وكؼ بجمامه باللغاع اإلااعر في 

 : كغعث ما ًلي

 

 ٌ اطت ًىم الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة زاعحُت باالزخباعاث  8102ماعؽ  80 ـ جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .الهخضاب جلىُين بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت

ً ) 8الفصل   : ( زؼت مىػغت وفم بُاهاث الجضٌو الخالي87ـ خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بإعبػت وغشٍغ
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 .8102 فُفغي  08جسخم كائمت الترشحاث ًىم  ـ 1الفصل 

ض  ـ 2الفصل  اطت بىاؾؼت البًر جغؾل مؼالب الترشح مغفلت بالىزائم اإلاؼلىبت باؾم الؿُضة وػٍغة شاون الشباب والٍغ

اطت، شاعع مدمض غلي غلُض باإلانزه ـ  : مظمىن الىصىٌ بلى الػىىان الخالي جىوـ، ؤو ًخم  0117وػاعة شاون الشباب والٍغ

 .للىػاعة بالػىىان اإلاظوىع بًضاغها مباشغة بمىخب الظبؽ اإلاغهؼي 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ـ 3الفصل 

 .8106جاهفي  00جىوط في 

 اطلؼ غليه                                                                                              

 رئيط الحىىمت                                             وزيرة شؤون الشباب والرياضت    

 ًىصف الشاهد                                                        ماجدولين الشاروي         
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ًخػلم بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت  8106جاهفي  00كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .إلى رجبت مضاغد جلني بالضلً الخلني املشترن لإلداراث الػمىميتبامللفاث للتركيت 
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

 اإلااّعر في 0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت واإلااّؾؿاث 0822صٌؿمبر  12 ُّ ـم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الّضولت والجماغاث اإلادل
ّ
ـت طاث  اإلاخػـل ُّ الػمىم

دخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم غضص 
ّ
ـت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هل ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28الصبغـت ؤلاصاعٍّ

8100 ، 

ل  08اإلااعر في  0888لؿىت  280وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً الخلني اإلاشترن  0888ؤفٍغ

صٌؿمبر  82اإلااعر في  8112لؿىت  8222ُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص لإلصاعاث الػمىم

 ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  007وألامغ غضص  2003

اإلاخػلم بخفىٍع بػع صالخُاث عئِـ الحيىمت بلى  8102ماعؽ  00اإلااعر في  8102لؿىت  282وغلى ألامغ الحيىمي غضص 

اطت، وػٍغ   الشباب والٍغ

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 .اإلاخػلم بدؿمُت ؤغظاء بالحيىمت 8104ؾبخمبر  08اإلااعر في  8104لؿىت  087وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 : كّغعث ما ًلي

 

 ٌ زلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مؿاغض جلني بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت وفلا ـ جىظم اإلاىاظغة الضا الفصل ألاو

 .ألخيام هظا اللغاع

( 5ـ ًمىً ؤن ًترشح للمىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله ألاغىان الخلىُىن اإلاترؾمىن في عجبتهم واإلاخىفغ فيهم شغغ زمـ ) 8الفصل 

ش زخم كائمت الترشحاثؾىىاث ؤكضمُت غلى ألاكل في هظه الغجب  .ت في جاٍع

ظبؽ هظا اللغاع 1الفصل  اطت ٍو  : ـ جفخذ اإلاىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 ـ غضص الخؼؽ اإلاػغوطت للخىاظغ،

ش زخم كائمت الترشحاث،  ـ جاٍع

ش فخذ اإلاىاظغة  .ـ جاٍع

اطت ـ حشغف غلى اإلاىاظغة ا 2الفصل  إلاشاع بليها ؤغاله لجىت ًخم حػُين ؤغظائها بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 : وجخىلى هظه اللجىت بالخصىص

 ـ اكتراح كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم اإلاشاعهت في اإلاىاظغة،

 ـ جلُُم ملفاث اإلاترشحين،

 ـ جغجِب اإلاترشحين خؿب الجضاعة،

 .ً كبىلهمـ اكتراح اإلاترشحين الظًً ًمى

اطت  3الفصل  ـ ًجب غلى اإلاترشحين للمىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله ؤن ًغؾلىا مؼالب جغشحهم بلى وػاعة شاون الشباب والٍغ

م الدؿلؿل ؤلاصاعي مغفىكت بالىزائم الخالُت  : غً ػٍغ
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 ـ وسخت مً كغاع اهخضاب اإلاترشح،

 ـ وسخت مً كغاع حؿمُت اإلاترشح في عجبت غىن جلني،

ت للمػني باألمغ،ـ وس  خت مً اللغاع الظابؽ آلزغ وطػُت بصاٍع

 ـ وسخت مؼابلت لألصل مً الشهاصة الػلمُت التي جسىٌ للمترشح خم الخىفُل،

 ـ كائمت في الخضماث ممظاة مً كبل عئِـ ؤلاصاعة ؤو مً ًىىبه،

 ـ وسخ مؼابلت لألصل مً شهائض اإلاشاعهت في اإلالخلُاث 

ش زخم كائمت الترشحاث،ؤو صوعاث الخيىًٍ اإلاىظمت   مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين ألازيرجين الؿابلخين لخاٍع

ش زخم كائمت الترشحاث  (5ـ وسخ مً كغاعاث الػلىباث الخإصًبُت اإلاؿلؼت غلى الػىن زالٌ الخمـ ) ؾىىاث التي حؿبم جاٍع

 ؤو شهاصة جثبذ زلى اإلالف ؤلاصاعي للمترشح مً ؤي غلىبت جإصًبُت،

 .لُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىختـ الػضص الخ

ش زخم كائمت الترشحاث،  غفع وحىبا ول مؼلب جغشح غير مصحىب بجمُؼ الىزائم اإلاشاع بليها ؤغاله ؤو ًصل بػض جاٍع ٍو

ش الدسجُل بمىخب الظبؽ لإلصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح صلُال غلى طلً يىن جاٍع  .ٍو
 

ـ جخىلى لجىت اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا بلى ول مترشح  4الفصل 

 : ػبلا للملاًِـ الخالُت

 ،(( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت0ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )هلؼت واخضة )

 ،(ت ؤكضمُت( بدؿاب ول ؾى8ـ ؤكضمُت اإلاترشح في عجبت غىن جلني )هلؼخان )

ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له 

ً )1ومغصوصًخه واهظباػه، ًتراوح هظا الػضص بين الصفغ )  ،(81( والػشٍغ

ش زخم الترشحاث ـ فتراث الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة  زالٌ الؿيخين ألازيرجين اللخين حؿبلان جاٍع

( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو ملخلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص اإلاؿىض الجملي ؤعبؼ هلاغ 1.5)هصف هلؼت )

(7)) ، 

ش زخم كا5ـ جىفُل مً لِؿذ له غلىباث جإصًبُت زالٌ الخمـ ) ( 5ئمت الترشحاث بسمـ )( ؾىىاث ألازيرة التي حؿبم جاٍع

 هلاغ،

( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظًً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق 05ـ جىفُل الشهائض الػلمُت بػضص ؤكصاه زمـ غشغة )

 : الشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجبت غىن جلني وطلً غلى الىدى الخالي

 ؼت،( هل05شهاصة الضهخىعا ؤو شهاصة مػاصلت لها : زمـ غشغة ) *

 .( هلاغ01شهاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة مػاصلت لها : غشغ ) *

 .( هلاغ5شهاصة ألاؾخاطًت ؤو ؤلاحاػة ؤو شهاصة مػاصلت لهما : زمـ ) *

 (8شهاصة زخم اإلاغخلت ألاولى مً الخػلُم الػالي ؤو شهاصة مػاصلت لها : هلؼخان ) *

 (0)شهاصة الباوالىعٍا ؤو شهاصة مػاصلت لها : هلؼت واخضة  *

  .ـ جخىلى لجىت اإلاىاظغة بػض اإلاضاولت جغجِب اإلاترشحين خؿب الجضاعة ػبلا إلاجمىع ألاغضاص اإلاخدصل غليها 5الفصل 

وبطا جدصل مترشحان ؤو غضة مترشحين غلى هفـ اإلاجمىع مً الىلاغ جيىن ألاولىٍت ألكضمهم في عجبت غىن جلني وبطا حؿاوث 

 .ؤكضمُتهم حػؼى ألاولىٍت ألهبرهم ؾىا
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ـ جظبؽ كائمت اإلاترشحين اإلالبىلين نهائُا في اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب  6الفصل 

اطت  .والٍغ

 .ـ ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 7الفصل 

 .8106جاهفي  00جىوط في 

 اطلؼ غليه                                                                                  

 رئيط الحىىمت                      وزيرة شؤون الشباب والرياضت               

 ًىصف الشاهد    ماجدولين الشاروي                                                  

 

 

ًخػلم بضبط مػاليم إلاكامت وإلاغاشت  8106فيفري  01مؤرخ في كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت ووزير املاليت  

 .ووكىف الػرباث والخدماث إلاضافيت بالهياول الػمىميت للشباب

 

غ اإلاالُت، اطت ووٍػ  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

وغلى حمُؼ الىصىص  0842صٌؿمبر  31ي اإلااعر ف 0842لؿىت  20وغلى مجلت اإلاداؾبت الػمىمُت الصاصعة باللاهىن غضص 

 ،8104اإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  8102صٌؿمبر  04اإلااعر في  8102لؿىت  78التي هلدتها ؤو جممتها وزاصت اللاهىن غضص 

 2و 2اإلاخػلم بالهُاول الػمىمُت للشباب وزاصت الفصلين  8100هىفمبر  87اإلااعر في  8100لؿىت  008وغلى اإلاغؾىم غضص 

 ه،مى

اطت والتربُت  8115حىان  84اإلااعر في  8115لؿىت  0278وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ مشمىالث وػاعة الشباب والٍغ

 البضهُت،

اطت والتربُت البضهُت، 8114ماي  4اإلااعر في  8114لؿىت  0087وغلى ألامغ غضص   اإلاخػلم بدىظُم وػاعة الشباب والٍغ

اإلاخػلم بةخضار "بؼاكت شاب" وبظبؽ شغوغ  8105صٌؿمبر  8اإلااعر في  8105لؿىت  0802وغلى ألامغ الحيىمي غضص 

 وبحغاءاث ببغام اجفاكُاث الاهخفاع بامخُاػاتها،

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 اإلاخػلم بدؿمُت غظىًٍ بالحيىمت، 8104ماعؽ  04اإلااعر في  8104لؿىت  72وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 اإلاخػلم بدؿمُت ؤغظاء بالحيىمت، 8104ؾبخمبر  08اإلااعر في  8104لؿىت  087وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

غ اإلاالُت اإلااعر في  اطت ووٍػ اإلاخػلم بظبؽ مػالُم ؤلاكامت وؤلاغاشت  8102حىٍلُت  01وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .طافُت بالهُاول الػمىمُت للشبابوالخضماث ؤلا 

 : كغعا ما ًلي

 ٌ  .ـ ًظبؽ هظا اللغاع مػالُم ؤلاكامت وؤلاغاشت ووكىف الػغباث والخضماث ؤلاطافُت بالهُاول الػمىمُت للشباب الفصل ألاو

ب ؤصىاف خضصث مػالُم ؤلاكامت وؤلاغاشت ووكىف الػغباث والخضماث ؤلاطافُت بالهُاول الػمىمُت للشباب خؿ ـ 8الفصل 

 : اإلاىخفػين هما ًلي
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 : ـ إلاكامت 1

 

 : ـ إلاغاشت 2
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 (: )زاص باإلاغاهؼ التي ًخىفغ بها مإوي مدغوؽ ـ وكىف الػرباث في الفضاء املهّيؤ للبيىث املخىللت 3

 (7000 وكىف غغباث الخسُُم صازل اإلاغهؼ )في الُىم الىاخض
 

ت وغيرها : جدضص مػالُم اؾخغالٌ كاغاث ـ ددماث إضافيت 7 اطُت والخجهيزاث الؿمػُت والبصٍغ الاحخماغاث واإلاالغب الٍغ

اطت  .ومىُفاث الهىاء.... بملخط ى ملغع ًصضع ؾىىٍا غً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 .اإلاشاع بلُه ؤغاله 8102حىٍلُت  01ـ جلغى ؤخيام اللغاع اإلااعر في  1الفصل 

 .مي للجمهىعٍت الخىوؿُتًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾ ـ 2الفصل 

 .8106فيفري  01جىوط في 

                       وزير املاليت                                                                                                                

                  محمد رضا شلغىم                                                                                        اطلؼ غليه 

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                                                 رئيط الحىىمت

 جدولين الشارويما                                                                       ًىصف الشاهد 

 

 

ًخػلم بضبط حػريفاث الخدماث امللدمت  8106أوث  04كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت ووزير املاليت مؤرخ في 

 .مً كبل املرهب الرياض ي ببرج الضدريت

 

غ اإلاالُت، اطت ووٍػ  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

وغلى حمُؼ الىصىص  0842صٌؿمبر  31اإلااعر في  0842لؿىت  20لصاصعة باللاهىن غضص وغلى مجلت اإلاداؾبت الػمىمُت ا

 ،8102اإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  8104صٌؿمبر  02اإلااعر في  8104لؿىت  66التي هلدتها ؤو جممتها وزاصت اللاهىن غضص 

