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 نم 376 ةداملا صن بجومب يغلأ
 ةیراجتلا تاكرشلا نأشب 2015 ةنسل )2( مقر يداحتا نوناق

نوثالثو ةعبسو ةئام ددعلا -ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود -ةيمسرلا ةديرجلا
م1984 ليربأ 1

م1984 ةنسل )8( مقر يداحتا نوناق
])1([ ةیراجتلا تاكرشلا نأش يف

 هیلع تالیدعتلا رخآ ءارجإ دعب نوناقلل ریخألا صنلا

 .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود سیئر ،نایهن لآ ناطلس نب دیاز نحن
 ،ءارزولا تايحالصو تارازولا تاصاصتخا نأش يف م1972 ةنسل )1( مقر نوناقلا ىلعو ،تقؤملا روتسدلا ىلع عالطالا دعب
 يداحتالا ينطولا سلجملاو ،ءارزولا سلجم ةقفاومو ةراجتلاو داصتقالا ريزو هضرع ام ىلع ًءانبو ،هل ةلدعملا نيناوقلاو
 :يتآلا نوناقلا انردصأ ،داحتالل ىلعألا سلجملا قيدصتو

ةماع ماكحأ :لوألا بابلا

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلابجومب صنلا اذھ: )1( ةداملا

:اهنم لك مامأ ةحضوملا يناعملا ةيلاتلا تاملكلاو تارابعلاب دصقي نوناقلا اذھ ماكحأ قيبطت يف
.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود :ةلودلا
.ةراجتلاو داصتقالا ةرازو :ةرازولا
.ةراجتلاو داصتقالا ريزو :ريزولا
.ةينعملا تارامإلا يف ةصتخملا ةيلحملا ةطلسلا :ةصتخملا ةطلسلا
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 ةلماك ةيكلم كولمملاو ةلودلا يف سسؤملا صاخلا يرابتعالا صخشلا وأ ةلودلا ةيسنج لمحي يذلا يعيبطلا صخشلا وھ :ليكولا
.نينطاوم نييعيبط صاخشأل
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا )2( ةداملا

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1998 ةنسل )15( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ 
 ةلودلا يف سسؤت ةكرش لكو ،اهطاشنل اًزكرم اهيف ذختت وأ ةلودلا يف سسؤت يتلا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ يرست - 1
.اهنطوم اهيف ذختت نأ بجي

 ةقطنملا ةمظنأ يف صاخ صن هنأشب درو اميف ،ةلودلا يف ةرحلا قطانملا يف سسؤت يتلا تاكرشلا ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ يرست الو - 2
 .ةلودلا ةيسنجل اهباستكا ءانثتساب كلذو ةينعملا ةرحلا

 ،لقنلاو قيوستلاو جارختسالاو بيقنتلا لاجم يف ةلماعلا طفنلا تاكرش ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ يرست ال ةلودلا ةيسنج باستكا ادع اميفو - 3
 نم ردصي يتلا تاكرشلا ىلعو هريغو عيزوتو لقن نم اهتطشنأب طبتري امو ،هايملا ةيلحتو زاغلاو ءابرهكلا جاتنإ يف ةلماعلا تاكرشلاو
.ةيساسألا اهتمظنأو ةيسيسأتلا اھدوقع يف صاخ صن هنأشب درو اميف هلك كلذو ،اهئانثتساب رارق ءارزولا سلجم
 :)3( ةداملا
 .نينطاوملا ىلع ةروصقملا قوقحلاب ةكرشلا عتمت ةرورضلاب كلذ عبتتسي ال نكلو ،اهتيسنج لمحت ةلودلا يف سسؤت ةكرش لك
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)4( ةداملا
 لام نم ةصح ميدقتب كلذو حبرلا فدهتسي يداصتقا عورشم يف مهنم لك مهسي نأب رثكأ وأ ناصخش هاضتقمب مزتلي دقع ةكرشلا
 .ةراسخ وأ حبر نم عورشملا نع أشني ام ماستقاو لمع وأ
 نم كلذ ريغ وأ يراقع وأ يعارز وأ يعانص وأ يلام وأ يراجت طاشن لك ةقباسلا ةرقفلا مكح يف يداصتقالا عورشملا لمشيو
 .يداصتقالا طاشنلا هجوأ
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا:)5( ةداملا
 :ةيتآلا لاكشألا دحأ ةلودلا يف سسؤت يتلا ةكرشلا ذختت نأ بجي

 .نماضتلا ةكرش - 1
 .ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش - 2
.ةصاحملا ةكرش - 3
 .ةماعلا ةمھاسملا ةكرش - 4
 .ةصاخلا ةمھاسملا ةكرش - 5
.ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا - 6
 .مهسألاب ةيصوتلا ةكرش - 7
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)6( ةداملا

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ
 نيلوؤسم اهمساب اودقاعت نيذلا صاخشألا نوكيو ةلطاب ربتعت ةقباسلا ةداملا يف اهيلإ راشملا لاكشألا دحأ ذختت ال ةكرش لك
.دقاعتلا اذھ نع ةئشانلا تامازتلالا نع نماضتلابو ًايصخش
.نوناقلا اذھ ماكحأل عضخي هسرامت يذلا اهطاشن ماد ام رخآ مسا يأ تحت تناك ولو تاكرشلا ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ يرستو
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)7( ةداملا
.ةماعلا ةمھاسملا ةكرش لكش هردق ناك ًايأ اهلامسأر يف اًءزج رخآ ماع صخش يأ وأ ةلودلا كلتمت يتلا تاكرشلا ذختت نأ بجي
 .ةماع ةمھاسم ةكرش ىلإ اهليوحت بجو ةمئاق ةكرش نم ةصح ماعلا صخشلا وأ ةلودلا تكلمت اذإف
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا  :)8( ةداملا
 ةيمسرلا ةهجلا مامأ ًاقثومو ةيبرعلا ةغللاب ًابوتكم هيلع أرطي ليدعت لكو ةكرشلا دقع نوكي نأ بجي ةصاحملا تاكرش ادع اميف
 .ًالطاب ليدعتلا وأ دقعلا ناك الإو ةصتخملا
 مهل زوجي ال نكل ،اًضعب مهضعب ةهجاوم يف هقيثوت مدع وأ دقعلا ةباتك مدع نع ئشانلا نالطبلاب كسمتلا ءاكرشلل زوجيو
 .مهتهجاوم يف نالطبلاب جاجتحالا هل زوجي يذلا ريغلا ةهجاوم يف هب جاجتحالا
 :)9( ةداملا
 مساب هعم اودقاعت نيذلا صاخشألا نوكيو هل ةبسنلاب نكت مل نأك ةكرشلا تربتعا ريغلا بلط ىلع ًءانب ةكرشلا نالطبب مكح اذإ
 دحأ بلط ىلع ًءانب نالطبلاب مكح اذإ امأ ،دقعلا اذھ نع ةئشانلا تامازتلالا نع نماضتلابو ةيصخش ةيلوؤسم نيلوؤسم ةكرشلا
 .هب مكحلا تقو نم الإ هرثأ نالطبلا ثدحي الف ءاكرشلا
 .دقعلا طورش ضعبلا مهضعب لبق ءاكرشلا قوقح ةيوست يفو اهنالطبب مكح يتلا ةكرشلا ةيفصت يف عبتت لاوحألا عيمج يفو
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)10( ةداملا

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ
 .هزواجي ام وأ ةكرشلا دقع يف درو ام فلاخي ام تابثإل ءاكرشلا نيب فالخلا دنع ةداهشلا لبقت ال
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا:)11( ةداملا

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومبp صنلا اذھ
 تاءارجإ نييعتب ردصيو ،يراجتلا لجسلا يف ديقلاب هيلع أرطي ليدعت لكو ةكرشلا دقع رهش بجي ةصاحملا تاكرش ادع اميف
.تارامإلا يف ةصتخملا تاطلسلا عم رواشتلا دعب ريزولا نم رارق روكذملا لجسلا يف ديقلا
 تانايبلا نم رثكأ وأ نايب ىلع رهشلا مدع رصتقا اذإو ،ريغلا ةهجاوم يف ذفان ريغ ناك روكذملا وحنلا ىلع دقعلا رهشي مل اذإف
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 .ريغلا ةهجاوم يف ةذفان ريغ اھدحو تانايبلا هذھ تناك اھرهش بجاولا
 ببسب ريغلا وأ ءاكرشلا وأ ةكرشلا بيصي يذلا ررضلا ضيوعت نع نماضتلاب اهترادإ سلجم ءاضعأ وأ ةكرشلا وريدم لأسيو
 .رهشلا مدع
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا : )12( ةداملا

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ
.يراجتلا لجسلا يف اھديق دعب الإ اهلامعأ أدبت نأ اهل زوجي الو ةيرابتعا ةيصخش ةكرشلل نوكي ال ةصاحملا تاكرش ادع اميف
 ةكرشلا باسحل تافرصت وأ لامعأ نم متي ام لكو ،ةرازولا اھردصت يتلا ةصاخلا ةرشنلا يف رداصلا يمسرلا ررحملا رشنيو
 .فرصتلا وأ لمعلا اورجأ نيذلا صاخشألا نماضتلاب هنع لأسي ديقلا ءارجإ لبق
 .اهسيسأتل مزاللا ردقلاب ةيرابتعا ةيصخش سيسأتلا ةرتف لالخ ةكرشلل نوكي كلذ عمو
 :)13( ةداملا
 .ةيسيئرلا ضارغألا يف صصختلاو ةدحولا يعاري نأو ،اًعورشم ةكرشلا ضرغ نوكي نأ بجي
 :)14( ةداملا
 ريغ يف زوجي امك )ةينيع ةصح( اًنيع نوكت نأ زوجيو )ةيدقن ةصح( دوقنلا نم ًانيعم اًغلبم كيرشلا ةصح نوكت نأ زوجي
 .ذوفن وأ ةعمس نم هل ام كيرشلا ةصح نوكت نأ زوجي ال نكلوً المع نوكت نأ نوناقلا اذھ ماكحأ نم ةدافتسملا لاوحألا
 .ةكرشلا لامسأر اھدحو ةينيعلا صصحلاو ةيدقنلا صصحلا نوكتو
 :)15( ةداملا
 نع عيبلا دقع نأش يف اهب لومعملا دعاوقلل ًاقفو ًالوؤسم كيرشلا ناك رخآ ينيع قح يأ وأ ةيكلم قح كيرشلا ةصح تناك اذإ

 .اهيف صقن وأ بيع روهظ وأ قاقحتسالا وأ كالهلا ةلاح يف ةصحلا نامض
 يف ةروكذملا رومألا ىلع راجيإلا دقع نأش يف اهب لومعملا دعاوقلا تقبط لاملاب عافتنالا درجم ىلع ةدراو ةصحلا تناك اذإف
 .ةقباسلا ةرقفلا
 .قوقحلا هذھ ءاضتقاب الإ ةكرشلا لبق هتمذ أربت الف ريغلا ىدل ًاقوقح كيرشلا ةصح تنمضت اذإو
 بسكلا اذھ ىلع لصح دق كيرشلا نكي مل ام ةكرشلا قح نم نوكي لمعلا اذھ نع جتني بسك لكف هلمع كيرشلا ةصح تناك اذإو
 .كلذ ريغ ىلع قفتا اذإ الإ عارتخا ةءارب قح نم
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا  :)16( ةداملا
 ةهجاوم يف ًالوؤسم ناك كلذل ددحملا لجألا نع اهميدقت يف رخأت نإف اهب دهعت يتلا ةصحلاب ةكرشلل ًانيدم كيرش لك ربتعي
 .ريخأتلا اذھ ىلع بترتي يذلا ررضلا ضيوعت نع ةكرشلا
 :)17( ةداملا

 هقح ىضاقتي نأ هل زوجي امنإو ةكرشلا لام سأر يف هنيدم ةصح نم هقح ىضاقتي نأ ءاكرشلا دحأل يصخشلا نئادلل زوجي ال
 ءاهتنا دعب ةكرشلا لاومأ نم ضيفي اميف هنيدم بيصن ىلإ نئادلا قح لقتنا ةكرشلا تضقنا اذإف حابرألا يف هنيدم بيصن نم
 .ةيفصتلا
 هذھ عيب بلطي نأ ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا قوقحلا نع ًالضف يصخشلا هنئادل ناك مهسأ يف ةلثمم كيرشلا ةصح تناك اذإو
 .عيبلا ةليصح نم هقح ىضاقتيل مهسألا
 :)18( ةداملا
 .ًالطاب دقعلا ناك ةراسخلا نم هئافعإ وأ حبرلا نم ءاكرشلا دحأ نامرح ىلع ةكرشلا دقع يف قفتا اذإ
 .ةراسخلا يف كارتشالا نم هلمع ريغ مدقي مل يذلا كيرشلا ءافعإ ىلع قافتالا زوجي كلذ عمو
 :)19( ةداملا
 .لاملا سأر يف هتصح ةبسنب اهنم هبيصن ناك ،رئاسخلا وأ حابرألا يف كيرشلل ةررقملا ةبسنلا ةكرشلا دقع نيعي مل اذإ
 لاحلا كلذكو ،حبرلا يف هبيصنل ًالداعم ةراسخلا يف هبيصن ناك حبرلا يف كيرشلل ةررقملا ةبسنلا ديدحت ىلع دقعلا رصتقا اذإو
 .ةراسخلا يف ةررقملا ةبسنلا نييعت ىلع دقعلا رصتقا اذإ
 كيرشلا مدق اذإف ةراسخلا يف وأ حبرلا يف هبيصن ةكرشلا دقع يف نيعي نأ بجيف ،هلمع ىلع ةروصقم كيرشلا ةصح تناك اذإو
 وأ ةيدقنلا هتصح نع رخآ بيصنو لمعلاب هتصح نع ةراسخلا وأ حبرلا يف بيصن هل ناك ةينيع وأ ةيدقن ةصح هلمع نع ًالضف
 .ةينيعلا
 :)20( ةداملا

 ىلع ةيروص حابرأ تعزو اذإف ،ةكرشلا لوصأ ريدقت يف ةغلابملا قيرط نع ءاكرشلا ىلع ةيروص حابرأ عيزوت زوجي ال
 .ةينلا نسح ناك ولو اهنم هضبق ام درب كيرش لك ةبلاطم ةكرشلا ينئادل زاج ءاكرشلا
 .ةيلاتلا تاونسلا يف رئاسخب ةكرشلا تينم ولو اهضبق يتلا ةيقيقحلا حابرألا درب كيرشلا مزلي الو
 :)21( ةداملا

 اھزكرمو اهعون نع ًانايبو اهمسا لمحت نأ بجي ةكرشلا نع ردصت يتلا تانالعإلاو تاصلاخملاو تالسارملاو دوقعلا عيمج
 تاذ ةكرشلاو مهسألاب ةيصوتلا ةكرشو ةمھاسملا ةكرش يف تانايبلا هذھ ىلإ فاضيو يراجتلا لجسلا يف اھديق مقرو يسيئرلا
 .هنم عوفدملا رادقمو ةكرشلا لام سأر رادقم نع نايب ةدودحملا ةيلوؤسملا
 .اهنع ردصت يتلا قاروألا يف كلذ ركذي نأ بجو ةيفصتلا تحت ةكرشلا تناك اذإو
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)22( ةداملا
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 ةكرش لك يف نوكي نأ بجي رخآ نوناق يأ وأ نوناقلا اذھ اهيلع صني يتلا نينطاوملا ىلع ةروصقملا ةيراجتلا ةطشنألا ةاعارمب
 .ةكرشلا لام سأر نم % 51 نع هتصح لقت ال نينطاوملا نم رثكأ وأ كيرش ةلودلا يف سسؤت

نماضتلا ةكرش :يناثلا بابلا

 :)23( ةداملا
 تامازتلا نع مهلاومأ عيمج يف نماضتلاب نيلوؤسم نونوكي رثكأ وأ نيكيرش نم نوكتت يتلا ةكرشلا يھ نماضتلا ةكرش
 .ةكرشلا
 :)24( ةداملا
 عم ءاكرشلا نم رثكأ وأ دحاو مسا ركذ ىلع اهمسا رصتقي نأ زوجيو ،ءاكرشلا عيمج ءامسأ نم نماضتلا ةكرش مسا نوكتي
 .صاخ يراجت مسا اهل نوكي نأ مدقت ام ىلإ ةفاضإلاب زوجيو ،ةكرشلا دوجو ىلع لدي ام ةفاضإ
 .ةكرشلا تامازتلا نع نماضتلابً الوؤسم ناك كلذب هملع عم اهيف كيرش ريغ صخش مسا ةكرشلا مسا يف ركذ اذإو
 :)25( ةداملا
 .ةلودلا ينطاوم نم نماضتلا ةكرش يف ءاكرشلا عيمج نوكي نأ بجي
:)26( ةداملا
 :ةيتآلا تانايبلا ىلع نماضتلا ةكرش دقع لمتشي نأ بجي
 .هنطومو هداليم خيراتو هتيسنجو تدجو نإ هترهشو هبقلو كيرش لك مسا ) أ (
 .اهئاشنإ نم ضرغلاو ةكرشلا مسا )ب(
.اهعورفو يسيئرلا ةكرشلا زكرم )ج(
 صصحلا هذهل ةردقملا ةميقلاو ًانايعأ وأ ًاقوقح وأ تناك اًدوقن اهميدقتب كيرش لك مزتلي يتلا ةصحلاو ةكرشلا لام سأر )د(
.اهقاقحتسا داعيمو اهميدقت ةيفيكو
.دجو نإ اهئاهتنا خيراتو ةكرشلا سيسأت خيرات )ـھ(
.مهتطلس ىدمو ةكرشلا نعً ةباين عيقوتلا مهل زوجي نيذلا صاخشألا ءامسأ نايب عم ةكرشلا ةرادإ ةيفيك )و(
.اهئاهتناو ةكرشلل ةيلاملا ةنسلا ءدب )ز(
 .رئاسخلاو حابرألا عيزوت ةبسن )ح(
 :)27( ةداملا
 .ءاكرشلا نم لك سالفإ ىلإ ةكرشلا سالفإ يدؤيو ،اًرجات نماضتلا ةكرش يف كيرش لك ربتعي
 :)28( ةداملا

 .لوادتلل ةلباق كوكص يف ةلثمم ءاكرشلا صصح نوكت نأ زوجي ال
 :)29( ةداملا

 .ةكرشلا دقع يف ةدراولا دويقلا ةاعارمب وأ ءاكرشلا عيمج ةقفاومب الإ نماضتلا ةكرش يف صصحلا نع لزانتلا زوجي ال
 نع ريغلا ىلإ لزانتي نأ كيرشلل زوجي كلذ عمو ً،الطاب ربتعي ديق يأ نود صصحلا نع لزانتلا زاوجب يضقي قافتا لكو
 .نيدقاعتملا نيفرطلا نيب اميف الإ رثأ قافتالا اذهل نوكي الو ،ةكرشلا يف هتصحب ةلصتملا قوقحلا
 :)30( ةداملا
 .ريغلا ىلع هب جتحي ال كلذ فالخ ىلع قافتا لكو ةكرشلا تامازتلا نع مهلاومأ عيمج يف نماضتلاب نولوؤسم ءاكرشلا
 :)31( ةداملا

 .ءافولاب اھراذعإو ةكرشلا دض يذيفنت دنس ىلع لوصحلا دعب الإ ةكرشلا تامازتلا ببسب كيرشلا لاومأ ىلع ذيفنتلا زوجي ال
 .كيرشلا ىلع ةجح يذيفنتلا دنسلا نوكيو
 :)32( ةداملا

 يف اًكيرش نوكي نأ وأ ةكرشلا طاشن عون نم اًطاشن ريغلا باسحل وأ هباسحل سرامي نأ ءاكرشلا ةقفاوم ريغب كيرشلل زوجي ال
 هذھ تناك اذإ ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش يف اًكيرش وأ ةيصوت ةكرش يف ًايصوم وأ ًانماضتم اًكيرش وأ ىرخأ نماضت ةكرش
 .ةكرشلا طاشن ةسفانم هنأش نم اًطاشن سرامت ةكرشلا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا  :)33( ةداملا
 ةقحاللاو ةقباسلا ةكرشلا تامازتلا نع هلاومأ عيمج يفو نماضتلاب ءاكرشلا يقاب عم ًالوؤسم ناك ةكرشلا ىلإ كيرش مضنا اذإ

 .ريغلا ىلع هب جتحي ال كلذ فالخ ىلع ءاكرشلا نيب قافتا لكو ،اهيلإ همامضنال
 :)34( ةداملا
.هباحسنا راهشإ دعب ةكرشلا ةمذ يف أشنت يتلا تامازتلالا نعً الوؤسم نوكي الف ةكرشلا نم كيرش بحسنا اذإ
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)35( ةداملا
 لومعملا دعاوقلل ًاقفو لزانتلا اورقأ اذإ الإ اهينئاد لبق ةكرشلا تامازتلا نم أربي الف ةكرشلا يف هتصح نع ءاكرشلا دحأ لزانت اذإ
.نيدلا ةلاوح نأش يف اهب
 :)36( ةداملا

 ىلع عالطالا بلطي نأ هل زوجي كلذ عمو ،كلذ فالخ ىلع قفتا اذإ الإ ةرادإلا لامعأ يف لخدتلا ريدملا ريغ كيرشلل زوجي ال
 .اھريدمل داشرإلاو حصنلا هيجوتو اهقئاثوو اھرتافد صحفو ةكرشلا لامعأ
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 :)37( ةداملا
 ةربعلا نوكت ةلاحلا هذھ يفو ةيبلغألاب ءافتكالا ىلع دقعلا صني مل ام ءاكرشلا ءارآ عامجإب نماضتلا تاكرش يف تارارقلا ردصت
 .كلذ فالخ ىلع دقعلا صني مل ام ةيددعلا ةيبلغألاب
 .ءاكرشلا ءارآ عامجإب تردص اذإ الإ ةحيحص ةكرشلا دقع ليدعتب ةقلعتملا تارارقلا نوكت الو
 :)38( ةداملا
 وأ رثكأ وأ كيرش ىلإ لقتسم دقع وأ ةكرشلا دقع ىضتقمب ةرادإلاب دهع اذإ الإ نينماضتملا ءاكرشلا عيمجل ةكرشلا ةرادإ نوكت
 .كيرش ريغ صخش ىلإ
 :)39( ةداملا
 .هصاصتخا نم نوكت يتلا لامعألا نع الإ ريدم لك لأسي الف نيعم صاصتخا مهنم لكل ددحو نوريدملا ددعت اذإ
 ةيبلغألا وأ ءارآلا عامجإب تردص اذإ الإ ةحيحص مهتارارق نوكت الف نيعمتجم ةرادإلاب اوموقي نأ طرتشاو نوريدملا ددعت اذإو
 رئاسخ قاحلإ اهتيوفت ىلع بترتي يتلا ةلجاعلا لامعألاب مايقلاب درفني نأ ريدم لكل زوجي كلذ عمو ،دقعلا يف اهيلع صوصنملا

 .اهيلع ريبك حبر عايض وأ ةكرشلاب ةميسج
 يأب موقي نأ مهنم لكل زاج نيعمتجم اولمعي نأ طرتشي ملو نيعم صاصتخا دقعلا يف مهنم لكل ددحي ملو نوريدملا ددعت اذإو
 ءارآ ةيبلغأب ةربعلا نوكت ةلاحلا هذھ يفو همامتإ لبق لمعلا ىلع ضارتعالا قح نيرخآلل نوكي نأ ىلع ةرادإلا لامعأ نم لمع
 .ءاكرشلا ىلع رمألا ضرع بجو ءارآلا تواست اذإف ،نيريدملا
 :)40( ةداملا
 صني مل ام ةكرشلا لح لزعلا ىلع بترتيو ،ءاكرشلا عامجإب الإ هلزع زوجي الف ةكرشلا دقع يف ًانيعمو اًكيرش ريدملا ناك اذإ
 .كلذ ريغ ىلع دقعلا
 دقع وأ ةكرشلا دقع يف ًانيعم ناك ءاوس ءاكرشلا ريغ نم ناك وأ ةكرشلا دقع نع لقتسم دقع يف ًانيعمو اًكيرش ريدملا ناك اذإو
 .ةكرشلا لح ريدملا اذھ لزع ىلع بترتي الو ءاكرشلا ةيبلغأ نم رارقب هلزع زاج لقتسم
 :)41( ةداملا
 ،ضيوعتلا نع ًالوؤسم ناك الإو ةلوبقم بابسأ ريغل ةرادإلا لزتعي نأ هل زوجي الف ةكرشلا دقع يف ًانيعمو اًكيرش ريدملا ناك اذإ
 .كلذ فالخ ىلع دقعلا صني مل ام ةكرشلا لح هلازتعا ىلع بترتيو
 هل ناك لقتسم دقع يف وأ ةكرشلا دقع يف ًانيعم ناك ءاوس ءاكرشلا ريغ نم ناك وأ لقتسم دقع يف ًانيعمو اًكيرش ريدملا ناك اذإف
 نع ًالوؤسم ناك الإو لوقعم تقوب هذافن لبق ءاكرشلا هب رطخي نأو لازتعالل بسانملا تقولا راتخي نأ طرشب لزتعي نأ
 .ةكرشلا لح هلازتعا ىلع بترتي الو ،ضيوعتلا
 :)42( ةداملا
 .هتطلس دييقت ىلع ةكرشلا دقع صني مل ام ةكرشلا ضرغو قفتت يتلا تافرصتلا عيمجب موقي نأ ريدملل
 :)43( ةداملا

 رظحلا اذھ يرسيو ،دقعلا يف حيرص صنب وأ ءاكرشلا ةقفاومب الإ ةيداعلا ةرادإلا زواجت يتلا تافرصتلاب مايقلا ريدملل زوجي ال
 :ةيتآلا تافرصتلا ىلع ةصاخ ةفصب
.ةداتعملا ةريغصلا تاعربتلا ادع ام تاعربتلا ) أ (
 .اهضارغأ يف لخدي امم فرصتلا ناك اذإ الإ ةكرشلا تاراقع عيب )ب(
 .تاراقعلا عيبب ةكرشلا دقع يف هل اًحرصم ناك ولو ةكرشلا تاراقع ىلع نھر ريرقت )ج(
.هنھر وأ ةكرشلا رجتم عيب )د(
 :)44( ةداملا

 .ةدح ىلع ةلاح لك يف ردصي ءاكرشلا عيمج نم نذإب الإ ةكرشلا عم صاخلا هباسحل دقاعتي نأ ريدملل زوجي ال
 .اًيونس ددجي ءاكرشلا عيمج نم نذإب الإ ةكرشلا طاشن عون نم اًطاشن سرامي نأ هل زوجي الو
 :)45( ةداملا
 نم هنع ردصي ام ببسب وأ ةكرشلا دقع ماكحأ ةفلاخم ببسب ريغلا وأ ءاكرشلا وأ ةكرشلا بيصي يذلا ررضلا نع ريدملا لأسي
 ً.الطاب ربتعي كلذ ريغب يضقي طرش لكو هتفيظو ةيدأت يف ءاطخأ
 :)46( ةداملا
 .رئاسخلاو حابرألا باسح ةينازيملا عقاو نم ةكرشلل ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع اهيف كيرش لك بيصنو رئاسخلاو حابرألا ددحت
 رئاسخلا ببسب لاملا سأر نم صقن ام لمكيو ،بيصنلا اذھ ديدحت درجمب حابرألا يف هبيصنب ةكرشلل ًانئاد كيرش لك ربتعيو
 سأر يف هتصح نم صقن ام ةلمكتب كيرشلا مازلإ زوجي ال كلذ ادع اميفو كلذ ريغ ىلع قفتي مل ام ةيلاتلا تاونسلا حابرأ نم
.هتقفاومب الإ رئاسخلا ببسب ةكرشلا لام

