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  ةماعلا ةحصلا نأشب 2009م ةنسل مقر(4) نوناق

. بعشلا مساب

. ةيروهمجلا سيئر

. ةينميلا ةيروهمجلا روتسد ىلع دعباإلطالع

. باونلا سلجم ةقفاوم دعبو

-: هصن اآليت نوناقلا انردصأ

األلو لصفلا

فيراعتلا و ةيمستلا

.( ةماعلا ةحصلا نوناق )  نوناقلا اذه ىمسُي (1) ةدام

اممل اهنم لك نيرق ةنيبملا يناعملا هاندأ ةدراولا تارابعلا  و لألظافل نوكي نوناقلا اذه قيبطت ضارغ (2)أل ةدام

-: رخآ ىنعم صنلا قايس ضتقي

ةينميلا ةيروهمجلا ةي :  روهمجلا

ناكسلا و ةماعلا ةحصلا ةرازو  :  ةرازولا .

ناكسلا و ةماعلا ةحصلا ريزو  :  ريزولا .

مكحب لوخمو تايريدملا وأ تاظفاحملا يف اهعورف   دحأ وأ ةرازولا يف نيعم بيبط  : يأ بيبطلا .

. نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنت هتفيظو

.ا نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئ  : لاال ةحئ لاال

. اهمكح يف ام وأ لحم وأ نزخم  وأ ةسسؤم وأ ةكرش وأ لمعم وأ عنصم  : يأ ةأشنمل

.  ًانوناق اهل صخرم   يحصلا و يبطلا لمعلا لوازت ةأشنم لك : يه ةيحصلا و ةيبطلا تآشنملا

. ةلديصلا  وأ نانس بطاأل وأ يرشبلا بطلا ةنهم  : ةيبطلا نهملا

، ةيبطلا تاربتخملا ، ةعش باأل صيخشتلا ، ضيرمتلا ةنهم  :  ةلباقملا ةيحصلا ةينفلا نهملا

، عمسلا نيسحت لئاسو زيهجت ، عمسلا صحف ، تاسدعلا و ةيبطلا تاراظنلا زيهجت ، رصبلا صحف

اإلرب، برض تادايع ، ةيود األ نزاخم ، نانس األ لماعم ، يعيبطلا الج ،علا ريدختلا ةلا، بقلا

. ةرازولا اهرقت ىرخأ ةنهم ةيأو ةحراجملا

و ةيئايزيفلا تافصاوملا ىلع يوتحيو ًايلود هب فرتعم   ةيودأ عجرم  : يأ يئاودل ا روتسدلا

و ةيجولويسفلا اهتاريثأتو اهنم قتشي نأ نكمي ام وأ ةنيعم داومل ةين ال ديصلا و ةيئاميكلا

. تابنلا وأ ناويحلا وأ ناسن وأعالجاإل ةياقو يف مدختست نأ نكمي يتلا ةيويحلا
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وأ صيخشتلا يف لمعتست ةدام يأ كلذكو   ةيود األ ريتاسد نم يأ يف ةلجسم ةدام  : لك ءاودلا  

ةمعط األ ريغ نم ةدام ةيأ وأ ناويحلا وأ ناسن اإل بيصت يتلا ضارم الجألينماأل علا وأ ةياقولا

ألي ةيويحلا فئاظولا وأ ةئيبلا ىلع اهريثأت خالل نم ناويحلا وأ ناسن اإل مسج ىلع رثؤت يتلا

. ةرازولا ب ةيود لأل ايلعلا ةئيهلا ىدل لجسم ءاود يف ةلعاف ةدام اهنإ ىلع تركذو اهنم

. تناك ةقيرط يأبو ناسن اإل ىلإ لا لإلقتن لباق ضرم  : لك يدعملا ضرملا

. ةماعلا ةحصلا ددهيو يداع ريغ لكشب ىشفتي يذلا ضرملا  :  يئابولا ضرملا

ضرمب ًاباصم نوكي وأ اهببسمل ال ماح نوكيو ةيدعملا ضارم األ دحأب باصم صخش  : لك باصملا

. هتئيب يف هبستكإ يدعم ريغ

روهظ مدع عم ىودعلل انيعم ًاببسم لمحيو ىودعلا ب بيصأ ناويح وأ صخش  :  ضرملا لماح

. ىودعلل لمتحم ردصمك لمعيو هيلع ةزيمملا ضرملا ضارعأ

هيلع رهظت يتلا ضارع نماأل وأ ةيبطلا هتريس نم لدتسي يذلا صخشلا  :  هتباصإب هبتشملا

. دعم ضرم تاببسم همسج يف لمحي دق هنأب

ةصاخ فورظ وأ نكامأ يف امهنم ألي طلا خملا وأ  هتباصإب هبتشملا وأ باصملا لزع :  لزعلا

. ضرملا تاببسم راشتنإ عنم فدهب

ىتح ةبقارملا تحت باصم صخشل طلا خملا وأ هتباصإ هبتشملا صخشلا ءاقبإ  : يحصلا رجحلا

. ةناضحلا ةرتف ءاضقنإ وأ     ًايربخم هتباصإ تبثت وأ هيلع ضارع األ رهظت

تارضحتسم وأ ةيئاود وأ ةيئاذغ تناك ءاوس ةدام يأ نم ذخؤي يذلا ددحملا ءزجلا  : يه ةنيعلا

نوكتو ، صيخشتلا و ليلحتلا ضارغ أل امهت ازارفإ  وأ ناويحلا وأ ناسن اإل مسج نم ذخؤت وأ ةيبط

. ضرغلا اذهل ةيفاك

. ناك لكش يأب   يناويحلا و يمد الكاآل هتس لإل ءاذغك عنصت وأ جتنت ةدام  : يأ ءاذغلا

ضرمل وأ عضرلا لا األفط ةيذغتل صصخم يئاود ريغ يئاذغ رضحتسم  :لك ةصاخلا ةيذغ األ

رارق اهنأشب ردصي ىرخأ ةصاخ ةيذغأ يأ وأ هتدايز وأ مسجلا نزو صاقن إل مدختسي وأ يركسلا

. ةرازولا نم

. ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب ةماعلا ةحصلا ب ًاررض قحلت داوم وأ لعف : يأ ةيحصلا هراكملا

اهريغو لماعملا و عناصملا تاجرخم نع ةجتانلا ةثولملا هايملا  : يه ةمداعلا هايملا

اهلا كشأب تاحاقللا ةطساوب ناسن اإل مسجل يعيبطلا يعانملا ماظنلا زيفحت  : وه نيصحتلا