 48وزاصت الفصلين  0882ن اإلاالُت لؿىت اإلاخػلم بلاهى  0888صٌؿمبر  88اإلااعر في  0888لؿىت  088وغلى اللاهىن غضص 

 مىه، 42و

اض ي ببرج  0887ؤهخىبغ  01اإلااعر في  0887لؿىت  8070وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الخىظُم ؤلاصاعي واإلاالي للمغهب الٍغ

ت،  الؿضٍع

اطت والتربُت اإلاخػلم بظبؽ مشمىالث وػاعة الشباب وا 8115حىان  84اإلااعر في  8115لؿىت  0278وغلى ألامغ غضص  لٍغ

 البضهُت،

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 .اإلاخػلم بدؿمُت ؤغظاء بالحيىمت 8104ؾبخمبر  08اإلااعر في  8104لؿىت  087وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

   :كغعا ما ًلي

 ٌ تـ ًظبؽ هظا الل الفصل ألاو اض ي ببرج الؿضٍع فاث الخضماث اإلالضمت مً كبل اإلاغهب الٍغ  .غاع حػٍغ

فاث زضماث الىلل  ـ 8الفصل  ت وحػٍغ اض ي ببرج الؿضٍع اطُت الخابػت للمغهب الٍغ فاث ؤلاكامت وهغاء اإلايشأث الٍغ خضصث حػٍغ

  :به هما ًلي
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  :ـ حػريفاث هراء امليشآث الرياضيت والفضاءاث الخابػت لها0

 

 

  :حػريفاث إلاكامت ـ 2
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  :ـ حػريفاث ددماث الىلل2

 

فاث اإلاظبىػت بهظا اللغاع غلى الفغق الىػىُت وألاحىبُت اإلاتربصت باإلاغهب 18الفصل   .جؼبم الخػٍغ

 .جلغى حمُؼ ألاخيام الؿابلت اإلاسالفت لهظا اللغاع : 2الفصل 

ت ميلف بدىفُظ: 3الفصل  اض ي ببرج الؿضٍع  .هظا اللغاع الظي ًيشغ بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت مضًغ اإلاغهب الٍغ

 .8106أوث  04جىوط في 

 اطلؼ غليه                                       

 رئيط الحىىمت                                   

                                                                                 وزير املاليت                                                                                                                 ًىصف الشاهد                                                     

 محمد رضا شلغىم                                                                                                                       

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                                                                                               

 ماجدولين الشاروي                                                                                                                         
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ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .مضاغد جلني بالضلً الخلني املشترن لإلداراث الػمىميت
 

اطت،بن وػٍغة   شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغ  ؾىم والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

ل  08اإلااعر في  0888لؿىت  280وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً الخلني اإلاشترن  0888ؤفٍغ

  لإلصاعاث الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه

حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  007وألامغ غضص  8112صٌؿمبر  82اإلااعر في  8112لؿىت  8222ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص 

8118، 

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  الضازلُت باإلالفاث اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة  8102حاهفي  00وغلى كغاع وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 .للتركُت بلى عجبت مؿاغض جلني بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  8 الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102ؤهخىبغ  87جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .لإلصاعاث الػمىمُتبلى عجبت مؿاغض جلني بالؿلً الخلني اإلاشترن 

 .( زؼؽ2خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بؿذ ) : 8الفصل 

 .8102ؾبخمبر  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم   18الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 28الفصل 

 

 .8106أوث  85جىوط في 

  ؼ غليهاطل                                          

     رئيط الحىىمت                                           

                  وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                  ًىصف الشاهد                                             

  ماجدولين الشاروي                                                                                              
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ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85رار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في ك

 .جلني بالضلً الخلني املشترن لإلداراث الػمىميت

 

اطت،بن وػٍغة شاون الشباب وال  ٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100 لؿىت 28غضص 

ل  08اإلااعر في  0888لؿىت  280وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً الخلني اإلاشترن  0888ؤفٍغ

  لإلصاعاث الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه

حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  007مغ غضص وألا  8112صٌؿمبر  82اإلااعر في  8112لؿىت  8222ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص 

8118، 

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  اث اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالف 8102حاهفي  00وغلى كغاع وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 .للتركُت بلى عجبت جلني بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى  8102ؤهخىبغ  87جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .عجبت جلني بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت

 .( زؼؽ7خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بإعبؼ ) 8 8الفصل 

 .8102ؾبخمبر  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  8 1الفصل

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 8 2الفصل 
 

 .8106أوث  85جىوط في 

  اطلؼ غليه                                                  

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                          رئيط الحىىمت                                               

  ماجدولين الشاروي                                 ًىصف الشاهد                                              

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85رار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في ك

 .مهىدش رئيط بالضلً املشترن ملهىدس ي إلاداراث الػمىميت
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

لػام ألغىان الضولت اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي ا 0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 
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ل  08اإلااعر في  0888لؿىت  208وغلى ألامغ غضص  ص بالؿلً اإلاشترن اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخا 0888ؤفٍغ

  إلاهىضس ي ؤلاصاعاث الػمىمُت وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه

حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  002وألامغ غضص  8110ؤوث  0اإلااعر في  8110لؿىت  0472ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص 

8118، 

  عئِـ الحيىمت وؤغظائها، اإلاخػلم بدؿمُت 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت واإلاغؤة وألاؾغة اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت  8107ماي  82وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مهىضؽ عئِـ بالؿلً اإلاشترن إلاهىضس ي ؤلاصاعاث الػمىمُت

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم جفخذ بىػاعة شا  8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى  8102ؤهخىبغ  87ون الشباب والٍغ

 .عجبت مهىضؽ عئِـ بالؿلً اإلاشترن إلاهىضس ي ؤلاصاعاث الػمىمُت

 .( زؼؽ5خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بسمـ )  88الفصل 

 .2810ؾبخمبر  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  8 1الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت  8 2الفصل 
 

 .8106أوث  85جىوط في 

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                      اطلؼ غليه                                  

  ماجدولين الشاروي                                           رئيط الحىىمت                               

 ًىصف الشاهد                                 

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .مهىدش مػماري رئيط بضلً املهىدصين املػماريين لإلدارة
 

اطت، بن وػٍغة  شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلا غؾىم والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً اإلاهىضؾين  0888حىٍلُت  05اإلااعر في  0888لؿىت  0528وغلى ألامغ غضص 

ين لإلصاعة هما وكؼ بجمامه باألمغ غضص   ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  002اإلاػماٍع

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014ضص وغلى ألامغ الغئاس ي غ

اطت واإلاغؤة وألاؾغة اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت  8107ماي  82وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .ٍين لإلصاعةباإلالفاث للتركُت بلى عجبت مهىضؽ مػماعي عئِـ بؿلً اإلاهىضؾين اإلاػماع 

 :كغعث ما ًلي
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 ٌ اطت ًىم  الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى  8102ؤهخىبغ  87ـ جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

ين لإلصاعة  .عجبت مهىضؽ مػماعي عئِـ بؿلً اإلاهىضؾين اإلاػماٍع

 .يخين( از8خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بسؼخين )8  8الفصل 

 .8102ؾبخمبر  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم :  1الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 8  2الفصل 

 .8106أوث  85جىوط في 

  اطلؼ غليه                                         

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                        رئيط الحىىمت                                    

  ماجدولين الشاروي                                ًىصف الشاهد                                    

                                   

 

لفاث للتركيت إلى رجبت ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامل 8106أوث  85كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .مهىدش غام بالضلً املشترن ملهىدس ي إلاداراث الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم والجماغاث اإلادلُت واإلا اؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

ل  08اإلااعر في  0888لؿىت  208وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً اإلاشترن  0888ؤفٍغ

  ُت وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخهإلاهىضس ي ؤلاصاعاث الػمىم

حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  002وألامغ غضص  8110ؤوث  0اإلااعر في  8110لؿىت  0472ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص 

8118، 

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت واإلاغؤة وألاؾغة اإلااعر في وغلى كغاع وػٍغ  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت  8107ماي  82الشباب والٍغ

 .باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مهىضؽ غام بالؿلً اإلاشترن إلاهىضس ي ؤلاصاعاث الػمىمُت

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  الفصل ألاو ًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى وألا  8102ؤهخىبغ  87ـ جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .عجبت مهىضؽ غام بالؿلً اإلاشترن إلاهىضس ي ؤلاصاعاث الػمىمُت

 .( ازيخين8خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بسؼخين ) ـ 2الفصل 
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 .8102ؾبخمبر  87ـ جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  1الفصل 

 .الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ـ ًيشغ هظا اللغاع بالغائض 2الفصل 

 .8106أوث  85جىوط في 

  اطلؼ غليه              

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                          رئيط الحىىمت            

  ماجدولين الشاروي                                                 ًىصف الشاهد             

                                            

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في  

 .مهىدش مػماري غام بضلً املهىدصين املػماريين لإلدارة
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ؾخىع،بػض الاػالع غلى الض

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً اإلاهىضؾين  0888حىٍلُت  05اإلااعر في  0888لؿىت  0528وغلى ألامغ غضص 

ين لإلصاعة هما وكؼ بجمامه باألمغ غضص   ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  002اإلاػماٍع

  خػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها،اإلا 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث  8102حاهفي  00وغلى كغاع وػٍغة شاون الشباب والٍغ

ين لإلصاعة  .للتركُت بلى عجبت مهىضؽ مػماعي غام بؿلً اإلاهىضؾين اإلاػماٍع

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم جفخذ بىػاعة  8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى  8102ؤهخىبغ  87شاون الشباب والٍغ

ين لإلصاعة  .عجبت مهىضؽ مػماعي غام بؿلً اإلاهىضؾين اإلاػماٍع

 .( واخضة0خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بسؼت )8  8الفصل 

 .2018 ؾبخمبر 87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  8  1الفصل 

 .ـ ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 2الفصل 

 .8106أوث  85جىوط في     

  اطلؼ غليه                  

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                         رئيط الحىىمت                

  ماجدولين الشاروي                                                  ًىصف الشاهد               
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ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .بالىظر لىزارة الشباب والرياضت واملرأة وألاصرةميشط رياض ي أٌو بضلً امليشطين الرياضيين الراجػين 
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت  ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً اإلايشؼين  8102ماي  2اإلااعر في  8102لؿىت  0500وغلى ألامغ غضص 

اطت واإلا اطُين الغاحػين بالىظغ لىػاعة الشباب والٍغ  8107لؿىت  2245غؤة وألاؾغة هما جم جىلُده وبجمامه باألمغ غضص الٍغ

 ،8107ؤهخىبغ  04اإلااعر في 

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت واإلاغؤة وألاؾغة اإلااعر في  ػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت اإلاخ 8107ؤوث  4وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

اطت واإلاغؤة  اطُين الغاحػين بالىظغ لىػاعة الشباب والٍغ اض ي ؤٌو بؿلً اإلايشؼين الٍغ باإلالفاث للتركُت بلى عجبت ميشؽ ٍع

 .وألاؾغة

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  :الفصل ألاو ىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى وألاًام اإلاىالُت م 8102ؤهخىبغ  87جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

اطت واإلاغؤة وألاؾغة اض ي ؤٌو بؿلً اإلايشؼين الغاحػين بالىظغ لىػاعة الشباب والٍغ  .عجبت ميشؽ ٍع

 .( زؼت04خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بؿبؼ غشغة ) : 8الفصل 

 .8102ؾبخمبر  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  :2الفصل 

 .ا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُتًيشغ هظ 28الفصل 

 .8106أوث  85جىوط في 

  اطلؼ غليه              

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                         رئيط الحىىمت          

  لين الشارويماجدو                                                   ًىصف الشاهد          
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ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .مضخىخب إدارة بالضلً إلاداري املشترن لإلداراث الػمىميت
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822ىت لؿ 008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

ل  02اإلااعر في  0882 لؿىت 227وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن  0882ؤفٍغ

  لإلصاعاث الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه

ؤهخىبغ  01اإلااعر في  8108لؿىت  8228وألامغ غضص  8112ماعؽ  7اإلااعر في  8112لؿىت  558ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص 

8108، 

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014مغ الغئاس ي غضص وغلى ألا 

اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  8108ؤوث  0وغلى كغاع عئِـ الحيىمت اإلااعر في 

 8108ؾبخمبر  82هما جم جىلُده وبجمامه باللغاع اإلااعر في  مؿخىخب بصاعة بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت

 .8105هىفمبر  81واللغاع اإلااعر في 

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  :الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى  8102ؤهخىبغ  87جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .شترن لإلصاعاث الػمىمُتعجبت مؿخىخب بصاعة بالؿلً ؤلاصاعي اإلا

 .( زؼؽ7خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بإعبؼ ) 88الفصل 

 .8102ؾبخمبر  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  8 1الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت8  2الفصل 

 .8106أوث  85جىوط في 

  اطلؼ غليه                              

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                 رئيط الحىىمت                         

 ماجدولين الشاروي                          ًىصف الشاهد                       
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م بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت ًخػل 8106أوث  85كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .واجب جصرف بالضلً إلاداري املشترن لإلداراث الػمىميت
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008اللاهىن غضص  وغلى