ةطیسبلا ةیصوتلا ةكرش :ثلاثلا بابلا

 :)47( ةداملا
 تامازتلا نع هلاومأ عيمج يف ًالوؤسم نوكي رثكأ وأ نماضتم كيرش نم نوكتت يتلا ةكرشلا يھ ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش
 .لاملا سأر يف هتصح رادقمب الإ ةكرشلا تامازتلا نعً الوؤسم نوكي ال رثكأ وأ يصوم كيرش نمو ،ةكرشلا
 :)48( ةداملا
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.ةلودلا ينطاوم نم ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش يف نينماضتملا ءاكرشلا عيمج نوكي نأ بجي
 :)49( ةداملا
 زوجيو ،ةكرش دوجو ىلع لدي ام ةفاضإ عم نينماضتملا ءاكرشلا نم رثكأ وأ دحاو مسا نم ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش مسا نوكتي
 .صاخ يراجت مسا اهل نوكي نأ مدقت ام ىلإ ةفاضإلاب
 ينسح ريغلا ىلإ ةبسنلاب ًانماضتم اًكيرش ربتعا كلذب هملع عم ركذ اذإف ،ةكرشلا مسا يف يصوملا كيرشلا مسا ركذي نأ زوجي الو
 .ةينلا
 :)50( ةداملا
 ماكحألا ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش ىلع يرستو ،نماضت ةكرش نينماضتملا ءاكرشلا ىلإ ةبسنلاب ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش ربتعت
.ةيلاتلا ماكحألا ةاعارم عم نماضتلا ةكرشب ةصاخلا
 :)51( ةداملا
 هتيسنجو هبقلو يصوم كيرش لك مسا ىلع )26( ةداملا يف ةدراولا تانايبلا ىلإ ةفاضإلاب ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش دقع لمتشي
 .اهنم هعفد امو لاملا سأر يف هتصح رادقمو هنطومو هداليم خيراتو
 :)52( ةداملا

 .لاملا سأر يف هتصح رادقمب الإ ةكرشلا ينئاد لبق يصوملا كيرشلا لأُسي ال
 :)53( ةداملا

 لامعأ يف كارتشالا هل زوجي امنإو ضيوفت ىلع ًءانب ولو ريغلاب ةلصتملا ةرادإلا لامعأ يف لخدتلا ىصوملا كيرشلل زوجي ال
 رئاسخلاو حابرألا باسح نم ةروص بلطي نأ هل نوكي امك ةكرشلا دقع يف اهيلع صوصنملا دودحلا يف ةيلخادلا ةرادإلا
 مھريغ وأ ءاكرشلا نم هنع ليكوب وأ هسفنب اهقئاثوو ةكرشلا رتافد ىلع عالطالاب امهب درو ام ةحص نم ققحتي نأو ةينازيملاو
 .ةكرشلاب ررض كلذ ىلع بترتي الأ طرشب
 :)54( ةداملا
 امع أشنت يتلا تامازتلالا نع هلاومأ عيمج يفً الوؤسم ناك ةقباسلا ةداملا يف هيلع صوصنملا رظحلا يصوملا كيرشلا فلاخ اذإ
 .لامعأ نم هارجأ
 وعدي امم اهب ماق يتلا ةرادإلا لامعأ تناك اذإ ةكرشلا تامازتلا لك نع هلاومأ عيمج يف ًالوؤسم يصوملا كيرشلا رابتعا زوجيو
 ءاكرشلاب ةصاخلا ماكحألا يصوملا كيرشلا ىلع يرست ةلاحلا هذھ يفو ،ةقلطم ةفصب ءاكرشلا نم هنأب داقتعالا ىلإ ريغلا
.نينماضتملا
 ءالؤھ ناك نينماضتملا ءاكرشلا نم ينمض وأ حيرص ضيوفت ىلع ًءانب هيلع روظحملا ةرادإلا لامعأب يصوملا كيرشلا ماق اذإف
.لامعألا هذھ نع أشنت يتلا تامازتلالا نع نماضتلاب هعم نيلوؤسم ءاكرشلا
 :)55( ةداملا
 ،ةيبلغألاب ءافتكالا ىلع دقعلا صني مل ام نيصوملاو نينماضتملا ءاكرشلا ءارآ عامجإب ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش تارارق ردصت
 .كلذ ريغ ىلع دقعلا صني مل ام ةيددعلا ةيبلغألاب ةربعلا نوكتو
 .نيصوملاو نينماضتملا ءاكرشلا ءارآ عامجإب تردص اذإ الإ ةحيحص ةكرشلا دقع ليدعتب ةقلعتملا تارارقلا نوكت الو

ةصاحملا ةكرش :عبارلا بابلا

ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)56( ةداملا
 دحأ هب موقي رثكأ وأ يراجت لمع نع رئاسخلاو حابرألا ماستقال رثكأ وأ نيكيرش نيب دقعنت يتلا ةكرشلا يھ ةصاحملا ةكرش
 .صاخلا همساب ءاكرشلا
.تابثإلا قرط لكب ةصاحملا ةكرش تابثإ زوجيو ،ريغلا قح يف يرست الو ،ءاكرشلا نيب ةقالعلا ىلع ةروصقم ةكرشلا نوكتو
 :)57( ةداملا
 لجسلا يف ديقلل دقعلا اذھ عضخي الو مهنيب رئاسخلاو حابرألا عيزوت ةيفيكو ءاكرشلا تامازتلاو قوقح ةصاحملا ةكرش دقع مظني
.ةينالعلل الو يراجتلا
 :)58( ةداملا

.هسفنب ةيراجتلا تايلمعلاب مقي مل ام اًرجات صاحملا كيرشلا ربتعي ال
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)59( ةداملا
 .كلذ ريغ ىلع قفتي مل ام اهمدق يتلا هتصحل اًكلام ةصاحملا ةكرش يف كيرش لك ىقبي
:)60( ةداملا

 .لوادتلل ةلباق تادنس وأ اًمهسأ ردصت نأ ةصاحملا ةكرشل زوجي ال
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)61( ةداملا
 زاج ةكرشلا دوجو نع ريغلا مالعإ هنأش نم ام ءاكرشلا نم ردص اذإف ،هعم لماعت يذلا كيرشلا ىلع الإ عوجرلا قح ريغلل سيل
 .ريغلا ءازإ نماضتلا هجو ىلع نيلوؤسم اهيف ءاكرشلا نوكي ةيعقاو ةكرش اھرابتعا
 :)62( ةداملا
 ىلع بترتي الأ طرشب مھريغ نم وأ ءاكرشلا نم ليكوب وأ هسفنب اهقئاثوو ةكرشلا رتافد ىلع عالطالا بلطي نأ كيرش لكل
 ً.الطاب ربتعي كلذ ريغ ىلع قافتا لكو ةكرشلاب ررض ليكولا عالطا
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 :)63( ةداملا
.نوناقلا اذھ نم )37( ةداملا ماكحأ ةصاحملا ةكرش ىلع يرست

ةماعلا ةمھاسملا تاكرش :سماخلا بابلا

:ةماعلا ةمھاسملا تاكرش صئاصخ :لوألا لصفلا
 :)64( ةداملا
 ردقب الإ اهيف كيرشلا لأسي الو لوادتلل ةلباق ةميقلا ةيواستم مهسأ ىلإ اًمسقم اهلامسأر نوكي ةكرش لك ةماع ةمھاسم ةكرش ربتعت

 .لاملا سأر يف هتصح
 :)65( ةداملا
 ةكرشلا ضرغ ناك اذإ الإ يعيبط صخشل اًمسا نوكي نأ زوجي الو ،اهضرغ نم قتشم مسا ةماع ةمھاسم ةكرش لكل نوكي
 .اهل اًمسا همسا تذختاو اًرجتم كلذ دعب وأ اهسيسأت دنع ةكرشلا تكلمت اذإ وأ ،صخشلا اذھ مساب ةلجسم عارتخا ةءارب رامثتسا
 ةماعلا ةمھاسملا ةكرش لمحت نأ زوجي الو )ةماع ةمھاسم ةكرش( ةرابع ةكرشلا مسا ىلإ فاضي نأ بجي لاوحألا عيمج يفو
 ةكرشلا مازلإ ةصتخملا ةيئاضقلا وأ ةيرادإلا ةهجلا نم بلطت نأ ىرخألا ةكرشلل زاج الإو ،اًهباشم اًمسا وأ ىرخأ ةكرش ةيأ مسا
 .مسالا اذھ ريغت نأ اهمساب تمست يتلا
 :)66( ةداملا
 وأ اهتامازتلا وأ اهقوقحب ساسم مسالا رييغت ىلع بترتي الو ،ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم رارقب اهمسا ريغت نأ ةكرشلل
.نوناقلا ماكحأل ًاقفو يراجتلا لجسلا يف ديدجلا مسالاب رشؤي نأ بجيو اھدض تذختا وأ اهتذختا يتلا ةينوناقلا تاءارجإلاب
 :)67( ةداملا
 ةرشع نع لاملا سأر لقي نأ زوجي ال لاوحألا عيمج يفو اهسيسأت نم ضرغلا قيقحتل ًايفاك ةكرشلا لام سأر نوكي نأ بجي
.مھرد نييالم
 :)68( ةداملا
 ةفلاخم زوجي الو ريزولا نم رارق هب ردصي يذلا جذومنلا ماكحأل نيقباطم يساسألا اهماظنو ةكرشلا سيسأت دقع نوكي نأ بجي
 .ريزولا نم ةقفاومب الإ جذومنلا اذھ
 :)69( ةداملا
 هذھ ريصقت وأ ةلاطإ ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم رارقب زوجيو اهل ةنيعملا ةدملا يساسألا اهماظنو ةكرشلا سيسأت دقع ددحي
 .كلذ ةكرشلا ضرغ ىضتقا اذإ ةدملا
 :ةماعلا ةمھاسملا تاكرش سیسأت :يناثلا لصفلا
 :)70( ةداملا
 ءاشنإب صخري الو كلذ نع ةئشانلا ةيلوؤسملا لمحت ةينب يساسألا اهماظنو يئادتبالا ةكرشلا دقع عقو نم لك اًسسؤم ربتعي
 .لقألا ىلع صاخشأ ةرشع نيسسؤملا ددع ناك اذإ الإ ةكرشلا
 نأ اهل زوجي امك ،اھدرفمب ةكرش سيسأتب موقت نأ داحتالا يف ءاضعألا تارامإلا تاموكحل وأ ةيداحتالا ةموكحلل زوجي كلذ عمو
 .ةقباسلا ةرقفلا يف هيلع صن امم لقأ ددع لاملا سأر ميدقت يف اهعم كرشت
 :)71( ةداملا

 سيسأتلا تاءارجإ ذاختا ىلوتت ةسمخ ىلع ديزي الو ةثالث نع اهئاضعأ ددع لقي ال ةنجل مهنيب نم اوراتخي نأ نيسسؤملا ىلع
 .ةصتخملا تاهجلا ىدل
 :)72( ةداملا
 كلت يف نيسسؤملا تافرصتب ةكرشلا مزتلتو اهسيسأتل مزاللا ردقلاب سيسأتلا ةرتف لالخ ةيرابتعالا اهتيصخش ةكرشلل نوكت
 .نوناقلل ًاقفو اهسيسأت مامت طرشب ةرتفلا
 :)73( ةداملا
 ىلع ًالمتشم ريزولا نم رارق هب ردصي يذلا جذومنلل اًقفو يساسألا اهماظنو ةكرشلا سيسأت دقع مهنيب اميف نوسسؤملا ررحي
 :ةيتآلا تانايبلا

 .يسيئرلا اھزكرمو ةكرشلا مسا - 1
 .ةكرشلا ةدم - 2
.هلجأ نم تئشنأ يذلا ضرغلا - 3
 .مهتايسنجو مهنهمو مهتاماقإ لاحمو نيسسؤملا ءاكرشلا ءامسأ - 4
 .هعونو مهس لك ةميقو لاملا سأر اهيلإ مسقني يتلا مهسألا ددعو ةكرشلا لام سأر رادقم - 5
 .ةصحلا هذھ ىلع ةبترملا زايتمالاو نھرلا قوقحو اهميدقتب ةصاخلا طورشلاو اهمدقم مساو ةيدقن ريغ ةصح لك نع نايب - 6
 .اهسيسأت ببسب اهئادأب ةكرشلا مزتلت يتلا فيلاكتلاو روجألاو تافورصملا رادقمل يبيرقت نايب - 7
.سيسأتلا تاءارجإ مامتإل يعسلاب نيسسؤملا دهعت - 8
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  )74( ةداملا
 ىودجلاو يساسألا اهماظنو اهسيسأت دقعب ًابوحصم ةصتخملا ةطلسلا ىلإ كلذل دعملا جذومنلا ىلع ةكرشلا سيسأت بلط مدقي
 ةطلسلا ىدل كلذل دعملا لجسلا يف بلطلا ديقيو هذيفنتل حرتقملا ينمزلا لودجلا ةلماش ةكرشلا هميقتس يذلا عورشملل ةيداصتقالا
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.ةصتخملا
 ةكرشلا سيسأت بلط ةساردل ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لك نع نيلثمم نم ةصتخملا ةطلسلا نم رارقب ةنجل لكشتو
 وأ تانايب وأ تادنتسم نم هترورض ىرت ام لامكتساب بلطلا مدقم فلكت نأ ةنجللو ،هميقتس يذلا عورشملل ةيداصتقالا ىودجلاو
.هل اًذيفنت ةرداصلا حئاوللاو نوناقلا اذھ ماكحأو نيقفتم امهلعجي امب يساسألا اهماظن وأ ةكرشلا دقع ىلع تاليدعت ءارجإ
 اذھ يف اهيلع صوصنملا تادنتسملا ءافيتسا وأ بلطلا ميدقت خيرات نم نيعوبسأ لالخ اهلامعأ جئاتنب اًريرقت دعت نأ ةنجللا ىلعو
.لاوحألا بسح هل اًذيفنت ةرداصلا حئاوللاو نوناقلا
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  )75( ةداملا
 يف اهيلإ راشملا ةنجللا ريرقت اهيلع لمتشا يتلا جئاتنلا ءوض ىلع ةكرشلا سيسأت بلط يف اھرارق ةصتخملا ةطلسلا ردصت
 لاوحألا بسحب ةنجللا اهتبلط يتلا تادنتسملا ءافيتسا وأ بلطلا ميدقت خيرات نم اًموي نوتس اھاصقأ ةدم لالخ كلذو ةقباسلا ةداملا
.ضفرلاب اًرارق ةدملا هذھ لالخ رارقلا رادصإ مدع ربتعيو
 ةيندملا ةمكحملا مامأ ضفرلا رارق يف نعطلا نيسسؤملل زوجي ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا ةدملا تاوف وأ بلطلا ضفر ةلاح يفو
 .لاوحألا بسح ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةدملا تاوف وأ ضفرلا رارقب مھراطخإ خيرات نم اًموي نيتس لالخ ةصتخملا

______________________

 ةحفص رشع يداحلا دلجملا ةيمسرلا ةديرجلا نم )141( ددعلا يف روشنملا 1984 ةنسل )9( مقر نوناقب موسرملاب لدعت - ])1([
.ةيمسرلا ةديرجلا ةعومجم نم 11933 مقر
 )152( ددعلاو )151( مقر ددعلا يف ةيراجتلا تاكرشلا نأش يف 1984 ةنسل )8( مقر يداحتالا نوناقلل ةيذيفنتلا حئاوللا رشن مت -
رشع يناثلا دلجملا ةيمسرلا ةديرجلا نم

---
ةلص تاذ تاعیرشت

ةیراجتلا تاكرشلا نوناق قیبطتب ةریجفلا ةرامإ يف ةصتخملا ةیلحملا ةطلسلا ةیمست نأش يف م1989 ةنسل )1( مقر رارق -
ةیراجتلا تاكرشلا نأش يف م1984 ةنسل )8( مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأ ضعب لیدعتب م1992 ةنسل )46( مقر نوناق-
 ةنس ةدمل 1988 ماعل 13 مقر نوناقلل 3 ةداملا نم ةیناثلا ةرقفلاب لمعلا فقوأ نوناقلا اذھ
ةیراجتلا تاكرشلا نأش يف هتالیدعتو 1984 ةنسل 8 مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأ ذیفنتب رمأ -
ةلودلا يف اهطاشن ةلوازمب ةیبنجألا تاكرشلل صیخرتلا تاءارجإو طورش نییعتب م1989 ةنسل )69( مقر يرازو رارق -
تاكرشلاب ةصاخلا دیقلا ةلهم دیدمت نأش يف 1990 ةنسل 5 مقر ةراجتلاو داصتقالا ریزو رارق -
 )325( ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف اهیلع صوصنملا ةدملا دیدمت نأشب م1986 ةنسل )6( مقر ةراجتلاو داصتقالا ةرازو رارق
ةیراجتلا تاكرشلا نأشب 1984 ةنسل 8 نوناقلا نم

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - مم1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ )76( ةداملا
 ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا رشنيو ةكرشلا سيسأتب صيخرتلاب اًرارق ةصتخملا ةطلسلا ردصت ةكرشلا سيسأت بلط ىلع ةقفاوملا تمت اذإ
.ةرازولل غلبيو نيسسؤملا ةقفن ىلع ةلودلل
 هل اًذيفنت ةرداصلا حئاوللاو نوناقلا اذھ يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل ًاقفو ةكرشلا مهسأ يف باتتكالا تايلمع يف ءدبلا نيسسؤملا ىلعو
.ةكرشلا سيسأتب صيخرتلا رارق رودص خيرات نم اًموي رشع ةسمخ لالخ
 :)77( ةداملا
 لقألا ىلع مايأ ةسمخب باتتكالا ءدب لبق ةيبرعلا ةغللاب ناردصت نيتيموي نيتيلحم نيتفيحص يف نلعت ةرشنب ماعلا باتتكالل ةوعدلا نوكت
 :ةيتآلا تانايبلا ىلع يساسألا ماظنلاو سيسأتلا دقع صخلم نعً الضف باتتكالا ةرشن لمتشت نأ بجيو
 .اهيف اوبتتكا يتلا مهسألا ةميق نم اھؤادأ بولطملا ةبسنلاب ءافولاب نيسسؤملا مايق - 1
 .اهب بتتكي نأ صخشلل نكمي يتلا مهسألا ددعل ىلعألا دحلا - 2
 .ةرادإلا سلجم ةيوضع ىلع لوصحلل اهكلمت طرتشي يتلا مهسألا ددع - 3
 .هطورشو هناكمو باتتكالا داعيم - 4
.اهيف فرصتلا طورشو مهسألا نم نينطاوملا كلمت ةبسن - 5
.مهتامازتلا وأ نيمھاسملا قوقح ىلع رثؤت ىرخأ رومأ ةيأ - 6
.اهب ةدراولا تانايبلا ةحص نع نماضتلاب نيلوؤسم نونوكيو باتتكالا ةرشن نوسسؤملا عقويو
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ)78( ةداملا

 غلبملا باتتكالا نايب رشن لبق اوعفدي نأو ةكرشلا لام سأر نم % 45 ىلع ديزت الو % 20 نع لقت ال مهسأب اوبتتكي نأ نيسسؤملا ىلع
 ةطلسلاو ةرازولا نم لك ىلإ اومدقي نأ نيسسؤملا ىلعو باتتكالا دنع مهس لك نع نيبتتكملا نم اهعفد بولطملا ةبسنلا لداعي يذلا
 .اهيلإ راشملا ةبسنلا اوعفد دق مهنأ تبثت عفدلا هيف مت يذلا فرصملا نم ةداهش باتتكالل روهمجلا ةوعد لبق ةصتخملا
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ)79( ةداملا
 فرصملا يف عفدتو ةلودلا يف ةلماعلا فراصملا نمض نم نوسسؤملا اھددحي يتلا فراصملا نم رثكأ وأ فرصم يف باتتكالا ىرجي
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 .باتتكالا دنع اهعفد بجاولا طاسقألا
 :)80( ةداملا
 مساو باتتكالا طورشو اهلام سأرو اهضرغو ةكرشلا مسا نع تانايب صوصخلا هجو ىلع لمشي بلط ىضتقمب مهسألا يف باتتكالا نوكي
 .يساسألا اهماظنو ةكرشلا سيسأت دقع ماكحأ لوبقب هدهعتو اهيف باتتكالا ديري يتلا مهسألا ددعو هتيسنجو هتنهمو ةلودلاب هناونعو بتتكملا
 .نكي مل نأك ربتعي باتتكالا بلط يف بتتكملا هعضي طرش لكو ،طرش ىلع قلعم ريغ اًزجنم باتتكالا نوكي نأ بجيو
 .يساسألا ةكرشلا ماظن هددحي غلبم ريظن بتتكم لكل يساسألا اهماظنو ةكرشلا سيسأت دقع نم ةعوبطم ةخسن يطعتو
2006 ةنسل 14 مقر نوناقلا بجومب تفیضأ: اًرركم )80( ةدام
 )%5( زواجي ال امب كلذو ،ماعلا باتتكالل اهمهسأ حرطتو ةلودلا يف سسؤت ةماع ةمھاسم ةكرش ةيأ مهسأب باتتكالا يف قحلا ةيلاملا ةرازول
.نيرخآلا نيبتتكملا مهسأ صيصخت يف ءدبلا لبق لماكلاب ةبسنلا هذھ صيصخت متي نأ ىلع ،باتتكالل ةحورطملا مهسألا نم
 :)81( ةداملا
 يقابب ءافولا متي نأ بجيو ةيمسالا هتميق عبر نع باتتكالا دنع يدقن مهس لك ةميق نم عوفدملا لقي نأ زوجي ال )67( ةداملا مكح ةاعارم عم
 .كلذ فالخ ىلع ةكرشلا دقع صني مل ام سيسأتلا خيرات نم تاونس سمخ زواجت ال ةدم لالخ ةميقلا
 .هتميق نم عوفدملا ردقلاب مهسلا ىلع رشؤيو
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  :)82( ةداملا
 مهسأ لازنتسا دعب - مهسألا عيمج حرط اهلالخ متي اًموي نيعست زواجت الو مايأ ةرشع نع لقت ال ةدم اًحوتفم باتتكالا باب لظي نأ بجي
.اهمهسأ عيمج يف بتتكا اذإ الإ ةكرشلا سيسأت متي الو ماعلا باتتكالل - سيسأتلا
 رطخت نأ ىلع اًموي نيثالث زواجت ال ةدم باتتكالا ةرتف دم ةصتخملا ةطلسلا نم رارقب نيسسؤملل زاج ةدملا هذھ لالخ باتتكالا متي مل اذإف
 .نأشلا اذھ يف رداصلا ةصتخملا ةطلسلا نم رارقب ةرازولا
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا:)83( ةداملا
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ 
 سيسأت نع عوجرلا امإ نيسسؤملا ىلع نيعت ةحورطملا مهسألا عيمج ةيطغت متي نأ نود ةقباسلا ةداملا يف اهيلإ راشملا ةدملا تضقنا اذإ
 ريزولا نم لاملا سأر ضيفخت ىلع ةقفاوملا رارق ردصيو ،لاملا سأر ضيفخت ىلع ريزولا ةقفاوم طرشب اهلام سأر صاقنإ وأ ةكرشلا
 ةقفاوم دعب كلذو )78( ةداملا ماكحأ نم ًءانثتسا مهسألا نم هيف بتتكي مل اميف اوبتتكي نأ نيسسؤملل زوجي امك ،ةصتخملا ةطلسلا ةقفاوم دعب
.ةصتخملا ةطلسلاو ريزولا
 :)84( ةداملا
 .ةكرشلا سيسأت نع لودعلا ةلاح يف نيبتتكملا ىلإ ةعوفدملا مهسألا ةميق در نع نماضتلاب نيلوؤسم نوسسؤملا نوكي
 مهباتتكا ربتعا الإو ىلوألا باتتكالا ةدم نع لقي ال دعوم يف مهباتتكا نع عوجرلا يف قحلا نيبتتكملل نوكي لاملا سأرل مهصاقنإ ةلاح يفو
 .اًيئاهن
 .ديدج ماع باتتكا يف اهيف باتتكالا نع عوجرلا مت يتلا مهسألا حرط ةداعإ ةلاحلا هذھ يف نيسسؤملل زوجيو
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  :)85( ةداملا
 برقأ ىلإ عيزوتلا ىرجيو هب اوبتتكا ام ةبسنب نيبتتكملا ىلع مهسألا عزوت نأ بجو ةحورطملا مهسألا ددع باتتكالا زواج اذإ

.اهب بتتكا يتلا مهسألا ددع ناك امهم ةكرشلا يف ةمھاسملا نم مھاسملا نامرح عيزوتلا ىلع بترتي الأ طرشبو حيحص مهس
 نيبتتكملا عيمج ىلع ًءادتبا مهسألا نم ددع عيزوت ررقي نأ ةصتخملا ةطلسلا ةقفاومو نيسسؤملا حارتقا ىلع ًءانب ريزولل زوجيو
.ةقباسلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا وحنلا ىلع دعب عيزوتلا ىرجي مث مھرد فالآ ةرشع اهتميق زواجت ال
 :)86( ةداملا
 ديق دعب ةرادإلا سلجمل الإ اهميلست هل زوجي الو ،سيسأتلا تحت ةكرشلا باسحل نيمھاسملا نم ةضوبقملا لاومألا عيمجب فرصملا ظفتحي
.يراجتلا لجسلا يف ةكرشلا
 :)87( ةداملا
 .ةينيع صصحب باتتكالا نوكي نأ زوجي
 موقي نم وأ لدعلا ةرئاد سيئر وأ لدعلا ريزو هحشري ٍضاق ةسائرب ريزولا نم رارقب لكشت ةنجل صصحلا هذھ ميوقت ىلوتت ةلاحلا هذھ يفو
 يدلبلا سلجملا نم وضعو اًسيئر هحشري ةينعملا ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ ةرادإ سلجم نم وضعو لاوحألا بسحب ةينعملا ةرامإلا يف هماقم
 .نيصتخملا ءاربخلا نم وضعو ةينعملا ةرامإلا يف ةيدلبلا سيئر هحشري ةيدلبلا ةرئاد وأ
 .ةماعلا لاومألا ضعب لامعتسا يف اًقح وأ اًزايتما ماعلا صخشلا نم ةمدقملا ةينيعلا ةصحلا نوكت نأ زوجيو
 .ىرخأ ةلهم اهحنمي نأ ةنجللا نم ببسم بلط ىلع ًءانب ريزولل زوجيو لمعلاب اهفيلكت خيرات نم اًموي نيثالث لالخ اھريرقت ةنجللا مدقتو
 نيتيلحم نيتفيحص يف عاديإلا اذھ نع رشنيو ةكرشلا زكرم هنم ةيفاك ةروص عاديإ مهيلعو نيسسؤملا ىلإ ةنجللا ريرقت نم ةروص لسرتو
 .هيلع عالطالا نأش يذ لكل زوجيو لقألا ىلع اًموي رشع ةسمخب ةيسيسأتلا ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا لبق ةيبرعلا ةغللاب ناردصت نيتيموي