. ةرازولا لبِق نم ةدمتعملا و ةفلتخملا

. هيف ةعجر الال ماك ال طعت غامدلا فئاظو لطعت ،وأ ًايئاهن ًافقوت بلقلا فقوت  :  ةافولا

مسج يف هتعارزو   يفوتم وأ يح ناسنإ مسج نم وضع نم ءزج وأ وضع لا صئتسإ :  وضعلا لقن

يح. ناسنإ

. ضيرملا ذاقن إل ًاماه و ًايويح نوكي هنم ءزج وأ ناسن اإل مسج ءاضعأ نم وضع  : يأ وضعلا
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نم ةريبك ةبسن بيصيو ( يملا ع ءابو ) ًادج ةعساو ةحاسم ربع رشتني ءابو  :  ةحئاجلا

. ةيناكسلا تاعمجتلا

 

   يناثلا لصفلا

ةماعلا ئدابملا و فاده  األ

ةبسن ضيفختو لفطلا األمو ةحصب مامته واإل نينطاوملا ةحص نيسحت اآليت:- قيقحت ىلإ نوناقلا فدهي (3) ةدام

ةبسانملا تاردقلا نيمأتو ةنطوتملا و ةيدعملا و ةعئاشلا ضارم األ ةحفاكم . ًايلود ةلوبقم تايوتسم ىلإ اهيف تايفولا

يف ًايليهأتو عوالًايج ًايصيخشتو ًايئاقو ةيبطلا و ةيحصلا تامدخلا ىوتسم .عفر ةيئابولا ةحئاجلا ةهجاومل

ا ميظنتو ةيسيئرلا ندملا يف ةيعجرملا و ةيفيرلا تايفشتسملا و ةيحصلا زكارملا و تادحولا ربع ةفلتخملا اهتايوتسم

  ةطشن األ هيجوتو ميظنت . ةلباقملا ةينفلا و ةيبطلا نهملا ةلوازم اذكو ةيحصلا و ةيبطلا تآشنملا ىلع فارش أل

ليجستو ميظنت . ةيبطلا و ةيحصلا بناوجلا يف علاالةق تاذ تاهجلا و تارازولا لبق نم دوهجلا لماكتو ةيحصلا

ةيعون نيسحتو ةجلا .عم ةيود األ لوادتل طباوضلا عضوو اهيلع فراعتملا دعاوقلا و تاءارج ًاقفولإل ةيود األ لوادت

تاببسم ىلع ةرطيسلا . ةصاخلا تاجايتح اإل يوذو نينسملا ةياعرو يحصلا نيمأتلا ماظن ريوطتو ناكسلل ةايحلا

الةم سلا قيقحتو ةيحصلا هراكملا ةلا زإو ديدحتو تاباص واإل ثداوحلا و ةيئيبلا رطاخملا و ةينهملا ضارم األ

نامد اإل ةحفاكمو ةيلقعلا و ةيسفنلا ضارم ىلعاأل ةرطيسلا . ةيرشبلا تاعمجتلا و لمعلا ةئيبو ةينهملا و ةيحصلا

لقنو لوادتو الةم سلا نيمأت . تاقلا غضمو نيخدتلا و تاردخملا يطاعت لثم ةراضلا ةيحصلا تايكولسلا ةحفاكمو

يحصلا فيقثتلا ب مامته لا.اإل لإلعتش ةلباقلا و ةرطخلا داوملا و تادعملا و ةيواميكلا داوملا نم صلختلا و نزخو

تاردقلا نيمأت . ةيميلعتلا جهانملا يف يحصلا فيقثتلا جمارب جمدو ةيحصلا و ةيكولسلا طامن األ زيزعتو عيجشتو

تايفشتسملا زيهجت اهيف امب ةيعيبطلا ثراوكلا نع ةجتانلا ضارم واأل تاباص اإل ةهجاومل

هايم نيمأتو لماكتم يئيب حاحصإ نيمأتو ةئيبلا ةيامح يف علاالةق تاذ تاهجلا عم ةكراشملا . اهريغو ةيناديملا

ةلئاسلا )و ةمامق ) ةبلصلا الت ضفلا نم واألنم          ميلسلا صلختلا و ةنومأمو ةحلا ص ةيذغأو

ضارم عوالجاأل ةيذغتلا صقنو ءوس نم ةياقولا . مداوعلا و ةرياطتملا و ةنخد واأل ةيزاغلا )و يحص فرص )

ىتوملا ثثج لقنو ظفح ميظنت . تانيماتيفلا و ديدحلا لثم ةقيقدلا ةيئاذغلا رصانعلا ضعب صقن نعو امهنع ةجتانلا

اهل. ةددحملا                   نكام واأل رباقملا يف اهنفدو

ثلا  ثلا لصفلا

اهتايلوئسمو ةرازولا ماهم

ىلع ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلا بو ةذفانلا ةمظن واأل نيناوقلا ماكحأ ةاعارم عم نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنتل (4) ةدام

ءاشنإو ، ةيليهأتلا و وعلاالةيج ةيصيخشتلا ،و ةيئاقولا ةيحصلا تامدخلا ميدقت نامض -: يلي امب مايقلا ةرازولا

ةيحصلا تآشنملا صيخارت .حنم ةيحصلا تامدخلا ريوطتو ثيدحت ىلع لمعلا و كلذل لاالةمز ةيحصلا تآشنملا

ماظن لا خدإ ىلع لمعلا . اهتبقارمو ةدعاسملا ةيبطلا نهملا و ةيبطلا نهملا ةلوازم صيخارت .حنم اهتبقارمو ةصاخلا

واإل ةيبيردتلا و ةيحصلا ةيميلعتلا دهاعملا و تاسسؤملا ءاشنإ .ه- ةرفوتملا تايناكم اإل نمض ناكسلل يحصلا نيمأتلا

. ةذفان تاعيرشت يأب مدعاإلخالل عم علاالةق تاذ تاهجلا عم قيسنتلا ب اهريوطتو اهتارادإ ىلع فارش

كلذ يف امب ةصصختم تاربتخم ءاشنإب ءاودلا ةدوج نمضي امب اهتبقارمو ةيود األ عناصم ءاشنإ صيخرت و-

. ةصصختملا رداوكلا ليهأت اذكو ةيئاودلا ةباقرلا تاربتخم

. تايلديصلا و ةيود األ نزاخم ةبقارمو اهلوادت صيخارت حنمو ةدروتسملا و ةيلحملا ةيود األ ليجست ز-
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علاالةق. تاذ تاهجلا عم قيسنتلا ب تاديبملا مادختسا ميظنتو لقاونلا ةحفاكم لا معأ ىلع يحصلا فارش ح-اإل