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

ل  02اإلااعر في  0882لؿىت  227ألامغ غضص  وغلى اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن  0882ؤفٍغ

  لإلصاعاث الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه

ؽ ماع  7اإلااعر في  8112لؿىت  558وألامغ غضص  0882ؤوث  20اإلااعر في  0882لؿىت  0222ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص 

 ،8108ؤهخىبغ  01اإلااعر في  8108لؿىت  8228وألامغ غضص  8112

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

ركُت بلى عجبت اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للت 8108ؤوث  0وغلى كغاع عئِـ الحيىمت اإلااعر في 

واللغاع  8108ؾبخمبر  82واجب جصغف بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت هما جم جىلُده وبجمامه باللغاع اإلااعر في 

 .8105هىفمبر  81اإلااعر في 

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  : الفصل ألاو صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى وألاًام اإلاىالُت مىاظغة  8102هىفمبر  0جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .عجبت واجب جصغف بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت

 .( زؼت57خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بإعبؼ وزمؿين ) 8  8الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  0جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  8  1الفصل 

 .ت الخىوؿُتًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍ 8  2الفصل 

 .8102ؤوث  84جىوـ في 

            اطلؼ غليه                          

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                 رئيط الحىىمت                    

  رويماجدولين الشا                                        ًىصف الشاهد                    
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ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .ملحم إدارة بالضلً إلاداري املشترن لإلداراث الػمىميت
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اعر في اإلا 0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

ل  02ر في اإلااع  0882لؿىت  227وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن  0882ؤفٍغ

  لإلصاعاث الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه

ؤهخىبغ  01اإلااعر في  8108لؿىت  8228وألامغ غضص  8112ماعؽ  7اإلااعر في  8112لؿىت  558ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص 

8108، 

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014غضص وغلى ألامغ الغئاس ي 

اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  8108ؤوث  0وغلى كغاع عئِـ الحيىمت اإلااعر في 

واللغاع  8108ؾبخمبر  82ه وجىلُده باللغاع اإلااعر في ملحم بصاعة بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت هما جم بجمام

 .8105هىفمبر  81اإلااعر في 

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  :الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى  8102ؤهخىبغ  87جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .لػمىمُتعجبت ملحم بصاعة بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث ا

ً ) :8الفصل   .( زؼت80خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بىاخض وغشٍغ

 .8102ؾبخمبر  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  : 1الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت : 2الفصل 

 .8106أوث  85جىوط في 

                               غليه اطلؼ                              

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                           رئيط الحىىمت                             

  ماجدولين الشاروي                                                 ًىصف الشاهد                            

                                        

 

 

 

 

 



 
 

45 

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .مخصرف بالضلً إلاداري املشترن لإلداراث الػمىميت

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

ل  02اإلااعر في  0882ىت لؿ 227وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن  0882ؤفٍغ

  لإلصاعاث الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه

ؤهخىبغ  01اإلااعر في  8108لؿىت  8228وألامغ غضص  8112ماعؽ  7اإلااعر في  8112لؿىت  558ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص 

8108، 

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014مغ الغئاس ي غضص وغلى ألا 

اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  8102ماعؽ  08وغلى كغاع عئِـ الحيىمت اإلااعر في 

 .مخصغف بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت

 :غعث ما ًليك

 ٌ اطت ًىم  الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى  8102ؤهخىبغ  87ـ جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .عجبت مخصغف بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت

 .( زؼت28خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بازيخين وزالزين ) :8الفصل 

 .8102ؾبخمبر  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  18الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت :2الفصل 

 .8106أوث  85جىوط في 

  غليه اطلؼ                                        

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                                 رئيط الحىىمت                                     

  ماجدولين الشاروي                                                        ًىصف الشاهد                       
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ى رجبت ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إل 8106أوث  85كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .مخصرف في الىثائم وألارشيف بضلً املخصرفين في الىثائم وألارشيف

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿا ث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً اإلاخصغفين في  0888ماعؽ  88اإلااعر في  0888لؿىت  245وغلى ألامغ غضص 

لؿىت  201وألامغ غضص  0888ماي  04اإلااعر في  0888لؿىت  0122لُده وبجمامه باألمغ غضص الىزائم وألاعشُف هما جم جى

ل  4اإلااعر في  8112  ،8112ؤفٍغ

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  8102هىفمبر  80وغلى كغاع عئِـ الحيىمت اإلااعر في 

 .مخصغف في الىزائم وألاعشُف بؿلً اإلاخصغفين في الىزائم وألاعشُف

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم   8الفصل ألاو ت وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُ 8102ؤهخىبغ  87جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .بلى عجبت مخصغف في الىزائم وألاعشُف بؿلً اإلاخصغفين في الىزائم وألاعشُف

 .( زؼت07خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بإعبؼ غشغة ) 8 8الفصل

 .8102ؾبخمبر  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  18لفصل ا

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت :2الفصل 

 .8106أوث  85 جىوط في

              اطلؼ غليه                           

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                   رئيط الحىىمت                      

  ماجدولين الشاروي                                          ًىصف الشاهد                       

 
 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .مخصرف مضدشار في الىثائم وألارشيف بضلً املخصرفين في الىثائم وألارشيف
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص  

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 
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اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً اإلاخصغفين في  0888ماعؽ  88اإلااعر في  0888ىت لؿ 245وغلى ألامغ غضص 

لؿىت  201وألامغ غضص  0888ماي  04اإلااعر في  0888لؿىت  0122الىزائم وألاعشُف هما جم جىلُده وبجمامه باألمغ غضص 

ل  4اإلااعر في  8112  ،8112ؤفٍغ

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  8102هىفمبر  80وغلى كغاع عئِـ الحيىمت اإلااعر في 

 .مخصغف مؿدشاع في الىزائم وألاعشُف بؿلً اإلاخصغفين في الىزائم وألاعشُف

 :ليكغعث ما ً

 ٌ اطت ًىم  8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102ؤهخىبغ  87جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .بلى عجبت مخصغف مؿدشاع في الىزائم وألاعشُف بؿلً اإلاخصغفين في الىزائم وألاعشُف

 .( زؼؽ2خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بثالر ) 8 8الفصل 

 .8102ؾبخمبر  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  8 1 الفصل

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 8 2الفصل 
 

 .8106أوث  85جىوط في 

          اطلؼ غليه                                       

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                          رئيط الحىىمت                                    

  ماجدولين الشاروي                                 ًىصف الشاهد                                    

 

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .ضلً إلاداري املشترن لإلداراث الػمىميتمخصرف رئيط بال
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

ل  02اإلااعر في  0882لؿىت  227وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً ؤلاصاعي  0882ؤفٍغ

  اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه

ؤهخىبغ  01اإلااعر في  8108لؿىت  8228وألامغ غضص  8112ماعؽ  7اإلااعر في  8112لؿىت  558و جممخه وزاصت ألامغ غضص ؤ

8108، 

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

ل  02وغلى كغاع عئِـ الحيىمت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  8102ؤفٍغ

 .مخصغف عئِـ بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت

 :كغعث ما ًلي
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 ٌ اطت ًىم  8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102ؤهخىبغ  87جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .ت مخصغف عئِـ بالؿلً ؤلاصاعي اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُتبلى عجب

 .( زؼت00خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بةخضي غشغة ) 8 8الفصل 

 .8102ؾبخمبر  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  8 1الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 28الفصل 

 .8106أوث  85جىوط في 

                    اطلؼ غليه                                    

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                            رئيط الحىىمت                                 

  ماجدولين الشاروي                                       ًىصف الشاهد                    

 

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في  رار ك

 .مخصرف رئيط في الىثائم وألارشيف بضلً املخصرفين في الىثائم وألارشيف

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً اإلاخصغفين في  0888ماعؽ  88إلااعر في ا 0888لؿىت  245وغلى ألامغ غضص 

لؿىت  201وألامغ غضص  0888ماي  04اإلااعر في  0888لؿىت  0122الىزائم وألاعشُف هما جم جىلُده وبجمامه باألمغ غضص 

ل  4اإلااعر في  8112  ،8112ؤفٍغ

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84 اإلااعر في 8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت  8102هىفمبر  80وغلى كغاع عئِـ الحيىمت اإلااعر في 

 .مخصغف عئِـ في الىزائم وألاعشُف بؿلً اإلاخصغفين في الىزائم وألاعشُف

 :كغعث ما ًلي

ٌ الفصل ألا  اطت ًىم  و وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102ؤهخىبغ  87ـ جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .بلى عجبت مخصغف عئِـ في الىزائم وألاعشُف بؿلً اإلاخصغفين في الىزائم وألاعشُف

 .( ازيخين8خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بسؼخين ) ـ 8الفصل 
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 .8102ؾبخمبر  87م كائمت حسجُل الترشحاث ًىم ـ جسخ 1الفصل 

 .ـ ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 2الفصل 

 .8106أوث  85جىوط في 

                               اطلؼ غليه                                  

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                  رئيط الحىىمت                               

  ماجدولين الشاروي                           ًىصف الشاهد           

            

     

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في  كرار

 .ً املىخباث والخىثيم باإلداراث الػمىميتحافظ رئيط للمىخباث أو الخىثيم بضل
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص ألغىان ؾلً اإلاىخباث  0888صٌؿمبر  2اإلااعر في  0888لؿىت  8428وغلى ألامغ غضص 

 والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت،

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014 وغلى ألامغ الغئاس ي غضص

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت  8102حاهفي  00وغلى كغاع وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 .ُم باإلصاعاث الػمىمُتباإلالفاث للتركُت بلى عجبت خافظ عئِـ للمىخباث ؤو الخىزُم بؿلً اإلاىخباث والخىز

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102ؤهخىبغ  87ـ جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .بلى عجبت خافظ عئِـ للمىخباث ؤو الخىزُم بؿلً اإلاىخباث والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت

 .( زؼؽ2اإلاغاص ؾض شغىعها بثالر )ـ خضص غضص الخؼؽ  8الفصل 

 .8102ؾبخمبر  87ـ جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  1الفصل 

 .ـ ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 2الفصل 

 .8106أوث  85جىوط في 

             اطلؼ غليه                                

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                      الحىىمت رئيط                            

  ماجدولين الشاروي                              ًىصف الشاهد                 
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ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أوث  85مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في  كرار

 .غام في الىثائم وألارشيف بضلً املخصرفين في الىثائم وألارشيف مخصرف
 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىم ُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً اإلاخصغفين في  0888ماعؽ  88اإلااعر في  0888لؿىت  245وغلى ألامغ غضص 

لؿىت  201وألامغ غضص  0888ماي  04اإلااعر في  0888لؿىت  0122مامه باألمغ غضص الىزائم وألاعشُف هما جم جىلُده وبج

ل  4اإلااعر في  8112  ،8112ؤفٍغ

  اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت اإلاخػلم  8102هىفمبر  80وغلى كغاع عئِـ الحيىمت اإلااعر في 

 .مخصغف غام في الىزائم وألاعشُف بؿلً اإلاخصغفين في الىزائم وألاعشُف

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102ؤهخىبغ  87ـ جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .ى عجبت مخصغف غام في الىزائم وألاعشُف بؿلً اإلاخصغفين في الىزائم وألاعشُفبل

 .( واخضة0خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بسؼت )ـ  8الفصل 

 .8102ؾبخمبر  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم ـ  1الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ـ 2الفصل 

 .8106أوث  58جىوط في 

  اطلؼ غليه                             

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                         رئيط الحىىمت                         

  ويماجدولين الشار                                                    ًىصف الشاهد                       

                                        

ًخػلم فخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106صبخمبر  01كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .محلل مرهسي بضلً محللي وجلىيي إلاغالميت لإلداراث الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ى الضؾخىع،بػض الاػالع غل

ـم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااّعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 
ّ
اإلاخػـل

ـت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  ـت طاث الصبغـت ؤلاصاعٍّ ُّ ت واإلااّؾؿاث الػمىم ُّ والجماغاث اإلادل

  ،8100ؾبخمبر  82عر في اإلاا  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 
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اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً مدللي وجلىيي  0888فُفغي  05اإلااعر في  0888لؿىت  225وغلى ألامغ غضص 

 ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  008ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت هما وكؼ بجمامه باألمغ غضص 

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  2810لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت  8102ؾبخمبر  02وغلى كغاع وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 .باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مدلل مغهؼي بؿلً مدللي وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت

  :ما ًليكغعث 

اطت ًىم  الفصل ألاٌو ـ وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102هىفمبر  82جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .بلى عجبت مدلل مغهؼي بؿلً مدللي وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت

 .( زؼؽ2ـ خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بثالر ) 8الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  ـ 1الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُتـ  2الفصل 

 .8106صبخمبر  01جىوط في 
 

  اطلؼ غليه

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                             رئيط الحىىمت

 ماجدولين الشاروي                                   ًىصف الشاهد 

 

 

ًخػلم بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت  8106صبخمبر  01كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 بامللفاث للتركيت إلى رجبت محلل مرهسي بضلً محللي وجلىيي إلاغالميت لإلداراث الػمىميت.