 ةميقب ىرخأ ةينيع ةصح ميدقت وأ اًدقن قرفلا عفد امأ ةينيعلا ةصحلا مدقم ىلإ بلطيف نيسسؤملا ريدقت نم لقأ ةنجللا ريدقت ناك اذإ هنأ ىلع
 اًيلك اهبحس ةينيعلا ةصحلا مدقمل زوجي لاح ةيأ ىلعو ،ةقباسلا ةيفيكلاب اھريدقت ةحص نم ققحتلا ىرجيو نيسسؤملا يقاب اهيلع قفاوي قرفلا
 .اًدقن نيسسؤملا ةفرعمب اهل ةردقملا ةميقلا عفدو
 تررق اذإف .هضفخ وأ هضفر وأ ميوقتلا ىلع ةقداصملا ةيعمجللو ،ةنجللا هترجأ يذلا ميوقتلا ةيسيسأتلا ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع ضرعيو
 .اًدقن قرفلا عفدي نأ وأ لاملا سأر نم اهبحسي نأ ةصحلا مدقمل زاج ميوقتلا ضفخ ةيعمجلا
 سأر ضفخ وأ يدقنلا باتتكالا عاضوأو طورشل ًاقفو اًدقن اهيف باتتكالا زاج اهمدقم اهبحس وأ ةينيعلا ةصحلا ضفر ةيعمجلا تررق اذإو
 .ضيفختلا ىلع ريزولا ةقفاوم طرشبو نوناقلا اذھ يف ررقملا دحلا نع لاملا سأر لقي الأ طرشب صقنلا لداعي امب لاملا
 لقألا ىلع ةزئاح ةيبلغألا هذھ نوكت نأ طرشب ةيدقنلا مهسألاب نيبتتكملل ةيددعلا ةيبلغألاب ةينيعلا ةصحلا ميوقتب ةقلعتملا تارارقلا ردصتو
 .ةيدقن مهسأ باحص اوناك ولو تيوصتلا قح ةينيعلا صصحلا باحصأل نوكي الو ،ةروكذملا مهسألا يثلثل
 .ةنجللا ريرقتل اًقبط ةردقملا ةميقلا زواجت الأ طرشب اًيئاهن اهل مھريدقت ناك نيبتتكملا عيمج نم ةمدقم ةينيعلا ةصحلا تناك اذإو
 .ةلماك اهتميقب ءافولا مت مهسأ ريغ ةينيعلا صصحلا لثمت نأ زوجي الو
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)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ :)88( ةداملا
 نم ةروص لسرتو ةيسيسأت ةيمومع ةيعمج ىلإ نيبتتكملا ةوعد باتتكالا باب قالغإ خيرات نم اًموي نيثالث لالخ نيسسؤملا ىلع بجي
 تماق ةوعدلا هذهب نوسسؤملا موقي نأ نود ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةدملا تضقنا اذإف ،ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لك ىلإ ةوعدلا
 نم عامتجالا سأريو ،مهنع بوني نم وأ اهب بتتكملا مهسألا ددع عابرأ ةثالث يكلام روضحب ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا حصيو ،اهب ةرازولا
 .نيسسؤملا نيب نم كلذل ةيعمجلا هبختنت
 روضحب يناثلا عامتجالا حصيو لوألا عامتجالا خيرات نم اًموي نيثالث لالخ ٍناث عامتجال ىعدي روكذملا باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو
 لالخ ثلاث عامتجال ةوعدلا وأ ةكرشلا لحب ةبلاطملا يف قحلا مهنم يأل وأ نيرضاحلل ناك الإو مهنع بوني نم وأ مهسألا ددع فصن يكلام
.هيف نيلثمملا نيبتتكملا ددع ناك اًيأ اًحيحص ثلاثلا عامتجالا نوكيو يناثلا عامتجالا خيرات نم اًموي رشع ةسمخ
 لاسرإ ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لكلو ،عامتجالا يف ةلثمملا مهسألل ةقلطملا ةيبلغألاب ةيسيسأتلا ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ردصتو
.ةيعمجلا ةسلج رضحم يف مھروضح تبثيو تيوصتلا قح مهل نوكي نأ نود نيبقارمك ةيعمجلا عامتجا روضحل رثكأ وأ اهنع بودنم
:)89( ةداملا
 :ةيتآلا لئاسملا يف صوصخلا هجو ىلع ةيسيسأتلا ةيمومعلا ةيعمجلا رظنت

 .اهتمزلتسا يتلا تاقفنلاو ةكرشلا سيسأت تايلمع نع نيسسؤملا ريرقت - 1
 .تاباسحلا يعجارم نييعتو لوألا ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا - 2
 .ةينيعلا صصحلا ميوقت ىلع ةقداصملا - 3
 .اًيئاهن ةكرشلا سسأت نع نالعإلا - 4
:)90( ةداملا
 ام هب ًاقفرم بلطلا مدقيو ةكرشلا سيسأت نالعإب ريزولا ىلإ ًابلط ةيسيسأتلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا نم مايأ ةعبس لالخ نوسسؤملا مدقي
 :يتأي

 .مهنم لك اهب بتتكا يتلا مهسألا ددعو مهئامسأب نايبو مهسألا ةميق نم نوبتتكملا هعفد امو ًالماك لاملا سأرب باتتكالا لوصحب رارقإ - 1
 .ةيسيسأتلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا رضحم - 2
 .ةيعمجلا كلت هترقأ امك ةكرشلا ماظن - 3
 .لوألا ةرادإلا سلجم نييعتو ةينيعلا صصحلا ميوقتو نيسسؤملا ريرقت ىلع ةقداصملاب ةيعمجلا تارارق - 4
 .سيسأتلا تاءارجإ ةحصل ةديؤملا قئاثولا - 5
:)91( ةداملا
 دقع هب ًاقفرم ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذھ رشنيو بلطلا ميدقت خيرات نم اًموي نيثالث لالخ ةكرشلا سيسأت نالعإب اًرارق ريزولا ردصي
.ةكرشلا ةقفن ىلع كلذو يساسألا اهماظنو ةكرشلا سيسأت
 :)92( ةداملا
 .يراجتلا لجسلاب اھديقو اھرهش تاءارجإ ذاختا ةكرشلا سيسأت نالعإ خيرات نم اًموي رشع ةسمخ لالخ ةرادإلا سلجم ىلع بجي
 :)93( ةداملا
 ،نالعإلا رودص خيرات نم اًرابتعا اھوعفد يتلا غلابملا دادرتسا يف قحلا نيبتتكمللو روهمجلل كلذ ةرازولا نلعت ةكرشلا سيسأت متي مل اذإ
 نع ًالضف اهب ءافولا نع نماضتلاب نيلوؤسم نوسسؤملا نوكيو ،غلابملا هذھ نيبتتكملل درت نأ اهيف باتتكالا مت يتلا فراصملا ىلعو
 نع ريغلا لبق نماضتلاب نيلوؤسم نونوكيو ةكرشلا سيسأت يف تقفنأ يتلا تافورصملا نوسسؤملا لمحتي امك ءاضتقالا دنع ضيوعتلا
 .سيسأتلا ةرتف لالخ مهنم تردص يتلا تافرصتلاو لاعفألا
 :)94( ةداملا
 ةكرشلا لمحتتو ،راهشإلا لبق اهباسحل نوسسؤملا اھارجأ يتلا تافرصتلا عيمج راثآ يراجتلا لجسلا يف اھراهشإ درجمب ةكرشلا ىلإ لقتنت

.نأشلا اذھ يف نوسسؤملا اهقفنأ يتلا تافورصملا عيمج

 :ةكرشلا ةرادإ :ثلاثلا لصفلا
 :ةرادإلا سلجم :لوألا عرفلا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)95( ةداملا
 هئاضعأ ددع لقي الأ ىلع هيف ةيوضعلا ةدمو هئاضعأ ددعو هنيوكت ةقيرط ةكرشلل يساسألا ماظنلا نيعي ،ةرادإ سلجم ةكرشلا ةرادإ ىلوتي

 .ةرم نم رثكأل وضعلا باختنا ةداعإ زوجيو ،تاونس ثالث ىلع هيف ةيوضعلا ةدم ديزت الأو اًوضع رشع ةسمخ ىلع ديزي الو ةثالث نع
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)96( ةداملا
 ماظن يف مهنيب نم اونيعي نأ نيسسؤملل زوجي كلذ نم ًءانثتساو ،يرسلا تيوصتلاب ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا بختنت
.تاونس ثالث ىلع هتدم ديزت الأ ىلع ةرادإ سلجم لوأ ءاضعأ ةكرشلا
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ: )97( ةداملا
 وأ هرابتعا هيلإ دري مل ام ةنامألا وأ فرشلاب ةلخملا مئارجلا نم ةميرج يف ةبوقعب هيلع اًموكحم نوكي الأ ةرادإلا سلجم وضع يف طرتشي
.ةصتخملا تاطلسلا نم هنع وفع ردصي
 :)98( ةداملا

 تاكرش سمخ نم رثكأ ةرادإ سلجم يف اًوضع نوكي نأ ةيرابتعالا صاخشألا دحأل ًالثمم هتفصب وأ ةيصخشلا هتفصب دحأل زوجي ال
 نوكي نأ زوجي ال امك ،ةلودلا يف امھزكرم نيتكرش نم رثكأ يف هل ًابئان وأ ةرادإلا سلجمل اًسيئر نوكي نأ الو ،ةلودلا يف اھزكرم ةمھاسم
.ةلودلا يف اھزكرم ةدحاو ةكرش نم رثكأ يف ةرادإلل ًابدتنم اًوضع
 فلاخملا مزليو ،هنييعت ةثادحل ًاقفو ينوناقلا باصنلا ىلع ديزت يتلا تاكرشلا ةرادإ سلجم ىلإ ةبسنلاب مكحلا اذھ فلاخي نم ةيوضع لطبتو
 .اهنم هضبق دق نوكي ام اهيف هتيوضع تلطبأ يتلا ةكرشلا ىلإ دري نأب
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ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)99( ةداملا
 نم نوكي نأ ةرادإلا سلجم سيئر يف طرتشيو هبايغ دنع هلحم لحي سيئرلل ًابئانو سلجملل اًسيئر هئاضعأ نيب نم ةرادإلا سلجم بختني
 .ةلودلا ةيسنجب نيعتمتملا
 :)100( ةداملا
 مزلي امع ةرادإلا سلجم يف ةلودلا ينطاوم ةبسن تضفخنا اذإو ،ةلودلا ةيسنجب نيعتمتملا نم ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةيبلغأ نوكت نأ بجي
.ةلطاب ةدملا هذھ ءاضقنا دعب سلجملا تارارق تناك الإو رثكألا ىلع رهشأ ةثالث لالخ اهلامكتسا بجو ةداملا هذهل قيبطتلاب هرفاوت
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ : )101( ةداملا

 ةرادإلا سلجم سيئر نم ةدمتعمو ةلصفم ةمئاق ةنس لك نم رياني لوأ لبق ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لك ىلإ مدقت نأ ةكرش لك ىلع
 .مهتايسنجو مهتافصو سلجملا اذھ ءاضعأو سيئر ءامسأب
.هلوصح درجمب ةمئاقلا هذھ ىلع أرطي رييغت لكب ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لك راطخإ ةكرشلا ىلع بجيو
 :)102( ةداملا
 ةيعمجلا ىلع نييعتلا اذھ ضرعي نأ ىلع رغاشلا زكرملا يف اًوضع نيعي نأ سلجملل ناك ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ زكرم رغش اذإ
 .هفلس ةدم ديدجلا وضعلا لمكيو ،كلذ ريغ ىلع ةكرشلا صني مل ام هريغ نييعت وأ هنييعت رارقإل اهل عامتجا لوأ يف ةيمومعلا
 خيرات نم رثكألا ىلع رهشأ ةثالث لالخ عامتجالل ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد بجيف سلجملا ءاضعأ ددع عبر ةرغاشلا زكارملا تغلب اذإ امأ

.ةرغاشلا زكارملا ألمي نم باختنال زكرم رخآ رغش
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)103( ةداملا
 ةيعمجلل ةكرشلا ماظن وأ نوناقلا هب ظفتحا ام ادع ةكرشلا ضرغ اهيضتقي يتلا لامعألاب مايقلل ةمزاللا تاطلسلا عيمج ةرادإلا سلجم ىلوتي
 هذھ نھر وأ رجتملا وأ ةكرشلا تاراقع عيب وأ تاونس ثالث ىلع ديزت لاجآل ضورقلا دقع ةرادإلا سلجمل زوجي ال كلذ عمو ،ةيمومعلا
 ماظن يف اهب اًحرصم تافرصتلا هذھ نكت مل ام ميكحتلا ىلع قافتالاو حلصلا ءارجإ وأ مهتامازتلا نم ةكرشلا ينيدم ةمذ ءاربإ وأ ،لاومألا
 .ةيمومعلا ةيعمجلا ةقفاوم ذخأ تافرصتلا هذھ ماربإل بجي نيتلاحلا نيتاھ ريغ يفو ،ةكرشلا ضرغ يف هتعيبطب لخدي امم تناك وأ ةكرشلا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)104( ةداملا

 ذفني نأ هيلعو ريغلاب ةكرشلا ةقالع يف ةرادإلا سلجم عيقوتك هعيقوت ربتعيو ،ءاضقلا مامأ اهلثميو ،ةكرشلا سيئر وھ ةرادإلا سلجم سيئر
 .هتايحالص ضعب يف ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم هريغ ضوفي نأ سيئرلل زوجيو ،هتايصوتب ديقتي نأو سلجملا تارارق
 :)105( ةداملا

 ،نيلثمملاو نيرضاحلا تاوصأ ةيبلغأب ةرادإلا سلجم تارارق ردصتو ،هئاضعأ ةيبلغأ روضحب الإ اًحيحص ةرادإلا سلجم عامتجا نوكي ال
.سيئرلا هنم يذلا بناجلا حجري تاوصألا يواست ةلاح يفو
 ةبانإ نم رثكأ رضاحلا وضعلا لمحي ال نأ ةطيرش هنم ًالدب تيوصتلا يف ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم هريغ بيني نأ بئاغلا وضعلل زوجيو
 .ةدحاو
.ةلسارملا قيرطب تيوصتلا زوجي الو
 :)106( ةداملا
 ً.اليقتسم ربتعا سلجملا هلبقي رذع نود ةيلاتتم تاسلج ثالث نم رثكأ سلجملا تاعامتجا روضح نع ةرادإلا سلجم وضع بيغت اذإ
 :)107( ةداملا
 ررقمو ةسلجلا اورضح نيذلا ءاضعألا نم رتفدلا يف نودم رضحم لك عقويو ،صاخ رتفد يف ةرادإلا سلجم تاعامتجا رضاحم نودت
.عامتجالا رضحم يف هضارتعا تبثي نأ سلجملا هذختا رارق ىلع قفاوي مل يذلا وضعللو ،سلجملا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)108( ةداملا

 هنأش نم لمع يأ يف كرتشي نأ اًيونس ددجي ةيمومعلا ةيعمجلا نم قباس صيخرت ريغب سلجملا وضع وأ ةرادإلا سلجم سيئرل زوجي ال
 رابتعاب وأ ضيوعتلاب هبلاطت نأ اهل ناك الإو ةكرشلا هلوازت يذلا طاشنلا عورف دحأ يف هريغ باسح وأ هباسحل رجتي نأ وأ ةكرشلا ةسفانم
.ةكرشلا باسحل تيرجأ اهنأك هباسحل اهلواز يتلا تايلمعلا
 :)109( ةداملا

 نأ اھرارقإل ةرادإلا سلجم ىلع ضرعت ةيلمع يف ةكرشلا ةحلصم عم ضراعتت ةحلصم هل نوكت ةكرشلا ةرادإ سلجم يف وضع لك ىلع
.ةيلمعلا هذھ نأش يف رداصلا رارقلاب صاخلا تيوصتلا يف كارتشالا هل زوجي الو ،ةسلجلا رضحم يف هرارقإ تبثي نأو كلذ سلجملا غلبي
 :)110( ةداملا
 ريغ لاعفألا نع ررضلا نم أشني ام ضيوعت نع لأست امك ،هصاصتخا دودح يف ةرادإلا سلجم اهيرجي يتلا لامعألاب ةكرشلا مزتلت
 .ةكرشلا ةرادإ يف سلجملا ءاضعأ نم عقت يتلا ةعورشملا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)111( ةداملا

 ةفلاخم لك نعو ،ةطلسلا لامعتسا ةءاسإو شغلا لامعأ عيمج نع ريغلاو نيمھاسملاو ةكرشلا هاجت نولوؤسم ةرادإلا سلجم ءاضعأو سيئر
 .كلذ ريغب يضقي طرش لك لطبيو ،ةرادإلا يف أطخلا نعو ،ةكرشلا ماظنل وأ نوناقلل
 :)112( ةداملا
 اذإ امأ ،ءارآلا عامجإب ردص رارق نع أطخلا أشن اذإ ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيمج ىلع ةقباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيلوؤسملا عقت
 .ةسلجلا رضحمب مهضارتعا اوتبثأ دق اوناك ىتم نوضراعملا هنع لأسي الف ةيبلغألاب اًرداص ةلءاسملا لحم رارقلا ناك
 هتعاطتسا مدع عم هب ملع وأ رارقلاب هملع مدع تبث اذإ الإ هتيلوؤسم يفتنت الف رارقلا اهيف ردص يتلا ةسلجلا نع ءاضعألا دحأ بيغت اذإف
.هيلع ضارتعالا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)113( ةداملا
 نأ بجيو ،ةكرشلا قح نم نيمھاسملا عومجم قحلت رارضأ اهنع أشنت يتلا ءاطخألا ببسب ةرادإلا سلجم لبق ةيلوؤسملا ىوعد عفر نوكي
 .ةكرشلا مساب ىوعدلا ةرشابمب موقي نم هيف نيعت ةيمومعلا ةيعمجلا نم رارق ردصي
 .ةيمومعلا ةيعمجلا نم رارق ىلع ًءانب ىوعدلا عفر يفصملا ىلوت ةيفصتلا رود يف ةكرشلا تناك اذإف
 :)114( ةداملا
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 رطخي نأ ىلع مھاسمك هب صاخ ررض قاحلإ أطخلا نأش نم ناك اذإ اهعفرب ةكرشلا مايق مدع ةلاح يف اًدرفنم ىوعدلا ميقي نأ مھاسم لكل
 .كلذ ريغب يضقي ةكرشلا ماظن يف طرش لك ًالطاب عقيو ىوعدلا عفر ىلع همزعب ةكرشلا
 :)115( ةداملا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ دض ةيندملا ةيلوؤسملا ىوعد طوقس ةرادإلا سلجم ةمذ ءاربإب ةيمومعلا ةيعمجلا نم ردصي رارق يأ ىلع بترتي ال
 نإف هيلع تقداصو ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع ضرع دق ةيلوؤسملل بجوملا لعفلا ناك اذإو ،مهتمهم ذيفنت يف مهنم عقت يتلا ءاطخألا ببسب
 ةميرج نوكي ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإ بوسنملا لعفلا ناك اذإ كلذ عمو ،ةيعمجلا هذھ داقعنا خيرات نم ةنس يضمب طقست ةيلوؤسملا ىوعد
 .ةيمومعلا ىوعدلا طوقسب الإ ةيلوؤسملا ىوعد طقست الف ةيئانج
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا  : )116( ةداملا

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ
 ةلاحلا هذھ يف ةيمومعلا ةيعمجلا ىلعو ،كلذ ريغ ىلع ةكرشلا ماظن صن ولو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ضعب وأ لك لزع ةيمومعلا ةيعمجلل
 .ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا مهب رطختو مهلزع مت نيذلا نم ًالدب ةرادإلا سلجمل ددج ءاضعأ باختنا
 :)117( ةداملا
 .لزعلا رارق رودص خيرات نم تاونس ثالث يضم لبق سلجملا ةيوضعل هحيشرت ةداعإ زوجي الف ةرادإلا سلجم وضع لزع ررقت اذإ
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)118( ةداملا
 دعب يفاصلا حبرلا نم % 10 ىلع ةرادإلا سلجم ةأفاكم ديزت الأ بجيو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةأفاكم ديدحت ةقيرط ةكرشلا ماظن نيبي

 .نيمھاسملا ىلع لاملا سأر نم % 5 نع لقي ال حبر عيزوتو يطايتحالاو تاكالهتسالا مصخ
 :ةیداعلا ةیمومعلا ةیعمجلا :يناثلا عرفلا
 :)119( ةداملا
 ةيلاملا ةنسلا ةياهنل ةيلاتلا رهشأ ةعبرألا لالخ ةنسلا يف لقألا ىلع ةرم ةرادإلا سلجم نم ةوعدب نيمھاسملل ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا دقعنت
 .كلذل اًهجو ىأر املك داقعنالل ةيعمجلا ةوعد سلجمللو ،ةكرشلا ماظن يف نينيعملا ناكملاو نامزلا يف كلذو
 :)120( ةداملا

 ةسمخ لالخ ةوعدلا هيجوتب سلجملا مقي مل اذإف تاباسحلا عجارم كلذ هيلإ بلط ىتم داقعنالل ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد ةرادإلا سلجم ىلع
 .ةرشابم ةوعدلا هيجوت تاباسحلا عجارمل زاج بلطلا خيرات نم اًموي رشع
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ   :  )121( ةداملا
 سلجملا ىلع بجو ةيمومعلا ةيعمجلا دقع ةيدج بابسألو ىندأ دحك لاملا سأر نم % 30 نوكلمي لقألا ىلع نيمھاسملا نم ةرشع بلط اذإ
 ةسمخ لالخ ةوعدلا هيجوت ةصتخملا ةطلسلا عم رواشتلا دعب ةرازولل زاج الإو بلطلا خيرات نم اًموي ةرشع ةسمخ لالخ ةوعدلا هيجوت

 .لاملا سأر نم دحك % 30 نوكلمي نمم لقأ ددع وأ نيروكذملا نيمھاسملا بلط ىلع ًءانب بلطلا خيرات نم اًموي ةرشع
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  : )122( ةداملا

 :ةيتآلا تالاحلا ىدحإ يف ةيمومعلا ةيعمجلا دقعل ةوعدلا هيجوت ةصتخملا ةطلسلا عم رواشتلا دعب ةرازولا ىلع
.داقعنالا ىلإ ىعدت نأ نود )119( ةداملا يف ددحملا دعوملا ىلع اًموي نوثالث ىضم اذإ - 1
.هداقعنا ةحصل ىندألا دحلا نع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع صقن اذإ - 2
.اهترادإ يف للخ عوقو وأ ةكرشلا ماظنل وأ نوناقلل تافلاخم عوقو تقو يأ يف اهل نيبت اذإ - 3
 رثكأ وأ اهنع بودنم لاسرإ ةقباسلا ثالثلا داوملاو ةداملا هذھ يف اهيلع صوصنملا تالاحلا عيمج يف ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لكلو
 .ةيعمجلا ةسلج رضحم يف مھروضح تبثيو تيوصتلا قح مهل نوكي نأ نود نيبقارمك ةيعمجلا روضحل
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  :  )123( ةداملا
 دعوملا لبق كلذو ةلجسم بتكبو ةيبرعلا ةغللاب ناردصت نيتيلحم نيتيموي نيتفيحص يف نالعإب نيمھاسملا عيمج ىلإ ةوعدلا هيجوت نوكي
.لقألا ىلع اًموي نيرشعو دحاوب داقعنالل ددحملا
 ةاعارم عم ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لك ىلإ ةوعدلا قاروأ نم ةروص لسرتو ،لامعألا لودج ىلع ةوعدلا نالعإ لمتشي نأ بجيو
 .ةقباسلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا دعوملا
:)124( ةداملا
 :ةيتآلا لئاسملا يونسلا اهعامتجا يف ةيمومعلا ةيعمجلا لامعأ لودج يف لخدي

.امهيلع قيدصتلاو تاباسحلا عجارم ريرقتو ةنسلا لالخ يلاملا اھزكرم نعو ةكرشلا طاشن نع ةرادإلا سلجم ريرقت عامس - 1
.امهيلع قيدصتلاو رئاسخلاو حابرألا باسحو ةكرشلا ةينازيم ةشقانم - 2
 .ةكرشلا ماظن يف ةنيعم نكت مل ام مهباعتأ ديدحتو تاباسحلا يعجارم نييعتو ءاضتقالا دنع ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا - 3
 .حابرألا عيزوت نأشب ةرادإلا سلجم تاحرتقم يف رظنلا - 4
.لاوحألا بسح مهيلع ةيلوؤسملا ىوعد عفر ريرقت وأ ةيلوؤسملا نم تاباسحلا عجارمو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ - 5
 :)125( ةداملا
 .همهسأ ددع لداعي ام تاوصألا نم هل نوكيو ةيمومعلا ةيعمجلا روضح قح مھاسم لكل
 :)126( ةداملا
 ةباتكلاب تباث صاخ ليكوت ىضتقمب ةرادإلا سلجم ءاضعأ ريغ نم هراتخي نم هنع بيني نأ ةيمومعلا ةيعمجلا روضح قح هل نمل زوجي
.ةكرشلا لام سأر نم % 5 نم رثكأ ىلع ةفصلا هذهب اًزئاح ليكولا نوكي الأ بجيو
 .ًانوناق مهنع نوبئانلا اهيدقافو ةيلھألا صقان لثميو
 :)127( ةداملا
 نيعت عامتجالا روضح نع نيروكذملا فلخت ةلاح يفو ،كلذل ةرادإلا سلجم هنيعي نم وأ هبئان وأ ةرادإلا سلجم سيئر ةيعمجلا ةسائر ىلوتي
 .عامتجالل اًررقم ةيعمجلا نيعت امك ،عامتجالا اذهل اًسيئر نيمھاسملا نيب نم ةيعمجلا
.ةسائرلا ىلوتي نم نيمھاسملا نيب نم ةيعمجلا راتخت نأ بجو عامتجالا سيئرب قلعتي رمأ يف ثحبت ةيعمجلا تناك اذإو
 :)128( ةداملا
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 يف باصنلا اذھ رفوتي مل اذإف ،لقألا ىلع ةكرشلا لام سأر فصن نولثمي نومھاسم هرضح اذإ الإ اًحيحص ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا نوكي ال
 يناثلا عامتجالا ربتعيو لوألا عامتجالل ةيلاتلا اًموي نيثالثلا لالخ دقعي ٍناث عامتجا ىلإ ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد بجو لوألا عامتجالا