. ةصاخلا تانايبلا و ةيفارغوميدلا تارشؤملا ةسارد و ناكسلل يحصلا عضولا ةبقارم ط-

. ةيعيبطلا تامامحلا و ةماعلا ةحابسلا كربو راحبلا ئطاوش ىلع يحصلا فارش ي-اإل

تاهجلا عم قيسنتلا ب ةمداعلا هايملا ةجلا عم تاطحمو يحصلا فرصلا تاكبش عيمج ىلع يحصلا فارش ك-اإل

علاالةق. تاذ

نيئج ولاال ةصاخلا تاجايتح اإل يوذو نينسملا رود ةياعرب ةصاخلا ةيحصلا ةطشن باأل ةقلعتملا جماربلا ذيفنت ل-

مهب. ةصاخلا تآشنملا و زكارملا ىلع  يحصلا فارش واإل نوجسلا رودو ثادح واأل واألماتي نيحزانلا و

عبارلا لصفلا

لفطلا و ةأرملا ةحص

ال                             ًءزج اهرابتعإو لفطلا و ةأرملا ةحص ةياعرل ةيولو األ ءاطعإ ةرازولا ىلع (5) ةدام

. ةينطولا ةيجيتارتس  نماإل أزجتي

لفطلا األمو ةحصب   ةقلعتملا ةيليهأتلا و وعلاالةيج ةيصيخشتلا و ةيئاقولا تامدخلا ريفوت ةرازولا ىلع (6) ةدام

ةحصو امهتحص ىلع رثؤي نأ نكمي امم نيجوزلا ولخ نم دكأتلل جاوزلا دقع لبق يبط صحف ءارجإ -: اهنمو

ةيعوت . هروطتو لفطلا ومن ةعباتم . ةعاضرلا وولاالةدو لمحلا تارتف ءانثأ يف ةصاخ ةفصبو ةأرملا ةياعر . امهلسن

ميدقت .ه- ةفلتخملا هروطتو هومن لحارم خالل هعم لماعتلا و هتيامحو لفطلا ةياعر ةيفيكب   عمتجملا و ةرس األ

واألةيله. ةيموكحلا األفطلا تاناضحو ضايرو سرادملا ةبلطل ةيئاقولا ةيحصلا تامدخلا

واإلعالن ةياعدلا عنم اهل قحي ةياغلا هذهلو اهزيزعتو لألفطلا ةيعيبطلا ةعاضرلا عيجشت ةرازولا ىلع (7) ةدام

األم. بيلحل لئادبك اهنأب هريغو عنصملا بيلحلا نع تناك ةليسو يأب

و تاميعطتلا كلت ةدوج نامض ىلع لمعلا . اهذيفنتو ميعطتلا جمارب عضو -: يلي امب ةرازولا موقت (8) ةدام

.ةدام ًاناجم باجن نساإل يف ءاسنلا واألفطلاو ديلا وملا ميعطت . مادختس واإل نيزختلا و لقنلا ءانثأ   اهيلع ةظفاحملا

. ةرازولا اهعضت يتلا ميعطتلا جماربب مازتل اإل هتياعرب موقي نم وأ لفطلا يدلا و ىلع بجي (9)

سماخلا لصفلا

ضارم األ ةحفاكمو يئابولا دصرتلا

يئابولا دصرتلا علاالةقب تاذ ةطشن واأل جماربلا ذيفنتب ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلا بو ةرازولا موقت (10) ةدام

ضارم كلتاأل راشتنإ دعمالت ةبقارم اهيلعو لئاسولا ةفاكب ةيثارولا و ةيدعملا ريغو ةيدعملا ضارم األ ةحفاكمو

لاالةمز. تارشؤملا عمج خالل نم

رصحل وعلاالةيجلاالةمز ةيئاقولا ريبادتلا ذاختإ علاالةق تاذ تاهجلا عم قيسنتلا بو ةرازولا ىلع (11) ةدام

اإل ذاختإ . اهنع غيلبتلا بجاولا   ةيدعملا ضارم باأل ةمئاق ةرازولا رادصإ -: كلذ نمو ةيدعملا ضارم األ راشتنإ

علاالج وأ ميعطتلا ضرف   . ىودعلا ردصم وأ ىودعلا عدوتسم نم نيرخ لآل ىودعلا لا قتنإ عنمل لاالةمز تاءارج

تإوالاهفب ىودعلل ًاردصم نوكت نأ نكمي داوم ةيأ وأ ةثولملا داوملا ةرداصم . لاالةمز تاءارج نماإل هريغو

وأ ةيئاذغ داوم يأ نم وأ مهتباصإب هبتشملا وأ ىضرملا نم ةيربخملا تانيعلا .ذخأ ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلا

و ةحيحصلا ةقيرطلا ب ضارم كلتاأل ءارج ىتوملا .نفد يدعم ضرمب هابتش  حلااإل يف كلذ ريغ وأ هايم

نم دحلل ةليفكلا تاءارج اإل عيمج ذاختإو هريهطتو يدعم ضرمب ةباصإ هب نأ هبتشأ اذإ عقوم يأ ةنياعم . ةميلسلا
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تاناويحلا و تاعورزملا و ةصاخلا و ةماعلا هايملا رداصم ةبقارم . ةيدعملا ضارم األ راشتنإ عنم وأ ىودعلا لا قتنإ

اإلعالم لئاسو ربع .اإلعالن ىودعلا إلقتنلا رؤب و رداصم لكشت نأ نكمي ىرخأ رداصم وأ ةيئاذغ داوم يأو

حئاولل ًاقفو هراشتنإ عنمو هتحفاكمل ةلجاع ةروصبو تاءارج اإل عيمج ذاختإ عم ءابو يأ روهظ نع ةفلتخملا

  هبتشملا عاضخإو مهل لاالةمز ةيبطلا ةياعرلا ميدقتو ةيئابولا ضارم باأل نيباصملا لزع . ةيلودلا ةيحصلا

ىلع ًايزارتحإ ديلا عضوو ةصاخلا و ةماعلا لقنلا لئاسو ةنياعمو مهلا قتنإ عنمو ةقيقدلا ةيحصلا ةباقرلل مهتباصإب

واإل ةيحصلا طورشلا ةبقارمو عضو . لداع ضيوعت لباقم ةرورضلا اهيضتقت يتلا ةدملل لقنلا لئاسوو ينابملا

يرودلا صحفلا دعاوق اذكو اهريغو ةماجحلا و ريفاوكلا الةقو حلا نكامأ يف ىودعلا لا قتنإ عنمل ةيئاقولا تاءارج

ضارم األ دحأب هتباصإ ةجيتن ىفوت وأ هتباصإب هبتشا اموأ صخش بيصأ (12)أ-اذإ .ةدام اهيف نيلماعلل