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ؾخىع،بػض الاػالع غلى الض

ـم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااّعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 
ّ
اإلاخػـل

ـت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  ـت طاث الصبغـت ؤلاصاعٍّ ُّ ت واإلااّؾؿاث الػمىم ُّ والجماغاث اإلادل

  ،8100ؾبخمبر  82 اإلااعر في 8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً مدللي وجلىيي  0888فُفغي  05اإلااعر في  0888لؿىت  225وغلى ألامغ غضص 

 ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  008ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت هما جم بجمامه باألمغ غضص 

اإلاخػلم بخفىٍع بػع صالخُاث عئِـ الحيىمت بلى  8102ماعؽ  00عر في اإلاا  8102لؿىت  282وغلى ألامغ الحيىمي غضص 

اطت،  وػٍغ الشباب والٍغ

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها. 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 ًلي:كّغعث ما 

 ٌ بت مدلل مغهؼي بؿلً مدللي وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث ـ جىظم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عج الفصل ألاو

 الػمىمُت وفلا ألخيام هظا اللغاع.
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ًمىً ؤن ًترشح للمىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مدلل مغهؼي بؿلً مدللي وجلىيي ؤلاغالمُت  ـ 8الفصل 

( ؾىىاث ؤكضمُت غلى ألاكل في هظه الغجبت في 5زمـ ) باإلصاعاث الػمىمُت اإلادللىن اإلاترؾمىن في عجبتهم واإلاخىفغ فيهم شغغ

ش زخم الترشحاث.  جاٍع

ظبؽ هظا اللغاع : ـ 1الفصل  اطت ٍو  جفخذ اإلاىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

ش فخذ اإلاىاظغة.  ـ جاٍع

 ـ غضص الخؼؽ اإلاػغوطت للخىاظغ،

ش زخم الترشحا  ث،ـ جاٍع

حشغف غلى اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله لجىت ًخم حػُين ؤغظائها بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب  ـ 2الفصل 

اطت. وجخىلى هظه اللجىت بالخصىص :  والٍغ

 ـ اكتراح كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم اإلاشاعهت في اإلاىاظغة،

 ـ جلُُم ملفاث اإلاترشحين،

 اعة،ـ جغجِب اإلاترشحين خؿب الجض

 ـ اكتراح اإلاترشحين الظًً ًمىً كبىلهم.

م الدؿلؿل ـ  3الفصل  ًجب غلى اإلاترشحين للمىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله ؤن ًغؾلىا مؼالب جغشحهم غً ػٍغ

 ؤلاصاعي وحسجل هظه اإلاؼالب وحىبا بمىخب الظبؽ لإلصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح وجيىن مغفىكت بالىزائم الخالُت :

  ـ وسخت مً كغاع اهخضاب اإلاترشح،

 ـ وسخت مً كغاع حؿمُت اإلاترشح في عجبت مدلل،

 ـ وسخت مً كغاع جغؾُم اإلاترشح في عجبت مدلل،

ت للمػني باألمغ،  ـ وسخت مً اللغاع الظابؽ آلزغ خالت بصاٍع

 ـ كائمت في الخضماث ممظاة مً كبل عئِـ ؤلاصاعة ؤو مً ًىىبه،

 الشهاصة الػلمُت التي جسىٌ للمترشح خم الخىفُل،ـ وسخت مؼابلت لألصل مً 

( 8ـ وسخ مؼابلت لألصل مً شهائض اإلاشاعهت في اإلالخلُاث ؤو صوعاث الخيىًٍ اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين )

ش زخم الترشحاث،  ألازيرجين الؿابلخين لخاٍع

ش زخم الترشحاث ؤو 5ـ )ـ وسخ مً كغاعاث الػلىباث الخإصًبُت اإلاؿلؼت غلى الػىن زالٌ الخم ( ؾىىاث التي حؿبم جاٍع

 بشهاصة جثبذ زلى اإلالف ؤلاصاعي للمترشح مً ؤي غلىبت جإصًبُت،

ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له 

 ومغصوصًخه واهظباػه،

غ وشاغ في  ( صفداث غلى ؤكص ى جلضًغ ٌػضه اإلاترشح ًخظمً ألاوشؼت وألاغماٌ التي كام بها زالٌ الؿيخين 01غشغ )ـ جلٍغ

غ مصحىبا بمالخظاث الغئِـ اإلاباشغ 8) يىن هظا الخلٍغ ش زخم الترشحاث وملترخاث جؼىٍغها وجدؿُنها. ٍو ( الؿابلخين لخاٍع

 للمترشح.

ش ًغفع وحىبا ول مؼلب جغشح ال ًخظمً الىزائم اإلاش يىن جاٍع ش زخم الترشحاث. ٍو اع بليها ؤغاله ؤو ًخم بًضاغه بػض جاٍع

 الدسجُل بمىخب طبؽ ؤلاصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح صلُال غلى طلً.

اطت ـ  4الفصل  جظبؽ كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم خم اإلاشاعهت في اإلاىاظغة مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 اإلاىاظغة.باكتراح مً لجىت 
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جخىلى لجىت اإلاىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض ؤغضاصا  ـ 5الفصل 

 ليل مترشح ػبلا للملاًِـ الخالُت :

 ( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت(،0ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )هلؼت واخضة )

 ( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت(،8هلؼخان )ـ ؤكضمُت اإلاترشح في عجبت مدلل )

( 1ؤغاله، ًتراوح هظا الػضص بين الصفغ ) 5ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ للمترشح اإلاشاع بلُه بالفصل 

( ً  (،81والػشٍغ

غ اليشاغ اإلاشاع بلُه بالفصل  راوح هظا الػضص بين ؤغاله، ًت 5ـ الػضص اإلاؿىض مً كبل لجىت اإلاىاظغة واإلاخػلم بخلُُم جلٍغ

ً )1الصفغ )  (،81( والػشٍغ

ش زخم الترشحاث )هصف 8ـ فتراث الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين ) ( الؿابلخين لخاٍع

 ((،7هلاغ )( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو ملخلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص الجملي اإلاؿىض ؤعبؼ 1.5هلؼت )

ش زخم الترشحاث بسمـ )5ـ جىفُل مً لِؿذ له غلىباث جإصًبُت زالٌ الخمـ )  ( هلاغ،5( ؾىىاث ألازيرة التي حؿبم جاٍع

( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظًً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق 05ـ جىفُل الشهائض الػلمُت بػضص ؤكصاه زمـ غشغة )

 ت مدلل وطلً غلى الىدى الخالي :الشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجب

 ( هلؼت،05* شهاصة الضهخىعا ؤو شهاصة مػاصلت لها : زمـ غشغة )

 ( هلاغ.4* شهاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة مػاصلت لها : ؾبؼ )

 جخىلى لجىت اإلاىاظغة بػض اإلاضاولت جغجِب اإلاترشحين خؿب الجضاعة ػبلا إلاجمىع الىلاغ اإلاخدصل غليها. ـ 6الفصل 

دصل مترشحان ؤو غضة مترشحين غلى هفـ اإلاجمىع مً الىلاغ جيىن ألاولىٍت ألكضمهم في عجبت مدلل وبطا حؿاوث وبطا ج

 هظه ألاكضمُت حػؼى ألاولىٍت ألهبرهم ؾىا.

جظبؽ كائمت اإلاترشحين اإلالبىلين نهائُا في اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مدلل مغهؼي بؿلً مدللي  ـ 7الفصل 

اطت.  وجلىيي ؤلاغالمُت باإلصاعاث الػمىمُت مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 ىوؿُت.ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخ ـ 01الفصل 

 .8106صبخمبر  01جىوط في 
 

  اطلؼ غليه                            

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                     رئيط الحىىمت                         

 ماجدولين الشاروي                           ًىصف الشاهد                         

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106صبخمبر  01كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .راث مهً الرياضت الراجؼ بالىظر لىزارة شؤون الشباب والرياضتمضير مضدشار في الرياضت بضلً إطا

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 
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اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً بػاعاث مهً  8112ماي  8اإلااعر في  8112لؿىت  0207وغلى ألامغ غضص 

اطت الغاحؼ بالىظغ لىػاعة الشباب وال اطت والتربُت البضهُت،الٍغ  ٍغ

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت  8102ؾبخمبر  02وغلى كغاع وػٍغة شاون الشباب والٍغ

اطت  باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مؿير  اطت الغاحؼ بالىظغ لىػاعة الشباب والٍغ اطت بؿلً بػاعاث مهً الٍغ مؿدشاع في الٍغ

 .والتربُت البضهُت

  :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102هىفمبر  82ـ جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

اط اطتبلى عجبت مؿير مؿدشاع في الٍغ اطت الغاحؼ بالىظغ لىػاعة شاون الشباب والٍغ  .ت بؿلً بػاعاث مهً الٍغ

 .( زؼت45خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بسمـ وؾبػين )ـ  8الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  87جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم ـ  1الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُتـ  2الفصل 

 .8106صبخمبر  01 جىوط في

  اطلؼ غليه                               

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                          رئيط الحىىمت                          

 ماجدولين الشاروي                           ًىصف الشاهد                           

 

ًخػلم بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت بامللفاث  8106صبخمبر  01اب والرياضت مؤرخ في كرار مً وزيرة شؤون الشب

  للتركيت إلى رجبت مضدشار صحفي رئيط بالضلً املشترن للصحافيين الػاملين باإلداراث الػمىميت.

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822 لؿىت 008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً اإلاشترن  8110ؤهخىبغ  8اإلااعر في  8110لؿىت  8215وغلى ألامغ غضص 

 للصحافُين الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت،

اإلاخػلم بخفىٍع بػع صالخُاث عئِـ الحيىمت بلى  8102ماعؽ  00اإلااعر في  8102لؿىت  282وغلى ألامغ الحيىمي غضص 

اطت،  وػٍغ الشباب والٍغ

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها. 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014غئاس ي غضص وغلى ألامغ ال

 كغعث ما ًلي :

 ٌ ـ جىظم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مؿدشاع صحفي عئِـ بالؿلً اإلاشترن للصحافُين  الفصل ألاو

 الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت وفلا ألخيام هظا اللغاع.

ًمىً ؤن ًترشح للمىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مؿدشاع صحفي عئِـ بالؿلً اإلاشترن للصحافُين  :8لفصل ا

( ؾىىاث ؤكضمُت 5الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت اإلاؿدشاعون الصحفُىن اإلاترؾمىن في عجبتهم واإلاخىفغ فيهم شغغ زمـ )

ش زخم التر   شحاث.غلى ألاكل في هظه الغجبت في جاٍع
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ظبؽ هظا اللغاع : :1الفصل  اطت ٍو  جفخذ اإلاىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 ـ غضص الخؼؽ اإلاػغوطت للخىاظغ،

ش زخم الترشحاث،  ـ جاٍع

ش فخذ اإلاىاظغة.  ـ جاٍع

اطت. حشغف غلى اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله لجىت ًخم حػُين  28الفصل  ؤغظائها بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 وجخىلى هظه اللجىت بالخصىص :

 ـ اكتراح كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم اإلاشاعهت في اإلاىاظغة،

 ـ جلُُم ملفاث اإلاترشحين،

 ـ جغجِب اإلاترشحين خؿب الجضاعة،

 ـ اكتراح اإلاترشحين الظًً ًمىً كبىلهم.

م الدؿلؿل ًجب غلى اإلات 8 3الفصل  رشحين للمىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله ؤن ًغؾلىا مؼالب جغشحهم غً ػٍغ

 ؤلاصاعي وحسجل هظه اإلاؼالب وحىبا بمىخب الظبؽ لإلصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح وجيىن مغفىكت بالىزائم الخالُت :

 ـ ؾيرة طاجُت،

 ـ وسخت مً كغاع ؤٌو حؿمُت للمترشح،

 مُت اإلاترشح في عجبت مؿدشاع صحفي،ـ وسخت مً كغاع حؿ

 ـ وسخت مً كغاع جغؾُم اإلاترشح في عجبت مؿدشاع صحفي،

ت للمػني باألمغ،  ـ وسخت مً اللغاع الظابؽ آلزغ خالت بصاٍع

 ـ كائمت في الخضماث ممظاة مً كبل عئِـ ؤلاصاعة ؤو مً ًىىبه،

 غ،ـ وسخ مً اللغاعاث اإلاخػللت بالػلىباث الخإصًبُت للمػني باألم

ـ وسخ مؼابلت لألصل مً شهائض الضوعاث الخيىٍيُت ؤو اإلالخلُاث التي شاعن فيها اإلاترشح والتي جم جىظُمها مً كبل ؤلاصاعة 

ش زخم الترشحاث.8زالٌ الؿيخين )  ( الؿابلخين لخاٍع

 ـ وسخ مؼابلت لألصل مً الشهائض الػلمُت،

غ وشاغ ٌػضه اإلاترشح ًخظمً ألاوشؼت وألاغماٌ الت ش زخم الترشحاث 8ي كام بها زالٌ الؿيخين )ـ جلٍغ ( الؿابلخين لخاٍع

غ مصحىبا بمالخظاث الغئِـ اإلاباشغ للمترشح. يىن هظا الخلٍغ  وملترخاث جؼىٍغها وجدؿُنها. ٍو

ش  يىن جاٍع ش زخم الترشحاث. ٍو ًغفع وحىبا ول مؼلب جغشح ال ًخظمً الىزائم اإلاشاع بليها ؤغاله ؤو ًخم بًضاغه بػض جاٍع

 جُل بمىخب طبؽ ؤلاصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح صلُال غلى طلً.الدس

اطت  :4الفصل  جظبؽ كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم خم اإلاشاعهت في اإلاىاظغة مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 باكتراح مً لجىت اإلاىاظغة.

ُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا ليل جخىلى لجىت اإلاىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله جلُ :5الفصل 

ً )1مترشح ًتراوح بين الصفغ )  (.81( والػشٍغ

غ في ألاوشؼت التي كام بها اإلاترشح زالٌ الؿيخين ) :6الفصل  ( 8ًخىلى عئِـ ؤلاصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح جلضًم جلٍغ

ش زخم الترشحاث با  الغخماص غلى :ألازيرجين الؿابلخين لخاٍع
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 ـ جىظُم الػمل،

 ـ هىغُت الخضمت،

 ـ ؤغماٌ الخيىًٍ والخإػير والبدىر،

 ـ ألاغماٌ اإلاىجؼة والىخائج اإلاخدصل غليها،

ؿىض بلى اإلاترشح غضصا ًتراوح بين الصفغ ) ً )1َو  (.81( والػشٍغ

إلاجمىع الػضصًً اإلاخدصل غليهما، وطلً جخىلى لجىت اإلاىاظغة بػض اإلاضاولت جغجِب اإلاترشحين خؿب الجضاعة ػبلا  8 7الفصل 

  مً هظا اللغاع. 2و 4وفم ؤخيام الفصلين 

وبطا جدصل مترشحان ؤو غضة مترشحين غلى هفـ اإلاجمىع مً الىلاغ جيىن ألاولىٍت ألكضمهم في عجبت مؿدشاع صحفي وبطا 

ت ألهبرهم ؾىا.  حؿاوث ؤكضمُتهم حػؼى ألاولٍى

لبىلين نهائُا في اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مؿدشاع صحفي عئِـ جظبؽ كائمت اإلاترشحين اإلا 018الفصل 

اطت.  بالؿلً اإلاشترن للصحافُين الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت. 008الفصل 

 .1068صبخمبر  01جىوط في 
 

  اطلؼ غليه                           

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                رئيط الحىىمت                          

 ماجدولين الشاروي                                ًىصف الشاهد                               

 

 

ًخػلم بضبط إجراءاث جىظيم التركيت بالشهائد إلى رجبت  8106صبخمبر  01الشباب والرياضت مؤرخ في كرار مً وزيرة شؤون 

 .أصخاذ التربيت البدهيت باملدارش الابخدائيت

  

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

ظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت اإلاخػلم ب 0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً عحاٌ الخػلُم اإلاخػلم بظبؽ  8107ماي  08اإلااعر في  8107لؿىت  0212وغلى ألامغ غضص 

اطت ووػاعة اإلاغؤة وألاؾغة والؼفىلت هما جم جىلُده باألمغ غضص   8107لؿىت  2875الغاحػين بالىظغ لىػاعة الشباب والٍغ

 8102حاهفي  85اإلااعر في  8102لؿىت  058هما جم جىلُده وبجمامه باألمغ الحيىمي غضص  8107ؤهخىبغ  87اإلااعر في 

 مىه، 21صت الفصل وزا

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 .اإلاخػلم بدؿمُت ؤغظاء بالحيىمت 8104ؾبخمبر  08اإلااعر في  8104لؿىت  087وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

  :كغعث ما ًلي
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 ٌ ركُت بالشهائض بلى عجبت ؤؾخاط التربُت البضهُت باإلاضاعؽ الابخضائُت وفلا ألخيام هظا جظبؽ بحغاءاث جىظُم الت 8الفصل ألاو

 .اللغاع

اطت 88الفصل   .جفخذ التركُت بالشهائض اإلاشاع بليها بالفصل ألاٌو ؤغاله بملغع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

ظبؽ هظا اإلالغع    :ٍو

ش زخم كائمت الترشحاث،  ـ جاٍع

ش احخ  .ماع لجىت صعاؾت ملفاث الترشحـ جاٍع

ًمىً ؤن ًترشح بلى عجبت ؤؾخاط التربُت البضهُت باإلاضاعؽ الابخضائُت مػلمى الخؼبُم ألاٌو فىق الغجبت جغبُت بضهُت  18الفصل 

و ومػلمى الخؼبُم ألاٌو جغبُت بضهُت ومػلمى الخؼبُم جغبُت بضهُت اإلاترؾمىن بغجبتهم بزغ خصىلهم غلى شهاصة ألاؾخاطًت ؤ

ً ؤو شهاصاث مػترف بمػاصلتها  .الشهاصة الىػىُت لإلحاػة في التربُت البضهُت ؤو غلى غىاٍو

حشغف غلى بحغاءاث جىظُم التركُت بالشهائض بلى عجبت ؤؾخاط التربُت البضهُت باإلاضاعؽ الابخضائُت اإلاشاع بليها ؤغاله  28الفصل 

اطت لجىت ًخم حػُين ؤغظائها بملغع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون  .الشباب والٍغ

  :وجخىلى هظه اللجىت بالخصىص

 ـ صعاؾت ملفاث الترشح،

 .ـ اكتراح كائماث اؾمُت في اإلاترشحين اإلاخىفغ فيهم شغغ التركُت

ًجب غلى اإلاترشحين للتركُت بالشهائض اإلاشاع بليها ؤغاله ؤن ًغؾلىا ملفاث جغشحهم بلى وػاعة شاون الشباب  38الفصل 

م ال اطت غً ػٍغ خيىن ملف الترشح مً الىزائم الخالُتوالٍغ   :دؿلؿل ؤلاصاعي. ٍو

 ـ وسخت مً كغاع حؿمُت اإلاترشح في الغجبت الحالُت،

 ـ وسخت مً كغاع جغؾُم اإلاترشح في الغجبت الحالُت،

ت للمترشح،  ـ وسخت مً اللغاع الظابؽ آلزغ وطػُت بصاٍع

ً ؤو الشهاصاث ـ وسخت مؼابلت لألصل مً شهاصة ألاؾخاطًت ؤو مً الشهاصة ال ىػىُت لإلحاػة في التربُت البضهُت ؤو مً الػىاٍو

 .اإلاػترف بمػاصلتها

 .ـ كائمت في الخضماث ممظاة مً كبل عئِـ ؤلاصاعة

يىن  ش زخم كائمت الترشحاث، ٍو ًغفع ول مؼلب جغشح غير مصحىب بجمُؼ الىزائم اإلاشاع بليها ؤغاله ؤو ًصل بػض جاٍع

ش الدسجُل بمىخب الظبؽ ل  .إلصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح صلُال غلى طلًجاٍع

اطت باكتراح  48الفصل  جظبؽ كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم اإلاشاعهت في التركُت مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 .مً اللجىت اإلاشاع بليها ؤغاله

ت بضهُت باإلاضاعؽ الابخضائُت مً كبل الىػٍغ اإلايلف جظبؽ كائمت اإلاترشحين اإلاغجلين بالشهائض بلى عجبت ؤؾخاط جغبُ 58الفصل 

اطت باكتراح مً اللجىت اإلاشاع بليها ؤغاله  .بشاون الشباب والٍغ

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 68الفصل 

 .8106صبخمبر  01جىوط في 
 

  اطلؼ غليه                                  

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                      رئيط الحىىمت                              

 ماجدولين الشاروي                           ًىصف الشاهد                                
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دليت ًخػلم بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدا 8106صبخمبر  01كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

بامللفاث للتركيت إلى رجبت مضير مضدشار في الرياضت بضلً إطاراث مهً الرياضت الراجؼ بالىظر لىزارة شؤون الشباب 

 والرياضت.

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

ؾاس ي الػام ألغىان الضولت اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألا  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

الخاص بؿلً بػاعاث مهً  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي 8112ماي  8اإلااعر في  8112لؿىت  0207وغلى ألامغ غضص 

اطت والتربُت البضهُت، اطت الغاحؼ بالىظغ لىػاعة الشباب والٍغ  الٍغ

اإلاخػلم بخفىٍع بػع صالخُاث عئِـ الحيىمت بلى  8102ماعؽ  00اإلااعر في  8102لؿىت  282وغلى ألامغ الحيىمي غضص 

اطت،  وػٍغ الشباب والٍغ

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها. 8102ؤوث  84في اإلااعر  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

 كغعث ما ًلي :

 ٌ اطت   8الفصل ألاو اطت بؿلً بػاعاث مهً الٍغ جىظم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مؿير مؿدشاع في الٍغ

اطت وفلا ألخيام هظا اللغاع.  الغاحؼ بالىظغ لىػاعة شاون الشباب والٍغ

اطت بؿلً بػاعاث مهً  ًمىً 88الفصل  ؤن ًترشح للمىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مؿير مؿدشاع في الٍغ

اطت اإلاترؾمىن في عجبتهم واإلاخىفغ فيهم شغغ زمـ ) اطت اإلاؿيرون في الٍغ ( ؾىىاث ؤكضمُت غلى ألاكل في هظه الغجبت 5الٍغ

ش زخم الترشحاث.  في جاٍع

ظبؽ هظا جفخذ اإلاىاظغة الضازل 18الفصل  اطت ٍو ُت باإلالفاث اإلاشاع بليها ؤغاله بلغاع مً الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 اللغاع :

 ـ غضص الخؼؽ اإلاػغوطت للخىاظغ،

ش زخم الترشحاث،  ـ جاٍع

ش فخذ اإلاىاظغة.  ـ جاٍع

اطت. حشغف غلى اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله لجىت ًخم حػُين ؤغظائها بلغاع مً الىػٍغ اإلا 28الفصل  يلف بشاون الشباب والٍغ

 وجخىلى هظه اللجىت بالخصىص :

 ـ اكتراح كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم اإلاشاعهت في اإلاىاظغة،

 ـ جلُُم ملفاث اإلاترشحين،

 ـ جغجِب اإلاترشحين خؿب الجضاعة،

 ـ اكتراح كائمت اإلاترشحين الظًً ًمىً كبىلهم.

م الدؿلؿل ؤلاصاعي وحسجل  ًجب غلى اإلاترشحين للمىاظغة اإلاشاع  38الفصل  بليها ؤغاله ؤن ًغؾلىا مؼالب جغشحهم غً ػٍغ

 هظه اإلاؼالب وحىبا بمىخب الظبؽ لإلصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح وجيىن مغفىكت بالىزائم الخالُت :
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 ـ وسخت مً كغاع اهخضاب اإلاترشح،

اطت،  ـ وسخت مً كغاع جغؾُم اإلاترشح في عجبت مؿير في الٍغ

ت للمػني باألمغ،ـ وسخت مً   اللغاع الظابؽ آلزغ خالت بصاٍع

 ـ كائمت في الخضماث ممظاة مً كبل عئِـ ؤلاصاعة ؤو مً ًىىبه،

 ـ وسخت مؼابلت لألصل مً الشهاصة الػلمُت التي جسىٌ للمترشح خم الخىفُل،

( 8صاعة زالٌ الؿيخين )ـ وسخ مؼابلت لألصل مً شهائض اإلاشاعهت في اإلالخلُاث ؤو صوعاث الخيىًٍ اإلاىظمت مً كبل ؤلا 

ش زخم الترشحاث،  ألازيرجين الؿابلخين لخاٍع

ش زخم الترشحاث ؤو 5ـ وسخ مً كغاعاث الػلىباث الخإصًبُت اإلاؿلؼت غلى الػىن زالٌ الخمـ ) ( ؾىىاث التي حؿبم جاٍع

 بشهاصة جثبذ زلى اإلالف ؤلاصاعي للمترشح مً ؤي غلىبت جإصًبُت،

كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له  ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً

 ومغصوصًخه واهظباػه،

غ وشاغ في غشغ ) ( صفداث غلى ؤكص ى جلضًغ ٌػضه اإلاترشح ًخظمً ألاوشؼت وألاغماٌ التي كام بها زالٌ الؿيخين 01ـ جلٍغ

ش زخم الترشحاث ومل8) غ مصحىبا بمالخظاث الغئِـ اإلاباشغ.( الؿابلخين لخاٍع يىن هظا الخلٍغ  ترخاث جؼىٍغها وجدؿُنها. ٍو

ش  يىن جاٍع ش زخم الترشحاث، ٍو غفع وحىبا ول مؼلب جغشح ال ًخظمً الىزائم اإلاشاع بليها ؤغاله ؤو ًخم بًضاغه بػض جاٍع ٍو

 الدسجُل بمىخب طبؽ ؤلاصاعة التي ًيخمي بليها اإلاترشح صلُال غلى طلً.

اطت  48 الفصل جظبؽ كائمت اإلاترشحين اإلاسىٌ لهم خم اإلاشاعهت في اإلاىاظغة مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون الشباب والٍغ

 باكتراح مً لجىت اإلاىاظغة.