 .لاوحألا عيمج يف اًحيحص
.نوناقلا اذھ نم )132( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،عامتجالا يف ةلثمملا مهسألل ةقلطملا ةيبلغألاب ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ردصتو
 :)129( ةداملا
 .ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلل ةكرشلا ماظن وأ نوناقلا هب ظفتحي ام ادع ةكرشلاب ةقلعتملا لئاسملا عيمج يف رظنلاب ةيمومعلا ةيعمجلا صتخت
 ةريطخلا عئاقولا يف ةلوادملا قح ةيعمجلل نوكي كلذ عمو ،لامعألا لودجب ةجردملا لئاسملا ريغ يف ةلوادملا ةيمومعلا ةيعمجلل زوجي الو
 .عامتجالا ءانثأ فشتكت يتلا
 لودج يف ةنيعم لئاسم جاردإ ،لقألا ىلع ةكرشلا لام سأر رشع لثمي نيمھاسملا نم ددع وأ ةمھاسملا ةماعلا صاخشألا دحأ بلط اذإو
 .لئاسملا هذھ ةشقانم ررقت نأ ةيعمجلا قح نم ناك الإو بلطلا ةباجإ ةرادإلا سلجم ىلع بجو لامعألا
 :)130( ةداملا
 مزتليو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإ ةلئسألا هيجوتو ةيمومعلا ةيعمجلا لامعأ لودج يف ةجردملا تاعوضوملا ةشقانم قح مھاسم لكل نوكي
 .ررضلل ةكرشلا ةحلصم ضرعي ال يذلا ردقلاب ةلئسألا ىلع ةباجإلاب سلجملا ءاضعأ
.ذيفنتلا بجاو ةيمومعلا ةيعمجلا رارق نوكيو ٍفاك ريغ هلاؤس ىلع درلا نأ ىأر اذإ ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإ مكتحي نأ مھاسمللو
.كلذ ريغب يضقي ةكرشلا ماظن يف طرش يأ لطبيو
 :)131( ةداملا
 سلجم ءاضعأ باختناب قلعت اذإ اًيرس عارتقالا نوكي نأ بجي كلذ عمو ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ىلع تيوصتلا ةقيرط ةكرشلا ماظن ددحي
.مهتلءاسمب وأ مهلزعب وأ ةرادإلا
:)132( ةداملا

 وأ مهترادإ نع ةيلوؤسملا نم مهتمذ ءاربإب ةصاخلا ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ىلع تيوصتلا يف كارتشالا ةرادإلا سلجم ءاضعأل زوجي ال
.ةكرشلا نبيو مهنيب مئاق فالخب وأ مهل ةصاخ ةعفنمب قلعتت يتلا
 :)133( ةداملا
 ةلاكولاب وأ ةلاصألاب مهتزايح يف مهسألا ددعو نيلثمملا وأ نيرضاحلا نيمھاسملا ءامسأ نمضتي رضحم ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجاب ررحي
 يف تراد يتلا تاشقانملل ةيفاو ةصالخو اهتفلاخ وأ اهيلع تقفاو يتلا تاوصألا ددعو ةرداصلا تارارقلاو اهل ةررقملا تاوصألا ددعو
.عامتجالا
 :)134( ةداملا
 نم رارق اهب ردصي يتلا ماكحألا هكسم يف عبتت صاخ رتفد يف ةسلج لك بقع ةمظتنم ةفصب ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا رضاحم نودت
 .تاباسحلا عجارمو تاوصألا عماجو اھررقمو ةيعمجلا سيئر رتفدلا يف نودم رضحم لك عقويو ريزولا
.هيف ةدراولا تانايبلا ةحص نع نيلوؤسم تاعامتجالا رضاحم ىلع نوعقوملا نوكيو
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  : )135( ةداملا
 يف نيرضاح اوناك ءاوس نيمھاسملا عيمجل ةمزلم ةكرشلا ماظنو نوناقلا ماكحأل ًاقفو ةيمومعلا ةيعمجلا نم ةرداصلا تارارقلا نوكت
 .اهل نيفلاخم وأ اهيلع نيقفاوم اوناك ءاوسو نيبئاغ وأ تارارقلا هذھ هيف تردص يذلا عامتجالا
 رشع ةسمخ لالخ ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لك ىلإ اهنم ةروص غالبإو ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ذيفنت ةرادإلا سلجم سيئر ىلعو
.اھرودص خيرات نم اًموي
 :)136( ةداملا
 .ةكرشلا ماظنل وأ نوناقلا اذھ ماكحأل ةفلاخملاب ردصي رارق لك ًالطاب عقي ةينلا ينسح ريغلا قوقحب لالخإلا مدع عم
 مھريغل وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأل صاخ عفن بلجل وأ اهب رارضإلل وأ نيمھاسملا نم ةنيعم ةئف ةحلصمل ردصي رارق لك لاطبإ زوجيو
 .ةكرشلا ةحلصمل رابتعا نود
 نيتفيحص يف نالطبلاب مكحلا رشن ةرادإلا سلجم ىلعو نيمھاسملا عيمج ىلإ ةبسنلاب نكي مل نأك رارقلا رابتعا نالطبلاب مكحلا ىلع بترتيو
 .ةيبرعلا ةغللاب ناردصت نيتيموي نيتيلحم
 رمأت مل ام رارقلا ذيفنت فقو ىوعدلا عفر ىلع بترتي الو ،هيف نوعطملا رارقلا رودص خيرات نم ةنس يضمب نالطبلا ىوعد طقستو
.كلذ ريغب ةمكحملا
 :ةیداعلا ریغ ةیمومعلا ةیعمجلا :ثلاثلا عرفلا
 :)137( ةداملا
 اهماظنو ةكرشلا سيسأت دقع ليدعتب ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا صتخت نوناقلا اذھ يف اهيلع صوصنملا ىرخألا تاصاصتخالا ةاعارمب
 ضرغلا ليدعت وأ نيمھاسملا ءابعأ ةدايز اهنأش نم نوكي ةكرشلا ماظن يف تاليدعت ءارجإ ةيعمجلا هذهل زوجي ال كلذ عمو ،يساسألا
 .نكي مل نأك ربتعي كلذ ريغب يضقي صن لكو ،يبنجأ دلب ىلإ ةلودلا يف ةسسؤملا ةكرشلل سيئرلا زكرملا لقن وأ ةكرشلل يساسألا
 :يتأی امب ةیداعلا ریغ ةیمومعلا ةیعمجلا صتخت امك
 .هضيفخت وأ لاملا سأر ةدايز - 1
.ىرخأ ةكرش يف اهجامدإ وأ ةكرشلا لح - 2
.رخآ هجو يأب هيف فرصتلا وأ ةكرشلا هب تماق يذلا عورشملا عيب - 3
.ةكرشلا ةدم ةلاطإ - 4
 :)138( ةداملا
 .ةيلاتلا داوملا يف هيلع صوصنم وھ ام ةاعارم عم ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلاب ةقلعتملا ماكحألا ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع يرست
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  : )139( ةداملا

 نم ددع كلذ هيلإ بلط اذإ ةوعدلا هذھ هيجوت سلجملا ىلعو ةرادإلا سلجم نم ةوعد ىلع ًءانب الإ ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا عمتجت ال
 زاج بلطلا اذھ نم اًموي رشع ةسمخ لالخ ةوعدلا هيجوتب سلجملا مقي مل اذإف ،ةكرشلا لام سأر نم % 40 لقألا ىلع لثمي نيمھاسملا
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.ةصتخملا ةطلسلا عم رواشتلا دعب ةوعدلا هيجوتب ةرازولا موقتو ةوعدلا هيجوتل ةرازولا ىلإ اومدقتي نأ نيبلاطلل
 يف مھروضح تبثيو تيوصتلا قح مهل نوكي نأ نود عامتجالا روضحل رثكأ وأ اهنع بودنم لاسرإ ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم نكلو
.عامتجالا رضحم
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ :)140( ةداملا

 .لقألا ىلع ةكرشلا لام سأر عابرأ ةثالث نولثمي نومھاسم هرضح اذإ الإ اًحيحص ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا نوكي ال
 يناثلا عامتجالا ربتعيو لوألا عامتجالل ةيلاتلا اًموي نيثالثلا لالخ دقعي ٍناث عامتجا ىلإ ةيعمجلا هذھ ةوعد بجو باصنلا اذھ رفوتي مل اذإف

.ةكرشلا لام سأر فصن نولثمي نومھاسم هرضح اذإ اًحيحص
 نوكيو يناثلا عامتجالا خيرات نم اًموي نوثالث ءاضقنا دعب دقعي ثلاث عامتجا ىلإ ةوعدلا هجوت يناثلا عامتجالا يف باصنلا اذھ رفوتي مل اذإو
 ةصتخملا ةطلسلا ةقفاوم دعب الإ ةذفان ةريخألا ةلاحلا يف ةيعمجلا تارارق نوكت الو نيرضاحلا ددع ناك امهم اًحيحص ثلاثلا عامتجالا

.اهيلع
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  :  )141( ةداملا
 ةلاطإب وأ هضيفخت وأ لاملا سأر ةدايزب رارقلا قلعت اذإ الإ عامتجالا يف ةلثمملا مهسألا ةيبلغأب ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ردصت
 ردص اذإ الإ اًحيحص رارقلا نوكي الف اهليوحتب وأ ىرخأ ةكرش يف ةكرشلا جامدإب وأ ماظنلا يف نيعملا داعيملا لبق اهلحب وأ ةكرشلا ةدم
 .عامتجالا يف ةلثمملا مهسألا عابرأ ةثالث ةيبلغأب
 لالخ ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لك ىلإ اهنم ةروص غالبإو ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ذيفنت ةرادإلا سلجم سيئر ىلعو
.اھرودص خيرات نم اًموي رشع ةسمخ
 :)142( ةداملا
 ةيداعلا ريغ وأ ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجال ددحملا دعوملا لبق ةكرشلا زكرم يف كلذل دعي صاخ لجس يف مھءامسأ نومھاسملا لجسي
 عامتجالا روضحل ةقاطب مھاسملا ىطعيو ةلاكولا دنس ميدقت عم اهيكلام ءامسأو اهنولثمي يتلا مهسألا ددعو نيمھاسملا ءامسأ لجسلا نمضتيو
 .ةلاكولابو ةلاصألاب اهقحتسي يتلا تاوصألا ددع اهيف ركذي
 :)143( ةداملا
.ةكرشلا سيسأت دقع رهشل ةررقملا تاءارجإلا ةكرشلا ماظن ليدعتب ةقلعتملا ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ىلع يرست
 :تاباسحلا وعجارم :عبارلا عرفلا
 :)144( ةداملا
.هباعتأ ريدقت ىلوتتو ديدجتلل ةلباق ةنس ةدمل ةيمومعلا ةيعمجلا هنيعت رثكأ وأ تاباسحلل عجارم ةمھاسم ةكرش لكل نوكي نأ بجي
 لوأ داقعنا نيح ىلإ هتمهم ىلوتي تاباسح عجارم نييعت ةكرشلا يسسؤمل نوكي كلذ عمو نأشلا اذھ يف ةرادإلا سلجم ضيوفت زوجي الو
 .ةيمومع ةيعمج
 :)145( ةداملا
 :يتأی ام تاباسحلا عجارم يف طرتشی
 ةبساحملا ةنهم ميظنت نأش يف م1975 ةنسل )9( مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأل ًاقبط نيعجارملاو نيبساحملا لجس يف اًديقم همسا نوكي نأ - 1
 .ةعجارملاو
 وأ يرادإ وأ ينف لمع يأب لاغتشالا وأ ةرادإلا سلجم ةيوضع وأ ةكرشلا سيسأت يف كارتشالاو تاباسحلا عجارم لمع نيب عمجي الأ - 2
.اهيف يراشتسا

.ةعبارلا ةجردلا ىلإ هل ًابيرق وأ اهترادإ سلجم ءاضعأ دحأل وأ ةكرشلا يسسؤم دحأل ًاليكو وأ اًكيرش نوكي الأ - 3
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ :  )146( ةداملا
 ،ةكرشلا ماظنو نوناقلا قيبطت ةظحالمو رئاسخلاو حابرألا باسحو ةينازيملا صحفو ةكرشلا تاباسح ةعجارم تاباسحلا عجارم ىلوتي
 .ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لك ىلإ هنم ةروص لسريو ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإ صحفلا اذھ ةجيتنب ريرقت ميدقت هيلعو
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  :  )147( ةداملا
 تاحاضيإلا بلطي نأ هلو قئاثو نم كلذ ريغو اهتادنتسمو اهتالجسو ةكرشلا رتافد عيمج ىلع تقو لك يف عالطالا قح تاباسحلا عجارمل
 .كلذ نم هنكمي نأ ةرادإلا سلجم سيئر ىلعو اهتامازتلاو ةكرشلا تادوجوم ققحي نأ كلذك هلو هتمهم ءادأل ةمزال اھاري يتلا
 ةمهم ريسيتب سلجملا مقي مل اذإف ةرادإلا سلجم ىلإ مدقي ريرقت يف كلذ تابثإ هتمهم ءادأ نم هنيكمت نع عانتمالا ةلاح يف عجارملا ىلعو
 .ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع هضرعي نأو ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لك ىلإ ريرقتلا نم ةروص لسري نأ هيلع بجو عجارملا
 :)148( ةداملا
 تاباسحلا عجارم ىلع بجو اهتوعد اهيف نوناقلا بجوي يتلا لاوحألا يف ةيمومعلا ةيعمجلا دقعل ةوعدلا هيجوت ةرادإلا سلجم لفغأ اذإ
 .هرشنو لامعألا لودج عضو ةلاحلا هذھ يف هيلعو ،كلذل ىوصقلا ةرورضلا تعد املك نأشلا كلذكو ةوعدلا هذھ هيجوت
 :)149( ةداملا
 ام ،مھريغ ىلإ وأ ةيمومعلا ةيعمجلا ريغ يف نيمھاسملا ىلإ عيذي نأ هل زوجي الو ةكرشلا رارسأ ىلع ظفاحي نأ تاباسحلا عجارم ىلع بجي
.ضيوعتلاب هتبلاطمو هلزع قح الإو هلمعب همايق ببسب ةكرشلا رارسأ نم هيلع فقو
:)150( ةداملا

 ،ةكرشلا ةينازيم يف صاخ هجوبو ،هلمعب قلعتي ام لك يف هيأرب عامتجالا يف يلدي نأو ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا رضحي نأ عجارملا ىلع
 :ةيتآلا تانايبلا ىلع ًالمتشم ريرقتلا نوكي نأ بجيو ،ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع هريرقت ولتيو
 .ٍضرم هجو ىلع هلمع ءادأل اهترورض ىري يتلا تامولعملا ىلع لصح دق عجارملا ناك اذإ ام ً:الوأ
 اهيف هتابثإ بوجو ىلع ةكرشلا ماظنو نوناقلا صن ام لك نمضتتو عقاولا عم ةقفتم رئاسخلاو حابرألا باسحو ةينازيملا تناك اذإ ام :اًیناث
.ةكرشلل يقيقحلا يلاملا زكرملا نع حوضوو ةنامأب ربعتو
.ةمظتنم تاباسح كسمت ةكرشلا تناك اذإ ام :ًاثلاث
 .ةيعرملا لوصألل اًقفو يرجأ دق درجلا ناك اذإ ام :اًعبار
 .ةكرشلا رتافد يف دراو وھ ام عم ةقفتم ةرادإلا سلجم ريرقت يف ةدراولا تانايبلا تناك اذإ ام :اًسماخ
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 اھزكرم وأ ةكرشلا طاشن يف رثؤي هجو ىلع ةيلاملا ةنسلا لالخ تعقو دق ةكرشلا ماظن وأ نوناقلا ماكحأل تافلاخم كانھ تناك اذإ ام :اًسداس
 .هيدل ترفوت يتلا تامولعملا دودح يف كلذو ،ةمئاق لازت ال تافلاخملا هذھ تناك اذإ ام نايب عم ،يلاملا
 .ًالقتسم اًريرقت امهنم لك دعي نأ بجو ،تاباسحلل ناعجارم ةكرشلل ناك اذإو
.هيف ةدراولا عئاقولا نأشب تاحاضيإ بلطو ريرقتلا ةشقانم قح مھاسم لكل نوكيو ةيمومعلا ةيعمجلا يف تاباسحلا بقارم ريرقت ىلُتيو
 :)151( ةداملا
 اهقحلي يذلا ررضلا ضيوعت نعو هريرقت يف ةدراولا تانايبلا ةحص نعو ةباقرلا لامعأ نع ةكرشلا لبق ًالوؤسم تاباسحلا عجارم نوكي
.ررضلا هيلع بترت يذلا هئطخ نعً الوؤسم مهنم لك ناك نوعجارملا ددعت اذإو ،هلمع ذيفنت يف هنم عقي ام ببسب
 ،تاباسحلا عجارم ريرقت اهيف يلت يتلا ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا خيرات نم ةنس دعب ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا ةيلوؤسملا ىوعد عمست الو
 .ةيمومعلا ىوعدلا مايق ةدم لاوط ةمئاق ةيلوؤسملا ىوعد لظتف ،ةيئانج ةميرج نوكي عجارملا ىلإ بوسنملا لعفلا ناك اذإو
 :ةكرشلا اھردصت يتلا كوكصلا :عبارلا لصفلا
 :)152( ةداملا
 .ضرقلا تادنسو مهسألا يھ ةكرشلا اھردصت يتلا كوكصلا
 نم اًزايتما اهباحصأ يطعت مهسأ رادصإ ةكرشلل زوجي ال امك مھريغ وأ نيسسؤملل ةصاخ ايازم حنم الو سيسأت صصح ءاشنإ زوجي الو
.عون يأ
:مهسألا :لوألا عرفلا
 :)153( ةداملا
 سيسأتلا دنع زوجي الو مھرد ةئام ىلع ديزت الو دحاو مھرد نع اهنم لكل ةيمسالا ةميقلا لقت ال ةيواستم مهسأ نم ةكرشلا لام سأر نوكتي
 .رادصإلا تافورصم اهيلإ ًافاضم ةيمسالا اهتميق نم رثكأ وأ لقأب مهسأ رادصإ
.ةيواستم تامازتلال عضختو ةيواستم قوقح ةكرشلا مهسأ عيمجل نوكتو
 :)154( ةداملا
 اهماكحأو اهلكش ةكرشلا ماظن نيعي يتلا حابرألا مئاسق امأ ،لوادتلل ةلباق مهسألا نوكتو اهلماحل مهسأ رادصإ زوجي الو ةيمسا مهسألا ردصت
.اهلماحل وأ ةيمسا نوكت نأ زوجيف
 :)155( ةداملا
 نم مهنيب نم اوراتخي نأ بجو نوددعتم صاخشأ هكلمت وأ ةثرو ةدع ىلإ ثاريملاب مهسلا ةيكلم تلآ اذإ كلذ عمو ةئزجتلل لباق ريغ مهسلا
.مهسلا ةيكلم نع ةئشانلا تامازتلالا نع نماضتلاب نيلوؤسم صاخشألا ءالؤھ نوكيو ،ةكرشلا هاجت مهلثمي
 :)156( ةداملا

 .قوقح نم ةكرشلا لبق مھاسملل نوكي امو مازتلالا اذھ نيب ةصاقملا عقت الو ،مهسلا ةميق عفدب همازتلا نم مھاسملا ةمذ ءاربإ ةكرشلل زوجي ال
.مهسلا ةميق عفدب هتبلاطمل مھاسملا ىلع همساب ىوعدلا ةماقإ ةكرشلا نئادل نوكيو
 :)157( ةداملا

.لاملا سأر يف ةصحك ةكرشلل هعفد ام دادرتسا بلطي نأ مھاسملل زوجي ال
 :)158( ةداملا
 مھاسملا مسا اهيف ركذي ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ناوضع اهعقوي مهسألاب ةتقؤم تاداهش باتتكالا تالاصيإب اهسيسأت دعب ةكرشلا لدبتست
 ماقرأو ةتقؤملا ةداهشلل لسلسملا مقرلاو عفدلا خيراتو ةميقلا هذھ نم عوفدملا غلبملاو اهتميقب ءافولا ةيفيكو اهب بتتكا يتلا مهسألا ددعو
 .مهسألا ماقم تاداهشلا هذھ موقتو ،يسيئرلا اھزكرمو ةكرشلا لام سأرو اهكلمي يتلا مهسألا
 :)159( ةداملا
 مهسلا كوكص عقوي نأ بجيو ةتقؤملا تاداهشلاب مهسألا لادبتسا يراجتلا لجسلا يف اھرهش خيرات نم رهشأ ةتس لالخ ةكرشلا ىلع بجي

 .ةلماك ةميقلاب ءافولا ىتح ميلستلاب ةكرشلا مازتلا ئجرأ ةطسقم مهسلا ةميق تناك اذإف ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم لقألا ىلع ناوضع
.ةكرشلا ىلإ صصحلا هذھ ةيكلم لقن دعب الإ ةينيع اًصصح لثمت يتلا مهسألا ميلست زوجي الو
 لاملا سأر ةميقو ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيراتو ةكرشلا سيسأتب صيخرتلاب رداصلا رارقلا خيرات صخألا ىلع مهسلا نمضتي نأ بجيو
.اهتدمو اھزكرمو اهيلع عزوملا مهسألا ددعو
 :)160( ةداملا
 ةيرح ديقي طرش لكو ،لوادتلل ةلباق لاوحألا عيمج يف نوكتو اهلماحل وأ ةيمسا مئاسقلا نوكت نأ زوجيو مهسألا كوكصب حابرألا مئاسق قفرت
 .نكي مل نأك ربتعي اهلوادت
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  : )161( ةداملا
 مهسألا لجس هيلع قلطي صاخ لجس يف مهسألا ةميق نم عوفدملا ردقلاو مهنطاومو مهتايسنجو نيمھاسملا ءامسأو مهسألا ديقب ةكرشلا موقت
 .ةيلام ةنس لك ةياهن يف اهيلع أرطي رييغت لكبو تانايبلا هذھ نم ةروصب ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لك راطخإ اهيلع بجيو
 :)162( ةداملا
 ةكرشلا ىلع فرصتلاب جاجتحالا زوجي الو ،مهسلا ىلع ديقلا اذهب رشؤيو ،ةكرشلا ىدل لجس يف ًةباتك فرصتلا تابثإب مهسألا ةيكلم لقتنت
 .لجسلا يف هديق خيرات نم الإ ريغلا ىلع وأ
 :ةیتآلا تالاحلا يف مهسألا يف فرصتلا دیق نع عانتمالا ةكرشلل نوكی كلذ عمو
 .يساسألا ةكرشلا ماظنل وأ نوناقلا اذھ ماكحأل ًافلاخم فرصتلا اذھ ناك اذإ - 1
.ةمكحملا نم رمأب اهيلع اًزوجحم وأ ةنوھرم مهسألا تناك اذإ - 2
 .دعب ةديدج مهسأ اهنم ًالدب َطعت ملو ةدوقفم مهسألا تناك اذإ - 3
 .اهنيد َفوي مل ام مهسألا ليوحت ليجست فقوت نأ اهلف مهسألا ىلع نيد ةكرشلل ناك اذإ - 4
 .هراسعإ وأ هسالفإ رهشأ وأ اهصقان وأ ةيلھألا ميدع نيدقاعتملا دحأ ناك اذإ - 5
 :)163( ةداملا
 ةلودلا ينطاوم بيصن ضافخنا ىلإ مهسألا يف فرصتلا يدؤي ال نأ ىلع ،مهسألا يف فرصتلا طورشو ةيفيك ةكرشلل يساسألا ماظنلا ددحي
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 .نوناقلا اذهل اًقبط ررقم وھ ام نع ةكرشلا لام سأر يف
 :)164( ةداملا
.)162( ةداملا يف ةروكذملا تاءارجإلا عابتا دعب نهترملا نئادلا ىلإ اهميلستب كلذ نوكيو مهسألا نھر زوجي
.كلذ ريغ ىلع نھرلا دقع يف قفتي مل ام مهسلاب ةلصتملا قوقحلا لامعتساو حابرألا ضبق نهترملا نئادلل نوكيو
 :)165( ةداملا
 .مهسألا لجس يف ةيكلملا لقن ديق بلطي نأ هل ىصوملا وأ ثراولا ىلع بجو ةيصولا وأ ثرإلا قيرطب مهسلا ةيكلم تلقتنا اذإ
.ةيكلملا لقن ديفي امب مهسلا ىلع رشؤيو مكحلا اذهل اًقفو مهسألا لجس يف ديقلا ىرج ذافنلا بجاو يئاضق مكح ىضتقمب ةيكلملا لقن ناك اذإو
 .ديقلا خيرات نم الإ كلذ ىلع ةبترتملا قوقحلا لامعتسا مهسلا ةيكلم هيلإ تلقتنا نمل زوجي الو
 :)166( ةداملا

 مهسلا ىلع زجحلا عيقوت مھاسملا ينئادل زوجي كلذ عمو ،نيمھاسملا دحأ ىلع ةبترتم نويد ببسب ةكرشلا لاومأ ىلع زجحلا زوجي ال
.هيلع زجحلا عيقوت ديفي امب مهسلا ىلع رشؤي مث يئاضق نالعإ ىلع ًءانب مهسألا لجس يف مهسلا ىلع زجحلاب رشؤيو هنع ةجتانلا حابرألاو
 :)167( ةداملا
 ىلع هيبنتلاب كلذو مهسلا ىلع ذيفنتلا ةرادإلا سلجمل زاج قاقحتسالا داعيم يف مهسلا ةميق نم قحتسملا طسقلاب ءافولا نع مھاسملا فلخت اذإ
 ةكرشلا يفوتستو ينلعلا دازملاب مهسلا عيبت نأ ةكرشلل زاج اًموي نيثالث لالخ ءافولاب مقي مل اذإف لجسم باتكب قحتسملا طسقلا عفدب مھاسملا
 ىلع عوجرلا قح ةكرشللو ،مهسلا بحاصل يقابلا درتو فيراصملاو اھدئاوفو ةرخأتم طاسقأ نم اهل قحتسي ام عيبلا نع جتانلا نمثلا نم
.ةكرشلا قوقحب هب عيبملا نمثلا ِفي مل اذإ صاخلا هلام يف مھاسملا
 عم عيبلا عوقوب مهسألا لجس يف رشؤتو ىغلملا مهسلا مقر لمحي اًديدج اًمهس يرتشملا يطعتو هيلع ذيفنتلا لصح يذلا مهسلا ةكرشلا يغلتو
.ديدجلا لاملا مسا نايب
م2006 ةنسل )18( مقر يداحتا نوناقلا بجومب صنلا اذھ:لیدعتلا دعب)168( ةداملا
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م2001 ةنسل )25( مقر نوناقلا بجومب هلیدعت قبس دقو ،
 ،مهسألا كالهتسال وأ لاملا سأر ضيفختل ءارشلا ناك اذإ الإ مهسألا كلت يرتشت نأ وأ اهمهسأ نهترت نأ ةكرشلل زوجي ال(
.حابرألا يف بيصن الو ةيمومعلا ةيعمجلا تالوادم يف توص مهسألا كلتل نوكي ال اھدنعو
:ةيتآلا طباوضلل ًاقفو اهعيب دصقب مهسألا كلت نم )%10( زواجت ال اهمهسأ نم ةبسن ءارش ةكرشلل زوجي كلذ عمو
 يف ةئيهلا اهعضت يتلا طباوضلا قفو كلذو ءارشلا ةيلمع لبق علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيھ ةقفاوم ىلع ةكرشلا لصحت نأ - 1
.نأشلا اذھ
.ةئيهلا ةقفاوم خيرات نم ةنس زواجت ال ةدم لالخ ءارشلا ةيلمع ذيفنتب ةكرشلا ةرادإ سلجم موقي نأ - 2
 ةيلمع يف ينوناقلا يطايتحالا وأ لاملا سأر مادختسا مدع عم ،ءارشلا ةيلمع ةهجاومل يدقن ضئاف ةكرشلا ىدل دجوي نأ - 3
.ءارشلا