ةينعملا ةهجلا بإالغ اهيلع ،ويتلا ةيحص ةأشنم برقأ ىلإ ًاروف هنع اإلبالغ بجو ، ةرازولا نم ةددحملا ةيدعملا

. كلذب

دصق نع ببست وأ يئابو ضرمب ىودعلل ًاصخش ضرع وأ يدعم ضرمب ًاباصم دصق نع ىفخأ نم لك ب-  

هيلع بقاعي   مرجل بكترم ربتعي ىودعلا يشفت عنمل هنم بلط ءارجإ يأ ذيفنت نع عنتمأ وأ ريغلل ىودعلا لقنب

. نوناقلا اذه ماكحأ ىضتقمب

ةباصإ يأ نع اإلبالغ ةيحص هأشنم يأ يف ةلباقملا ةيحصلا ةينفلا نهملا و ةيبطلا نهملا يلوازم ىلع (13) ةدام

ضرملا ناك اذإ امأ اهثودح نم ةعاس   نيرشعو ةعبرأ خالل ةيحص ةيريدم برقا ىلإ يدعم ضرمب ةافو وأ

. ًاروف هنع غيلبتلا نوكيف ءابو لكشب ًارشتنم وأ ًاريطخ

ةنكم وأاأل ءايش وأاأل داوملا لا معتسإ نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت رظحي (14) ةدام

.. مهفرصت تحت وأ ريغلا لوانتم يف اهنم يأ عضو رظحي امك ضرملا لقنت نأ لمتحي   يتلا ةءوبوملا

ةصصخملا نكام يفاأل ةيئابولا ضارم باأل هتباصإب هبتشملا وأ باصملا لزع ةرازولل قحي (15)أ-   ةدام

ًاتقؤم هفاقيإب هلمع ةهج بإوالغ ةيحصلا ةبقارملل هعاضخإ وأ لاالةمز ةدمللو بسانملا يحصلا رجحلا وأ لزعلل

. هيضرم ةزاجإ يف هرابتعإو هلمع ةلوازم نع

. اهددحت يتلا ةيئابولا ضارم لأل ًاناجم بسانملا علاالج ريفوت ةرازولا ىلع ب-

. اهيلإو اهنم ةيئابولا ضارم لااأل قتنإ عنمل ةقطنم يأ يف يحصلا رجحلا ضرف ةرازولل (16) ةدام

ال امبو ةجاحلا تضتقا ام لك ةرازولا ىلع اهيلإو ةيروهمجلا نم ةيئابولا ضارم لااأل قتنإ عنم فدهب (17) ةدام

لقنلا لئاسول ةيحصلا ةنياعملا يلي :- ام ذاختإ ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلا بو ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا عم ضراعتي

ءاطعإو ةيبطلا تاصوحفلا ءارجإ . لاالةمز ةيحصلا تاداهشلا رادصإو ةصاخلا و ةماعلا ةيوجلا و ةيرحبلا و ةيربلا

طورشلا ديدحت . اهتبقارمو اهتباصإ هبتشملا رويطلا و تاناويحلا لزع . نيرداغملا و نيمداقلا نيرفاسملل تاحاقللا

رداصم نم اهدورو تبث ةيذغأ يأ داريتسإ وأ لوخد .عنم جراخلا  نم ةيذغ األ لوخدل ةبجاولا ةيحصلا

ىلع . اهذيفنتب تمزتلا و ةيروهمجلا اهب تطبترا ويتلا نأشلا اذهب علاالةق تاذ ةيلودلا تايقافت اإل ذيفنت . ةءوبوم

ذاخت علاالةقإل تاذ تاهجلا و ةرازولل حامسلا هيفب ضارم األ لقاون وتدلا لمتحي عقوم وأ تيب يأ نع لوئسملا

ألي بسانم تقو يأ يف لخدي نأ ضوفملا فظوملل زوجي . كلذ نود ةلوليحلل ةيرورضلا تايطايتح واإل ريبادتلا

إال اهلخدي فال هقلغم وأ نكسلل عقاوم نكام هذهاأل تناك اذإو اهدلا وت وأ ضارم األ لقاون دوجو بابسأ إلزةلا ناكم

اإل عيمج ذاختإ ةرازولل قحي لا. جعتس اإل ةفصب وأ ةيدايتعإ ةفصب ةباينلا نم رارقب وأ اهنع لوئسملا نم نذإب

يأ ءارجإ كلذ يف امب لقاونلا ب ةلوقنملا ضارم نماأل يأب هتباصإب هبتشملا وأ ضيرملل لاالةمز ةيبطلا تاءارج

قرطلا عابتإب لقنلا لئاسو يف لقاونلا ةحفاكم ريبادت ذاختإ ةيحصلا تاطلسلا ىلع بجي . يرورض يربخم صحف

هليسو لك يف ضرملا لقاون دوجو مدع نم دكأتلا و تارشحلا ةدابإ .متت ةيملا علا ةحصلا ةمظنم اهب حصنت يتلا

ئناوملا يلوئسم عيمج ىلع . اهيف لقاونلا ةحفاكمب ىصوي ةقطنم يف العقي خدم رداغت يتلا لقنلا لئاسو نم
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نع رتم (40) دعبت ةفاسملو لقاونلا نم اهولخ ىلع ةظفاحملا تايواحلل ةيئاهنلا تاطحملا و ةيرحبلا و ةيوجلا

بجي . لقاونلا راشتنإ مدع نامضل لقاون دوجو حةلا يف ةفاسملا كلت دم عم ةيئاهنلا تاطحملا وأ ءانيملا دودح

نم لقن لئاسو لوصو دنع لقاونلا ةحفاكم ريبادت قبطت نأ علاالةق تاذ تاهجلا عم قيسنتلا بو ةرازولا ىلع

. ةءوبوم ةقطنم

سداسلا لصفلا

برشلا هايم

لا معتسإ عنمل لاالةمز تاءارج اإل ذاختإ يلي:- علاالةقام تاذ تاهجلا عم قيسنتلا بو ةرازولا ىلوتت (19) ةدام

نم دكأتلل اهلقن لئاسوو اهنيزخت نكامأو اهتاكبشو ةماعلا برشلا هايم رداصم ةبقارم . برشلل ةحلا صلا ريغ هايملا

رفاوت نامضل اهتئبعتو اهنيزختو اهعيزوتو اهلقنو برشلا هايم ةجلا عم تايلمع ةبقارم . ثولتلل   اهضرعت مدع

هايملا الةيح صو ةدوج ىلع فارش .اإل كلهتسملا ةحصب رضت نأ نكمي ةدام يأ لا معتسإ .عنم ةيحصلا طورشلا

عنصم وأ ةطحم وأ نازخ وأ هايم ةكبش وأ ردصم نع لوئسم لك ىلع (20) ةدام   . جراخلا نم ةدروتسملا