جخىلى لجىت اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا ليل مترشح  58الفصل 

  ـ الخالُت :ػبلا للملاًِ

 ( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت(،0ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )هلؼت )

اطت )هلؼخان )  ( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت(،8ـ ؤكضمُت اإلاترشح في عجبت مؿير في الٍغ

( 1ؤغاله، ًتراوح هظا الػضص بين الصفغ ) 5ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ للمترشح اإلاشاع بلُه بالفصل 

( ً  (،81والػشٍغ

غ اليشاغ اإلاشاع بلُه بالفصل  ؤغاله، ًتراوح هظا الػضص بين  5ـ الػضص اإلاؿىض مً كبل لجىت اإلاىاظغة واإلاخػلم بخلُُم جلٍغ

ً )1الصفغ )  (،81( والػشٍغ

ش لخخ8ـ فتراث الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين )  م الترشحاث،( الؿابلخين لخاٍع

( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو ملخلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص الجملي اإلاؿىض ؤعبؼ هلاغ 1.5ـ )هصف هلؼت )

(7،)) 

ش زخم الترشحاث بسمـ )5ـ جىفُل مً لِؿذ له غلىباث جإصًبُت زالٌ الخمـ )  ( هلاغ،5( ؾىىاث ألازيرة التي حؿبم جاٍع

( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظًً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق 05ُت بػضص ؤكصاه زمـ غشغة )ـ جىفُل الشهائض الػلم

اطت وطلً غلى الىدى الخالي :  الشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجبت مؿير في الٍغ

  ( هلؼت،05* شهاصة الضهخىعاه ؤو شهاصة مػاصلت لها : زمـ غشغة )

 ( هلاغ.4ا : ؾبؼ )* شهاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة مػاصلت له

 جخىلى لجىت اإلاىاظغة بػض اإلاضاولت جغجِب اإلاترشحين خؿب الجضاعة ػبلا إلاجمىع الىلاغ اإلاخدصل غليها. 68الفصل 

اطت وبطا  وبطا جدصل مترشحان ؤو غضة مترشحين غلى هفـ اإلاجمىع مً الىلاغ جيىن ألاولىٍت ألكضمهم في عجبت مؿير في الٍغ

ت ألهبرهم ؾىا.حؿاوث ؤكضمُتهم حػؼى ألاو   لٍى
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جظبؽ كائمت اإلاترشحين الىاجحين نهائُا في اإلاىاظغة الضازلُت اإلاشاع بليها ؤغاله مً كبل الىػٍغ اإلايلف بشاون  78الفصل 

اطت.  الشباب والٍغ

 ىوؿُت.ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخ 018الفصل 

 .8106صبخمبر  01جىوط في 
 

  اطلؼ غليه                             

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                رئيط الحىىمت                           

 ماجدولين الشاروي                      ًىصف الشاهد                            

 

 

دليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت ًخػلم بفخح مىاظرة دا 8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .أدصائي هفضاوي أٌو بضلً ألادصائيين الىفضاهيين لإلداراث الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً ألازصائُين  0888حاهفي  85اإلااعر في  0888لؿىت  812وغلى ألامغ غضص 

 لىفؿاهُين لإلصاعاث الػمىمُت،ا

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت  8102حىان  80وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

ؤهخىبغ  8هفؿاوي ؤٌو بؿلً ألازصائُين الىفؿاهُين لإلصاعاث الػمىمُت هما جم جىلُده باللغاع اإلااعر في بلى عجبت ؤزصائي 

8102. 

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102هىفمبر  21جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .بؿلً ألازصائُين الىفؿاهُين لإلصاعاث الػمىمُتبلى عجبت ؤزصائي هفؿاوي ؤٌو 

 (8خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بسؼخين ازيخين ) 88الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  21جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  8 1الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت  28الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                              

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                رئيط الحىىمت                            

 ماجدولين الشاروي                                        ًىصف الشاهد                           
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املخػلم  8101جاهفي  00ًخػلم بدىليح اللرار املؤرخ في  8106أهخىبر  8ضت مؤرخ في كرار مً وزيرة شؤون الشباب والريا

بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت مضدشار صحفي بالضلً املشترن للصحافيين الػاملين 

  باإلداراث الػمىميت.

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 ؾخىع،بػض الاػالع غلى الض

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً اإلاشترن  8110ؤهخىبغ  8اإلااعر في  8110لؿىت  8215وغلى ألامغ غضص 

 للصحافُين الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت،

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في وغلى كغاع و  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت  8102حاهفي  00ػٍغ الشباب والٍغ

  بلى عجبت مؿدشاع صحفي بالؿلً اإلاشترن للصحافُين الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت.

 كغعث ما ًلي:

 ٌ  اإلاشاع بلُه ؤغاله وحػىض هما ًلي : 1028حاهفي  00مً اللغاع اإلااعر في  4جلغى ؤخيام الفصل   8الفصل ألاو

جخىلى لجىت اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا بلى  )جدًد(8 5الفصل 

  ول مترشح ػبلا للملاًِـ الخالُت :

 ( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت(،0ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )هلؼت واخضة )

 ( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت(،8ضمُت اإلاترشح في عجبت واجب صحفي )هلؼخان )ـ ؤك

ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له 

ً )1ومغصوصًخه واهظباػه. ًتراوح هظا الػضص بين الصفغ )  (،81( والػشٍغ

ش زخم الترشحاث ـ فتراث  الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين ألازيرجين اللخين حؿبلان جاٍع

( 7( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو ملخلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص اإلاؿىض الجملي ؤعبؼ )1.5)هصف هلؼت )

 هلاغ(،

ش زخم الترشحاث بسمـ )5ت زالٌ الخمـ )ـ جىفُل مً لِؿذ له غلىباث جإصًبُ  ( هلاغ،5( ؾىىاث ألازيرة التي حؿبم جاٍع

( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظًً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق 05ـ جىفُل الشهائض الػلمُت بػضص ؤكصاه زمـ غشغة )

 الشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجبت واجب صحفي وطلً غلى الىدى الخالي :

  ( هلؼت،05الضهخىعاه ؤو شهاصة مػاصلت لها : زمـ غشغة ) * شهاصة

 ( هلاغ.4* شهاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة مػاصلت لها : ؾبؼ )

 خىوؿُت.ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت ال  88الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                            

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                            رئيط الحىىمت                         

 ماجدولين الشاروي                                   ًىصف الشاهد                        
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ى رجبت ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إل 8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .فني صام رئيط للصحت الػمىميت بالضلً املشترن للفىيين الضامين للصحت الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت والجماغاث اإلا دلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً اإلاشترن  8111حىٍلُت  04اإلااعر في  8111لؿىت  0222وغلى ألامغ غضص 

 8105لؿىت  52ين للصحت الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت ألامغ الحيىمي غضص للفىُين الؿام

ل  84اإلااعر في   ،8102ماي  02اإلااعر في  8102لؿىت  541وألامغ الحيىمي غضص  8105ؤفٍغ

 ىمت وؤغظائها،اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحي 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت  8102حاهفي  00وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

بلى عجبت فني ؾام عئِـ للصحت الػمىمُت بالؿلً اإلاشترن للفىُين الؿامين للصحت الػمىمُت هما جم جىلُده باللغاع اإلااعر 

 .2810ؤهخىبغ  8في 

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102هىفمبر  21جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .بلى عجبت فني ؾام عئِـ للصحت الػمىمُت بالؿلً اإلاشترن للفىُين الؿامين للصحت الػمىمُت

 .( زؼؽ5ـ )خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بسم 88الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  21جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم   18الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت  28الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                              

 رة شؤون الشباب والرياضتوزي                      رئيط الحىىمت                           

 ماجدولين الشاروي                               ًىصف الشاهد                          

 

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

  .حافيين الػاملين باإلداراث الػمىميتمضدشار صحفي رئيط بالضلً املشترن للص

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت،  وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

 



 
 

63 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً اإلاشترن  8110ؤهخىبغ  8اإلااعر في  8110لؿىت  8215وغلى ألامغ غضص 

 للصحافُين الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت،

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014ضص وغلى ألامغ الغئاس ي غ

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت  8102ؾبخمبر  02وغلى كغاع وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 . ين باإلصاعاث الػمىمُتباإلالفاث للتركُت بلى عجبت مؿدشاع صحفي عئِـ بالؿلً اإلاشترن للصحافُين الػامل

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102هىفمبر  21جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .بلى عجبت مؿدشاع صحفي عئِـ بالؿلً اإلاشترن للصحافُين الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت

 (0غاص ؾض شغىعها بسؼت واخضة )خضص غضص الخؼؽ اإلا  88الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  21جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم   18الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت  28الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 
 

  اطلؼ غليه                               

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                      رئيط الحىىمت                            

 ماجدولين الشاروي                              ًىصف الشاهد                            

 

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .ً الخلني املشترن لإلداراث الػمىميتجلني رئيط بالضل

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، و  غلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

ل  08اإلااعر في  0888لؿىت  280وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً الخلني اإلاشترن  0888ؤفٍغ

صٌؿمبر  82اإلااعر في  8112لؿىت  8222ه وزاصت ألامغ غضص لإلصاعاث الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخ

 ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  007وألامغ غضص  8112

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت  0281حىان  80وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .8102ؤهخىبغ  8بلى عجبت جلني عئِـ بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت هما جم جىلُده باللغاع اإلااعر في 

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم   8الفصل ألاو اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت وألاًام  8102هىفمبر  21جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .بلى عجبت جلني عئِـ بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت
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 .( زؼؽ4خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بؿبؼ )  8 8الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  21جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم   8 1الفصل 

 .جمهىعٍت الخىوؿُتًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي لل  28الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                             

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                       رئيط الحىىمت                         

       ماجدولين الشاروي                             ًىصف الشاهد                           

 

املخػلم  8102ماي  81ًخػلم بدىليح اللرار املؤرخ في  8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت حافظ مىخباث أو جىثيم بضلً املىخباث والخىثيم 

 .باإلداراث الػمىميت

  

اطت،بن وػٍغة شاون الشبا  ب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص ألغىان ؾلً اإلاىخباث  0888صٌؿمبر  2اإلااعر في  0888لؿىت  8428وغلى ألامغ غضص 

 والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت،

 يىمت وؤغظائها،اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الح 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت واإلاغؤة وألاؾغة اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت  8107ماي  82وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .باإلالفاث للتركُت بلى عجبت خافظ مىخباث ؤو جىزُم بؿلً اإلاىخباث والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت

 :كررث ما ًلي

 ٌ   :اإلاشاع بلُه ؤغاله وحػىض هما ًلي 8107ماي  82مً اللغاع اإلااعر في  4لفصل جلغى ؤخيام ا  8الفصل ألاو

جخىلى لجىت اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا بلى  )جدًد(8 5الفصل 

  : ول مترشح ػبلا للملاًِـ الخالُت

 (( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت0اخضة )ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )هلؼت و 

 (( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت8ـ ؤكضمُت اإلاترشح في عجبت مىخبي ؤو مىزم )هلؼخان )

ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له 

ً )1بين الصفغ )ومغصوصًخه واهظباػه. ًتراوح هظا الػضص   .(81( والػشٍغ

ش زخم الترشحاث  ـ فتراث الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين ألازيرجين اللخين حؿبلان جاٍع

( 7( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو ملخلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص اإلاؿىض الجملي ؤعبؼ )1.5)هصف هلؼت )

 (لاغه
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ش زخم الترشحاث بسمـ )5ـ جىفُل مً لِؿذ له غلىباث جإصًبُت زالٌ الخمـ )  ( هلاغ،5( ؾىىاث ألازيرة التي حؿبم جاٍع

( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظًً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق 05ـ جىفُل الشهائض الػلمُت بػضص ؤكصاه زمـ غشغة )

  :ي ؤو مىزم وطلً غلى الىدى الخاليالشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجبت مىخب

  ( هلؼت،05شهاصة الضهخىعاه ؤو شهاصة مػاصلت لها : زمـ غشغة ) *

 .( هلاغ4شهاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة مػاصلت لها : ؾبؼ ) *

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُتـ  8الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

   اطلؼ غليه                                 

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                         رئيط الحىىمت                               

 ماجدولين الشاروي                              ًىصف الشاهد                                

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106ىبر أهخ 8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .حافظ مىخباث أو جىثيم بضلً املىخباث والخىثيم باإلداراث الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  اإلاخػلم بظبؽ الىظام 0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

ؾاس ي الخاص ألغىان ؾلً اإلاىخباث اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألا  0888صٌؿمبر  2اإلااعر في  0888لؿىت  8428وغلى ألامغ غضص 

 والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت،

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت واإلاغؤة وألاؾغة اإلااعر في  ىاظغة الضازلُت اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلا 8107ماي  82وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

باإلالفاث للتركُت بلى عجبت خافظ مىخباث ؤو جىزُم بؿلً اإلاىخباث والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت هما جم جىلُده باللغاع اإلااعر 

 .8102ؤهخىبغ  8في 

 :كررث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم  8الفصل ألاو لُت باإلالفاث للتركُت وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صاز 8102هىفمبر  21جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .بلى عجبت خافظ مىخباث ؤو جىزُم بؿلً اإلاىخباث والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت

 (8خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بسؼخين ازيخين ) 88الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  21جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  18الفصل 

 .ٍت الخىوؿُتًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىع  28الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                              

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                               رئيط الحىىمت                           