 نيتيلحم نيتيموي نيتفيحص يف ءارشلا ةيلمع نع روهمجلل نالعإلا متي نأ طرتشي ،ةداملا هذھ نم )9( دنبلا مكح ةاعارم عم - 4
 يف ةكرشلا ةبغر نع نالعإلا خيرات نيب نيعوبسأ نع لقت ال ةدم يضمتو ،لقألا ىلع ةيبرعلا ةغللاب امھادحإ راشتنالا يتعساو
.ءارشلل يلعفلا ذيفنتلا خيراتو ءارشلا

 زواجت ال ةدم لالخ ةارتشملا مهسألا عيب متي نأو ،اهنع نلعملا ءارشلا تايلمعل اهترشابم ءانثأ عيب ةيلمع ةيأب ةكرشلا موقت الأ - 5
 تمدعأ يلاتلابو ،لاملا سأر ضيفختل ءارشلا ةيلمع تربتعا ةحونمملا ةدملا لالخ عيبلا متي مل اذإو ،ءارش رخآ خيرات نم نيتنس
.ةارتشملا مهسألا

.ةلودلا يف ةصخرملا ةيلاملا قاوسألا دحأ لالخ نم ءارشلاو عيبلا متي نأ - 6
.ةارتشملا مهسألا عيب ةيلمع مامتإ لبق ةديدج مهسأ ةيأ رادصإب ةكرشلا موقت الأ - 7
 ةيأ وأ ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا نع نالعإلا دعب مايأ )3(و لبق اًموي )15( ةرتف لالخ اهمهسأل ةكرشلا ءارش ةيلمع متت الأ - 8
.اًطوبھ وأ اًدوعص مهسلا رعس ىلع ريثأتلا اهنأش نم ةيرھوج تامولعم
 اهمهسأل عيب رخآ خيرات نم ةنس نع لقت ال ةدم يضم دعب الإ اهعيب دصقب اهمهسأ ءارش ىلع ةقفاوملا بلطل ةكرشلا دوعت الأ - 9
.ةارتشملا

 نم ءارشلا ةيلمع ليومتب مزتلت نأو ،ءارشلا لبق يزكرملا فرصملا ةقفاوم ىلع - اًكنب تناك اذإ - ةكرشلا لصحت نأ - 10
.ددصلا اذھ يف يزكرملا فرصملا اھددحي يتلا دعاوقلل ًاقفوو ليومتلا رداصم

 امهب موقت نيتللا عيبلاو ءارشلا يتيلمع يف ًافرط نييذيفنتلا اهيريدم وأ ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نم يأ نوكي الأ - 11
.ةكرشلا

.ةكرشلا هردصت يذلا يونسلا عبر ريرقتلا يف ةكرشلا مهسأل عيبلاو ءارشلا تايلمع نع حاصفإلا متي نأ - 12
.)اهعيب داعي نأ ىلإ ةيمومعلا تايعمجلا يف تيوصتلا يفو حبرلا ىلع لوصحلا يف اهقح اهعيب دصقب ةارتشملا مهسألا دقفتو
 :)169( ةداملا
 اهتيفصت دنع ةكرشلا تادوجومو حابرألا يف هبيصن ىلع لوصحلا يف قحلا صخألا ىلعو مهسلاب ةقلعتملا قوقحلا عيمج مھاسملل تبثت
 ماظن يفو نوناقلا اذھ يف اهيلع صوصنملا طورشلاو دويقلل اًقبط هلك كلذو اهتارارق ىلع تيوصتلاو ةيمومعلا ةيعمجلا تاسلج روضحو
 .ةكرشلا
 :)170( ةداملا
 .ةكرشلا ماظن هيلع صني امل ًاقبط ةيمومعلا ةيعمجلا وأ ةرادإلا سلجم نم نذإب اهقئاثوو ةكرشلا رتافد ىلع مھاسملا عالطا نوكي
.ةكرشلا حلاصم عم ضراعتي ال امب نيمھاسملا ىلإ ةددحم تامولعم ميدقتب ةكرشلا مزلت نأ ةمكحمللو
 :)171( ةداملا
 .ةتقؤم قوقح ىلع اًمئاق ناك وأ ًايجيردت كلهي امم اهعورشم ناك اذإ ةكرشلا مايق ءانثأ مهسألا كالهتسا ىلع ةكرشلا ماظن صني نأ زوجي
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 مهس ىلع همهس كلهتسي يذلا مھاسملا لصحي نأ ىلع ةعرقلا قيرطب مهسألا كالهتسال اًيونس يطايتحالاو حابرألا نم ءزج صصخيو
.عتمت
.ةقيرطلا هذهب اهيلع لصحت يتلا مهسألا ةكرشلا مدعتو اهمهسأ ةكرشلا ءارش قيرطب كالهتسالا نوكي نأ زوجيو
 :)172( ةداملا
 يفاصلا يونسلا حبرلا نم ةيوئم ةبسن ماظنلا صصخي نأ بجي كلذ عمو اهباحصأل عتمتلا مهسأ اهيطعت يتلا قوقحلا ةكرشلا ماظن ددحي
 ةيولوألا كلهتست مل يتلا مهسألا باحصأل نوكي ةكرشلا ءاضقنا ةلاح يفو عتمتلا مهسأ ىلع ةيولوألاب اهيلع عزوتل كلهتست مل يتلا مهسألل
 .مهسألل ةيمسالا ةميقلا لداعي ام ىلع ةيفصتلا تادوجوم نم لوصحلا يف
 :)173( ةداملا

 نيتيلام نيتنس نع رئاسخلاو حابرألا باسحو ةينازيملا رشن لبق ةينيعلا مهسألا وأ نوسسؤملا اهب بتتكي يتلا ةيدقنلا مهسألا لوادت زوجي ال
.ةكرشلا سيسأت خيراتو اهعون ىلع لدي امب مهسألا هذھ ىلع رشؤيو ةكرشلا سيسأت نالعإ خيرات نم لقألا ىلع
 ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ ىلإ وأ ،رخآ سسؤم ىلإ نيسسؤملا دحأ نم عيبلاب ةيدقنلا مهسألا ةيكلم لقن رظحلا ةرتف لالخ زوجي كلذ عمو
 .ريغلا ىلإ هتافو ةلاح يف نيسسؤملا دحأ ةثرو نم وأ هترادإل نامضك اهميدقتل
.رظحلا ةرتف ءاضقنا لبق لاملا سأر ةدايز ةلاح يف نوسسؤملا هب بتتكي ام ىلع ةداملا هذھ ماكحأ يرستو
 :)174( ةداملا
 اذھ صوصن نم ةدمتسملا مھاسملا قوقحب ساسملا هنأش نم نوكي ةيداعلا ريغ وأ ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا نم ردصي رارق لك ًالطاب عقي
 .هتامازتلا ةدايز وأ ةكرشلا ماظن وأ نوناقلا
 :)175( ةداملا
 ةنسلا نع رئاسخلاو حابرألا باسحو ةينازيملا رشن لبق مهسألل ةتقؤملا تاداهشلا وأ مهسألا لوادت مدع ىلع ةكرشلا ماظن يف صنلا زوجي
.رادصإلا تافورصم اهيلإ ًافاضم ةيمسالا اهتميق نم رثكأب ىلوألا ةيلاملا
 :)176( ةداملا
 يرتشملا مساب ةكرشلا راطخإ اهيف فرصتلا لبق مهسألا يكلام ىلع بجو نيمھاسملا ةحلصمل دادرتسالا طرش ةكرشلا ماظن نمضت اذإ
 هيف غلابم نمثلا نأ ةرادإلا سلجم ىأر اذإف يرتشملا لحم لولحلا ةكرشلا ماظن اھددحي ةرتف لالخ نيمھاسملل نوكيو هيلع قفتملا رعسلاو
.مهسلل لداع رعس ديدحت ةكرشلا تاباسح عجارم نم بلطي نأ هل زاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:ضرقلا تادنس :يناثلا عرفلا
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ )177( ةداملا
 .لوادتلل ةلباق ةيواستم ةميقب ردصت تادنس لباقم اًضورق دقعت نأ ةيمومعلا ةيعمجلا ةقفاوم دعب ةكرشلل
 هب رطختو يراجتلا لجسلا يف ضرقلاب رشؤي نأ بجيو هطورشو ضرقلا رادقم نييعت يف ةرادإلا سلجم ضيوفت قح ةيمومعلا ةيعمجللو
.ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا
:)178( ةداملا
.ةلماك هتميقب ءافولا نيح ىلإ ًايمسا دنسلا ىقبيو ،اهلماحل وأ ةيمسا تادنسلا نوكت
:)179( ةداملا

 ةيلام ةنس نع رئاسخلاو حابرألا باسحو ةينازيملا رشنو نيمھاسملا نم ًالماك لاملا سأر ءافيتسا لبق ضرق تادنس رادصإ ةكرشلل زوجي ال
 .لقألا ىلع
 هذهب ءافولا اهيف ةلماعلا فراصملا دحأ وأ ةلودلا تلفك اذإ ىلوألا ةنسلا ةينازيم رشن لبق ضرق تادنس رادصإ ةكرشلل زوجي كلذ عمو
 .ةروكذملا تاهجلا ىدحإ اهتردصأ كوكصب ةمومضم تادنسلا تناك وأ تادنسلا
 :)180( ةداملا
 نوكت وأ اهسيسأت رارق يف كلذب ةكرشلل نذؤي مل ام ةدمتعم ةينازيم رخآ بسح ةدوجوملا لاملا سأر ىلع تادنسلا ةميق ديزت الأ بجي
 .اهيف ةلماعلا فراصملا دحأ وأ ةلودلا نم ةنومضم تادنسلا
 .يراجتلا لجسلا يف هب ريشأتلا دعب الإ تادنسلا رادصإ رارق ذفني الو
:)181( ةداملا
 .كلذ فلاخي طرش لك ًالطاب عقيو ةيواستم اًقوقح اهباحصأل يطعت دحاو ضرق ةبسانمب ردصت يتلا تادنسلا
 :)182( ةداملا
 ةوعد نوكتو ةلودلا يف ةلماعلا فراصملا نم رثكأ وأ فرصم قيرط نع كلذ متي نأ بجو ماعلا باتتكالل ضرقلا تادنس تحرط اذإ
 سلجم ءاضعأ نم ةعقوم ةيبرعلا ةغللاب ناردصت نيتيموي نيتيلحم نيتفيحص يف هرشنب لقألا ىلع اًموي رشع ةسمخب باتتكالا لبق روهمجلا
 :ةيتآلا تانايبلا ىلع ةلمتشمو ةرادإلا

.هخيراتو تادنسلا رادصإ ىلع ةقفاوملا رارق - 1
 .باتتكالا لفق خيراتو ةيمسالا اهتميقو تادنسلا ددع - 2
.ةدئافلا رعس - 3
 .تدجو نإ ءافولا تانامضو اهب ءافولا طورشو تادنسلا قاقحتسا خيرات - 4
 .عوفدملا ةكرشلا لام سأر رادقم - 5
.ةديدجلا تادنسلا رادصإ تقو اهنم هؤافو متي مل ام رادقمو اهتانامضو اھرادصإ قباسلا تادنسلا رادقم - 6
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  : )183( ةداملا
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 ةوالعب ءافولا قحتست ضرق تادنس رادصإ ةكرشللو ةصتخملا ةطلسلا نم رارقب الإ بيصن تاذ تادنس رادصإ ةرادإلا سلجمل زوجي ال
.ةديازتم ةميق تاذ تادنس ردصت نأ ةكرشلل زوجي امك هئافو وأ دنسلا كالهتسا دنع عفدت رادصإ
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  : )184( ةداملا

 ءامسأو باتتكالا ةيلمعب اًنايب ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لك ىلإ مدقي نأ باتتكالا باب لفق خيرات نم رهش لالخ ةرادإلا سلجم ىلع
 .مهنم لك هب بتتكا امو مهتايسنجو نيبتتكملا
:)185( ةداملا
 ةررقملا قوقحلا لدعت نأ ةروكذملا تايعمجلل زوجي ال كلذ عمو ،تادنسلا باحصأ ىلع نيمھاسملل ةيمومعلا تايعمجلا تارارق يرست

 .نيمھاسملل ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلل ةررقملا ماكحألل ًاقفو مهب ةصاخ ةيعمج يف مهنم ردصت ةقفاومب الإ تادنسلا باحصأل
:)186( ةداملا

 .ةقباسلا ةداملاب ةنيبملا طورشلا عابتابو ضرقلا طورش يف كلذ ىلع صن اذإ الإ مهسأ ىلإ تادنسلا ليوحت زوجي ال
.دنسلل ةيمسالا ةميقلا ضبق وأ ليوحتلا لوبق نيب رايخلا دنسلا كلامل ناك ليوحتلا ررقت اذإف
 :اهكالھو ضرقلا تادنسو مهسألا نادقف :ثلاثلا عرفلا
 :)187( ةداملا
 .كلاهلا وأ دوقفملا كصلا نم ًالدب اًديدج اًكص بلطي نأ ةكرشلا لجس يف همساب ديقملا هكلاملف كلھ وأ يمسا دنس وأ مهس دقف اذإ
 نيتيموي نيتيلحم نيتفيحص يف اهماقرأو اهب ةقحلملا حابرألا مئاسق ددعو اھددعو ةكلاهلا وأ ةدوقفملا كوكصلا ماقرأ رشني نأ كلاملا ىلعو
 .ةيبرعلا ةغللاب ناردصت
 دوقفملا كصلا لدب هنأ هيف ركذي اًديدج اًكص كلاملا يطعت نأ اهيلع ناك رشنلا خيرات نم اًموي نيثالث لالخ ةكرشلا ىلإ ةضراعم مدقت مل اذإف
 .كلاهلا وأ دوقفملا كصلاب ةلصتملا تامازتلالا عيمج هيلع بترتتو قوقحلا عيمج هلماحل كصلا اذھ لوخيو ،كلاهلا وأ
 :)188( ةداملا

 نم اًموي رشع ةسمخ لالخ ةصتخملا ةمكحملا مامأ هاوعد ميقي نأ ةقباسلا ةداملا يف هيلإ راشملا دقافلا لدب كصلا ءاطعإ ضراعي نم ىلع
.نكت مل نأك ةضراعملا تربتعا الإو ةضراعملا ميدقت خيرات
.ةعرسلا هجو ىلع ىوعدلا يف لصفت نأ ةمكحملا ىلعو
 :)189( ةداملا
.هيف قحلا بحاصل كلاهلا وأ دقافلا لدب كصلا ميلستب موقت نأ يئاهنلا مكحلاب اھراطخإ درجمب ةكرشلا ىلع بجي
 :ةكرشلا ةیلام :سماخلا لصفلا
 :)190( ةداملا
 .اهماظن اهنيعي ةيلام ةنس ةكرشلل نوكي
 :)191( ةداملا
 ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا لالخ ةكرشلا طاشن نع اًريرقتو رئاسخلاو حابرألا باسحو ةكرشلا ةينازيم ةيلام ةنس لك يف ةرادإلا سلجم دعي
 .لقألا ىلع رهشب ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا لبق كلذو ،ةيفاصلا حابرألا عيزوتل اهحرتقي يتلا ةقيرطلاو ةنسلا هذھ يف يلاملا اھزكرمو
 .رئاسخلاو حابرألا باسحو ةينازيملاو ريرقتلا ةرادإلا سلجم سيئر عقويو
 :)192( ةداملا
 .ربكأ ةبسن ةكرشلا ماظن ددحي مل ام كلذو ينوناقلا يطايتحالا نيوكتل صصخي ةكرشلا حابرأ يفاص نم ةئاملا يف ةرشع ًايونس عطتقي
 .عوفدملا لاملا سأر فصن ينوناقلا يطايتحالا غلب ىتم عاطتقالا اذھ فقو ةيمومعلا ةيعمجلل زوجيو
 ىلع حابرأ عيزوت يف عوفدملا لاملا سأر فصن ىلع هنم داز ام لامعتسا زوجي امنإو نيمھاسملا ىلع ينوناقلا يطايتحالا عيزوت زوجي الو
 .ةكرشلا ماظن يف مهل ةررقملا ةبسنلا عيزوتل يفكت ةيفاص اًحابرأ ةكرشلا اهيف ققحت ال يتلا تاونسلا يف كلذو نيمھاسملا
 :)193( ةداملا
 اهيلع صوصنملا ضارغألل صصخي يماظن يطايتحا نيوكتل ةيفاصلا حابرألا نم ةنيعم ةبسن بينجت ىلع ةكرشلا ماظن يف صني نأ زوجي
 .ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا نم رارقب الإ اهل صصخملا ضارغألا ريغ يف همادختسا زوجي الو ماظنلا يف
 :)194( ةداملا
.يماظنلا يطايتحالاو ينوناقلا يطايتحالا مصخ دعب ةيفاصلا حابرألا نم نيمھاسملا ىلع اهعيزوت بجي يتلا ةبسنلا ةكرشلا ماظن ددحي
 اًموي نيثالث لالخ رارقلا اذھ ذيفنت ةرادإلا سلجم ىلعو اهعيزوتب ةيمومعلا ةيعمجلا رارق رودص درجمب حابرألا نم هتصح مھاسملا قحتسيو
 .هرودص خيرات نم
 :)195( ةداملا

.ءارجإلا اذھ نع ةكرشلا ينئادو نيمھاسملا لبقً الوؤسم ةرادإلا سلجم نوكيو ةيروص حابرأ عيزوت زوجي ال
 :)196( ةداملا
 .اهئاشنإل ةمزاللا ةرتفلا لالخ ةتباث ةدئاف نيمھاسملا حنم ىلع اهماظن يف صنت نأ ةليوط ةرتف اھؤاشنإ يضتقي يتلا ةكرشلل زوجي
 :)197( ةداملا

 مهحلاصل هنودقعي ضرق يأ نمضت نأ وأ سلجملا ءاضعأ دحأل وأ اهترادإ سلجم سيئرل هعون ناك اًيأ ًايدقن اًضرق مدقت نأ ةكرشلل زوجي ال
 .ريغلا عم
 اهئالمع ىلإ ةبسنلاب ةعبتملا طورشلابو اهضرغ نمض ةيلخادلا لامعألا دودح يف اهل زوجيف نامتئالا تاكرشو فراصملا كلذ نم ىنثتسيو
 .ريغلا عم اهنودقعي يتلا ضورقلا يف مهنمضت نأ وأ اًدامتعا مهل حتفت نأ وأ سلجملا ءاضعأ دحأ وأ اهترادإ سلجم سيئر ضرقت نأ
 :)198( ةداملا

 ةداتعملا ةريغصلا تابهلا ليبق نم عربتلا نكي مل ام اهسيسأت خيرات نم نيتنس ءاضقنا دعب الإ هعون ناك اًيأ اًعربت مدقت نأ ةكرشلل زوجي ال
 .حابرأ قيقحت طرشبو
 ةيمومعلا ةيعمجلا نم صيخرت ىلع ًءانب ةرادإلا سلجم نم رارق هب ردصي نأ عربتلا ةحصل طرتشيف تابھ نم كلذ ريغ ىلإ ةبسنلابو
.عربتلا ةنس ىلع نيتقباسلا نيتيلاملا نيتنسلا لالخ ةكرشلا حابرأ يفاص طسوتم نم % 2 ىلع ديزي الأ طرشبو

Page 20 of 32Print

2018-12-26http://www.mohamoon-uae.com/print.aspx?AllowToCopy=1&op=0&mode=1&copy...



:ةكرشلا لام سأر لیدعت :سداسلا لصفلا
:لاملا سأر ةدایز :لوألا عرفلا
 :)199( ةداملا
.ةديدجلا مهسألا رادصإ رعسو ةدايزلا رادقم رارقلا نيبيو ةكرشلا لام سأر ةدايز ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا نم رارقب زوجي
 الإو هرودصل ةيلاتلا تاونس سمخلا دعوملا اذھ زواجي الأ ىلع رارقلا اذھ ذيفنت دعوم ديدحت يف ةرادإلا سلجم ضوفت نأ ةروكذملا ةيعمجللو
.نكي مل نأك ربتعا
 :)200( ةداملا

 . ًالماك يلصألا لاملا سأر ءادأ دعب الإ ةكرشلا لام سأر ةدايز زوجي ال
 :)201( ةداملا
 :ةیتآلا لئاسولا ىدحإب لاملا سأر ةدایز متت
 .ةديدج مهسأ رادصإ - 1
 .لاملا سأر يف يطايتحالا جامدإ - 2
.مهسأ ىلإ تادنسلا ليوحت - 3
 :)202( ةداملا
 .ةيلصألا مهسألا يف باتتكالاب ةصاخلا دعاوقلا ةديدجلا مهسألا يف باتتكالا ىلع يرسي
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  : )203( ةداملا
 ةفاضإ ررقت نأ ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلل زوجي كلذ عمو ةيلصألا مهسألل ةيمسالا ةميقلل ةلداعم ةيمسا ةميقب ةديدجلا مهسألا ردصت

.ةرازولاو ةصتخملا ةطلسلا ةقفاوم طرشب اھرادقم ددحت نأو مهسلل ةيمسالا ةميقلا ىلإ رادصإ ةوالع
 .لاملا سأر فصن كلذب زواج ولو ينوناقلا يطايتحالا ىلإ ةوالعلا هذھ فاضتو
 :)204( ةداملا
 ةدايزب رداصلا رارقلا وأ ةكرشلا ماظن يف كلذ فالخ ىلع طرش لك لطبيو ةديدجلا مهسألاب باتتكالا يف ةيولوألا قح نيمھاسملل نوكي
.لاملا سأر
:)205( ةداملا
 باتتكالا يف مهتيولوأب نيمھاسملا هيف نلعي ةيبرعلا ةغللاب ناردصت نيتيموي نيتيلحم نيتفيحص يف نايب رشنب ةرادإلا سلجم سيئر موقي
.ةديدجلا مهسألا رعسو هلافقإو هحاتتفا خيراتو
 .باتتكالل مهل ةددحملا ةدملا لالخ ًةباتك هتبغر يدبي نأ هيلإ راشملا ةيولوألا قح لامعتسا يف نيمھاسملا ءالؤھ نم بغري نم لك ىلعو
 :)206( ةداملا
 نم يقابلا عزويو مهنم لك هبلط ام كلذ زواجي الأ ىلع مهسأ نم هنوكلمي ام ةبسنب باتتكالا يبلاط نيمھاسملا ىلع مهسألا عيزوت نوكي
 .ماعلا باتتكالل مهسألا نم ىقبت ام حرطيو ،مهسأ نم هنوكلمي ام ةبسن نم رثكأ اوبلط نيذلا نيمھاسملا ىلع مهسألا
 ةيمومعلا ةيعمجلا موقت نأ ىلع ةينيع صصح ميدقت نمضتت لاملا سأر يف ةدايزلا تناك اذإ ةينيعلا صصحلا ميوقتب ةقلعتملا ماكحألا يرستو
 .ةيسيسأتلا ةيمومعلا ةيعمجلا ماقم ةيداعلا
 :)207( ةداملا
 ةيمسالا ةميقلا ةدايزب وأ ،مهسأ نم مهنم لك هكلمي ام ةبسنب نيمھاسملا ىلع عزوت ةيناجم مهسأ ءاشنإب لاملا سأر يف يطايتحالا جامدإ متي
.يلام ءبع يأب نيمھاسملا مازلإ كلذ ىلع بترتي الو لاملا سأر ىلع ةئراطلا ةدايزلا ةبسنب مهسلل
 :)208( ةداملا
 .ضرغلا اذهل هنم ءزج وأ يطايتحالا لاملا سأر صيصختب مهسأ ىلإ تادنسلا ليوحت نوكي
:لاملا سأر ضیفخت :يناثلا عرفلا
 :)209( ةداملا

 ةقفاوم ىلع لوصحلا طرشبو تاباسحلا عجارم ريرقت عامس دعبو ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا نم رارق ريغب لاملا سأر ضيفخت زوجي ال
 :نيتيتآلا نيتلاحلا ىدحإ يف كلذ متيو ةرازولا

 .ةكرشلا ةجاح نع لاملا سأر داز اذإ - 1
.ةلبقتسملا حابرألا ةطساوب اهضيوعت لمتحي ال ةراسخب ةكرشلا تبيصأ اذإ - 2
 :)210( ةداملا
 :ةیتآلا لئاسولا ىدحإب لاملا سأر ضیفخت متی
 .هنم ءزج نم وأ مهسألا ةميق نم مهتمذ يف امم مهئاربإب وأ نيمھاسملل اهتميق نم ءزج درب امإ كلذو مهسألل ةيمسالا ةميقلا ليزنت - 1
 .ةكرشلاب تقحل يتلا ةراسخلا لداعي ةميقلا هذھ نم ءزج ءاغلإب مهسألا ةميق ليزنت - 2
 .هضيفخت دارملا ءزجلا يزاوي مهسألا نم ددع ءاغلإ - 3
 .هفالتإو هضيفخت دارملا ءزجلا يزاوي مهسألا نم ددع ءارش - 4
 .ضيفختلا يف عبتت يتلا ةليسولا ةيعمجلا رارق حضويو نوناقلا اذھ نم )153( ةداملا ماكحأ ةاعارم بجي لاوحألا عيمج يفو
 :)211( ةداملا
 نأ نينئادلا ىلعو ةيبرعلا ةغللاب ناردصت نيتيموي نيتيلحم نيتفيحص يف لاملا سأر ضيفختب رداصلا رارقلا رشنب ةرادإلا سلجم موقي
 ميدقتو مهل يتلا ةلاحلا نويدلاب ءافولاب ةكرشلا موقتل رارقلا رشن خيرات نم اًموي نيتس لالخ مهنويدل ةتبثملا تادنتسملا ةكرشلل اومدقي
.ةلجؤملا نويدلاب ءافولل ةيفاكلا تانامضلا
 :)212( ةداملا
 نم وأ مهسألا ةميق نم عوفدملا ريغ ردقلا نم مهئاربإب وأ نيمھاسملا ىلإ مهسألل ةيمسالا ةميقلا نم ءزج درب لاملا سأر ضيفخت ناك اذإ

 نم لح ام نونئادلا ءالؤھ ىفوتسا اذإ الإ ةقباسلا ةداملا يف روكذملا داعيملا يف مهتابلط اومدق نيذلا نينئادلا لبق ضيفختلاب جتحي الف هنم ءزج
.اهنم لحي مل امب ءافولل ةليفكلا تانامضلا ىلع اولصح وأ مهنويد

Page 21 of 32Print

2018-12-26http://www.mohamoon-uae.com/print.aspx?AllowToCopy=1&op=0&mode=1&copy...