وأ تاظفاحملا و ةمصاعلا ةنامأ  يف ةئيبلا و هايملا ةرازو بإوالغ ثولتلا نم اهيلع ةظفاحملا برشلا هايم ةئبعتل

. هتيلوئسم تحت عقت يتلا هايملا ردصمل ثولت يأ لوصح دنع لا حلا ىضتقم بسح تايريدملا

عباسلا لصفلا

يحصلا فرصلا هايم

يحصلا فرصلا هايم ةبقارم -: يلي ام قيقحت ىلع علاالةق تاذ تاهجلا عم قيسنتلا ب ةرازولا موقت (21) ةدام

عنمب ةليفكلا ةيحصلا طورشلا رفاوت نم دكأتلل ةيقنتلا تاطحمو ةيلخادلا تاديدمتلا و يحصلا فرصلا تاكبشو

تاديدمتلا وأ                     تاكبشلا وأ يحصلا فرصلا هايم نأ ةرازولل نيبت . اذإ ةماعلا ةحصلا ب ررضلا قاحلإ

ثودح عنمل لاالةمز تاءارج اإل عيمج ذختت نأ اهيلعف ةماعلا ةحصلل ًاديدهت لكشت وأدق لكشت ةيقنتلا ةطحم وأ

نماثلا لصفلا . عقوتملا يحصلا ررضلا

ةيذغتلا ءوس

بيلا سأ إلعابت جيورتلا و عيجشتلا -: يلي ام قيقحت ىلع علاالةق تاذ تاهجلا عم قيسنتلا ب ةرازولا لمعت (22) ةدام

ةحفاكم عيجشتو ةيندبلا ةطشن كلذاأل يف امب اهزيزعتو ةيحصلا ةايحلا تايكولسو طامنأ عيجشتو ةميلسلا ةيذغتلا

يحصلا ىوتسملا .عفر ةحصلا نيسحت يف اهاودج ًايملع تبثي ىرخأ تايكولس وأ طامنأ يأو تاقلا و نيخدتلا

امو تانيماتيفلا و ديدحلا و دويلا ك ةقيقدلا تايذغملا ةفاضإ لثم ةيذغتلا ءوس نع ةمجانلا ضارم األ ةحفاكمب ناكسلل

لمتحي يتلا وأ ةحصلا ىلع رطخلا تاذ ةيذغ األ قيوست عنمو اهتانوكم ليدعت بلط وأ ةيئاذغلا داوملا ىلإ اههباش

. اهرطخ

عساتلا لصفلا

ةينهملا ةحصلا

ةينهملا ةئيبلا ىلع ةباقرلا -: يلي ام قيقحت ىلع علاالةق تاذ تاهجلا عم قيسنتلا ب ةرازولا لمعت  (23) ةدام

عضو مهل. ةيحصلا الةم سلا نامضل اهلثام امو ةيعانصلا تاسسؤملا و لماعملا و عناصملا يف نيلماعلا ةحصو

ديدحت . اهيلع لصاوتملا شيتفتلا ةيلآو ، لمعلا نكامأ يف ةينهملا ةحصلا الةمو سلا لئاسو رفوتل لاالةمز طورشلا

 وأ مهتحص ىلع رثؤت نأ نكمي تاعانص وأ فرح وأ نهم يف نيلماعلا يف اهرفوت بجاولا ةيحصلا طورشلا

يف نيلماعلل ةيئاقولا تاءارج اإل كلذكو   ةيرودلا و األةيلو ةيبطلا تاصوحفلا عاونأ ديدحت . ىودعلا لقن ىلع دعاست

ةرازولا ىلع  (25) .ةدام ًايرود اهثيدحتو ةينهملا ضارم باأل ةمئاق دادعإ  . تاعانصلا وأ فرحلا وأ نهملا كلت
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. ةئيبلا و ةحصلا ىلع رثأ اهل يتلا فرحلا و نهملا نم عمتجملا ةيامحل ةليفكلا تاطارتش اإل ديدحتب مايقلا

تافصاوملا و طورشلا اهيلع قبطنت ال ةينهم ةأشنم علاالةقألي تاذ تاهجلا نم صيخرتلا زوجي (26)ال ةدام

. ةرازولا اهعضت يتلا ةيحصلا

يرجت يتلا علاالةق تاذ تاهجلا نم ةددحملا ةيرودلا و األةيلو تاصوحفلا ةفلك ةأشنم لك لمحتت  (27) ةدام

. نهملا عاونأ بسحب ةبولطملا تاصوحفلا عاونأ ةرازولا ددحتو اهيف نيلماعلل

  رشاعلا لصفلا

يحصلا فيقثتلا

ةيعوتو يئيبلا و يحصلا فيقثتلا و داشر اإل جمارب دادعإب ةينعملا تاهجلا عم نواعتلا ب ةرازولا موقت  (28) ةدام

. اهريغو ةعومسملا و ةيئرملا و ةءورقملا اإلعالم لئاسو ربع اهب نينطاوملا

يئيبلا و يحصلا فيقثتلا و داشر اإل جهانم دادعإب علاالةق تاذ تاهجلا عم نواعتلا ب ةرازولا موقت  (29) ةدام

. تاعماجلا و دهاعملا و                     سرادملا األفطلا و ضاير يف اهميدقتو

رشع يداحلا لصفلا

ةيواميكلا داوملا

ةرضملا اذكو ةعونمملا ةيواميكلا داوملا مئاوقب تاعانصلا علاالةقب تاذ تاهجلا ديوزت ةرازولا ىلوتت (30) ةدام

. ةماعلا ةحصلا ىلع ةظفاحملا تاياغل كلذو اهلوادتو اهريدصتو اهداريتسإ طورشملا و ةماعلا ةحصلا ب

نمض هدراو ةيواميك ةدام يأ لوادت وأ داريتسإ عنم ةينعملا تارازولا يف ةصتخملا تاهجلا ىلع  (31) ةدام

. ةرازولا نم ةددحملا مئاوقلا

. للحتلل ةلباقلا ريغ ةيكيتس بلاال سايك األ ةعانصب ةصاخلا ةيواميكلا داوملا داريتسإ عنمي (32) ةدام

وأ ةكرش وأ                لمعم وأ عنصم نع لوئسم لك ىلع رخآ عيرشت يأ ماكحأ ةاعارم (33) عم ةدام

ةقلعتملا تامولعملا ب يرود لكشبو ةينعملا   تارازولا دوزي نأ ةيواميكلا داوملا لوادت وأ داريتسإب موقت ةسسؤم

