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 قطب اإلدهبج

ASEA 49 

 عقد اإلقبهت

 

نمذ انزًسٕا أ رْت انٗ انذٕٚاٌ انفشَسٙ نهٓجشح ٔ االَذيبج نألخز ػهٗ ػبرمّ نكٙ رذخهٕا فٙ انجٓبص 

 انٕطُٙ نطبنجٙ انهجٕء

 

:ٚجشو ْزا انؼمذ ثٍٛ  

CAO de l’ASEA 49ّٛيسؤٔل يشكض اسزمجبل ح انزٕج 

 ٔ 

:انسٛذ  

 

ٔ ُٚزٓٙ آنٛب ػُذيب رسزهًٌٕ إػالٌ لشاس  (ٕٚو انذخٕل)ٚذخم فٙ دٛض انزُفٛز ْزا انؼمذ                        

.األفجشا ٔ نٕ رسزأَفٕا سٛكٌٕ ػُذ اسزالو رجهٛغ لشاس انًذكًخ انٕطُٛخ نذك انهجٕء  

 

 طبيعتالعقد و هدة االقبهت

 يٍ 12-744. ٔ ا يٍ س5-744.طجمب نهًٕاد ل. ْزا انؼمذ ْٕ ػمذ البيخ يؤلزخ ٔ ال ًٚكٍ اػزجبسِ إٚجبس

يذح االلبيخ انًمزشدخ فٙ ْزا االطبسيذذٔدح  يغ دساسخ لبٌَٕ دخٕل ٔ البيخ األجبَت ٔ دك انهجٕء، 

ٔ ػُذ االلزضبء فٙ دبنخ  (األفجشا)طهجكى نهجٕء ايبو انذٕٚاٌ انفشَسٙ نذًبٚخ أالجئٍٛ ٔ يؼذٔيٙ انجُسٛخ 

ال ٚسًخ ْزا انؼمذ انجمبء فٙ األيبكٍ ثؼذ ْزا األجم . االسزئُبف ايبو انًذكًخ انٕطُٛخ نذك انهجٕء  

 هحتىي و أغزاض األخذ علً العبتق

إضبفخ نإلسكبٌ دشفٍٛٛ انًشكض . نمذ الزشح نكى ْزااألخز ػهٗ انؼبرك انًؤلذ انًًٕل يٍ صُبدٚك ػًٕيٛخ

 ٚشافمَٕكى اجزًبػٛب ٔ اداسٚب خالل فزشح البيزكى فٙ اَزظبس انذخٕل انٗ اسكبٌ يالئى يغ دبنزكى االداسٚخ

 يٓبو يشكض االسزمجبل ٔ انزٕجّٛ

ضًبٌ  نكى اسكبٌ فٙ اطبس ارفبلٛخ خبصخ يغ األفجب، آسٛب ٔ انذٔنخ.   

ضًبٌ نكى يشافمخ فٙ اجشاءاركى االداسٚخ.   

يشفمبركى فٙ رأسٛس يهف طهت انهجٕء نذٖ األفجشا.   

رُسٛك انزذخالد يغ يخزهف ششكبء انزٍٚ ٚزذخهٌٕ فٙ ٔضؼٛزكى.   

رٕجٛٓكى فٙ انمضبٚب انصذٛخ.   

رسٓٛم اَذيبجكى فٙ انجٛئخ ٔ انسًبح نكى االسزفبدح ثبنًصبنخ انًفٛذح إلَذيبجكى.   

الزشاح نكى يخزهف َشبطبد ٔ يسبػذرٓى فٙ رذضٛش خشٔجكى يٍ انًشكض.   

 التزاهبتكن

 يٍ جٓزكى، رهزضيٌٕ فٙ

ادزشاو َظبو انًشكض.   

  سبػخ48رصشٚخ ثكم غٛبة انز٘ ٚفٕق . 

انمٛبو ثًسبػذح اػٕاٌ انًشكض ثبإلجشاءاد انالصيخ يغ ٔضؼٛزك االداسٚخ انًزؼهمخ ثطهكى نهجٕء.   

اػالٌ يسٛش٘ انًشكض فٕسا ػُذ اسزالو لشاس األفجشا ٔ انًذكًخ انٕطُٛخ نذك انهجٕء نٕ اسزأَفذ .   
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ٔ يذٚشٚخ انزُبسك االجزًبػٙ ٔ األفٙ  (انٕالٚخ)انسًبح نهًشكض رذٕٚم نهسهطبد انًؤْهخ كبنجشٚفكزٕس . 