 :)213( ةداملا
 نأ مهمهسأ ءاغلإ ررقت نيذلا نيمھاسملا ىلعو نيمھاسملا نيب ةاواسملا ةاعارم بجو ،مهسألا نم ددع ءاغلإب لاملا سأر ضيفخت ناك اذإ
 .ةاغلم مهسألا كلت رابتعا ةكرشلا قح نم ناك الإو اھءاغلإ ررقت يتلا مهسألا ضرغلا اذهل هددحت يذلا داعيملا يف ةكرشلا ىلإ اومدقي
.ةكرشلا يف ةمھاسملا نم مھاسملا نامرح كلذ ىلع بترتي الأ طرتشيو
 :)214( ةداملا
 مهمهسأ ضرعب اوموقيل نيمھاسملا عيمج ىلإ ةماع ةوعد هيجوت بجو هفالتإو اهمهسأ نم ددع ءارشب ةكرشلا لام سأر ضيفخت ررقت اذإ
 ءارش يف ةكرشلا ةبغرب ةلجسم بتكب نيمھاسملا راطخإ زوجيو ةيبرعلا ةغللاب ناردصت نيتيموي نيتيلحم نيتفيحص يف ةوعدلا رشنتو عيبلل
 يف عبتيو ،ةدايزلا ةبسنب عيبلا تابلط ضيفخت بجو هءارش ةكرشلا تررق يذلا ردقلا ىلع عيبلل ةضورعملا مهسألا ددع داز اذإو ،مهسألا
 عفدت نأ ةكرشلا ىلع بجو نأشلا اذھ يف صن ماظنلا يف دري مل اذإف ،ةكرشلا ماظن يف اهيلع صوصنملا ماكحألا مهسألا ءارش نمث ديدحت
.ىلعأ امهيأ قوسلا رعس وأ ةدئاسلا ميوقتلا قرطل ًاقفو ةكرشلا تاباسح عجارم هددحي يذلا لداعلا نمثلا

ةصاخلا ةمھاسملا ةكرش :سداسلا بابلا

:)215( ةداملا
 اوبتتكي نأو ماعلا باتتكالل اهمهسأ حرطت ال ةصاخ ةمھاسم ةكرش مهنيب اميف اوسسؤي نأ صاخشأ ةثالث نع لقي ال نيسسؤملا نم ددعل زوجي
.مھرد ينويلم نع لقي الأ بجي يذلا لاملا سأر لماكب
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)216( ةداملا
.ةماعلا ةمھاسملا تاكرش نأش يف نوناقلا اذھ يف ةدراولا ماكحألا عيمج ةصاخلا ةمھاسملا ةكرش ىلع يرست ماعلا باتتكالا ماكحأ ادع اميف
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ :   )217( ةداملا
 :ةيتآلا طورشلا ترفوت اذإ ةماع ةمھاسم ةكرش ىلإ لوحتت نأ ةصاخلا ةمھاسملا ةكرشل زوجي

.لماكلاب تعفد دق ةردصملا مهسألل ةيمسالا ةميقلا نوكت نأ - 1
 .ةكرشلل نيتيلام نيتنس نع لقت ال ةدم يضقنت نأ - 2
 لالخ كلذو لاملا سأر نم ةئاملا يف ةرشع نع اهطسوتم لقي ال نيمھاسملا ىلع عيزوتلل ةلباق ةيفاص اًحابرأ تققح دق ةكرشلا نوكت نأ - 3
 .ليوحتلا بلطل نيتقباسلا نيتنسلا

.ةكرشلا لام سأر عابرأ ةثالث ةيبلغأب ةكرشلل ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا نم ةكرشلا ليوحتب رارق ردصي نأ - 4
 سيسأت دقع هب ًاقفرم ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذھ رشنيو ةماع ةمھاسم ةكرش ىلإ ةكرشلا ليوحت نالعإب ريزولا نم رارق ردصيو
 .ةكرشلا ةقفن ىلع كلذو ،يساسألا اهماظنو ةكرشلا

ةدودحملا ةیلوؤسملا تاذ تاكرشلا :عباسلا بابلا

 :ةكرشلا سیسأت :لوألا لصفلا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)218( ةداملا
 نع ءاكرشلا ددع لقي نأ الو اًكيرش نيسمخ ىلع اهيف ءاكرشلا ددع ديزي نأ زوجي ال يتلا ةكرشلا يھ ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا
 .نينثا
 .لوادتلل ةلباق كوكصب ةلثمم اهيف ءاكرشلا صصح نوكت الو لاملا سأر يف هتصح ردقب الإ مهنم لك لأسي الو
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)219( ةداملا
 .ءاكرشلا نم رثكأ وأ دحاو مسا نم وأ اهضرغ نم ذخؤي مسا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلل نوكي
 روكذملا مكحلا ةاعارم نوريدملا لمھأ اذإف اهلامسأر رادقم نايب عم ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش ةرابع ةكرشلا مسا ىلإ فاضي نأ بجيو
 .تاضيوعتلا نع ًالضف ةكرشلا تامازتلا نع نماضتلابو ةصاخلا مهلاومأ يف نيلوؤسم اوناك
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)220( ةداملا
 .عورشم طاشن يأ ةسرامم ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلل نوكي ريغلا باسحل لاومألا رامثتساو فراصملاو نيمأتلا لامعأ ادع اميف
 :)221( ةداملا

 مهسأ رادصإ اهل زوجي الو ،اهل ةمزاللا ضورقلا ىلع لوصحلل وأ هتدايزل وأ اهلام سأر نيوكتل ماعلا باتتكالا ىلإ أجلت نأ ةكرشلل زوجي ال
 .لوادتلل ةلباق تادنس وأ
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)222( ةداملا
.سيسأتلا دنع ةلماك ةصح لك ةميق عفدت نأو ءاكرشلا نيب ةكرشلا دقع يف ةينيعلاو ةيدقنلا صصحلا عيمج عزوت نأ بجي
 لجسلاب ةكرشلا ديق تبثي ام ميدقت دعب ةكرشلا يريدمل الإ اھؤادأ فرصملل زوجي الو ةلودلاب ةلماعلا فراصملا دحأ ةيدقنلا صصحلا عدوتو
 .يراجتلا
 :)223( ةداملا
 نوكيو لاملا سأر نم هلثمت ام رادقمو اهمدقم مساو اهعون نايب عم ةكرشلا سيسأت دقع يف اهتميق ريدقت بجو ةينيع ةصح كيرش مدق اذإ
 مدقم ىلع بجو ةيقيقحلا اهتميق نم رثكأب تردق ةصحلا نأ تبث اذإف ةكرشلا دقع يف اهتميق ريدقت ةحص نع ريغلا لبق ًالوؤسم ةصحلا مدقم
 .قرفلا اذھ ءادأ نع نماضتلاب ةصاخلا مهلاومأ يف نيلوؤسم نوسسؤملا نوكيو ،ةكرشلل اًدقن قرفلا يدؤي نأ ةصحلا
:)224( ةداملا
 :ةيتآلا تانايبلا ىلع ًالمتشم ةكرشلا سيسأتب اًدقع نوسسؤملا ررحي

 .يسيئرلا اھزكرمو اهضرغو ةكرشلا مسا - 1
.مهنيوانعو مهتماقإ لاحمو مهتايسنجو ءاكرشلا ءامسأ - 2
.تدجو نإ اهيمدقم ءامسأو اهتميقو ةينيعلا صصحلاب نايبو كيرش لك ةصحو لاملا سأر رادقم - 3
 .سلجملا اذھ دوجو اهيف نوناقلا بجوي يتلا تالاحلا يف ةباقرلا سلجم ءاضعأ ءامسأو مهتايسنجو ةكرشلا يريدم ءامسأ - 4
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 .ةكرشلا ةياهنو ءدب خيرات - 5
 .رئاسخلاو حابرألا عيزوت ةيفيك - 6
.ءاكرشلا ىلإ ةهجوملا ةكرشلا تاغيلبت يف هتاعارم بجي يذلا لكشلا - 7
 .اھارت يتلا تانايبلا نم اھريغو ةروكذملا تانايبلا نمضتي ةكرشلا سيسأت دقعل اًجذومن عضت نأ ةرازولل زوجيو
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)225( ةداملا

 نيب صصحلا عيزوت ىلع ةلادلا قئاثولاو ةكرشلا سيسأت دقع بلطلاب قفريو ،يراجتلا لجسلا يف اھديقل بلطب مدقتي نأ ةكرشلا ريدم ىلع
.ةلودلاب ةلماعلا فراصملا دحأ اهعاديإو ةلماك اهتميق ءادأو ءاكرشلا
.يراجتلا لجسلا يف اھديق دعب الإ اهلامعأ نم لمع يأ رشابت نأ ةكرشلل زوجي الو
 :)226( ةداملا
 مقت مل اذإف اهعضو حيحصتل ةكرشلا ةصتخملا ةطلسلا ترطخأ اًنوناق ررقملا دحلا ىلع ةكرشلا سيسأت دعب تقو يأ يف ءاكرشلا ددع داز اذإ
 ةيصخش ةفصب نيلوؤسم اهيف ءاكرشلا نوكيو ،ةلحنم ةكرشلا تربتعا راطخإلا غيلبت خيراتل ةيلاتلا رهشأ ةتسلا لالخ حيحصتلاب ةكرشلا
 ،ءاكرشلا ددعل ينوناقلا دحلا ىلع ةدايزلا لوصح خيرات نم ةكرشلا ةمذ يف ةبترتملا تامازتلالاو نويدلا نع مهنيب اميف نماضتلا هجو ىلعو
.ةدايزلا هذهب مهملع مدع تبثي نيذلا ءاكرشلا كلذ نم ىنثتسيو
:لاملا سأرو صصحلا يف :يناثلا لصفلا
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل(  - م2009 ةنسل )1( مقر يداحتا نوناقب موسرملا بجومب صنلا اذھ  :)227( ةداملا
.ةيواستم صصح نم نوكتيو .اهيف ءاكرشلا لبق نم ددحي اهسيسأت نم ضرغلا قيقحتل ٍفاك لامسأر ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلل نوكي
 ةهجاوم يف ةصحلل اًدرفنم اًكلام ربتعي نم مهنيب نم اوراتخي نأ بجو نوددعتم صاخشأ اهكلمت اذإف ،ةئزجتلل ةلباق ريغ ةصحلا نوكتو
 باسحل ةصحلا عيب داعيملا اذھ ءاضقنا دعب اهقح نم نوكي نأ ىلع رايتخالا اذھ ءارجإل اًداعيم ةصحلا يكلامل ددحت نأ اهل زوجيو ةكرشلا
.اهئارش يف ةيولوألا ءاكرشلل نوكي ةلاحلا هذھ يفو ،اهيكلام
.كلذ فالخ ىلع دقعلا صني مل ام يواستلاب صصحلا ىلع رئاسخلاو حابرألا عزوتو
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا:)228( ةداملا

 :يتأي ام ىلع لمتشي ءاكرشلل اًصاخ ًالجس اھزكرمب دعت نأ ةكرشلا ىلع
 .مهنهمو مهتايسنجو مهنطومو مهباقلأو ءاكرشلا ءامسأ - 1
.كيرش لك اهكلمي يتلا صصحلا ةميقو ددع - 2
.اهخيرات نايب عم صصحلا ىلع ىرجت يتلا تافرصتلا - 3
 .لجسلا اذھ ىلع عالطالا قح ةحلصم يذ لكلو ءاكرشلل نوكيو هتانايب ةحصو لجسلا اذھ نع نماضتلاب نيلوؤسم ةكرشلا وريدم نوكيو
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ   :  )229( ةداملا
 ةقباسلا ةداملا يف هيلإ راشملا لجسلا يف ةتباثلا تانايبلا ةنس لك نم رياني رهش يف ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولا نم لك ىلإ ةكرشلا لسرت
.اهيلع تأرط يتلا تارييغتلاو
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)230( ةداملا
 يف لزانتلا اذهب جتحي الو ةكرشلا دقع طورشل اًقفو يمسر ررحم ىضتقمب ريغلل وأ ءاكرشلا دحأل هتصح نع لزانتي نأ كيرشلل زوجي
.يراجتلا لجسلا يفو ةكرشلا لجس يف هديق خيرات نم الإ ريغلا وأ ةكرشلا ةهجاوم
 .ةكرشلا دقع يف هيلع صن ام فلاخ اذإ الإ لجسلا يف لزانتلا ديق نع عانتمالا ةكرشلل زوجي الو
 عومجم نم % 51 نم لقأ ىلإ ةكرشلا لام سأر يف نينطاوملا ءاكرشلا بيصن ضافخنا لزانتلا ىلع بترتي الأ لاوحألا عيمج يف بجيو
 .)218( ةداملا يف هيلع صوصنم وھ امع ءاكرشلا ددع يف ةدايز الو ،صصحلا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا  :)231( ةداملا
 ءاكرشلا يقاب رطخي نأ هيلع بجو ضوع ريغب وأ ضوعب ةكرشلا يف ءاكرشلا ريغ نم صخشل هتصح نع لزانتلا ءاكرشلا دحأ مزتعا اذإ

 بلطي نأ كيرش لكل زوجيو ،هيلإ راطخإلا لوصو درجمب ءاكرشلا رطخي نأ ريدملا ىلعو ،لزانتلا طورشب ةكرشلا ريدم قيرط نع
 اذإف ،دادرتسالا خيرات يف نمثلا اذھ ةكرشلا تاباسح عجارم ردقي نمثلا ىلع فالتخالا ةلاح يفو ،هيلع قفتي يذلا نمثلاب ةصحلا دادرتسا
 .هتصح يف فرصتلا يف اًرح كيرشلا ناك دادرتسالا قح ءاكرشلا دحأ لمعتسي نأ نود راطخإلا خيرات نم اًموي نوثالث ىضقنا
 :)232( ةداملا
 ماكحأ ةاعارم عم لاملا سأر يف مهنم لك ةصح ةبسنب مهنيب ةعيبملا ةصحلا وأ صصحلا تمسق كيرش نم رثكأ دادرتسالا قح لمعتسا اذإ
.)227( ةداملا
 :)233( ةداملا
 .ثراولا مكح هل ىصوملا مكح نوكيو ،هتثرو ىلإ كيرش لك ةصح لقتنت
 :)234( ةداملا
 بجو الإو هطورشو عيبلا ةقيرط ىلع ةكرشلاو نيدملا عم قفتي نأ هل زاج هنيدم ةصح ىلع ذيفنتلا تاءارجإ ءاكرشلا دحأ نئاد رشاب اذإ

.ينلع دازم يف عيبلل ةصحلا ضرع
 وسر خيرات نم اًموي رشع ةسمخ لالخ دازملا اهب اسر يتلا طورشلا سفنب رثكأ وأ كيرش حلاصل ةعيبملا ةصحلا دادرتسا ةكرشلل زوجيو
.دازملا
 .كيرشلا سالفإ ةلاح يف ماكحألا هذھ قبطتو
 :ةكرشلا ةرادإ يف :ثلاثلا لصفلا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)235( ةداملا
.ةسمخ مھددع زواجي الأ طرشب مھريغ نم وأ ءاكرشلا نيب نم مھرايتخا متي رثكأ وأ ريدم ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا ةرادإ ىلوتي
 .ةدم ديدحت نود وأ ةنيعم ةدمل لقتسم دقع يف وأ ةكرشلا سيسأت دقع يف نوريدملا نيعيو
.ءاكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا مهتنيع ةقباسلا ةرقفلا يف نيبملا وحنلا ىلع نوريدملا نيعي مل اذإو
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا  :)236( ةداملا
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 لزع نوكيو ،هلزع زاوج ىلع سيسأتلا دقع صني مل ام ةكرشلا ءاقب ةدم اًريدم يقب ،نيعم لجأ نود اهسيسأت دقع يف ةكرشلا ريدم نيع اذإ
 .ىرخأ ةيبلغأ ىلع دقعلا يف صن اذإ الإ ةكرشلا دقع ليدعتل ةمزاللا ةيبلغألاب ةلاحلا هذھ يف ريدملا
 .كلذ رربت ةيدج بابسأ تدجو ىتم يئاضق مكحب وأ ءاكرشلا عامجإب هلزع زاج ريدملا لزع زاوج ىلع ةكرشلا دقع يف صني مل اذإف
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)237( ةداملا
 نوكت نأ طرشب ةكرشلل ةمزلم هتافرصت ربتعتو اهترادإ يف ةلماكلا ةطلسلا ةكرشلا ريدمل نوكي ريدملل ةطلس ةكرشلا سيسأت دقع ددحي مل ام
 .اهب لماعتي يتلا ةفصلا نايبب ةعوفشم
.كلذ ريغب يضقي ةكرشلا دقع يف طرش لك لطبيو ةمھاسملا ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ مكح ةيلوؤسملا ثيح نم همكح نوكيو
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :  )238( ةداملا

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ
 ةكرشلا طاشن نع يونس ريرقت عضوب نوموقي امك رئاسخلاو حابرألا باسحو ةكرشلل ةيونسلا ةينازيملا دادعإ ةكرشلا وريدم ىلوتي
.ةيلاملا ةنسلا ءاهتنا خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ هلك كلذو حابرألا عيزوت نأش يف مهتاحرتقمو يلاملا اھزكرمو
 ةطلسلاو ةرازولا نم لك ىدل امھوعدوي نأ رئاسخلاو حابرألا باسحو ةينازيملا ىلع قيدصتلل ةيلاتلا مايأ ةرشعلا لالخ نيريدملا ىلعو
.ةصتخملا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)239( ةداملا
 ردصت يتلا ةيبلغألاو سلجملا اذهب لمعلا ةقيرط دقعلا نيعيو نيريدملا نم سلجم نيوكت ىلع ةكرشلا دقع يف صنلا زاج نوريدملا ددعت اذإ
 .تارارقلا اهب
 :)240( ةداملا
 دقع يف سلجملا اذھ نيعيو لقألا ىلع ءاكرشلا نم ةثالث نم نوكم سلجم ىلإ ةباقرلاب دهعي نأ بجو ،ةعبس ىلع ءاكرشلا ددع داز اذإ
 يأ يف مهلزع اهل زوجي امك ءاكرشلا نم مھريغ نيعت وأ ةدملا هذھ ءاهتنا دعب مهنييعت ديعت نأ ةيمومعلا ةيعمجللو ،ةنيعم ةدمل ةكرشلا سيسأت
 .لوبقم ببسل تقو
.مهلزع وأ ةباقرلا سلجم ءاضعأ باختنا يف توص نيريدملل نوكي الو
 :)241( ةداملا
 نأو ،ةكرشلا قوقحل ةتبثملا قئاثولاو ةيلاملا قاروألاو عئاضبلاو قودنصلا درجب موقي نأو اهقئاثوو ةكرشلا رتافد صحفي نأ ةباقرلا سلجمل
 اذھ يف هريرقت مدقيو حابرألا عيزوتو يونسلا ريرقتلاو ةينازيملا سلجملا اذھ بقاريو مهترادإ نع ريرقت ميدقتب تقو يأ يف نيريدملا بلاطي
 .لقألا ىلع اًموي رشع ةسمخب اھداقعنا لبق ءاكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإ نأشلا
 :)242( ةداملا

 مدقملا مھريرقت يف ءاطخألا هذھ ركذ اولفغأو ءاطخأ نم اهيف عقو امب اوملع اذإ الإ نيريدملا لامعأ نع ةباقرلا سلجم ءاضعأ لأسي ال
 .ءاكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلل
 :)243( ةداملا
 ماكحأل ًاقفو نماضتلا ةكرش يف ةباقر نم نينماضتملا ءاكرشلل ام ،ةباقر سلجم اهب دجوي ال يتلا تاكرشلا يف نيريدملا ريغ ءاكرشلل نوكي
.)36( ةداملا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)244( ةداملا
 ىلع ةرم نيريدملا نم ةوعدب ةيمومعلا ةيعمجلا دقعنتو ،ءاكرشلا عيمج نم نوكتت ةيمومع ةيعمج ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلل نوكي
.ةكرشلا دقع يف نينيعملا ناكملاو نامزلا يف كلذو ةيلاملا ةنسلا ةياهنل ةيلاتلا رهشأ ةعبرألا لالخ ةنسلا يف لقألا
.لاملا سأر عبر نع لقي ال ام كلمي ءاكرشلا نم ددع وأ ةباقرلا سلجم كلذ بط اذإ داقعنالل ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد نيريدملا ىلع بجيو
 اًموي نيرشعو دحاوب اھداقعنا دعوم لبق كيرش لك ىلإ لسرت لوصولا ملعب ةلجسم بتك بجومب ةيمومعلا ةيعمجلا روضحل ةوعدلا هجوتو
 .هنامزو عامتجالا ناكمو لامعألا لودج نايب ىلع ةوعدلا بتك لمتشت نأ بجيو ،لقألا ىلع
 :)245( ةداملا
 ريغ نم رخآ اًكيرش صاخ ضيوفتب هنع بيني نأ هلو ،اهكلمي يتلا صصحلا ددع ناك امهم ةيمومعلا ةيعمجلا روضح قح كيرش لكل
 .صصح نم هلثمي وأ هكلمي ام ددع ردقب تاوصألا نم ددع كيرش لكل نوكيو ةيعمجلا يف هليثمتل نيريدملا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا:)246( ةداملا
 :ةيتآلا لئاسملا ىلع يونسلا اهعامتجا يف ةيمومعلا ةيعمجلا لامعأ لودج لمتشي نأ بجي

 .تاباسحلا عجارم ريرقتو ةباقرلا سلجم ريرقتو ةنسلا لالخ يلاملا اھزكرمو ةكرشلا طاشن نع نيريدملا ريرقت عامس - 1
.امهيلع قيدصتلاو رئاسخلاو حابرألا باسحو ةينازيملا ةشقانم - 2
 .ءاكرشلا ىلع عزوت يتلا حابرألا صصح ديدحت - 3
.مهتآفاكم ديدحتو ةباقرلا سلجم ءاضعأ وأ نيريدملا نييعت - 4
 .سيسأتلا دقع وأ نوناقلا اذھ ماكحأ بجومب اهصاصتخا يف لخدت يتلا ىرخألا لئاسملا - 5
 :)247( ةداملا

 ةلوادملا يضتقت ةريطخ عئاقو عامتجالا ءانثأ تفشكت اذإ الإ لامعألا لودج يف ةدراولا لئاسملا ريغ يف لوادتت نأ ةيمومعلا ةيعمجلل زوجي ال
 .اهيف
 ىلإ مكتحي نأ كيرشلا قح نم ناك الإو بلطلا ةباجإ نيريدملا ىلع بجو لامعألا لودج ىلع ةنيعم ةلأسم جاردإ ءاكرشلا دحأ بلط اذإو
 .ةيمومعلا ةيعمجلا
 :)248( ةداملا
 ال يذلا ردقلاب ءاكرشلا ةلئسأ ىلع ةباجإلاب نيمزلم نوريدملا نوكيو لامعألا لودج ىلع ةجردملا تاعوضوملا ةشقانم قح كيرش لكل
 بجاو اھرارق ناكو ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإ مكتحا ٍفاك ريغ هلاؤس ىلع درلا نأ ءاكرشلا دحأ ىأر اذإف ،ررضلل ةكرشلا حلاصم ضرعي
 .ذيفنتلا
 :)249( ةداملا
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 دقع صني مل ام لقألا ىلع لاملا سأر فصن لثمي ءاكرشلا نم ددع ةقفاومب تردص اذإ الإ ةحيحص ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق نوكت ال
.ربكأ ةيبلغأ ىلع ةكرشلا
 ،لوألا عامتجالل ةيلاتلا اًموي نيرشعلاو دحاولا لالخ دقعي ٍناث عامتجال ءاكرشلا ةوعد بجو لوألا عامتجالا يف ةيبلغألا هذھ رفوتت مل اذإف
 .كلذ ريغ ىلع ةكرشلا دقع صني مل ام هيف ةلثمملا تاوصألا ةيبلغأب عامتجالا اذھ يف تارارقلا ردصتو
 :)250( ةداملا

.ةرادإلا نع ةيلوؤسملا نم مهتمذ ءاربإب ةصاخلا تارارقلا ىلع تيوصتلا يف كارتشالا نيريدملل زوجي ال
 :)251( ةداملا
 ةكرشلا رقمب عدوي صاخ لجس يف ةيمومعلا ةيعمجلا تارارقو رضاحملا نودتو ،ةيمومعلا ةيعمجلا تاشقانمل ةيفاو ةصالخب رضحم ررحي
 ريرقتلاو رئاسخلاو حابرألا باسحو ةينازيملا ىلع عالطالا هل نوكي امك ،هنع ليكوب وأ هسفنب اهيلع عالطالا ءاكرشلا نم يأل نوكيو
.يونسلا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)252( ةداملا

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ
 دقع صني مل ام لاملا سأر عابرأ ةثالث نولثمي ءاكرشلا نم ددع ةقفاومب الإ هضيفخت وأ اهلام سأر ةدايز الو ةكرشلا دقع ليدعت زوجي ال
 الو ةيعامجإلا مهتقفاومب الإ ءاكرشلا تامازتلا ةدايز زوجي ال كلذ عمو ،ءاكرشلا نم ةيددع ةيبلغأ ىلع باصنلا اذھ ىلإ ةفاضإلاب ةكرشلا
 .ةصتخملا ةطلسلا ةقفاوم دعب الإ ةكرشلا لام سأر ضيفخت رارق يرسي
 :)253( ةداملا
 تاباسحلا يعجارمب ةصاخلا ماكحألا مهنأش يف يرستو ،ماع لك ءاكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا مھراتخت رثكأ وأ تاباسحلل عجارم ةكرشلل نوكي
.ةمھاسملا تاكرشلا يف
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)254( ةداملا
 دقع وأ نوناقلا اذھ ماكحأل ةفلاخملاب ءاكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا نم ردصي رارق لك ًالطاب عقي ةينلا ينسح ريغلا قوقحب لالخإلا مدع عم
 نأ زوجي ال ةلاحلا هذھ يفو ،ةكرشلا ةحلصمل رابتعا نود رخآلا ضعبلاب رارضإلل وأ ءاكرشلا ضعب ةحلصمل ردص اذإ كلذكو ةكرشلا
.ةلوبقم بابسأل هيلع ضارتعالا نم اونكمتي مل وأ رارقلا ىلع اوضرتعا نيذلا ءاكرشلا الإ نالطبلا بلطي
 .ءاكرشلا عيمج ىلإ ةبسنلاب نكي مل نأك رارقلا رابتعا نالطبلاب مكحلا ىلع بترتيو
 ريغب ةمكحملا رمأت مل ام رارقلا ذيفنت فقو ىوعدلا عفر ىلع بترتي الو ،رارقلا رودص خيرات نم ةنس يضمب نالطبلا ىوعد عمست الو
 .كلذ
 :)255( ةداملا
 غلب اذإ بينجتلا اذھ فقو ءاكرشلا ررقي نأ زوجي ينوناق يطايتحا نيوكتل ةيفاصلا اهحابرأ نم % 10 ةنس لك بنجت نأ ةكرشلا ىلع بجي
 .لاملا سأر فصن يطايتحالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مھسألاب ةیصوتلا تاكرش :نماثلا بابلا