ةداملا ةبيكرت اهل. اهعيب متي يتلا تاهجلا و اهتايمكو اهنم ةجتنملا داوملا و مهيدل ةدوجوملا ةيواميكلا داوملا -: يلي امب

ةمولعملا ةحص ةيلوؤسم لمحتي ناو اهتيرس ىلع ةظفاحملا عم عينصتلل ةيواميكلا ةلداعملا و ةيواميكلا

يف نيضوفملا   نيفظوملل  (34) .ةدام ةماعلا ةحصلا عالةقب اهل ىرخأ ةيرورض تانايب .يأ اهمدع نم

شيتفتلا يف قحلا هصخي اميف لك تايريدملا وأ تاظفاحملا و ةمصاعلا ةنامأ يف علاالةق تاذ اهعورف وأ تارازولا

رثؤي ال لكشب متي اهيف ةيواميكلا داوملا لوادت نأ نم دكأتلل ةيواميكلا داوملا لوادت وأ داريتسإب موقت ةأشنم يأ ىلع

نأ يف قحلا ضوفملا فظومللو ةياغلا هذهل ةرازولا نم ةررقملا طورشلا عم قفتي امبو ةماعلا ةحصلا ىلع ًابلس

. ًايربخم اهليلحتل ةيواميكلا داوملا نم ةنيع ذخأي

ةيواميكلا داوملا لوادت ءوس ةجيتن ةماعلا ةحصلا ىلع ررض ثادحإ يف ببست نم لك مازلإ (35) أ-  ةدام

ةيلحملا سلا جملا ءاسؤر وأ ءارزولا ردصي كلذ نع فلخت اذإو لاالةحئ اهددحت يتلا ةدملا خالل ررضلا ةلا زإب

. ببستملا ةقفن ىلع ةفلا خملا لاالمزإلزةلا رارقلا هصخي اميف لك تايريدملا و تاظفاحملا و ةمصاعلا ةنامأ يف

أشنملا دلب ىلإ اهريدصت ةداعإب ةماعلا ةحصلا ىلع ررض ثادحإب ببستت ةيواميك داوم دروتسي نم لك مازلإ ب-

. ةياغلا هذهل ةينعملا تارازولا يف حئاوللا اهددحت يتلا ةدملا خالل

رشع يناثلا لصفلا



⑧

ةيحصلا هراكملا

ةحصلا ىلع ًابلس رثؤت يتلا ةيحصلا هراكملا ديدحتب ةرازولا موقت علاالةق تاذ تاهجلا عم قيسنتلا (36) ب ةدام

ناك. هجو يأب ةئيبلا ةحص ددهت وأ ةماعلا

ةيحصلا ةراكملا نم يأب ببستلا مدعب كلذو ، ةفلتخملا اهرصانعب ةئيبلا ىلع ةظفاحملا بجي (37) أ-  ةدام

. اهنع ًال وئسم ناك اهب،وأ ببست نم لبِق نم اهتلا زأو

واآل ةميلسلا قرطلا ب ةيبطلا تايافنلا  نم صلختلا ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةيحصلا و ةيبطلا تاشنملا ىلع ب-

لاالةحئ ددحتو ةئيبلا ةيامحب ةصاخلا ةيلودلا ريياعملا و طورشلا قفو ةيلحملا ةراد اإل تاطلس خالل نمو ةنم

. كلذ ليصافت

وأ ببستملا صخشلا ىلإ راعشإ لا سرإ تاظفاحملا و ةمصاعلا ةنامأ يف اهبتاكم وأ ةرازولا   ىلع (38)أ- ةدام

. راعش يفاإل ةددحملا ةدملا خالل اهتلا زإ بوجوب اهيف هرطخت ةيحصلا ةهركملا نع لوئسملا

ةقفن ىلع ةيراد اإل قرطلا ب ةيحصلا هراكملا زإةلا ىلع لمعلا ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلا بو ةرازولا ىلع ب-  

. ةيحصلا ةهركملا ب ببستملا

:-لقن يلي امب ةصاخلا طباوضلا و ةينفلا طورشلا ديدحت ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلا بو ةرازولا موقت  (39) ةدام

ضارغ أل اآلتاف تاديبم مادختساو لوادت اهنم. صلختلا وأ اهتجلا عم وأ اهنيزخت وأ ةرطخلا تايافنلا وأ داوملا

صلختلا وأ        اهمادختسإ ةداعإ وأ اهتجلا عم وأ راطم األ هايمو ةمداعلا هايملا عمج . ةماعلا ةحصلا وأ ةعارزلا

تاعورزملا ير ،وأ ةيعارزلا يضار األ ديمست ضارغ أل يحصلا فرصلا هايم مادختسإ رظحي (40) اهنم.ةدام

. ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلا ب ةرازولا اهددحت يتلا طباوضلا و طورشلل ًاقفو ،إال ةيلقحلا

نويعلا و هايماآلراب سالةم نامضل لاالةمز طورشلا علاالةق، تاذ تاهجلا عم نواعتلا ب ةرازولا عضت  (41) ةدام

. مادختس اإل ءوسو ثولتلا نم اهتيامحو اهريغو راحبلا ئطاوشو ةيئاملا زجاوحلا و دودسلا و نايدولا و

رشع  ثلا ثلا لصفلا

ةيحصلا تآشنملا

تابلطتملا عم قفتي امبو ةلا دعب ةمدقملا تامدخلا و ةيموكحلا ةيحصلا تآشنملا عيزوت ةرازولا ىلع  (42) ةدام

عم ضراعتي ال امبو ةأشنم لكل لاالةمز تافصاوملا و طورشلا ديدحت عم مهدجاوت نكامأو نينطاوملل ةيحصلا

. ةصاخلا ةيحصلا و ةيبطلا تآشنملا نوناق

ةيفوتسم ةصاخلا و ةيموكحلا ةيحصلا و ةيبطلا تآشنملا اهمدقت يتلا الت وكأملا نوكت نأ بجي  (43) ةدام

. زيهجتلا و ظفحلا ةيفيكو ةيعونلا ثيح نم ةيحصلا طورشلا

ضارم نماأل مهولخ   ةصاخلا و ةيموكحلا ةيحصلا و ةيبطلا تآشنملا ب نيلماعلا عيمج يف طرتشي (44) أ-  ةدام

. يرودلا و األيلو صحفلا خالل نم ةيدعملا

مهتحصب رضي دق اهيف،امم نيلماعلا ةياقو ىلع ةصاخلا و ةيموكحلا ةيحصلا و ةيبطلا تآشنملا لمعت ب-  

. ةيسفنلا وأ ةيدسجلا

تاظفاحملا و ةمصاعلا ةنامأ يف ةرازولا عورف ديوزت ةيموكح ريغ وأ ةيموكح ةيحص ةأشنم لك ىلع (45) ةدام