 انًؼهٕيبد انخبصخ ثٕٓٚزكى، دبنزكى االداسٚخ ٔ ػُٕاٌ اسكبَكى 

انًسبًْخ فٙ انُشبطبد انًمزشدخ.   

لجٕل الزشادبد انزذٕٚم انٗ يشكض آخش انز٘ ًٚكٍ الزشادّ نكى .   

اػالو انًسٛش ػهٗ لشاسكى انخشٔج يٍ انًشكض لجم اسزالو لشاس األفجشا أ انًذكًخ انٕطُٛخ نذك انهجٕء 

 نٕ انفزٕا اسزئُبف

فسخ عقد االقبهت- نهبيت األخذ علً العبتق  

نٕ لشس رٕا انخشٔج اسادٚب يٍ يشكض االسزمجبل ٔ انزٕجّٛ.   

نٕ رى طشدكى يٍ انًشكض نؼذو االنزضاو ثبنُظبو انذاخهٙ أ ػمذ االلبيخ.   

نٕ اػزشفب ثكى كالجئ أ رذذ انذًبٚخ االدزٛبطٛخ.   

سفض الزشاح رٕجٛٓٙ انٗ ادذ انًشاكض األخشٖ أ سكٍ.   

 

 لى اعتزفب بكن كالجئ او تن وضعكن تحت الحوبيت االحتيبطيت

:نذٚكى يٓهخ ثالثخ اشٓش نٕ طهجزى   

يغبدسح انًشكض ٔ رٕجٛٓكى َذٕ دم خبص انز٘ اخزشرًِٕ .   

رذضٛش ثًسبػذح اػٕاٌ انًشكض َذٕ خشٔج يٍ انًشكض لٛبيب ثكم االجشاءاد انًفٛذح السزمالنٛزكى . 

. انجذث ػٍ اسكبٌ أ سكٍ، ركٍٕٚ أ شغم انخ)  

ال ًٚكٍ رًذٚذ يٓهخ ثالثخ اشٓش ثذٌٔ يٕافمخ يصبنخ انذٔنخ.   

 لى تن رفض طلبكن للجىء اهبم األفبزا او الوحكوت الىطنيت لحق اللجىء بعد االستئنبف 

نكى يٓهخ خًسخ ػشش اٚبو نزمذٚى طهت يسبػذح نهشجٕع االساد٘ ايبو األفٙ ٔ رذضٛش ثجذٚخ ْزِ انؼٕدح.   

 فٙ ْزِ انذبنخ، ًٚكٍ رًذٚذ ثمبئكى ثبنًشكض اسزثُبئٛب نًذح ال رفٕق شٓشا يٍ ٕٚو رجهٛغ لشاس انخشٔج

 للعلن

ارا ٔجذرى اَفسكى فٙ ٔضغ غٛش َظبيٙ ثبنُسجخ نإللبيخ أ نى رهزضيٌٕ ثبإلجشاءاد انالصيخ نهشجٕع 

االساد٘ انٗ ٔطُكى األصهٙ ثًسبػذح األٔفٙ، ًٚكٍ رٍ رصجذٕا فٙ كم ٔلذ يٕضٕع يشالجخ ، ٔلف أ 

 اجشاءاد اثؼبد

 تدابيز الطزد هن الوزكز

:ًٚكٍ نهًذٚشٚخ أخز لشاس انطشد يٍ انًشكض نألسجبة انزبنٛخ  

إخالل ْبو فٙ االنزضايبد انًُصٕص ػهٛٓب فٙ ػمذ االلبيخ ٔ َظبو انًشكض.   

ظٕاْش انؼُف ضذ انًمٛى اٜخشٍٚ ثبنًشكض، ضذ انًزطٕػٍٛ ٔ أػٕاٌ انجًؼٛخ.   

يخبنفخ انمبٌَٕ انفشَسٙ  انًؤد٘ انٗ ػمٕثبد.   

سفض رذٕٚم انٗ أدذ يشاكضاإلسكبٌ أٔ سكٍ.   

 

 سهًذ نكى ْزِ انٕثٛمخ فٙ نغخ انزٙ رصشدٌٕ فًٓٓب

 

 انًًض                                                                         انًذٚشح

                                                                                  يشرٍٛ ثٛشٔ
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