 :)256( ةداملا
 ال نيمھاسم ءاكرش نمو ةكرشلا تامازتلا نع مهلاومأ عيمج يف نيلوؤسم نينماضتم ءاكرش نم نوكتت يتلا يھ مهسألاب ةيصوتلا ةكرش
 .لاملا سأر يف مهصصح ردقب الإ ةكرشلا تامازتلا نع نولأسي
:)257( ةداملا
 ،ةكرشلا هلوخد لبق ةفصلا هل نكت مل ولو اًرجات نماضتملا كيرشلا ربتعيو ،نماضت ةكرش نينماضتملا ءاكرشلا ىلإ ةبسنلاب ةكرشلا ربتعت
.ةلودلا ينطاوم نم نينماضتملا ءاكرشلا عيمج نوكي نأ بجيو
 :)258( ةداملا
.لوادتلل ةلباقو ةميقلا ةيواستم مهسأ ىلإ مهسألاب ةيصوتلا ةكرش لام سأر مسقي
 :)259( ةداملا
 نم ةقتشم وأ ةركتبم ةيمست اهمسا ىلإ فاضي نأ زوجيو نينماضتملا ءاكرشلا نم رثكأ وأ دحاو مسا نم مهسألاب ةيصوتلا ةكرش مسا نوكتي

 .اهضرغ
.ةينلا ينسح ريغلا ىلإ ةبسنلاب اًنماضتم اًكيرش ربتعا كلذب هملع عم همسا ركذ اذإف ةكرشلا مسا يف مھاسملا كيرشلا مسا ركذي نأ زوجي الو
.)مهسألاب ةيصوت ةكرش( ةرابع ةكرشلا مسا ىلإ فاضي نأ لاوحألا عيمج يف بجيو
:)260( ةداملا
 :يتأي ام ةاعارم عم مهسألاب ةيصوتلا ةكرش ىلع ةمھاسملا ةكرش سيسأتب ةصاخلا ماكحألا يرست

 نيسسؤملا مكح ةيلوؤسملا ثيح نم مهمكح نوكيو اهماظنو ةكرشلا سيسأت دقع نيسسؤملا نم مھريغو نينماضتملا ءاكرشلا عيمج عقوي - 1
 .ةمھاسملا تاكرش يف
.مهنطومو مهتايسنجو مهباقلأو نينماضتملا ءاكرشلا ءامسأ اهماظنو ةكرشلا دقع يف ركذي - 2
 .مھرد فلأ ةئامسمخ نع ةكرشلا لام سأر لقي ال نأ - 3
:)261( ةداملا
 .ةمھاسملا ةكرش اھردصت يتلا كوكصلاب ةقلعتملا ماكحألا مهسألاب ةيصوتلا ةكرش اھردصت يتلا كوكصلا ىلع يرست
:)262( ةداملا
 نوكيو اهيف مهتاطلسو ةرادإلاب مهيلإ دهعي نم ءامسأ اهماظنو ةكرشلا سيسأت دقع نيعيو ،رثكأ وأ نماضتم كيرش ىلإ ةكرشلا ةرادإب دهعي
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.ةمھاسملا ةكرش يف ةرادإلا سلجم ءاضعأو نيسسؤملا مكح ةيلوؤسملا ثيح نم ةكرشلا ةرادإب مهيلإ دهعي نم مكح
 :)263( ةداملا
 تاكرش يف نيريدملا ىلإ ةبسنلاب نأشلا اذھ يف ةررقملا دعاوقلا مهلزعو مهسألاب ةيصوتلا تاكرش يف نيريدملا تاطلس ىلإ ةبسنلاب يرست
 .نماضتلا
 :)264( ةداملا

 ةرادإلا لامعأ يف كارتشالا هل نوكي كلذ عمو ،ضيوفت ىلع ًءانب ولو ريغلاب ةلصتملا ةرادإلا لامعأ يف لخدتلا مھاسملا كيرشلل زوجي ال
 .ةكرشلا ماظن يف اهيلع صوصنملا دودحلا يف ةيلخادلا
 :)265( ةداملا
 نم هارجأ امع ةئشانلا تامازتلالا نع هلاومأ عيمج يف ًالوؤسم ناك ةقباسلا ةداملا يف هيلع صوصنملا رظحلا مھاسملا كيرشلا فلاخ اذإ
 تامازتلالا نع نماضتلاب هعمً الوؤسم مهنم هضوف نم ناك نينماضتملا ءاكرشلا نم ضيوفت ىلع ًءانب لامعألا كلتب ماق اذإف ،ةرادإلا لامعأ
 .لامعألا هذھ نع أشنت يتلا
 :)266( ةداملا
 وأ نيمھاسملا ءاكرشلا نيب نم ةيمومعلا ةيعمجلا مهنيعت لقألا ىلع ءاضعأ ةثالث نم نوكتي ةباقر سلجم مهسألاب ةيصوت ةكرش لكل نوكي
 ءاضعأ نييعت يف توص نينماضتملا ءاكرشلل نوكي الو ،ةكرشلا ماظن يف اهيلع صوصنملا ماكحألل ًاقفو ديدجتلل ةلباق ةنس ةدمل مھريغ نم
 .ةباقرلا سلجم
 اميف نماضتلاب كلذ نع هؤاضعأ لأسيو ،نوناقلا اذھ ماكحأ قفو تمت دق ةكرشلا سيسأت تاءارجإ نأ نم ققحتلا ةباقر سلجم لوأ ىلعو
.مهنيب
 :)267( ةداملا
 رتافد صحفب موقي نأو مهترادإ نع باسح ميدقت نيريدملا ىلإ بلطي نأ ضرغلا اذهل ًاقيقحت هلو ،ةكرشلا لامعأ ةبقارمب ةباقرلا سلجم موقي
 يتلا تافرصتلا ءارجإ يف نذأي نأو ةكرشلا وريدم هيلع اهضرعي يتلا لئاسملا يف يأرلا يدبي نأ هيلعو اهلاومأ درجو اهتادنتسمو ةكرشلا
 .اهب مايقلل هنذإ ىلع لوصحلا ةكرشلا ماظن طرتشي
 .ةكرشلا ةرادإ يف ةميسج ةفلاخم عوقو هل نيبت اذإ داقعنالل ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد يف قحلا سلجمللو
 .ةكرشلا لامعأ ىلع هتباقر جئاتن نع اًريرقت ةيلام ةنس لك ةياهن يف نيمھاسملل ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإ سلجملا مدقيو
 .اهب ةيمومعلا ةيعمجلا راطخإ اولفغأو ءاطخأ نم اهيف عقو امب اوملع اذإ الإ اهجئاتن وأ نيريدملا لامعأ نع ةباقرلا سلجم ءاضعأ لأسي الو
 :)268( ةداملا
 .ةمھاسملا تاكرش يف ةيمومعلا تايعمجلاب ةصاخلا ماكحألل عضختو نيمھاسملا عيمج مضت ةيمومع ةيعمج مهسألاب ةيصوتلا ةكرشل نوكي
.نيريدملا ةقفاومب الإ ريغلاب ةكرشلا ةلصب قلعتت تارارق ذختت نأ ةيمومعلا ةيعمجلل زوجي الو
 :)269( ةداملا

 ام نينماضتملا ءاكرشلا عيمج ةقفاومب الإ مهسألاب ةيصوتلا ةكرش ماظن ىلع ليدعت يأ لاخدإ ررقت نأ ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلل زوجي ال
 .كلذ ريغب ةكرشلا ماظن ِضقي مل
 :)270( ةداملا
 .ةمھاسملا تاكرش يف تاباسحلا يعجارمب ةصاخلا ماكحألا مهيلع يرستو تاباسحلل رثكأ وأ عجارم مهسألاب ةيصوت ةكرش لكل نوكي
 :)271( ةداملا
.ةمھاسملا ةكرش ةيلامب ةصاخلا ماكحألا مهسألاب ةيصوتلا ةكرش ىلع يرست
 :)272( ةداملا
 ىلإ ةلجاعلا ةرادإلا لامعأ ىلوتي ،ًاتقؤم اًريدم نيعي نأ ةلاحلا هذھ يف ةباقرلا سلجم ىلع بجو مهسألاب ةيصوتلا ةكرش ريدم زكرم رغش اذإ
 .ةيمومعلا ةيعمجلا دقعت نأ
 اذھ ىضقنا اذإف ،ةكرشلا ماظن اھررقي يتلا تاءارجإلل اًقفو ،هنييعت تقو نم اًموي رشع ةسمخ لالخ ةيعمجلا ةوعدب تقؤملا ريدملا موقيو
 .اًروف ةوعدلا هيجوت ةباقرلا سلجم ىلع بجو داقعنالل ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد نود داعيملا

اھجامدإو تاكرشلا لوحت :عساتلا بابلا

:تاكرشلا لوحت :لوألا لصفلا
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)273( ةداملا
 تاءارجإ مامتإو اهماظن وأ ةكرشلا دقع ليدعتل ةررقملا عاضوألل ًاقبط ردصي رارقب لوحتلا نوكيو ،رخآ ىلإ لكش نم ةكرشلا لوحت زوجي
.ةكرشلا هيلإ تلوحت يذلا لكشلل ةررقملا سيسأتلا
.موصخلاو لوصألا هذهل ةيبيرقتلا ةميقلاو اهموصخو ةكرشلا لوصأب نايبب اًبوحصم لوحتلا رارق نوكي نأ بجيو
.اهميوقتب نايب عم يراجتلا لجسلا يف ةكرشلا ليوحتب ريشأتلا ىرجيو
2007 ةنسل 10 مقر نوناقلا بجومب تفیضأ :اًرركم )273( ةداملا

 عبارلا دجلا ىتح لوصألا ةبارق مهطبرت ةدحاو ةلئاعل نوبستني نييعيبط صاخشأل لماكلاب ةكولمملا ةكرشلا يھ :ةيلحملا ةيلئاعلا ةكرشلا - 1
 لكشلا نع رظنلا ضغب ،ةبارقلا تاذ ةيلحملا ةيلئاعلا ةكرشلا ىوتسم ىلع مهطبرت ةدحاو ةلئاع دارفأل لماكلاب ةكولمم ةيرابتعا صاخشأل وأ
.ةكرشلا هذختت يذلا

 ةمھاسم ةكرش ىلإ لوحتت يتلا ةيلحملا ةيلئاعلا ةكرشلا يف ءاكرشلل زوجي ،نوناقلا اذھ نم )273(و )78( نيتداملا يمكح نم ًءانثتسا - 2
.ماعلا باتتكالل هنم )%30( نع لقي ال ام اوحرطي نأو اهلامسأر نم )%70( ىلع ديزي ال امب اوظفتحي نأ ةماع
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)274( ةداملا
 تامازتلا نم نينماضتملا ءاكرشلا ةمذ ةءارب لوحتلا ىلع بترتي الو ،لوحتلا ىلع ةقباسلا اهتامازتلاو اهقوقحب اهلوحت دعب ةكرشلا ظفتحت
 خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ ًةباتك لوحتلا ىلع نئادلا ضرتعي مل اذإ لوبقلا اذھ ضرتفيو ،كلذ نئادلا لبق اذإ الإ لوحتلا ىلع ةقباسلا ةكرشلا
 .ريزولا نم رارق اهب ردصي يتلا تاءارجإلل ًاقفو لوحتلا رارقب ًايمسر هراذنإ
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 :)275( ةداملا
 وأ مهسألا نم اًددع ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش وأ مهسألاب ةيصوت ةكرش وأ ةمھاسم ةكرش ىلإ لوحتلا ةلاح يف كيرش لكل نوكي
 .هتصح هتميق لداعي صصحلا
.اهتلمكت كيرشلا ىلع بجو ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا يف ةصحلا ةميقل ىندألا دحلا نم لقأ ةكرشلا ةصح تناك اذإو
:تاكرشلا جامدإ :يناثلا لصفلا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا:)276( ةداملا
 :نيتيتآلا نيتقيرطلا ىدحإب جامدنالا نوكيو ،رخآ عون نم وأ اهعون نم ىرخأ يف جمدنت نأ ةيفصتلا رود يف تناك ولو ةكرشلل زوجي

.ةمئاق ةكرش ىلإ اهتمذ لقنو رثكأ وأ ةكرش لح وھو مضلا قيرطب - 1
.ةجمدنملا تاكرشلا نم لك ةمذ اهيلإ لقتنت ةديدج ةكرش سيسأتو رثكأ وأ نيتكرش لح وھو جزملا قيرطب - 2
 جمدلا رارق ذفني الو ،اهماظن وأ ةكرشلا دقع ليدعتل ةررقملا عاضوألل ًاقبط جامدنالا يف ةبغارلا تاكرشلا نيب قافتالاب جمدلا رارق ردصيو
 .ةكرشلا هيلإ تلوحت يذلا لكشلل ًاقفو نوناقلا اذھ اهنيب يتلا ةصتخملا ةطلسلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب الإ
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا:)277( ةداملا
 :ةيتآلا تاءارجإلا عابتاب مضلا قيرطب جامدنالا متي

 .اهلحب ةجمدنملا ةكرشلا نم رارق ردصي - 1
.نوناقلا اذھ يف اهيلع صوصنملا ةينيعلا صصحلا ميوقت ماكحأل اًقبط ةجمدنملا ةكرشلا لوصأ يفاص موقت - 2
.ةجمدنملا ةكرشلا ميوقت ةجيتنل ًاقفو اهلام سأر ةدايزب اًرارق ةجمادلا ةكرشلا ردصت - 3
.اهيف مهصصح ةبسنب ةجمدنملا ةكرشلا يف ءاكرشلا ىلع لاملا سأر ةدايز عزوت - 4
.اھرادصإ درجمب مهسألا هذھ لوادت زاج ناتنس ةجمادلا ةكرشلا سيسأت ىلع ىضقنا دق ناكو مهسأ يف ةلثمم صصحلا تناك اذإ - 5
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)278( ةداملا
 عاضوألل اًقفو ةديدجلا ةكرشلا سسؤت مث اهلحب اًرارق ةجمدنملا تاكرشلا نم ةكرش لك ردصت نأب كلذو جزملا قيرطب جامدنالا متي
 صصحلا ميوقتب صاخلا ءاربخلا ريرقتب ذخؤيف ةمھاسملا تاكرش نم ةديدجلا ةكرشلا تناك اذإ كلذ عمو ،نوناقلا اذھ يف اهيلع صوصنملا
 .ةيسيسأتلا ةيعمجلا ىلع رمألا ضرع ىلإ ةجاح نود ةينيعلا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)279( ةداملا
 ءاكرشلا نيب صصحلا هذھ عزوتو ةديدجلا ةكرشلا لام سأر يف اهتصح لداعي مهسألا وأ صصحلا نم ددع ةجمدنم ةكرش لكل صصخي
.اهيف مهصصح ةبسنب ةجمدنم ةكرش لك يف
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)280( ةداملا
 روكذملا داعيملا لالخ ةجمدنملا ةكرشلا ينئادل نوكيو يراجتلا لجسلا يف ديقلاب هراهشإ خيرات نم رهشأ ةثالث دعب جامدنالا رارق ذفني
 اهضفرب ةمكحملا يضقت وأ هتضراعم نع نئادلا لزانتي مل ام اًفوقوم جامدنالا لظيو لجسم باتكب ةكرشلا ىدل جامدنالا يف ةضراعملا
 . ًالجآ ناك اذإ هب ءافولل ةيفاك تانامض ميدقتب وأ ًالاح ناك اذإ نيدلا ءافوب ةكرشلا موقت وأ يئاهن مكحب
 يف ةجمدنملا تاكرشلا لحم ةديدجلا ةكرشلا وأ ةجمادلا ةكرشلا لحتو ًايئاهن جامدنالا ربتعا هيلإ راشملا داعيملا لالخ ضراعم مدقتي مل اذإو
.اهتامازتلاو اهقوقح عيمج

ةكرشلا ءاضقنا :رشاعلا بابلا

:ةكرشلا لح :لوألا لصفلا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا:)281( ةداملا
 :ةيتآلا بابسألا دحأل ةكرشلا لحنت

 .اهماظن وأ ةكرشلا دقعب ةدراولا دعاوقلل ًاقبط ةدملا ددجت مل ام ماظنلا وأ دقعلا يف ةددحملا ةدملا ءاهتنا - 1
.هلجأ نم ةكرشلا تسسأ يذلا ضرغلا ءاهتنا - 2
 .اًيدجم اًرامثتسا يقابلا رامثتسا رذعتي ثيحب اهمظعم وأ ةكرشلا لاومأ عيمج كالھ - 3
.جامدنالا - 4
.ةنيعم ةيبلغأب ءافتكالا ىلع ةكرشلا دقع صني مل ام اهتدم ءاهنإ ىلع ءاكرشلا عامجإ - 5
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)282( ةداملا
 اهل نيبت اذإ ءاكرشلا دحأ بلط ىلع ًءانب ةصاحملا وأ ةطيسبلا ةيصوتلا وأ نماضتلا تاكرش نم ةكرش ةيأ لحب يضقت نأ ةمكحملل زوجي
 .نكي مل نأك ربتعي قحلا اذھ لامعتسا نم كيرشلا نامرحب يضقي طرش لكو ،كلذ غوست ةيدج بابسأ دوجو
 رمتست ةلاحلا هذھ يفو ةكرشلا نم هجارخإب يضقت نأ ةمكحملل زاج ءاكرشلا دحأ تافرصت نع ةجتان لحلا غوست يتلا بابسألا تناك اذإو
 .اهعابتا ةمكحملا ىرت ةقيرط ةيأب وأ درج رخآل ًاقفو هريدقت دعب كيرشلا بيصن جرختو نيرخآلا ءاكرشلا نيب ةمئاق ةكرشلا
 .هب دهعت امب كيرش ءافو مدعل ءاكرشلا دحأ بلط ىلع ًءانب ةكرشلا لحب يضقت نأ ةمكحملل زوجي امك
 :)283( ةداملا
 :ةيتآلا بابسألا دحأل )281( ةداملا يف ركذ امعً الضف ةصاحملا وأ ةطيسبلا ةيصوتلا وأ نماضتلا تاكرش لحنت

 زاج مئالم ريغ تقو يف وأ ةين ءوسب باحسنالا ناك اذإ هنأ ىلع ،نيكيرش نم ةنوكم ةكرشلا تناك اذإ ةكرشلا نم ءاكرشلا دحأ باحسنا - 1
 .ءاضتقالا دنع تاضيوعتلا نعً الضف ةكرشلا يف رارمتسالاب كيرشلا ىلع مكحلا
 .ةمكحملا اھردقت ةيوق بابسأل الإ ةنيعم اهتدم تناك اذإ ةكرشلا نم جورخلا بلطي نأ كيرشلل زوجي الو
 نم ةثرو عم اھرارمتسا ىلع ةكرشلا دقع يف صنلا زوجيو هراسعإ وأ هسالفإ رهشب وأ هيلع زجحلاب مكح رودص وأ ءاكرشلا دحأ ةافو - 2
 ردقب ًايصوم اًكيرش رصاقلا ربتعا اًرصاق ثراولاو ًانماضتم اًكيرش ىفوتملا ناك اذإف ،اًرصق مهضعب وأ ةثرولا ناك ولو ءاكرشلا نم ىفوتي
 .ةكرشلا يف رصاقلا لام ءاقبإب ةمكحملا نم رمأ رودص ىلع ةكرشلا رارمتسا فقوتي ال ةلاحلا هذھ يفو ،هثروم ةصح يف هبيصن
 :)284( ةداملا
 مكح رودص وأ هتافو وأ كيرشلا باحسنا ةلاح يف اھرارمتسا ىلع صن ةصاحملا وأ ةطيسبلا ةيصوتلا وأ نماضتلا ةكرش دقعب دري مل اذإ

Page 27 of 32Print

2018-12-26http://www.mohamoon-uae.com/print.aspx?AllowToCopy=1&op=0&mode=1&copy...



 عامجإلاب اوررقي نأ اهيلإ راشملا تالاحلا نم يأ عوقو نم اًموي نيتس لالخ ءاكرشلل زاج هراسعإب وأ هسالفإ رهشب وأ هيلع رجحلاب
 .يراجتلا لجسلا يف ديقلاب هراهشإ خيرات نم الإ ريغلا ىلع قافتالا اذهب جاجتحالا زوجي الو مهنيب اميف ةكرشلا رارمتسا
 ةكرشلا دقع صني مل ام درج رخآل ًاقفو ةكرشلا نم جرخ يذلا كيرشلا بيصن ردقي نيقابلا ءاكرشلا عم ةكرشلا رارمتسا لاوحأ عيمج يفو
 .ريدقتلل ىرخأ ةقيرط ىلع
 هجورخ ىلع ةقباس تايلمع نع ةجتان قوقحلا كلت نوكت ام ردقب الإ ةكرشلا قوقح نم دجتسي اميف بيصن هتثرول وأ كيرشلا اذهل نوكي الو
 .ةكرشلا نم
 :)285( ةداملا
 رارمتسا يف رظنلل ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد ةرادإلا سلجم ىلع بجو لاملا سأر فصن ةمھاسملا ةكرش رئاسخ تغلب اذإ
.اهماظن يف نيعملا لجألا لبق اهلح وأ ةكرشلا
 ةحلصم يذ لكل زاج عوضوملا يف رارق رادصإ ةيعمجلا هذھ ىلع رذعت وأ ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعدب ةرادإلا سلجم مقي مل اذإف
 .ةكرشلا لح بلطي ىوعد عفري نأ
 :)286( ةداملا
 رهشب وأ هيلع رجحلاب مكح رودصب وأ هتافوب وأ ةكرشلا ةرادإب نيمئاقلا نينماضتملا ءاكرشلا دحأ باحسناب مهسألاب ةيصوتلا ةكرش لحنت
 ريغ ةيمومعلا ةيعمجلل زاج نأشلا اذھ يف صن ةكرشلا ماظن يف دري مل اذإف ،كلذ ريغ ىلع ةكرشلا ماظن يف صني مل ام هراسعإب وأ هسالفإ
 .ماظنلا ليدعتل ةررقملا تاءارجإلا كلذ يف عبتيو ةكرشلا رارمتسا ررقت نأ ةيداعلا
 :)287( ةداملا
 ام ةكرشلا لح بجو مهسألاب ةيصوتلا ةكرش يف نينماضتملا ءاكرشلا عيمج راسعإلا وأ سالفإلا وأ رجحلا وأ ةافولا وأ باحسنالا لمش اذإ
 .رخآ عون نم ةكرش ىلإ اهليوحت زاوج ىلع اهماظن يف صني مل
 :)288( ةداملا

 مل ام هراسعإب وأ هسالفإ رهشب وأ هيلع رجحلاب مكح رودصب وأ هتافوب وأ ءاكرشلا دحأ باحسناب ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا لحت ال
 .كلذ ريغ ىلع ةكرشلا دقع يف صني
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)289( ةداملا
 رمأ ءاكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع اوضرعي نأ نيريدملا ىلع بجو لاملا سأر فصن ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا رئاسخ تغلب اذإ

 .ةكرشلا دقع ليدعتل ةمزاللا ةيبلغألا رفوت لحلا رارق رودصل طرتشيو ةكرشلا لح
 .لاملا سأر عبرل نوزئاحلا ءاكرشلا لحلا بلطي نأ زاج ،لاملا سأر عابرأ ةثالث ةراسخلا تغلب اذإو
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)290( ةداملا
 نيتيموي نيتيلحم نيتفيحص يفو يراجتلا لجسلا يف هديقب ةكرشلا لالحنا راهشإ لاوحألا عيمج يف بجي ،ةصاحملا تاكرش ادع اميف
 بسحب ةرادإلا سلجم سيئر وأ ةكرشلا يريدم ىلعو هراهشإ خيرات نم الإ ةكرشلا لالحناب ريغلا لبق جتحي الو ةيبرعلا ةغللاب ناردصت
 .ءارجإلا اذھ ذيفنت ةعباتم لاوحألا
:ةمسقلاو ةیفصتلا يف :يناثلا لصفلا
 :)291( ةداملا
 نأ بجيو ،ةيفصتلا لامعأل مزاللا ردقلاب ةيرابتعالا ةيصخشلاب ةيفصتلا ةدم لالخ ظفتحتو ةيفصتلا رود يف اهلح درجمب ةكرشلا لخدت
 .ةحضاو ةقيرطب ةبوتكم )ةيفصتلا تحت( ةرابع ةكرشلا مسا ىلإ فاضي
 :)292( ةداملا
 مكح يف ريغلا ىلإ ةبسنلاب نوربتعيو ةكرشلا ةرادإ ىلع نيمئاق ءالؤھ لظي كلذ عمو ةكرشلا لحب ةرادإلا سلجم و نيريدملا ةطلس يهتنت
 .يفصملا نييعت متي نأ ىلإ نيفصملا
 .نيفصملا صاصتخا يف لخدت ال يتلا ةيفصتلا لامعأ ىلع اهتطلس رصتقتو ةيفصتلا ةدم لالخ ةمئاق ةكرشلا تائيھ ىقبتو
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)293( ةداملا
 كلذ ىلع ءاكرشلا قفتي وأ ةيفصتلا ةقيرط ىلع اهماظن وأ ةكرشلا دقع يف صني مل ام ةيلاتلا داوملاب ةنيبملا ماكحألا ةكرشلا ةيفصت يف عبتي

 .ةكرشلا لح دنع
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)294( ةداملا
 .ةكرشلا تارارق اهب ردصت يتلا ةيداعلا ةيبلغألاب ةيمومعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا هنيعي رثكأ وأ ٍفصم ةيفصتلاب موقي
 ءاكرشلا ةافوب يفصملا لمع يهتني ال لاوحألا عيمج يفو يفصملا تنيعو ةيفصتلا ةقيرط ةمكحملا تنيب مكح ىلع ًءانب ةيفصتلا تناك اذإف
 .مهلبق نم ًانيعم ناك ولو مهيلع رجحلا وأ مھراسعإب وأ مهسالفإ رهشب وأ
:)295( ةداملا

 يف كلذب رداصلا مكحلا وأ ةيفصتلا ةقيرط نأشب ةيمومعلا ةيعمجلا رارق وأ ءاكرشلا قافتاو هنييعتب رداصلا رارقلا رهشي نأ يفصملا ىلع
 .يراجتلا لجسلا
 .يراجتلا لجسلا يف راهشإلا خيرات نم الإ ةيفصتلا ةقيرطب وأ يفصملا نييعتب ريغلا لبق جتحي الو
.ةمكحملا هتددح الإو هنييعت ةقيثو يف ددحي رجأ يفصملل نوكيو
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)296( ةداملا
 تامازتلا نم اهيلع امو لاومأ نم ةكرشلل ام درجب ةرادإلا سلجم سيئر وأ نيريدملا عم قافتالابو هنييعت روف يفصملا موقي
 .اهقئاثوو اھرتافدو ةكرشلا لاومأ هنوملسيو مهتاباسح يفصملا ىلإ اومدقي نأ ءالؤھ ىلعو
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا:)297( ةداملا
 سلجم سيئر وأ ةكرشلا وريدم هعم اهعقوي اهتينازيمو اهتامازتلاو ةكرشلا لاومأب ةلصفم ةمئاق ررحي نأ يفصملا ىلع بجي
 .ةيفصتلا لامعأ ديقل اًرتفد كسمي نأ يفصملا ىلعو ،اهترادإ
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)298( ةداملا

