بيـبن الهيئة اإلدارية الوطنية
ئٌ أععبء انٓٛئخ اإلداسٚخ انٕغُٛخ نالرحبد انعبو انزَٕس ٙنهشغم انًجزًع ٍٛاسزثُبئٛب
انثالثبء  88جبَف 1188 ٙثعبحٛخ لًشد ثشئبسخ األخ عجذ انسالو جشاد األي ٍٛانعبو ثعذ
رذاسسٓب نهزطٕساد انسشٚعخ انز ٙشٓذرٓب انجالد ٔثعذ رمًٓٛٛى نًب لذيزّ انُمبثٛبد ٔانُمبثٌٕٛ
ٔانعبيالد ٔانعًبل ٔعًٕو انشعت ٔشٓذائّ األثشاس ف ٙاالَزفبظخ انشعجٛخ انزبسٚخٛخ يٍ
رعحٛبد جسبو يٍ أجم يمبٔيخ يظبْش انحٛف ٔانظهى ٔاالَحشاف ٔئًٚبَب يُٓى ثبنذٔس
انٕغُٔ ٙاالجزًبع ٙانز٘ غبنًب نعجزّ يُظًخ انشغبن ٍٛف ٙانُعبل يٍ أجم انحشٚخ ٔانعذانخ
ٔحمٕق اإلَسبٌ:
ٚ - 8مفٌٕ خشٕعب ٔئجالال نه ّشٓذاء انز ٍٚسمطٕا خالل اَزفبظخ شعجُب األثّ ٙظ ّذ انمٓش
ٔاالسزجذاد ٔعهٗ حًبٚخ عصبثبد عبشذ ف ٙانجالد فسبدا يٍ أجم يمبٔيخ نُظبو لًع ٙلبئى
عهٗ ظشة انحشٚبد انعبيخ ٔانفشدٚخ ٔحمٕق اإلَسبٌ.
ٚ - 1ز ّكشٌٔ ثأٌ االرحبد انعبو انزَٕس ٙنهشغم كبٌ أٔل يٍ َجّّ يٍ خالل دساسبرّ ٔيزكشارّ
انًٕجٓخ ئنٗ انحكٕيخ ٔخطبثّ ئنٗ انشأ٘ انعبو ئنٗ حبنخ االحزمبٌ ٔانغعت انز ٙثهغذ
ثشجبثُب ٔثشعجُب عًٕيب َزٛجخ انسٛبسبد انزًُٕٚخ انخشلبء انز ٙخهّفذ انجطبنخ ٔانفمش
ٔانزصحّش االجزًبعٔ ٙانثمبف.ٙ
ٚ - 3مفٌٕ ئجالال ٔرمذٚشا نهٕلفخ انزعبيُٛخ نكبفخ انفئبد انشعجٛخ يٍ أجم انًحبفظخ عهٗ
األيٍ ٔعهٗ انًًزهكبد انعًٕيٛخ انخبصخ ٔٚشذدٌٔ عهٗ أٌ أعًبل انزخشٚت ٔانُٓت ئًَب
لبيذ ثٓب يجًٕعبد يأجٕسح يإرًشح ثشيٕص األيٍ انشئبسٔ ٙصيشح انًفسذ ٍٚيٍ عبئهخ
انشئٛس انسبثك ٔأرجبعّ ٔألبسثّ ٔٚعزجشٌٔ أٌ كم ئشبسح نزحٕٚم انشأ٘ انعبو عٍ انًزسججٍٛ
انحمٛم ٍٛٛألعًبل انزخشٚت ٔانُٓت ْٕ يٍ لجم انزعهٛم ٔانزعزٛى.
ٚ - 4ذعٌٕ ئنٗ انزجًٛذ انفٕس٘ ألسصذح انشئٛس انسبثك ٔعبئهزّ ٔأصٓبسِ ٔئنٗ رأيٛى
يًزهكبرٓى ٔئنٗ يُع كم انًشزجّ فٓٛى يٍ يغبدسح انزشاة انزَٕس ٙف ٙاَزظبس يب سزسفشِ
انزحمٛمبد انًمشسح ئجشاؤْب يٍ لجم انهجُخ انًشكهخ نهغشض.
ٚ - 5إكذٌٔ عهٗ ظشٔسح ٔظع اإلصالحبد انسٛبسٛخ انًعهٍ عُٓب حٛض انزُفٛز فٕسا سٕاء
انًزعهمخ ثبنفصم انفعه ٙث ٍٛانحضة ٔانذٔنخ أٔ ثبسزصذاس عفٕ رششٚع ٙعبو أٔ ثًشاجعخ
انذسزٕس ٔانًجهخ االَزخبثٛخ أٔ ثزًك ٍٛكبفخ انحسبسٛبد انسٛبسٛخ يٍ حمٓب ف ٙانزُظّى ٔفٙ
يًبسسخ َشبغٓب انسٛبس ٙثكم حشٚخ ثعٛذا عٍ كم انعغٕغبد ٔانعٕائك.