 ين الشارويماجدول                                     ًىصف الشاهد                            
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ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .جلني أٌو بالضلً الخلني املشترن لإلداراث الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  2082لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

ل  08اإلااعر في  0888لؿىت  280وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً الخلني اإلاشترن  0888ؤفٍغ

صٌؿمبر  82اإلااعر في  8112لؿىت  8222لإلصاعاث الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص 

 ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  007وألامغ غضص  8112

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014ئاس ي غضص وغلى ألامغ الغ 

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت  8102حىان  80وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .8102ؤهخىبغ  8ما جم جىلُده باللغاع اإلااعر في بلى عجبت جلني ؤٌو بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت ه

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم   8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102هىفمبر  21جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .بلى عجبت جلني ؤٌو بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت

 .( زؼؽ01اإلاغاص ؾض شغىعها بػشغ )خضص غضص الخؼؽ   88الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  21جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم   18لفصل ا

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 8 2الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                                

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                 رئيط الحىىمت                             

 ماجدولين الشاروي                                         ًىصف الشاهد                              

 

لتركيت إلى رجبت ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث ل 8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .مىخبي أو مىثم بضلً املىخباث والخىثيم باإلداراث الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت والجماغاث اإلادلُت واإلا اؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص ألغىان ؾلً اإلاىخباث  0888صٌؿمبر  2اإلااعر في  0888لؿىت  8428وغلى ألامغ غضص 

 الػمىمُت، والخىزُم باإلصاعاث
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 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت  8102حىان  80وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .8102ؤهخىبغ  8اث والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت هما جم جىلُده باللغاع اإلااعر في بلى عجبت مىخبي ؤو مىزم بؿلً اإلاىخب

 :كغعث ما ًلي

 ٌ اطت ًىم   8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت  8102هىفمبر  21جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .اعاث الػمىمُتبلى عجبت مىخبي ؤو مىزم بؿلً اإلاىخباث والخىزُم باإلص

 (8خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بسؼخين ازيخين ) 88الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  21جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  18الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت  28الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                                

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                           رئيط الحىىمت                             

 ماجدولين الشاروي                                     ًىصف الشاهد                              

 

املخػلم  8101جىان  80ليح اللرار املؤرخ في ًخػلم بدى 8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت مىخبي أو مىثم بضلً املىخباث والخىثيم باإلداراث 

 .الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08ي اإلااعر ف 0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28اإلاغؾىم غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً اإلاىخباث  0888صٌؿمبر  2 اإلااعر في 0888لؿىت  8428وغلى ألامغ غضص 

 والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت،

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت اإلاخػلم بظبؽ  8102حىان  80وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .بلى عجبت مىخبي ؤو مىزم بؿلً اإلاىخباث والخىزُم باإلصاعاث الػمىمُت

 :كررث ما ًلي

 ٌ   :اإلاشاع بلُه ؤغاله وحػىض هما ًلي 8102حىان  80مً اللغاع اإلااعر في  4جلغى ؤخيام الفصل   8الفصل ألاو

ىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا بلى جخىلى لجىت اإلا )جدًد(8 5الفصل 

  : ول مترشح ػبلا للملاًِـ الخالُت
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 (( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت0ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )هلؼت واخضة )

 (ىت ؤكضمُت( بدؿاب ول ؾ8ـ ؤكضمُت اإلاترشح في عجبت مىخبي مؿاغض ؤو مىزم مؿاغض )هلؼخان )

ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له 

ً )1ومغصوصًخه واهظباػه. ًتراوح هظا الػضص بين الصفغ )  ،(81( والػشٍغ

ش زخم الترشحاث ـ فتراث الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة  زالٌ الؿيخين ألازيرجين اللخين حؿبلان جاٍع

( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو ملخلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص اإلاؿىض الجملي ؤعبؼ هلاغ 1.5)هصف هلؼت )

(7.)) 

ش زخم الت5ـ جىفُل مً لِؿذ له غلىباث جإصًبُت زالٌ الخمـ )  ( هلاغ،5رشحاث بسمـ )( ؾىىاث ألازيرة التي حؿبم جاٍع

( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظًً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق 05ـ جىفُل الشهائض الػلمُت بػضص ؤكصاه زمـ غشغة )

  :الشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجبت مىخبي مؿاغض ؤو مىزم مؿاغض وطلً غلى الىدى الخالي

  ( هلؼت،05شغة )شهاصة الضهخىعاه ؤو شهاصة مػاصلت لها : زمـ غ *

 .( هلاغ4شهاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة مػاصلت لها : ؾبؼ ) *

 .( هلاغ5شهاصة ألاؾخاطًت ؤو ؤلاحاػة ؤو شهاصة مػاصلت لهما : زمـ ) *

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت  88الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  غليه اطلؼ                                

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                          رئيط الحىىمت                            

 ماجدولين الشاروي                                ًىصف الشاهد                              

 
 

املخػلم  8101جاهفي  00بدىليح اللرار املؤرخ في  ًخػلم 8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت فني صام رئيط للصحت الػمىميت بالضلً املشترن 

 .للفىيين الضامين للصحت الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008 وغلى اللاهىن غضص

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً اإلاشترن  8111حىٍلُت  04اإلااعر في  8111لؿىت  2220وغلى ألامغ غضص 

 8105لؿىت  52للفىُين الؿامين للصحت الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت ألامغ الحيىمي غضص 

ل  84اإلااعر في   ،8102ماي  02ر في اإلااع  8102لؿىت  541وألامغ الحيىمي غضص  8105ؤفٍغ

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت  8102حاهفي  00وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .ت الػمىمُت بالؿلً اإلاشترن للفىُين الؿامين للصحت الػمىمُتبلى عجبت فني ؾام عئِـ للصح

 :كغعث ما ًلي
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 ٌ   :اإلاشاع بلُه ؤغاله وحػىض هما ًلي 8102حاهفي  00مً اللغاع اإلااعر في  4جلغى ؤخيام الفصل   8الفصل ألاو

خيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا بلى جخىلى لجىت اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا أل  )جدًد(8 5الفصل 

  : ول مترشح ػبلا للملاًِـ الخالُت

 ،(( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت0ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )هلؼت واخضة )

 ،(( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت8ـ ؤكضمُت اإلاترشح في عجبت فني ؾام ؤٌو للصحت الػمىمُت )هلؼخان )

باشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلا

ً )1ومغصوصًخه واهظباػه. ًتراوح هظا الػضص بين الصفغ )  (81( والػشٍغ

ش زخم الترش حاث ـ فتراث الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين ألازيرجين اللخين حؿبلان جاٍع

 (7( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو ملخلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص اإلاؿىض الجملي ؤعبؼ هلاغ )1.5)هصف هلؼت )

ش زخم الترشحاث بسمـ )5ـ جىفُل مً لِؿذ له غلىباث جإصًبُت زالٌ الخمـ )  ( هلاغ،5( ؾىىاث ألازيرة التي حؿبم جاٍع

( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظًً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق 05ه زمـ غشغة )ـ جىفُل الشهائض الػلمُت بػضص ؤكصا

  :الشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجبت فني ؾام ؤٌو للصحت الػمىمُت وطلً غلى الىدى الخالي

  ( هلؼت،05شهاصة الضهخىعاه ؤو شهاصة مػاصلت لها : زمـ غشغة ) *

 .( هلاغ4: ؾبؼ ) شهاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة مػاصلت لها *

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 88الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                              

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                          رئيط الحىىمت                          

 ماجدولين الشاروي                                                    ًىصف الشاهد                          

 

املخػلم  8101جىان  80ًخػلم بدىليح اللرار املؤرخ في  8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 يت إلى رجبت جلني رئيط بالضلً الخلني املشترن لإلداراث الػمىميت.بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت بامللفاث للترك

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػم ىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

ل  08اإلااعر في  0888لؿىت  280وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً الخلني اإلاشترن  0888ؤفٍغ

صٌؿمبر  82اإلااعر في  8112لؿىت  8222ؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت ألامغ غضص لإلصاعاث الػمىمُت، وغلى حمُ

 ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  007وألامغ غضص  8112

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في وغلى كغاع وػٍغ الشباب وا اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت  8102حىان  80لٍغ

 بلى عجبت جلني عئِـ بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت.

 كغعث ما ًلي:
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 ٌ  ًلي :اإلاشاع بلُه ؤغاله وحػىض هما  8102حىان  80مً اللغاع اإلااعر في  4جلغى ؤخيام الفصل  8الفصل ألاو

جخىلى لجىت اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا بلى  )جدًد(8 5الفصل 

  ول مترشح ػبلا للملاًِـ الخالُت :

 ( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت(،0ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )هلؼت واخضة )

 ( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت(،8لؼخان )ـ ؤكضمُت اإلاترشح في عجبت جلني ؤٌو )ه

ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له 

ً )1ومغصوصًخه واهظباػه. ًتراوح هظا الػضص بين الصفغ )  (،81( والػشٍغ

ش زخم الترشحاث ـ فتراث الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلا ىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين ألازيرجين اللخين حؿبلان جاٍع

( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو ملخلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص اإلاؿىض الجملي ؤعبؼ هلاغ 1.5)هصف هلؼت )

(7،)) 

ش زخم الترشحاث بسمـ )( ؾىىاث ألازيرة ال5ـ جىفُل مً لِؿذ له غلىباث جإصًبُت زالٌ الخمـ )  ( هلاغ،5تي حؿبم جاٍع

( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظًً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق 05ـ جىفُل الشهائض الػلمُت بػضص ؤكصاه زمـ غشغة )

 الشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجبت جلني ؤٌو وطلً غلى الىدى الخالي :

  ( هلؼت،05مـ غشغة )* شهاصة الضهخىعاه ؤو شهاصة مػاصلت لها : ز

 ( هلاغ.4* شهاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة مػاصلت لها : ؾبؼ )

 خىوؿُت.ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت ال 88الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                              

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                              رئيط الحىىمت                           

 ماجدولين الشاروي                                   ًىصف الشاهد                           

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .لي وجلىيي إلاغالميت لإلداراث الػمىميتواضؼ برامج بضلً محل

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت ، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً مدللي وجلىيي  0888فُفغي  05اإلااعر في  0888لؿىت  225وغلى ألامغ غضص 

 ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  080ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت هما وكؼ بجمامه باألمغ غضص 

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت  8102حاهفي  00وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .8102ؤهخىبغ  8بت واطؼ بغامج بؿلً مدللي وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت هما جم جىلُده باللغاع اإلااعر في بلى عج

 :كررث ما ًلي
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 ٌ اطت ًىم  8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى  8102هىفمبر  21جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 .ً مدللي وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُتعجبت واطؼ بغامج بؿل

 .( زؼؽ2خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بثالر ) 88الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  21جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  18الفصل 

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 28الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                                 

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                              رئيط الحىىمت                              

 ماجدولين الشاروي                                    ًىصف الشاهد                              

 

ًخػلم بفخح مىاظرة دادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت  8106أهخىبر  8رخ في كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤ 

 .محلل بضلً محللي وجلىيي إلاغالميت لإلداراث الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت اإلاخػلم بظبؽ الىظام  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

ؾاس ي الخاص بؿلً مدللي وجلىيي اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألا  0888فُفغي  05اإلااعر في  0888لؿىت  225وغلى ألامغ غضص 

 ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  008ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت هما وكؼ بجمامه باألمغ غضص 

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت واإلاغؤ اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت  8107ماي  82ة وألاؾغة اإلااعر في وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

ؤهخىبغ  8باإلالفاث للتركُت بلى عجبت مدلل بؿلً مدللي وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت هما جم جىلُده باللغاع اإلااعر في 

8102. 