 يتلا غلابملا عدوي نأو ريغلا لبق اهلام يفوتسي نأو اهقوقحو ةكرشلا لاومأ ىلع ةظفاحملل مزلي ام عيمجب موقي نأ يفصملا ىلع
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 .اهضبق روف ةيفصتلا تحت ةكرشلا باسحل فراصملا دحأ يف اهضبقي
.مهنبي ةاواسملا طرشبو ةيفصتلا لامعأ كلذ تضتقا اذإ الإ مهصصح نم يقابلاب ءاكرشلا ةبلاطم هل زوجي ال كلذ عمو
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا:)299( ةداملا
 نويد نم ةكرشلا ىلع امب ءافولاو ءاضقلا مامأ ةكرشلا ليثمت صوصخلا هجو ىلعو ةيفصتلا اهيضتقت يتلا لامعألا عيمجب يفصملا موقي
 كلذ عمو ةنيعم ةقيرطب عيبلا ءارجإ ىلع يفصملا نييعت ةقيثو يف صني مل ام ىرخأ ةقيرط يأ وأ ينلعلا دازملاب اًراقع وأً الوقنم اهلام عيبو
 .ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا نم نذإب الإ ةدحاو ةلمج ةكرشلا تادوجوم عيب يفصملل زوجي ال
 :)300( ةداملا

 ناك ةيفصتلا اهيضتقت ال ةديدج لامعأب يفصملا ماق اذإو ،ةقباس لامعأ مامتإل ةمزال تناك اذإ الإ ةديدج ًالامعأ أدبي نأ يفصملل زوجي ال
.نماضتلاب نيلوؤسم اوناك نوفصملا ددعت اذإف لامعألا هذھ نع هلاومأ عيمج يف ًالوؤسم
 :)301( ةداملا
 عم ةيفصتلا حاتتفاب لوصولا ملعب ةلجسم بتكب نينئادلا عيمج يفصملا رطخيو ،اهلح درجمب ةكرشلا ىلع يتلا نويدلا عيمج لاجآ طقست
 ريغ نونئادلا ناك اذإ ةيبرعلا ةغللاب ناردصت نيتيموي نيتيلحم نيتفيحص يف رشنلاب راطخإلا لصحي نأ زوجيو مهتابلط ميدقتل مهتوعد
 نيعبرأو ةسمخ نع لقت ال نينئادلل ةلهم ةيفصتلاب راطخإلا نمضتي نأ بجي لاوحألا عيمج يفو ةمولعم ريغ مهنطاوم تناك وأ نيمولعم
 .مهتابلط ميدقتل راطخإلا خيرات نم اًموي
 :)302( ةداملا
.نيزاتمملا نينئادلا قوقحب لالخإلا مدع عم كلذو نويدلا هذھ ةبسنب ءافولاب يفصملا موقي نويدلا عيمجب ءافولل ةيفاك ةكرشلا لاومأ نكت مل اذإ
 .ىرخألا نويدلا ىلع ةيولوألاب ةكرشلا لاومأ نم عفدي ةيفصتلا لامعأ نع أشني نيد لكو
 :)303( ةداملا
 اذإ الإ اهيف عزانتملا نويدلا بيصنب ءافولل يفكت غلابم عاديإ بجي امك ،ةمكحملا ةنازخ مهنويد عاديإ بجو مهتابلط نينئادلا ضعب مدقي مل اذإ

.ةروكذملا نويدلا يف ةعزانملا يف لصفلا متي نأ ىلإ ةكرشلا لاومأ ميسقت ليجأت ررقت وأ ةيفاك تانامض ىلع نويدلا هذھ باحصأ لصح
 :)304( ةداملا
 جتحي الو ،مهنييعت ةقيثو يف كلذ فالخ ىلع صني مل ام ةيعامجإلا مهتقفاومب تمت اذإ الإ ةحيحص مهتافرصت نوكت الف نوفصملا ددعت اذإ
 .يراجتلا لجسلا يف هرهش خيرات نم الإ ريغلا ىلع طرشلا اذهب
 :)305( ةداملا
 يفصملا ةمذ يف ةيلوؤسم ةيأ بترتت الو ،هتاطلس دودح يف تناك املاط ةيفصتلا لامعأ اهيضتقت يتلا يفصملا تافرصتب ةكرشلا مزتلت
.لامعألا كلت ةرشابم ببسب
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)306( ةداملا
 ةدم نييعتل ةمكحملا ىلإ رمألا عفري نأ كيرش لكل زاج ددحت مل اذإف هنييعت ةقيثو يف كلذل ةددحملا ةدملا يف هتمهم ءاهنإ يفصملا ىلع بجي
 .ةيفصتلا
 بابسألا هيف نيبي يفصملا نم ريرقت ىلع عالطالا دعب لاوحألا بسحب ةيمومعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا نم رارقب الإ ةدملا هذھ ةلاطإ زوجي الو
.اهنم نذإب الإ اهتلاطإ زوجي الف ةمكحملا نم ةنيعم ةيفصتلا ةدم تناك اذإف اھدعوم يف ةيفصتلا مامتإ نود تلاح يتلا
 :)307( ةداملا

 ءاكرشلا هبلطي امب يلدي نأ هيلعو ،ةيفصتلا لامعأ نع اًتقؤم ًاباسح رهشأ ةتس لك ةيمومعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا ىلإ مدقي نأ يفصملا ىلع
 .ةيفصتلا ةلاح نع تانايب وأ تامولعم نم
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)308( ةداملا
 غلبم ىلع ةمسقلا دنع كيرش لك لصحيو نويد نم ةكرشلا ىلع ام ءادأ دعب كلذو ءاكرشلا ىلع ةيفصتلا نع ةجتانلا ةكرشلا لاومأ مسقت
 .لاملا سأر نم اهمدق يتلا ةصحلا ةميق لداعي
 .حبرلا يف مهنم لك بيصن ةبسنب ءاكرشلا نيب ةكرشلا لاومأ نم يقابلا مسقيو
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا:)309( ةداملا
.رئاسخلا عيزوتل ةررقملا ةبسنلا بسحب مهنيب ةراسخلا تعزو اهلمكأب ءاكرشلا صصحب ءافولل ةكرشلا لاومأ يفاص ِفكي مل اذإ
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)310( ةداملا
 لامعألا هذھ يهتنتو ةيفصتلا لامعأ نع ةيمومعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا ىلإ اًيماتخ اًباسح ةيفصتلا ءاهتنا دنع مدقي نأ يفصملا ىلع بجي
 .يماتخلا باسحلا ىلع قيدصتلاب
 دعب يفصملا بلطيو راهشإلا خيرات نم الإ ةيفصتلا ءاهتناب ريغلا ىلع جتحي الو يراجتلا لجسلا يف ةيفصتلا ءاهتنا راهشإ يفصملا ىلعو
.يراجتلا لجسلا نم ةكرشلا ديق بطش ةيفصتلا ءاهتنا
 :)311( ةداملا
 .هئاطخأ ببسب ريغلا قحلي يذلا ررضلا ضيوعت نع لأسي امك ةيفصتلا ةدم لالخ اهنوؤش ريبدت ءاسأ اذإ ةكرشلا لبق يفصملا لأسي
 ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)312( ةداملا
.هلحم لحي نم نييعت ىلع لمتشي نأ بجي يفصملا لزعب مكح وأ رارق لكو اهب نيع يتلا ةيفيكلاب يفصملا لزع نوكي
.رهشلا ءارجإ خيرات نم الإ ريغلا لبق هب جتحي الو يراجتلا لجسلا يف يفصملا لزع رهشيو

ةیبنجألا تاكرشلا :رشع يداحلا بابلا

:)313( ةداملا
 نوناقلا اذھ ماكحأ يرست تاكرشلا ضعبو ةيلحملا تاموكحلا ىدحإ وأ ةيداحتالا ةموكحلا نيب ةدوقعملا ةصاخلا تاقافتالاب لالخإلا مدع عم
.تاكرشلا سيسأتب ةقلعتملا ماكحألا ادع اهترادإ زكرم اهيف ذختت وأ ةلودلا يف يسيئرلا اهطاشن لوازت يتلا ةيبنجألا تاكرشلا ىلع
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا  :)314( ةداملا
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)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب لیدعت رخآل ًاقفو صنلا اذھ
 اهطاشن لوازت نأ ةيبنجألا تاكرشلل زوجي ال ةلودلا يف ةرحلا قطانملا يف اهطاشن ةلوازمب اهل صخري يتلا يبنجألا تاكرشلا ءانثتساب
 ةرامإلا يف ةصتخملا ةطلسلا ةقفاوم دعب ةرازولا نم كلذب صيخرت اهل ردصي نأ دعب الإ اهل اًعورف وأ بتاكم ئشنت نأ وأ ةلودلا يف يسيئرلا
 ينطاوم نم ليكو ةكرشلل نوكي نأ روكذملا صيخرتلا حنمل طرتشيو ،هتلوازمب ةكرشلل صخرملا طاشنلا رداصلا صيخرتلا ددحيو ،ةينعملا
 ةكرشلا هاجت ليكولا تامازتلا رصتقتو نينطاوملا نم اهيف ءاكرشلا عيمجو ةلودلا ةيسنج اهل نوكت نأ بجيف ةكرش ليكولا ناك اذإف ةلودلا
 يف اهبتكم وأ ةكرشلا عرف طاشن وأ لامعأب قلعتت ةيلام تامازتلا وأ ةيلوؤسم ةيأ لمحت نود ةكرشلل ةمزاللا تامدخلا ميدقت ىلع ريغلاو
 .جراخلا وأ ةلودلا
 لجس يف اھديق لبق ةلودلا يف اهلامعأ أدبت نأ ةقباسلا ةرقفلا ماكحأل ًاقفو ةلودلا يف لمعلاب اهل صخري يتلا ةيبنجألا تاكرشلل زوجي الو
 ةيبنجألا تاكرشلا عورف تاينازيمو تاباسح دادعإ طباوضو روكذملا لجسلا يف ديقلا تاءارجإ نييعتب ردصيو ةرازولاب ةيبنجألا تاكرشلا
.ريزولا نم رارق - ةلودلا يف
 نيناوقلا ماكحأل هرشابي يذلا طاشنلا عضخيو ةلودلا لخاد اهطاشنل ةبسنلاب اهل ًانطوم ةلودلا يف ةيبنجألا ةكرشلا عرف وأ بتكم ربتعيو
 .ةلودلا يف اهب لومعملا
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :  )315( ةداملا

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب لیدعت رخآل اًقفو صنلا اذھ
 لجسلا يف اھديق دعب الإ ةلودلا يف اهطاشن رشابت نأ ةقباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا اهعورف وأ اهبتاكم وأ ةيبنجألا تاكرشلل زوجي ال
.يراجتلا
 .تاباسح عجارم اهل نوكي نأو رئاسخلاو حابرألل لقتسم باسحو ةلقتسم ةينازيم اهل نوكي نأ بجيو
ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)316( ةداملا
 ناك ةقباسلا داوملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا ذاختا لبق ةلودلا يف هطاشن اهل عباتلا عرفلا وأ بتكملا وأ ةيبنجألا ةكرشلا تلواز اذإ
 .نماضتلا هجو ىلعو ًايصخش هنع نيلوؤسم طاشنلا اذھ اورشاب نيذلا صاخشألا

ىوعدلا عامس مدع :رشع يناثلا بابلا

ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا :)317( ةداملا
 ىواعدلا كلذكو ةيفصتلا لامعأ ببسب يفصملا لبق أشنت يتلا ىواعدلا تاونس سمخ تضقنا ىتم يعرشلا رذعلا مدعو راكنإلا دنع عمست ال
 صني مل ام كلذو مهفئاظو لامعأ ببسب تاباسحلا يعجارم وأ ةباقرلا سلجم وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ وأ ةكرشلا يريدم لبق أشنت يتلا
 .ىوعدلا عامس مدعل رصقأ ةدم ىلع نوناقلا
 .ةيناثلا ةلاحلا يف ةيلوؤسملل بجوملا لصفلا عوقو خيرات نمو ىلوألا ةلاحلا يف ةيفصتلا راهشإ خيرات نم ةروكذملا ةدملا باسح أدبيو

تاكرشلا ىلع شیتفتلا :رشع ثلاثلا بابلا

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ : )318( ةداملا
 ذيفنتب اهمايق نم ققحتلل مهسألاب ةيصوتلا تاكرشو ةمھاسملا تاكرش ةبقارم قح امهنيب كرتشملا قيسنتلابو ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولل
 ىلع شيتفتلا رثكأ وأ بودنم ةطساوب تقو يأ يف نيدرفنم وأ اًعم امهلو ةكرشلا ماظن يف وأ نوناقلا اذھ يف اهيلع صوصنملا ماكحألا
 .نيريدملا نم وأ ةرادإلا سلجم نم تانايب نم هارت ام بلطو اهتاباسح صحفو ةكرشلا
 صتختو نوناقلا اذھ ماكحأل ةفلاخملاب اهطاشن ترشاب وأ اھؤاشنإ مت اذإ ةكرشلا لح بلط ةصتخملا ةطلسلا وأ ةرازولا نم لكل زوجيو
 .بلطلا اذھ يف لصفلاب ةصتخملا ةيندملا ةمكحملا
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  : )319( ةداملا
 اميف ةكرشلا ىلع شيتفتلاب رمألا ةرازولا نم اوبلطي نأ ةمھاسملا تاكرش يف لقألا ىلع لاملا سأر عبر ىلع نيزئاحلا ءاكرشلل زوجي
 يساسألا ماظنلا وأ نوناقلا اذھ اھررقي يتلا مهتابجاو ءادأ يف ةميسج تافلاخم نم تاباسحلا يعجارم وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإ بسني
.تافلاخملا هذھ عوقو حجري ام بابسألا نم تدجو ىتم ةكرشلل
 مل مهنأو تاءارجإلا هذھ ذاختا رربي ام ةيدجلا بابسألا نم نيبلاطلا ىدل نأ اهنم دافتسي يتلا ةلدألا ىلع ًالمتشم بلطلا نوكي نأ بجيو
 .ريهشتلاو ةءاسإلا درجمل اومدقتي
.هيف لصفلا متي نأ ىلإ ةعدوم لظت نأو اهنوكلمي يتلا مهسألا ءاكرشلا نم مدقملا بلطلا عم عدوت نأ بجي امك
 رمأت نأ ةيرس ةسلج يف تاباسحلا يعجارمو ةرادإلا سلجم ءاضعأو نيبلاطلا لاوقأ عامسو ةصتخملا ةطلسلا عم رواشتلا دعب ةرازوللو
 .شيتفتلا يبلاط ةقفن ىلع رثكأ وأ اًريبخ ضرغلا اذهل بدنت نأو اھرتافدو ةكرشلا لامعأ ىلع شيتفتلاب
 :)320( ةداملا

 نأو اهقاروأو اهقئاثوو ةكرشلا رتافد نم هنوبلطي ام لك ىلع شيتفتلاب نيفلكملا اوعلطي نأ اهيفظومو ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ىلع
.ةمزاللا تاحاضيإلاو تامولعملا مهل اومدقي
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ : )321( ةداملا
 ةجيتن رشنب رمأت نأ اهل زاج حيحص ريغ تاباسحلا يعجارم وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإ شيتفتلا اوبلاط هبسن ام نأ ةرازولل نيبت اذإ
 ضيوعتلا نع مهتيلوؤسمب لالخإ نود هتاقفنب شيتفتلا يبلاط تمزلأو ةيبرعلا ةغللاب ردصت يتلا ةيمويلا ةيلحملا فحصلا ىدحإ يف شيتفتلا
.لحم هل ناك اذإ
 رواشتلا دعب ةرازولا ترمأ تاباسحلا يعجارم وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإ ةبوسنملا تافلاخملا ةحص ةصتخملا ةطلسلاو ةرازولل نيبت اذإو
 ةرازولا نع بودنم ةلاحلا هذھ يف اهعامتجا سأريو روفلا ىلع ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعدبو ةلجاعلا ريبادتلا ذاختاب ةصتخملا ةطلسلا عم
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 .دعاسم ةرازو ليكو نع هتجرد لقت ال نأ ىلع ريزولا هراتخي
 ءاكرشلا هيلع قفاو ىتم اًحيحص اھرارق نوكيو مهيلع ةيلوؤسملا ىوعد عفرو ةرادإلا سلجم ءاضعأ لزع ررقت نأ ةيمومعلا ةيعمجللو
 يعجارم رييغت بلطت نأ اهل زوجي امك سلجملا ءاضعأ نم هلزع رمأ يف رظني نم بيصن هنم دعبتسي نأ دعب لاملا سأر فصنل نوزئاحلا
 .مهيلع ةيلوؤسملا ىوعد عفرو تاباسحلا

تابوقعلا :رشع عبارلا بابلا

ةطبترملا ةیئاضقلا ماكحألا:   )322( ةداملا
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ
 نع لقت ال ةمارغبو نيتنس زواجت الو رهشأ ةثالث نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعي رخآ نوناق اهيلع صني دشأ ةبوقع ةيأب لالخإلا مدع عم
 :نيتبوقعلا نيتاھ ىدحإب وأ مھرد فلأ ةئام زواجت الو مھرد فالآ ةرشع
 ةكرشلا قئاثو نم كلذ ريغ يف وأ تادنسلا وأ مهسألا يف باتتكالا تارشن يف وأ اهماظن يف وأ ةكرشلا دقع يف اًدمع تبثأ نم لك - 1
 .كلذب هملع عم اهعزو وأ قئاثولا هذھ عقو نم لك كلذكو نوناقلا اذھ ماكحأل ةفلاخم وأ ةبذاك تانايب

 هذھ ضرع نم لكو ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش باسحل تادنس وأ مهسأ يف باتتكالل روهمجلا ىلإ ىوعدلا هجو ريدم وأ سسؤم لك - 2
 .ةكرشلا باسحل قاروألا

 .ةيقيقحلا اهتميق نم رثكأب ءاكرشلا نم ةمدقملا ةينيعلا صصحلا دصق ءوسب موق نم لك - 3
 وأ ةكرشلا دقع وأ نوناقلا اذھ ماكحأ فالخ ىلع دئاوف وأ اًحابرأ مھريغ ىلع وأ ءاكرشلا ىلع عزو ةرادإ سلجم وضع وأ ريدم لك - 4
.ةفلاخملاب هملع عم عيزوتلا اذھ ىلع قدص تاباسح عجارم لك كلذكو اهماظن

 ركذ دمع نع لفغأ وأ رئاسخلاو حابرألا باسح يف وأ ةينازيملا يف ةبذاك تانايب اًدمع ركذ فصم وأ ةرادإ سلجم وضع وأ ريدم لك - 5
 .ةكرشلل يلاملا زكرملا ةقيقح ءافخإ دصقب كلذو قئاثولا هذھ يف ةيرھوج عئاقو
 .ريرقتلا اذھ يف ةيرھوج عئاقو اًدمع ىفخأ وأ هتعجارم ةجيتن نع بذاك ريرقت عضو دمعت تاباسح عجارم لك - 6
 صخش لكو هيدل مدختسم وأ هل نواعم وأ تاباسح عجارم وأ ريبخ وأ راشتسم وأ ةباقر سلجم وضع وأ ةرادإ سلجم وضع وأ ريدم لك - 7
 .هريغل وأ هل صاخ عفن بلجل رارسألا هذھ لغتسي وأ ةكرشلا رارسأ نم هلمع مكحب هيلع لصحي ام يشفي ةكرشلا ىلع شيتفتلاب هيلإ دهعي

 عئاقو شيتفتلا ةجيتن نع ريراقت نم هدعي اميف اًدمع تبثي ةكرشلا ىلع شيتفتلل ةصتخملا ةطلسلا وأ ةرازولا لبق نم نيعم صخش لك - 8
 .شيتفتلا ةجيتن يف رثؤت نأ اهنأش نم ريراقتلا هذھ يف ةيرھوج عئاقو ركذ اًدمع لفغي وأ ةبذاك
:)323( ةداملا
:مھرد فلأ ةئام زواجت الو مھرد فالآ ةرشع نع لقت ال ةمارغب بقاعي رخآ نوناق اهيلع صني دشأ ةبوقع ةيأب لالخإلا مدع عم
.نوناقلا اذھ يف ةررقملا دعاوقلا فالخ ىلع مهسألا يف فرصتي نم لك - 1
.نوناقلا اذھ ماكحأ فالخ ىلع لوادتلل اهضرعي وأ تادنس وأ ةتقؤم تاداهش وأ باتتكا تالاصيإ وأ اًمهسأ ردصي نم لك - 2
 هلك كلذو اهنم ضرق وأ نامض ىلع لصحي نم لكو اهيف تاباسحلل اًعجارم نيعي وأ ةمھاسم ةكرش ةرادإ سلجمب اًوضع نيعي نم لك - 3
 .تافلاخملا هذھ نم ةفلاخم هيف عقت ةكرش يف ةرادإ سلجم سيئر لكو نوناقلا اذھ يف ةررقملا رظحلا ماكحأ فالخ ىلع
 اهترادإ سلاجم يف نينطاوملا ةبسن وأ تاكرشلا لام سأر يف ةلودلا ينطاوم ةمھاسم ةبسن نأش يف ةررقملا ماكحألا فلاخت ةكرش لك - 4
 .اهيف ةرادإ سلجم سيئر وأ ريدم لكو
 ىلع شيتفتلاب ةصتخملا ةيلحملا ةطلسلا وأ ةرازولا لبق نم نيفلكملا صاخشألا وأ تاباسحلا يعجارم نيكمت نع اًدمع عنتمي نم لك - 5
 .مهل ةمزاللا تاحاضيإلاو تامولعملا ميدقت نع عنتمي وأ اهقئاثوو اھرتافد ىلع عالطالا نم ةكرشلا

.اهيف ةرادإ سلجم وضع وأ ريدم وأ سسؤم لك كلذكو هل اًذيفنت ردصت يتلا تارارقلا ماكحأ وأ نوناقلا اذھ ماكحأ فلاخت ةكرش لك - 6
 :)324( ةداملا
 .ًانوناق ةكرشلا لثمي نم ىلإ ةكرشلا اهبكترت يتلاو بابلا اذھ يف اهنع صوصنملا تافلاخملا نع ةيئانجلا ةيلوؤسملا هجوت

ةیماتخ ماكحأ :رشع سماخلا بابلا

)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( -  1988 ةنسل 13 مقر نوناقلا بجومب تیغلأ  :  )325( ةداملا
م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  : )326( ةداملا
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( -  م1990 ةنسل )4( مقر نوناقلا بجومب هلیدعت قبس دق ،
 .تارامإلا يف ةصتخملا تاطلسلا عم قيسنتلا دعب نوناقلا اذھ ذيفنتل ةمزاللا تارارقلاو حئاوللا ريزولا ردصي
 اھدعت يتلا تارشنلا وأ لجسلا يف ةيراجتلا تاكرشلل ةيمسرلا تاررحملا رشن ىلع ةقحتسملا موسرلا ءارزولا سلجم نم رارقب ددحيو
 امو ةيبنجألا تاكرشلا لجس يف اھديق وأ ةيبنجألا تاكرشلل بتاكم عورف ءاشنإب صيخرتلا موسر كلذكو اهيلع ليدعت نم أرطي امو ةرازولا
 زواجي الأ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأل ًاقفو ديدجتلا وأ صيخرتلا وأ ديقلا اذھ اهيف بجوتي يتلا تالاحلا يف كلذو اهتانايب ىلع ليدعت نم أرطي
.مھرد )10.000( مھرد فالآ ةرشع مسرلا
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل(  - م1988 ةنسل )13( مقر نوناقلا بجومب صنلا اذھ  :)327( ةداملا
 عقت يتلا مئارجلا تابثإ يف ةيئاضقلا ةيطبضلا ةفص لاوحألا بسحب ةصتخملا ةطلسلا وأ ريزولا لبق نم نيفلكملا نيفظوملل نوكي
 اھرتافدو ةكرشلا تالجس عيمج ىلع عالطالا قح مهل نوكيو هل اًذيفنت ةرداصلا تارارقلا وأ نوناقلا اذھ ماكحأل ةفلاخملاب
 .مهلمع ءادأل اهنوبلطي يتلا قئاثولاو تامولعملاو تانايبلا نيروكذملا نيفظوملل اومدقي نأ ةكرشلا يف نيلوؤسملا ىلعو اهقئاثوو
 :)328( ةداملا
 .نوناقلا اذھ ماكحأ فلاخي مكح لك ىغلي
)يلصألا صنلا ىلع عالطالل( - م1984 ةنسل 1 مقر نوناقب موسرملا بجومب صنلا اذھ  :)329( ةداملا
.)م1985 رياني لوأ نم اًرابتعا هب لمعيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذھ رشني(
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نایهن لآ ناطلس نب دیاز
ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود سیئر

،يبظ وبأب ةسائرلا رصقب انع ردص
،ـھ1404 ىرخألا ىدامج 17 :خیراتب
 .م1984 سرام 20 :قفاوملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوناقلا لوح ردص ام
 نأش يف م1984 ةنسل )8( مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتب م1988 ةنسل )13( مقر نوناق  نم ةثلاثلا ةداملا صنل اًقبط 
ةيراجتلا تاكرشلا

 ةنسل )8( مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأو هماكحأل ًاقفو اهعاضوأ لدعت نأ نوناقلا اذھ ماكحأب لمعلا تقو ةمئاقلا تاكرشلا ىلع
.هب لمعلا خيرات نم نيتنس لالخ كلذو هيلإ راشملا م1984

 مكح ةفلاخم نع هيلإ راشملا ةيراجتلا تاكرشلا نوناق نم )323( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلاب ةكرشلا ةرادإ نع لوؤسملا بقاعيو
 .ةقباسلا ةرقفلا
 ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةدملا دمي نأ يموقلا داصتقالا حلاص عم ىشمتي امبو ةرورضلا دنع ريزوللو
.هنم ردصي رارقب كلذو ىرخأ ةنسل

 نأش يف م1984 ةنسل )8( مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتب م1992 ةنسل )46( مقر نوناق نم ىلوألا ةداملا صنل ًاقبط
ةيراجتلا تاكرشلا
 /8 نم أدبت ةنس ةدمل هيلإ راشملا م1988 ةنسل )13( مقر يداحتالا نوناقلا نم ةثلاثلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ماكحأب لمعلا أجري

 .ءارزولا سلجم نم رارقب ىرخأ ةنس اھدم زوجيو م1992 /1
ــــــــــــــــــ

ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا وماحم عقوم © ةظوفحم قوقحلا عیمج
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