ٚ - 6طبنجٌٕ ثجعث ْٛبكم يًثهخ راد صالحٛبد ٔاسعخ نًشالجخ رُفٛز يب رى اإلعالٌ عُّ يٍ
ئجشاءاد فٕسٚخ ٔئصالحبد سٛبسٛخ ٔالزصبدٚخ ٔاجزًبعٛخ.
ٚ - 7ذعٌٕ – ركشٚسب نهحك انُمبث ٙغجمب نهًٕاثٛك انذٔنٛخ ٔانمٕاَ ٍٛانًحهٛخ – ئنٗ انحم
انفٕس٘ نه ّشعت انًُٓٛخ ٔنهجبيعبد انًُٓٛخ انًُجش عُٓب ثبعزجبسْب ْٛبكم يٕاصٚخ أظشد
ثٕظٕح ثبنعاللبد انشغهٛخ ٔثبنًُبخ االجزًبع ٙداخم يإسسبد اإلَزبج يع ظشٔسح حم
ْٛبكم انزجًع انذسزٕس٘ انذًٚمشاغْ ،ٙزا انحضة انز٘ يبصال ٚشأسّ انشئٛس انسبثك صٍٚ
انعبثذ ٍٚثٍ عه.ٙ
 - 8يشاجعخ ششٔغ حك انزظبْش انسهً ٙيٍ أجم انمعبء عهٗ انزعٛٛمبد انًكجهخ ٔانزٙ
رح ّذ يٍ حشٚخ يًبسسخ ان ّشعت احزجبجب عهٗ انسٛبسبد انًعزًذح ٔانز ٙرزُبلط
ٔيصبنحّ ٔغًٕحبرّ.
ٔ - 9ثمذس يب ٚزًسك االرحبد انعبو انزَٕس ٙنهشغم ثبإلصالحبد االجزًبعٛخ ٔانسٛبسٛخ
ٔثبنعًم عهٗ ركشٚسٓب فاَّ ٚعزجش أٌ رشكٛجخ انحكٕيخ االئزالفٛخ كًب رى اإلعالٌ عُٓب ال
رسزجٛت نهششٔغ انز ٙحذدْب انًكزت انزُفٛز٘ ف ٙثٛبَّ انصبدس ٕٚو انسجذ  85جبَفٙ
ٔ 1188ال رُسجى يع رطهعبد انعًبل ٔعًٕو انشعت ثًخزهف يكَٕبرّ يٍ حٛث رٕاجذ لٕٖ
انزجذٚذ انفعه ٙرجبٔصا نًًبسسبد انًبظٔ ٙيٍ حٛث انزٕاصَبد ثبعزجبس عذد انًُزسجٍٛ
نهحكٕيبد انسبثمخ ٔنهحضة انحبكى ثبإلظبفخ ئنٗ رًٓٛش دٔس يًثه ٙاالرحبد انعبو انزَٕسٙ
نهشغم فٓٛب ٔٚعهٍ سحت يًثهٓٛب يٍ حكٕيخ االئزالفٔ ،اسزمبنخ انُمبث ٍٛٛيٍ يجهس انُٕاة
ٔيجهس انًسزشبسٔ ٍٚانًجبنس انجهذٚخ ٔرجًٛذ ععٕٚخ االرحبد انعبو انزَٕس ٙنهشغم
ثبنًجهس االلزصبد٘ ٔاالجزًبعٔ ٙانًجبنس انعهٛب.
ٚ - 81شفعٌٕ كم أشكبل انزذخم انخبسج ٙنزٕج ّٛشعجُب ٔنهزأثٛش عه ّٛألٌ شعجب رًكٍ يٍ
ئسمبغ سئٛس عًم عهٗ لًع كم يٍ ٚزًسك ثحك انزعجٛش يإْم نشسى يصٛشِ ثعٛذا عٍ
انٕصبٚخ.
ٚ - 88ذعٌٕ ئنٗ انعًم عهٗ رشكٛم يجهس رأسٛس ٙيُزخت عجش اَزخبثبد حشّح
ٔدًٚمشاغٛخ رعكس ئسادح شعجُب ف ٙثُبء غذ أظم.
ٚ - 81مشّسٌٔ انعفٕ عهٗ انُمبث ٍٛٛانًٕلٕف ٍٛعٍ انُشبغ لطبعٛب ٔجٕٓٚب.
رَٕس ف 88 ٙجبَف1188 ٙ
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