اهبلطت ةيحص تامولعم يأو اهيف لمعلا ريس لوح ةيئاصح اإل تافوشكلا و ةيرودلا ريراقتلا ب تايريدملا و

. ةرازولا
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رمأي ،نأ اهنع نلعملا ثراوكلا و ئراوطلا حاالت يف قحلا ريزولل ، نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو (46) ةدام

اهاري يتلا ضارغ يفاأل امهنم ءزج وأ               ةيموكح ريغ وأ ةيموكح ةيحص ةأشنم يأ لا معتسإب

. ةيرورض

ىلع لوصحلا إالدعب اهطاشن ةسراممب ءدبلا وأ حتفلا ةصاخ ةيحص وأ ةيبط ةاشنم ألي زوجي (47)ال ةدام

. ةصاخلا ةيحصلا و ةيبطلا تآشنملا نوناق يف ةدراولا طباوضلل اقفو ةينعملا ةهجلا نم صيخرت

نوناقل ًاقفو ةرازولا ب ةصاخلا ةيبطلا ةنجللا نم بوتكمو ببسم رارقبو نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو (48) ةدام

ءزج وأ ةصاخ وأ ةيموكح ةيحص وأ ةيبط   ةأشنم غإالقيأ ريزولل زوجي ةصاخلا ةيحصلا و ةيبطلا تآشنملا

لاالةحئ مظنتو ةلا حلا هذه لوزت نأ ىلإ نينطاوملا ةحص ىلع رثؤت ةيئابو ةيحص حةلا اهببسب تأشن اذإ ًاتقؤم اهنم

. ةبولطملا طباوضلا و ليصافتلا ةيذيفنتلا

ةصاخلا و ةيموكحلا ةيحصلا و ةيبطلا تآشنملا ىلإ باصملا وأ ضيرملا صخشلا لا خدإ نوكي  (49) ةدام

. اهيف جلا عملا بيبطلا رمأب اهنم هجارخإو  

ةأشنملا لخاد علاالج ةيحصلا   حهتلا تبجوأ إال:-اذإ ًاربج ةيحص ةأشنمل ضيرملا لا خدإ نوكي (50) ال ةدام

ىلع لوصحلا . هببسب ةباص وأاإل ىودعلا لا قتنإ نم نيرخ اآل ةيامح فدهب . هتايحل ًاديدهت هلوخد مدعل ناكو ةيبطلا

كلذ يطاعت ىلع ةقفاوملا هلو حرتقملا وعلاالج حهتلا نع حضاو حرش يقلت . ةئراطلا حلااالت يف ةيروفلا ةياعرلا

تآشنملا يف هيلع يرجت يتلا تابيردتلا وأ ثاحب يفاأل ةكراشملا ضفر وأ ىلع ةقفاوملا  . هضفر علاالجوأ

دض ىواكشلا ميدقت . ةيفاقثلا و ةينيدلا هتادقتعمو هتماركو هتيصوصخ مارتحإ .  ةصاخلا و ةيموكحلا ةيحصلا و ةيبطلا

اإل ةيحصلا و ةيبطلا تآشنملا ىلع (52) .ةدام اهيف نيلماعلا دحأ وأ ةصاخلا و ةيموكحلا ةيحصلا و ةيبطلا تآشنملا

. اهنأشب ةبسانملا تاءارج اإل ذاختاو اهيلإ ةمدقملا ىواكشلا ب مامته

رشع عبارلا لصفلا

ءاودلا

ةرازولا يف ةيود لأل ايلعلا ةئيهلا يف ةلجسم   ةيروهمجلا يف ةلوادتملا ةيود األ عيمج نوكت نأ بجي  (53) ةدام

. دحوم ليجست ماظن قفوو

. اهقيبطت ةبقارمو ةيئاودلا ةريعستلا عضوب ةيود لأل ايلعلا ةئيهلا ب ةلثمم ةرازولا مزتلت  (54) ةدام

 يتلا ةيود األ فرص - ةماع وأ ةصاخ تناك ءاوس   ةيلديص وأ ةيحصو ةيبط ةأشنم يأ ىلع رظحي  (55) ةدام

ةئيهلا نم ةرداص ةمئاقب ةيود كلتاأل ددحتو بيبط نم ةرداص ةيبط ةفصو بجومب ةيبط،إال ةفصو بجوتست

. ةيود لأل ايلعلا

الةيح صلا ةيهتنم نوكت ةيبط ريقاقع ،ألةي مادختس وأاإل فرصلا وأ ءارشلا وأ عيبلا ب لوادتلا رظحي  (56) ةدام

. اهيلع نودم رعسلا نكي وأمل اهفيلغت ةداعإ توبث وأ اهيلع نودملا خيراتلل ًاقفو

هتدوجو   هتينومأمو هتيلا عف نم دكأتلا دعب لا معتس صحلالإل الين ديصلا رضحتسملا وأ ءاودلا ربتعي  (57) ةدام

ىلع ةباقرلا ةيود لأل ايلعلا ةئيهلا ىلوتتو ةدوجلا نامضو ةديجلا نيزختلا و لقنلا و عينصتلا تافصاومل هتقباطمو

. كلذ

ب راجت وأاإل عيبلا رظحي امك ةيموكحلا ةيود واأل ةروزملا و ةبرهملا ةيود باأل راجت وأاإل عيبلا رظحي  (58) ةدام

. يناجملا عيزوتلا واإلعالنو ةياعدلل ةدعم نوكت يتلا ةيناجملا ةيبطلا تانيعلا

ديصال تارضحتسم وأ ريقاقع ةيأ ريضحت ، ةنهملا ةلوازمب مهل صخرملا ةلدايصلا ريغ ىلع رظحي  (59) ةدام
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. ةينا

تافصاوملل ًاقباطم نوكي نأ بجي ةيلديص يف هريضحت متي ديصالين رضحتسم وأ يبط راقع (60) لك ةدام

. ةيبطلا ةفصولا يف ةروكذملا

. تافارتعإ ىلع لوصحلا و قيقحتلا تاياغل ءاودلا مادختسإ رظحي  (61) ةدام

رشع سماخلا لصفلا

ىتوملا نفد

رباقملا  إاليف               ىتوملا نفد رظحي رخآ عيرشت يأ وأ ةيندملا األوحلا نوناق ةاعارم (62) عم ةدام

. كلذب ةرداصلا تارارقلا و نوناقلا ماكح أل ًاقفوو

ةيحص بابسأ ىلع ًءانب فاقو األ بتكم عم قيسنتلا ب ةيريدملا وأ ةظفاحملا يف يلحملا سلجملا سيئرل (63) ةدام