 :كررث ما ًلي

 ٌ اط 8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى  8102هىفمبر  21ت ًىم جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 عجبت مدلل بؿلً مدللي وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت

 .( زؼؽ4خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بؿبؼ ) 88الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  21جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  18الفصل 

 .اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُتًيشغ هظا  28الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                          

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                      رئيط الحىىمت                       

 ماجدولين الشاروي                                            ًىصف الشاهد                      
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املخػلم  8102ماي  81ًخػلم بدىليح اللرار املؤرخ في  8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 .ميتبضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت محلل بضلً محللي وجلىيي إلاغالميت لإلداراث الػمى 

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو ج ممخه وزاصت اإلاغؾىم والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً مدللي وجلىيي  0888فُفغي  05اإلااعر في  0888لؿىت  225وغلى ألامغ غضص 

 ،1881حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  008ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت هما وكؼ بجمامه باألمغ غضص 

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت واإلاغؤة وألاؾغة اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت  8107ماي  82وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .جلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُتباإلالفاث للتركُت بلى عجبت مدلل بؿلً مدللي و 

 :كغعث ما ًلي

 ٌ   :اإلاشاع بلُه ؤغاله وحػىض هما ًلي 8107ماي  82مً اللغاع اإلااعر في  4جلغى ؤخيام الفصل  8الفصل ألاو

ا بلى جخىلى لجىت اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضص )جدًد(8 5الفصل 

  : ول مترشح ػبلا للملاًِـ الخالُت

 (( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت0ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )هلؼت واخضة )

 (( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت8ـ ؤكضمُت اإلاترشح في عجبت واطؼ بغامج )هلؼخان )

ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له  ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت

ً )1ومغصوصًخه واهظباػه. ًتراوح هظا الػضص بين الصفغ )  (81( والػشٍغ

ش زخم الترشحاث  ـ فتراث الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين ألازيرجين اللخين حؿبلان جاٍع

 (( هلاغ7خلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص اإلاؿىض الجملي ؤعبؼ )( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو مل1.5)هصف هلؼت )

ش زخم الترشحاث بسمـ )5ـ جىفُل مً لِؿذ له غلىباث جإصًبُت زالٌ الخمـ )  ( هلاغ،5( ؾىىاث ألازيرة التي حؿبم جاٍع

ً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق ( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظ05ًـ جىفُل الشهائض الػلمُت بػضص ؤكصاه زمـ غشغة )

  :الشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجبت واطؼ بغامج وطلً غلى الىدى الخالي

  ( هلؼت،05شهاصة الضهخىعاه ؤو شهاصة مػاصلت لها : زمـ غشغة ) *

 .( هلاغ4شهاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة مػاصلت لها : ؾبؼ ) *

 .( هلاغ5لت لهما : زمـ )شهاصة ألاؾخاطًت ؤو ؤلاحاػة ؤو شهاصة مػاص *

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 88الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                                            

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                                          رئيط الحىىمت                                       

 ماجدولين الشاروي                                                                    ًىصف الشاهد                                      
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ليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت ًخػلم بفخح مىاظرة داد 8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

  مضدشار صحفي بالضلً املشترن للصحافيين الػاملين باإلداراث الػمىميت.

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

ت اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضول 0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

 اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً اإلاشترن 8110ؤهخىبغ  8اإلااعر في  8110لؿىت  8215وغلى ألامغ غضص 

 للصحافُين الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت،

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث  8102حاهفي  00وغلى كغاع وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 8ت بلى عجبت مؿدشاع صحفي بالؿلً اإلاشترن للصحافُين الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت هما جم جىلُده باللغاع اإلااعر في للتركُ

  .8102ؤهخىبغ 

 كغعث ما ًلي:

 ٌ اطت ًىم  8الفصل ألاو وألاًام اإلاىالُت مىاظغة صازلُت باإلالفاث للتركُت بلى  8102هىفمبر  21جفخذ بىػاعة شاون الشباب والٍغ

 بت مؿدشاع صحفي بالؿلً اإلاشترن للصحافُين الػاملين باإلصاعاث الػمىمُت.عج

 (.8خضص غضص الخؼؽ اإلاغاص ؾض شغىعها بسؼخين ازيخين ) 8 8الفصل 

 .8102ؤهخىبغ  21جسخم كائمت حسجُل الترشحاث ًىم  8 1الفصل 

 ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت. 8 2الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                                             

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                              رئيط الحىىمت                                       

 ماجدولين الشاروي                                                            ًىصف الشاهد                                    

 

املخػلم  8101جىان  80ًخػلم بدىليح اللرار املؤرخ في  8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

 شترن لإلداراث الػمىميت.بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت جلني أٌو بالضلً الخلني امل

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ ال ىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 
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ل  08اإلااعر في  0888لؿىت  280وغلى ألامغ غضص  اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بالؿلً الخلني اإلاشترن  0888ؤفٍغ

صٌؿمبر  82اإلااعر في  8112لؿىت  8222مغ غضص لإلصاعاث الػمىمُت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت ألا 

 ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  007وألامغ غضص  8112

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت اإلاخػلم  8102حىان  80وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 بلى عجبت جلني ؤٌو بالؿلً الخلني اإلاشترن لإلصاعاث الػمىمُت.

 كغعث ما ًلي:

 ٌ  اإلاشاع بلُه ؤغاله وحػىض هما ًلي: 8102حىان  80مً اللغاع اإلااعر في  4جلغى ؤخيام الفصل  8الفصل ألاو

ة اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا بلى جخىلى لجىت اإلاىاظغ  )جدًد(8 5الفصل 

  ول مترشح ػبلا للملاًِـ الخالُت :

 ( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت(،0ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )هلؼت واخضة )

 ( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت(،8ـ ؤكضمُت اإلاترشح في عجبت جلني )هلؼخان )

ُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له ـ الػضص الخل

ً )1ومغصوصًخه واهظباػه. ًتراوح هظا الػضص بين الصفغ )  (،81( والػشٍغ

ش زخم الترشحاث ـ فتراث الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين ألازيرجين  اللخين حؿبلان جاٍع

( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو ملخلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص اإلاؿىض الجملي ؤعبؼ هلاغ 1.5)هصف هلؼت )

(7،)) 

ش زخم الترشحاث بسمـ )5ـ جىفُل مً لِؿذ له غلىباث جإصًبُت زالٌ الخمـ )  ( هلاغ،5( ؾىىاث ألازيرة التي حؿبم جاٍع

( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظًً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق 05جىفُل الشهائض الػلمُت بػضص ؤكصاه زمـ غشغة )ـ 

 الشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجبت جلني وطلً غلى الىدى الخالي :

  ( هلؼت،05* شهاصة الضهخىعاه ؤو شهاصة مػاصلت لها : زمـ غشغة )

 ( هلاغ.4ػاصلت لها : ؾبؼ )* شهاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة م

 ( هلاغ.5* شهاصة ألاؾخاطًت ؤو ؤلاحاػة ؤو شهاصة مػاصلت لهما : زمـ )

 ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت. 88الفصل 

 .8106 أهخىبر 8جىوط في 

  اطلؼ غليه                                              

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                 رئيط الحىىمت                                       

 ماجدولين الشاروي                                            ًىصف الشاهد                                      

 

املخػلم  8101جاهفي  00خػلم بدىليح اللرار املؤرخ في ً 8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت واضؼ برامج بضلً محللي وجلىيي إلاغالميت لإلداراث 

 .الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،
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اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08اإلااعر في  2082لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً مدللي وجلىيي  0888فُفغي  05اإلااعر في  0888لؿىت  225وغلى ألامغ غضص 

 ،8118حاهفي  80اإلااعر في  8118لؿىت  008ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت هما وكؼ بجمامه باألمغ غضص 

 وؤغظائها،اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت  8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  اإلاخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت  8102حاهفي  00وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .بلى عجبت واطؼ بغامج بؿلً مدللي وجلىيي ؤلاغالمُت لإلصاعاث الػمىمُت

 :كغعث ما ًلي

 ٌ   :اإلاشاع بلُه ؤغاله وحػىض هما ًلي 8102حاهفي  00ي مً اللغاع اإلااعر ف 4جلغى ؤخيام الفصل   8الفصل ألاو

جخىلى لجىت اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا بلى  )جدًد(8 5الفصل 

  : ول مترشح ػبلا للملاًِـ الخالُت

 ،(كضمُت( بدؿاب ول ؾىت ؤ0ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )هلؼت واخضة )

 ،(( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت8ـ ؤكضمُت اإلاترشح في عجبت جلني مسبر ؤلاغالمُت )هلؼخان )

ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له 

ً )( و 1ومغصوصًخه واهظباػه. ًتراوح هظا الػضص بين الصفغ )  ،(81الػشٍغ

ش زخم الترشحاث  ـ فتراث الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ الؿيخين ألازيرجين اللخين حؿبلان جاٍع

( 7( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو ملخلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص اإلاؿىض الجملي ؤعبؼ )1.5)هصف هلؼت )

 ،(هلاغ

ش زخم الترشحاث بسمـ )5لِؿذ له غلىباث جإصًبُت زالٌ الخمـ ) ـ جىفُل مً  ( هلاغ،5( ؾىىاث ألازيرة التي حؿبم جاٍع

( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظًً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق 05ـ جىفُل الشهائض الػلمُت بػضص ؤكصاه زمـ غشغة )

  :وطلً غلى الىدى الخالي الشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجبت جلني مسبر ؤلاغالمُت

  ( هلؼت،05شهاصة الضهخىعاه ؤو شهاصة مػاصلت لها : زمـ غشغة ) *

 .( هلاغ4شهاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة مػاصلت لها : ؾبؼ ) *

 .( هلاغ5شهاصة ألاؾخاطًت ؤو ؤلاحاػة ؤو شهاصة مػاصلت لهما : زمـ ) *

 .( هلاغ2اصة مػاصلت لها: زالر )شهاصة زخم اإلاغخلت ألاولى مً الخػلُم الػالي ؤو شه *

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 88الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                                             

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                                    رئيط الحىىمت                                          

 ماجدولين الشاروي                                                                 ًىصف الشاهد                                         
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املخػلم  8101جىان  80ار املؤرخ في ًخػلم بدىليح اللر  8106أهخىبر  8كرار مً وزيرة شؤون الشباب والرياضت مؤرخ في 

بضبط هيفيت جىظيم املىاظرة الدادليت بامللفاث للتركيت إلى رجبت أدصائي هفضاوي أٌو بضلً ألادصائيين الىفضاهيين 

 .لإلداراث الػمىميت

 

اطت،  بن وػٍغة شاون الشباب والٍغ

 بػض الاػالع غلى الضؾخىع،

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان الضولت  0822صٌؿمبر  08 اإلااعر في 0822لؿىت  008وغلى اللاهىن غضص 

ت، وغلى حمُؼ الىصىص التي هلدخه ؤو جممخه وزاصت اإلاغؾىم  والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاٍع

 ،8100ؾبخمبر  82اإلااعر في  8100لؿىت  28غضص 

اإلاخػلم بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الخاص بؿلً ألازصائُين  0888حاهفي  58اإلااعر في  0888لؿىت  812وغلى ألامغ غضص 

 الىفؿاهُين لإلصاعاث الػمىمُت،

 اإلاخػلم بدؿمُت عئِـ الحيىمت وؤغظائها، 8102ؤوث  84اإلااعر في  8102لؿىت  014وغلى ألامغ الغئاس ي غضص 

اطت اإلااعر في  هُفُت جىظُم اإلاىاظغة الضازلُت باإلالفاث للتركُت  اإلاخػلم بظبؽ 8102حىان  80وغلى كغاع وػٍغ الشباب والٍغ

 .بلى عجبت ؤزصائي هفؿاوي ؤٌو بؿلً ألازصائُين الىفؿاهُين لإلصاعاث الػمىمُت

 :كغعث ما ًلي

 ٌ   :اإلاشاع بلُه ؤغاله وحػىض هما ًلي 8102حىان  80مً اللغاع اإلااعر في  4جلغى ؤخيام الفصل  8الفصل ألاو

جىت اإلاىاظغة اإلاشاع بليها ؤغاله جلُُم اإلالفاث اإلاػغوطت ػبلا ألخيام هظا اللغاع وحؿىض غضصا بلى جخىلى ل )جدًد(8 5الفصل 

  : ول مترشح ػبلا للملاًِـ الخالُت

 (( بدؿاب ول ؾىت ؤكضمُت0ـ ألاكضمُت الػامت للمترشح )هلؼت واخضة )

 (ضمُت( بدؿاب ول ؾىت ؤك8ـ ؤكضمُت اإلاترشح في عجبت ؤزصائي هفؿاوي )هلؼخان )

ـ الػضص الخلُُمي اإلاؿىض مً كبل الغئِـ اإلاباشغ والخاص باإلاىاظغة اإلافخىخت لخلُُم هىغُت ؤصاء اإلاترشح للمهام اإلاىوىلت له 

ً )1ومغصوصًخه واهظباػه. ًتراوح هظا الػضص بين الصفغ )  (81( والػشٍغ

ش زخم الترشحاث ـ فتراث الخيىًٍ واإلاشاعهت في اإلالخلُاث اإلاىظمت مً كبل ؤلاصاعة زالٌ ا لؿيخين ألازيرجين اللخين حؿبلان جاٍع

 ((7( غً ول صوعة جيىٍيُت ؤو ملخلى شاعن فُه اإلاترشح غلى ؤن ال ًخجاوػ الػضص اإلاؿىض الجملي ؤعبؼ هلاغ )1.5)هصف هلؼت )

ش زخم الترشحاث ب5ـ جىفُل مً لِؿذ له غلىباث جإصًبُت زالٌ الخمـ )  ( هلاغ،5سمـ )( ؾىىاث ألازيرة التي حؿبم جاٍع

( هلؼت باليؿبت للمترشحين الظًً جدصلىا غلى شهائض غلمُت جفىق 05ـ جىفُل الشهائض الػلمُت بػضص ؤكصاه زمـ غشغة )

  :الشهاصة اإلاشترػت لالهخضاب في عجبت ؤزصائي هفؿاوي وطلً غلى الىدى الخالي

  ( هلؼت،05شهاصة الضهخىعاه ؤو شهاصة مػاصلت لها : زمـ غشغة ) *

 .( هلاغ4هاصة اإلااحؿخير ؤو شهاصة مػاصلت لها : ؾبؼ )ش *

 .ًيشغ هظا اللغاع بالغائض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت 88الفصل 

 .8106أهخىبر  8جىوط في 

  اطلؼ غليه                                             

 وزيرة شؤون الشباب والرياضت                                     رئيط الحىىمت                                        

 ماجدولين الشاروي                                                  ًىصف الشاهد                                       
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