-: يلي ام نأشب لاالمز رارقلا ذاختإ تايريدملا ب اهعورفو تاظفاحملا وأ باألةنام ةحصلا ماع ريدم اهمدقي ةينف وأ

 (64) .ةدام ليدبلا داجيإ عم رباقملا ضعب يف نفدلا .عنم ليدبلا داجيإ عم ةددحم قطانم يف رباقم ءاشنإ عنم

. اهلقن وأ اهنفد نيحل ثثجلا ظفح فدهب ، صاخ وأ يموكح ىفشتسم يأ يف ىتوملل ثالةج صيصخت بجي

رشع سداسلا لصفلا

تابوقعلا

نع اللقت ةدم سبحلا ب بقاعي ىرخ األ ةذفانلا نيناوقلا يف اهيلع صنلا درو دشأ ةبوقع يأ ةاعارم (65)عم ةدام

ببست نم:- لك يرلا فلأ ةئامسمخ ىلع  ديزت يرلاوال فلأ ةئام نع اللقت ةمارغب وأ ةنس ىلع ديزت وال رهش

هايم ةكبش وأ ردصم نع لوئسملا . ةيواميكلا داوملا لوادت ءوس نع مجان ةماعلا ةحصلا ىلع ررض ثادحإ يف

ريغ وأ          ةجلا عم ريغ وأ ةثولم هايم عزوي وأ عيبي يذلا برشلا هايم ةئبعتل عنصم وأ ةطحم وأ نيزختلا

ماق يذلا صخرملا بيبطلا بقاعي (66) اهب.ةدام ةصاخلا ةدمتعملا ةيسايقلا تافصاوملل وأ ةينفلا ةدعاقلل ةقباطم

ةافولا وأ ةباص باإل ةيريدملا وأ ةرازولا غيلبتب مقي ملو يراسو يئابو ضرمب باصم يأ ةجلا عمب

يرلا . فلأ نيسمخ نع ديزت ال                   ةمارغب

عوبسأ نم سبحلا ب بقاعي ىرخ األ ةذفانلا نيناوقلا يف اهيلع صنلا درو دشأ ةبوقع يأ ةاعارم (67) عم ةدام

امم نوناقلا اذه ماكحأ نم يأ خفلا نم يرلا لك فلأ ةئامث يرلا ىلإثال فلأ نيسمخ نم ةمارغلا وأب ةنس ىلإ

. ةفلا خملا راركتو يحصلا ررضلا مجح كلذ يف ىعاريو  (69،68،66،65) داوملا يف هيلع صنلا دري مل

ب بقاعيو ةيحصلا و ةيبطلا ةأشنملا الق غإب نوناقلا اذه (47)نم ةداملا ماكحأ خفلا نم لك بقاعي (68) ةدام

راركت حلا يف ةبوقعلا فعاضتو يرلا  فلأ ةئام نع اللقت مةيلا ةمارغب وأ رهش نع اللقت ةدم سبحلا

. ةفلا خملا

تاكبشو اهرداصم الق غإو ةفلا خملا هيف تعقو يذلا ناكملا الق غإب ًاببسم ًارارق ذاختإ ةمكحملل قحي  (69) ةدام

ةحصلا ىلع ًاظافح ةفلا خملا زإةلا نيحلو ةبسانم اهارت يتلا ةدملل ررضلل ةببسملا واآلالت تايل اآل زجحو هايملا

. ةماعلا

يفا ةميسج رارضأ وأ حاور يفاأل ةراسخ ةفلا خملا ىلع بترت ،اذإ هيبوجو سبحلا ةبوقع نوكت (70)أ-  ةدام

ألوملا.

ةفلا. خملا راركت حلا يف ةبوقعلا فعاضت ب-  
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- : ةذفانلا نيناوقلا يف اهيلع صنلا درو دشأ ةبوقع يأ ةاعارم (71) عم ةدام

نع(30%)وال اللقت ةمارغب وأ تاونس ىلعثالث ديزت ال ةدم سبحلا ب ةيود األ بيرهتب ماق نم لك بقاعي أ-

نم ىنثتسيو ةبوقعلا فعاضت راركتلا حةلا يفو   ةبرهملا ةعاضبلا ةرداصم عم ةداملا ةميق نع(50%)نم ديزت

. ضيرملل يصخشلا مادختس اإل ضرغل بولجملا ءاودلا كلذ

ال ةمارغب وأ تاونس نعثالث ديزت ال ةدم سبحلا ب ديلقتلا و شغلا ك ةيود األ ةدوجب ماقبتلاالبع نم لك بقاعي ب-

راركتلا حةلا يفو تإوالاهف ةدلقملا و ةشوشغملا ةعاضبلا ةرداصم يرلا عم نويلم نعثالةث ديزت

. ةبوقعلا فعاضت

رشع عباسلا لصفلا

ةماعلا ماكح األ

و تائيهلا حلا و صملا و رئاودلا و ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاسسؤملا و تارازولا عيمج ىلع  (72) ةدام

اهتاناكمإ نمض لك تايريدملا و تاظفاحملا و ةمصاعلا ةنامأ يف اهعورفو ةرازولا عم نواعتلا ةيلحملا تاطلسلا

. نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنتل اهتاصاصتخاو

طبضلا يرومأم ةطلس لدعلا ريزو نم رارق مهب ردصيو ريزولا مهيمسي نيذلا ةرازولا يشتفمل (73) ةدام

عقت يتلا مئارجلا طبضو نوناقلا اذه ماكحأب ةلومشملا ةطشن ىلعاأل شيتفتلا قح كلذ بجومب مهلو يئاضقلا

. اهيلع نوعقوي رضاحم يف اهتابثإو هماكح أل ةفلا خم

وأ تارضحتسم وأ ةيودأ اهيف دجوت يتلا نكام وأاأل الةين ديصلا و ةيحصلا تآشنملا يلوئسم ىلع  (74) ةدام

اذه ماكحأب ةقلعتملا قئاثولا و تانايبلا ىلع المهع طإو ، نيشتفملل التلاالةمز يهستلا لك ميدقت ةيبط، تامزلتسم

. ةينوناقلا ةلءآسملا ةلئاط تحت مهماهمب مايقلا نم مهعنم ربتعيو نوناقلا

خال ريزولا نم ضرع ىلع ًءانب ءارزولا سلجم سيئر نم رارقب نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا لاالةحئ ردصت (75) ةدام

. هرودص خيرات نم رهشأ ةتس ىلع ديزت ال لةدم

. نوناقلا اذه ماكحأ عم ضراعتي صن لك ىغلُي (76) ةدام

. ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو هرودص خيرات نم ًاموي دعبثالنيث نوناقلا اذهب لمعُي  (77) ةدام
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